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Стратегија развоја и маркетинг план винарства и
виноградарства Србије
Радна верзија документа
25. мај 2020.

Сажетак стратегије
§ Дефинисана је визија виноградарства и винарства Србије: „Сложни у различитости, развоју и знању“
§ Визија ће се реализовати кроз пет стратешких полуга:
1.

Развој производа са фокусом на идентитет

2.

Развој виноградарских површина и домаће производње

3.

Заштита и развој домаћег тржишта

4.

Организација система управљања

5.

Развој интелектуалног и људског капитала

§

Постављени су кључни стратешки циљеви до 2030. године

§

Потврђен је буџет за 2020. годину од 11,5 мил. EUR
q

Развојни буџет за 2020. годину ће бити утрошен на реализацију 26 дефинисаних иницијатива

§

Процена просечног годишњег буџета за време трајања Стратегије износи 22 – 32 мил. EUR

§

Процењени ефекти ефикасне имплементације Стратегије до 2030. године износе:

§

q

~2 млрд. EUR кумулативних додатних прихода од продаје вина

q

Спровођење додатног инвестиционог циклуса од 250 – 350 мил. EUR

q

Додатних 4.000 – 6.000 радних места

Мера „Успостављање централног система управљања који ће подржати рад и развој винарства и виноградарства” и
професионална и снажна подршка у имплементацији Стратегије кључни су предуслови успешности Стратегије

Извор: Horwath HTL
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Визија виноградарства и винарства Републике Србије до 2030. :

Сложни у различитости, развоју и знању.

Радна верзија

Сложни у различитости
Сложни у различитости terroir-а, креирању јединствених и аутохтоних производа, као и
винских искустава испоручених са изузетним српским гостопримством.

Сложни у развоју
Сложни у развоју виноградарства и винарства, са фокусом на дугорочно одрживи развој
и приоритетну оријентацију на квалитет.
Развој на принципима одрживости, са циљем дугорочног очувања природе, тржишта и
винског туризма, и, на тим основама, просперитета за будуће генерације.

Сложни у знању
Сложни у образовном систему који интегрише и развија модерна знања
виноградарства и винарства, и континуирано обезбеђује квалитетне људске
ресурсе.
Снага људских ресурса у блиској сарадњи са науком иновира, обезбеђује
одрживост и ствара конкурентску предност.
Извор: Horwath HTL, 2019
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2030. Визија виноградарства и винарства Републике Србије:

Будуће виноградарство и винарство Србије видимо:

Радна верзија

1. Као сектор који је здрава компонента српске привреде и друштва, а који је препознат као агрегат развоја других
грана економије – развоја руралних подручја, туризма, пољопривреде и повезаних сектора и индустрија.

2. Који је атрактиван за нове/младе и постојеће виноградаре и винаре, а атрактивност произилази из благостања које
сектор ствара за становништво и запослене, као и из квалитета живота интегрисаног у локалну заједницу, природу,
односно terroir.
3. Као виноградарство и винарство утемељено на принципима одрживости, које ће препознати и повећати удео
природне и органске производње уз тежиште фокуса ка квалитету
4. Са апелационим системом (од рејона до ознака заштите) који ствара додату вредност и валоризује различитост terroir-a
5. Са увећаним, међународно конкурентним и економским одрживим виноградима и винаријама
6. Са значајним уделом аутохтоних сорти, чији је раст заснован на научном и стручном приступу, уз приоритизацију
засновану на тржишним потребама, односно усклађено са дугорочним тржишним потенцијалом
7. Са развијеним и међународно препознатљивим брендом „Вина Србије” и барем три препознатљиве винске регије
8. Регионални лидер у барем једном сегменту вина са својом апелацијом попут „Grand Cru”
9. Којим управља професионална централна организација која ће радити на реализацији стратегије и посветити се
повећању сложности на свим нивоима, а која се диференцира својим маркетинг менаџментом винарства као једним од
водећих у Европи
10.Са иновативним винским туризмом који је изграђен на темељима новог, јасно дефинисаног идентитета (на концепту
terroir-a) уз снажну полугу концепта хране и вина, који се, као и сва винска искуства (која ће бити имплементирана),
ефикасно испоручује кроз изражено и препознатљиво српско гостопримство.
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Визија ће се реализовати кроз пет стратешких полуга
Стратешке полуге

1.

Развој производа са фокусом на
идентитет

2.

Развој виноградарских површина и
домаће производње

Опис
• Креирање идентитета и додавање вредности производу
• Стварање производних смерница за структуриран развој тржишта
• Подстицање раста виноградарских површина
• Подстицање раста производње вина
• Заштита и уређење домаћег тржишта
• Регулисање тржишта увозног вина/грожђа
• Усклађивање регулативе са добрим праксама и захтевима ЕУ

3.

Заштита и развој домаћег тржишта

4.

Организација система управљања

• Професионализација управљања сектором
• Осигурање спровођења стратешких мера

5.

Развој интелектуалног и људског
капитала

• Повећање створене додате вредности од стране института
• Унапређење система едукације на свим нивоима

Извор: Horwath HTL

• Маркетинг и туризам у функцији развоја
• Креирање имиџа Србије као винске земље и повећање винске културе
• Развој винског туризма као полуге даљег развоја винарства
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Развијен је сет од 18 стратешких мера које је неопходно реализовати
до 2030.
Стратешке полуге

Стратешке мере

1.

Развој производа са
фокусом на
идентитет

1.
2.

Консолидација рејона
Дефинисање новог система апелација

2.

Развој виноградарских
површина и домаће
производње

3.
4.
5.

Унапређење процеса укрупњавања земљишта
Унапређење постојећег система подстицаја
Оптимизација система подршке виноградарству и винарству

Заштита и развој
домаћег тржишта

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Уређење тржишта увоза вина/грожђа
Прилагођавање регулаторног окружења ЕУ стандардима и растерећење административних комплексности
Дефинисање програма унапређења пласмана вина мањих винарија
Постављање маркетинга српских вина
Имплементација оперативног маркетинг плана
Развој винског туристичког производа

12.
13.
14.
15.

Успостављање централног система управљања који ће подржавати рад и развој винарства и виноградарства
Активна подршка у имплементацији стратегије по принципу пројектне канцеларије
Формирање/оптимизација регионалних организација у којима учествују сви важни чиниоци ланца вредности
Оптимизација система прикупљања и праћења статистике у сектору, са фокусом на систем кључних показатеља
успешности

3.

4.

Организација
система управљања

5.

Развој
интелектуалног и
људског капитала

Извор: Horwath HTL

16. Прилагођавање улоге института стварним потребама сектора са снажнијим нагласком на истраживање и развој
17. Осигурање квалитетнијег система едукације постојећим винарима
18. Усклађивање образовних програма средњег и високог школства
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Постављени су кључни стратешки циљеви до 2030. године
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Повећати број активних виноградских хектара до 25.000 (~750 – 1.000 ha годишње)1
Радна верзија
Повећати просечну површину винограда на 0,5 ha (са данашњих 0,34 ha)2
Инвестирати у маркетиншко-развојне буџете кумулативно 14 мил. EUR у прве 3 године i 36 мил. EUR у преосталом раздобљу до 2030.
Повећати домаћу регистровану производњу до 2030. године на 100 мил. литара (укључује и конверзију сивог тржишта)
Повећати ценовну конкурентност српских винара (повећати вредност за новац у односу на међународну конкуренцију) и остварити различите цене по
берби
Повећати удео аутохтоних сорти до 20% укупних засада3
Повећати удео органске/одрживе производње до 10% укупних засада4
Побољшати технологију са циљем повећања продуктивности од винограда до боце (до 10 п.п. повећање радмана у односу на просек)
Остварити позицију једног од најзначајнијих нових брендова међу винским земљама Европе - повећати „brand awareness” и 2-3 пута побољшати имиџ у
односу на прво мерење, до 2030.5
Смањити удео сивог тржишта за минимално 60% до 2030. (под претпоставком да данас 40% укупног тржишта чини сиво тржиште)
Одбранити домаћи тржишни удео – максимално 40% тржишта заузима увозно вино
Остварити стратешке циљеве развоја винског туризма
До 2025. 5-10 одличних ресторана/хотела (изван Београда) различитих концепата који ће бити носиоци развоја концепта хране и вина (са
одличним винским картама испуњеним богатом понудом квалитетних српских вина)
1.
Повећање броја туриста у винаријама за 30-50% у односу на данашње стање
2.
Повећање броја туриста у винаријама за 30-50% у односу на данашње стање
Имплементирати систем кључних показатеља успешности
1.
Након 3 године имплементације остварити мин. 90% планираних активности – проверити кроз детаљну анализу и повремене извештаје
2.
У првом кварталу 2024. године - анализа имплементације - Стратегије и ревизија постојеће Стратегије са фокусом на исправке протекле
имплементације, са једне стране и дефинисање нових стратешки полуга, циљева и мера које ће осигурати нови искорак

Квалитет праћења стратешких циљева значајно зависи и од квалитета база података, система прикупљања статистичких
података и система извештавања по кључним показатељима успешности
1) Под данашњом претпоставком анкете из 2018. године (20 хиљада ha) и експертске процене да је 25% површина неактивно = ~15,4 хиљада ha (постојеће стање)

2) ЕУ-28 просек износи 1,3 ha, Словенија и Хрватскa 0,5 ha (статистика 2015.); 3) Под претпоставком спровођења тестирања и идентификације аутохтоних сорти (не укључује И. ризлинг) 7
4) Укључује и обраду нових; 5) Измерити резултате имплементације маркетинг плана – кроз иницијално мерење brand awarnessa и имиџа након 3 године

1.

Стратегија винарства и виноградарства Србије до 2020. године

2.

Буџет за имплементацију Стратегије

3.

Ефекти стратегије на винарство и виноградарство

4.

Дефинисане стратешке мере

5.

Прилози

Извор: Horwath HTL, 2019
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Буџет за реализацију стратегије се може дефинисати у три кључне
целине, а локални интерес реализовати независно од националних
мера
Преглед кључних буџета за реализацију стратегије
Буџет за реализацију стратегије
1.

2.

Буџет за развој
маркетинга

Подстицаји за нове
усеве

Национални буџет
+
Финансирање од стране
винског и виноградарског
сектора

Национални буџет

Буџет за финансирање
развојних и маркетиншких
пројеката (буџет за
реализацију иницијатива из
стратегије)

Буџети за повећање нових
засада како би се
реализовала амбиција раста
750 – 1.000 ha / годишње

3.

Остали подстицаји1
IPARD програм
+
Национални буџет (где је
могуће)

Буџети за финансирање
опреме, технологије,
реструктурирања винограда
и других елемената
пословања

Примарни носиоци реализације стратегије
1) Односи се на све преостале подстицаје које могу да реализују винари и из система (нпр. Мере руралног развоја)
Извор: Horwath HTL

4.

Локални
подстицаји

Покрајинска Влада
Локалне самоуправе

Буџети који долазе из
подстицаја Покрајинске
Владе и локалних
самоуправа
Није квалификовано (зависи од
локалних буџета)
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Процена просечног годишњег буџета за време трајања стратегије
износи 22 – 32 мил. EUR
Преглед процене планираних буџета за реализацију стратегије
Просечан буџет током трајања
стратегије (2020. – 2030.)

Буџет за 2020. годину

Одобрено 3,3 мил.
EUR додатног буџета
за нове засаде1

3,3

24

239

а
тв
с
ед х
ср вни
R D к ти а
A
IP из а мер

2,5
1,5

Укупан буџет стратегије
(2020. – 2030.)

3,4

1. Маркетиншко 2. Нови засади 3. Остали
развојни
подстицаји

Укупно: 8,2 мил. EUR + средства које је
могуће повући из активних IPARD програма1

4

4

15

40

развојни

148

27

3
1. Маркетиншко 2. Нови засади

46

3. Остали
подстицаји

Укупно: 22 – 32 мил. EUR реализованих
из националних + IPARD програма

1. Маркетиншко 2. Нови засади
развојни

3. Остали
подстицаји

Укупно: 215 – 325 mil. EUR реализованих
из националних + IPARD програма + других
извора финансирања (пример: ЕУ фондови)

Напомена: ниво подстицаја се процењује на основу примера добрих пракси и показује искључиво стратешки смер кретања буџета
1) На основу разговора са Савезом винара и виноградара Србије, у односу на 28.11.2019., а потврђен он Министарства финансија РС
Извор: Horwath HTL, Састанак са НО пројекта
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1. Маркетиншко-развојни буџет
Кључни елементи маркетиншко-развојног буџета
§ Циљ: Обезбедити довољан буџет за оснивање професионалне организације која ће уз помоћ личних капацитета и
аквизиције спољних знања активно радити на имплементацији стратегије, реализацији дефинисане маркетиншке
стратегије и осигурати основну платформу за раст и развој српског винарства и виноградарства
§ Кључне ставке које се финансирају:
q

Буџет за реализацију мера и иницијатива који су примарно у домену аквизиције интелектуаног капитала

q

Комеплетан маркетиншки буџет (развојни и оперативни)

q

Рад националних организација (национални савез винара, професионална организација, итд.)

q

Развој националног института

§ Извор финансирања:
q

Национални буџет

q

Активно финансирање од стране винара и виноградара (по унапред дефинисаном и усвојеном моделу)
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Развојни буџети су усклађени са улагањима добре праксе –
прилагођених за величину српског виноградарства
Укупно предвиђен буџет за имплементацију у 2020. год, у мил. ЕУР

3,3

3,3

Буџет 2020. (маx)

"Top-down"
Benchmark1

2,4

Буџет 2020. (мин)

1) Benchmark укључује улагања у шире маркетиншке активности од стране Н. Зеланда и Аустрије
Извор: Horwath HTL
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У смислу амбиције достизања постављених циљева – нужно је
осигурати веће буџете у „развојном” раздобљу

Илустративно

Крива маркетиншко-развојног буџета (у мил. ЕУР) vs. ефекти

6

5,5

Ефекти
5,3

5
4

5,1

3,3

3

Важност имплементације
која смањује овај геп

3,1

3,2

3,3

3,5

2024

2025

2026

2027

3,6

3,8

3,9

Маркетинг буџет

2
1
0
2020

2021

2022

2023

2028

2029

2030

Претпоставке маркетинг буџета: Big bang приступ; 2020. год. као развојна, са просечним буџетом за цели период; Након тога 3 год. по benchmark-у Новог Зеланда и то за
циљане хектаре у 2030. год., након тога Аустријски benchmark примењен на пројекцију хектара по годинама; Просечни годишњи раст хектара 750-1000 ha
13
Извор: Horwath HTL

Дефинисано је 26 иницијатива које је потребно покренути у 2020. години
#

Иницијативе

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Активна подршка у имплементацији стратегије по принципу пројектне канцеларије
Тржишна консолидација рејона
Пилот пројекти дефинисања нових апелација (нпр. попут "Grand Cru") у сарадњи са винарима
Имплементација пројекта комасације
Спровођење мере лицитације за државна земљишта која нису активна у периоду дуже од 3 годинe
Пројекат структурирања система подстицаја
Развој програма повољних и прилагођених финансирања (кредитирања) за винаре и виноградарe
Доношење правилника о увозу вина, шире, сока од грожђа и грожђa
Омогућити продају на кућном прагу за газдинствa
Брендинг српских вина (за национални ниво и повезаних цца. 5 рејона)
Развој плана комуникацијe
Web страница српских вина
Креативна решења (ангажман креативне маркетиншке агенције за осмишљавање нових идејa)
Маркетиншка кампања у првој години
Едукације на тему маркетинга винa
Дефинисање програма развоја ено-гастро туризма за приоритетне регије (2 регије као пилот пројекти)
Оптимизација искуства госта у најзрелијим винаријама ("Customer Journey" пројекат)
Постављање професионалне централне националне организације и осигуравање буџета за рад
Дефинисање детаљне организације, међуодноса у систему и имплементацијa
Формирање удружења енолога - технолога – произвођача вина са циљем размене и стварања новог знања
Имплементација система КПИ-јевa (кључних индикатора перформанси
Завршавање програма националног института и плана подизања нових матичних засада (буџет за прву
годину)
Сертификација колонова Прокупцa (и/или друге/их сорти према одлуци у имплементацији)
Дефинисање ено-гастро академије, са циљем едукације широког круга винара и угоститељa
Организација студијског путовања и "benchmark"
Финансирање програма стипендирања на универзитетима у Србији

22.
23.
24.
25.
26.

Буџет 2020. (хиљ.
ЕУР)
300 – 350
Урачунато у буџет 1
50 – 100
Инпут (МПШВ)
Инпут (МПШВ)
30 – 50
Ускладити са банкама
20 – 30
80 – 100
10 – 20
20 – 40
40 – 50
200 – 400
200 – 300
60 – 80
150 – 200
150 - 200
70 - 80
20 - 25
70 - 90

Quick Win
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

800 – 1.000

-

8 – 10
20 - 30
70 - 90
20 – 30

Да
Да
Да
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2. Подстицаји за нове засаде
Кључни елементи маркетиншко развојног буџета
§ Циљ: Осигурати средства која ће додатно (уз све преостале мере) да подстакну раст површина винограда у складу са
дефинисаним стратешким циљевима (~750 – 1.000 ha раст годишње)
§ Пример мера и иницијатива:
q

Подстицаји за нове засаде

q

Подстицаји за нове засаде са плаћањем „унапред“

q

Подстицаји за нове засаде аутохтоних сорти

§ Извор финансирања:
q

Национални буџет1

1) Под претпоставком успешног издвајања наведених подстицаја из IPARD програма
Извор: Horwath HTL
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2.

