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СА ВРЕ МЕ НИ МИ ГРА ЦИ О НИ ТРЕНДОВИ:  
ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ПО СР БИ ЈУ

Резиме

Историја човечанства је историја селидба. Миграција 
због ратова и потраге за бољим животом. Упоредо са 
миграцијама различити механизми њихове контроле  или од
су ство истих карактеришу ове процесе. Прошли век је имао 
изузетно обиман демографски раст и довео је до раније 
незапамћене, у бројкама, миграције људи. Главне земље 
порекла миграната до 1960их биле су у Европи и на Далеком 
истоку (Кина). Друга половина 20. века представља заокрет, 
јер Европа захедно са традиционалним одредиштима 
миграната (Новим светом — Америка и Аустралија) поста
је кључна дестинација за мигранте из Африке, Аѕије, јужне и 
југоисточне Европе. Последњих двадесет година са наста
вљеном деииндустријализацијом у најразвијенијим земљама, 
неке земље порекла, попут Италије и Шпаније постају зна
ча јне земље дестинације.

Демографски, економски и миграциони трендови 
проузрокују социјалну нестабилност и, понекад, сукобе на 
расној и етничкј основи. Имајући у виду низак ниво ферти
литета у домаћем становништву Европе, број миграната 
отвара нове дебате о имиграцији, интеграцији, културној 
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разноликости и националном идентитету. Ака демски кру
гови углавном подржавају либерализацију и на овом плану. 
У складу са тим мишљењима је и Модалитет 4 Међуна
родне трговинске организације, који представља тенденцију 
ка наддржавном менаџменту токова миграната. Углавном 
левичарске, политичке и академске, елите заједно са међу
наро дним НВО примењују двоструке стандарде када пишу и 
извештавају о сукобима између домицилног становништва и 
полиције на једној и мигранстких заједница на другој страни.

Србија и Балкан, са изузетком Грчке, територја су 
порекла са малом перспективом да постану привлачне за 
стране мигранте, имајући у виду економску ситуацију. 
Аутор критички излаже нека од предложених решења, а с 
обзиром на катастрофална демографска кретања у Србији. 
Он уводи и друге концепте које предлаже као подесије за 
локалне прилике.

Исто ри ја ми гра ци ја се же у нај ду бља вре ме на исто ри је. 
Би бли ја све до чи о два основ на узро ка ми гра ци ја, тр бу хом 
за кру хом, или ми гра ци ја ра ди бо љег жи во та (Аврам по ста је 
Авра ам и се ли се у Обе ћа ну зе мљу) и ми гра ци ја као по сле-
ди ца ра та/на си ља (ва ви лон ско роп ство је вреј ског на ро да због 
бо го од ступ ни штва од но сно ва ви лон ског осва ја ња). Кре та ње 
и се лид ба љу ди би ва ли су и огра ни ча ва ни ако би мо ра ли да 
про ђу кроз не чи ју зе мљу а по го то ву ако би хте ли да се на ста-
не на већ на се ље ној зе мљи. Ма сов не ми гра ци је у исто ри ји 
по зна те као се о бе на ро да де ша ва ле су се на свим кон ти нен-
ти ма то ком по зна те исто ри је. Фе ни чан ска и ка сни је Грч ка 
ко ло ни за ци ја Ме ди те ра на и Цр ног мо ра по зна ти су при ме ри 
пла ни ра них ми гра ци ја (за раз ли ку од се о ба узро ко ва них бе-
жа њем од над моћ ни јег не при ја те ља или на сил них де пор та-
ци ја ста нов ни штва).

Раз ви је ни и ка сни Сред њи век у Евро пи био је пе ри-
од мо жда но ми нал но нај ве ћих огра ни че ња кре та ња ве ћи не 
љу ди. Кме то ви ма је за бра њи ва но на пу шта ње зе мље, слич но 
као у ра ни јем си сте му ро бо ви ма. Ипак, на кон ра то ва и по себ-
но епи де ми ја цр не ку ге, ка да би до ла зи ло до зна чај ног или 
дра стич ног па да ста нов ни штва вла да ри или сло бод ни гра-
до ви ну ди ли су ве ли ке по вла сти це стран ци ма за на се ља ва ње 
ка ко би се зе мља об ра ђи ва ла и обез бе дио при ход од ње. У са-
вре ме ној Ки ни у ве ли кој ме ри је огра ни че но кре та ње ста нов-
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ни штва уну тар са ме зе мље а ми гран ти са се ла у град че сто 
не ма ју иста пра ва као и њи хо ви ур ба ни су на род ни ци.

Уз ми гра ци је, вре ме ном се ши ре и тех ни ке кон тро ле 
кре та ња ста нов ни штва ка ко уну тар зе мље (нпр. уво ђе њем 
лич них ка ра та, у Ср би ји од 1945.) та ко и из ме ђу зе ма ља.

Пут не ис пра ве од но сно па со ши по чи њу да се ши ре у 
Евро пи од вла да ви не фран цу ског кра ља Лу ја XIV-ог. Ме ђу-
тим и по ред њи хо вог по сто ја ња, нај ве ћи део љу ди пре ла зио 
је гра ни це без до ку ме на та. Ма ло број ни но си о ци па со ша би-
ли су по вла шће ни ји јер су за њих га ран то ва ле вла сти др жа-
ва чи ја до ку мен та по се ду ју. Од кра ја На по ле о но вих ра то ва, 
у Ен гле ској, не мач ким зе мља ма и Фран цу ској ши ре се ли бе-
рал не иде је о по тре би сло бод ног кре та ња љу ди. Са дру гом 
ин ду стриј ском ре во лу ци јом и по чет ком ма сов ни јег ту ри зма 
пре ко ши ре ња же ле знич ког тран спор та уки да се прак са кон-
тро ле па со ша у ве ћи ни зе ма ља Евро пе (из у зе так Ру си ја и 
Осман ско цар ство). Ште фан Цвајг (Ste fan Zwe ig 1881-1942) у 
сво јој ауто би о гра фи ји „Ју че ра шњи свет” го во ри о та да шњој 
ла ко ћи пу то ва ња. Осам де се тих го ди не 19. ве ка, услед рад-
нич ких зах те ва за чу ва њем рад них ме ста за до ма ће на су прот 
стра ним рад ни ци ма, Фран цу ска и Не мач ка уво де од ре ђе на 
огра ни че ња и кон тро ле про то ка љу ди.1 Ки на је од дав ни на 
штам па ла ис пра ве за пу то ва ња уну тар цар ства, Ка на ђа ни и 
Аме ри кан ци пре ла зи ли су гра ни цу без ‘па пи ра’  сем то ком 
аме рич ког гра ђан ског ра та, а Бри та ни ја је на зах тев из да ва ла 
пут не до зво ле и ста нов ни штву у ко ло ни ја ма.2

Тех нич ки и тех но ло шки на пре дак омо гу ћа вао је лак ше 
кре та ње ти ме и се лид бу љу ди а ко ло ни јал на осва ја ња Евро-
пља на иза зи ва ју круп не де мо граф ске про ме не у Се вер ној и 
Ју жној Аме ри ци, ју жној Афри ци те у Аустра ли ји и Оке а ни-
ји. Из ме ђу 1840. и пр вих де це ни ја 20. ве ка бли зу 60 ми ли о на 
љу ди исе ли ло се из Евро пе пут Но вог све та и дру гих кон ти-
не на та.3

1 Richard M. Ebeling, Book Review – The Invention of the Passport: Surveillance, 
Freedom Daily, May 2000, Интернет, http://www.fff.org/freedom/0500h.asp, 
скинуто: 04/03/2010.

2 Early passports, Passport Canada, Интернет, http://www.passport.gc.ca/pptc/
hist.aspx?lang=eng, скинуто: 08/03/2010.

3 Richard M. Ebeling, Book Review – The Invention of the Passport: Surveillance, 
op., cit.
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Пр ви свет ски рат био је по вод за по нов но уво ђе ње па-
со шких кон тро ла на гра нич ним пре ла зи ма што се у да љем 
пе ри о ду по о штра ва и тех нич ки уса вр ша ва.

Два де се ти век по ред да љег то ка ин ду стри ја ли за ци-
је осо бит је и по не за пам ће ном ра сту ста нов ни штва (са 1,65 
ми ли јар ди љу ди на го то во 6 ми ли јар ди) — у то ку про шлог 
ве ка чо ве чан ство се ома со ви ло за 3,6 пу та. Раст ста нов ни-
штва про пра ћен је на ра ста ју ћом по де лом из ме ђу све имућ-
ни је и из ра же ни је ма њи не и остат ка све та ко ја је до по чет-
ка 21. ве ка би ла и ге о граф ски ка рак те ри стич на по по де ли на 
бо га те зе мље за пад не ци ви ли за ци је и оста ле (тзв по де ла се-
вер-југ). Да нас је ова ква по де ла ге о граф ски све ди фу зни ја и 
нео д ре ђе ни ја али струк тур но све при сут ни ја. Пад при род ног 
при ра шта ја у ви со ко раз ви је ним зе мља ма од кра ја 1960-их 
по кла па се са по чет ком де ин ду стри ја ли за ци је али и са све 
ма сов ни јим ми гра ци ја ма у Евро пу и на став ком истих у САД. 
Де ин ду стри ја ли за ци ја (за пра во де ло ка ли за ци ја про из вод ње 
у зе мље са јеф ти ном рад ном сна гом) и се ље ње при вре де у 
фи нан сиј ски сек тор и уоп ште у тер ци јар упо ре до са све из-
ра же ни јом де ре гу ла ци јом на ци о нал них тр жи шта кру ни са ни 
су свет ском фи нан сиј ском и еко ном ском кри зом ко ја је из ра-
же на од 2008. го ди не.

