
... hrane: 0
Start-upovi ... hrane: 0
Mala i ... industriji: 0
Mladi u poljoprivredi: 0
... poljoprivrede: 0
IPARD sredstva: 0
IPA sredstva: 0
EU ... poljoprivredu: 0
FAO: 0
EBRD: 0

Broj objava: 1
Štampa: 1
Praćene teme:
Asocijacija ... hrane: 0
Fancy Food New York: 0
Belgrade Food Show: 0
Hrana visokog ...: 0
Serbia Does ... Food: 0
Premium Food Design Hub: 0
Voće i povrće: 0
USAID ... privredu: 1
Alarm: 0
USAID: 1
Aleksandar Pavlović: 1
Proizvodnja ... hrane: 0
Proizvođači hrane : 0
Poljoprivreda: 1
Ministarstvo ...: 0
Uvoz hrane: 0
Izvoz hrane: 0
Zadruga: 0
Poljoprivredna ...: 0
Finansiranje ...: 0
Brendiranje srpske ...: 0
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Sažetak
... БЕСПОВРАТНА ПОМОЋ СРПСКОЈ ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ  Пројекат за конкурентну привреду
америчке агенције  епроводиће сеунаредне четири године. Намењен је српској прехрамбеној индустрији,УСАИД
првенствено за воће и поврће, а циљ пројекта је да повећа продају... 
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БЕСПОВРАТНА ПОМОЋ СРПСКОЈ ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ

За унапређење конкурентности
12 милиона долара

Пројекат за конкурентну привреду америчке агенције УСАИД епроводиће сеунаредне четири године.
Намењен је српској прехрамбеној индустрији, првенствено за воће и поврће, а циљ пројекта је да
повећа продају и извоз прехрамбених производа на домаћем и међународном тржишту

У Србији се око 5.200 фирми бави

производњом прехрамбених производа

и производњом пића, а тај сектор упо-
шљава око 92.000 људи, подаци су При-
вредне коморе Србије (ПКС). Мала и

средња предузећа у прехрамбеној ин-

дустрији у Србији чине 19,6 одсто секто-

ра МСП и запошљавају 25 одсто свих за-

послених у МСП сектору. О значају ове и

пољопривредне индустрије говори и по-

датак да оне учествују са 11,9 одстоу бру-

то домаћем производу и у великој мери

доприносе суфициту спољнотрговинске
размене јер је покривеност увоза изво-

зом 220 одсто. Учешће у извозу расте из

године у годину.
Највећи проблем те индустрије је,

међутим, велика разуђеност и то што је

малим произвођачима тешко да пронађу
купце на страним тржиштима, али и да

се позиционирају на домаћем. Због тога је
Агенција Сједињених Америчких Држава
замеђународни развој (УСАИД) покрену-

ла Пројекат за конкурентну привреду који
ће дати подршку компанијама које се баве

прерадом и извозом прехрамбених про-
извода. Пројекат ће се спроводити наред-

не четири године, а његова вредност је 12

милиона долара.

Александар Павловић, директор УСА-

ИД Пројекта за конкурентну привреду,
објашњава да ће се све активности спро-
водити са домаћим партнерским органи-

зацијама које највише могу да допринесу
и привуку друге актере. У првој фази то

ће бити пословни инкубатори.

- Циљ пројекта је да повећа продају и

извоз српских прехрамбених производа
на домаћем и међународном тржишту, са

фокусом на воће и поврће, јер овај сектор

садржи велики потенцијал за инвести-

ције и запошљавање - каже Павловић за

магазин Економетар.
Пројекат подржава и Привредна комо-

ра Србије која ће и сама током његове реа-

лизације повећати ниво својих услуга на-

мењених МСП сектору у области произ-
водње и прераде воћа и поврћа.

- Наш циљ је да се повећа конкурент-
ност предузећа на светском тржишту уз

пораст извоза за пет одсто у првој годи-

ни пројекта - кажу за Економетар у Уд-

ружењу за пољопривреду ПКС-а.

Зачарани круг проблема

Маријана Симић, експерт за испи-

тивање потреба и хаб модел Визтезз

1ппоуаИоп Рго§гат8, који јеједан од парт-

нера, каже да се произвођачи пољопри-

вредних и прехрамбених производа, упр-
кос томе што је реч о водећим економ-

ским гранама, и даље суочавају са вели-

ким препрекама.
- (една од највећих препрека је окол-

ност да домаћи произвођачи углав-
ном производе и извозе сировине и по-

лупроизводе, односно производе који

имају низак степен прераде и малу дода-

ту вредност. Произвођачи немају довољ-

но информација о потребама тржишта и

њихови производи нису у складу са за-

хтевима купаца. Зато не могу да се такми-

че са производима из других земаља, ни

квалитетом ни дизајном. Затим, произ-

Н���НН�ВОн �Ш �Н1Н!�НИВ�НВнг'■ *�Н�ИЈ����ИНиНИ���ИИЈи�И�И�т�и
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Маријана Симић

вођачима недостају квалификовани кад-

рови, као и средства која би уложили у

унапређење производње. Све ово дово-
ди до тога да домаћи прехрамбени про-

изводи нису конкурентни на домаћем и

сграном тржишту и због тога стварају
недовољан профит за произвођаче, што

узрокујс да произвођачи немају довољно

средстава за улагање у унапређења. Ти-

ме се ствара зачарани круг проблема који

угрожава раст и развој читавог ссктора.
Произвођачи из Србије и даље своју кон-

курентску предност заснивају на ниским

ценама, што је неодрживо - објашњава

Маријана Симић.