Подстицаји за нове засаде

Процена просечних годишњих подстицаја за нове засаде
износе ~3,5 мил. EUR

Годишње повећање
винограда (у ha)

Предвиђен циклус развоја виноградарских површина (симулација на бази претпоставки)

1.000

1.100

750

1.000 1.000 1.000 1.000
750

750

750

2024

2025

2026

Ø 873

500
2019

2020

2021

2022

2023

2027

2028

2029

2030

Процена активних виноградских површина (у 000 ha)

Процена потребних
подстицајних буџета
(у мил. EUR)

15,4

15,9

16,6

Сценарио )мин)

17,6

2,5
1,5

2,3

19,5

20,2

21,0

22,0

23,0

24,0

25,0

Сценарио (макс)

5,0
3,8

18,7

3,0

5,5
3,3

3,8

3,8

3,8

2,3

2,3

2,3

5,0

5,0

5,0

5,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Ø 3,5

• Раст површина под
виноградима стратешки је
планиран на 750 – 1.000 ha
годишње
• Очекивана су два таласа
значајнијег раста:
1. Талас као резултат
усвајања стратегије и
првих значајних буџета
2. Талас као резултат
ефеката националног
института и повећање
квалитета домаћих
засада и аутохтоних
сорти
• Претпоставке буџета: стопа
субвенционисања (50%),
стопа реализације
(30-50%)1

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1) Претпоставка реализованих подстицаја у укупним новим засадима (део средстава ће бити лимитиран програмима, део ефекта ће доћи кроз регистрацију сивог тржишта и сл.)
16
Извор: Horwath HTL

3. Остали подстицаји
Кључни елементи маркетиншко развојног буџета
§ Циљ: Осигурати адекватне буџете за подстицаје подизања зрелости винарства и виноградарства у Србији.
§ Пример мера и иницијатива:
q

Подстицаји за набавку опреме/технологије

q

Подстицаји за реструктурирање винограда

q

Подстицаји за изградњу винарије

q

Подстицаји за органску производњу

§ Извор финансирања:
q

Национални буџет

q

IPARD програм

q

Остали програми (нпр. остали фондови који ће се отварати у периоду трајања стратегије)

q

Напомена: Наведени буџети укључују сва средства коју сектор винарства и виноградарства може да повуче из
расположивих подстицаја (нпр. из IPARD програма, мера за рурални развој). У склопу наведених потребно је радити
на структурирању посебних буџета за винску и виноградарску индустрију (нпр. ЕУ вински омот), као и на
унапређењу критеријума, прилагођење програма и унапређење знања винске и виноградарске индустрије у
реализацији средстава

Извор: Horwath HTL
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3.

Остали подстицаји

Процена просечних подстицаја у винарству и виноградарству у
Европској унији износи између 655 и 712 EUR по хектару
Процене укупних подстицаја у Европској унији (EUR/ha)
Просек укупних подстицаја ЕУ-27

702

715

735
655

Процена укупних подстицаја по одабраним земаљама, 2012.
2.365
712

767
429

2008

2009

2010

2011

2012

520

770

881

991

1.096 1.102

1.257

522

ŠPA MAĐ POR ČEŠ ITA SVK SLO NEM FRA SIR AUS

Наведени подаци представљају процену укупно повучених средстава од стране сектора виноградарства и
винарства кроз све расположиве мере (осим за подизање нових засада)
Извор: Kym Anderson and Hans G. Jensen, „How much government assistance do European wine producers receive?”, Horwath HTL анализа
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3.

Остали подстицаји

На основу амбиција, подстицаји у сектору би требало да се
минимално нормализују на нивоу просека Европске уније
Процена потребних подстицаја за реализацију стратегије (у мил. EUR)
Износ подстицаја
Сценарио 1

Сценарио 1:
ЕУ-27 просек

712 EUR/ha

2020. Зависи
од средстава
који се
повуку кроз
расписане
мере IPARD
програма

21,5
19,1

11,8
Сценарио 2:
Добра пракса
(Топ 3 без Аустрије)

1.152 EUR/ha

2019

2020

Сценарио 2

2021

22,4

23,3

24,1

25,3

26,4

27,6

28,7

20,3

12,5

2022

13,3

2023

13,8

2024

14,4

2025

14,9

15,6

16,3

17,1

17,8

2026

2027

2028

2029

2030

21,0

22,0

23,0

24,0

25,0

Процена активних виноградских површина (у 000 ha)
15,4

15,9

16,6

17,6

18,7

19,5

20,2

Извор: Kym Anderson and Hans G. Jensen, „How much government assistance do European wine producers receive?”, Horwath HTL анализа
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1.

Стратегија винарства и виноградарства Србије до 2020. године

2.

Буџет за имплементацију Стратегије

3.

Ефекти стратегије на винарство и виноградарство

4.

Дефинисане стратешке мере

5.

Прилози

Извор: Horwath HTL, 2019
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Процена ефеката ефикасне имплементације стратегије до 2030. износе
додатних ~2 млрд. EUR прихода и 250-350 мил. EUR нових инвестиција
Пројекција индикативне кумулативне додате вредности до 2030. године (1/2)

~2
млрд. EUR

250-350
мил. EUR

4.000 - 6.000

Нових прихода од
продаје вина

Нових директних
инвестиција

Новозапослених

Напомене: Курс RSD/EUR - 0,0085; Примењене стопе линеарног раста до стратешких циљева (приходи, производња, итд)
Претпоставке прихода: 1) Обим малопродаје vs HoReCa канали 61% - 39%; 2) Повећање учешћа домаћег вина са 50% на 60%; 3) Повећање просечне цене домаћег вина за 10%; Односи се на приходе
реализоване од продаје вина на B2C тржишту (укључује малопродају и HoReCa канале)
Претпоставке инвестиција: 1) Пораст броја ha годишње 750-1.000, 2) просечна инвестиција за нове засаде износи 20k EUR, 3) остале инвестиције у сектор износе 712-1.152EUR/ha (EU –benchmark), 4) стопа
пријава винара за субвенционисање инвестиције 50%, 5) стопа субвенције у укупном износу инвестиције 25%
Претпоставке нових радних места: 1) 2020. број запослених пројектован према одговорима упитника, 2) просечна стопа раста запослених једнака је просечној стопи раста производње вина – 13,14%,
3) примењен корекциони фактор од 0,8 (услед развоја и веће употребе механизације)

Извор: Horwath HTL
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Стратегија би могла да створи додатних 4.000 до 6.000
новозапослених

Нови приходи
од продаје вина
у Србији

~2 млрд.

Процена конзумације вина на
територији Србије (у мил. l)

Пројекција индикативне кумулативне додате вредности до 2030. године (2/2)
ије

ац
мент
импле
о
и
р
а
је
еги
Сцен
страт

120
110
100

Инкрементални ефекат на приходе

90

Сценарио стагнације

0
2020

2025

2030

Процена распона директних инвестиција као ефекат стратегије (у мил. EUR)

Директних
нових
инвестиција

1) Маркетиншкоразвојни буџет

250-350
мил. EUR

40

40

Горњи

Доњи

2) Подизање нових
засада

150

Горњи

Просечни број запослених
по типу винарија2

Новозапослених

4.000 6.000

200

110
60

Доњи

Горњи

1. Маркетиншко-развојни буџет: претпоставља коришћење буџета
потврђеног у склопу потреба за имплементацију стратегије
2. Подизање нових засада: претпоставка подизања засада у складу
са стратегијом (750 – 1.000 ha годишње) по просечној цени од
20.000 EUR / ha
3. Остале инвестиције: претпоставка годишњих подстицаја 712 –
1.152 EUR / ha (у складу са стратегијом); Претпоставка је
просечни подстицај од 25% укупне инвестиције и спровођење
50% инвестиција уз подстицаје

Доњи

Претпоставка раста регистроване
производње (у мил. l)

•

+11%

•

136

4
Мали

13
Средњи Велики

29
2018

1) Не укључује додатни ефекат извоза; 2) У складу са достављеним упитницима од стране винара током пројекта

Извор: Horwath HTL

3) Остале инвестиције

• Обухвата процену раста тржишта вина Србије у свим каналима
продаје1 базиран на дефинисаним стратешким смерницама (100
мил. литара производње годишње од 2030. године)
• Процена конзумације укључује сиво тржиште – методологија
обрачуна базирана је на повећању просечне потрошње вина по
становнику са 14,3 l на 20 l (извор: WHO)
• Претпоставка модела је линеарно повећање конзумације
• Ефекат укључује повећање прихода од продаје вина крајњем
кориснику (односно не означава искључиво ефекат за винаре)

100
2030

•

Претпоставка задржавања структуре тржишних удела:
• Мали: 92%
• Средњи: 6%
• Велики: 2%
Претпоставка линеарног раста запослених према данашњим
потребама појединих типова винарија (мали, средњи, велики)
Претпоставка корекцијског фактора (0,8) због потенцијалног
повећања ефикасности појединих винарија као и повећања
удела машинске бербе.
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Стратегија ће значајно унапредити положај малих винара
Низак утицај

Средњи утицај

Стратешке полуге

Висок утицај
Стратешки циљеви

Утицај на
мале винаре

Утицај на
средње
винаре

Утицај на
велике
винаре

1. Развој производа са 1. Консолидација рејона
фокусом на идентитет 2. Дефинисање новог система апелација
2. Развој
виноградарских
површина и домаће
производње

3. Унапређење процеса укрупњавања земљишта
4. Унапређење постојећег система подстицаја
5. Оптимизација система подршке виноградарству и винарству
6. Уређење тржишта увоза вина и грожђа

3. Заштита и развој
домаћег тржишта

7. Прилагођавање регулаторног окружења ЕУ стандардима и растерећење административних
комплексности
8. Дефинисање програма унапређења пласмана вина мањих винарија
9. Постављање маркетинга српских вина
10. Имплементација оперативног маркетинг плана
11. Развој винског туристичког производа
12. Успостављање централног система управљања који ће подржавати рад и развој винарства и
виноградарства

4. Организација
система управљања

13. Активна подршка у имплементацији стратегије по приступу пројектне канцеларије
14. Формирање/оптимизација регионалних организација у којима учествују сви важни чиниоци
ланца вредности
15. Оптимизирање система прикупљања и праћења статистике у сектору са фокусом на систем
кључних показатеља успешности

5. Развој
интелектуалног и
људског капитала

16. Прилагођавање института стварним потребама сектора са снажнијим нагласком на истраживање
и развој
17. Осигурање квалитетнијег система едукације постојећим винарима
18. Усклађивање образовних програма средњег и високог школства

Напомена: Мали винари= до 50.000l, средњи винари= до 500.000l, велики винари= преко 500.000l
Извор: Horwath HTL
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Утицај COVID-19 кризе на реализацију стратегије
Кључне напомене
§ Током трајања израде стратегије започела је пандемија COVID-19 вируса.
§ Наведена ситуација ће имати значајан утицај на пословно окружење у 2020. години, а вероватно и са потенцијалним
ефектима који ће се прелити и на средњи рок (неизвесност око другог таласа пандемије, реакција економије, промене
преференцијa потрошача, промена глобалног винарског модела и извозних фокуса и сл.).
§ Винари у наведеном окружењу могу очекивати изазове за своје пословање, пре свега у облику: снижавања тражње у
HORECA каналима, пада куповне моћи потрошача, ценовне конкуренције, потенцијалног гомилања залиха и
преливања ефеката на 2021. годину.
§ Иако је краткорочна неизвесност висока, ова стратегија пружа дугорочну перспективу развоја до 2030. године, с
обзиром на то да је српско винарство тек у фази озбиљног профилисања на глобалном тржишту.
§ Због тога се стратешки смер подстицаја развоја српског винарства и виноградарства не мења - подстицај домаће
производње и смер стварања додате вредности додатно добијају на снази, а кроз оперативне планове биће неопходно
сагледати како да се минимизирају краткорочни и средњорочни негативни ефекти на сектор.

Izvor: Horwath HTL
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1.

Стратегија винарства и виноградарства Србије до 2020. године

2.

Буџет за имплементацију Стратегије

3.

Ефекти стратегије на винарство и виноградарство

4.

Дефинисане стратешке мере

5.

Прилози

Извор: Horwath HTL, 2019
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Садржај
Стратешке полуге

1. Развој производа са
фокусом на идентитет
2. Развој виноградарских
површина и домаће
производње

Стратешке мере
1. Консолидација рејона
2. Дефинисање новог система апелација
3. Унапређење процеса укрупњавања земљишта
4. Унапређење постојећег система подстицаја
5. Оптимизација система подршке виноградарству и винарству
6. Уређење тржишта увоза вина/грожђа
7. Прилагођавање регулаторног окружења ЕУ стандардима и растерећење административних комплексности

3. Заштита и развој домаћег
тржишта

8. Дефинисање програма унапређења пласмана вина мањих винарија
9. Постављање маркетинга српских вина
10. Имплементација оперативног маркетинг плана
11. Развој винског туристичког производа
12. Успостављање централног система управљања који ће подржавати рад и развој винарства и виноградарства

4. Организација система
управљања

13. Активна подршка у имплементацији стратегије по приступу пројектне канцеларије
14. Формирање/оптимизација регионалних организација у којима учествују сви важни чиниоци ланца вредности
15. Оптимизација система прикупљања и праћења статистике у сектору са фокусом на систем KPI-јева

5. Развој интелектуалног
капитала
Извор: Horwath HTL

16. Прилагођавање улоге института стварним потреба сектора са снажним нагласком на R&D
17. Осигурање квалитетнијег система едукација постојећих винара
18. Усклађивање образовних програма средњег и високог школства
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1. Развој производа са фокусом
на идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3. Заштита и развој тржишта

4. Организација система
управљања

5. Развој интелектуалног и
људског капитала

Мера 1: Консолидација рејона (1/2)
Сажетак мере - Консолидација рејона
Циљ мере
Консолидовати постојеће рејоне у складу са њиховим геоморфолошким
обележјима, тржишном логиком производа и генералном повезаношћу у смислу
винских искустава – са циљем постављања тржишно логичних винских целина.
Опис мере

Иницијативе / Идеје за реализацију мере
Формирати пројектни тим за дефинисање консолидације рејона
• Формирање мултидисциплинарног тима који ће дефинисати нове рејоне
базирано на:

• Данас Србија има три винске регије (региона): Централна Србија, Војводина, и Косово и
Метохија

•
•

Досадашњим материјалима и дискусијама
Геоморфолошким обележјима појединих подручја

• Постојеће регије не додају вредност за винаре, већ представљају административну форму
и као такви нису упоредиви са профилисаним винарским регијама у свету
• Прва приближна логичка тржишна целина која има заједничке називе и која се може
користити за тржишну комуникацију су „вински рејони “

•
•

Потенцијалном усклађеношћу појединих производа / искустава
Тржишно смисленој комуникацији

• Из перспективе потрошача рејони представљају „винске регије“
• Узимајући у обзир горенаведену перспективу, са тренутних 22 винских рејона, Србија има
једну од највећих географских расцепканости структурирања производа на свету
• Садашња структура повећава комплексност комуникације производа српског вина,
стварања смислене архитектуре бренда, међусобног усклађивања, као и пружања
смерница винарима унутар појединих територија

Осигурању довољне величине (број винара, хектари, искуства и сл.) у
складу са примерима добре праксе из окружења
Ускладити позиционирање појединих рејона
•

•

• Као прелиминарни корак у структурирању територија и унапређења апелационог система
предлаже се консолидација постојећих рејона
• Србија данас има направљену рејонизацију која је правно регулисана, али постоји
сагласност да је она превише комплекна, преширока и нефункционална – у склопу ове
мере треба предвидети и прилагођавање правне документације

Користи од мере

Кључни предуслови за спровођење мере
•

Снажно лидерство руководиоца имплементације мере
Осигурање више перспектива (осим винара укључују и науку, тржишне експерте
и сл.)
Професионалан приступ заснован на реалним чињеницама (конструктивне
критике и објективност)

•

Ефикасније управљање рејонима

•

•
•

Ефикаснија комуникација производа српског вина
Креирање предуслова за креирање бренд идентитета

•

Извор: Horwath HTL

На темељу дефинисаних рејона ускладити радне групе за дефинисање
комуникацијских порука и смерница за производ (први корак у дефинисању
система апелација) – укључује и дефинисање типичних производа за
консолидовани рејон са којим се може остварити конкурентска предност и/или
јединствена позиција на тржишту.
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1. Развој производа са фокусом
на идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

4. Организација система
управљања

3. Заштита и развој тржишта

5. Развој интелектуалног и
људског капитала

Мера 1: Консолидација рејона (2/2)
Следећи кораци
2020
4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Дефинисање тима за консолидацију рејона
2. Радионице за консолидацију рејона
3. Потврда рејона на нивоу Савеза винара
4. Потврда рејона са Мин. пољопривреде
5. Ускладити организацију по новим рејонима
6. Припрема за пројекат Дефинисања апелационог

система

Одговорност за реализацију
Савез винара и виноградара Србије
Централна организација винара и виноградара

Потребни интерни ресурси
• Чланови тима: 0,1 ФТЕ
• Члан савеза: 0,15 ФТЕ

Ниво ризика

Низак

Извор: Horwath HTL

Средњи

Буџет у 2020.
-

-

•

Осигурати релевантног фацилитатора дискусије и
осигурати члана Министарства
Осигурати мулти дисциплинарност тима
Лимитирати максималан број рејона на 7

Ниво

Висок

•
•
•

Неконтролисана расправа без одлуке
Одлука искључиво на основу перспективе винара
Заступање мањих интереса, односно тенденција
заступања већег рејона

Буџет до 2030.

