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DA LI JE IMIGRACIJA BUDU]NOST SRBIJE?

Јед на од глав них им пли ка ци ја да на шње не по вољ не ста-
ро сне струк ту ре ста нов ни штва Ср би је огле да се у еко ном-
ском при ти ску ко ји рад ни кон тин гент тр пи од стра не бр-
зо ра сту ће по пу ла ци је ста рих. По ра сту при ти ска до дат но 
до при но си сма ње ње рад не по пу ла ци је, на ро чи то ње ног 
мла ђег де ла (ста ри 20–44 го ди не), ко ји је ујед но и глав ни 
но си лац ре про дук тив не функ ци је ста нов ни штва. Од нос 
из ме ђу бро ја ста рих осо ба и ве ли чи не рад ног кон тин ген-
та, из ра жен ко е фи ци јен том за ви сно сти ста рих,1 је од ви-
тал ног зна ча ја за ста бил ност еко ном ског си сте ма др жа ве. 
У том по гле ду, Ср би ја је при вр ху ли сте зе ма ља ко је од ли-
ку ју не по вољ не вред но сти ко е фи ци јен та, али не и у вр ху 
са мо за хва љу ју ћи чи ње ни ци да ду жи на про сеч ног жи вот-
ног ве ка ни је на ни воу нај ра зви је ни јих др жа ва све та.2 Ак-
ту ел на ста ро сна пи ра ми да ста нов ни штва Ср би је (гра фи-
кон 1) ука зу је да ће већ у на ред них де це ни ју-две до ћи до 
кри тич ног дис ба лан са у од но су ве ли чи не рад не по пу ла ци-
је и по пу ла ци је ста рих. Ту се по ста вља су штин ско пи та ње 
на ко је ука зу је овај чла нак. Ка ко обез бе ди ти рад ну сна гу 
нео п ход ну да из др жи оп те ре ће ње ко је ће бр зо ра сту ћа по-
пу ла ци ја ста рих на мет ну ти већ у бли ској бу дућ но сти?

По раст ни воа плод но сти је ду го роч но нео п хо дан услов 
за ста би ли за ци ју ста ро сне пи ра ми де Ср би је, али оства ре-
ње тог ци ља кри је два крат ко роч на про бле ма. Је дан је не из-
бе жно од ло же но деј ство по ра ста фер ти ли те та на по пу ну 
рад не по пу ла ци је, чак и да до по ра ста до ђе мо мен тал но, 
јер се по зи тив ни ефек ти та кве про ме не мо гу осе ти ти ти 
тек на кон ви ше од две де це ни је. Но, то ком тог пе ри о да, 
при ти сак на пер ма нент но сма њу ју ћи рад ни кон тин гент 
био би кон ти ну и ра но по ја ча ван услед уве ћа ња по пу ла ци-
је мла дих. Дру гим ре чи ма, рад ни кон тин гент би, че ка ју ћи 
на по пу ну сво јих ка па ци те та, мо рао да „пре жи ви“ дуг пе-
ри од у ко јем би при ти сак на ње га би вао све ве ћи с об зи-
ром да би са да до ла зио са оба кра ја пи ра ми де. 

Дру ги про блем од но си се на то да ни дра ма ти чан по-
раст про сеч ног бро ја ро ђе не де це по јед ној же ни не зна чи 
ауто мат ски зна ча јан по раст бро ја ро ђе них с об зи ром да 
су ак ту ел не ге не ра ци је фер тил них же на дво стру ко ма ло-
број ни је од ге не ра ци ја сво јих мај ки, од но сно тро стру ко 
од ге не ра ци ја сво јих ба ка у вре ме ка да су оне оства ри ва-
ле сво је по том ство. За пра во, чак је и те о рет ско до сти за ње 
ре ла тив но ви со ког ни воа плод но сти не до вољ но за за ме ну 
по пу ла ци о но број них ге не ра ци ја ак ту ел ног рад ног кон-
тин ген та у на ред не две до три де це ни је. Ја сно је, да кле, да 
је ка па ци тет фер ти ли те та да у до ла зе ћем пе ри о ду сма њи 
при ти сак на рад ни кон тин гент ли ми ти ран, па чак и са 
крат ко роч ним не га тив ним ефек ти ма уко ли ко би деј ство-
вао изо ло ва но, тј. без по мо ћи ми гра ци је.