Иновашвни бизнис модели и решења

су, како каже, кључни за развој индус-
трије прераде хране, а увођење произво-
да који имају већи степен прераде и већу

додату вредност је најбољи начин да до-
маћи произвођачи унапреде своју конку-
рентност и профитабилност.

Кристијан Шујевић, суоснивач Нове

Искре, каже да је Србија земља са одлич-

ним предиспозицијама за пољопривред-

не активности али се слаже да се домаће

тржиште хране суочава са многобројним

изазовима у посдедње време.

- Микро, мала, средња и породична пре-
дузећа, као и задруге из области прехрам-

бенс индустрије којс се баве прерадом воћа

и поврћа, суочили су се са парадоксалном

ситуацијом да имају квалитетне производе,

технику и, донекле, инфраструктурне изво-

рс, али имају слабу, скоро никакву помоћ
како би се нозиционирали на тржишту са

великим произвођачима који, на неки на-

чин, постављају правила игре. У том односу
моћи, сигурно губе микро, мала, средња и

породична предузећа, као и задруге. За ова-

ко тежак процес прилагођавања, пољопри-
вредницима су потребне вештине и алати

за подизање њиховог пословања на виши

ниво, каже Шујевић.

Иновације за боље позиционирање

Зато је прва активност у оквиру Проје-
кта за конкурентну привреду управо у ве-

зи са иновацијама у прехрамбеној индус-
трији и то сафокусом на производе висо-

ке вредности, а конкурс је завршен поче-

тком априла. Алексанцар Павловић каже

да је циљ ове иницијативе да омогући раз-

Александар Павловић

новрснију понуду производа врхунског

квалитета на домаћем и иностраном тр-

жишту уз већу примену иновација, техно-

логија и креативних индустрија.

- Управо овим јединственим бизнис

модедом пружићемо подршку почетни-

цима и малим и средњим предузећима
у прехрамбеној индустрији - каже он и

додаје да ће се, ако се модел покаже ус-
пешним, спроводити и у наредне четири
године.

Како јачати конкурентност

Како је наведено у циљевима овог

УСАИД пројекта, циљ је да се успоставе
партнерски односи са јавним и финан-
сијским институцијама, образовним сис-
темом и другим пружаоцима услуга како

би се створили системски кластери за по-
моћ српским предузећима, развили но-
ви производи и поспешио приступ тр-

жиштима и ресурсима потребним за раст
индустрије.

Пројекат ће подржати неколико

кључних индустријских сегмената: тра-

диционалне индустријске прерађиваче

замрзнутих, сушених и топлих прерађе-

вина; производе намењене тржишним

нишама, што обухвата географски брен-

диране производе, органску и био хра-

ну и производе спремне за велике тр-

говинске ланце; стартап сегмент ће би-

ти оснажен промовисањем нових, ин-
тегрисаних модела подршке за младе и
креативне људе. Уз посвећеност првен-

ствено јачању микро, малих и средњих

предузећа, Пројекат ће промовисати

приступ тржиштима, новим техноло-

гијама и тржишним стратегијама јер је

важна боља координација и коришћење
ресурса унутар сектора прехрамбене

индустрије.

Да би се то постигло, спроводиће се
следеће активности:

- Помоћ за компаније у приступу тр-

жиштима и ресурсима кроз ангажовање

дистрибутера, развој тржишног информа-
ционог система и унапређење приступа
финансијама кроз нове, иновативније фи-

нансијске производе;

- Јачање сарадње унутар индустрије

развијањем сектора услуга за компаније;

- Покретање иновативних модела
подршке стартап компанијама у развоју
премијум производа и већегукључивања

младих у прехрамбену индустрију;

- Промоција прехрамбене индустрије

на домаћем и иностраном тржишту кроз

организовање међународних сајмова у
Србији и бољег позиционирања Србије

на међународномтржишту.

Здрави биљни слаткиши: Производи фирме ОМУ Камфоосћ
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Јана Митровић

Четири предузетничка центра -1трас1
Ниђ, Иоуа Пкга, НеЧпц Таб1е Сеп1ег 1

Виб1пе55 1ппо\'аВоп Рго§гат5 - одабрана

су као кључни партнери ове активности,

од којих ће произвођачи добити технич-

ку подршку кроз унапређење технологије,
паковања производа, приступафинансија-

ма и тржиштима. На тај начин ће развити

боље дизајниране, иновативне, конкурент-
није производе и повећати продају и извоз.

