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АКТУЕЛНА

ОСВАЈАЊЕ НОВИХ ПОДРУЧЈА ЗА ИЗВОЗ ВОЋА И ПОВРЋА

ä Да би се успешно позиционирала на новим тржиштима, Србија
мора да дефинише шта су приоритетни производи и да обезбеди сталност и количину у снабдевању
а Србију и земље Западног Балкана
главна извозна тржишта су Европска
унија, чланице CЕFТЕ и Руске Федерације. Последњих година као веома важни
извозни пољопривредни производи из Србије издвојиле су се јабуке, бобичасто и јагодичасто воће. Главно тржиште за извоз
ових воћних врста је Русија. Међутим, извоз
се из године у годину смањује, јер је Русија
све мање зависна од увоза. То је, с једне
стране, постигла подизањем сопствених засада, а с друге стране на овом тржишту се
нуди јабука која је ценовно приступачнија
него она која долази из Србије и других земаља Западног Балкана.
С обзиром на овакву ситуацију, као и чињеницу да је Србија постала значајан из-
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возник свежег воћа, првенствено јабуке,
принуђена је да се окрене другим тржиштима како би осигурала пласман. Као тржишта великих могућности за извоз јабуке
и свежег бобичастог и јагодичастог воћа
све више се виде Уједињени Арапски Емирати и Саудијска Арабија. С обзиром на то
да су ова тржишта другачија од еврпских и
да имају одређене специфичности у захтевима, недавно је одржан вебинар под називом “Водич за извоз свежег воћа и поврћа на тржиште Блиског истока – Уједињени Арапски Емирати и Саудијска Арабија”.
На вебинару је презентован истоимени водич намењен потенцијалним извозницима
воћа и поврћа из Србије, као и пољопривредним произвођачима. Водич, који ће
ускоро бити објављен, има за циљ пружање подршке домаћим компанијама у приступу новим тржиштима и јачању конкурентности пољопривредног и прехрамбеног сектора.
Тржишта Уједињених Арапских Емирата
и Саудијске Арабије, како се између осталог
чуло на вебинару, увозници су 90 одсто по-

Поштовани претплатници,
Овом приликом се обраћамо читаоцима који нису измирили своје обавезе по
основу претплате на лист „Пољопривредник“ и молимо их да уплате доспела ду‑
говања у што је могуће краћем периоду на текући рачун „Дневник‑Пољопривред‑
ник“ АД Нови Сад број 325‑9500600039899‑51.
Подсећамо да се лист „Пољопривредник“, више од шест година, искључиво
финансира из прихода реализованих на тржишту. Како бисмо исплатили све до‑
спеле обавезе нису довољни приходи од реклама, већ је неопходно и да читаоци
редовно уплаћују своје обавезе по основу претплате. Истичемо да су поштански
трошкови по једном примерку листа „Пољопривредник“ 42 динара и да ове тро‑
шкове морамо да платимо авансно, пре дистрибуције сваког броја листа „Пољо‑
привредник“. Цене штампе и папира стално расту, али се трудимо да задржимо
непромењену цену претплате за 2022. годину.
Стога молимо све оне који нису измирили доспеле обавезе по основу претпла‑
те на лист „Пољопривредник“ да то учине у најкраћем могућем року, а захваљује‑
мо се свим претплатницима који су измирили своје обавезе.
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требних количина воћа и поврћа, са трендом повећања потрошње здраве и органске хране. У овим државама није занемарљиво присуство
Hоrеcа сектора. Не треба занемарити ни чињеницу, како је навела Јулка Тоскић из агенције “Агробренд”, која је један од аутора Водича, да је евидентно да се у Емиратима, на
пример у Дубаију, значајно повећава број
становника. Годишњи раст становништва је
9,93 одсто, а како се махом досељавају
странци који са собом доносе и своје потрошачке навике, мењају се и потребе ових тржишта када су у питању воће и поврће. Србија се у 2020. години нашла међу првих десет, тј. заузела је ту позицију као увозник јабуке у УАЕ и Саудијску Арабију са највећим
просечним растом у четворогодишњем периоду у односу на друге увознике. Када су у
питању стандарди које морају да задовоље
производи, основни је GlobalGAP, а неки од
емирата имају и додатне захтеве. Не постоје, како је објаснила Јулка Тоскић, ни посебни захтеви о питању остатака пестицида.
Листа је слична оној која се примењује у
Европској унији.
Ипак, иако има потенцијала, питање је да
ли Србија може да одговори на неке од захтева тржишта у овом моменту. Заправо, како је објаснио руководилац канцеларије
Привредне коморе Србије у Дубаију, Марко
Селаковић, да би се позиционирали као
снабдевач воћа и поврћа на тржишта УАЕ и
Саудијске Арабије морамо да превазиђемо
одређене проблеме, али има и информација које уливају додатни оптимизам. За разлику од других тржишта у УАЕ је разбијена
баријера о питању квалитета робе која долази из Србије, а тиче се поузданости и квалитета.
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Српска јабука препознатљива
на тржиштима УАЕ и
Саудијскe Арабијe

– Тржиште брзо расте, то је тачно, али је
сурово и нема сентименталности. Снабдевање иде сада и одмах, а цена је главни
фактор. Други фактор је време испоруке и
треба истаћи да се читав свет бори да успостави присуство овде. Значајно је напоменути да УАЕ представљају хаб за снабдевање ширег региона – Блиски исток, Африка
и Југоисточна Азија, каже Селаковић.
Да би се успешно позиционарала на овим
тржиштима, како објашњава Селаковић, Србија мора најпре да дефинише шта су то
приоритетни производи које пласира. Такође, мора постојати сталност и количина
снабдевања, што је сада велики проблем.
– Ми немамо ни директну бродску линију за транспорт, него се користе луке земаља у окружењу. Немамо ни карго авион са
хладним ланцем на релацији Београд–Дубаи, што је велико ограничење за произвођаче свежег бобичастог и јагодичастог воћа, напоменуо је Селаковић, уз констатацију да у Емиратима, на пример, не поседујемо ниједан магацин или хладњачу за воће и
поврће из којег би могао да се снабдева
Hоrеcа сектор.
Како су истакли учесници вебинара, који
су организовали Организација за храну и
пољопривреду Уједињених нација (FАО) и
Европска банка за обнову и развој (ЕBRD),
потребно ја направити и маркетиншку стратегију и учинити видљивом и препознатљивом робу из Србије. Препорука је да се користи слоган “Србија ствара”, уз поруку карактеристичну за одређени производ.

М. Антанасковић
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