1   Де фи ни сан као број ста рих 65 и ви ше го ди на у од но су на јед ну осо бу 
рад ног кон тин ген та (20-64 го ди не).

2   Ко е фи ци јент за ви сно сти ста рих по чет ком 21. ве ка у Нор ве шкој је 0,23; 
Ср би ји 0,28; Аустри ји 0,31.

Да ли је ими гра ци ја бу дућ ност Ср би је? Ми гра ци о но 
пи та ње је, за пра во, цен трал но де мо граф ско пи та ње Ср-
би је у на ред ним де це ни ја ма. На и ме, за „пре мо шћа ва ње“ 
пе ри о да по треб ног да по раст фер ти ли те та ис ка же сво је 
по зи тив не ефек те на рад ни кон тин гент, тј. на од но се за-
ви сно сти из ме ђу кључ них ста ро сних сег ме на та по пу ла ци-
је, по зи ти ван ми гра ци о ни би ланс са све том је нео п хо дан 
услов. По зна то је да глав ни ну ми гра на та чи ни по пу ла ци ја 
у ре про дук тив но и про дук тив но нај ак тив ни јим го ди на-
ма, из ме ђу 20 и 40.3А упра во је то део рад ног кон тин ген та 
Ср би је ко ји је број ча но нај у гро же ни ји, а на ро чи то ће то 
би ти ако не до ђе до ско ри јег осет ног при ли ва ими гра на та 
(гра фи кон 1). На жа лост, Ср би ја је тра ди ци о нал но еми гра-
ци о на др жа ва. Сто га, ако из о ста не су штин ска про ме на 
сме ра ове ком по нен те кре та ња ста нов ни штва, еко ном ски 
при ти сак на рад ну по пу ла ци ју ће би ти до дат но по ја чан и 
овим фак то ром. Осим то га, ин ди рект не по сле ди це еми-
гри ра ња нај ви тал ни јег де ла ста нов ни штва огле да ју се у 
гу бље њу по тен ци јал ног по том ства еми гра на та, ко ји свој 
фер ти ли тет ре а ли зу ју у зе мља ма ре цеп то ри ма.

Гра фи кон 1.  Ста ро сна пи ра ми да ста нов ни штва Ср би је 
(без по да та ка за Ко со во и Ме то хи ју), 
31. 12. 2008.

3   Осим у слу ча ју при нуд них ми гра ци ја иза зва них рат ним су ко би ма, ка-
да чи та ве по ро ди це на пу шта ју сво је до мо ве (Lu kić, Ni ki to vić, 2004).
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Већ и ова ге не рал на оце на ути ца ја ком по нен ти по пу ла-
ци о не ди на ми ке ја сно ука зу је да је за оства ре ње урав но-
те же ног де мо граф ског раз вит ка Ср би је, тј. ста бил ног од-
но са из ме ђу основ них сег ме на та по пу ла ци је, у на ред ним 
де це ни ја ма нео п хо дан ка ко по раст укуп не плод но сти 
та ко и по зи ти ван ми гра ци о ни би ланс. При том је уло га 
ми гра ци о ног фак то ра од су штин ског зна ча ја с об зи ром 
на бр зо ви дљи ве про ме не у по пу ла ци о ној пи ра ми ди услед 
ме ха нич ког при ли ва ста нов ни штва од но сно на инер ци ју 
има нент ну фер ти ли те ту. С дру ге стра не, ими гра ци ја отва-
ра број на пи та ња у сфе ри дру штве них од но са, што ни је 
те ма овог члан ка. 

Ипак, без об зи ра на ком пли ко ва не им пли ка ци је ко је со-
бом но си од нос из ме ђу аутох то них и при до шлих, из ве сно 
је да ће ими гран ти би ти нео п ход ни. Дру гим ре чи ма, већ 
са да је ја сно да се из ме на ак ту ел ног по пу ла ци о ног са ста-
ва Ср би је, услед при ли ва ми гра на та, не мо же из бе ћи у на-
ред ним де це ни ја ма. Овом при ли ком је пред ста вљен је дан 
по ку шај са гле да ва ња де мо граф ске бу дућ но сти Ср би је у 
но вим, ими гра ци о ним окол но сти ма, али је исто вре ме но 
ука за но и на ду го роч ну нео др жи вост са да шњег на чи на 
де мо граф ског раз вит ка, ко ји ко нач но во ди ко лап су по пу-
ла ци о но-еко ном ског си сте ма. Осим то га, не за ви сно од на-
ших по тре ба за рад ном сна гом, вре ме ном ће ра сти и спољ-
ни при ти сци иза зва ни ви шком рад не сна ге у зе мља ма тзв. 
Тре ћег све та. 

