
СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ СРБИЈЕ И АУСТРИЈЕ У РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ
ПОРОДИЧНА ГАЗДИНСТВА КИЧМА ПОЉОПРИВРЕДЕ
* Све већа улога пољопривредних кластера у систему

подршке газдинствима * Лидери у производњи ор-
ганске хране

Уједињене нације су на 66. ге-
нералној скупштини, уз подр-
шку организација са пет кон-

тинената, 2014. годину званичо про-
гласиле као Међународну годину по-
родичних газдинстава. То је свакако
био један од најзначајнијих повода
да се у програм активности 81 . међу-
народног пољопривредног сајма у
Мастер центру уврсти и одржи семи-
нар с темом "Како подржати поро-
дична газдинства". Организатори
скупа су били Министарство пољо-
привреде и животне средине Србије
и Министарство пољопривреде
Аустрије уз подршку Аустријског по-
љопривредног кластера.

Учесницима семинара, на основу
пописа пољопривреде из 2012. годи-
не, предочени су основни подаци о
газдинствима у Србији. Има их укуп-
но 631.122, од тога је 628.555 поро-
дичних газдинстава, а 2.567 или 0,41
одсто су пољопривредна предузећа,
земљорадничке задруге, предузет-
ници, газдинства у власништву др-
жавних институција, Војске Србије,
цркви и верских заједница. Највећи
број газдинстава - 262.531, налази
се у Шумадији и западној Србији, за-
тим јужној и источној Србији 187.796,
у Војводини 147.588, а најмање их,
само 33.207, има у београдском ре-
гиону. Газдинства укупно обрађују
3.355.839 хектара или 84 одсто по-
љопривредног земљишта које се ко-
ристи, док свега 16 одсто њива др-
же предузетници и правна лица.- Пољопривреда Србије је усит-
њена и разноврсна по производњи.
Једно пољопривредно газдинство у
Србији просечно користи 5,3 хекта-
ра земље, док у Европској унији тај
просек износи 17,9 хекатра, рекао је

у уводним напоменама Драган Мир-
ковић, начелник Одељења за ру-
рални развој Министарства пољо-
привреде и заштите животне среди-
не напомињући да је такође присут-
на велика несразмера између регио-
на, а да Војводина предњачи са
1.598.065 хектара или 47,6 одсто
укупних обрадивих површина.

Мирковић је, упоређујући поро-
дична газдинства у Србији и Аустри-
ји, изнео занимљива опажања.- Аустрија у свом буџету има ви-
шеструко већа средства опредеље-
на за рурални развој него Србија, ко-
ја премашују више стотина милиона
евра. Осим тога, организација рада и
живота у руралним срединама је да-
леко исред нас и ми од Аустријанаца
треба још много да учимо како би-
смо достигли њихов ниво, рекао је
Мирковић истичући да ћемо наред-
них година, у склопу евроинтеграци-
ја, неминовно морати да мењамо
структуру буџета у корист инвести-
ција у рурални развој.

Породична газдинства у Аустрији
имају дугу традицију, а последњих
година је све већа улога система по-
љопривредних кластера. Они су до-
бро организовани и тесно повезани с
моделом социјалног партнерства. О
томе је на скупу говорио Антон Ваг-
нер, председник Аустријског пољо-
привредног кластера и Аустријске
асоцијације сточара.- Породична газдинства су кичма
пољопривреде у Аустрији, а класте-
ри им само помажу да артикулишу и
остваре своје интересе. Чланице
кластера покривају широк спектар
производа и услуга које на било који
начин имају везе с пољопривредном
производњом, као што су гајење

стоке, производња премикса за
сточну храну. разчи адитиви, пољо-
привредна техника, трговина, произ-
водња органске хране, организација
сеоског туризма, рекао је Вагнер.

Занимљиво је да се у Аустрији ди-
ректном продајом пољопривредних
производа, повремено или стално,
бави три четвртине породичних га-
здинстава. Ову врсту продаје најви-
ше користе виноградарска газдин-
ства - 77 одсто, воћарска и повртар-
ска 60, сточарска 34 и ратарска 32
одсто. Најчешћи вид продаје је у
дворишту породичног газдинства
који користи чак 86 одсто газдинста-
ва. Доста је заступљена и пијачна
продаја, а знатно мање се пољопри-
вредни производи наручују путем
телефона или интернета.- Вредност директне продаје у
Аустрији је лане била безмало пола
милијарде евра или 7,5 одсто у укуп-
ној продаји пољопривредних произ-вода, истакао )е Јохан Вагнер из асу-
тријског Министарства пољопривре-
де уз напомену да број пијаца у се-
лима широм Аустрије прелази 400, а
има више од 1.500 сеоских продав-
ница с пољопривредном робом.

Сви говорници истицали су да је,
највише захваљујући породичним га-
здинствима, Аустрија "постала један
од лидера у производњи органске
хране у Европи, па и свету. Из годи-
не у годину број произвођача се по-
већава, а у овом моменту регистро-
вано је око 20.000 домаћинстава ко-
ја се баве органском производњом.
Томе, како је речено, несумњиво до-
приноси и држава ко;а разним вр-
стама помоћи значајно премира и
стимулише произвођаче и обезбеђу-
је повољан амбијент за развој орган-
ске производње.

К. Рајевић

УСКОРО МЕРЕ ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Учествујући у раду скупа, Драган Мирковић, начелник Одељењаза рурални развој Министарства пољопривреде и заштите животнесредине, најавио је да ће ускоро бити донете мере за рурални развоЈ.
■ с удружењима пољопривредника и асоцијацијама произвођача

размотрићемо и дефинисати све оне мере које могу да допринесуразвоју сеоских средина, истакао је Мирковић напомињући да се оне
неће односити само на унапређење конкурентности пољопривредевећ и на све остале аспекте живота и рада на селу - инфраструктуру,демографска питања, социјалу, културно-забавне садржаје...
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Са скупа о породичним газдинствима