Управљање ризиком
•
•
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1. Развој производа са фокусом
на идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3. Заштита и развој тржишта

4. Организација система
управљања

5. Развој интелектуалног и
људског капитала

Из потрошачке перспективе српске винске регије (региони) нису
препознат појам – док се вински рејони перципирају као винске регије
Перспектива потрошача на винске регије Србије – пример претраживања на Google-у

Прва три резултата (web странице)

Прва три резултата (слике)

Будуће регије/рејони морају одржавати смислене винске целине које су довољно једноставне за тржишну
комуникацију – из наведеног разлога се врши поређење српских винских рејона са винским регијама у свету
Извор: Google претраживач
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1. Развој производа са фокусом
на идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

4. Организација система
управљања

3. Заштита и развој тржишта

5. Развој интелектуалног и
људског капитала

Одабрани стручни тим треба да дефинише смислене рејоне на темељу
заједничких производних атрибута и тржишно-комуникационе логике
Илустративни примери потенцијалних сценарија консолидације рејона – резултат оперативне радионице

1

2

3

1

1

2

2
4

1
2
3

3

5

5

5
4

4

6

6
7

1. Суботични рејон + Потиски рејон + Рејон Телечка +
Банатски рејон + Бачки рејон
2. Сремски рејон
3. Јужнобанатски рејон+ Београдски рејон + Поцерсковаљевски рејон + Млавски рејон
4. Рејон Шумадија + Чачанско-краљевачки рејон + рејон
Три Мораве
5. Рејон Неготинска крајина
6. Књажевачки рејон + Нишки рејон + Топлички рејон +
Лесковачки рејон + Нишавски рејон + Врањски рејон
7. Севернометохијски рејон + Јужнометохијски рејон

Извор: Радионица са винарима, Horwath HTL
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1. Суботички рејон + Потиски рејон + рејон Телечка +
Банатски рејон + Бачки рејон + Јужнобанатски рејон
2. Сремски рејон
3. Београдски рејон + Поцерско-ваљевски рејон +
Млавски рејон + рејон Шумадија + Чачанскокраљевачки рејон
4. Рејон Три Мораве
5. Рејон Неготинска крајина + Књажевачки рејон
6. Нишки рејон + Топлички рејон+ Лесковачки рејон +
Нишавски рејон + Врањски рејон
7. Севернометохијски рејон + Јужнометохијски рејон

6
7

1. Суботички рејон + Потиски рејон + рејон Телечка +
Банатски рејон + Бачки рејон + Сремски рејон
2. Јужнобанатски рејон + Београдски рејон + Поцерсковаљевски рејон + Млавски рејон +
3. рејон Шумадија+ Чачанско-краљевачки рејон+ рејон
Три Мораве
4. рејон Неготинска крајина + Књажевачки рејон
5. Нишки рејон+ Топлички рејон+ Лесковачки рејон+
Нишавски рејон+ Врањски рејон
6. Севернометохијски рејон + Јужнометохијски рејон
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Садржај
Стратешке полуге

1. Развој производа са
фокусом на идентитет
2. Развој виноградарских
површина и домаће
производње

Стратешке мере
1. Консолидација рејона
2. Дефинисање новог система апелација
3. Унапређење процеса укрупњавања земљишта
4. Унапређење постојећег система подстицаја
5. Оптимизација система подршке виноградарству и винарству
6. Уређење тржишта увоза вина/грожђа
7. Прилагођавање регулаторног окружења ЕУ стандардима и растерећење административних комплексности

3. Заштита и развој домаћег
тржишта

8. Дефинисање програма унапређења пласмана вина мањих винарија
9. Постављање маркетинга српских вина
10. Имплементација оперативног маркетинг плана
11. Развој винског туристичког производа
12. Успостављање централног система управљања који ће подржавати рад и развој винарства и виноградарства

4. Организација система
управљања

13. Активна подршка у имплементацији стратегије по приступу пројектне канцеларије
14. Формирање/оптимизација регионалних организација у којима учествују сви важни чиниоци ланца вредности
15. Оптимизација система прикупљања и праћења статистике у сектору са фокусом на систем KPI-јева

5. Развој интелектуалног
капитала
Извор: Horwath HTL

16. Прилагођавање улоге института стварним потреба сектора са снажним нагласком на R&D
17. Осигурање квалитетнијег система едукација постојећих винара
18. Усклађивање образовних програма средњег и високог школства
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Мера 2: Дефинисање новог система апелација (1/2)
Сажетак мере – Дефинисање новог система апелација
Иницијативе / Идеје за реализацију мере

Циљ мере

Дефинисање новог система апелација у складу са добрим
примерима у свету, као основа за комуникацију квалитета, „terrorirа” и пројекта настанка првих вина попут „Grand Cru” на подручју
Србије

Опис мере
• Српско винарство данас нема систематичан приступ структурирању
понуде вина (нпр. типична вина за поједину регију, примењив
систем дефинисања квалитета, валоризовања појединог подручја за
шири скуп винара итд.)

Пилот пројекти дефинисања нове апелације (нпр. "Grand Fru“, „Grand Šu“ ili „Grand
Žu“ – за Фрушку Гору / Срем, Шумадију или Жупу)
У сарадњи са винарима, који су спремни да учествују у пројекту са циљем иновације и
стварања додатног моментума за фокусирани развој квалитета (овај пројекат би требало да
буде подстицај за даљи развој апелација које ће развијати додатну вредност)
Целокупни пројекат дефинисања новог апелационог система Србије
•

•
•

Дефинисање апелационог система унутар и у координацији са новим рејонима (Мера 1)
Усклађивање производних смерница са процесом пуштања вина у промет

• Кроз меру дефинисања новог система апелација направити први
корак према подизању просечне цене вина и валоризовања
појединих подручја
• Меру је потребно спровести у фазама у складу са спремношћу
појединих рејона, с обзиром да се систем доноси и мења у дужим
временским интервалима
• Кроз меру ће се поставити и додатна полуга за раст винског туризма

Користи од мере

Кључни предуслови за спровођење мере

•

Раст просечне цене вина

•

•
•

Валоризовање територија и подлога за развој туризма
Дефинисане смернице за производе

Ангажман стручњака са међународним искуством у планирању и изведби апелационих
система

•

•

Олакшана комуникација производа на тржишту

Критична маса унутар рејона да се покрене пилот пројекат дефинисања вина попут „Grand
Cru“ за територију
Укључивање свих релевантних чланова (струка, наука, тржиште итд.)

Извор: Horwath HTL

•
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Мера 2: Дефинисање новог система апелација (2/2)
Следећи кораци
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1. Дефинисање 1-3 рејона који крећу са пројектом попут „Grand Cru”

2. Дефинисање тима за планирање и реализацију пројекта
3. План и припрема пројекта1
4. Извештавање и комуникација напретка пројекта са осталим рејонима

5. Имплементација пројекта на тржишту2
6. Припрема за пројекат дефинисања апелационог система остатка Србије

7. Имплементација апелационог система на нивоу Србије

Одговорност за реализацију
Савез винара и виноградара Србије
Централна организација винара и виноградара

Потребни интерни ресурси
• Централна организација: 0,2 FTE
• Активан ангажман винара: минимално 0,1 FTE
власника/вођа винарије током пројекта

Ниво ризика

Средњи

Буџет до 2030.

• 50 – 100 хиљ. EUR

• 300 – 600 хиљ. EUR

Ризици
•
•

Низак

Буџет у 2020.

Висок

•

Преширок распон производа
Недовољно строг критеријум/попуштање
интересима
Превише комплексан систем

Управљање ризиком
•
•
•

Ограничити вина са ознаком попут „Grand Cru“
на 1-2 производа
Управљање пројектом од стране професионалаца
Постављање циљева на почетку пројекта

1) Укључује и производњу самих вина попут „Grand Cru”; Укључује и дефинисање будућег апелационог система; Zoning као основа за будућу садњу итд.
2) Етикете, правилници итд.
Извор: Horwath HTL

33

1. Развој производа са фокусом
на идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

4. Организација система
управљања

3. Заштита и развој тржишта

5. Развој интелектуалног и
људског капитала

Апелациони систем је потребно развити према најбољим светским
праксама
Илустративно

Највише рестрикција

Пирамида класификације вина
Вина са
ознаком
попут„Gr
and Cru”

•
•

„DOCG”

(Denominazione di
Origine Controllata e
Garantita)

„DOC”

Најмање рестрикција

(Denominazione di Origine
Controlata)

„IGT”

(Indicatione Geografica Tipica)

„Вино”

Terroir једног микро подручја
Супериорно вино прављено од грожђа које расте на
специфичном типу земљишта које задовољава најстроже
стандарде гајења и производње
•
•
•

до 2%

Врхунска вина за која су дефинисани фактори попут врсте
и третмана буради и боца, коришћене сорте, волумена и
строго контролисаних метода производње итд.
DOC вина која остварују конзистентан високи квалитет
Одлична вредност за новац
•
•

Највећи скуп вина високог квалитета која покрива
готово све традиционалне процесе производње
100% грожђа и вина мора бити из тог географског
подручја
•
•

10-20%

45-70%

Квалитет и карактеристике вина придодају се регији или
специфичном географском подручју
Грожђе мора бити узгојено и вино произведено на том
географском подручју (обично 85%)

•
•
•

Вино без географске индикације, стоно вино
Нема специфичних правила за производњу
Просечно постиже најнижу цену

Напомена: Предлог пирамиде класификације српског вина урађен је илустративно, према узору на француски и италијански модел
Извор: Wine and cork.co.uk, Winefolly

30-35%

20-30%
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Систем апелација потребно је развијати систематски и усклађено са
новом поделом винских регија…
Иницијативе које је потребно спровести за имплементацију мере

0

Као предуслов за развој апелационог система, потребно је редефинисати винске регије Србије у складу са
смерницама мере 1

1

У складу са новим винским регијама, потребно је започети развој концепта тероара

2

Користећи terroir као базу, потребно је развити једноставан апелациони систем који ће бити лако
комунициран тржишту

3

У почетку, стварање адекватног система заштите порекла мора бити приоритет

4

Ради искорака у комуникацији квалитета српских вина, првенствено је потребно приступити разради апелација
попут „Grand Cru”

5

На дужи рок, потребно је детаљно дефинисати систем апелација који ће обухватити целокупно српско
винарство

Извор: Horwath HTL
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… користећи terroir као кључни маркетиншки инструмент у развоју и расту
вредности бренда српских вина и као главну полугу за тржишну диференцијацију

Грожђе солидног
квалитета може се
гајити било где, и од
њега се може
направити врло
добро вино

Квалитет вина
дефинисан је техником
производње, а
посебност временом,
што тешко диференцира
вино на глобалном
тржишту

Са друге стране,
карактер вина
дефинисан је
terroir-ом

Тerroir, односно
карактер,
диференцира вина
која се производе у
разним деловима
света

Тerroir диференцира К.
Совињон Бордоа и
Долине Напа, тако да
постаје главни
маркетиншки алат

Потребно је развити
концепт тероара као
кључног фактора
диференцијације и
стварања додате
вредности српских вина
Извор. Musings of the vine, Winefolly, Horwath HTL
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Тerroir је скуп различитих географских, геоморфолошких и
културолошких обележја који разликују један комад земље од другог
Нацрт дефиниција terroir-а
• Јединствена комбинација
тла, камена и минерала
• Нпр. гранитна тла Ј. Африке
задржавају топлоту, смањују
киселост и производе
јединствена црвена вина

• Нагиб, надморска висина,
геолошка обележја,
близина воде, друга флора
утичу на укус вина
• Нпр. Malbec винограда
Mendoze u Argentini гајени
на 1.200 n.m. дају највиши
квалитет

Клима

Земља

Тerroir
Терен

Традиција

• Топла или хладна клима чине
исто вино у различитим
поднебљима потпуно
другачијим
• Нпр. C. Sauvignon Napa Valleya добија више сунца од оног у
Bordeaux-у, тако да је и вино
слађе
• Људски фактор, традиција и
специфична техника гајења
вина јединствена је зависно
од свих осталих фактора
• Нпр. Заустављање
ферментације вина Madeire,
са обзиром на велику
изложеност сунцу

Terroir (фр. земља, тло) је лична специфичност места која не укључује само земљу (тло), него и климу,
временске услове, методе гајења грожђа и прераде у вино, и све друге аспекте винограда или било чега
што може диференцирати један комад земље од другог.
Извор: Musings of the vine, Winefolly, мишљење интернационалног стручњака, Horwath HTL
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Једини начин за искорак у видљивости српских вина јесте кроз развој
система апелација утемељеног на terroir-у
Тренутно стање

Жељено стање

Главна вредност комуницирана потрошачима су
појединачна вина и сорте, док припадност одређеној
регији или нивоу квалитета није маркетиншки
комунициран ни вреднован од стране купаца.

У средишту комуникације налази се terroir који сажима
све посебности вина гајеног у одређеном делу Србије,
чини га јединственим и пожељним код купаца.

Диференцијација
на тржишту

Ниједан сегмент српских вина не постиже квалитетну и
тржишно довољно препознату диференцијацију.

Бренд вина снажно је повезан са terroir-ом коме
припада, док поједина апелација за купца означава
вредност вина, без обзира на познавање појединог
вина или винара.

Ценовна
позиционираност

Због недостатка диференцијације, у сегменту „вредност за
новац” Србија губи битку на полицама због снажне
конкуренције квалитетних вина са приступачним ценама
из земаља Новог света, док у сегменту вишег ценовног
ранга губи битку са снажним међународним апелацијама.

Постоји јасна диференцијација српских вина у свим
ранговима цене и квалитета. Уз снажне брендове
апелација које додају вредност производима, постижу
се више просечне цене, док DOCG и вина попут
”Grand Cru” постижу премијум цене захваљујући својој
класификацији.

Главна
комуницирана
вредност

Извор: Horwath HTL
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Развијен концепт terroir-а и апелациони систем вишеструко
повећавају вредност винограда у којем се гаји грожђе…
Просечна цена винограда са и без географске ознаке порекла у Француској, 2017. (€/Ha)

5x

10x
143.900

69.300

13.800
Без PDO

Са PDO

Са PDO, укључујући
Champagne

Цена хектара винограда који носи заштићену ознаку порекла у Француској је у просеку 5 пута већа од
винограда који гаји грожђе без географске ознаке, али варира од регије до регије. Champagne као
предводник постиже и до 10 пута више цене.
PDO = географска ознака порекла
Извор: Safer-SSP-Terres d’Europe-Scaf, 2017, Horwath HTL
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…због чега је француски апелациони систем одличан пример…
Просечна цена винограда према апелацији у Бургундији, 2018.

6,25 mil. €/ ha

1,59 mil. €/ ha

680.000 €/ ha

750.000 €/ ha

334.000 €/ ha

43.000 €/ ha

Grand Cru, Бургундија

Village апелација, Côte de Beaune
white, Бургундија

Premier Cru white, Бургундија

Village апелација, Côte de Beaune
red, Бургундија

Извор: Safer-SSP-Terres d’Europe-Scaf, 2018, Horwath HTL

Premier Cru red, Бургундија

Регионална апелација, Бургундија
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… а вину омогућавају постизање више цене на полицама, кроз раст
перцепиране вредности производа
Дистрибуција трошкова боце вина
0$
10

Два основна фактора која утичу на цену боце
вина:
Остале, неопипљиве вредности
због кога вино има бољи укус:

~80$

• Маркетинг
• Услуга
• Однос према купцу
• Добављач
• Бренд
• Статус
• Симболика
• Раритет

1-3$
1,7$
3-4$

Квалитетне боце, чепови и налепнице
Произвођач
Бурад

13,9$

Грожђе

Извор: Naked Wines, Wine Spectator, Horwath HTL

1. ПЕРЦИПИРАНА ВРЕДНОСТ
• Цена наплаћена изнад трошка производње
представља перципирану вредност вина,
односно колико је купац спреман да
плати
• Врло субјективна категорија којом се
управља усклађеном маркетиншком
комуникацијом
• Аутентичност производа, луксузан дизајн и
нагласак на квалитет требали би да буду
темељи комуникације за раст перцепиране
вредности српских вина
2. ТРОШАК ПРОИЗВОДЊЕ

Развојем апелација
темељених на terroirу расте перцепирана
вредност у очима
потрошача и отвара
се значајан простор
за раст цена вина

Чак и коришћењем врхунског грожђа, уз
врхунски know-how винара и премијум
паковање, цена производње боце вина износи
до 20$ по боци
41

Садржај
Стратешке полуге

1. Развој производа са
фокусом на идентитет
2. Развој виноградарских
површина и домаће
производње

Стратешке мере
1. Консолидација рејона
2. Дефинисање новог система апелација
3. Унапређење процеса укрупњавања земљишта
4. Унапређење постојећег система подстицаја
5. Оптимизација система подршке виноградарству и винарству
6. Уређење тржишта увоза вина/грожђа
7. Прилагођавање регулаторног окружења ЕУ стандардима и растерећење административних комплексности

3. Заштита и развој домаћег
тржишта

8. Дефинисање програма унапређења пласмана вина мањих винарија
9. Постављање маркетинга српских вина
10. Имплементација оперативног маркетинг плана
11. Развој винског туристичког производа
12. Успостављање централног система управљања који ће подржавати рад и развој винарства и виноградарства

4. Организација система
управљања

13. Активна подршка у имплементацији стратегије по приступу пројектне канцеларије
14. Формирање/оптимизација регионалних организација у којима учествују сви важни чиниоци ланца вредности
15. Оптимизација система прикупљања и праћења статистике у сектору са фокусом на систем KPI-јева

5. Развој интелектуалног
капитала
Извор: Horwath HTL

16. Прилагођавање улоге института стварним потреба сектора са снажним нагласком на R&D
17. Осигурање квалитетнијег система едукација постојећих винара
18. Усклађивање образовних програма средњег и високог школства
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1. Развој производа са фокусом
на идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3. Заштита и развој тржишта

4. Организација система
управљања

5. Развој интелектуалног и
људског капитала

Мера 3: Унапређење процеса укрупњавања земљишта
Сажетак мере – Унапређење процеса укрупњавања земљишта
Иницијативе / Идеје за реализацију мере

Циљ мере
Осигурати једноставнији и ефикаснији процес откупа и
консолидације земљишта за подизање виноградских површина –
кључни предуслов за винаре да им се осигура површина за садњу

Укрупњавање земљишта у приватном власништву

Опис мере

Укрупњавање земљишта у државном власништву

Просечна величина винограда који гаји једно домаћинство је врло
мала (0,28 ha)
Због велике расцепканости земљишта, сложених власничких и
имовинско-правних односа, процес куповине новог земљишта за
нове засаде траје до 8 година
Велики број неактивних винограда је озбиљан извор заразе и
штете за околне активне винограде и онемогућава адекватно
статистичко праћење и планирање управљања виноградарством и
винарством

•
•

•

1.