Да би се оства рио основ ни циљ по ста вљен у овом чла нку, 
из ра ђе на је про ба би ли стич ка про јек ци ја ста нов ни штва Ср-
би је, чи је ге не рал не хи по те зе о ком по нен та ма де мо граф-
ског раз во ја ко ин ци ди ра ју са прет по став ка ма у по пу ла ци-
о ној про јек ци ји при пре мље ној за Стра те ги ју про стор ног 
раз во ја Ре пу бли ке до 2020. го ди не. При том је про јек ци о ни 
хо ри зонт про ду жен до 2050. да би се са гле да ле ду го роч не 
им пли ка ци је ак ту ел них де мо граф ских тен ден ци ја. Украт-
ко, на осно ву ана ли зе ста ти стич ких мо де ла вре мен ских 
се ри ја, оце не гре шке из ра ни јих про јек ци ја и екс перт ских 
ми шље ња, хи по те за о фер ти ли те ту ни је пред ви де ла зна чај-
ни је из ме не ни воа ре про дук ци је, док је хи по те за о мор та-
ли те ту прет по ста ви ла ла га ни по раст про сеч ног жи вот ног 
ве ка ста нов ни ка Ср би је у на ред ним де ка да ма.

Ми гра ци о не прет по став ке. Оче ки ва ња у по гле ду бу ду-
ћег оби ма и струк ту ре спољ не ми гра ци је су нај ве ћим де-
лом ди рект но усло вље на по ли тич ким од лу ка ма. Ре ше ње 
пи та ња ула ска Ср би је у Европ ску уни ју у ско ри јој бу дућ-
но сти пре суд но ће ути ца ти на смер и ин тен зи тет спољ них 
ми гра ци ја. На и ме, за оче ки ва ти је да се ми гра ци о на кре та-
ња и њи хов ква ли тет, у слу ча ју при је ма на ше др жа ве у ову 
ор га ни за ци ју, зна чај но про ме не у по ре ђе њу са прет ход-
ним пе ри о дом. По себ но за то што ће по ли тич ке од лу ке ко-
је ди рект но об ли ку ју кре та ње рад не сна ге би ти кре и ра не 
у те ли ма ЕУ, тј. за ви си ће мно го ви ше од спољ них фак то ра 
не го што је то слу чај да нас. 

Ка кве прет по став ке се мо гу из ву ћи из са да шњих тен-
ден ци ја? По сле „де мо крат ске ре во лу ци је“ из 2000. го ди-
не, оче ки ва ња ста нов ни ка Ср би је ишла су у прав цу бр зог 
опо рав ка те шке еко ном ске и по ли тич ке си ту а ци је у зе-
мљи, што би во ди ло по вољ ни јим усло ви ма за за по шља ва-
ње. Ме ђу тим, ре ал не про ме не се од ви ја ју мно го спо ри је 
од оче ки ва ња ве ћи не ста нов ни штва, при че му су ме ре за 
за у ста вља ње од ла ска нај о бра зо ва ни јег де ла по пу ла ци је 
од но сно за под сти ца ње по врат ка мла дих, ко ји су зе мљу 
на пу сти ли то ком по след њих де це ни ју-две, тек не дав но 
усво је не у окви ру на ци о нал не Стра те ги је за управ љање 
ми гра ци ја ма. С дру ге стра не, по је ди на пар ци јал на ис тра-
жи ва ња по ка зу ју да чак 70 % сту де на та пла ни ра да на пу-
сти зе мљу (Vu ko vić, 2005:149). 

