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СА ЖЕ ТАК: Ис тра жи ва ња ве зе ми гра ци ја и пред у зет ни штва у фо ку су 
су на уч них и струч них пу бли ка ци ја у по след ње две де це ни је. Ре зул та ти 
ука зу ју да пред у зет ни штво ми гра на та омо гу ћа ва бо љу еко ном ску и дру-
штве ну ин те гра ци ју у но вој сре ди ни, и до при но си еко ном ском раз вит ку 
зе мље при је ма, али и зе мље по ре кла. У ве ћи ни за пад них еко ном ски раз-
ви је них зе ма ља ими гран ти су ви ше пред у зет нич ки ори јен ти са ни не го 
до ма ће ста нов ни штво и зна чај но до при но се ства ра њу но вих рад них ме ста, 
иа ко се су о ча ва ју с ве ћим ад ми ни стра тив ним, фи нан сиј ским и со ци јал ним 
пре пре ка ма у по сло ва њу. Та ко ђе, на гла ша ва се уло га ин сти ту ци о нал ног 
кон тек ста и мо гу ћи по зи ти ван ефе кат пра во вре ме ног ре а го ва ња др жа ве у 
том до ме ну. Сто га се пред у зет ни штво све ви ше укљу чу је у ми гра ци о не 
по ли ти ке и по ли ти ке ин те гра ци је ими гра на та, а на ро чи то у тра ди ци о нал-
ним ими гра ци о ним зе мља ма. Има ју ћи у ви ду рас ту ћи зна чај еко ном ске 
ин те гра ци је ми гра на та у све тлу тур бу лент них са вре ме них ми гра ци о них 
кре та ња, циљ ра да је да се ука же на при ме ре до бре прак се јав них по ли ти ка 
у обла сти ми грант ског пред у зет ни штва, због ње го вог све ве ћег зна ча ја за 
дру штве ни и еко ном ски раз ви так, као и ве зе зе ма ља по ре кла и де сти на ци је. 
У ра ду се раз ма тра ју при ме ри ими гра ци о них по ли ти ка пре ма пред у зет-
ни ци ма, и по ли ти ке ин те гра ци је ми грант ског ста нов ни штва (ими гра на та 
и по врат ни ка) у обла сти пред у зет ни штва. На гла шен је зна чај кон ти ну и-
ра ног уса гла ша ва ња ми гра ци о них по ли ти ка са дру гим сег мен ти ма јав них 
по ли ти ка, што про ши ру је мо гућ но сти до при но са раз ли чи тих гру па ми-
гра на та еко но ми ја ма зе ма ља по ре кла. На тај на чин се раз ви ја и пот пу ни ја 
осно ва за ин те гра ци ју ими гра на та и по врат ни ка, али и за при вла че ње 
по жељ них струк ту ра по тен ци јал них ими гра на та.
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КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ми гра ци је, пред у зет ни штво, ин те гра ци ја, јав не по-
ли ти ке

Ве за пред у зет ни штва и ми гра ци ја до пре не ко ли ко де це ни ја из у ча ва-
на је углав ном из пер спек ти ве ет нич ког пред у зет ни штва. Са мо за по сле ње 
у ни ско про дук тив ном и ни ско пла ће ном ет нич ком би зни су у тра ди ци о-
нал ним зе мља ма при је ма сма тра но је при хва тљи вим на чи ном еко ном ске 
ин те гра ци је ими грант ског ста нов ни штва ко је не мо же да на ђе дру гу 
вр сту за по сле ња. Тек кра јем 1970-их ми гра ци о не те о ри је по чи њу да уви-
ђа ју зна чај еко ном ског окру же ња и ин сти ту ци о нал ног кон тек ста за раз вој 
пред у зет нич ких ак тив но сти, вр сту, ве ли чи ну и по тен ци јал пред у зе ћа 
ми гра на та у од но су на од ре ђе не тр жи шне усло ве [Predojević-De spić and 
Lu kić 2018]. Та кви на ла зи су опре де ли ли да ља из у ча ва ња ве зе ми гра ци-
ја и пред у зет ни штва ка бо љем раз у ме ва њу и уви ђа њу мо гућ но сти до при-
но са пред у зет ни ка ми гра на та при вре ди зе мље при је ма, али и зе мље по-
ре кла. Ана ли зе су по ка за ле да се у ве ћи ни еко ном ски раз ви је них зе ма ља 
ми гран ти че шће упу шта ју у пред у зет нич ке ак тив но сти и има ју ја чи преду-
зет нич ки дух не го до ма ће ста нов ни штво. Ме ђу тим, су о ча ва ју се и са ве ћим 
прав ним, еко ном ским и со ци јал ним пре пре ка ма не го до ма ће ста нов ни штво 
(не до вољ но по зна ва ње ра да др жав ног апа ра та и прав ног си сте ма, као и 
функ ци о ни са ња ло кал ног тр жи шта, те шко ће у при сту пу кре ди ти ма, 
обич но ни жи со ци јал ни ка пи тал што до во ди до ни жег сте пе на ин те гра-
ци је, као и осла ња ња углав ном са мо на мре же са рад ње и по др шке с дру-
гим ими гран ти ма, на ро чи то из сво јих зе ма ља по ре кла и др.) [Predojević-
-De spić and Lu kić 2018; Pre do je vić-De spić et al. 2016; Lo and Te i xe i ra 2015; 
De si de rio 2014]. То у ве ћи ни ими гра ци о них зе ма ља ре зул ти ра зна чај но 
ни жом одр жи во шћу по сло ва ња и по кре та њем по сла у ни ско про фит ним 
де лат но сти ма. 