Имплементација пројекта комасације који је већ на високом нивоу разраде

2.

Увођење фискалних намета за активацију запуштених виноградских површина

3.

Реализација лицитације за државна земљишта која нису активна у периоду дуже од 3
године

4.

Дефинисање државне политике и оптимизација процеса давања земљишта на стратешким
позицијама у најам (и дефинисање процеса ефикасне активације запуштених земљишта у
државном власништву, са директним утицајем на околне виноградске површине)

Продаја или најам земљишта у сврху укрупњавања је један од главних
предуслова за раст површине под виноградима, развој сопствене
производње и економије обима и попуњавања празних производних
капацитета, као и додатни приход за државу

•

Користи од мере
•
•

Повећање ефикасности аквизиције циљаног, новог земљишта за
садњу винограда
Додатни приходи за државу – активација земљишта

Кључни предуслови за спровођење мере
•

Усвајање закона о комасацији и ефикасна имплементација

•

Осигурање довољних буџета и људских ресурса за реализацију иницијатива (са обзиром да
је имплементација примарно у домену државног ресора)
Осигурање сарадње са локалним управама

•

Извор: Horwath HTL
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1. Развој производа са фокусом
на идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3. Заштита и развој тржишта

4. Организација система
управљања

5. Развој интелектуалног и
људског капитала

Мера 3: Унапређење процеса укрупњавања земљишта
Имплементациони образац (1/2)
Следећи кораци
2020
Q2

Q3

2021
Q4

Q1

Q2

2022
Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Имплементација пројекта комасације2
1. Усвајање закона о комасацији
2. Формирање агенције за комасацију
3. Припрема плана и програма
4. Припрема документације
5. Имплементација пројекта
Увођење фискалних намета за активацију винограда
1. Дефинисање критеријума напуштених терена
2. Дефинисање алата и метода реализације
3. Потврда мере на потребним дистанцама1
4. Најава новог фискалног намета у јавности
5. Имплементација и контрола
6. Праћење ефикасности активације винограда и ревизија

Одговорност за реализацију

Потребни интерни ресурси
•

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
•

Ресурси Министарства и Агенције у свом редовном
пословном ангажману
Централна организација: 0,1 FTE

Ниво ризика

Низак

Средњи

Буџет у 2020.
Из планираног буџета
Министарства
пољопривреде

Ризици

Висок

•
•
•

Одлагање усвајања закона о комасацији
Зависност од великог броја чланова
Дуго трајање процеса комасације (у просеку 3-4 год.)

1) Односи се на редовни процес усвајања таквог типа правилника/закона
2) Базирано на планираних корацима од стране Министарства пољопривреде
Извор: Horwath HTL

Буџет до 2030.
-

Управљање ризиком
•
•
•

Компетентан и снажан тим
Централизовано управљање
Континуирано праћење процеса и ревизија
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1. Развој производа са фокусом
на идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3. Заштита и развој тржишта

4. Организација система
управљања

5. Развој интелектуалног и
људског капитала

Мера 3: Унапређење процеса укрупњавања земљишта
Имплементациони образац (2/2)
Следећи кораци
2020
Q3

2021
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Изведба лицитације за неактивне винограде
1. Дефинисање критеријума за неактивне винограде
2. Класифицирање и детекција неактивних винограда
3. Дефинисање услова укрупњавања путем лицитације
4. Оглашавање лицитације и услова укрупњавања
5. Оперативна припрема реализ. лицитације
6. Реализација лицитације

Континуиране
активности током
реализације стратегије

Давање државног земљишта у зајам
1. Дефинисање стратешких позиција за виноградарство
2. Припрема документације за најам земљишта
3. Анализа оптималног система и услова зајма
4. Оглашавање доступних земљишта у јавности
5. Такмичење и реализација
6. Праћење искоришћености изнајмљеног земљишта

Одговорност за реализацију
•
Министарство, пољопривреде, шумарства и водопривреде
•

Ниво ризика

Низак

Извор: Horwath HTL

Средњи

Потребни интерни ресурси

Буџет у 2020.

Буџет до 2030.

Ресурси Министарства и Агенције у свом редовном
пословном ангажману
Централна организација: 0,1 FTE

Из планираног буџета
Министарства
пољопривреде

-

Ризици

Висок

•
•
•

Децентрализовано управљање земљиштем
Отпор власника неактивних винограда
Немогућност проналаска власника и имовинска
комплексност

Управљање ризиком
•
•
•

Изванредни модел управљања виноградарским
земљиштем
Прагматичне мере и усклађеност са процесом
комасације
Јасна и транспарентна комуникација
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1. Развој производа са фокусом
на идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3. Заштита и развој тржишта

4. Организација система
управљања

5. Развој интелектуалног и
људског капитала

Активним и пасивним мерама потребно је активирати пољопривредне
површине за узгој винове лозе
Преглед иницијатива за укрупњавање земљишта у Србији
1.

•
•

Имплементација
пројекта комасације
Приватно
власништво

2. Увођење

фискалних
намета за активацију
запуштених
виноградарских
површина

3.

•
•

•
•
•
•

•

Реализација
лицитације за
неактивне винограде

•
•
•

Државно
власништво

4.

•

Давање државног
земљишта у закуп

•
•

2015. успешно је спроведен пилот пројекат комасације земљишта
Мера комасације већ је на високом нивоу разраде од стране Министарства пољопривреде, осигуран је буџет и мера је спремна за
имплементацију у 2020. години
Потребно је усвојити и имплементирати Закон о комасацији
Циљ је уредити имовинско-правне односе и створити већа и правилнија имања због њиховог економичнијег искоришћавања
и побољшања производне способности подручја уз пратећу инфраструктуру (приступне путеве, струју итд.), тако да је
имплементацију потребно спровести максимално ефикасно
Запуштене површине под виноградима стварају високи ризик култивације болести, које се затим шире и на обрађиване винограде и
стварају велику штету
Број хектара неактивних винограда није евидентиран, што отежава прецизније управљање сектором винарства и виноградарства
У складу са дефинисаним системом апелација, потребно је дефинисати површине и потенцијал запуштених винограда
Подстицај приватним власницима за активацију запуштених виноградарских површина биће увођење модела фискалних намета
за све власнике који своје винограде не обрађују са предвиђеном наменом земљишта
Осим приватних, постоји и неидентификовани број неактивних винограда у државном власништву, које држава може да стави на
продају
Како би иницирала пораст површина под виноградима, уз истовремено отварање тржишта и нормализацију цена земљишта,
омогућиће се власницима да наплаћују премијум цене винарима
Потребна је реализација у складу са плановима од стране Министарства пољопривреде и осталих чланова
Оквирни предлог модела је:
• Земљишта у државном власништву која су неактивна дуже од 3 године биће стављена на тржиште системом продаје
путем лицитације
• Почетне цене земљишта на лицитацији ће бити 0 RSD1
У тренутној ситуацији постоји значајна количина земљишта у државном власништву које није активно, а могло би да се искористи за
подизање нових винограда
У наведеном смислу предлаже се разрада мере која ће повећати аутоматизам активације земљишта кроз давање исте у закуп, тј.
дефинисати модел којим ће држава, по узору на постојећу праксу Србије у пољопривреди, давати у закуп земљишта погодна за
виноградарство (под Управом за пољопривредно земљиште)
Модел је потребно успоставити на темељу принципа доброг домаћина и са пуном транспарентношћу, али са фокусом на разумне
услове за закупца са којим се остварује одрживи пословни модел (дужина трајања, цена најма итд.)

1) и 2) потврђено на 2. састанку са Министарством пољопривреде, Извор: Horwath HTL
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Садржај
Стратешке полуге

1. Развој производа са
фокусом на идентитет
2. Развој виноградарских
површина и домаће
производње

Стратешке мере
1. Консолидација рејона
2. Дефинисање новог система апелација
3. Унапређење процеса укрупњавања земљишта
4. Унапређење постојећег система подстицаја
5. Оптимизација система подршке виноградарству и винарству
6. Уређење тржишта увоза вина/грожђа
7. Прилагођавање регулаторног окружења ЕУ стандардима и растерећење административних комплексности

3. Заштита и развој домаћег
тржишта

8. Дефинисање програма унапређења пласмана вина мањих винарија
9. Постављање маркетинга српских вина
10. Имплементација оперативног маркетинг плана
11. Развој винског туристичког производа
12. Успостављање централног система управљања који ће подржавати рад и развој винарства и виноградарства

4. Организација система
управљања

13. Активна подршка у имплементацији стратегије по приступу пројектне канцеларије
14. Формирање/оптимизација регионалних организација у којима учествују сви важни чиниоци ланца вредности
15. Оптимизација система прикупљања и праћења статистике у сектору са фокусом на систем KPI-јева

5. Развој интелектуалног
капитала
Извор: Horwath HTL

16. Прилагођавање улоге института стварним потреба сектора са снажним нагласком на R&D
17. Осигурање квалитетнијег система едукација постојећих винара
18. Усклађивање образовних програма средњег и високог школства
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1. Развој производа са фокусом
на идентитет

2. Развој виноградарских
површина и домаће
производње вина

3. Заштита и развој тржишта

4. Организација система
управљања

5. Развој интелектуалног и
људског капитала

Мера 4: Унапређење постојећег система подстицаја
Сажетак мере – Унапређење постојећег система подстицаја
Иницијативе / Идеје за реализацију мере

Циљ мере
Осигурати систем подстицаја који ће додатно подржати раст и
развој винарства и виноградарства у складу са задатим стратешким
циљевима

Опис мере
За раст површине под виноградима, винарима и виноградарима, пре свега
нужан је одговарајући капитал, као и додатна финансијска мотивација,
имајући у виду дугорочне резултате и дуго раздобље од инвестиције у
виноград до реализације првих прихода (у просеку 5-6 година од
инвестиције)

•

•

Данашњи систем подстицаја нема довољне буџете и има значајан простор
у за унапређења дефинисаних курсева

•

У наведеном смислу, 2020. година би требало да буде акцијска година за
дефинисање нове структуре подстицаја (усклађених са IPARD
програмима), који ће бити усмерени на реализацију стратешких циљева и
који ће унапредити ефикасност реализације
Кроз нови систем подстицаја осигураће се привлачење новог капитала
(домаћег и страног), као и додатна мотивација за стварање нових и раст
постојећих винара и виноградарских површина

•

Користи од мере
•
•

Већи буџети и већа ефикасност система подстицаја
Већа мотивација за раст и развој постојећих винара и
виноградара

•

Додатна мотивација за улазак свежег капитала у индустрију

1) На пример: узимајући у обзир постојање IPARD програма
Извор: Horwath HTL

Пројекат структурирања новог система подстицаја
•
•

Детаљна анализа постојећег система подстицаја са циљем идентификације кључних
неефикасности система (до нивоа анализе појединих курсева)
Структурирање новог система подстицаја за средњи рок (нпр. распис курсева, припадајућих
буџета, унапређење процеса) које је могуће провести у данашњем окружењу1

Дефинисање дугорочног плана система подстицаја (као смерница винарима за планирање
инвестиција)
Развој „пакета” за привлачење новог капитала у винску индустрију
•

Дефинисање нових „пакета“ са којима се може реализовати брзи улазак новог капитала, и
мотивисање уласка свежег капитала у сектор (нпр. према добростојећим људима из
дијаспоре, страном капиталу из Француске, итд.)
Развој повољних и прилагођених програма финансирања за винаре и виноградаре
•

Лобирање код развојних и комерцијалних банака за развој нових програма финансирања,
прилагођених потребама винарске и виноградарске индустрије
Унапређење система информисања и праћења система подстицаја (интерно и
екстерно)
•

•
•

Повећање транспарентности система подстицаја уз праћење и извештавање о доступним и
реализованим средствима подстицаја (имплементација система КПУ)
Унапређење система информисања и комуникације о подстицајима према корисницима

Кључни предуслови за спровођење мере
•

Посвећеност јавне управе (Министарство пољопривреде и Управе за аграрна плаћања) за
брзом и ефикасном реализацијом пројеката

•

Ангажман професионалних стручњака за детаљну анализу и дефинисања предлога
унапређења система
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1. Развој производа са фокусом
на идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

4. Организација система
управљања

3. Заштита и развој тржишта

5. Развој интелектуалног и
људског капитала

Мера 4: Унапређење постојећег система подстицаја
Имплементациони образац
Следећи кораци
2020

Q2

Q3

2021

Q4

Q1

Q2

2022

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

1. Пројекат структурирања новог система подстицаја
2. Развој „пакета” за привлачење новог капитала у винску индустрију
3. Развој повољних и прилагођених програма финансирања за винаре и виноградаре
4. Унапређење система информисања и праћења подстицаја
Редовне годишње ревизије

5. Извештавање и ревизија система подстицаја

Одговорност за реализацију

Централна организација винара и виноградара
Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде
Управна за аграрна плаћања

Ниво ризика

Низак

Извор: Horwath HTL

Средњи

Потребни интерни ресурси
• МПШВ и Управа за Аграрна плаћања: 0,5 FTE
• Централна организација: 0,5 FTE

Ризици

Висок

• Дефинисање линија подстицаја са неадекватним
критеријумима (ризик немогућности повлачења
средстава)
• Дефинисање линија подстицаја који не реализују
стратешке циљеве

Буџет
• Пројекат структурирања новог система: 30-50
хиљ. EUR (екстерни стручњаци)

Управљање ризиком
• Неопходна свеобухватна анализа система заједно
са спољашњим стручњацима као подлога за
смислено дефинисање нових линија подстицаја са
реалним критеријумима
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1. Развој производа са фокусом
на идентитет

2. Развој виноградарских површина и
домаће производње вина

3. Заштита и развој тржишта

4. Организација система
управљања

5. Развој интелектуалног и
људског капитала

Систем подстицаја је потребно унапредити квалитативно и квантитативно
како би се подстакао развој у складу са стратешким смерницама
Кључне смернице за унапређење система подстицаја
§

Систем подстицаја треба сагледати свеобухватно, тј. треба обезбедити линије подстицаја које су усклађене са стратешким циљевима

§

Фокус није искључиво на повећању буџета, већ на генералном редефинисању линија подстицаја, које одговарају стварним потребама

§

Систем подстицаја треба адекватно балансирати између IPARD програма и Националне мере

§

Потребно је јасно комуницирати дугорочни план подстицаја, како би винари и виноградари могли дугорочно да планирају инвестиције

§

Потребно је прилагодити критеријуме како би се осигурало да сви актери система имају праведну позицију у конкуренцији за подстицаје

§

Неопходно је прилагодити систем исплате у појединим линијама подстицаја (рецимо за мале и „start-up“ винаре), како би им се осигурао
радни капитал (узимајући у обзир дуг перод од инвестиције до првих прихода)

§

Потребно је обезбедити адекватан програм који ће бити фокусиран на развој технолошке зрелости винара и виноградара

§

Потребно је размотрити формирање нових програма за смањење ризика винара и виноградара – нпр. подстицаји за осигурање

§

Потребно је обезбедити критеријуме и услове подстицаја који ће обавезати корисника да развије додату вредност

§

Потребно је радити на унапређењу система праћења реализације

§

Буџете је потребно ревидирати на годишњем нивоу у зависности од реализације и стварних потреба за ту годину (развојни циклуси)

Фокус током 2020. године мора да буде на структурирању програма подстицаја комбинацијом IPARD програма са националним
мерама, како би се од 2021. године осигурали довољни буџети који ће се ефикасно повлачити за реализацију стратешких
циљева
Извор: Horwath HTL анализа
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Буџет за реализацију стратегије се може дефинисати у три кључне
целине, а локални интерес реализовати независно од националних
мера
Преглед кључних буџета за реализацију стратегије
Буџет за реализацију стратегије
1.