У по о штре ним усло ви ма при је ма ими гра на та у раз ви-
је ним за пад ним зе мља ма, услед при ти ска рад не сна ге из 
не раз ви је них под руч ја све та, се лек тив ност еми гра на та из 
Ср би је је на гла ше на, што су ге ри ше да ће глав но обе леж је 
еми гра ци је из на ше зе мље у на ред ном пе ри о ду би ти ви со-
ко о бра зо ва ни ка дар (Гре чић и др., 1998). За то да ље одр жа-
ва ње ак ту ел них еко ном ских усло ва не ства ра мо гућ ност 
за прет по став ку о ско ри јој про ме ни ка рак те ра и сме ра 
спољ них ми гра ци ја у Ср би ји. Ме ђу тим, кључ на про ме на 
ове ком по нен те мо гла би се од и гра ти уко ли ко у нај бли жој 
бу дућ но сти до ђе до укљу чи ва ња зе мље од но сно чи та вог 
ре ги о на у Европ ску уни ју. То би мо гла би ти пре крет ни ца 
у ми гра ци о ном обра сцу, као у слу ча ју Италијe 1980-их, 
озна ча ва ју ћи по че так кра ја еми гра ци о не исто ри је. То, 
на рав но, не зна чи да нај струч ни ји ка дар и да ље не ће има-
ти же љу да на пу сти зе мљу у по тра зи за бо љим рад ним 
и жи вот ним усло ви ма, али сва ка ко не у то ли ком оби му 
као да нас.

Пре ма про це на ма по је ди них ауто ра, из ван Ср би је и др-
жа ва у ре ги о ну (Цр не Го ре и Бо сне и Хер це го ви не) да нас 
жи ви око 2,2 ми ли о на срп ских еми гра на та (Гре чић, Ло пу-
ши на, 1994). Има ју ћи у ви ду њи хо ву ста ро сну струк ту ру, 
ја сно је да је за ду го роч но оп ти мал но функ ци о ни са ње 
др жа ве нео п ход на по пу на ре про дук тив но-про дук тив них 
сег ме на та по пу ла ци је у што ско ри јој бу дућ но сти, што се 
мо же ре ши ти са мо ими гра ци о ним им пул сом. Сто га је за 
оче ки ва ти да би про ме на еко ном ске си ту а ци је у зе мљи на 
бо ље при ву кла нео п ход не ими гран те ко ји да нас од ла зе у 
дру ге, раз ви је ни је, европ ске др жа ве.

Цен трал на тен ден ци ја ми гра ци о не хи по те зе пред ви-
ђа ста би ли за ци ју по ли тич ких при ли ка и по бољ ша ње 
еко ном ске си ту а ци је у пе ри о ду до 2012. го ди не, што би 
се од ра зи ло урав но те же њем ми гра ци о ног би лан са на ни-
воу при бли жном оном из пе ри о да 1981–1991. То зна чи 
да је пред ви ђе но да про се чан го ди шњи не га тив ни ми гра-
ци о ни би ланс из но си 4,7 хи ља да у цен трал ној Ср би ји 
од но сно 3,2 хи ља де у Вој во ди ни. При том је у истом пе-
ри о ду прет по ста вље на пот пу на ин те гра ци ја ин тер но ра се-
ље них ли ца у стал но ста нов ни штво. У сле де ћем пе ри о ду, 
2012–2017. го ди не, прет по ста вљен је нул ти ми гра ци о-
ни сал до на ни воу це ле др жа ве, јер је то пе ри од ка да је 
ре ал но оче ки ва ти да Ср би ја по ста не члан Европ ске уни-
је. Ко нач но, на кон 2017, пред ви ђе но је да Ср би ја по ста не 
ими гра ци о но под руч је с об зи ром на мо гу ће де мо граф ске 
и еко ном ске по сле ди це про це са убр за ног де мо граф ског 
ста ре ња ста нов ни штва, а с дру ге стра не на оче ки ва ни еко-
ном ски опо ра вак зе мље. 