Успо рен или за у ста вљен при вред ни раст у за пад ним зе-
мља ма и Евро пи у па ру са ми гра ци јом из зе ма ља тре ћег све-
та ути че на де мо граф ску сли ку али и на со ци јал ну ко хе зи ју 
европ ских зе ма ља. 

Ми гра ци је ста нов ни штва по ред то га што су сна жно 
узро ко ва не и еко ном ском си ту а ци јом мо гу и са ме до при не-
ти ја ча њу со ци јал них тен зи ја или ути ца ти на про ду бљи ва ње 
еко ном ске кри зе у тре ну ци ма не га тив не при вред не  ко њунк-
ту ре. На и ме, ка да, као у Шпа ни ји 2009. и 2010, до ђе до дра-
стич ног по ве ћа ња не за по сле но сти (по го то ву ме ђу ми гран-
ти ма) до ми цил но ста нов ни штво че сто ука зу је на стра но као 
пре пре ку на ла же њу по сла због оба ра ња це не ра да и њи хо вог 
„ра да на цр но”. С дру ге стра не, со ци јал но не за шти ће ни ји, 
стра ни рад ни ци по ста ју из ло же ни ји по ја ча ној екс пло а та ци ји 
од стра не по сло да ва ца и са мим тим под ло жни ји ра ду за ни жу 
це ну. За то је бит но пра ти ти ми гра тор на кре та ња на ло кал-
ном, ре ги о нал ном и свет ском пла ну ка ко би пред у пре ди ли 
не га тив не по ја ве и мо гли да осми сли мо ме ре за под сти ца ње 
по зи тив них про це са. На ше је на сто ја ње да ис пи та мо са вре-
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ме не трен до ве кре та ња ста нов ни штва на европ ском кон ти-
нен ту по себ но на Бал кан ском по лу о стр ву и Ср би ји. По ла зна 
прет по став ка је да Ср би ја због еко ном ске кри зе на ста вља да 
бу де до ми нант но зе мља по ре кла.

Са вре ме ни ми гра ци о ни трен до ви
Још 1970-их го ди на са еко ном ском кри зом и по ра стом 

не за по сле но сти, за пад но е вроп ске зе мље уве ле су пр ве стро-
жи је ме ре кон тро ле ими гра ци је. Са успо ра ва њем при вред ног 
ра ста и по ра ста ми гра ци ја те уде ла ми гра на та у ста нов ни-
штву раз ви је них зе ма ља пи та ње ми гра ци ја по ста је јед но од 
стан дард них те ма уну тра шње по ли ти ке и де ло вод ни ца кон-
зер ва тив них и ли бе рал них по ли ти ка у за пад ним зе мља ма.4 
Ет нич ка, ра сна и кул тур на раз ли чи тост зна чај ног де ла ми-
гра на та у од но су на до ма ће ста нов ни штво узро ко ва ли су и 
за бри ну тост за кул тур ни, и со ци јал но-по ли тич ки ми ље зе-
ма ља при ма о ца. По ли ти за ци ја ре ли гиј ских и ци ви ли за циј-
ских раз ли ка као чи ни о ца ко ји мо гу ути ца ти на дру штве но 
и по ли тич ко уре ђе ње зе мље при ма о ца по го то ву су од 90-их 
го ди на 20. ве ка по ста ли јед на од до ми нант них те ма уну тра-
шње по ли тич ких де ба та у раз ви је ним зе мља ма. Те ро ри стич-
ки на па ди на тлу САД, Ру си је, Шпа ни је и Ен гле ске са мо су 
на гла си ли и до при не ли да љој ак ту е ли за ци ји ових те ма. Чи-
ње ни ца да су ор га ни за то ри свих те ро ри стич ких на па да са 
ве ли ким бро јем жр та ва ис кљу чи во ислам ске ве ро и спо ве сти 
по себ но је ис та кла про блем од но са пост хри шћан ских дру-
шта ва и му сли ман ских усе ље ни ка. 

У са мо де сет го ди на 1990-2000. број ми гра на та  у  зе-
мље ОЕЦД је удво стру чен.5 Пре ма сту ди ји Pri ce wa ter ho u se 
Co o pers (PwC) у 2008. го ди ни чак 80 од сто по ра ста ста нов-
ни штва у ЕУ ре зул тат је ме ха нич ког при ли ва ста нов ни штва 
(ими гра ци је).6

4 Види о кључним темама унутрашње политике у западним земљама у: Миша 
Ђурковић, Конзерватизам и конзервативне странке, Београд 2007, стр. 107.

5 Maurice Schiff, Brain Gain: Claims about Its Size and Impact on Welfare and 
Growth Are Greatly Exaggerated, Policy Research Working Paper Series 3708, 
The World Bank September 2005, p. 4.

6 Према: Vladimir Grečić and Slobodan Janković, “Managing Population 
Movements: The Challenge for Diplomacy in Southeast Europe”, 
originalni, The Whitehead Journal of Diplomacy and International 
Relations, Vol. XI, N. 1, Winter/Spring 2010, p. 130.
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Пи та ње ре гу ла ци је ми гра ци ја да нас је ви ше не го ак-
ту ел но у ли те ра ту ри о ме ђу на род ним од но си ма. Ње му се 
при сту па са по зи ци ја по тре бе очу ва ња су ве ре ни те та, ако се 
ауто ри за ла жу за су ве ре ну или ре гу ла ци ју ве ћи не пи та ња 
кроз би ла те рал не и  не знат но кроз мул ти ла те рал не пре го во-
ре. За ступ ни ци ова квих иде ја за ла жу се и за но ве по ли ти ке 
кон тро ле гра ни це (по себ но у САД) од но сно огра ни че ња да-
ва ња пра ва на бо ра вак (по себ но у Европ ској уни ји). Дру ги 
(чи ни се из ра зи та ве ћи на у ака дем ској за јед ни ци) кри ти ку-
ју пр ве за ла га њем за ши ру ли бе ра ли за ци ју и у овој обла сти 
а про мо ви са њем ре ги о нал них или гло бал но оба ве зу ју ћих 
аран жма на по пут Мо да ли тет 4 Оп штег спо ра зу ма о тр го ви-
ни услу га ма.7 Јед но став ни је ре че но, јед ни на сту па ју са по-
зи ци ја укла ња ња огра ни че ња сло бо де кре та ња за љу де док 
дру ги за го ва ра ју по тре бу за шти те др жа вља на и др жа ве кроз 
њи хо во пра во да при ме или не стран це ко ји су на ме ри ли да 
про ђу или оста ну у њи хо вој ку ћи и ти ме ути чу на тр жи ште 
ра да и очу ва ње ло кал не кул ту ре. У окви ру гру пе ко ја се за-
ла же за ли бе ра ли за ци ју по де ла је на оне ко ји то за го ва ра ју са 
по зи ци ја „ме ђу на род ног раз во ја” и оних ко ји за го ва ра ју ши-
ра пра ва за ми гран те.8

Усво јен још у Уру гва ју 1995. Оп шти спо ра зум о тр го
ви ни услу га ма (ГАТС — као је дан од уте ме љу ју ћих до ку ме-
на та Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је) са др жи и Мо да ли тет 
4 ко ји се од но си на ими гра ци ју кроз при вре ме ну се лид бу фи-
зич ких ли ца ко ја пру жа ју услу ге. Овај мо да ли тет је нај ма ње 
де фи ни сан јер се не пре ци зи ра на шта се од но си при вре ме-
но ни ти ка ко ће се гло бал на ре гу ла ци ја ма кар и при вре ме не 

7 Тако Стивен Кастлс (Stephen Castles) и Марк Милер (Mark J. Miller) заступају 
либерализацију миграција, у: Stephen Castles and Mark J. Miller, The Age of 
Migration, Fourth Edition: International Population Movements in the Modern 
World, Fourth edition Palgrave Macmillan 2009, p. 2-4. Индикативно је да 
они у дебати о потенцијалним опасностима од миграција по безбедност 
становништва одређене државе чак и када се ради о радикалним догађајима, 
попут терористичких напада, теже да релативизују чињенице. Они тако 
себи допуштају да закључе (str. 4) како су „неки од укључених милитаната 
( у терористичке нападе у Мадриду 2004. и Лондону 2005.) били имигранти 
или потомци имиграната...”. У оба случаја сви „укључени милитанти” били 
су мигранти или потомци миграната а не само неки.