2.

Буџет за развој
маркетинга

Подстицаји за нове
усеве

Национални буџет
+
Финансирање од стране
винског и виноградарског
сектора

Национални буџет

Буџет за финансирање
развојних и маркетиншких
пројеката (буџет за
реализацију иницијатива из
стратегије)

Буџети за повећање нових
засада како би се
реализовала амбиција раста
750 – 1.000 ha / годишње

3.

Остали подстицаји1
IPARD програм
+
Национални буџет (где је
могуће)

Буџети за финансирање
опреме, технологије,
реструктурирања винограда
и других елемената
пословања

Примарни носиоци реализације стратегије
1) Односи се на све преостале подстицаје које могу да реализују винари и из система (нпр. Мере руралног развоја)
Извор: Horwath HTL

4.

Локални
подстицаји

Покрајинска Влада
Локалне самоуправе

Буџети који долазе из
подстицаја Покрајинске
Владе и локалних
самоуправа
Није квалификовано (зависи од
локалних буџета)
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2. Подстицаји за нове засаде
Кључни елементи маркетиншко развојног буџета
§ Циљ: Осигурати средства која ће додатно (уз све преостале мере) да подстакну раст површина винограда у складу са
дефинисаним стратешким циљевима (~750 – 1.000 ha раст годишње)
§ Пример мера и иницијатива:
q

Подстицаји за нове засаде

q

Подстицаји за нове засаде са плаћањем „унапред“

q

Подстицаји за нове засаде аутохтоних сорти

§ Извор финансирања:
q

Национални буџет1

1) Под претпоставком успешног издвајања наведених подстицаја из IPARD програма
Извор: Horwath HTL
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2.

Подстицаји за нове засаде

Процена просечних годишњих подстицаја за нове засаде
износе ~3,5 мил. EUR

Годишње повећање
винограда (у ha)

Предвиђен циклус развоја виноградарских површина (симулација на бази претпоставки)

1.000

1.100

750

1.000 1.000 1.000 1.000
750

750

750

2024

2025

2026

Ø 873

500
2019

2020

2021

2022

2023

2027

2028

2029

2030

Процена активних виноградских површина (у 000 ha)

Процена потребних
подстицајних буџета
(у мил. EUR)

15,4

15,9

16,6

Сценарио )мин)

17,6

2,5
1,5

2,3

19,5

20,2

21,0

22,0

23,0

24,0

25,0

Сценарио (макс)

5,0
3,8

18,7

3,0

5,5
3,3

3,8

3,8

3,8

2,3

2,3

2,3

5,0

5,0

5,0

5,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Ø 3,5

• Раст површина под
виноградима стратешки је
планиран на 750 – 1.000 ha
годишње
• Очекивана су два таласа
значајнијег раста:
1. Талас као резултат
усвајања стратегије и
првих значајних буџета
2. Талас као резултат
ефеката националног
института и повећање
квалитета домаћих
засада и аутохтоних
сорти
• Претпоставке буџета: стопа
субвенционисања (50%),
стопа реализације
(30-50%)1

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1) Претпоставка реализованих подстицаја у укупним новим засадима (део средстава ће бити лимитиран програмима, део ефекта ће доћи кроз регистрацију сивог тржишта и сл.)
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Извор: Horwath HTL

3. Остали подстицаји
Кључни елементи маркетиншко развојног буџета
§ Циљ: Осигурати адекватне буџете за подстицаје подизања зрелости винарства и виноградарства у Србији.
§ Пример мера и иницијатива:
q

Подстицаји за набавку опреме/технологије

q

Подстицаји за реструктурирање винограда

q

Подстицаји за изградњу винарије

q

Подстицаји за органску производњу

§ Извор финансирања:
q

Национални буџет

q

IPARD програм

q

Остали програми (нпр. остали фондови који ће се отварати у периоду трајања стратегије)

q

Напомена: Наведени буџети укључују сва средства коју сектор винарства и виноградарства може да повуче из
расположивих подстицаја (нпр. из IPARD програма, мера за рурални развој). У склопу наведених потребно је радити
на структурирању посебних буџета за винску и виноградарску индустрију (нпр. ЕУ вински омот), као и на
унапређењу критеријума, прилагођење програма и унапређење знања винске и виноградарске индустрије у
реализацији средстава

Извор: Horwath HTL
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3.

Остали подстицаји

На основу амбиција, подстицаји у сектор би требало да се минимално
нормализују на нивоу просека Европске уније
Процена потребних подстицаја за реализацију стратегије (у мил. EUR)
Износ подстицаја
Сценарио 1

Сценарио 1:
ЕУ-27 просек

712 EUR/ha

2020. Зависи
од средстава
који се
повуку кроз
расписане
мере IPARD
програма

21,5
19,1

11,8
Сценарио 2:
Добра пракса
(Топ 3 без Аустрије)

1.152 EUR/ha

2019

2020

Сценарио 2

2021

22,4

23,3

24,1

25,3

26,4

27,6

28,7

20,3

12,5

2022

13,3

2023

13,8

2024

14,4

2025

14,9

15,6

16,3

17,1

17,8

2026

2027

2028

2029

2030

21,0

22,0

23,0

24,0

25,0

Процена активних виноградских површина (у 000 ha)
15,4

15,9

16,6

17,6

18,7

19,5

20,2

Извор: Kym Anderson and Hans G. Jensen, „How much government assistance do European wine producers receive?”, Horwath HTL анализа
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Садржај
Стратешке полуге

1. Развој производа са
фокусом на идентитет
2. Развој виноградарских
површина и домаће
производње

Стратешке мере
1. Консолидација рејона
2. Дефинисање новог система апелација
3. Унапређење процеса укрупњавања земљишта
4. Унапређење постојећег система подстицаја
5. Оптимизација система подршке виноградарству и винарству
6. Уређење тржишта увоза вина/грожђа
7. Прилагођавање регулаторног окружења ЕУ стандардима и растерећење административних комплексности

3. Заштита и развој домаћег
тржишта

8. Дефинисање програма унапређења пласмана вина мањих винарија
9. Постављање маркетинга српских вина
10. Имплементација оперативног маркетинг плана
11. Развој винског туристичког производа
12. Успостављање централног система управљања који ће подржавати рад и развој винарства и виноградарства

4. Организација система
управљања

13. Активна подршка у имплементацији стратегије по приступу пројектне канцеларије
14. Формирање/оптимизација регионалних организација у којима учествују сви важни чиниоци ланца вредности
15. Оптимизација система прикупљања и праћења статистике у сектору са фокусом на систем KPI-јева

5. Развој интелектуалног
капитала
Извор: Horwath HTL

16. Прилагођавање улоге института стварним потреба сектора са снажним нагласком на R&D
17. Осигурање квалитетнијег система едукација постојећих винара
18. Усклађивање образовних програма средњег и високог школства
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1. Развој производа са фокусом
на идентитет

2. Развој виноградарских
површина и домаће производње
вина

3. Заштита и развој тржишта

4. Организација система
управљања

5. Развој интелектуалног и
људског капитала

Мера 5: Оптимизација система подршке виноградарству и винарству
Сажетак мере – Оптимизација система подршке виноградарству и винарству
Циљ мере
Унапређење осталих чланова ланца вредности и снажнија подршка
винарима и виноградарима

Опис мере
•

Данашњи састав ланца вредности развија се на ad-hoc основи, уз
повремене добре примере и доминантно ослањање сектора на
увоз (нпр. бурад за вино, средства за третман винограда,
материјали за садњу)

•

Осим набавке материјала, постоји и низ регулаторних и пословно
рационалних критеријума којима се поједини винари због
недостатка know-how-a тешко прилагођавају
Кроз наведену меру очекује се снажнија комуникација између
система набавке/подршке и самих винара/виноградара, са циљем
смањења ризика за винаре/виноградаре и јачања осталих чланова
ланца вредности

•

Иницијативе / Идеје за реализацију мере
Повећање комуникације унутар ланца вредности
• Дефинисање листе добављача са тржишта Србије
•
•

Успостављање програма за подршку винарима и виноградарима кроз центре
изврсности1
Унутар програма центара изврсности успоставити „саветодавни тим“2
•

•

Смањење ризика винара/виноградара у редовном пословању
Мотивисање осталих чланова ланца вредности да прате развој
винске и виноградарске индустрије

Мисија наведеног тима је пружање подршке винарима како би били у стању да задовоље
све законодавне критеријуме за бављење винарством и/или виноградарством (на
проактивној основи уместо система санкција кроз контроле)
Наведени тим може служити као консултантско тело за оптимизацију процеса производње
(фокус би требало да буде на мање винарије, које не могу да финансирају скупље
консултанте)

Дефинисање програма заштите винара од кључних ризика
• Идентификација кључних оперативних ризика за винаре и виноградаре и креирање
предлога за минимизирање ризика (нпр. лобирање за квалитетнији систем обезбеђења од
штете грâда)

Користи од мере
•
•

Успостављање полугодишњих координационих седница између винара/виноградара и
добављача, са циљем артикулисања потреба винара/виноградара
Организација сајма добављача за винаре и виноградаре

Кључни предуслови за спровођење мере
•

Укључивање додатног броја учесника у пројекат целокупног ланца вредности

1) Иницијатива је везана за меру успостављања централне организације као и формирање центра изврсности. Статус центра изузетних вредности (изврсности може стећи
институт, односно високошколска установа, ако су у временском периоду од пет година остварили врхунске и међународно признате научне и стручне резултате у
одређеној научној дисциплини. Акт о додели статуса доноси Национални савет, на основу позитивне одлуке о акредитацији коју доноси одбор за Акредитацију МПНТР.57
;
2) Могуће постављање „саветодавног тима“ на комерцијалној основи
Извор: Horwath HTL
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2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3. Заштита и развој тржишта

4. Организација система
управљања

5. Развој интелектуалног и
људског капитала

Мера 5: Оптимизација система подршке виноградарству и винарству
Имплементациони образац
Следећи кораци
2020

Q1

Q2

Q3

2021

Q4

Q1

Q2

2022

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Континуиран процес

1. Повећање комуникације унутар ланца вредности

2. Успостављање програма подршке винарима и виноградарима

Имплементација

3. Дефинисање програма заштите винара од кључних ризика

Имплементација

кроз центре изврсности

Одговорност за реализацију
Централна организација винара и виноградара
Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде

Ниво ризика

Низак

Извор: Horwath HTL

Средњи

Потребни интерни ресурси
• Централна организација: 0,5 FTE

Буџет
• У зависности од финалног модела
финансирања центара изврсности и нивоа
доприноса самих винара и виноградара

Ризици

Висок

• Недовољан одзив чланова у пројекат
• Недовољно квалитетно структурисана
комуникација

Управљање ризиком
•
•

Квалитетна припрема пројекта
Управљање пројектом по принципима пројектне
канцеларије
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Садржај
Стратешке полуге

1. Развој производа са
фокусом на идентитет
2. Развој виноградарских
површина и домаће
производње

Стратешке мере
1. Консолидација рејона
2. Дефинисање новог система апелација
3. Унапређење процеса укрупњавања земљишта
4. Унапређење постојећег система подстицаја
5. Оптимизација система подршке виноградарству и винарству
6. Уређење тржишта увоза вина/грожђа
7. Прилагођавање регулаторног окружења ЕУ стандардима и растерећење административних комплексности

3. Заштита и развој домаћег
тржишта

8. Дефинисање програма унапређења пласмана вина мањих винарија
9. Постављање маркетинга српских вина
10. Имплементација оперативног маркетинг плана
11. Развој винског туристичког производа
12. Успостављање централног система управљања који ће подржавати рад и развој винарства и виноградарства

4. Организација система
управљања

13. Активна подршка у имплементацији стратегије по приступу пројектне канцеларије
14. Формирање/оптимизација регионалних организација у којима учествују сви важни чиниоци ланца вредности
15. Оптимизација система прикупљања и праћења статистике у сектору са фокусом на систем KPI-јева

5. Развој интелектуалног
капитала
Извор: Horwath HTL

16. Прилагођавање улоге института стварним потреба сектора са снажним нагласком на R&D
17. Осигурање квалитетнијег система едукација постојећих винара
18. Усклађивање образовних програма средњег и високог школства
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3.2 Маркетинг и туризам у функцији развоја

Мера 6: Уређење тржишта увоза вина/грожђа (1/2)
Имплементациони образац
Сажетак мере – Уређење тржишта увозних производа
Иницијативе / Идеје за реализацију мере

Циљ мере
Уређење тржишта вина како би се повећала транспарентност,
осигурао адекватан ниво квалитета производа и заштитило домаће
тржиште, кроз постављање равноправних „правила игре” за увоз

Опис мере
На српском тржишту значајан је удео препакованог македонског вина
увезеног у ринфузу и вина направљеног од увезеног македонског
грожђа – 28% пријављене производње вина
Тренутно у Србији не постоји правилник о процедури грожђа,
полупроизвода и вина, већ је у примени скуп закона и подзаконских
аката. Тренутно су видљиве манипулације регулаторног оквира, са
директном штетом за домаће винаре (нпр. увоз стоног грожђа које се
касније користи за производњу вина, купажирање домаћег вина са
увезеним и касније декларисање производа као домаћег вина)
Потребно је да се домаће тржиште заштити од конкуренције која
користи „сиву зону”, примарно кроз унапређење и доношење
потребних правилника и ефикасности у примењивању истих

•

•

•

1. Оптимизација система царинских правилника
•
•

Дефинисати процес секвенце вина и тела задужених за реализацију и контролу
Процес разложити према појединим правилницима

Потребно је узети у обзир тренутно обавезујуће трговинске споразуме и тржишна
ограничења за увођење увозних баријера
2. Доношење националног правилника о увозу вина, шире, сока од грожђа и грожђа
•

•
•

•

Користи од мере

Потребно је прецизно дефинисати обавезе, одговорности и правила за све чланове
укључене у процес увоза грожђа, полупроизвода и производа од грожђа
У складу са најбољом праксом из ЕУ, предлаже се регулација секвенце односно праћење
крајње намене увезеног грожђа и вина (пример добре праксе би могао да буде Правилник
Царинске управе Хрватске)
Посебну пажњу би требало посветити хитној забрани и контроли увоза стоног грожђа које
се касније користи за производњу вина, као и забрани и контроли праксе купажирања
домаћег вина са увезеним и његовог каснијег декларисања као домаћег производа

Кључни предуслови за спровођење мере

•

Генерални пораст квалитета производа на тржишту

•

•
•

Смањење простора за сиву зону промета
Ограничење нелојалног увоза

Довољан број сопствених хектара под виноградима (довољан је барем једнаки капацитет
производње)

•

Ефикасан систем контроле примене донетих мера преко надлежних инспекција

Извор: Horwath HTL
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Мера 6: Уређење тржишта увоза вина/грожђа (2/2)
Имплементациони образац
Следећи кораци
2020
Q1

Q2

2021
Q3

Q4

Q1

Q2

Оптимизација система царинских правилника
1. Анализа постојећих царинских правилника
2. Прилагођавање правилника у складу са најбољим праксама
3. Припрема документације и процес одобравања
4. Имплементација оптимизованог царинског система
Доношење Правилника о увозу вина, грожђа итд.
1. Дефинисање потребног обима Правилника
2. Анализа релевантних обавеза и правилника
3. Израда предлога нацрта Правилника
4. Усвајање Правилника и примена

Одговорност за реализацију
Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде, друге надлежне институције и
инспекције

Потребни интерни ресурси
• Ресурси Министарства и Агенције у свом
редовном пословном ангажману
• Централна организација: 0,3 FTE

Ниво ризика

Низак

Извор: Horwath HTL

Средњи

Ризици

Висок

•
•
•

Буџет у 2020.
• Екстерни
стручњаци:
20–30 хиљ. EUR

Буџет до 2030.
• -

Управљање ризиком

Продужење процеса до усвајања Правилника
Прилагођавање тржишта на нова правила
Сарадња свих чланова
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Увођењем наглих рестрикција на увоз грожђа, било би угрожено 28%
српске производње вина…
Илустративно

Преглед тржишта грожђа у Србији, 2018. (мил. kg)

Преглед производње вина у Србији1, 2018. (мил. l)

9%
11,0

28%
2,4

-1,1

125,5

29

8
21

113,2

Производња

Увоз
С. Македонија

Увоз - Остали

Извоз

Укупно тржиште

82% укупног увоза грожђа је из С. Македоније, али оно
чини само 9% укупног грожђа на српском тржишту

Производња вина

Потенцијал

Остало Србија

грожђа
С. Македоније

28% пријављене српске производње2 вина као
сировину користи македонско грожђе

1) Под претпоставком да се све увезено грожђе прерађује у вино, примењена је Decanter-ова размера 1kg=0,75l
2) У рачуну је коришћена искључиво пријављена количина увезеног македонског грожђа и пријављена количина српске производње вина
Извор: Републички завод за статистику, UN Comtrade, Horwath HTL 2019
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…тако да је нужно уводити увозна ограничења транспарентно и
постепено…
Тржишна ограничења увођења увозних баријера
§ Тренутна статистика указује на високу зависност система од увоза из Северне Македоније
q
Нагле рестрикције би значајно угрозиле велики део српског винарства и отворило могућност снажнијег уласка
остале конкуренције (нпр. могућност снажнијег уласка Н. Света, Шпаније, Италије и сличних играча у наведени
сегмент)
§ Тренутна статистика не нуди потпуну транспарентност проблема, с обзиром на статистичке диспропорције које указују
на висок ниво сивог тржишта, као и реалне манипулације током увоза
q
Као резултат, није прецизиран стваран ниво проблематике (доношење одлуке „на слепо”)
§ Стратегија треба да створи подстицајно окружење за винарство и виноградарство тако да је установљена амбиција
винара за покретање производње из сопствених винограда
q
Транзиција са увоза на сопствену производњу захтева време (5+ година) – укрупњавање земљишта, повлачење
средстава за садњу, сазревање винограда и сл.
q
Потенцијалном забраном увоза из Северне Македоније било би угрожено минимално 28% српских произвођача
вина, који га користи као своју сировину и у овом случају би остали празних танкова
§ Стога се предлаже да се мерама заштите домаћег тржишта приступи транспарентно, постепено у периоду од наредних
5 година, усклађено са трговинским споразумима, али без могућности даљег продужавања рока
§ Примарно мере морају бити фокусиране на уређење система, као и на тржишну комуникацију (третман вина
произведених од увезеног грожђа на етикети, апелациони системи, итд.)