Тра ди ци о нал не зе мље при је ма (САД, Ка на да, Ау стра ли ја) пр ве су 
пре по зна ле по тре бу за под сти цај ним ме ра ма пре ма пред у зет ни штву ими-
гра на та, али и за по ли ти ка ма при вла че ња стра них пред у зет ни ка и ин ве-
сти то ра. Ве ћи на еко ном ски раз ви је них зе ма ља сле ди њи хов при мер и 
де фи ни ше раз ли чи те ме ре јав них по ли ти ка на ме ње них ин те гра ци ји кроз 
са мо за по сле ње и пред у зет ни штво, али и при вла че њу ви со ко струч них 
пред у зет ни ка ко ји кроз ино ва ци је мо гу да до при не су раз вит ку и ра сту 
ин ве сти ци ја у зе ма ља при је ма, на ро чи то у ви со копро дук тив ним и бр зо-
ра сту ћим еко ном ским сек то ри ма. Сто га је циљ овог ра да да се ука же на 
при ме ре до бре прак се јав них по ли ти ка у обла сти ми грант ског пред у зет-
ни штва. У ра ду се раз ма тра ју при ме ри ими гра ци о них по ли ти ка пре ма 
пред у зет ни ци ма, као и по ли ти ке ин те гра ци је ми грант ског ста нов ни штва 
(ими гра на та и по врат ни ка) у обла сти пред у зет ни штва углав ном у ве ли ким 
ими гра ци о ним зе мља ма ко је кон ти ну и ра но раз ви ја ју ин сти ту ци о нал ни 
оквир у овој обла сти. С об зи ром да Ср би ја ни је ими гра ци о на зе мља, те 
да се по ли ти ке и ме ре ин те гра ци је ими гра на та у дру штво тек раз ви ја ју, 
кон сул то ва на је рас по ло жи ва ма ло број на до ма ћа ли те ра ту ра из ове обла-
сти. Ис ти че се и зна чај уса гла ша ва ња ми гра ци о них по ли ти ка с дру гим 
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сег мен ти ма јав них по ли ти ка, што про ши ру је мо гућ но сти до при но са раз-
ли чи тих гру па ми гра на та еко но ми ја ма зе ма ља по ре кла. 

ИМИ ГРА ЦИ О НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

Ви зне ре жи ме, у ци љу про на ла же ња што ефи ка сни јег на чи на за при-
вла че ње ми гра на та, ко ји пу тем ин ве сти ра ња и про ши ри ва ња по сло ва ња 
мо гу до при не ти еко ном ском раз вит ку, раз ви ја ју ско ро све зе мље. У ад ми-
ни стра тив ном сми слу, ими гра ци о не по ли ти ке по ста вља ју кри те ри ју ме у 
од но су на по тен ци јал ни еко ном ски до при нос и по ве ћа ње за по сле но сти 
за две ви зне ка те го ри је. Ми гран ти-пред у зет ни ци су стра ни др жа вља ни 
ко ји ма се одо бра ва ула зак и бо ра вак у зе мљи при је ма у ци љу ус по ста вља-
ња соп стве ног по сло ва ња или са мо за по шља ва ња. Ми грант ни-ин ве сти-
то ри су стра ни др жа вља ни ко ји ма се до зво ља ва ула зак у зе мљу при је ма 
и одо бра ва при вре ме но или трај но пре би ва ли ште ра ди ин ве сти ра ња соп-
стве ног ка пи та ла, али без оба ве зу ју ћег уче шћа у пред у зет нич ком ан га жо-
ва њу [De si de rio 2010]. Иа ко су пу те ви ула ска у пред у зет ни штво ми грант-
ског ста нов ни штва ра зно ли ки, и број одо бре них ви за за на ве де не гру пе 
чи ни тек ма ли део укуп ног го ди шњег ви зног ли ми та, уса вр ша ва ње кри-
те ри ју ма и про ши ри ва ње ка те го ри ја за ода бир за у зи ма ва жно ме сто у 
ми гра ци о ним по ли ти ка ма упра вља ња пред у зет нич ким ми гра ци ја ма 
еко ном ски нај ра зви је них зе ма ља. 

Тра ди ци о нал не ими гра ци о не зе мље пр ве су увр сти ле пред у зет нич-
ке ка те го ри је у ви зни си стем при је ма (Ка на да и Ау стра ли ја 1970-их, а 
САД 1990. го ди не). Нај ин тен зив ни ји раз ви так до го дио се тек сре ди ном 
2000-их, ка да је ве ли ки број зе ма ља ЕУ пред у зет нич ке ми гран те увео 
као по себ ну ка те го ри ју у ме ре ими гра ци о них по ли ти ка, а тра ди ци о нал-
не ими гра ци о не зе мље раз ви ле ви ше раз ли чи тих ви зних мо гућ но сти за 
исте ка те го ри је. 