8 Види: Tomer Broude, The WTO/GATS Mode 4, International Labour Migration 
Regimes аnd Global Justice, Faculty of Law and Department of International Re-
lations, Hebrew University of Jerusalem, Research Paper No. 7-07 May 2007.
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ими гра ци је од но си ти на су ве ре ност др жа ва у овом до ме ну. 
По је ди ни ауто ри и ор га ни за ци је ис ти чу да би ла те рал ни уго-
во ри о при вре ме ном рад ном бо рав ку ими гран та, као прет-
ход ни це Мо да ли те та 4 ГАТС-а, до во де стра не рад ни ке у роп-
ски по ло жај јер у слу ча ју гу бље ња по сла мо ра ју на пу сти ти 
зе мљу а са мим тим са мо во ља по сло да ва ца мо же до ве сти до 
да љег оба ра ња це не ра да.9 Ме ђу тим, због по ја ча не ре стрик-
ци је кре та ња ста нов ни штва пре ко гра ни ца ова кав оквир има 
ба рем две по зи тив не ка рак те ри сти ке: 

1) ума њу је страх вла сти да ће им ми гран ти оста ти на 
те ри то ри ји и про ме ни ти де мо граф ску и кул тур ну сли ку зе-
мље ти ме што пот пи су ју уго во ре на од ре ђе но а уз оба ве зу 
де пор та ци је у слу ча ју пре ко вре ме ног за др жа ва ња; За пра во, 
овај мо дел при вре ме ног ра да је у ру ди мен тар ни јем об ли ку 
при ме њи ван у Не мач кој, па је усле ди ла по ја ва га стар бај те ра 
од ко јих је ве ли ки део остао у зе мљи. ГАТС мо да ли тет 4 мо-
же би ти бо ља вер зи ја САД gu est-wor ker pro gram-а уко ли ко 
би ро крат ски при ти сак (па пи ро ло ги ја и тех но ло ги ја из да ва ња 
рад них ви за) осла би.10

2) Ими гран ти до би ја ју ме ха ни зам ко ји им омо гу ћа ва 
до ку мен то ван бо ра вак, ти ме си гур ни ја при ма ња и од ре ђе-
не со ци јал не при на дле жно сти (у за ви сно сти од зе мље до зе-
мље). Ко нач но са си гур ни јим за по сле њем и ка на ли за тран-
сфер нов ца мо гу би ти де лом пре ба че ни у ле гал не то ко ве нов-
ца. (то опет ути че на тре ћи до би так, од но сно ума ње ну за ра ду 
и моћ ор га ни зо ва ног кри ми на ла).

Они ко је се за ла жу за ова кве спо ра зу ме и њи хо ву гло-
бал ну оба ве зност ис ти чу ма те ри јал ну уште ду по сло да ва-

9 Види: Richard D. Vogel, “Transient Servitude: The U. S. Guest Worker Pro-
gram for Exploiting Mexican and Central American Workers”, Monthly Review, 
Интернет, http://www.monthlyreview.org/0107vogel.htm, скинуто: 07/07/2010; 
“WTO aims for global governance: the December WTO agenda puts American 
jobs, food production, and immigration in the UN’s world government cross 
hairs”, Jan 9, 2006, Интернет, http://findarticles.com/p/articles/mi_m0JZS/
is_1_22/ai_n24980658/pg_2/, скинуто: 07/07/2010.

10 Guest Worker Program у САД се критикује због злоупотребе 
послодаваца према имигрантима који су у сталном страху од 
депортације у случају губљења посла. Такође, проблем са мексичким 
мигрантима је и умешаност организованог криминала у регрутовање 
радника за сезонске послове у САД. Види у: “Can a Guest Worker 
Program Work?”, Тime, May. 24, 2007, Интернет, http://www.time.com/
time/magazine/ article/0,9171,1625191,00.html, скинуто: 27/07/2010.
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ца, мо гућ ност за ра де ими гра на та и њи хо вог сла ња до зна ка 
(де ви зне до зна ке и до зна ке дру гих до ба ра и иде ја) у зе мљу 
по ре кла не узи ма ју ћи у об зир ду го роч не по сле ди це. Ду го-
роч не по сле ди це у овом слу ча ју је су пад це не ра да у зе мљи 
при је ма, по ве ћа на не за по сле ност, ге то и за ци ја и ши ре ње ксе-
но фо би је у пе ри о ду еко ном ске кри зе а у екс трем ним слу ча-
је ви ма и су ко би ими гра на та са ло кал ним ста нов ни штвом 
или по ли ци јом. У по гле ду ути ца ја стра них ими гра на та на 
не за по сле ност не по сто ји ап со лут но са гла сје у ли те ра ту ри, 
ба рем оној ко ја је прет хо ди ла свет ској фи нан сиј ској и еко-
ном ској кри зи. Та ко сту ди је ра ђе не у Грч кој ко је прет хо де 
из би ја њу кри зе у овој зе мљи не ма ју ја сну по зи ци ју по овом 
пи та њу. На и ме, че сто ве ли ки број ми гра на та пр во бит но за-
у зи ма по сло ве у обла сти ма за ко је не ма до вољ но рад ни ка у 
до ми цил ном ста нов ни штву од но сно оне по сло ве за ко је до-
ма ће ста нов ни штво ни је у до вољ ној ме ри за ин те ре со ва но.11 
При мер је област гра ђе ви не или на јам ног по љо при вред ног 
ра да те не ква ли фи ко ва них по зи ци ја у услу жним де лат но сти-
ма у Грч кој, Ита ли ји и Шпа ни ји. Упра во су то и обла сти са да 
за хва ће не кри зом.

У по гле ду екс трем них слу ча је ва, од но сно су ко ба усе ље-
ни ка и ими гра на та, ака дем ски кру го ви али че сто и др жав не 
ин сти ту ци је оп ту жу ју до ми цил но ста нов ни штво за ра си зам 
и ксе но фо би ју и на сто је да ре ла ти ви зу ју или не ги ра ју и од го-
вор ност ими грант ских за јед ни ца. Та ко чи ни и во де ћи струч-
њак за ми гра ци је Сти вен Кастлс (Step hen Ca stles — фу сно та 
6). По знат је при мер су ко бља ва ња ита ли јан ског и цр нач ког 
ста нов ни штва у Ка ла бри ји (југ Ита ли је) ја ну а ра 2010. По сле 
су ко ба по ли ци ја је ева ку и са ла 1325 афри ка на ца ко ји су ра ди-
ли као на јам ни по љо при вред ни рад ни ци, а ми ни стар уну тра-
шњих по сло ва на ја вио њи хо ву де пор та ци ју.12 Ка ко на по ме-
ну смо ака де ми ци ко ји се ба ве ми гра ци ја ма ма хом на сту па ју 
са ли бе ра ли стич ких по зи ци ја, али је и мејнстрим штам па, 
као у слу ча ју ра сних су ко ба у Ита ли ји, иде о ло шки обо је на. 
У ка ла бриј ском слу ча ју ма хом се на сто ја ло ис так ну ти да је 

11 Ioannis Cholezas and Panos Tsakloglou, The economic impact of immigration in 
Greece: taking stock of the existing evidence, Southeast European and Black Sea 
Studies, Vol. 9, Nos. 1–2, March–June 2009, 77–104, стр. 87.

12 Rosarno, espulsione per clandestini, TGCOM, 10/1/2010 Интернет, http://
www.tgcom.mediaset.it /cronaca/ar ticoli /ar ticolo470698.shtml?refresh_
cens&fontsize=medium, скинуто: 08/07/2010.
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све ре зул тат ита ли јан ског ра си зма и ма фиј ског ис ко ри шта-
ва ња стра них рад ни ка. Та ко ако не ко на ин тер нет пре тра-
жи ва чу уне се кључ не ре чи за те до га ђа је у гра ди ћу Ро зар но 
(Ro sar no), тре ба ће му да про чи та ба рем 50 пр вих на ла за ка ко 
би до шао до опи са до га ђа ја ко ји не ма у на сло ву или пр вим 
ре че ни ца ма тврд ње о ита ли јан ском ра си зму, шо ви ни зму и/
или ма фи ја шком узро ку а без на во ђе ња ре до сле да до га ђа ја и 
њи хо вог ко ли ко-то ли ко не при стра сног ко мен та ри са ња. Hu-
man Rights Watch у из ве шта ју на ин тер не ту на во ди 21 од че га 
11 те же по вре ђе них ими гра на та у су ко би ма са ло кал ним ста-
нов ни штвом и по ли ци јом и да је њи хо ве фо то гра фи је. У из-
ве шта ју не ма ни јед не фо то гра фи је по вре ђе них Ита ли ја на ни-
ти по ли ци је, за ко је се са мо на во ди да су „има ли по тре бу за 
трет ма ном у хит ној по мо ћи”.13 Из гле да да за Hu man Rights 
Watch по вре де до ми цил ног ста нов ни штва и по ли ци је спа да ју 
у дру го ра зред ну по ја ву па се та ко и не де фи ни шу. Шта ви ше, 
у истом из ве шта ју се ома ло ва жа ва чи ње ни ца да је до су ко ба 
на ра сној осно ви (про те сти су по че ли ка да је је дан цр ни ми-
грант по го ђен из ва зду шног пи што ља — да кле, пр во је из био 
про тест а за тим и ра сни су коб) до шло на кон што су африч ки 
де мон стра то ри из ко ла из ву кли труд ну ита ли јан ку са ма ло-
лет ним де те том, ис пре ту кли је и спа ли ли ко ла.14 Овај до га-
ђај али и дру ге ис па де пре ма ита ли јан ском ста нов ни штву и 
њи хо вој имо ви ни по ку шао је да опо врг не и део ле ви чар ских 
ме ди ја и бло го ва на дан до га ђа ја.15 Оно што  је си гур но до-
при не ло про ду бљи ва њу су ко ба је сте оп ту жи ва ње ло кал ног 
ста нов ни штва за ра си зам и ксе но фо би ју те ма фи је као ор га-
ни за то ра про те ста Ита ли ја на и чи та вог су ко ба а без ика квих 
чи ње ни ца ко је би под у пр ле та кве сум ње из у зев да се ра ди о 
Ита ли ји зе мљи ма фи ја.