Извор: Horwath HTL

63

1. Развој производа са фокусом
на идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3.1 Заштита и уређење домаћег тржишта

3. Заштита и развој тржишта

4. Организација система
управљања

5. Развој интелектуалног и
људског капитала

3.2 Маркетинг и туризам у функцији развоја

…осим у случајевима изразитих поремећаја на тржишту изазваних
екстерним шоковима
Увођење увозних рестрикција као мера очувања домаће производње и тржишта
§ У случајевима непредвиђеног деловања екстерних шокова на домаћем / међународном тржишту (као што је, на пример, случај
пандемије вируса COVID-19), могуће је размотрити опцију увођења привремених мера заштите домаће производње и тржишта
q
Снажни поремећаји на тржишту и драстично смањење потрошње (услед затварања угоститељских објеката, забрана
прослава и јавних окупљања, пада потрошње у малопродаји, заустављања извоза, итд.) значајно угрожавају пословање и
опстанак домаћих винарија, при чему и притисак увозних супститута расте (самим тим и ценовна конкуренција, која
доводи у питање рентабилност и одрживост целокупног сектора)
§ Мере би требало да буду привремене и усмерене на заштиту и обезбеђивање минималних услова за преживљавање сектора
виноградарства и винарства у Србији и могле би да укључе:
q
Дефинисање модела / опција делимичне или потпуне забране увоза грожђа, односно примену адекватних привремених
царинских мера на грожђе, којима би се заштитила домаћа производња и понуда и дестимулисао увоз;
q
Увођење прелевмана на увоз флашираних вина у сегментима у којима постоји висока конкуренција са домаћим
производима - износе прелевмана ускладити са одговарајућом проценом негативног утицаја увоза на домаће тржиште;
q
Субвенционисање откупа домаћег грожђа, укључујући и откуп грожђа од произвођача који нису уписани у одговарајући
регистар (уз обавезу јасне идентификације порекла и обавезу уписа у регистар, чиме ће се додатно утицати на смањење
сивог тржишта). Износ субвенције по килограму откупљеног домаћег грожђа прилагодити процени екстерног поремећаја,
односно притиска супститута из увоза, а посебно водити рачуна о давању већег износа за откуп аутохтоних сорти и
грожђа које је у систему географске заштите порекла.
§ Анализа увођења оваквих мера би морала да сагледа и шири контекст и могуће негативне импликације пре имплементације

Извор: Horwath HTL
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Додатни фактор је поштовање начела трговинских споразума у фази
планирања евентуалних рестрикција увоза
Регулативна ограничења увођења увозних баријера
Србија је у процесу
приступања ЕУ…
•

•

•

Србија је у процесу
приступања ЕУ што захтева
максималну хармонизацију
са праксом ЕУ, у свим
подручјима
ЕУ је развила законску
регулативу, којом штити
пољопривреду својих
чланица, скупом одлука и
директива регулише
промет са земљама нечланицама
Северна Македонија је
најзначајнија увозна земља
за српско винарство, нема
перспективу уласка у ЕУ у
наредном периоду, тако да
ће бити додатно заштићена
према правилима ЕУ

•
•

…и има тренутно склопљене трговинске споразуме

Импликације

CEFTA

Потребан је максималан опрез
при дискусији о увођењу било
каквих рестрикција на увоз,
посебно у домену:
• Увођења квота
• Увођење царинских мера
рестриктивних од
досадашњих
• Затварања граница према
одређеним земљама
увозницима

Приступањем CEFTA-и 2007.г., Србија је скоро у
потпуности либерализовала трговину у централној
Европи Споразумом о слободној трговини
Упркос Споразуму, Србија нема забрану поновног
увођења царина или сличних рестрикција на увоз
производа без означене земље порекла

ЕУ
• Споразумом о трговини и трговинским питањима између
Европске заједнице и Србије о узајамним
преференцијама из 2010., Србија је пристала да
постепено укине царине на увоз пољопривредних
производа пореклом из ЕУ:
• Од 2016., на свеже грожђе могуће је наплаћивати
само сезонску царину од 20% (примењиво 15.
јула - 1. новембра)

Извор: ec.europa.eu, Carina.rs, KPMG, Horwath HTL, 2019

Ризик постоји и у домену
постављања рестрикција у
допуштеним (али осетљивим)
оквирима, са обзиром на ризике
трговинског рата и других облика
негативних реакција трговинских
партнера
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Као први корак се предлаже фокус на уређење домаћег тржишта
Мере заштита и уређења домаћег тржишта
Циљеви
§ Заштита домаћих производа од илегалне
конкуренције и неевидентираног увоза
§ Смањење сивог тржишта кроз већу стопу
регулације произведеног и увезеног грожђа и
производа од грожђа и спречавање сиве зоне
§ Већа контрола квалитета произведеног домаћег
грожђа, кроз оптимизацију и спецификацију процеса
стављања производа на тржиште
§ Већа контрола квалитета увезеног грожђа,
повећање контроле у царинском промету и
минимизација могућности манипулације увозном
документацијом, кроз дефинисање документације
потребне за увоз и свих процеса који следе
§ Заштита порекла сировина и производа који се
продају под географском ознаком
Извор: Horwath HTL

§ Оптимизацију система царинских правилника
потребно је ускладити са тржишним
интересима, тренутно прописаним трговинским
споразумима и праксом Европске уније
§ Потребно је ставити фокус на оптимизацију,
израду и допуну правилника и процеса њихове
примене, којим ће се:
q
Јасно дефинисати процес стављала вина у
промет са домаћег и страног тржишта
q
Минимизирати могућност манипулације
процесом
q
Максимизирати квалитет производа који су
тржишно комуницирани као српска вина
§ Кључни предуслов је адекватан систем праћења и
евидентирање производње и продаје грожђа и
производа од грожђа (детаљније дефинисан у мери
15)
§ Потребно је и едуковати све чланове (царинике и
сл.) о новом систему контроле промета
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Оптимизација процеса и дефинисање правилника ће повећати
транспарентност стављања вина у промет
Сажетак потребних измена
За успешну реализацију и
остварење постављених циљева
нужно је унапредити/дефинисати
следеће правилнике:
• Правилник о виноградарском
регистру
• Правилник о виноградарском
производном потенцијалу
• Правилник о обавезним изјавама и
пратећим документима
• Правилник о улазним и излазним
регистрима

Уређење наведених
правилника води надлежна
агенција (нпр. Управа за
аграрна плаћања)

Модел поделе одговорности за реализацију одлука дефинисаних правилницима
Надлежна агенција (нпр. Управа за аграрна плаћања):
• Води, одржава и редовно ажурира Виноградарски регистар обавезних изјава
• Издаје пратећу документацију до успостављања електронског система националног надлежног тела
(регистроване Канцеларије и Надзорници)
Установа (нпр. Центар за виноградарство и винарство):
• Подаци Агенције су директно доступни Установи која издаје решење о квалитету вина
• Након успостављања националног надлежног тела, издаје и оверава електронске пратеће документе
• Врши надзор кроз успостављене регионалне пословнице (број надзорника у регијама и распоред
зависи од величине виноградарских површина и броју домаћинстава у појединој регији)
• Надгледа виноградарске површине за потребе усклађивања Виноградарског регистра и стварног
стања, надзор производње, промета и прераде грожђа, производње и промета вина
• Потврђује усклађеност производа у подручју заштићених ознака квалитета производа
• Прави и преузима узорке на терену по захтевима странака у поступцима доношења решења о пуштању
производа у промет и другим поступцима
• Надзор берби грожђа за производњу предикатних вина и сл.
На основу свих података ради се административна провера у поступку издавања решења
битних за контролу промета грожђа

Извор: Мишљење експерата, Horwath HTL
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Државни правилник мора да обједини и систематски дефинише
правила, поступак и редослед увоза вина, полупроизвода и грожђа
Информације о увозу нису
обједињене, тако да је
увозницима остављено много
простора за сопствену
интерпретацију.
•

Тренутно у Србији не постоји
правилник о процедури грожђа,
полупроизвода и вина; тренутно
постоји скуп закона и
подзаконских актова:

•

Закон о здрављу биља

•

Закон о безбедности хране

•

Правилник о листама штетних
организама и листама биља,
биљних производа и прописаних
објеката

•

итд.

Извор: Carina.rs, Ministarstvo poljoprivrede, Horwath HTL

Потребно је усвојити национални правилник којим ће бити уређен
промет вином и производима од вина – правила увоза и извоза,
процедура којих се треба придржавати и редослед односно праћење
производа при увозу
• У складу са тржишним интересима и законском регулативом,
Правилником је потребно:
• 1. Објединити законску основу за увоз
• Царински законодавни оквир
• Прописе из подручја заједничке пољопривредне и трговинске политике

• 2. Нагласити релевантне обавезе из закона и прописа
•
•
•

•

Потребни сертификати и извештаји
Изузеци од одређених прописа
Ограничења увоза и употребе увезених производа

3. Дефинисати обавезе деклараната у царинском поступку
• Документација која прати пошиљку
• Декларисање и усклађеност докумената који прате пошиљку
• Изјава о крајњој намени
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Европска унија је додатно заштитила своје тржиште дефинисањем
целог процеса, од производње до извоза
Преглед праксе ЕУ у заштити сопственог тржишта у увозу грожђа и производа од грожђа
•
•
•

•

§

Европска унија је кроз директиве дефинисала потребну документацију, трговину и пуштање у слободни промет грожђа, вина и
полупроизвода од производње до увоза/извоза
Дефинисан је програм одобравања садње винове лозе, пратећих докумената и сертификација, улазног и излазног регистра, обавезних
изјава, обавештења и објаве информација о којима се обавештава, као и програм правила и казни
Дефинисано је пуштање у слободни промет пошиљака вина, шире и сока од грожђа:
•
Пуштање у слободни промет је условљено подношењем сертификата и аналитичког извештаја издатог о стране надлежног тела у земљи порекла
или другог одговарајућег пропратног документа
•
Национална царинска управа додатно појашњава потребну документацију и уређење промета кроз Појашњење о примени прописа о увозу
грожђа, шире, сока од грожђа и грожђа за поједину земљу
Одређене су и посебне мере којима ЕУ земље штите чланице од увоза из трећих земаља:
•
Ограничење употребе увезених производа
•
Свеже грожђе, вино или мешавине тих производа пореклом из трећих земаља не смеју да се прерађују у производе, нити додавати таквим
производима на подручју Уније
• Забрањена је и купажа вина са пореклом из трећих земаља и вина из ЕУ, као и купажа између вина пореклом из трећих земаља
•
Изјава о крајњој намени
• При увозу, прималац мора уз декларацију о пуштању у слободни промет да приложи и писану изјаву о крајњој намени робе
Систем означавања вина и ознаке географског порекла
q
Дефинисане су дозвољене методе производње, хемијске и органолептичке карактеристике вина, ограничења употребе, паковање односно
етикетирање вина и обавезни систем контроле независних тела које проверавају задовољење услова за одређену ознаку и омогућавају измену
ознаке и поништавање ознаке
q
У сврху заштите сопствене аутентичности, поједине винске земље ЕУ дефинисале су сопствену регулативу у означавању квалитета својих вина и
осмислиле сопствени систем заштите унутар заштите квалитета ЕУ, нпр. Француска - Appellation d’origine contrôlée и Vin de pays и Италија Denominazione di origine Controllata e Garantita (DOCG), Denominazione di Origine Controllata (DOC) и Indicazione Geografica Tipica (IGT)

Извор: Carina.hr, ec.europa.eu, Horwath HTL
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6. Уређење тржишта увоза вина/грожђа
7. Прилагођавање регулаторног окружења ЕУ стандардима и растерећење административних комплексности

3. Заштита и развој домаћег
тржишта

8. Дефинисање програма унапређења пласмана вина мањих винарија
9. Постављање маркетинга српских вина
10. Имплементација оперативног маркетинг плана
11. Развој винског туристичког производа
12. Успостављање централног система управљања који ће подржавати рад и развој винарства и виноградарства

4. Организација система
управљања

13. Активна подршка у имплементацији стратегије по приступу пројектне канцеларије
14. Формирање/оптимизација регионалних организација у којима учествују сви важни чиниоци ланца вредности
15. Оптимизација система прикупљања и праћења статистике у сектору са фокусом на систем KPI-јева

5. Развој интелектуалног
капитала
Извор: Horwath HTL

16. Прилагођавање улоге института стварним потреба сектора са снажним нагласком на R&D
17. Осигурање квалитетнијег система едукација постојећих винара
18. Усклађивање образовних програма средњег и високог школства
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Мера 7: Прилагођавање регулаторног окружења ЕУ стандардима и
растерећење административних комплексности (1/2)
Сажетак мере – Уређење тржишта увозних производа
Иницијативе / Идеје за реализацију мере

Циљ мере
Олакшати производњу и пласман производа малим и великим
произвођачима на домаће и страно тржиште кроз регулаторно
усклађење и административно растерећење.

Опис мере
•

Винари, поготово мали, који чине већину српског винарства, имају
значајна административна и финансијска оптерећења која им
онемогућавају квалитетан пласман и конкурентност на тржишту

•

Простор за напредак постоји, с обзиром да је у плану доношење
новог Закона о вину који би треба да обухвата мере растерећења

1. Доношење новог Закона о вину и усклађење са ЕУ регулативом
•
•

Тренутно је на снази Закон о вину из 2009., последњи пут ревидиран 2012. године
У најави је доношење новог Закона који ће бити у потпуности у хармонији са регулативом
ЕУ

Нужно је ужурбано усклађивање, јер су одређени закони изразито важни за активацију мера
из ове Стратегије, попут уписа у Виноградски регистар и регулације транспорта
незапакованог вина
2. Прилагођавање регулативе са циљем растерећења малих винара
•

•
•

•

Користи од мере

Осим прилагођавања регулативи ЕУ, нови Закон о вину требао би да се прилагоди и
специфичним потребама винара и виноградара
Посебан нагласак је потребно ставити на административно растерећење (нпр.
дигитализацију процеса уписа у виноградарски регистар, могућност правног регулисања
„продаје на кућном прагу" за пољопривредна газдинства)
Потребно је регулисати актуелне трендове у индустрији попут алтернативних начина
производње вина (нпр. органска производња)

Кључни предуслови за спровођење мере

•

Смањење сивог тржишта кроз инклузивну евиденцију винара

•

Квалитетан и мултидисциплинарни тим

•
•

Пораст конкурентности на европском тржишту
Заштита и подршка развоју и расту пословања малих винара,
пораст прихода и развој сектора као последица

•
•

Активна комуникација са малим винарима
Помоћ експерата са искуством планирања и имплементације мере у примерима нове праксе

Извор: Horwath HTL
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Мера 7: Прилагођавање регулаторног окружења ЕУ стандардима и
растерећење административних комплексности (2/2)
Следећи кораци
2020
Q1

Q2

2021
Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Доношење новог закона и усклађивање са ЕУ регулативом
1. Анализа ставки потребних за усклађење са ЕУ
2. Анализа потреба тржишта
3. Израда предлога новог Закона о вину
4. Организација јавне расправе о Закону о вину
5. Усвајање новог Закона о вину
Прилагођење регулативе са циљем растерећења малих винара
1. Детаљна анализа административних и финансијских оптерећења
2. Разговори са интересним групама
3. Израда предлога потенцијалних измена
4. Дискусија предложених измена са надлежним институцијама
5. Усвајање измена у сврху растерећења винара

Одговорност за реализацију

Потребни интерни ресурси

Централна организација винара и виноградара
Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде

• Ресурси Министарства и Агенције у свом редовном
пословном ангажману

Ниво ризика

Ризици

Буџет у 2020.
• -

Низак

Извор: Horwath HTL

Средњи

Висок

Недостатак разумевања потреба винара
Испреплетаност законских регулатива и правилника

• -

Управљање ризиком
•

•
•

Буџет до 2030.

