
КАКО СЕ НЕКАД ДОБРО ЖИВЕЛО СА ДЕСЕТХЕКТАРА
А САД СЕ ЖАЛЕ И ОНИ ШТО ИМАЈУ СТО?

Квака паорске
картографије



се у Војводини здраво добро живело од
десет хектара, а сада се, може се чути, тешко
гура и са стотину и више. Некада, и то не баш

тако давно, чувени максимум гарантовао је ономе
што живи на земљи и од земље сигурност; обезбеђи-
вао је стандард достојан значаја који пољопривреда
има за стабилност економије једне земље. Но, као и
све, и паорлук се променио. Неке су њиве саставиле
до неба, неке су се умотале у клупко.

Мало је села у Војводини која сада немају неколи-
ко домаћина који ору виттте од двеста хектара. Зналци
паорске картографије кажу да десетак Војвођана об-
рађује по хиљаду хектара. Не зато што су, попут не-
ких бизнисмена, до земље дошли у мутним приватиза-
ционим водама, већ захваљујући томе што су радили,
у земљу улагали, тржишно и визионарски гледали на
тај посао. Елем, статистика ка-
же да у целој земљи 1.365 га-
здинстава има преко стотину
хектара. Помепимо, последњи
још фришак попис пољопри-
вреде показао је да у Војводи-
ни има 147.588 газдинстава. Гледајући целу земљу,
највипте газдистава има до два хектара - њих чак
293.667; од десет до двадесет хектара има их 32.486; од
20 до 50 хсктара поссдујс 12.922 газдинства, а од 50 до
100 хектара има 4.243 газдинства. Све у свему, некада-
шњи максимум премашило је 51.016 паора.

На питање како је дошло до тога да је максимум
минимизиран до педља и како више није што је некад
био, одговора је сијасет, али и они са сасвим супрот-
ним ставовима о томе слажу се у оцени да се могло и
може живети и одржавати породица и економија на
имању само ако постоји добар систем - а ми га више
немамо. Речју, поново све треба из пепела дићи и
створити сељацима повољне пословне услове.

- У последње време у пољопривреди се све више
ради а све мање зарађује. Држава се све више меша,
готово по правилу на паорску штету - каже нам по-
љопривредник из Каћа Војислав Малешев. - Уместо
да помогне, држава забрањује извоз, саплиће нам но-
ге приликом продаје наших производа, доноси ретро-
градпе мере и правилпике, а пе ради опо што би мора-
ла. Па погледајте шта се дешавало с млеком, с куку-
рузом, који је са 27 динара пао на 19.

Једноставно, каже Мале-
шев, немамо систем контро-
ле у држави, а паори су пре-
пуштени сами себи:

- Ево, појавио се и у роб-
ним резервама заражен куку-
руз, на како је то мо! уће када
је то државна институција?
Имали смо пре пар година министра који Је забранио
извоз житарица у време када је било доста тржних ви-
шкова и кад је цена била одлична, И три године касни-
је тржиште је било поремећено а цена ниска. Испало
је да пољопривредник не треба да се бави пољопри-
вредом већ да економише, калкулише и да буде спосо-
бап да предвиди потезе државе, а опи су толико бесми-
слени да разборитом човеку не могу пасти на памет.

Малешев није убеђен да је стандард пољопривред-
ника већи сада, већ вели да је било боље пре двадесет
година. И систем, вели, намеће веће прохтеве јер, ре-
цимо, не може више да се ради без савремене механи-
зације. Кредити су скупи, а помоћи државе нема. На-
против, каже наш саговорник, напомињући да нема
више бесплатног школовања ни здравства, да је оора-
зовање деце све захтевније, у складу са савременим
добом и прогресом. Тих издатака није било пре две
деценије, а да не причамо о цени горива, цени рада, и
свему осталом, додаје пољопривредник из Каћа.

