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Redakcija
Ekonomski institut; Aleksandar Vlahović; Poljoprivredni forum „Hrana za Evropu“
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Reporter:
Država će podržati snažan razvoj velikih poljoprivrednih kompanija, ali one moraju da budu odgovorne
prema  kooperantima,  malim  poljoprivrednim  proizvođačima,  izjavio  je  danas  ministar  poljoprivrede  i
trgovine,  Dušan  Petrović,  na  otvaranju  Poljoprivrednog  foruma  Hrana  za  Evropu  koji  se  održava  u
Subotici, prenosi Tanjug. Petrović  je podsetio da se 2 miliona  ljudi u Srbiji  i 700 hiljada porodica bavi
poljoprivredom, ali da su veštine ljudi koji se bave poljoprivredom na nedopustivo niskom nivou.
Dušan Petrović, ministar poljoprivrede i trgovine:
U Srbiji je nivo veštine kojom raspolažu ljudi koji se bave poljoprivredom na nedopustivo niskom nivou. I
to je najveći problem koji mi imamo. Rekli bi ljudi da je novac najveći problem, novac jeste problem ili to
što nema novca, ali je mnogo veći problem to što ljudi imaju nedopustivo malo veština. Zbog toga smo u
proteklih  nekoliko  meseci,  ja  mislim,  napravili  jednu  veliku  stvar.  U  Srbiji  manje  ili  više  neće  biti
nezaposlenih  ljudi  koji  su  završili  Poljoprivredni  fakultet,  jer  tamo  gde  2 miliona  ljudi  nema  dovoljno
veština  nije  dopustivo  da  2  hiljade  ljudi  bude  na  nekakvim  evidencijama  za  nezaposlene  i  mislim  da
početkom novembra svi oni koji su prošli  jedan kurs koji nije bio baš ni tako lak, ali su pokazali dobar
rezultat,  će  moći  sa  državom,  sa  Ministarstvom  poljoprivrede  da  sklope  jedan  ugovor  koji  će  im
omogućiti  da  u  narednih  godinu  dana  ono  što  znaju  i  ono  što  će  dobijati  kao  naloge  i  uputstva  od
Ministarstva poljoprivrede mogu da prenesu na 400 hiljada porodica.
Reporter:
Ministar je istakao da su ljudi koji žive na selu dva puta siromašniji od gradske populacije, naglasivši da
dobra  ekonomija  nije  moguća  bez  političke  stabilnosti  koje  nema  sve  dok  ljudi  koji  se  bave
poljoprivredom ne počnu da žive bolje nego sada.
Dušan Petrović, ministar poljoprivrede i trgovine:
Uveren sam da političke stabilnosti, prave, suštinske, dugoročne i solidnosti u ovoj zemlji nema dok ljudi
koji  se  bave  poljoprivredom,  ljudi  na  selu  ne  počnu  da  žive  znatno  bolje  nego  što  žive  sada.  To  je
odgovornost države, na prvom mestu, onih koji se nalaze u velikom i malom biznisu, svih. To je put da
mi  budemo  snežna  država,  sa  snažnom  ekonomijom  i  da  imamo  onu  poziciju  koja  nama  prirodno
pripada.
Reporter:
Petrović je izrazio uverenje da će nakon godinu dana srpska poljoprivreda biti mnogo snažnija i da će oni
koji se bave poljoprivredom imati više veštine i moći da ostvare bolju zaradu od svog posla. Aleksandar
Vlahović,  predsednik  upravnog  odbora  Ekonomskog  instituta,  koji  je  u  saradnji  sa  Društvom  agrarnih
ekonomista Srbije i Savezom poljoprivrednih inženjera i tehničara, organizator Foruma, istakao je da je
agrarnom sektoru na putu ka Evropskoj uniji najteže sa aspekta reformi koje treba sprovesti, ali će on i
ubrati najveće benefite kada Srbija postane deo Evropske unije.