Основ на по став ка при ли ком фор му ли са ња ин тер ва ла 
пред ви ђа ња од но си ла се на до ка за но те шку пред ви ди вост 
спољ не ми гра ци је не са мо на та ко дуг рок, као што је не-
пу них пет де це ни ја ове про јек ци је, већ и на мно го кра ће 
пе ри о де. Сто га је циљ био да се до вољ но ши ро ким, а при 
том ин фор ма тив ним ин тер ва лом об у хва те и они ис хо ди 
ко ји из да на шње пер спек ти ве не из гле да ју то ли ко ре ал но, 
или у нај ма њу ру ку по жељ но са аспек та мо гу ћих де мо-
граф ских по сле ди ца. Дру гим ре чи ма, ула зак у Европ ску 
уни ју из гле да као ре ал на оп ци ја у бли ској бу дућ но сти, али 
је да нас не мо гу ће твр ди ти да су шан се да се то и оства ри 
у пред ви ђе ном пе ри о ду 95 %, па ни 80 %. За то је ин тер ва-
лом пред ви ђа ња ге не рал но тре ба ло ува жи ти и оне аспек-
те до са да шњих ми гра ци о них обра за ца ко је цен трал на 
тен ден ци ја про јек ци је не под ра зу ме ва. То зна чи да ни по-
тен ци јал ни ула зак у Европ ску уни ју не мо ра про из ве сти 
пред ви ђе не ми гра ци о не ефек те ка да и ка ко је то прог но зи-
ра но. Јер, мо гу ће је да еко ном ски раз вој Ср би је не бу де на 
до вољ ном ни воу да за др жи из ве стан број љу ди у зе мљи, 
као што је то слу чај и да нас, а с дру ге стра не не до вољ на 



3

Са по чет ком из ла ска из рад ног уз ра ста (20–64 го ди не) 
по пу ла ци о но нај број ни јих, тзв. baby-bo om, ге не ра ци ја, тј. 
на кон 2010. го ди не, оче ку је се не пре ста ни пад ве ли чи не 
овог кон тин ген та ко ји ће се са 4,60 ми ли о на у 2005. сма-
њи ти нај ве ро ват ни је на 3,48 ми ли о на у 2050. са шан са ма 
ма њим од 12 % да до сма ње ња не до ђе. 

Гра фи кон 3.  Ста ро сна пи ра ми да ста нов ни штва Ср би је 
2050 – прог но за и гра ни це 80 % ин тер ва ла 
пред ви ђа ња

У пр вих не ко ли ко го ди на про јек ци о ног пе ри о да чак 
ће до ћи до сма ње ња по пу ла ци је ста рих 65 и ви ше го ди на 
услед ула ска тзв. „кр њих“ ге не ра ци ја (ро ђе них 1941–1945) 
у ста ро ста нов ни штво. Ме ђу тим, од мах на кон овог пе ри-
о да, оче ку је се ре ла тив но на гли скок бро ја ста рих, са кул-
ми на ци јом 2020-их, што ће би ти по сле ди ца ула ска baby-
-bo om ге не ра ци ја (ро ђе них 1945–1956) у овај кон тин гент, 
ко је су го то во дво стру ко број ни је од оних ро ђе них то ком 
Дру гог свет ског ра та. Дру ги скок се оче ку је то ком по след-
ње де ка де про јек ци је, са из ве сно шћу од го то во 90 %, и 
од ре ђен је пен зи о ни са њем по то ма ка ге не ра ци ја ком пен-
за ци о ног фер ти ли те та, тзв. ехо baby-bo om-а. С об зи ром 
на прет по ста вље ни на ста вак по ра ста оче ки ва ног тра ја ња 
жи во та жи во ро ђе них, у скла ду са до сти за њем ни воа нај-
ра зви је них зе ма ља за пад не и се вер не Евро пе, са свим је 
оче ки ва но што ће у на ред ним де це ни ја ма нај бр жи по раст 
уде ла у укуп ном ста нов ни штву зе мље оства ри ти нај ста ри-
ја по пу ла ци ја (ста ри 80 и ви ше го ди на).