•

Укључивање селекција малих винара у радне групе за
измену закона/правилника
Дефинисати кључне проблематике које се решавају
пре дефинисања предлога измена
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Новим законом о вину потребно је постићи потпуну хармонизацију са
законском регулативом ЕУ
Преглед хармонизације регулативе Србије са Европском унијом
Хармонизовано
Делимично хармонизовано/хармонизовано само са старим законима
Нехармонизовано

Усклађеност регулативе Србије са регулативом ЕУ према категоријама

Статус хармонизације1

1. Производња и маркетинг грожђа и производа од вина
2. Темељна питања (дефинисање, категорије, контроле)
3. Тржиште (пратећи документи, забрана фолије на бази олова, транспорт вина у ринфузу)
4. Обавезни и необавезни подаци
5. Регистри (улазни и излазни регистар, енолошки поступци који се бележе у регистру)
6. Политика квалитета (ПДО, ПГИ, традиционални изрази, контроле/сертификати/контролна
тела)
7. Аналитичка банка изотопних података
8. Ароматизација пића на бази вина (ГИ категорије, дефинисање, систем означавања)

1) Видети прилоге за детаље
Извор: Study analysis of the regulatory framework and economics of the wine sector, Horwath HTL 2019.
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Потребно је административно и финансијски растеретити мале
произвођаче како би их учинили конкурентнијим на тржишту
Преглед сакупљених коментара кроз интервјуе
„Држава нас кошта 2 EUR по
флаши, тако да не можемо да
будемо конкурентнији на
тржишту”

„Закони немају везе са
реалним стањем”

„Извоз нам је
неисплатив због
превисоких цена
анализе вина”

„Сертификација вина је
прескупа, људима не
пада на памет да то
раде”

„Све што набављамо је из увоза: папир за
етикете, капице, чепови, флаше су у
Бугарској 18 центи, док су у Србији 35
центи…”

„Већина винара је у
експанзији, у раној фази
развоја и треба им помоћ”

„Газдинство не може да
буде произвођач, него мора
имати фирму”

„Бирократија је јака и не можемо да означимо вино као
органско, него као вино од органског грожђа, остаје нам
само да 1.500 EUR годишње платимо Европску
сертификацију”

Извор: Интервјуи током обиласка винарија (n=30), Horwath HTL

Преглед изабраних административних оптерећења
•

•

•

•

„Сами морамо да
плаћамо елаборат”

•

Регистрована пољопривредна газдинства према постојећим
прописима не могу легално да производе и продају вина
(укључивање и РПГ-ова и упис у одговарајуће регистре би
смањио сиво тржиште; ограничити производњу и промет преко
РПГ-ова на разумну количину – нпр. до 20 хиљада литара)
Обавезно сензорно оцењивање домаћих вина, као предуслов за
стављање вина у промет (потребно прецизније дефинисање и
избегавање сукоба интереса - резултати се често не поклапају са
тржишним признањима која вина добијају на међународним
изложбама, а ова обавеза може представљати посебан изазов у
развоју тржишно све атрактивнијег сегмента производње
органског и природног вина)
Бројне паралелне процедуре - подношење посебних пријава за
упис у различите регистре (обједињавањем и дигитализацијом
би се могао формирати систем „one stop shop-a“, а одговарајућим
изводом из јединственог система виноградари и винари би
могли да остварују своја права по основу различитих конкурса)
Примена стандарда безбедности хране у поступку производње
која се односи на осетљиве категорије намирница се примењује
и на вино – размотрити регулисање посебним прописом и
радити анализу исправности финалног производа
Обавеза анализе вина на сваких 6 месеци, иако је вино
производ са неограниченим роком трајања (неефикасно, скупо и
дестимулише извоз)
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Увођење виноградарског регистра је добар смер – треба даље радити
на његовом унапређењу
Анализа постојећег Виноградарског регистра
§

§

§

Упис у Регистар прописан је Законом о вину из
2009. године, коме су потребне измене, и
распоређен је у 6 канцеларија у Србији, зависно
од седишта произвођача грожђа (у Беораду,
Новом Саду, Крагујевцу, Александровцу,
Неготину и Нишу)
Тренутно обавезу уписа у Виноградарски
регистар имају:

Виноградарски регистар данас не приказује праву слику српског
виноградарства с обзиром на то да је упис и даље у току (постоје
осцилације у односу на евиденцију Реп. статистичког завода)
Анализом тренутне ситуације и кроз разговоре са члановима идентификоване су
смернице за додатно унапређење регистра и/или едукацију чланова са његовим
функционалностима:
•

Активан рад на даљњој хармонизацији регистра са ЕУ легислативом

1. Сви произвођачи који гаје грожђе намењено
промету и преради на виноградарској
парцели већој од 10 ари (0,1ha)

•

Наставак дигитализације система регистра – из перспективе међусобне дигиталне
комуникације канцеларија, као и обезбеђење једноставнијег система за регистроване
субјекте

2. Сви произвођачи који своје грожђе стављају
у промет, иако имају мању површину под
виноградима
Основни циљ Виноградарског регистра је да
површине под виноградима буду тачно утврђене
– са темељом анализе и разговора са
Министарством и винарима, закључено је да
подаци у виноградарском регистру нису
усклађени са подацима из републичког завода за
статистику, као ни са реалним стањем у
виноградарству и винарству

•

Виноградарски регистар није софтверски повезан и синхронизован са Геодетским
институтом, а њихово повезивање омогућило би виши ниво контроле над
катастарским парцелама

•

Проактивне мере за подстицање уписа у регистар

Извор: poljosfera.rs, интервјуи са члановима, Horwath HTL

Постепени рад на дигитализацији регистра као и едукацији
винског сектора као резултат треба да има реалнији приказ
стварне статистике винског/виноградарског сектора
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Упркос малим површинама под виноградима, Велика Британија је
развила практичан и једноставан систем регистрација винограда
Пример добре праксе виноградарског регистра: Велика Британија
•

У регистар се обавезно уписују сви који имају виноград већи од 0,1ha или мањи, уколико обављају комерцијалну делатност

•

Под јурисдикцијом је Агенције за стандарде у прехрани (енгл. Food Standards Agency)

•

Документацију за упис и извештај о годишњем роду и производњи могуће је послати Агенцији online или поштом

•

Извештај о стању винограда издаје се на почетку „винске маркетиншке године” (у августу)

•

Извештај о роду и производњи подноси се сваке године најкасније у јануару

Извор: food.gov.uk, Horwath HTL
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Vinehealth Australia преко online портала омогућава континуирано
ажурирање података
Пример добре праксе виноградарског регистра: Vinehealth Australia - Grape industry
kiosk

Данас
•Online портал за чување и ажурирање
података о виноградима на подручју Јужне
Аустралије
•Порталом управља Тело за заштиту биља
•Садржи податке о засадима, сортама,
хектарима, локацијама и власништву
•Власници у сваком тренутку имају приступ
својим подацима и могу их ажурирати уз
свој јединствени login ID и password

Сутра

• Vinehealth Australia ради на замени
Виноградарског регистра и изради Digital
Biosecurity платформе
• Осим евиденције површина под виноградима,
свеобухватна платформа ће омогућити и
проактивну заштиту од болести, брзи одговор
на временске непогоде и заразе, ефикасну
заштиту старих аутохтоних сорти и комуникацију
међу члановима у ланцу вредности

•Виноградари су дужни да сваке године
ажурирају своје контакт податке и податке о
винограду, а измене у винограду је потребно
унети у Киоск у року од 3 месеца
•Како би власнике подсетили на ажурирање,
Vinehealth Australia сваке године шаље
папирну или електронску форму за
испуњавање (зависно од преференције власника)
Извор: Vinehealth.com.au, Horwath HTL
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3.2 Маркетинг и туризам у функцији развоја

Србија је већ успешно спровела дигиталну реформу система
запошљавања радника у пољопривреди
Пример добре праксе дигитализације у Србији: Реформа система запошљавања радника у пољопривреди
Тренутно
стање

Предложена
реформа

Потребно време за процедуру
пријаве једног радника

300 min

10 min

Месечни издаци послодавца на
име пореза и доприноса

10.200 RSD

6.000 RSD

Просечан годишњи трошак
ангажовања једног сезонског
радника

•
•
•
•

Сузбијање сиве економије
Административно и финансијско растерећење послодаваца
Регулисање неформалног запошљавања
Заштита права сезонских радника

Користи
За државу

316 €

226 €

Удео регистрованих сезонских
радника са правом на социјално
и пензионо осигурање

5%

50%

Регистар сезонских радника

НЕ

ДА

Извор: NALED, Horwath HTL

Циљеви

• Раст формалне
запослености
• Раст прихода од
пореза и доприноса
• Надзор Пореске
управе путем
електронског система

За послодавце
• Смањено време
потребно за пријаву
радника
• Смањени месечни
издаци по
ангажованом раднику
• Олакшан проналазак
радника путем
регистра сезонских
радника

За раднике
• Право на социјално,
пензионо осигурање од
повреде на раду
• Континуитет
евиденције
незапослених и
примање накнаде за
незапослене
• Укључивање сезонског
рада у радни стаж
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Садржај
Стратешке полуге

1. Развој производа са
фокусом на идентитет
2. Развој виноградарских
површина и домаће
производње

Стратешке мере
1. Консолидација рејона
2. Дефинисање новог система апелација
3. Унапређење процеса укрупњавања земљишта
4. Унапређење постојећег система подстицаја
5. Оптимизација система подршке виноградарству и винарству
6. Уређење тржишта увоза вина/грожђа
7. Прилагођавање регулаторног окружења ЕУ стандардима и растерећење административних комплексности

3. Заштита и развој домаћег
тржишта

8. Дефинисање програма унапређења пласмана вина мањих винарија
9. Постављање маркетинга српских вина
10. Имплементација оперативног маркетинг плана
11. Развој винског туристичког производа
12. Успостављање централног система управљања који ће подржавати рад и развој винарства и виноградарства

4. Организација система
управљања

13. Активна подршка у имплементацији стратегије по приступу пројектне канцеларије
14. Формирање/оптимизација регионалних организација у којима учествују сви важни чиниоци ланца вредности
15. Оптимизација система прикупљања и праћења статистике у сектору са фокусом на систем KPI-јева

5. Развој интелектуалног
капитала
Извор: Horwath HTL

16. Прилагођавање улоге института стварним потреба сектора са снажним нагласком на R&D
17. Осигурање квалитетнијег система едукација постојећих винара
18. Усклађивање образовних програма средњег и високог школства
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Meра 8: Дефинисање програма унапређења пласмана вина мањих
винарија
Сажетак мере – Дефинисање програма унапређења пласмана вина мањих винарија
Иницијативе / Идеје за релизацију мере

Циљ мере
Олакшати мањим винарима приступ тржишту и једноставнију
доступност оперативним ресурсима

Опис мере
Данас у Србији мали винари имају ограничене могућности
пласмана властитих производа на тржиште, уз значајну
конкуренцију у њиховом ценовном сегменту под утицајем
увоза
• Горе наведено представља један од највећих ризика и
демотивишућих фактора за улазак у винску индустрију као
мали винар и повећање капацитета постојећих мањих винара
• Иако сваки винар за себе мора да избори тржишну позицију,
кроз ову меру се настоји да се делимично олакша пласман
вина како би се смањио горе наведени ризик
•

Отварање нових канала продаје (са фокусом на мале винарије)
• Користећи новоформирану Централну организацију винара и виноградара, потребно је
активно радити на отварању нових дистрибутивних канала (по различитим пословним
моделима и са различитим циљевима)
• Примери нових иницијатива и канала продаје за мале винаре:
• Отварање специјализованог wine shop-a сa значајним присуством мањих винарија
• Успостављање online трговине са значајним присуством мањих винарија
• Дефинисање програма ротације малих винарија у малопродајама
• Финансирање посебног штанда за мале винаре на великим сајмовима (нпр.
ProWein)
Унапређење и промоција система задруга са јасним улогама и користима за винаре
• Подизање свести и мотивације формирања система задруга по узору на најбоље светске
праксе, како би се олакшао пласман вина мањих винарија на тржиште, јача позиција у
преговорима са дистрибутерима и као подлога за једноставнији приступ потребним
ресурсима (нпр. размена знања, сарадња у дељењу опреме, заједничка набавка
материјала)

Koристи мере
• Повећање мотивације малим винарима за раст

капацитета/производње
• Коришћење синергетских потенцијала уједињавања малих
винара
• Повећање доступности „нових“ производа на тржишту

Извор: Horwath HTL

Кључни предуслови за спровођење мере
Активан рад Централне организације винара и виноградара на мери
• Едукација и мотивација мањих винара за формирање система задруга
• Формирање система задруга заједно са спољним сарадницима и стручњацима
•
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Meра 8: Дефинисање програма унапређења пласмана вина мањих винарија
Имплементациони образац
Следећи кораци
2020

Q1

Q2

Q3

2021

Q4

Q1

Q2

2022

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

1. Отварање нових канала продаје
1.1. Отварање специјализираног wine shop-a са значајним
присуством мањих винарија
1.2. Успостављање online трговине са значајним
присуством мањих винарија
1.3. Oостале иницијативе
2. Формирање система задруга са јасним улогама и користима за
винаре

Oдговорност за реализацију
Централна организација виноградара и винара
Регионалне организације1
Локалне самоуправе

Ниво ризика

Ниска

Средња

Потребни интерни ресурси
• 3 FTE (по трговини-радници)
• 1 FTE за online трговину2
• 0,5 FTE из ц. организације за подршку у постављању
задруга

Буџет
• 0,5 – 5 mil. EUR за изградњу трговине
• 50 – 300 EUR за eCommerce платформу
• Трошак рада радника

Ризици

Висока

• Финансирање изградње винске трговине
• Имовинско-правни односи и добијање дозвола
• Консензус свих учесника (различитост циљева учесника)

Управљање ризиком
• Осигурати финансирање из више извора/интереса
• Укључивање локалне самоуправе у процес
• Усклађивање циљева субјеката који имају користи од
стратегије

1) У случају професионализације истих; 2) Претпоставка outsourcing-a логистике или коришћења властитих канала од винара
Извор: Horwath HTL
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Винске продавнице је могуће поставити и на националној и на
регионалној основи
Предлог винске трговине
МОДЕЛ ПОСЛОВАЊА

ПРИМЕР ПОСЛОВНОГ МОДЕЛА GENUSS REGAL-a

• Једна централна продавница по регији и једна национална
продавница у Београду

• Модел је првенствено подразумевао укључивање 50

• Кроз винске продавнице додатно се ради на причању српске
винске приче као и имплементације новодефинисаних брендова
стандарда
MOДЕЛ ФИНАНСИРАЊА
•
•

Идентификација потенцијалног инвеститора (винар,
малопродавац, хотелијер, развојни ентитет и сл.)

• Mинимални marketing fee по винару био је 10.000 EUR,

Укључивање винара у финансирање пројекта, а заузврат
пропорционални пласман производа на полицама у продавницама

• Финансирање је на крају подељено: 40% Erich Polz, 30%

Уз винаре, омогућити учешће у суфинансирању и локалним
самоуправама - по моделу јавно-приватног партнерства
користити повољна средства (пр. развојне кредите)
ВЛАСНИШТВО
•

•

У зависности од инвеститора и детаљног пословног модела

ПОНУДA
•

локалних винара, фокусираних на традиционалне
производе високе додате вредности, у изградњи
продавнице која ће послужити као улазна тачка у
дестинацију и место за пласман локалних производа

Вина и комплементарни производи (нпр. прехрамбени
производи)

Извор: Horwath HTL

али просечно је било прикупљено 20.000 EUR по винару
marketing fees, 30% држава кроз субвенције/ фонд
прекограничне сарадње

• Oko 50% инвестиције финансирано је повољним

изворима кредитирања (кроз фондове)

• Власништво: 100% Erich Polz
• Тренутно у Genuss Regalu своје производе има 250

локалних произвођача – вина, јаких алкохолних пића и
хране
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Отварање оnline продавнице припремило би терен за потенцијално
доминантан канал продаје у будућности
Развој online продавнице
Удео online продаје у укупној продаји
по државама, 2015 (u %)

SAD
UK
Шпанија

8%

6x

Online сцена је од изразите важности

11
%

%

4,3

5%

Швајцарска
Холандија

3%

Aустријa

3%

Белгијa

3%

Италијa

Кључне карактеристике „Millennials”
генерације

20
19%

Кина

Шведскa

Глобално online винско
тржиште (млрд. EUR)

2%
0%

• 50% конзумената дели своја винска искуства
на online платформама
• 56% конзумената сматра online оцене врло
релевантним
Промена канала дистрибуције

Очекиван
даљњи раст од
18+% годишње
до 2022.
године1

0,7

• Користе нове канале (пример: књижаре,
биоскоп, Starbucks, online продавнице и сл.)
• Развој нових апликација (пример: Drizly итд.)