Слич ну тех но ло ги ју ис ко ри сти ла је Бри џит Ан дер сон 
(Brid get An der son) у члан ку Bri tish Jobs for Bri tish Wor kers об
ја вље ном 2010. го ди не у САД.16 Ова струч ња ки ња за ми гра-

13 Italia: indagini celeri sulle aggressioni a Rosarno, Интернет, http://www.
hrw.org/en/news/2010/02/04 /italia-indagini-celeri-sulle-aggressioni-rosarno, 
скинуто: 19/07/2010.

14 In fuga da Rosarno Интернет, http://www.rainews24.it/it/news.
php?newsid=136633, скинуто: 19/07/2010.

15 Види на: Интернет, http://www.unita.it/news/italia/93429/immigrati_presi_a_
pallettoni_e_si_scatena_la_ rabbia_maroni_immigrazione_troppo_tollerata, 07 
gennaio 2010, скинуто: 19/07/2010.

16 Bridget Anderson, “British Jobs for British Workers? Understanding Demand for 
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ци је у ис тра жи вач ком цен тру COM PAS на Окс фор ду по ла зе-
ћи од про те ста бри тан ских рад ни ка  у јед ној ра фи не ри ји на 
се ве ро-ис то ку зе мље ко ји су тра жи ли да но вих 300 рад них 
ме ста не бу де по пу ње но ис кљу чи во Ита ли ја ни ма и Пор ту-
гал ци ма (као што је ком па ни ја на ме ра ва ла) уоп ште не на во-
ди раз ло ге про те ста већ са мо на во ди сло ган бри тан ских де-
мон стра на та (за ко је ка же да су бе ли му шкар ци те због то га 
бри не шта се сма тра под бри тан ским) ка ко би се ба ви ла те ма-
ти ком до при но са стра на ца у при вре ди Ве ли ке Бри та ни је. На-
рав но, њој ни је бит но ни да су се овом про те сту при дру жи ли 
рад ни ци у још 13 ком па ни ја у овом сек то ру при вре де а на тлу 
Ве ли ке Бри та ни је. Ка ко је по ли тич ка ко рект ност (у сми слу 
про бле ма ти зо ва ња од ре ђе них тер ми на до во де ћи у пи та ње 
мо гућ ност на уч ног ис тра жи ва ња кроз ње го ву иде о ло ги за-
ци ју) на жа лост одав но ушла и у ака дем ску ли те ра ту ру, ова 
аутор ка у том ду ху на сто ји да про бле ма ти зу је и тер ми не ми-
грант и стра нац ста вља ју ћи их у зна ке на во да. Без ика квог 
уте ме ље ња у тек сту она твр ди да је тер мин ми грант „сна-
жно ра сно, кла сно и род но од ре ђен.” На рав но, она не мо же 
да на ве де ка ко је то ми грант род но од ре ђен па ни кла сно, али 
ни ра сно ка да је ре ци мо Не мац у Швај цар ској ми грант или 
Ита ли јан у Ен гле ској, али за то та ко твр ди.17 Ка да се не мо же 
ре ћи за не ко га да је стра нац или ими грант он да по сле дич-
но не по сто ји ни до ма ћин, ста ро се де лац од но сно гра ђа нин. 
По сред но, она про бле ма ти зу је и по јам бри тан ски (ка да упо-
зо ра ва на на род ну/јав ну пер цеп ци ју пој ма бри тан ски рад ник 
(стр. 103) али и пи та њем шта је то бри тан ски по сао ка да је 
вла сник пред у зе ћа тран сна ци о нал на ком па ни ја — а од го вор 
је ви ше не го ја сан, по сао у Ве ли кој Бри та ни ји). Иде о ло шки 
на сту па и Ал берт Ф. Рај те рер (Al bert F. Re i te rer) ко ји се вај ка 
ка ко не ки ми гран ти, иако то же ле, не до би ја ју др жа вљан ство 
а сви ма су по до ла ску у же ље ну зе мљу не ги ра на ауто мат ски 
иден тич на пра ва и оба ве зе као и др жа вља ни ма. Ја сно је да 
ака дем ски дис курс ов де усту па ме сто иде о ло шком.18

Migrant Workers in a Recession”, The Whitehead Journal of Diplomacy and In
ternational Relations, Vol. XI, N. 1, Winter/Spring 2010, pp. 103-114.

17 Bridget Anderson, British Jobs for British Workers? Understanding Demand for 
Migrant Workers in a Recession, op, cit., p. 105.

18 Albert F. Reiterer, “Migration and the Demographic System in East Central Eu-
rope”, The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations, Vol. XI, 
N. 1, Winter/Spring 2010, p. 115.
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Ука зу ју ћи на иде о ло шку обо је ност ис тра жи ва ча ко ји се 
ба ве фе но ме ном ми гра ци ја Пео Хан сен (Peo Han sen) раз от-
кри ва не у те ме ље ност кри ти ке твр ђа ве Евро пе за за тво ре ност 
пре ма ми гран ти ма. Он по тен ци ра да исто вре ме но са све ре-
стрик тив ни јим по ли ти ка ма пре ма ими гран ти ма и по го то ву 
пре ма иле гал ној ми гра ци ји број ре гу лар них и не ре гу лар них 
ми гра на та у ЕУ ра сте. Хан сен за кљу чу је да је то ре зул тат 
не скла да нео ли бе рал не тран сфор ма ци је ЕУ и тр жи шта ра да 
са јед не и про кла мо ва ног ци ља бор бе про тив иле гал не мгра-
ци је са дру ге стра не.19 

По себ но је пи та ње ви со ко о бу че них ми гра на та и њи хо-
вог до при но са зе мља ма при ма о ци ма. ЕУ је 2007. кроз Ко ми-
си ју да ла пред лог усва ја ња за јед нич ке по ли ти ке за ими гра-
ци ју кроз ус по ста ву пра ви ла ва же ћих за све чла ни це. Са вет 
европ ске уни је је, у том ду ху, 25. ма ја 2009. усво јио ди рек ти-
ву EU Blue Card ко јом ре гу ли ше и олак ша ва при лив ви со ко-
о бра зо ва них ми гра на та из тре ћих зе ма ља с тим што она не 
ва жи за Дан ску, Ве ли ку Бри та ни ју и Ир ску.20 Ди рек ти ва би 
тре ба ло да се при ме ни уз из у зе так на ве де них зе ма ља до 2011. 
го ди не. Ко ми си ја ЕУ је утвр ди ла да је струк ту ра ими гра на-
та у САД по вољ ни ја с об зи ром да ви ше од 3,2 од сто стра них 
рад ни ка у САД има ви со ко обра зо ва ње за раз ли ку од ма ње од 
два од сто ми гра на та у ЕУ.21 Овом ме ром је би ло пред ви ђе но 
при вла че ње ви со ко о бра зо ва них стра на ца. ЕУ сва ке го ди не 
при ми око 2 ми ли о на ми гра на та. Због пред ви ђе ног па да бро-
ја рад но спо соб ног ста нов ни штва и не до вољ ног тех но ло шког 
раз во ја, на ме ра Европ ске ко ми си је је, пре ма ре чи ма ко ме са ра 
Фран ка Фра ти ни ја (Fran co Frat ti ni), би ла да се на овај на чин 
при ву че 20 ми ли о на ви со ко бра зо ва них стра них ми гра на та у 
пе ри о ду од 20 го ди на ка ко би се одр жао број рад ни ка а њи-
хо ва струк ту ра ква ли та тив но из ме ни ла на бо ље.22 У слу ча ју 

19 Peo Hansen, “More Barbwire or More Immigration, or Both? EU Migration Policy 
in the Nexus of Border Security Management and Neoliberal Economic Growth”, 
The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations, Vol. XI, N. 1, 
Winter/Spring 2010, p. 89-91.

20 Council adopts the “EU Blue Card”: more advantages for high-skilled foreign 
workers, Council of the European Union, Brussels, 25 May 2009, 10266/09 (Pres-
se 151).

21 The Blue Card Impasse, Интернет, http://www.europeanunionbluecard.com/, 
скинуто: 05/07/2010.

22 Hugo Brady, EU migration policy: An AZ, The Centre for European Reform, 
London February 2008, p. 14.
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при ме не ове по ли ти ке ве ли ки број гра ђа на зе ма ља у окру же-
њу ЕУ, од го ва ра ју ћег обра зов ног про фи ла, на пу стио би сво је 
зе мље у раз во ју па и са му Ср би ју. Та ко би се до дат но ус по-
ри ле или уна за ди ле, еко ном ском кри зом и пре ве ли ким за ду-
же њи ма и она ко оп те ре ће не на ци о нал не при вре де. За са да се 
од ред бе EU Blue Card још увек не при ме њу ју и због не вољ но-
сти чла ни ца да усту пе део су ве ре ни те та у по гле ду до дат ног 
ре гу ли са ња ми гра ци ја те због ак ту ел не еко ном ске кри зе.