Кри те ри ју ми за ода бир у ве ћи ни зе ма ља су зах тев ни и ши ро ко по ста-
вље ни. Основ ни се од но се на ис ку ство пред у зет ни ка у упра вља њу по слом, 
као и њи хо вој имо ви ни и/или го ди шњем про ме ту пред у зе ћа чи ји су вла-
сни ци. На тим кри те ри ју ми ма на ро чи то ин си сти ра ју Ка на да и Ау стра ли ја 
(нпр. нај ма ње две го ди не рад ног ис ку ства у по след њих че ти ри или пет го-
ди на – Ка на да; го ди шњи про мет од по ла ми ли о на ау стра лиј ских до ла ра 
или ви ше – Ау стра ли ја; де та љан по слов ни план пред у зе ћа, спи сак тр го вин-
ских парт не ра, фи нан сиј ске прог но зе, обра зло же ње до при но са раз вит ку 
при вре де зе мље при је ма – Но ви Зе ланд, Не мач ка, Швај цар ска, Ир ска; обез-
бе ђи ва ње рад них ме ста за до ма ће ста нов ни штво – САД, Ја пан, Ау стри ја, 
Бел ги ја и др.). Ве ћи на зе ма ља тра жи по зна ва ње је зи ка зе мље при је ма. Не-
рет ко, кри те ри ју ми за при јем мо гу би ти: ста рост и обра зо ва ње под но си о ца 
зах те ва, оце на мо гућ но сти за ин те гра ци ју и др. Нај зах тев ни ји кри те ри ју ми, 
али и нај по вољ ни ји усло ви за до би ја ње пре би ва ли шта и усло ва по сло ва ња 
од но се се на про гра ме ви со ко струч них пред у зет ни ка [De si de rio 2010], као 
што је у Ау стра ли ји „Про грам за по слов не та лен те”, у Фран цу ској „Про грам 
из у зет ног еко ном ског до при но са”, или у САД „Ви зни EБ-5 про грам”.
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По ред на ци о нал них про гра ма, у но ви је вре ме се раз ви ја ју ими гра-
ци о ни про гра ми на суб на ци о нал ном ни воу. За ими гра ци ју пред у зет ни ка 
и ин ве сти то ра зна чај ни су ви зни про гра ми ре ги о на чи ји је циљ раз вој спе-
ци фич них при вред них гра на или пре ва зи ла же ње про бле ма у функ ци о-
ни са њу ин сти ту ци о нал ног си сте ма ре ги о на. Ве ћи на ви за се до де љу је на 
при вре ме ном ни воу, а основ ни услов је да се по сао раз ви ја у ре ги о ну у 
ко јем им је до де љен рад ни бо ра вак. Ме ђу тим, усло ви за до би ја ње стал ног 
бо рав ка за њих и чла но ве њи хо вих по ро ди ца, као и ме ре за по др шку по кре-
та њу по сла, обич но су по вољ ни ји не го у дру гим, ими гран ти ма атрак тив-
ни јим де ло ви ма зе мље при је ма. У САД за до би ја ње ви зе улог за стра не 
ин ве сти то ре је упо ла ма њи у при о ри тет ним, обич но ру рал ним, обла сти ма 
зе мље у ко ји ма је не за по сле ност ви со ка [Sump tion 2014]. У Ау стра ли ји 
др жа ва или те ри то ри је спон зо ри шу по слов не ви зе, а од под но си о ца мол бе 
за ви зу тра жи се да при ло жи по слов ни план, пру жи до каз о по зна ва њу 
ло кал них усло ва, и оба ве же се на усло ве ко ји под ра зу ме ва ју по све ће ност 
на прет ку ре ги о на у ко ји се до се ља ва. Не ки ре ги о ни у Ау стра ли ји чак 
по др жа ва ју по тен ци јал не ин ве сти то ре и пред у зет ни ке да пре под но ше ња 
зах те ва от пу ту ју и упо зна ју се са ре ги о ном у ко ји ће се на се ли ти и ин ве-
сти ра ти. Сма тра се да је Ка на да нај ви ше раз ви ла ре ги о нал ни ви зни ре жим 
и при ла го ди ла га по тре ба ма ка ко ре ги о на, та ко и по тен ци јал них ула га ча/
пред у зет нка. За тзв. „про гра ме но ми на ци је”, ре ги о ни по ста вља ју кри те-
ри ју ме пре ма соп стве ним по тре ба ма. Кан ди да ти не под ле жу фе де рал ном 
бо дов ном си сте му, што је по вољ ни је за ими гран те ни жих обра зов них 
ква ли фи ка ци ја. Та ко ђе, у ве ћи ни слу ча је ва кан ди да ти ма се до де љу ју 
усе ље нич ке ви зе. Ре ги о нал ни про гра ми су на ро чи то ефи ка сни кад на цио-
нал ни ви зни про грам не функ ци о ни ше на за до во ља ва ју ћи на чин, а по сто-
ји по тре ба за раз вит ком од ре ђе ног де ла зе мље, као што је то био слу чај 
у Ка на ди сре ди ном 2000-их [Sump tion 2014]. 

На ве де не ме ре по ка зу ју да је циљ зе ма ља при је ма да раз ви ја ју ме ре 
ко је ће да при ву ку пред у зет ни ке и ин ве сти то ре са што аде кват ни јим људ-
ским и фи нан сиј ским ка пи та лом у ци љу раз вит ка по сло ва ња и до при но-
са еко ном ском раз вит ку [De si de rio 2014]. Ме ђу тим, циљ од ре ђе них ме ра 
је и да се за шти те до ма ћи пред у зет ни ци и са мо за по сле ни рад ни ци, као и 
од ре ђе не де лат но сти та ко што се спре ча ва ин ве сти ра ње и раз ви так по-
сло ва ња у од ре ђе ним при вред ним сек то ри ма [De si de rio 2010]. На при мер, 
одо бра ва ње стал ног бо рав ка у Ка на ди за са мо за по сле не мо гу ће је је ди но 
у по љо при вре ди, спо р ту и умет но сти. У Ја па ну стра ни ин ве сти то ри и ме-
на џе ри не мо гу да се ба ве прав ним и ра чу но вод стве ним услу га ма, док у 
Че шкој пред у зе ће у по љо при вре ди мо же да осну је са мо ими грант са одо-
бре ним стал ним бо рав ком. У Ау стра ли ји вла сни ци ино стра них пред у-
зе ћа ко ја се ба ве пру жа њем про фе си о нал них, тех нич ких или тр го вин ских 
услу га не мо гу да се кан ди ду ју за до би ја ње пред у зет нич ке ви зе. Не ке 
зе мље, као нпр. Ау стри ја, Швај цар ска и САД има ју про пи са не го ди шње 
кво те за ана ли зи ра не ка те го ри је [De si de rio 2010]. Та ко ђе, циљ стал ног 
уна пре ђи ва ња ими гра ци о них ме ра је и да се спре че тзв. ла жни ин ве сти-
то ри у зло у по тре ба ма си сте ма. Не рет ко се на во ди при мер Че шке Ре пу-
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бли ке, ко ја је мо ра ла зна чај но да по о штри кри те ри ју ме за при јем пред у-
зет ни ка, јер је то ком 1990-их за сту па ла по ли ти ку отво ре них вра та за 
стра не пред у зет ни ке. То ком еко ном ске кри зе кра јем 2000-их, ве ћи на тих 
пред у зет ни ка је за тво ри ла пред у зе ћа, али је оста ла у зе мљи при је ма, јер 
им је до де љен стал ни бо ра вак [De si de rio 2014]. 

