
Улагања у пољопривреду Србије

ДОЛАЗЕ (ЛИ)
ВЕДРИЈИ ДАНИ ЗА АГРАР
Већ у овој години почеће реализација уговора постигнутих са Уједињеним Арапским Емиратима,

чија укупна вредност само у области пољопривреде износи 800 милиона долара. Планирана је израда
система за наводњавање, јачање речних лука, изградња карго центра, а од посебног значаја је највљена

могућност запошљавање већег броја људи

Водећа агроиндустријска компанија Уједињених Арапских
Емирата „Ал Дахра" у оквиру заједничког улагања инвес-
тираће око 200 милиона евра у осам пољопривредних
државних газдинстава, од чега је половина предвиђена
за инвестиције у нове системе за наводњавање, како би

подигла продуктивност производње, а 100 милиона евра ће бити
уложено у преузимање 80 одсто удела у осам државних пољопри-
вредних предузећа. Република Србија ће са 20 одсто удела у влас-
ништву и даље остати сувласник.

У Министарству финансија и привреде истичу да ће, зах-
ваљујући овом аранжману, српска пољопривреда добити инвес-
титоре који тренутно располажу највећим капиталом у свету, и
да је управо капитал и увођење најсавременијих агротехничких
мера, оно што деценијама недостаје да би плодна српска земља
дала максималне приносе.

Ал Дахра ће поред подизања капацитета у пољопривредним
комбинатима упослити и домаће пољопривреднике као коопе-
ранте, јер намерава да вишкове производа пласира на инострана
тржишта, користећи своју трговачку мрежу коју има у великом
броју земаља.

Истовремено, компанија из Уједињених Арапских Емира-
та намерава да инвестира и у изградњу логистичких центара за
извоз пољопривредних производа, пре свега у изградњу потпуно
нових лучких капацитета у Панчеву.

Партнер из Абу Дабија се овим уговором обавезао да уложи
100 милиона евра у агротехнички развој и изградњу комплетне
инфраструктуре за наводњавање на површини од око 14.000 хек-
тара, која се налази у поседу или у закупу пољопривредних газ-
динстава која су предмет заједничког улагања, а намера му је да
инвестира и у изградњу нових фабрика за прераду хране. Очекује
се да ове године почну радови у Војводини и Мачви, а да већ сле-
деће године буду проширени и на централну Србију.

Много нерешених ттроблема
Према оценама економиста који се баве пољопривредном

производњом, тренутна ситуација у српском аграру је јако лоша.
Бруто вредност пољопривредне производње у Србији с просеч-
ним приносима могла 6и да буде 12 милијарди евра, али према
проценама Економског института из Београда она сада износи
0К0 4,5 МИЛИЈарди евра. чини 25 одсто извоза и генерише трећину
запослених. Према резултатима последњег пописа пољопривре-
де у Србији има 631.122 пољопривредних газдинстава, од чега су
628.555 породична.

Просечно газдинство има 4,5 хектара земљишта, поседује је-
дан двоосовински трактор, гаји једно грло говеда, четири свиње,
три овце, 26 грла живине и једно пчелиње друштво. Поређења
ради, један пољопривредник у Србији храни 15 људи, а у Немачкој
156, што показује какво је стање у српском аграру, истичу економ-
ски стручњаци, али се сви слажу да, иако треба бити обазрив, Ср-
бија ни једног тренутка не сме изгубити инвестиције које јој могу
помоћи.

Прошла година је била посебно лоша по пољопривреду због
јаких раних пролећних мразева, недовољне агротехнике и гомиле
наслеђених и нерешених проблема. Коначни резултати за прошлу
годину, које је изнео Војислав Станковић, саветник за пољопри-
вреду председника Привредне коморе Србије, а који су основа за
израду биланса и стопе раста пољопривредне производње у 2013.
годину, актуелни су и од великог значаја. Укупна вредност бру-
то пољопривредне производње у Србији, у прошлој години про-
цењена је на 4,82 милијарде долара, што је за 21,67 одсто мање одреализоване у 2011. години. Веома лоше, показало се у анализи,
прошла је биљна производња која је лане вредела 2,99 милијарди
долара, што је представљало пад од 30,7 одсто у односу на пре-
тходну годину, са учешћем од 62,1 одсто у оствареној вредности
укупне аграрне производње.

У укупној производњи жита су учествовала са 1,34 милијарде
долара и са учешћем од 44,8 одсто у укупно оствареној вреднос-

Улагања у нова радна места
Представници „Ал Дахре", водеће агроиндустријске ком-

паније из Уједињених Арапских Емирата, обишли су недавнонеколико пољопривредних комбината у Србији, међу којима
су „Војводина" у Старчеву, и „Драган Марковић" у Обреновцу. Стим у вези потпредседник Владе Александар Вучић је недавно
изјавио да су договорена заједничка улагања у пољопривреду,
али и закуп пољопривредног земљишта. Према његовим речи-
ма, „од тога ће велику корист имати пољопривреда у СрбиЈи,
јер је у плану израда система за наводњавање, јачање речнихлука, изградња карго центра, а посебно запошљавање већегбројаљуди".
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ти биљне производње. Та производња била је мања у односу на
претходну годину за 36,29 одсто. Вредност производње индус-
тријског биља била је 422 милиона долара и оно је учествовало
у биљној производњи са 14,1 одсто, али је то мања производња за
25,3 одсто у односу на претходну годину. Повртарска производња
била је вредна 502 милиона долара са учешћем од 16,77 одсто и
смањеном производњом за 25,30 одсто. Крмно биље је вредело 188
милиона долара и имало је смањену производњу за 23,89 одсто.
Вредност воћарске производње ]е 450 милиона долара са учешћем
у производњи од 15,04 одсто, али и са падом производње од 27,54
одсто. Вредност виноградарске производње била је 90 милиона
долара, са учешћем од око три одсто и са падом производње у од-
носу на претходну годину од 18,92 одсто.