Aleksandar Vlahović, predsednik UO Ekonomskog instituta:
Agrar zajedno sa energetikom jeste i svakako će u budućnosti biti ključni pokretač razvoja poljoprivrede
Srbije. Ako znamo da danas agrar doprinosi 17% bruto društvenog proizvoda, da 24 ukupnog izvoza se
odnosi na izvoz 24% izvoz agrara i da više od 20% ukupno zaposlenih je zaposleno u agraru, jasno je o
kom  potencijalu  se  ovde  radi.  Ali  sigurno  je  da  sa  pametnim  ulaganjem,  da  sa  pametnom  agrarnom
politikom i sa benefitima koje možemo dobiti, na putu ka Evropskoj uniji možemo više nego udvostručiti
ono što agrar doprinosi bruto društvenom proizvodu.
Reporter:
Poljoprivredi forum Hrana za Evropu, Agroprivreda Srbije u pretpristupnom periodu, održava se danas i
sutra.
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TV Kraljevo
Danas
Redakcija
Aleksandar Vlahović

KreditiKreditiKreditiKrediti

Spiker:
Uslovi  koji  srpsku  agro  privredu  čine  slabo  konkurentnom  su  slab  pristup  povoljnim  kreditima  i
investicijama,  inflacija,  totalno  liberalizovano tržište, zatim česte promene strategije razvoja ove grane
privrede, neorganizovana proizvodnja i visoke cene repromaterijala.
Reporter:
Ove  godine  Ministarstvo  poljoprivrede  subvencioniše  poljoprivrednu  proizvodnju  po  hektaru  površine,
muznom  grlu  subvencije  se  daju  za  podizanje  višegodišnjih  zasada.  Uglavnom,  najviše  se  govori  o
subvencionisanim kreditima, mada mnogi stručnjaci, pa i bankari upozoravaju, oprez sa zaduživanjem .
Dušan Petrović ministar poljoprivrede:
Apelujem  ponovo  da  ljudi  koriste  najjeftinije  kredite  koji  u  Srbiji mogu  da  se  pronađu,  dakle,  uzmite
kredite koji su 8% u dinarima na godišnjem nivou. Ne morate da ih vratite 3 godine, ukoliko to odlučite.
U suštini ta negativna kamatna stopa, pošto će inflacija biti veća od 8%, nemojte da propustite priliku, ja
verujem da ćemo  ipak  imati dobru setvu  i da, kao  i prošle godine ćemo  imati dobar  rezultat. Kada  je
pšenica u pitanju, za prolećnu setvu ćemo imati na drugačiji način ustrojen sistem kada su ove stvari u
pitanju.
Reporter:
Vi ste privrednik. Kakav je kredit za vas sa kamatom od 8%?
Milomir Tošović suvlasnik i direktor Kotlenik prometa:
Meni kao privredniku,  to  je skup kredit. Pre možda,  ja  još, preduzeće Kotlenik promet,  još uvek vraća
kredite čija je kamatna stopa bila 3%. Od Fonda za razvoj RS na rok otplate 5 godina sa grejs periodom
od 2 godine. Takvih kredita danas nema. Kredit od 8% je samog aspekta gledano skup kredit.
Aleksandar Vlahović predsednik UO Ekonomskog instituta:
Kredit  od  8%  je  skup,  ali  to  je  realnost  Srbije.  Dakle,  kada  Srbija  bude  zemlja  sa  manjim  rizikom
ulaganja,  sigurno da  će  i  kamatna  stopa  ići  dole. Drugim  rečima, kada Srbija bude ostvarila pozitivne
rezultate  na  planu  strukturnih  reformi  i  to  pre  svega  strukturnih  reformi  unutar  države,  mislim  na
reformu javnog sektora, onda možemo očekivati da će se unaprediti sveukupni privredni ambijent a da
će on na kraju biti manje rizičan a samim tim možemo očekivati i pad kamate. Pad kamatnih stopa se ne
može ostvariti  tako što će Centralna banka narediti, pod navodincima, poslovnim bankama,  jer  to nije
moguće u sistemu koji nastojimo da izgradimo a to je sistem tržišne privrede. Međutim, ja sam ubeđen
da je znanje naš ključni problem i da upravo edukacije koje je Ministarstvo pokrenulo je nešto na čemu
treba insistirati u narednom periodu.
Reporter:
Različiti  stavovi  navode  na  razmišljanje.  Bez  sigurne  i  unapred  ugovorene  poljorpvredne  proizvodnje
dileme nema. Niste spremni za rizik kakva donose kreditna zaduživanja.
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