Предузетници ће се повезати са највећим
малопродајним ланцима у земљи, кључним

актерима у угостмтељском сектору, учест-

воваће на највећим домаћим и међународ-
ним сајмовима, релевантним догађајима,
добиће помоћ приликом уговарања продаје
и контакте са извозницима као и савете у

вези са изворима финансирања.

- Инкубатори су постали све заступљенији
начин подршке прехрамбеној индустрији.

Постоје у Америци при универзитетима, а у

Европи као опција за привлачење инвести-

ција у индустрију за микро и мала предузећа.

Прематим моделима, и УСАИД посматра мо-

дел хабова као место сусрета младих, таленто-

ваних људи, који је до сада углавном окупљао
људе из сектора информационо-комуника-
ционих технологија - објашњава Павловић.

Помоћ најпотребнија почетницима

Интересовање је, према његовим речи-

ма, било велико и пријавило се 115 ком-

панија, а изабрано је 18. Мсђу њима је и

Јана Митровић, власница предузећа „Ур-
бани фармери“ из Београда, које се бави

узгајањем јестивог цвећа и клица. Струч-

на помоћ и консалтинг који ће добити, за

њу су, како каже, пресудни за даљи развој.

Вељко Младићевић

- „Урбани фармери" послују тек две го-

дине и за даље ширење нам је заиста по-

требна помоћ стручних људи. Зато су наша

очекивања велика. Када бисмо све радили

сами било би нам потребно далеко више

времена, али и новца. Мале фирме попут
наше нису у стању да исфинансирају такав

свеобухватан консалтинг, а он је веома зна-

чајан да 6и се бизнис поставио на добре те-

меље - каже Јана Митровић која је идеју за

покретање посла нашла заправо у саветима

своје баке која јој је увек давала да једе кли-

це јер су јако здраве. Исгражујући клице

сазнала је да је младо биље изузетно здра-

ва намирница и све траженијау ресторани-
ма са којима највише и сарађује.

Вељко Младићевић, власник преду-
зећа БМУ Ка\уЈбос1, које производи здра-

ве биљне слаткише, има велика очеки-

вања од пројекта у којем ће учествовати
и мисли да је пројекат шанса за прерађи-
ваче да убрзају раст и развој.

- Важни сусви канали развоја - иу про-

изводно-техничком смислу, у комуника-

ционом и дизајнерском. Ми послујемо све-

га годину дана и управо предузећа која су
на почетку пословања имају највећи раст,

„Урбани фармери" из Београда гаје јестиво цвеће и клице

Проблеми прехрамбене индустрије и решења

Извор: Удружење за пољопривреду Привредне коморе Србије
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али и највећу потребу за развојем. Нама је
финансијска помоћ највише потребна уп-

раво у овом облику када се она не мери у

новцу већ је добијамо кроз услуге и кон-

салтинг. Таква помоћ нам је сада потребна
далеко више него што ће то бити за пет или

десет година. Мислимо да ћемо уз помоћ
овог пројекта поставити посао на „здраве
ноге“. Очекујемо да остваримо побољшања
у свим сегментима производње и да се бр-
же осамосталимо - каже Младићевић.

Спремни иупаковани

Маријана Симић каже да је циљ да

на крају пројекта постоје спремни про-
изводи, који су технолошки усавршени,
маркетиншки одговарају захтевима тр-
жишта и дизајном су спремни за улазак
на тржиште.

- Са друге стране, цил> је да успостави-
мо сарадњу између наших произвођача и

нових купаца и из земље и из иностран-

ства, којаће им отворити простор за даљи

раст и развој - каже она.

Циљ Нове Искре, као партнера пројекта,
јесте да, како каже Шујевић, кроз добро ос-

мишљене активности које су формиране и

Кристијан Шујевић

креиране у складу са изазовима и потреба-
ма сваког произвођачапојединачно, пружи

стручну помоћ и подршку како би постигли

свој пуни потенцијал и са својим произво-
дима постали конкурентни на тржишту
премијум прехрамбених производа.

- Сваком од три одабрана произвођа-
ча пружићемо помоћ и подршку из доме-

на продукт дизајна, менаџмента организа-

ције, јачања капацитета тимова и организа-
ција, као и дизајна или редизајна визуелног
идентитета њиховог бренда, сорутоШпд-а
и развоја прототипа паковања производа -
објашњава Шујевић и додаје да се оваквим

програмима који одговарају појединач-
ним потребама предузећа може унапре-
дити прехрамбена индустрија.

Осим тога, ови пројекти су, како ка-

же, неопходни и да би се повећала видљи-

вост и подигла свест грађана и јавно-
сти о значају унапређења прехрамбене
индустрије.

Весна Лапчић
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