„Наслеђени и још нерешени проблеми из претходног периода
доприносе да пољопривредна производња, већ дужи низ година,
има изражене осцилације и да остварује спорији раст у односу
на своје објективне производне могућности и значај у економ-
ској структури земље. Пад физичког обима производње посебно
долази до изражаја у условима постојећег, екстензивног начина
производње, у коме се и неповољни климатски услови екстремно
испољавају. При томе, аграрна производња у протеклој економ-
ској години била |е под великим климатским утицајем", наглаша-
ва Станковић.

Српска сточарска производња лане је вредела 1,83 милијарде
долара, што представља пад од само 0,81 одсто у односу на 2011.го-
дину, са учешћем од 37,9 одсто у бруто оствареној вредности укуп-
не пољопривредне производње. Вредност говедарске производње
у 2012. години износи 796 милиона долара и његово учешће је
43,50 одсто у укупно оствареној вредности сточарске производње,
што је пад од 0,62 одсто. Вредност производње у свињарству лане
је била 608 милиона долара са учешћем у сточарској производњи
од 33,22 одсто али и са падом производње од 6,32 одсто.

Вредност живинарске производње у прошлој години је 286
милиона долара са учешћем од 15,63 одсто у укупној сточарској
производњи, и то је раст чак од 5,11 одсто. Раст производње бе-
лежи и овчарство од 8,11 одсто и вредност његове производње у
2012. години била је 120 милиона долара, са учешћем у укупном
сточарству од 6,56 одсто. Највећи раст производње забележен је
у пчеларству чак од 66,67 одсто. Вредност његове производње у
прошлој години је 20 милиона долара са учешћем од 1,09 одсто у
укупној сточарској производњи Србије.

Застарела пољопривредна механизација
Према речима Бранислава Гулана, новинара који се дуго бави

темама које су у вези са пољопривредом, из Групације произвођа-
ча пољопривредних машина и трактора Удружења за металску и
електро индустрију Привредне коморе Србије, такође је апеловано
да је пољопривредна механизација у Србији застарела, и да у про-
секу има око 20 година, па је за њену обнову потребно годишње у
рад уводити око 15.000 трактора.

Домаћа производња трактора и комбајна је готово угашена.
Најбољи доказ таквог стања ]е чињеница да се у Републици Србији
производњом трактора сада баве само два привредна друштва
и то Индустрија машина и трактора Нови Београд и Индустрија
мотора Раковица. На четири увезена трактора у Србији данас,
тек један стиже из домаће производње. Иначе, да би се обновила
застарела пољопривредна механизација, а то је више од 400.000
трактора у Србији, потребно је да се годишње у производњу уво-
ди око 15.000 нових трактора. Овакво стање последица је непо-
стојања дугорочне стратегије у пољорпвиреди, јер се са доласком
сваког новог министра у овој стратешкој грани, стварао нови про-
грам, који је веома кратко трајао, односно само онолико колико је и
министар био на функцији.

Проблеми ове индустрије су неликвидност, незапосленост,
али и непостојање воље да се пољопривредна механизација про-
изводи у Србији. У земљу углавном стиже половна механизација,
сумњивог квалитета, која угрожава домаћу производњу. Зато је
неопходно окренути се обнови производње пољопривредне меха-
низације у земљи, наравно, уз подршку државе, између осталог је
закључено на седници Групације произвођача пољопривредних
машина и трактора Удружења за металску и електро индустрију
Привредне коморе Србије. Посебно је наглашено да су пољопри-
вреда и енергетика кључни елементи националног суверенитета
и гране у којима треба бити веома опрезан када су у питању ин-
вестиције.

СМЦ

Пољопривредне машине и трактори
Спољнотрговинска размена производа произвођача

пољопривредних машина у прошлој години, била је вредна
208,60 милиона долара. Од тога је извоз био 42,61, а увоз 165,99
милиона долара. Дакле, покривеност увоза с извозом била
је 25,67 одсто, а спољнотрговински дефицит 123,38 милиона
долара. Групација произвођача пољопривредних машина и
трактора највећи извоз у прошлој години остварила је на тр-
жиште Етиопије од 10,88 милиона долара, Босне и Херцегови-
не од 7,03 милиона долара, Хрватске од 3,44 милиона долара,
Руске Федерације од 2,24 милиона ддаара и Мађарске од 1,97
милиона долара. Када је реч о увозу, највећи је био из Немач-
ке, вредан 52,47 милиоан долара, затим Италије 24,16 милиона
долара и Белорусије 17,53 милиона долара.

Кооператива са Французима
Представници француске компаније Пирбери (Ригеђеггу)

посетшш су општину Ивањица и у разговору са представници-
ма локалне самоуправе изразили намеру да улажу у пољопри-
вредну производњу на овом подручју. Према речима пред-
седника општине, Миломира Зорића, власница француске
компаније Сања Ларсон је, након обиласка терена и разговора
с произвођачима, показала интересовање за улагање у сектор
производње јагодичастог воћа и откуп шумских Производа.
Окосницу улагања чинили би сопствени засади на више од 30
хектара, а оно што је најважније, су најављена дугорочна ула-
гања и кооператива с пољопривредним произвођачима који
ће имати прилику да део садница и система за наводњавање,
мрежу за заштиту и фолију плаћају плодом. Гарантован ће
им бити и откуп произведених количина. Реализацијом овог
пројекта, запослио 6и се велики бро) људи на породичним газ-
динствима, а веома брзо се очекује и потписивање протокола
о сарадњи. -