При ти сак ста рих. Ге не рал ни за кљу чак ко ји се на ме ће, 
на кон ана ли зе ре зул та та про јек ци је, је да ће глав но оп те-
ре ће ње рад ног кон тин ген та у на ред них не ко ли ко де це ни-
ја би ти од стра не ста рог, а не од мла дог ста нов ни штва, 
као што је то слу чај да нас. То по ка зу ју ко е фи ци јен ти за-
ви сно сти из ме ђу кључ них ста ро сних гру па. По раст ни воа 
ин дек са ста ре ња, ко ји по чи ње на кон 2010. го ди не, ста ре-
њем baby-bo om ге не ра ци ја, је не пре ки дан, и пре ма ме ди ја-
ни прог но зе го то во ли не а ран. Ме ди ја на про ба би ли стич ке 
про јек ци је ука зу је да ће ко е фи ци јент за ви сно сти ста рих 

ре про дук ци ја удру же на са ре ла тив но по вољ ни јом еко ном-
ском кли мом мо же при ву ћи и ве ћи број ими гра на та од ни-
воа пред ви ђе ног де тер ми ни стич ким трен дом. Ко нач но, 
екс трем на ал тер на ти ва – не у ла зак у ЕУ, у ком би на ци ји са 
исто риј ским по тен ци ја лом не ста бил но сти ре ги о на, сва ка-
ко ума њу је мо гућ но сти оства ре ња оче ки ва не тен ден ци је 
не то ми гра ци о ног би лан са од но сно оста вља отво ре на вра-
та за оп ста нак не га тив ног ми гра ци о ног обра сца.

Ка ква је прог но за? Ре зул та ти про ба би ли стич ке про јек-
ци је ука зу ју да је на ста вак па да укуп ног бро ја ста нов ни ка 
нај ве ро ват ни ја де мо граф ска бу дућ ност Ср би је. Ве ро ват-
но ћа да 2050. го ди не Ср би ја има ви ше ста нов ни ка не го 
да нас је све га 15 %. И у слу ча ју ње ног укљу че ња у ЕУ у 
пе ри о ду 2012–2017, нај ве ће су шан се да по пу ла ци о на ве ли-
чи на Ср би је4 у 2050. бу де иста као и век ра ни је, 1950. го ди-
не (гра фи кон 2). При том, као до ми нан тан де мо граф ски 
про цес ис ти че се по пу ла ци о но ста ре ње бу ду ћи да ни у нај-
по вољ ни јем раз во ју до га ђа ја прак тич но не по сто је шан се 
да се он за у ста ви. На то већ ука зу је пер ма нент ни по раст 
ме ди јал не ста ро сти, са 40,6 го ди на у 2005. на 46,4 у 2050. 
го ди ни, пре ма нај ве ро ват ни јој прог но зи. 

И ин тер ва ли пред ви ђа ња ја сно по ка зу ју да је по раст про-
сеч не ста ро сти прак тич но не мо гу ће из бе ћи у на ред них 
пет де це ни ја чак ни под усло вом ве ли ког при ли ва ими-
гра на та што је прет по ста вље но цен трал ном тен ден ци јом 
хи по те зе о спољ ним ми гра ци ја ма. Дру гим ре чи ма, пре ма 
про ба би ли стич кој про јек ци ји, шан се су го то во 100 % 
да ће про сеч на ста рост ста нов ни штва по ло ви ном 21. ве ка 
би ти ве ћа не го да нас, чак и у слу ча ју да се ак ту ел ни еми-
гра ци о ни обра зац спољ не ми гра ци је у на ред ном пе ри о ду 
пре о бра зи у ими гра ци о ни.

Гра фи кон 2.  По пу ла ци о на ве ли чи на Ср би је 1950–2050. 
– прог но за и гра ни це 80 % ин тер ва ла 
пред ви ђа ња

Ме ђу тим, нај ва жни ји ре зул та ти про јек ци је од но се се 
на прог но зи ра не про ме не у ста ро сној струк ту ри по пу ла-
ци је (гра фи кон 3). Ве ли чи на кон тин ген та мла дог ста нов-
ни штва (мла ђи од 20 го ди на) не пре ста но ће се сма њи ва-
ти са про то ком про јек ци о ног вре ме на, и са 1,65 ми ли о на 
у 2005. нај ве ро ват ни је до спе ти на 1,02 ми ли о на у 2050. 
при че му су шан се око 5 % да до сма ње ња не до ђе. То је 
по сле ди ца прет по став ке о ма лој ве ро ват но ћи зна чај ни јег 
опо рав ка фер ти ли те та у на ред ним де це ни ја ма, али и по-
сле ди ца на сле ђе не ста ро сне струк ту ре, тј. по пу ла ци о но 
сма ње них ге не ра ци ја ро ђе них од сре ди не 1980-их до сре-
ди не 2000-их у по ре ђе њу са ко хор та ма ро ђе ним у пе ри о ду 
1971–1984.