Иако се раст ста нов ни штва успо ра ва на свет ском и ре-
ги о нал ним ни во и ма, ми гра ци је се не за у ста вља ју, ма да је 
њи хов обим по след њих го ди на ре ла тив но ума њен. Су де ћи 
по нај но ви јим по да ци ма ови про це си се успо ра ва ју са из би ја-
њем свет ске еко ном ске кри зе 2008. То је ути ца ло на пад бро ја 
ле гал них и иле гал них ми гра на та у САД. По след ња ис тра жи-
ва ња ука зу ју да је у тој зе мљи до шло до сма ње ња иле гал них 
ми гра на та за ми ли он у пе ри о ду од ја ну а ра 2007. до ја ну а ра 
2009.23 Пре ма по да ци ма Ме ђу на род не ор га ни за ци је за ми гра-
ци је, 1990. го ди не ми гран ти су чи ни ли 3,4 од сто свет ске по-
пу ла ци је а 2010 њи хов удео се про це њу је на 3,1 од сто. Ипак, 
њи хов број је знат но уве ћан, са 155,5 ми ли о на на го то во 214 
ми ли о на љу ди.24 Од ове су ме број не ре гу лар них ми гра на та 
про це њи вао се 2004. на 20-30  ми ли о на од че га са мо у САД 
10-11 ми ли о на (по ло ви ну чи не Мек си кан ци). 25 Ова раз ли ка 
из ме ђу сма ње ног уде ла и објек тив ног по ве ћа ња бро ја ми гра-
на та об ја шња ва се знат ним ра стом свет ског ста нов ни штва. 
Гру бе про це не Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да ука зу ју да у 
све ту има 20-30 ми ли о на не ре гу лар них (по зна ти јих као иле-
гал ни) ми гра на та.26

Про це не бро ја стра них ми гра на та и њи хо вих кре та ња 
не по у зда не су ка ко због њи хо вог де фи ни са ња (де фи ни ци је 
се раз ли ку ју од ин сти ту ци је до ин сти ту ци је), во ђе ња ста ти-

23 Muzaffar Chishti and Claire Bergeron, Increasing Evidence That Recession Has 
Caused Number of Unauthorized Immigrants in US to Drop, Migration Policy 
Institute, March 15, 2010, Интернет, http://www.migrationinformation.org/US-
focus/display.cfm?id=774, скинуто: 22/03/2010.

24 World Migrant Stock, IOM, Интернет, http://esa.un.org/migration/p2k0data.asp, 
скинуто: 22/03/2010.

25 Muzaffar Chishti and Claire Bergeron, Increasing Evidence That Recession Has 
Caused Number of Unauthorized Immigrants in US to Drop, op., cit.

26 Facts & Figures: Global estimates, IOM, Интернет, http://www.iom.int/jahia/
Jahia/pid/241#11, скинуто: 22/03/2010.
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сти ка (на на ци о нал ном ни воу нудe пар ци јал ну сли ку и не 
по ма же пра ће њу цир ку лар них и лан ча них кре та ња рад них 
ми гра на та) те због уде ла не ре гу лар них (иле гал них) ми гра на-
та. Ми гран ти се де фи ни шу као осо бе ро ђе не у ино стран ству, 
осо бе са стра ним др жа вљан ством, љу ди са ми гра ци о ним по-
ре клом (од стра них ро ди те ља). Та ко ђе има стра на ца ро ђе них 
у зе мљи до ма ћи ну, до ма ћих гра ђа на ро ђе них у ино стран ству, 
двој них др жа вља на.27 За то су и по да ци о ме ђу на род ним ми-
гра ци ја ма не пот пу ни. Ка ко би има ле пре зиц ни ју ста ти сти ку 
зе мље ОЕЦД су ли стом, у фор му ла ре за по пис по сле 2000. 
го ди не, уне ле пи та ње зе мље ро ђе ња без об зи ра на (тре нут но) 
др жа вљан ство ан ке ти ра них.

У ЕУ су уну тра шња кре та ња ста нов ни штва го то во не-
знат на, та ко да све га 2 од сто рад но спо соб них гра ђа на жи ве 
у не кој дру гој зе мљи. Го ди шња по ме ра ња рад но спо соб них 
гра ђа на из ста рих чла ни ца — ЕУ 15 — у не ку од ЕУ зе ма ља 
из но се око 0.1 од сто док је у пе ри о ду од 2000.-2005. го ди не 
ин тер на мо бил ност би ла 1 од сто (у САД 3 од сто у истом пе-
ри о ду).28

До кра ја 80-их го ди на 20. ве ка ими гра ци је у ЕУ по ти-
чу ма хом из ма ње раз ви је них чла ни ца Европ ске за јед ни це 
(Ита ли ја, Ибе риј ско по лу о стр во, Грч ка) и Ју го сла ви је и Тур-
ске (пре те жно у Не мач ку, Швај цар ску и Аустри ју) те из бив-
ших ко ло ни ја. Кра јем на ве де ног пе ри о да за по чи ње до ми на-
ци ја ми гра ци ја из Ис точ не и Ју го и сточ не Евро пе па ра лел но 
са ја ча њем ми гра ци ја из зе ма ља не ка да шњег Тре ћег све та.29 
Ме ђу тим, са ује ди ње њем Не мач ке 1990. до ла зи до по ра ста 
не за по сле но сти у овој др жа ви и ду го роч но сма ње не по тре бе 
за стра ном рад ном сна гом. Успо рен при вред ни раст ЕУ на 
по чет ку 21. ве ка а по го то ву од усва ја ња евра за ве ћи део чла-
ни ца Уни је, узро ко вао је по ве ћа ње не за по сле но сти по го то ву 
ме ђу мла ђим ста нов ни штвом. Ипак, до из би ја ња свет ске фи-
нан сиј ске и еко ном ске кри зе 2008. го ди не при лив ре гу лар них 

27 Види о томе у: Jean-Christophe Dumont and Georges Lemaître, Counting Immi
grants and Expatriates in OECD Countries: a New Perspective, OECD SOCIAL, 
EMPLOYMENT AND MIGRATION WORKING PAPERS No. 25, DELSA/
ELSA/WD/SEM(2005)4 22-Jun-2005, pp. 1-7.

28 Anzelika Zaiceva, Klaus F. Zimmermann, Scale, Diversity, and Determinants of 
Labour Migration in Europe, IZA Discussion Paper No. 3595, Bonn July 2008,  
p. 1.

29 Исто.
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или ле гал них ми гра на та у ЕУ из но сио је око 2 ми ли о на го ди-
шње. Ова број ка зна чај но опа да са из би ја њем кри зе у Шпа ни-
ји (25% ма ње у 2008 у од но су на 2007), Ир ској, Ује ди ње ном 
Кра љев ству (25% ма ње у 2008 у од но су на 2007. а оче ку је се и 
ма ње у Фран цу ској (5 од сто 2009. у од но су на 2008.).30 Из УК 
од 2008. го ди не вра ти ла се по ло ви на при сти глих (у пе ри о ду 
2004-2007) из ис точ но е вроп ских чла ни ца. Уку пан број не то 
бро ја ми гра на та (раз ли ка из ме ђу бро ја ими гра на та и еми гра-
на та) на го ди шњем ни воу у УК био је 2007. 219 хи ља да да 
би 2009. спао на 147 хи ља да за го ди ну.31 У САД,  углав ном 
због фи нан сиј ске кри зе, број мек сич ких ми гра на та сма њен 
је са ми ли он го ди шње 2006. на 600 хи ља да 2009. го ди не а 
упо ре до са ли бе ра ли за ци јом ми гра ци је у овој зе мљи, јав не 
кам па ње за по о штра ва ње про пи са о ими гра ци ји до ве ле су 
до усва ја ња ре стрик тив ног за ко на са ве зне др жа ве Ари зо на у 
апри лу 2010.32 Ав гу ста 2010. Фран цу ска је по че ла да при ме-
њу је но ве ме ре пре ма Ро ми ма из но вих чла ни ца ЕУ, та ко што 
је из ба ци ла ви ше де се ти на истих ко ји су бо ра ви ли у иле гал-
но по диг ну тим камп на се љи ма. Ру мун ски и бу гар ски га стар-
бај те ри су у ве ли ком бро ју на пу сти ли и Шпа ни ју на кон из-
би ја ња еко ном ске кри зе и гу бит ка по сла пре вас ход но у гра-
ђе вин ском сек то ру. Из у зе так од ових трен до ва је сте Ка на да 
ко ја је на ста ви ла са исто вет ним кво та ма за при јем стра них 
ми гра на та.33 Из у зев у САД у свим раз ви је ним зе мља ма сто па 
не за по сле но сти ра сте ви ше ме ђу ми гран ти ма не го ме ђу до-
ма ћим ста нов ни штвом а она је и 2,4 пу та ве ћа код стра на ца у 
Аустри ји, Нор ве шкој и Бел ги ји (у Не мач кој 1,9 пу та).34 

30 Interview with Georges Lemaitre, OECD, Интернет, http://www.oecd.org/
document/6/0,3343,en_2649 _33931_44638406_1_1_1_37415,00.html, скинуто: 
09/05/2010.