На по себ ну ка те го ри ју ви зних по год но сти мо гу да ра чу на ју по тен-
ци јал ни пред у зет ни ци из зе ма ља с ко ји ма зе мља при је ма има пот пи са не 
би ла те рал не уго во ре или дру ге вр сте спо ра зу ма. Не ке зе мље се нај ви ше 
осла ња ју на те спе ци фич не и по јед но ста вље не на чи не при је ма. САД до-
де љу је нај ве ћи број пред у зет нич ких ви за др жа вља ни ма зе ма ља пот пи сни-
ца Уго во ра о при ја тељ ству, тр го ви ни и пло вид би. Те ви зе се увек из да ју 
на кра так рок (две го ди не), али се мо гу нео гра ни че но про ду жа ва ти [De-
si de rio 2010]. И ЕУ је на сли чан на чин ре гу ли са ла по сло ва ње пред у зет ни-
ка ме ђу сво јим зе мља ма чла ни ца ма [Eng blom 2011]. Њи хо ви пред у зет ни ци 
не под ле жу на ци о нал ном за ко но дав ству за стран це, и мо гу по сло ва ти на 
те ри то ри ји ЕУ. Пре 1999. ова по год ност је ва жи ла са мо за зе мље чла ни це 
ЕУ, док је на кон то га до не та уред ба да и чла ни це кан ди да ти за члан ство 
у ЕУ има ју пра во раз вит ка по сла или са мо за по сле ња на те ри то ри ји ЕУ. 
Ме ђу тим, у прак си сло бо да осни ва ња и пру жа ња услу га не рет ко би ва 
са мо де ли мич но при ме њи ва на ка ко би се зе мље чла ни це ЕУ уве ри ле да 
др жа вља ни зе ма ља кан ди да та не би зло у по тре би ли да те по год но сти у 
ци љу тра же ња пла ће ног по сла код по сло дав ца [De si de rio 2010]. По себ не 
по год но сти пру жа ју и ме ђу на род ни спо ра зу ми о сло бод ној тр го ви ни, као 
нпр. NAF TA, јер се на тај на чин под сти че са рад ња из ме ђу зе ма ља пот-
пи сни ца, што укљу чу је и пред у зет нич ку де лат ност на при вре ме ном ни-
воу ко ја не под ле же ви зном ре жи му. На тај на чин се под сти че и тран сна-
ци о нал но пред у зет ни штво, и у том сми слу лак ши тран сфер со ци јал ног 
и људ ског, а не са мо фи нан сиј ског ка пи та ла, у раз ли чи тим прав ци ма, 
укљу чу ју ћи и зе мље по ре кла, и да је про сто ра за раз ви так зе ма ља на пе-
ри фе ри ји ми гра ци о ног си сте ма. 

Ка ко би се што бо ље раз у мео ком плек сан од нос из ме ђу ми гра ци ја 
у дру штве ног раз вит ка, ка ко на на ци о нал ном, та ко и на ме ђу на род ном 
ни воу, по треб но је пра ти ти и про ме не у ми гра ци о ним по ли ти ка ма и по-
ре ди ти их у ду жем вре мен ском пе ри о ду. Раз ви так ре ле вант них ба за ими-
гра ци о них по ли ти ка (IM PIC1, IM PA LA2, DE MIG3) у нај ва жни јим зе мља ма 
при је ма, ко је по сма тра ју и упо ре ђу ју ме ре ими гра ци о них по ли ти ка кроз 
раз ли чи те ка те го ри је, укљу чу ју ћи и ка те го ри ју пред у зет ни ка и ин ве сти-
то ра, по ма же да се пот пу ни је са гле да на ко ји на чин ми гра ци о не по ли ти ке 
ути чу на про ме не ми гра ци о них то ко ва: њи хо вог оби ма, са ста ва, вре ме на 
и пра ва ца [Be i ne et al. 2016]. Ме ђу тим, ка ко би се су бјек тив не про це не 
тзв. по ли тич ких чи ње ни ца све ле на ми ни мум, ве о ма је ва жно ана ли зи ра-
ти и до но си ти ме ре јав них по ли ти ка за сно ва не на те о риј ским раз ма тра-
њи ма [de Ha as et al. 2015: 17].

1 Im mi gra tion Po li ci es in Com pa ri son
2 In ter na ti o nal Mi gra tion Po licy And Law Analysis
3 De ter mi nants of In ter na ti o nal Mi gra tion
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ПО ЛИ ТИ КЕ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ ИМИ ГРАНТ СКОГ  
СТА НОВ НИ ШТВА У ОБЛА СТИ ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВА

Еко ном ска ин те гра ци ја сма тра се ва жним аспек том ин те гра ци је ими-
гра на та у дру штво [Jo nes et al. 2012; Лу кић 2016]. Не до ста так фи нан сиј ског 
и со ци јал ног ка пи та ла као и од го ва ра ју ћих ква ли фи ка ци ја и ве шти на, не-
при зна ва ње ди пло ма, не по зна ва ње је зи ка зе мље при је ма и дис кри ми на-
ци ја, не ке су од пре пре ка за успе шну еко ном ску ин те гра ци ју ими гра на та, 
што во ди ка си ро ма штву и дру штве ној ис кљу че но сти ове гру пе ста нов-
ни штва. Упра во је не мо гућ ност про на ла ска аде кват ног или би ло ко јег 
ви да за по сле ња на тр жи шту ра да зе мље при је ма че сто узрок ула ска ими-
гра на та у пред у зет ни штво [Predojević-De spić and Lu kić 2018]. Оту да се 
ме ђу ре ле вант ним ин ди ка то ри ма ин те гра ци је на тр жи шту ра да европ ских 
зе ма ља по ред сто пе не за по сле но сти, уде ла у од ре ђе ним за ни ма њи ма и 
ви си не при хо да на ла зе и удео са мо за по сле них и удео за по сле них на спрам 
пред у зет ни ка [Co un cil of Eu ro pe, 1997]. Та ко ђе, у Евр о пи се убр за но раз-
ви ја ју ме ре по ли ти ка усме ре них на пред у зет ни штво и са мо за по шља ва ње 
ими гра на та. Под сти ца ње ими грант ског пред у зет ни штва, као пу та ка 
еко ном ској не за ви сно сти и со ци јал ној ин те гра ци ји је ме ђу при о ри те ти ма 
Ак ци о ног пла на за ин те гра ци ју др жа вља на тре ћих зе ма ља Европ ске ко-
ми си је из 2016. го ди не [E u ro pean Com mis sion 2016].