4  Без података за Косово и Метохију.
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са да на шњих 28 ста нов ни ка ста рих 65 и ви ше го ди на пре-
ма 100 осо ба у рад ном кон тин ген ту по ра сти на 45, док ће 
при ти сак мла ђих од 20 го ди на опа сти са 35 на 29 у од но су 
на 100 по тен ци јал них рад ни ка у 2050. го ди ни. При том, 
већ на кон пр вих не ко ли ко го ди на про јек ци о ног хо ри зон-
та, тј. на кон по чет ка из ла ска baby-bo om ге не ра ци ја из 
рад ног кон тин ген та, па до кра ја про јек ци је, шан се ни су 
ни те о риј ске да се ко е фи ци јент за ви сно сти ста рих вра ти 
на по чет ни ни во из 2005. го ди не. Ме ђу тим, ве ро ват но ћа 
је чак 4:1 да ће се 2050. вред ност ко е фи ци јен та на ћи у ра-
спо ну 0,36-0,62, што зна чи по раст од нај ма ње 8/100 с об зи-
ром на да на шњих 28/100. Ко нач но, прог но за у 30 % свих 
си му ла ци ја је да ће на 2 осо бе у рад ном кон тин ген ту би ти 
ви ше од 1 пен зи о не ра. 

„Сва ки про цент ни по ен ма ње или ви ше у овом ко е фи-
ци јен ту зна чи да ми ли јар де аустриј ских ши лин га је су или 
ни су до ступ не у аустриј ском пен зи о ном фон ду“ (Lutz, 
Scher bov, 1998: 7). Исти за кљу чак ва жи и за Ср би ју, јер 
Аустри ја и Ср би ја има ју сли чан ни во овог по ка за те ља да-
нас, од но сно слич ну прог но зу да љег раз во ја про це са де мо-
граф ског ста ре ња пре ма про јек ци ји Lutz-а и Scher bov-а, 
од но сно про јек ци ји пред ста вље ној у овом члан ку. На и ме, 
у усло ви ма не из бе жног по ра ста де мо граф ске ста ро сти 
Ср би је, про ба би ли стич ки кон ци пи ра на про јек ци ја мо же 
по мо ћи кре а то ри ма но вог пен зи о ног си сте ма та ко што би 
га кон стру и са ли са од ре ђе ном по у зда но шћу да не до жи ви 
крах. То зна чи да ако је си стем одр жив са по у зда но шћу од 
80%, он да би тре ба ло да под не се ко е фи ци јент за ви сно сти 
ста рих од 50/100 у 2039, на при мер. Ако би се, ме ђу тим, 
по ли ти ча ри осе ћа ли си гур ни је са си сте мом ко ји се не ће 
сру ши ти у 97,5% слу ча је ва, мо ра ли би га учи ни ти још ефи-
ка сни јим да из др жи при ти сак и од 62 пен зи о не ра на 100 
осо ба у рад ном кон тин ген ту. Дру гим ре чи ма, ако је од нос 
од 45/100 (што је оп те ре ће ње ве ће за око 60 % у од но су 
на ак ту ел ни ко е фи ци јент за ви сно сти) мак си ма лан те рет 
ко ји пен зи о ни си стем мо же под не ти, из про ба би ли стич ке 
про јек ци је мо же се из ра чу на ти да се си стем не ће сру ши ти 
до 2026. са ве ро ват но ћом од 97 %, али су му шан се да оп-
ста не до 2050. тек 1:2.  

Ме ђу тим, тре ба има ти у ви ду да су еко ном ски по ка за те-
љи ста ро сне за ви сно сти не по вољ ни ји од де мо граф ских с 
об зи ром да од ре ђе ни број мла дих не по чи ње са до при но-
сом еко ном ском си сте му од мах на кон 19. го ди не, због ду-
жег шко ло ва ња, од но сно да је увек из ве стан део де мо граф-
ски де фи ни са ног рад ног кон тин ген та ван кор пу са рад не 
сна ге или пак спа да у не за по сле не. Сто га је за оче ки ва ти 
да ће се ствар ни број осо ба ко је до при но се пен зи о ним 
фон до ви ма још бр же сма њи ва ти, осим ако не до ђе до ра-
ди кал ни јих из ме на ста ро сне гра ни це за од ла зак у пен зи ју 
од но сно скра ће ња шко ло ва ња. 