- Ланс, у јсдној од најтсжих година, многи су
имали принос нула. Њима треба неколико следе-
ћих година да буде добро да би се та нула елимини-
сала. Могло се чути у последње време да пољопри-
вредници зарађују више од хиљаду евра по јутру,
што апсолутно није тачно. Рецимо, уз изванредан
принос кукуруза од пет тона по јутру, по садашњој

цени 19 или 20 динара, то Је 100.000 динара. Али, то
је бруто, одузмите семе, затптиту, сва улагања...
Остаје око 200 евра по јутру. Кад је лоша година,
имамо 500 до 700 евра улога но јутру који нисмо
вратили, а онда следеће године опет имамо 500 или
700 евра улога а можда ћемо вратити тих 200 или
300 евра или пећемо пишта. Како год, опај ко хоће
да опстане, јако пуно мора да улаже, ради, калку-
лише... - указује Малешев.

Осврћући се на актуелна дешавања у аграру, са-
говорник „Дневника" додаје да нико ни у најцр-
њим слутњама није могао да замисли да ће у најло-
шијој години, када је принос најмањи, и цена бити
најнижа.

- Јссснас су пшсница и кукуруз отишли на 27 дина-
ра, соја на 70, али је то трајало јако кратко. Сада је оп-

шта катаклизма. Да ли то неко
памерио ради - пе зпам, али
наш пропуст сигурно није - из-
ричит је Малешев.

Уз оцену да су макроеко-
номски и општи услови при-

вређивања за пољопривреду раниЈе били стабил-
нији, стручњак Привредне коморе Србије Милан
Простран подсећа да су постојале институције ко-
је се баве организацијом производње, откупом и
пласманом роба. Такође, добро је функционисао
систем задруга за мале и средње фарме, те су мали
фармсри могли увск да бсз проблсма уговорс про-
изводњу и под неким гарантованим условима реа-
лизују продају, било да се ради о ратарским култу-
рама или стоци за тов.

- Постојао је уређен систем који је на неки на-
чин стимулисао производњу, гарантовао цене и
пласман по прихватљивим условима. Они који су
имали максимум, уговарали су с прехрамбеном ин-
дустријом директно, могли су да имају и добре из-
возне позиције. Данас нема организованих инсти-
туција када је у питању извоз, а било је оних које
су се бавиле искључиво извозом разних врста роба

и парирале сличним институцијама у тадашњој
Европској економској заједници. Други аспект су
кредитне институције: од Народне банке и кори-
шћења примарне емисије, преко каматних стопа
које нису биле веће од четири одсто, до гарнција за

узете кредите. Иза Народне
банке и целог сектора, стаја-
ла је држава кроз одређепе
законе. Тако смо имали За-
кон о регресу камата, Закон
о каматним стопама... Цео
систем био је добро увезан,
од њиве до прерађивчких ка-

пацитета или задруга, до извоза. Дакле, тврдим да
је у питању систем који је функционисао и иза ко-
јег је стајала држава - каже Простран.

По његовим речима, сељак није морао да разми-
шља ни да ли ће имати пара да децу школује, да ли
ће имати социјално и здравствено осигурање, а
успешни велики системи и предузећа запошљава-
ла су децу. Такође. у периоду деаграризације, ин-
дустрија је одвлачила вишак радне снаге са села и
упошљавала их у градовима, у велике индустриј-
ске капацитете.

- Сада нам фали безброј институција које држа-
ва мора да има ако хоће у ЕУ, али, на жалост, раз-
градили смо многе од њих, које су биле део систе-
ма у функцији бољег живота, такозваног система
улагања у само газдинство и домаћинство. Сада
су, додуше, и захтеви пољопривредника већи, али
приметно је да се мали и не чују, а код нас домини-
рају управо мали и средњи фармери. Кључна је
ствар да се повећају просечни поседи на бар 15
хектара, да Ои и ти мали фармери могли да буду
конкурентни - наглашава Простран, уверен да још
има основа за изграђивање укупног система, упр-
кос чињеници да је после приватизације у пољо-
привреди остала права пустош.

■ Слађана Глушчевић
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