Ин те гра ци ја ими гра на та на тр жи шту ра да је дан је од аспе ка та струк-
тур не ин те гра ци је овог ста нов ни штва, те осим од са мих ими гра на та и 
њи хо вог зна ња и ве шти на за ви си и од струк тур них ба ри је ра (којe су у 
ве зи с на чи ном ула ска ими гран та у зе мљу и ње го вим за кон ским ста ту сом) 
и по сто је ћег окру же ња. За ко ни и ре гу ла ти ве мо гу и по зи тив но и не га тив-
но да де лу ју на ула зак ими гра на та у пред у зет ни штво и од ре ђе не сек то ре 
еко но ми је и оп ста нак њи хо вог би зни са. Ана ли за ме ра и про гра ма по др-
шке ет нич ког пред у зет ни штва у 32 европ ске зе мље по ка за ла је да су ове 
ме ре за сту пље ни је у тра ди ци о нал но ими грант ским за пад но е вроп ским 
зе мља ма, не што ма ње у ју жно е вроп ским а нај ма ње у ис точ но е вроп ским 
зе мља ма [Van Ni e kerk et al. 2008]. Пре ма ба зи по ли ти ка ин те гра ци је ими-
гра на та (MI PEX) но ве европ ске ими гра ци о не зе мље у ско ри је вре ме су 
се отво ри ле ка под сти ца ју ими грант ског пред у зет ни шта (Грч ка, Ма ђар-
ска, Пољ ска). Ме ђу тим, још увек се за па жа не до вољ на ин фор ми са ност 
ими гра на та о њи хо вим пра ви ма као и о мо гућ но сти ма за осни ва ње пред-
у зет нич ке де лат но сти [Mi grant In te gra tion Po licy In dex, 2015]. За успе шну 
ин те гра ци ју ими гра на та у еко ном ске то ко ве ве о ма је зна чај на и ду жи на 
бо рав ка у зе мљи при је ма. На и ме, по треб но је вре ме за раз вој со ци јал ног 
ка пи та ла и не фор мал них кон так та ко ји олак ша ва ју сна ла же ње на но вом 
тр жи шту ра да [Лукић 2016]. Ис тра жи ва ње спро ве де но у Ау стра ли ји на 
ре пре зен та тив ном узо р ку по ка зу је да је вр ло ва жно пред у зе ти ме ре ко је 
би под ста кле и по др жа ле ими гран те на по чет ку пу та ка пред у зет ни штву, 
у пр вим фа за ма ими гра ци је, ка да је при мет но њи хо во еко ном ско за о ста-
ја ње. Пред ло же не ме ре укљу чу ју ин фор ми са ње ими гра на та о ау стра лиј-
ском по слов ном окру же њу, из јед на ча ва ње би ро крат ских про це ду ра за 
по кре та ње би зни са за ими гран те и ло кал но ста нов ни штво, кре ди ти ра ње/
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до дат на обу ка ими гра на та за ин те ре со ва них за ула зак у пред у зет ни штво 
и дру го [Ma hu te au et al. 2014].

С об зи ром на сло же ност и ви ше ди мен зи о нал ност про се ца ин те гра-
ци је ими гра на та, ве ли ки је број укљу че них ин те ре сних стра на али и 
ни воа упра вља ња, ка да су у пи та њу раз ли чи те ме ре ин те гра ци је. С тим у 
ве зи, ма да се ре ле вант не ме ре при ме њу ју ло кал но, по ли ти ке ин те гра ци-
је ими гра на та и по ли ти ке за по шља ва ња до но се се ма хом на на ци о нал ном 
ни воу. У мно гим зе мља ма ЕУ, осим у Фран цу ској, ове на ци о нал не над-
ле жно сти се мо гу пре не ти на ре ги о нал ни и ло кал ни ни во, и при ла го ди ти 
им се. Та ко ђе, над ле жно сти ме ђу раз ли чи тим ни во и ма упра вља ња ни су 
исте у свим зе мља ма ни ка да је реч о ими грант ском пред у зет ни штву 
ко је има по др шку на на ци о нал ном ни воу у Фин ској и Пор ту га ли ји, ре-
ги о нал ном и оп штин ском у Не мач кој а оп штин ском у Грч кој, Ита ли ји, 
Хо лан ди ји и Шпа ни ји [Ho o per et al. 2017]. Ме ре под сти ца ња и про мо ви-
са ња ими грант ског пред у зет ни штва мо гу би ти у окви ру оп штих ме ра 
ин те гра ци је ими гра на та али и у окви ру ме ра ко је има ју за циљ раз вој 
ре ги о нал них или ло кал них сре ди на. Та ко су се р ви си за по др шку пред у-
зет нич ким ак тив но сти ма у Пор ту га ли ји у окви ру фо р ма та „све на јед ном 
ме сту” – one stop shop у На ци о нал ним цен три ма за по др шку ими гра на та, 
док се у Фран цу ској по др шка ими гран ти ма пред у зет ни ци ма ну ди кроз 
про гра ме раз во ја еко ном ски не раз ви је них ре ги о на с ци љем со ци јал не 
ко хе зи је пре не го ин те гра ци је ими гра на та [Re is 2010; De si de rio 2014]. 
Ме ђу тим, за ими гран те су ко ри сни чак и про гра ми усме ре ни на сма њи-
ва ње пре пре ка за ула зак у пред у зет ни штво и под сти цај пред у зет ни штва 
уоп ште, уко ли ко су им до ступ ни. Ме ре ре ле вант не за ими грант ско пред-
у зет ни штво би ло у окви ру оп штих или по себ них по ли ти ка зах те ва ју 
са рад њу и ко ор ди на ци ју раз ли чи тих сек то ра и ни воа упра вља ња. Пре ма 
Бил ги ли ју и сар. [Bil gi li et al. 2015] под сти ца ње сти ца ња др жа вљан ства, 
си гур ног пре би ва ли шта и по ро дич ног жи во та има ју по зи тив не ефек те 
на по бољ ша ње ре зул та та на тр жи шту ра да од ре ђе них гру па ими гра на та.