31 Migration Statistics Quarterly Report: No 4, Office for National Statistics,   
February 2010, 25 February 2010, p. 8

32 Као једно од оправдања закона наводи се драстичан пораст стопе криминала 
у овој држави која је 2008. године према званичним проценама са уделом од 
14,3 одсто странорођених у укупној популацији била 8-ма на нивоу САД. 
Према: “States Ranked by Percent Foreign Born: 1990, 2000, 2007, and 2008”, 
MPI, http://migrationinformation.org/datahub/state.cfm?ID=AZ, скинуто: 
20/05/2010.

33  Исто.
34 Immigrants take the brunt of the jobs crisis”, Charts and figures from OECD, 2010 

Јuly 20, Интернет, http://blog.oecdfactblog.org/?p=92, 28/07/2010.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр.2/2010, год. V vol. 8 стр. 151176

243

Оно што не тре ба смет ну ти с ум на је сте да све вре ме 
оп ста је ми гра ци ја из раз ви је них зе ма ља у раз ви је не ко ја је 
узро ко ва на бо љим мо гућ но сти ма за за по сле ње, пре ме шта јем 
у окви ру ком па ни је, се лид бом пен зи о не ра у зе мље са не што 
ни жим стан дар дом и по тре бом пре се ље ња по ро ди це у слу-
ча ју ме ша них бра ко ва.

Ср би ја и Бал кан, ми гра ци о ни по тен ци јал

Ис точ на Евро па је ре ги ја са нај го рим де мо граф ским 
трен до ви ма и са пред ви ђе ним нај ве ћим па дом ста нов ни штва 
на свет ском ни воу. Бал кан ске зе мље су кроз 20. век и да нас 
пре вас ход но зе мље по ре кла а тек спо ра дич но зе мље де сти-
на ци је. По след њих два де се так го ди на из у зе так у овом по-
гле ду пред ста вља Грч ка ко ја је по ред ма њег бро ја ми гра на та 
из Се вер не Афри ке (Егип та) по ста ла зе мља при је ма пре вас-
ход но за гра ђа не Ал ба ни је. Пре ма по пи су из 2001. 7.3% ста-
нов ни штва (797,091) чи ни ли су ими гран ти од че га го то во 60 
од сто Ал бан ци. Да нас се удео ими гра на та у укуп ном ста нов-
ни штву ове зе мље про це њу је на око де сет од сто.35 

Ср би ја је, не ра чу на ју ћи ста нов ни штво на Ко со ву и Ме-
то хи ји за ко је не ма по у зда ни јих по да та ка, на сед мом ме сту 
од за че ља пре ма ви си ни ра ста ста нов ни штва на свет ском 
ни воу (пре ма CIA Fact Bo ok не ра чу на ју ћи за ви сне те ри то-
ри је).36 Дру штво јој пра ве Цр на Го ра, зе мља са нај ве ћом сто-
пом ума ње ња ста нов ни штва (-0,78 од сто го ди шње, про це на 
за 2010), Бу гар ска, Укра ји на, Ру си ја и Бе ло ру си ја. Хр ват ска 
та ко ђе има не га тив ну сто пу при род ног при ра шта ја (0,6 од-
сто) док БиХ и Ма ке до ни ја има ју бла ги по раст. Ми гра ци ја 
рад но спо соб ног ста нов ни штва да ље ума њу је ка ко број ста-
нов ни ка та ко и при род ни при ра штај. Осим ап со лут ног опа-
да ња ста нов ни штва, Ср би ја је по од ли ву мо зго ва на не слав-
ном дру гом ме сту од за че ља (132-го ме сто од 133) пре ма из-
ве шта ју Свет ског еко ном ског фо ру ма о ком пе ти тив но сти за 
2009-2010.37 Го ра од Ср би је са мо је ју жно а ме рич ка Гва ја на. 

35 Ioannis Cholezas and Panos Tsakloglou, The economic impact of immigration in 
Greece: taking stock of the existing evidence, op. cit, стр. 82.

36 Види: CIA The world Factbook, Интернет, https://www.cia.gov/library/publica-
tions/the-world-factbook/geos/ri.html, скинуто: 26/05/2010.

37 The Global Competitiveness Report 20092010, World Economic Forum 2009, 
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Укуп но узев ши све фак то ре кон ку рент но сти ко је оце њу је ова 
ор га ни за ци ја, Ср би ја се на ла зи на 93. ме сту од 133 раз ма тра-
не зе мље што је пад од осам ме ста у од но су на 2008. го ди ну. 
Ср би ја не са мо да има не га ти ван при род ни при ра штај, ма-
ло тр жи ште са из ра же ним мо но по ли ма не го и гле да но спрам 
уде ла обра зо ва ног ста нов ни штва има нај ви ши од лив мо зго ва 
у Евро пи. „Ре пу бли ка Ср би ја са сво јих 7.397.651 ста нов ни-
ка (про це на 1. ја ну а ра 2007. ко ја не об у хва та ста нов ни штво 
на Ко со ву и Ме то хи ји) и бру то до ма ћим про из во дом од 29,5 
ми ли јар ди евра (про це на за 2007.) ни је зе мља зна чај ног тр-
жи шта или ве ли ких еко ном ских по тен ци ја ла, по сма тра но 
на свет ском или европ ском ни воу.”38 Иако је у пе ри о ду ја ну-
ар-мај 2010 до шло до по ве ћа ња ин ду стриј ске про из вод ње у 
од но су на исти пе ри од 2009. про сек за по сма тра ни пе ри од у 
2010. и про сек за це лу 2009. ука зу је на бла ги на ста вак па да 
ин ду стриј ске про из вод ње од 0,5%, што је ис по ље но и у па-
ду у ма ју 2010. у од но су на април 2010. од 0,9 од сто.39 Ма ли 
обим ула га ња у на у ку и ис тра жи ва ње, еко ном ска кри за, пад 
ин ду стриј ске про из вод ње и ве ли чи на тр жи шта фак то ри су 
ко ји Ср би ју чи не не а трак тив ном за зна ча јан при лив стра них 
ми гра на та у ско ри јем ро ку. Пад за по сле но сти на 38,1% и по-
раст сто пе не за по сле но сти на 19,2 од сто (Сто па не за по сле но-
сти за 15 - 64 го ди не је 20,1 од сто) у апри лу та ко ђе од вра ћа ју 
по тен ци јал ну ими гра ци ју али де лу ју под сти цај но на да љу 
еми гра ци ју.40 Исто вре ме но сто па не фор мал не за по сле но сти 
(удео љу ди за по сле них „на цр но”) про це њу је се на 19,8 од сто 
што у зби ру са зва нич но за по сле ни ма оста вља укуп но ви ше 
од 40 од сто рад но спо соб ног ста нов ни штва без упо сле ња. 41

Интернет, http://www. weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf, 
скинуто: 01/07/2010, p. 275.

38 „III. Привреда Републике Србије – одрживост заснована на знању”, 
Канцеларија за одрживи развој владе Републике Србије, Интернет, http://
www.odrzivi-razvoj.gov.rs/assets/download/Poglavlje-3-Privreda-Srbije-odrzi-
vost-zasnovana-na-znanju.pdf, скинуто: 01/07/2010, стр. 1

39 Републички завод за статистику, 30-06-2010, Интернет, http://webrzs.stat.
gov.rs/axd/index1.php? SifraVesti=426&Link=, скинуто: 08/07/2010.

40 „Анкета о радној снази”, Републички завод за статистику, Интернет, 
http://webrzs.stat.gov.rs/axd/drugastrana.php?Sifra=0018&izbor=odel&tab=152, 
скинуто: 08/07/2010.

41 „Статистика: У првих пет месеци ове године индустријска производнја 
порасла 5,4 одсто“, Привредни преглед, Интернет, http://www.pregled.rs/
naslovna_strana.php?vest=68178, скинуто: 02/07/2010.
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Не раз ма тра ју ћи ве ћи ну го ре на ве де них по да та ка Вла-
ди мир Ни ки то вић из Цен тра за де мо граф ска ис тра жи ва ња 
твр ди да Ср би ја има шан су и по тре бу да по ста не зе мља де-
сти на ци је. Он ука зу је на не по вољ ну ста ро сну струк ту ру 
ста нов ни штва Ср би је и на еко ном ски при ти сак „ко ји рад ни 
кон тин гент тр пи од стра не бр зо ра сту ће по пу ла ци је ста рих”. 
Има ју ћи у ви ду нео др жи вост пен зиј ског си сте ма са сма ње-
њем рад но спо соб ног ста нов ни штва он пред ла же ма сов ну 
ими гра ци ју ка ко би се ре ши ли про бле ми.42 Ова кав при ступ 
и ар гу мен та ци ја од ли ку ју Ме ђу на род ну ор га ни за ци ју за ми-
гра ци је (МОМ) и Ме ђу на род ну ор га ни за ци ју ра да (МОР). 
Струч ња ци обе на пред на ве де не ор га ни за ци је су на се ми на-
ру у Бе о гра ду 19-23 ок то бра 2009. ука зи ва ли на исту про бле-
ма ти ку не оба зи ру ћи се на пи та ња на ко ја ни су има ли од го-
во ре. Ни они ни Ни ки то вић не са гле да ва ју чи ње ни цу да је 
у Ср би ји сто па упо сле но сти тек 38 од сто, да у зе мљи не ма 
по сло ва ко је до ми цил но ста нов ни штво из бе га ва, од ску пља-
ња се кун дар них си ро ви на, по љо при вре де до за нат ског ра-
да. Та ко ђе, не ма ви шка рад них ме ста у ин ду стри ји. Да кле, 
из у зев ста ре ња ста нов ни штва, не ма основ них прет по став-
ки ка кве од ли ку ју раз ви је не зе мље ко је отва ра ју мо гућ ност 
за по сле ња ми гран ти ма а по сто ји ве ли ки број не за по сле них 
или за по сле них у си вој зо ни чи је би за по шља ва ње осла би ло 
еко ном ски при ти сак пен зи ја на рад ни кон тин гент. По ли ти ке 
ра ђа ња ка кве при ме њу ју број не за пад не зе мље пред ста вља ју 
до дат ни сет ме ра за ко је, ка ко и Ни ки то вић при ме ћу је, тре ба 
ви ше вре ме на ка ко би по бољ ша ле ста ро сну струк ту ру. Оно 
што за и ста пред ста вља раз лог за аларм ако не и за па ни ку 
је сте сред ње роч на нео др жи вост по сто је ће ста ро сне струк ту-
ре. У  слу ча ју да не до ђе до про ме не де мо граф ских кре та ња 
у Ср би ји, си ту а ци ја „во ди ко лап су по пу ла ци о но-еко ном ског 
си сте ма”. Ту стран ци не мо гу би ти ре ше ње због не по сто ја ња 
усло ва за њи хо во за по сле ње.