Нај ве ће шан се да се ак ту ел на по пу ла ци о на ве ли чи на 
Ср би је одр жи и кроз по ла ве ка ве зу ју се за сце на рио ви-
со ког фер ти ли те та у ими гра ци о ном кон цеп ту, тј. за услов 
по ди за ња да на шњег ни воа плод но сти, али пре све га за 
зна ча јан ви шак у би лан су спољ не ми гра ци је то ком на ред-
них де це ни ја. Дру гим ре чи ма, за очу ва ње или евен ту ал ни 
по раст ак ту ел ног бро ја ста нов ни ка кроз по ла ве ка, по раст 
плод но сти је нео п хо дан, али не и до во љан услов. Ме ђу-
тим, мо же се го то во сто про цент но твр ди ти да ни ком би на-

ци ја по ра ста плод но сти и спо ри јег по ра ста жи вот ног ве-
ка у усло ви ма зна чај не ими гра ци је у на ред ним де ка да ма 
не мо же сма њи ти по раст при ти ска ста рог ста нов ни штва 
на рад ни кон тин гент. Ова кав тип за кључ ка је сва ка ко но-
ви на за све ко ри сни ке ко ји ма су прог но зе од но са у ста ро-
сној струк ту ри ва жан ула зни по да так за да ље пла ни ра ње.

Ка да већ ни је ре ал но оче ки ва ти да се по раст за ви сно-
сти ста рих за у ста ви, тре ба обра ти ти па жњу на чи ње ни-
цу да пре ла зак на ими гра ци о ни про фил знат но сма њу је 
не из ве сност у по гле ду бу ду ће ве ли чи не ко е фи ци јен та за-
ви сно сти ста рих. Раз лог то ме је што ми гран те пре те жно 
чи ни по пу ла ци ја у нај ак тив ни јем жи вот ном до бу, ко ја 
ће нај ве ћим де лом про јек ци о ног пе ри о да би ти са став ни 
део рад ног кон тин ген та, док ће исто вре ме но број ста рих 
пре вас ход но за ви си ти од до ми цил не по пу ла ци је. Ре фор-
ма то ри пен зи о ног си сте ма у Ср би ји мо гу ја сно ви де ти да 
при лив рад ног ста нов ни штва из дру гих зе ма ља то ком на-
ред них де це ни ја не са мо што би ус по рио по раст оче ки ва-
не вред но сти ко е фи ци јен та за ви сно сти ста рих већ би до-
при нео и ње го вој пре ци зни јој прог но зи у усло ви ма истог 
ни воа ри зи ка да си стем оп ста не као и у еми гра ци о ним 
сце на ри ји ма.

* * *
Услед не за др жи вог ја ча ња про це са де мо граф ског ста ре-

ња, крај ње је из ве сно да ће по пу ла ци ји Ср би је у нај ско-
ри јој бу дућ но сти би ти нео п хо дан зна ча јан ме ха нич ки 
при лив ста нов ни штва да сма њи из у зет но јак при ти сак 
по пу ла ци је ста рих на рад ни кон ти н гент, иза зван пен зи о-
ни са њем број ча но огром них baby-bo om ге не ра ци ја. Фор-
ми ра њем про јек ци о не прет по став ке ко ја да је под јед на ке 
шан се ви ше стру ко ве ћем при ли ву ми гра на та од оче ки ва-
ног (оп ти ми стич ног), као и мо гућ но сти да Ср би ја оста не 
пер ма нент но еми гра ци о на зе мља то ком чи та ве пр ве по-
ло ви не 21. ве ка, са гле дан је ре ла тив ни зна чај ми гра ци о не 
ком по нен те за де мо граф ску бу дућ ност др жа ве. Ка ко је 
ка па ци тет фер ти ли те та сам по се би у том сми слу ли ми ти-
ран, про ба би ли стич ка про јек ци ја не дво сми сле но ука зу је 
на  ми гра ци о ну ком по нен ту као кључ ни фак тор бу ду ћег 
де мо граф ског раз во ја Ср би је.
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