Осим спе ци фич но сти на ци о нал ног и ло кал ног кон тек ста, на ими-
грант ско пред у зет ни штво мо гу да ути чу пре пре ке или пре фе рен ци је 
спе ци фич них гру па ста нов ни штва би ло да је реч о за кон ским ба ри је ра ма 
за ула зак тра жи ла ца ази ла и из бе гли ца у пред у зет ни штво или ве ћој скло-
но сти од ре ђе не ста ро сне, пол не или ет нич ке гру пе ка пред у зет ни штву. 
Сто га, раз ли чи те ка те го ри је ими грант ског ста нов ни штва и раз ли чи ти 
сек то ри пред у зет ни штва зах те ва ју и раз ли чит при ступ при ли ком фор-
му ли са ња под сти цај них ме ра за ими грант ско пред у зет ни штво. Та ко ђе, 
ме ре за под сти цај ими грант ског пред у зет ни штва, с ци љем на ци о нал ног 
и ло кал ног еко ном ског раз во ја али и бо ље ин те гра ци је ими гра на та у 
дру штво, мо ра ју да ува же и ге о граф ски/про стор ни аспект. Ис тра жи ва ња 
ука зу ју да се по слов не стра те ги је и ба ри је ре пред у зет ни ка ими гра на та у 
ма лим и сред њим гра до ви ма мо гу раз ли ко ва ти од оних у ве ли ким ме тро-
по ла ма, у сми слу изо ло ва но сти, ма њих по слов них мо гућ но сти и нео д го-
ва ра ју ће по слов не ин фра струк ту ре али и ин фра струк ту ре за сме штај/
ин те гра ци ју ими гра на та ко је ма њи гра до ви ну де [Lo and Te i xe i ra 2015].
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Kада је у пи та њу фор му ли са ње по ли ти ка од зна ча ја за ин те гра ци ју 
ими гра на та за па жа се тренд ра сту ћег зна ча ја ло кал ног ни воа. То је по себ-
но из ра же но у слу ча ју ве ли ких европ ских гра до ва. Лон дон, Бер лин, Беч, 
Бар се ло на, Хел син ки, Ро тер дам и дру ги ве ћи ур ба ни цен три раз ви ја ју 
сво је по ли ти ке ин те гра ци је ими гра на та уоп ште, али и ме ре ка пред у зет-
ни штву. Не ки гра до ви услу ге по др шке пред у зет ни штву ну де и на је зи ци-
ма ими гра на та. У Бер ли ну се пре ко При вред не ко мо ре из бе гли ца ма са 
пред у зет нич ким ис ку ством ну де ча со ви на не мач ком и арап ском је зи ку. 
Они по ла зни ци ма омо гу ћа ва ју да се упо зна ју са за кон ским окви ром ула-
ска у пред у зет ни штво али и да се упо зна ју с дру гим ло кал ним пред у зет-
ни ци ма [De si de rio 2016]. С по ве ћа њем број но сти раз ли чи тих про је ка та 
ве за них за еко ном ску ин те гра ци ју и ин те гра ци ју ими гра на та уоп ште, ра сте 
свест о по тре би пра ће ња и ева лу а ци је ефе ка та ових прак си и ини ци ја ти-
ва у сми слу број но сти ко ри сни ка, али и њи хо вог на прет ка. Фор ми ра ју се 
раз не мре же и фо ру ми ло кал них за јед ни ца, пре ко ко јих се вр ши хо ри зон-
тал на раз ме на зна ња и до брих прак си у обла сти ин те гра ци је ими гра на та 
на тр жи шту ра да и пред у зет ни штва, као сред ства за еко ном ску ин те гра-
ци ју ими гра на та. Ова кав тран сна ци о нал ни при ступ пи та њу ин те гра ци је 
на ро чи то је зна ча јан за гра до ве ко ји до са да ни су има ли ис ку ство са 
ин те гра ци јом ими гра на та [Ho o per et al. 2017; Schol ten and Pen ninx 2016]. 

Ме ђу 22 но ви ја при ме ра до бре прак се у под сти ца њу и по др жа ва њу 
ими грант ског пред у зет ни штва на ла зи се и про је кат „Ру рал на и по љо-
при вред на ин те гра ци ја у по др жа ва ју ћој око ли ни, 2009–2013 (RA I SE)” из 
Ср би је, на ме њен из бе гли ца ма из бив ших ре пу бли ка СФРЈ и ин тер но 
ра се ље ним ли ци ма ко ји жи ве у ко лек тив ним цен три ма. Циљ про јек та је 
био да се кроз осни ва ње ма лих пред у зе ћа у обла сти по љо при вре де и ру-
ко тво ри на, по стиг не њи хо ва еко ном ска и со ци јал на ин те гра ци ја, али и 
пси хо ло шка по др шка то ком тран зи ци је од ко лек тив ног ка ин ди ви ду ал ном 
сме шта ју. У про је кат је био укљу чен ве ли ки број ин те ре сних стра на, а 
са му ре а ли за ци ју олак ша ло је по сто ја ње за кон ског окви ра ко ји пре по-
зна је ову гру пу ми гра на та [Mi grant In te gra tion Po licy In dex, 2016].