Са ма кре та ња ми гра на та из зе ма ља Тре ћег све та (у 
овом слу ча ју ма хом са Бли ског и Сред њег ис то ка те из Ки не) 
кре ћу се и кре та ће се и кроз Ср би ју. У зе мљу до ла зи тек ма-
њи број ми гра на та. Ве ли ким де лом ра ди се о ста нов ни штву 

42 Владимир Никитовић, Србија као имиграциона земља – очекивана 
будућност?, Становништво, 1/2009, стр. 31-52
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зе ма ља бив ше СФРЈ. Рад ни ми гран ти ко јих је 2007. го ди не 
би ло 6,324 има ју дру га чи ји про фил и ме ђу њи ма пред ња че 
Ки не зи (2,918).43 “Од 1991. до 2004, 1,3 ми ли о на љу ди на пу-
сти ло је те ри то ри ју бив ше Ју го сла ви је и тра жи ло азил у раз-
ви је ним зе мља ма. Осим њих 1993. го ди не око 2,5 ми ли о на је 
би ло ин тер но ра се ље них  на овом про сто ру.”44 Ср би ја, ра чу-
на ју ћи и Цр ну Го ру до 2006, има 2,298,352 исе ље ни ка. За ни-
мљи во је да Свет ска бан ка при ра чу на њу по пу ла ци је узи ма у 
об зир број ста нов ни ка Ср би је без Ко со ва и Ме то хи је, али да 
у об ра чу ну ми гра ци је узи ма у об зир и по дат ке о ко сов ским 
Ал бан ци ма.45 На Бал ка ну, не ра чу на ју ћи Тур ску, око 720.000 
љу ди иа крат ко роч не пла но ве о од ла ску у ино стран ство док 
све га 120.000 има озбиљ ну на ме ру да то и учи ни. Има ју ћи у 
ви ду ни ски ми гра ци о ни по тен ци јал ре ги о на (из у зев Тур ске) 
и са ма Ср би ја не пред ста вља иза зов ЕУ у сми слу мо гу ћег но-
вог из у зет но број ног та ла са ми гра на та.46

Ка ко је ми гра ци ја већ ви ше де це ни ја јед но од не за о-
би ла зних пи та ња ме ђу на род них од но са, по го то ву у сфе ри 
при вре де, он да и со ци јал не по ли ти ке, људ ских пра ва и бор-
бе про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла, Ср би ја је укљу че на у 
че ти ри ре ги о нал на и ме ђу на род на окви ра ре гу ли са ња ми гра-
ци ја: AENE AS, про грам ЕУ од 2004, Mi gra tion, Asylum, Re fu
ge es Re gi o nal Ini ti a ti ve (MAR RI) од 2003; Бу дим пе штан ски 
про цес са 49 зе ма ља чла ни ца (Bu da pest Pro cess); и Ре ги о нал-
ни са вет за са рад њу ко ји је на сле дио Пакт ста бил но сти (ба ви 
се и од ре ђе ним пи та њи ма ми гра ци ја).47

По тен ци јал не ко ри сти
У са вре ме ној ли те ра ту ри о ми гра ци ја ма кра јем 20. и 

по чет ком 21. ве ка по ја ви ло се но во гле да ње на про блем од-

43 “Migration in Serbia: A Country Profile 2008”, International Organization for 
Migration, 2008, p. 14.

44 Vladimir Grečić and Slobodan Janković, “Managing Population Movements: The 
Challenge for Diplomacy in Southeast Europe”, originalni, op, cit., p. 129.

45 Извор: World Bank Data, Интернет, http://econ.worldbank.org/WBSITE/EX-
TERNAL/ EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:21352016~pagePK
:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html, скинуто: 28/10/2009.

46 Vladimir Grečić and Slobodan Janković, “Managing Population Movements: The 
Challenge for Diplomacy in Southeast Europe”, op. cit, p. 130.

47 Види више у: Vladimir Grečić and Slobodan Janković, “Managing Population 
Movements: The Challenge for Diplomacy in Southeast Europe”, op. cit,.
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ли ва мо зго ва ко је је на сто ја ло да ука же ка ко за пра во то мо-
же има ти ис хо ди ште у ви ше стру ку до бит по зе мљу из ко-
је од ла зе мо зго ви (ви со ко ква ли фи ко ва ни по је дин ци — од 
brain drain-а до brain gain-а). Ту су Mo unt ford (1997), Stark et 
al. (1997, 1998), Stark and Wang (2002), Stark (2004), Be i ne et 
al. (2001, 2003), Doc qu i er and Ra po port (2004). Сту ди је о бро-
ју ви со ко шко ло ва них ми гра на та ука зу ју да је њи хов удео у 
укуп ном бро ју ми гра на та у зе мље ОЕЦД по рас тао 2,5 шу та 
ви ше у од но су на не ква ли фи ко ва не у пе ри о ду 1990-2000.48 
Мо рис Шиф (Ma u ri ce Schiff) об ја вио је 2005. сту ди ју ко јом 
по ри че на ла зе на пред на ве де не ли те ра ту ре, де таљ но ис пи ту-
ју ћи мо де ле за го вор ни ка те о ри ја о ви ше стру ко по зи тив ним 
учин ци ма од ли ва мо зга за зе мљу по ре кла. Шиф ука зу је да 
је за пра во до бит (brain gain) сва ка ко ма ња од ште те учи ње не 
од ли вом мо зго ва. Он под се ћа и на brain wa ste ка да се стра ни 
ви со ко шко ло ва ни и по себ но об у чен ка дар упо шља ва на ни-
же по зи ци је (ле ка ри на ме сто тех ни ча ра и ин тер ни ста нпр, 
или прав ни ци као так си сти). Тврд ње да од лив мо зго ва по ма-
же ве ћем бро ју обра зо ва них за сни ва ју се на при ме ри ма ка да 
од пет шко ло ва них струч ња ка са мо 2 оста ну у др жа ви. Та да 
је по треб но шко ло ва ти ви ше љу ди ка ко би се обез бе дио аде-
ква тан број струч ња ка. Шиф ме ђу тим ука зу је да на тај на чин 
до ла зи до по ве ћа ног тро ше ња на обра зо ва ње уме сто ула га ња 
тих сред ста ва у ства ра ње рад них ме ста и по сред но по ве ћа ње 
стан дар да за по сле них.49 (Да не ка же мо да би сле де ћи ту ло-
ги ку Гва ја на тре ба ло да упи ше ве ћи ну ста нов ни штва на фа-
кул тет ка ко би за др жа ла по тре бан број ви со ко о бра зо ва них у 
зе мљи). Исто вре ме но са ве ћим бро јем сту де на та за ко је не ма 
до вољ но рад них ме ста гу би се њи хо во вре ме и мо гућ ност да 
се за по сле на дру гим сред ње ква ли фи ко ва ним по зи ци ја ма, 
по ве ћа ва пе ри од не за по сле но сти чи ме се ума њу је и при ход 
од по ре за. Ме ђу тим, Шиф за не ма ру је да у зе мља ма у раз во-
ју и не раз ви је ни ма и ма њи број ви со ко о бра зо ва них че сто не 
мо же на ћи по сао али и ка да га на ђе не ма аде кват не усло ве за 
уса вр ша ва ње. Он за не ма ру је push фак то ре. У по гле ду при ма-
ња, те шко је лич ност ко ја се од лу чи да ми гри ра на те ра ти да 

48 Maurice Schiff, “Brain Gain: Claims about Its Size and Impact on Welfare and 
Growth Are Greatly Exaggerated”, op. cit, p. 4.