Осим у про це су ин те гра ци је ими гра на та, пред у зет ни штво има ва жну 
уло гу и у ре ин те гра ци ји по врат ни ка у зе мљу по ре кла. По врат ни ци су 
че сто ви ше пред у зет нич ки ори јен ти са ни у од но су на до ми цил но ста нов-
ни штво, при том се осла ња ју ћи на фи нан сиј ски, ху ма ни, со ци јал ни и тех-
но ло шки ка пи тал сте чен то ком ми гра ци о ног ис ку ства. Као зе мље ко је 
при ме њу ју раз ли чи те по ли ти ке под сти ца ња по врат нич ког пред у зет ни штва 
мо гу се из дво ји ти Ки на и Ин ди ја. У обе зе мље се на ре ги о нал ном ни воу 
убр за но раз ви ја ју спе ци јал не еко ном ске зо не и тех но ло шки цен три (ин-
ку ба то ри) за раз ви так пред у зет ни штва. Пу тем по слов них олак ши ца, као 
што су по вољ ни усло ви за из најм љи ва ње по слов ног про сто ра, из у зе ће од 
пла ћа ња по ре за или по вољ не кре дит не мо гућ но сти, при вла чи се фи нан-
сиј ски и људ ски ка пи тал по врат ни ка, на ро чи то оних ко ји има ју већ раз-
ви је не по сло ве у зе мља ма при је ма, што до при но си ре ги о нал ном раз вит ку 
[Deb nath 2016]. С об зи ром да се углав ном раз ви ја ју пред у зе ћа из сек то ра 
ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја, под сти че се и тран сна цио-
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нал но по сло ва ње и по ве зи ва ње до ма ћих пред у зе ћа са ино стра ним тр жи-
шти ма. Ме ђу тим, упр кос под сти ца ји ма по врат нич ком пе ре ду зет ни штву, 
раз ли чи та ис тра жи ва ња су по ка за ла да зна чај не ефек те на раз ви так зе ма-
ља по ре кла, на на ци о нал ном и ре ги о нал ном ни воу, мо гу да омо гу ће са мо 
ме ре ми гра ци о не по ли ти ке ко је се раз ви ја ју у скла ду с по тре ба ма на тр жи-
шту ра да, као и њи хо во кон ти ну и ра но уса гла ша ва ње с дру гим сег мен-
ти ма јав них по ли ти ка [Deb nath 2016; De si de rio 2010; Jon kers 2008; Zwe ig 
2004]. То по твр ђу је и ис тра жи ва ње о тран сна ци о нал ном пред у зет ни штву 
по врат ни ка у Ср би ју и Ал ба ни ју [Predojević-De spić et al. 2016], ко је је 
по ка за ло да у на шој зе мљи ни је раз ви је на свест о по тре би фор му ли са ња 
ме ра по себ но на ме ње них раз вит ку ими грант ског и/или по врат нич ког 
пред у зет ни штва, као ни о по тен ци јал ној ви ше стру кој до бро би ти за дру-
штве ни раз ви так. Уче сни ци у ис тра жи ва њу сма тра ју да ин тен зив ни је 
про ши ри ва ње по сло ва ња у зе мља ма по ре кла мо же да се по стиг не кроз 
раз ви так под сти цај ног по слов ног окру же ња: ста бил ног дру штве ног и 
еко ном ског си сте ма, ја ча ње ин сти ту ци ја, уна пре ђе ње са о бра ћај не и ин-
фор ма тич ке ин фра струк ту ре, по слов не кли ме и кул ту ре пред у зет ни штва. 

ЗА КЉУ ЧАК
Ин сти ту ци о нал ни кон текст пред ста вља не из о став ни еле мент у бо љем 

раз у ме ва њу ком плек сног од но са из ме ђу ми гра ци ја и пред у зет ни штва. 
Основ на два прав ца раз во ја по ли ти ка у овој обла сти од но се се на при вла-
че ње пред у зет ни ка и под сти ца ње њи хо вих де лат но сти кроз ими гра ци о-
не ре жи ме, као и по ли ти ке (ре)ин те гра ци је ми грант ског ста нов ни штва 
(ими гра на та и по врат ни ка). 

Тра ди ци о нал не ими гра ци о не зе мље, а у по след њих де се так го ди на 
и дру ге еко ном ски раз ви је не зе мље, ин тен зив но уна пре ђу ју јав не по ли-
ти ке усме ре не ка ми грант ском пред у зет ни штву. Ци ља не ме ре ко је су 
раз ма тра не у овом ра ду до при но се зе мља ма при је ма на два на чи на: кроз 
бо љу еко ном ску и со ци јал ну ин те гра ци ју ими гра на та, на ро чи то осе тљи вих 
и сла би је обра зо ва них ми грант ских гру па; као и кроз до при нос при вре ди 
пу тем ди рект них стра них ин ве сти ци ја и обез бе ђи ва ње но вих рад них ме ста.

Ефек ти ими грант ског пред у зет ни штва на ро чи то су ва жни за ло кал не 
сре ди не од но сно ре ги о не ко ји су ма ње кон ку рент ни. Ова вр ста пред у зет-
ни штва ду го роч но има и ши ре тран сна ци о нал не ефек те са до бро би ти ма 
и за зе мљу по ре кла. То се на ро чи то од но си на мо гућ но сти уна пре ђе ња ор-
га ни за ци је и јав ног и при ват ног сек то ра, јер тран сна ци о нал ни ми гран ти и 
по врат ни ци ус по ста вља ју пред у зет ни штво зна чај но при ме њу ју ћи по слов не 
ме ха ни зме и стра те ги је на у че не у еко ном ски раз ви је ним зе мље ма при је ма.