49 Maurice Schiff, “Brain Gain: Claims about Its Size and Impact on Welfare and 
Growth Are Greatly Exaggerated”, op. cit, p. 17-19.
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че ка ка ко би се зе мља ви ше при вред но раз ви ла и стан дард 
по рас тао.

Кру же ње/цир ку ла ци ја струч ња ка је оно што Шиф али 
и дру ги, пред ла жу као ре ше ње.50 Вла ди мир Гре чић ука зу је 
на ба рем три по зи тив на ефек та ми гра ци је за Ср би ју: 1) до-
зна ке; 2) ства ра ње дру штве них и струч них мре жа; и 3) по-
вра так струч ња ка у зе мљу. Гре чић је ука зао ка ко је ми гра ци ја 
шко ло ва ног и об у че ног ка дра из Ср би је има ла ку му ла тив но 
не га тив не ефек те на ста ње у до ма ћој при вре ди.51 Ка да је си-
ту а ци ја већ не по вољ на, Ср би ји као зе мљи у раз во ју пре о ста је 
да из на ђе ре ше ња за при вла че ње ди ја спо ре и њи хо вог ка пи-
та ла у Ср би ју ка ко би се за у ста вио за ча ра ни круг ко ји оме та 
при вред ни опо ра вак и ка сни је на пре дак зе мље. Цир ку ла ци ја 
струч ња ка убла жи ла би фак тор не мо гућ но сти на пре до ва ња 
и да ље спе ци ја ли за ци је ви со ко шко ло ва них гра ђа на Ср би је. 
Кроз бо ље мо гућ но сти и аде кват на за кон ска ре ше ња за ула-
га ње ди ја спо ре, Ср би ја мо же по вра ти ти ба рем део из гу бље-
ног со ци јал ног ка пи та ла али и про ву ћи ма те ри јал ни ка пи тал 
ство рен у ино стран ству. Ко нач но, уме сто нео сно ва них и не-
ре ал них тврд њи о по тре би Ср би је за ре ком стра них ми гра на-
та, при вла че ње ма њег бро ја ви со ко спе ци ја ли зо ва них мо же, 
као и у слу ча ју раз ви је них зе ма ља, би ти је дан од по кре та ча 
раз во ја при вре де. Но, ка ко би се ово оства ри ло по треб на су 
ула га ња и де лат ност др жа ве ко ја на ди ла зи пу ке ре чи и јав но 
де кла мо ва не а не за по че те по ли ти ке.

За кљу чак
Свет ска фи нан сиј ска и еко ном ска кри за ус по ри ла је 

свет ске ми гра ци о не то ко ве али их ни је за у ста ви ла. Ме ха-
нич ки при лив стра ног ста нов ни штва и пад фер ти ли те та до-
ма ћег ста нов ни штва у раз ви је ним зе мља ма упо ре до са при-
вред ном кри зом ути чу и на по ја ву ет нич ких, кул тур них и 
вер ских ани мо зи те та а у екс трем ним слу ча је ви ма и су ко ба у 
дру штви ма зе ма ља при ма о ца. Раз ви је не зе мље на на ци о нал-
ном, ре ги о нал ном и гло бал ном ни воу на сто је да што је ви-
ше мо гу ће ре гу ли шу кре та ња ста нов ни штва што по вре ме но 
до во ди и до су ко ба прин ци па су ве ре но сти и сло бо де кре та-
ња љу ди. Исто вре ме но, (нео)ли бе рал не по ли ти ке ре гу ли са ња 

50 Ibid, p. 32.
51 Vladimir Grečić, “The Economic Effects of Expatriates and Migrants on the 

Home Country: The Serbian Case”, Südosteuropa 57, (2009), H. 4, pp. 452-53.
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тр жи шта ра да по го ду ју одр жа ва њу и ши ре њу не фор мал них 
об ли ка ра да, по себ но ме ђу ми гран ти ма ко ји по сле дич но по-
ста ју не ре гу лар ни и из ло же ни ји еко ном ским и со ци јал ним 
при ти сци ма.

По ли тич ке и ин те лек ту ал не ели те по де ље не су у рас-
пра ви по во дом пи та ња ре гу ла ци је ми гра ци ја а њи хо ви ста-
во ви нај че шће су иде о ло шки обо је ни.

Ср би ја на сто ји да по ста не чла ни ца ЕУ а скла па њем 
спо ра зу ма о сло бод ној тр го ви ни са ви ше зе ма ља или са ве за 
зе ма ља по ста је по тен ци јал но атрак тив но тр жи ште за ула га-
ње у про из вод њу што би тре ба ло да по спе ши раз вој зе мље. 
Ипак, еко ном ска кри за ка ко у зе мљи та ко и на свет ском ни-
воу те струк ту ра при вре де и обим тр жи шта ума њу ју обим 
мо гу ћих стра них ула га ња. Ма ло број но ста нов ни штво, ма ла 
ве ли чи на зе мље, не га тив на ста ро сна и не по вољ на обра зов на 
струк ту ра фак то ри су ко ји у си нер ги ји са при вред ним кре-
та њи ма ути чу на раз вој зе мље. Стал ни од лив рад не сна ге и 
ста ре ње ста нов ни штва пре пре ка су еко ном ском али и кул-
тур ном опо рав ку.

Због стаг на ци је при вред ног ра ста у ЕУ, и у раз ви је ним 
зе мља ма, до ла зи до сма ње ња мо гућ но сти за за по сле ње али 
због ду би не кри зе у са мој Ср би ји и ре ги о нал ним зе мља ма 
не пре ста ју основ ни мо ти ви за ими гра ци ју. Те шки еко ном-
ски усло ви, ору жа ни су ко би и по ли тич ка не ста бил ност на 
про сто ру Бли ског ис то ка као и на ста вак по ра ста ста нов ни-
штва у том де лу све та фак то ри су ко ји ути чу на пер ма нент-
ну ми гра ци ју ка зе мља ма Европ ске уни је. Део ових кре та ња 
про ла зи кроз Ср би ју и има пре до ми нант но тран зит ни ка рак-
тер. На ста вак еко ном ске и со ци јал не кри зе у Ср би ји до дат но 
под сти че исе ља ва ње до ма ћег ста нов ни штва што по гор ша ва 
иона ко ло шу де мо граф ску сли ку Ср би је и ду го роч но сла би 
по тен ци јал зе мље за раз вој и ста бил ност. Та кве при вред не 
осо бе но сти не чи не Ср би ју по год ном де сти на ци јом за ма сов-
ни ју ими гра ци ју. Ипак, дру га чи ја по ли ти ка пре ма ди ја спо ри 
али и пре ма ви со ко о бу че ним стра ним ка дро ви ма мо же би ти 
од ве ли ке по мо ћи не са мо за при вред ни на пре дак зе мље.
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Slobodan Jankovic

 CONTEMPORARY MIGRATION TRENDS:  
CONSEQUENCES FOR SERBIA

Sum mary

Hi story of man kind is hi story of mi gra ti ons, due to wars 
and se arch for the bet ter li fe. Along with mi gra tion, dif fe rent 
mec ha nisms of its con trol or ab sen ce of  them cha rac te ri se the 
pro cess. Last cen tury with mas si ve de mo grap hic growth brings 
un pre ce den ted, in num bers, mi grants. Un til 1960`es main ori
gin co un tri es we re in Euro pe and par ti ally Chi na. Se cond half of 
the 20th cen tury re pre sents shift when Euro pean co un tri es along 
with tra di ti o nal new con ti nents (Ame ri ca and Austra lia) bec mes 
pre do mi nantly de sti na tion for mi grants from Afri ca, Asia and so
uth and so utheast Euro pe. For the last 20 years, with pro lon ged 
de in du stri a li sa tion in the most de ve lo ped co un tri es, so me ori gin 
co un tri es as Italy and Spain are be co ming im por tant mi grants 
de sti na ti ons. De mo grap hic, eco no mic and mi gra tion trends are 
pro vo king so cial in sta bi lity and so me ti mes clas hes on ra cial and 
et hnic ba ses. Num ber of mi grants, ha ving in mind low fer ti tlity 
among do mi ci le po pu la tion in Euro pean de sti na tion co un tri es 
opens new de ba tes on im mi gra tion, in te gra tion, cul tu ral di ver
sity and na ti o nal iden tity. Aca de mic cir cles are mostly fa vo u ring 
li be ra li sa tion in this fi eld and the World Tra de Or ga ni sa tion Mo
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de 4 rep pre sents ten dency to ward su pra na ti o nal ma na ge ment of 
the flow of mi grants. Mostly lef tist po li ti cal and aca de mic eli tes 
along with in ter na ti o nal NGO`s are using do u ble stan dards when 
wri ting and re por ting on the clas hes bet we en do mi ci le po pu la
tion and po li ce on the one si de and the mi grant com mu ni ti es on 
the ot her.

Ser bia and the Bal kans, with the ex cep ti on of Gre e ce are 
ori gin co un tri es, with lit tle per spec ti ve to be co me at trac ti ve for 
fo re ign mi grants ha ving in mind the sta te of eco nomy. Aut hor cri
ti cally pre sents so me of the of fe red so lu ti ons ha ving in mind di
sa stro us de mo grap hic trend in Ser bia and in tro du ces ot her con
cepts that bet ter su it for the lo cal si tu a tion.
Key words: Migration, Serbia, Demography, Economy, Migra

tion regulation, EU, OECD