По ред ме ра јав них по ли ти ка усме ре них на омо гу ћа ва ње што по вољ-
ни јих усло ва за раз ви так пред у зет ни штва ими гра на та, за па жа ју се и ме ре 
за шти те по сло ва ња до ма ћих пред у зет ни ка, са мо за по сле них или при о-
ри тет них еко ном ских сек то ра, као и спре ча ва ња зло у по тре бе си сте ма од 
стра не тзв. ла жних пред у зет ни ка. 

Би ла те рал ни уго во ри и дру ге вр сте ме ђу на род них спо ра зу ма пред-
ста вља ју не до вољ но ис ко ри шћен по тен ци јал за ин тен зив ни ји раз ви так 
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са вре ме них ви до ва ми грант ског пред у зет ни штва, на ро чи то у до ме ну но вих 
тех но ло ги ја. 

При ли ком до но ше ња од го ва ра ју ћих оп штих и по себ них по ли ти ка 
ин те гра ци је ими гра на та и при па да ју ћих ме ра тре ба ува жи ти спе ци фич-
но сти по је ди них ка те го ри ја ими грант ског ста нов ни штва за ула зак у пред-
у зет ни штво. Не тре ба за не ма ри ти ни раз ли чи та струк тур на огра ни че ња 
као што су мо гућ но сти за укљу чи ва ње ими гра на та на тр жи ште ра да и 
про стор ни/на сељ ски кон текст. 

Хо ри зон тал на и вер ти кал на са рад ња и раз ме на зна ња и ис ку ста ва 
из ме ђу раз ли чи тих ни воа упра вља ња по ка за ла се као ве о ма до бра прак са 
ка да је у пи та њу ими грант ско пред у зет ни штво. На ста вак си сте мат ског 
пра ће ња и ева лу а ци је ини ци ја ти ва усме ре них ка ими грант ском пред у зет-
ни штву и њи хо вих ефе ка та, во ди ће ка фор му ли са њу још бо љих ме ра др жа-
ве за ис ко ри шће ње по тен ци ја ла ове вр сте де лат но сти. У том сми слу, кон-
ти ну и ра но уна пре ђи ва ње ре ле вант них ба за ими гра ци о них по ли ти ка, ко је 
са др же и ин фор ма ци је о ми гра ци ја ма пред у зет ни ка је од ве ли ког зна ча ја.

Ипак, за при ла го ђе не ме ре на раз ли чи тим ни во и ма по треб на су и 
ши ра про у ча ва ња о ка рак те ри сти ка ма ими грант ског пред у зет ни штва, 
пу те ви ма ула ска ими гра на та у пред у зет ни штво, спе ци фич но сти ма њи хо-
вог по сло ва ња и на чи ни ма да љег ши ре ња би зни са ка но вим бр зо ра сту ћим 
тр жи шти ма, као и на чи ни ма по ве зи ва ња ре ги о на по ре кла и де сти на ци је 
кроз пре ва зи ла же ње пре пре ка и ко ри шће ње по слов них мо гућ но сти у тзв. 
тран сна ци о нал ном про сто ру. 

На кра ју, али не и на по след њем ме сту, ра ди што објек тив ни јег са-
гле да ва ња ме ђу соб ног ути ца ја ин сти ту ци о нал ног кон тек ста и ми гра ци ја 
пред у зет ни ка, по треб но је све јав не по ли ти ке у овом до ме ну у што ве ћој 
ме ри ба зи ра ти на те о риј ским и ем пи риј ским ре зул та ти ма.
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SUM MARY: Re se ar ching the link bet we en mi gra tion and en tre pre ne ur ship has been 
in the fo cus of sci en ti fic and pro fes si o nal pu bli ca ti ons in the last two de ca des. The re sults 
in di ca te that mi grant en tre pre ne ur ship al lows for bet ter eco no mic and so cial in te gra tion 
in the new en vi ron ment and con tri bu tes to the eco no mic de ve lop ment of both the re ce i ving 
co un try and the co un try of ori gin. In the ma jo rity of We stern, eco no mi cally de ve lo ped 
co un tri es, im mi grants are mo re en tre pre ne u ri ally ori en ted than the do me stic po pu la tion 
and sig ni fi cantly con tri bu te to the cre a tion of new jobs, alt ho ugh they fa ce gre a ter ad mi-
ni stra ti ve, fi nan cial and so cial ob stac les in do ing bu si ness. In ad di tion, the ro le of the in-
sti tu ti o nal con text is emp ha si zed, as well as the pos si ble po si ti ve ef fect of the sta te’s ti mely 
re spon se in that area. The re fo re, en tre pre ne ur ship is in cre a singly in vol ved in mi gra tion 
and in te gra tion po li ci es of im mi grants, espe ci ally in tra di ti o nal im mi gra tion co un tri es.

Ta king in to ac co unt the gro wing im por tan ce of eco no mic in te gra tion of mi grants in 
the light of tur bu lent con tem po rary mi gra tion mo ve ments, the aim of the pa per is to po int 
to good exam ples of mi grant en tre pre ne ur ship pu blic po licy me a su res, gi ven its in cre a sing 
im pact on the so cial and eco no mic de ve lop ment and the ti es bet we en the co un tri es of ori-
gin and de sti na tion. The pa per de als with exam ples of im mi gra tion po li ci es for en tre pre-
ne urs, as well as in te gra tion po li ci es for mi grant po pu la tion (im mi grants and re tur ne es) in 
the fi eld of en tre pre ne ur ship. It emp ha si ses the im por tan ce of re gu lar har mo ni sa tion of 
mi gra tion po li ci es with ot her seg ments of pu blic po li ci es, which ex tends the pos si bi lity for 
dif fe rent gro ups of mi grants to con tri bu te to the eco no mi es of the co un tri es of ori gin. In 
this way, a mo re com ple te ba sis for in te gra tion of im mi grants and re tur ne es is be ing de-
ve lo ped, but al so for at trac ting the de si ra ble struc tu res of po ten tial im mi grants.
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