2006

201
• Тржишта највећих потрошача вина у свету све више се оријентишу према оnline
5 куповини вина, што је узроковало рапидан пораст оnline
тржишта у 10 година
• Генерација Millennials-a, која ће ускоро потпуно ући у радну снагу и имати вишак прихода за потрошњу, снажно је оријентисана према
технологији и оnline куповини
• Tренутно мали број винара поседује свој online shop, а и они имају значајан простор за напредак
1) Претпоставка eCommerce тржиште прехрамбених производа и средстава за личну негу
Извор: Vinexpo 2016, Decanter, Osservatorio.net, Statista.com, Horwath HTL
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Online продавница би требало да има широку понуду производа, да буде једноставана
за коришћење и да располаже релевантним информацијама за потрошаче
Развој online продавнице
Понуда online продавнице
•

Широка понуда српских вина, од јефтинијих до најскупљих, са што више различитих произвођача укључених у понуду

•

Значајан простор и посебна комуникација малих винара (као нишни сегмент)

•

Комплементарни производи повезани са концептом хране и вина, као и код централне винске продавнице

Изглед и садржај
•

Web страница једноставна за коришћење, визуелно атрактивна (HD слике, дизајн у складу са брендингом, лако читљив фонт…) – пример Total Wine

•

Свако вино мора бити детаљно описано (начин производње, проценат алкохола, мириси, укуси, боје, како се сервира, уз коју храну се препоручује, када
пити); уз опис вина би требало да стоји опис винарије и линк на њихову страницу – пример Callmewine

Власнички модел и финансирање
•

Не очекује се да пројекат бити одмах профитабилан, али имајући у виду трендове на претходном слајду, очекује се већа профитабилност у будућности

•

Стога је потребно пројекат финансирати из више извора, како би се осигурала његова одрживост у дугом року

•

Првенствено би у томе требало да сарађују винске организације и винари који би, у складу са својим уделом у финансирању, добили простор на оnline
полицама

Алтернативна опција
•

У случају да се централна online продавница не реализује, винари могу сами на својим web страницама развити online продавнице

•

У том случају, њихова оnline продавница мора садржати: једноставан преглед и филтрирање кроз цели асортиман производа винарије, за свако вино детаљи о
начину производње, саставу вина, укусима и могућност куповине више од једног вина – пример Duckhorn Vineyards

Извор: Horwath HTL
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1. Развој производа са фокусом на
идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3. Заштита и развој тржишта

4. Организација система управљања

5.Развој интелектуалног и људског
капитала

Online продавница ће имати значајне користи, и за винаре и за купце

Опис пројекта:
•

•

Online продавница која ће садржати широку понуду
српских вина, са што више различитих произвођача
укључених у понуду, од јефтинијих до премијум
производа, који нису доступни на другим продајним
местима, уз све потребне информације о винима и
винаријама
Tренутно непостојећи канал продаје (код већине винара),
који ће омогућити бољи приступ српским винима крајњим
купцима и ниже цене

Циљеви:
• Повећати количину продаје и остварити већу добит по
јединици производа (у дугом року)
• Кроз оnline трговину понудити крајњим купцима широку
палету производа, уз ниже цене од стандардних
• Прилагодити се новим трендовима на тржишту и будућим
генерацијама навикнутим на технологију и у будућности
развити профитабилан канал продаје

Користи за винаре:

Користи за купце:

Нови канал продаје и бољи приступ страним тржиштима
Задовољавање потребе куповине туриста који долазе са
тржишта у фокусу и оних који долазе авио превозом у
Србију
• Обједињавањем средстава за промоцију оnline продавнице
постигао би се већи учинак него да сваки винар посебно
промовише своју оnline продавницу
• Елиминисање дистрибутера и трговаца отворило би
простор за већу добит по боци сa нижом ценом од
стандардне

• Повољнија цена у односу на традиционалну продавницу (у
дугом року)
• Једноставна куповина у складу са трендовима оnlinе
трговине
• Сви производи и информације о винима и винарима на
једном месту
• Могућа куповина премијум производа који нису доступни
преко дистрибутера и на осталим продајним местима
• Могућност поруџбине и доставе и изван Србије

•
•

Извор: Horwath HTL
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1. Развој производа са фокусом на
идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3. Заштита и развој тржишта

4. Организација система управљања

5.Развој интелектуалног и људског
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Нови и унапређени систем удружења може да створи значајну
синергију за мале винаре
Преглед система удружења

Потенцијалне
предности
▪

Обједињавање ресурса (пренос знања)

▪

Формирање заједничких производа

▪

Дељење трошкова

▪

Приступ скупљој механизацији

▪

Снажније колективно лобирање

▪

Омогућавање поступног развоја малих

Кључни предуслови
▪

Већа сигурност чланова за пласман грожђа

▪

Омогућава улазак у ниже ценовне рангове
производа, уз адекватну профитабилност

▪

▪

Могућност преузимања парцијалних обвеза
унутар кооперативе (нпр. искључиво

Јасно дефинисана визија удружења –

Примери у пракси
▪

Удружења у Француској поседују оквирно

поготово у сегменту тржишне визије (нпр.
испорука заједничког производа или

50% укупних виноградарских површина
(доминантан фокус на ниски до средњи

испорука производа појединог винара;
циљани сегмент производа, итд.)

ценовни ранг)2
▪

Процена је да скоро 60% италијанских вина

▪

Формулисани циљеви удружења (усклађени
са тржишним амбицијама)

долази из удружења (Cantina Sociale) –
велики део производње се продаје у

▪

Јасно комунициране (квантификоване)
предности за чланове удружења

ринфузу, што потенцијално за Србију може
послужити као додатни мотиватор за

▪

Професионално управљање удружењем
(нпр. постављање директора удружења) –

винара
▪

1

смањење сивог тржишта
▪

вина (поготово у Piedmont, Veneto и Alto
Adige), где удружења са својим винима

како би се осигурао адекватни капитал за
раст

бављење виноградарством)

Проактивни рад на аквизицији чланова и
континуираним комуникацијским

Снажнија сарадња унутар регије

активностима

▪

1) У смислу подлоге за успех унутар тренутне ситуације у Србији; 2) „Vin de table“ до „Vin de pays“ основа
Извор: Horwath HTL

Постоје примери производње квалитетних

постижу оцене 90 -94
▪

Удружења у Немачкој представљају
оквирно 1/3 укупне производње
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Садржај
Стратешке полуге

1. Развој производа са
фокусом на идентитет
2. Развој виноградарских
површина и домаће
производње

Стратешке мере
1. Консолидација рејона
2. Дефинисање новог система апелација
3. Унапређење процеса укрупњавања земљишта
4. Унапређење постојећег система подстицаја
5. Оптимизација система подршке виноградарству и винарству
6. Уређење тржишта увоза вина/грожђа
7. Прилагођавање регулаторног окружења ЕУ стандардима и растерећење административних комплексности

3. Заштита и развој домаћег
тржишта

8. Дефинисање програма унапређења пласмана вина мањих винарија
9. Постављање маркетинга српских вина
10. Имплементација оперативног маркетинг плана
11. Развој винског туристичког производа
12. Успостављање централног система управљања који ће подржавати рад и развој винарства и виноградарства

4. Организација система
управљања

13. Активна подршка у имплементацији стратегије по приступу пројектне канцеларије
14. Формирање/оптимизација регионалних организација у којима учествују сви важни чиниоци ланца вредности
15. Оптимизација система прикупљања и праћења статистике у сектору са фокусом на систем KPI-јева

5. Развој интелектуалног
капитала
Извор: Horwath HTL

16. Прилагођавање улоге института стварним потреба сектора са снажним нагласком на R&D
17. Осигурање квалитетнијег система едукација постојећих винара
18. Усклађивање образовних програма средњег и високог школства
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Делови маркетинг плана повезани су са мерама које укључују
сегменте развоја тероара
Маркетиншка перспектива ће бити део имплементације следећих мера:
Консолидација рејона

Мeра 1:

Консолидација рејона у смислене винске регије важан је део
имплементације бренд архитектуре српских вина дефинисане овом
Стратегијом

Мeра 2:

Дефинисање нових апелација

Квалитетна тржишна комуникација новог система апелација носилац
је додане вредности за винаре, омогућава тржишну диференцијацију
и постизање премијум цене српских вина

Мeра 8:

Дефинисање програма унапређења
пласмана вина мањих винарија

Индивидуалне мале винарије располажу недовољним маркетиншким
буџетима и имају ограничен досег у пласману сопствених производа,
због чега им је потребна помоћ у виду националних маркетиншких
иницијатива

Развој винског туристичког
производа

Адекватно дефинисане маркетиншке активности, намењене порасту
квалитетне и квантитетне туристичке понуде, нужне су за развој
винског туристичког производа, који ће резултирати привлачењем
већег броја винских туриста

Мeра 11:

Успостављање централног система
Мeра 12: управљања који ће подржавати рад и
развој виноградарства и винарства
Извор: Horwath HTL

Централна организација винара и виноградара планирани је
иницијатор маркетиншких активности на националној основи, стога
је нужна интеграција маркетиншке функције у њену организацијску
структуру и активности
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До 2030. године циљ је интегрисати квалитет бербе у цену вина и
тиме постићи ценовну диференцијацију у понуди српских вина
Преглед тренутног и жељеног ценовног позиционирања српског вина

2019.
„Вина

појединих винара су
квалитетна.”

• Према купцима је усмерена искључиво
маркетиншка комуникација о вредности
поједине винарије и вина, без комуникације
националног бренда
• На тржишту не постоји јасно постављена
диференцијација међу винима на полици
према квалитету бербе и тероару, што се
одражава на цену па су српска вина линеарно
ценовно позиционирана
•

Видљив је недостатак понуде домаћег вина
вишег квалитета и ценовног ранга, где
тренутно доминирају увозна вина, док у
сегменту нижег ценовног ранга (до 1.000 RSD)
доминирају српска вина

Извор: Horwath HTL

До 2030.
„Све

наше бербе су различите и
квалитетне.”

• Цена вина разликује се у односу на
успешност бербе и квалитет вина те године,
што прави разлику, у смислу понуде на
полицама и омогућава постизање више или
ниже цене поједине бербе
• Развијена је култура испијања вина, купци
имају развијени укус и спремни су да плате
премијум цену за квалитето вино
• Српски винари су препознатљиви и тржишно
конкурентни, као произвођачи квалитетног
(домаћег) вина

Након 2030.
„Све

српске бербе су одличне.”

• Српска вина су синоним за квалитет, „a
safe bet in all categories”
• Српски винари уједињени су под брендом
Вина Србије, док су њихови појединачни
брендови екстензија националног
• Развијен је концепт тероара и
апелациони систем који су јасно
маркетиншки комуницирани
• На тржишту је богата понуда
квалитетних вина домаћих сорти које
постижу премијум цене, док се за нишни
сегмент вина највишег нивоа изврсности
(попут ”Grand Cru”) одржавају
лицитације
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Тренутно у малопродаји доминирају стона вина, цене до 1.000 RSD,
која на тржиште долазе из увоза или великих система
Анализа продаје вина у малопродаји
Понуда вина у малопродаји по ценовном рангу (RSD/l)1

xx%

Вина по квалитету2

Удео понуде вина у укупној продаји малопродаје

Увозно вино

85%

Домаће вино

32%

61%

57%

43%

5%

10%

"Врхунскo"

„Квалитетнo"

37%

29%
3%

Стоно

Међународне Мешане

Мешанe

Домаће

(међународне) (домаћe)

34%
38%

• 61% вина има цену испод 1.000 РСД – сегмент са нижим ценама је врло
конкурентан и ограничен је улаз нових домаћих играча, што је делимично резултат
доминације великих наслеђених система на тржишту (Рубин, Чока) и малих,
незрелих произвођача вина

62%

• Производња је фокусирана на вино нижег квалитета („стоно” вино), али ваља
узети у обзир да је систем означавања вина по квалитету још у ниској фази
зрелости, тј. иако постоје вина која су означена квалитетом „стоно” и
„квалитетно”, производи су висококвалитетни

5%
24%

<1000

Циљна тржишта2

10012000

76%

>2000

•

Производи су доминантно рађени од међународних сорти вина (69%), чак
и у мешавинама1 са домаћим сортама, интернационално грожђе доминира

Извор: Анализа понуде вина два српска малопродајна ланца1, Упитници сакупљени од винара (n=97), Horwath HTL
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Регије попут Bordeaux-a, са развијеним концептом тероара (terroir-a), представљају
сва вина и бербе свог поднебља као „добра и јединствена“
Пример добре праксе ценовног позиционирања: Bordeaux wine
• Brodeaux је примарно синоним за квалитетно вино, док је успешност поједине бербе и име
појединог винара на другом месту
• Унутар Bordeaux регије налази се 60 различитих апелација1, обједињених под брендом регије
• Снага бренда Bordeaux вина преноси се са вина изузетног квалитета, на вина нижег квалитета
и приступачног ценовног ранга
• Сви винари регије уједињено представљају своју регију и одржавају премијум позиције
Bordeaux вина на тржишту, без обзира на ценовни ранг у ком се налазе
• Заједништво у тероару основа је за структурирање производње, диференцијације кроз
локалне специфичности, као и за комуникацију на тржишту

1) Више о систему апелација видети у мери 2
Извор: bkwine maгазин, Horwath HTL
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Маркетинг српског винарства примарно је базиран на индивидуалним промотивним
активностима и ограниченим буџетима појединих винара
Структура улагања у маркетинг појединих винарија, 2019. (у EUR)

87%

34%

• Досадашње маркетиншке активности су
резултат индивидуалних иницијатива
појединих винара

33%

• Маркетинг буџети примарно су усмерени
на индивидуалне промотивне
активности појединих винара за пласман
сопствених производа, па су ограничени
расположеним ресурсима

20%

• 87% винара издваја до 10.000 EUR

10%
3%
0

1-1.000

1.000-10.000

Извор: Упитник са винарима (n=97), Horwath HTL

10.000-100.000

годишње за маркетиншке активности

<100.000
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Винари се доминантно баве offline маркетиншким активностима и у свим сегментима
постоји значајан простор за напредак
Низак фокус
Висок фокус

Преглед фокуса српских винара у контексту издвајања буџета за маркетинг
Offline
Врста

Сајмови и
презентације

Такмичења

Промотивни
материјал

Фокус

Online
Опис

• Најчешће представља око 30%
укупног маркетиншког буџета
винара са фокусом на сарадњу на
домаћим сајмовима

• 50% винара учествује на
такмичењима, што представља у
просеку 10-20% њиховог
маркетиншког буџета

• Просечни годишњи трошак од
1.500 EUR примарно је усмерен
на штампање материјала за
потребе посете у винаријама

Врста

Фокус

Опис

Дигиталне
активности (web
shop, друштвене
мреже…)

• Недостатак активног
управљања и улагања у web
присутност
• Простор за унапређење свих
елемената (дизајн, садржај,
функционалности,
професионално управљање
итд.)

Буџет за
оглашавање

• 30% винарија, углавном већег
капацитета, имају буџет за
оглашавање за који одвајају
око 30% укупног буџета

Web shop

• Мала присутност web shopova

Виском потенцијал постоји у простору оснаживања online промоције који доноси вредности уз мала улагања
Извор: Упитник са винарима (n=97); Horwath HTL
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Маркетинг српског винарства би требало успоставити кроз систематичан приступ и
сарадњу са врхунским маркетиншким агенцијама
Кључни кораци приступа за постављање маркетинга српског винарства и виноградарства

1.
Брендинг

• Детаљна разрада плана комуникација, у складу
са резултатима процеса брендирања
• Дефинисање кључних порука на којима ће
бити базирана маркетиншка комуникација
• Приоритизација кључних порука са циљем
јасније и ефикасније комуникације

Извор: Horwath HTL

2.
План
комуникација

• Креирање бренд идентитета
• Креирање приче бренда
• Креирање визуелног идентитета и
бренд стандарада

3.
Кретивна
решења за
кампање
Оперативно спровођење кампања:
• Израда упутства за маркетиншке
агенције које требају да понуде
креативна решења за кампање
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Расположиви буџети за маркетиншку комуникацију и за дефинисана креативна решења
алоцирају се у функцији интегрисане маркетиншке комуникације

Први кораци у спровођењу маркетинг
плана…

… ће поставити темеље за ефективну и ефикасну
интегрисану маркетиншку комуникацију
•

За дефинисана креативна решења, биће припремљен
media buying, у складу са расположивим буџетом за
маркетингу комуникацију те године

•

Стратешка смерница је оријентација према
интегрисаној маркетиншкој комуникацији

•

Циљ је да се кроз врхунска креативна решења бренд
српских вина диференцира у винском свету, а у
складу са специфичностима појединачних решења
одабере mix оптималних канала комуникације на које
ће се алоцирати буџет кампања

1.
Брендинг

2.

План
комуникација

Izvor: Horwath HTL

3.
Креативна
решења за
кампање
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У 2020. години, која је фокусирана на успостављање маркетинга и развојне пројекте,
лансирати јаку кампању интегрисане маркетиншке комуникације

Илустративни приказ поделе буџета за кампању
2020. године (хиљ. EUR)

Смернице за буџетирање кампања

400
Национални web

•

2020. године инвестирати потврђених 400.000 EUR у једну
снажну кампању, која ће уследети након завршеног
брендинга и детаљног плана комуникација. Прва кампања
мора да пошаље јаку поруку диференцијације и новог смера
српског винарства

•

За остале године додатно ојачати маркетиншку комуникацију,
у складу са дефинисаним буџетским смерницама

•

За маркетиншку комуникацију већ у 2021. и 2022. години
издвојено је 40% од укупног маркетинг буџета

•

Управо је у том раздобљу већи је и укупни маркетиншки
буџет, у складу са стратешком смерницом интензивног
маркетинг push-a у првим годинама

•

Према крају раздобља овог маркетинг плана, удeo
маркетиншке комуникације у маркетинг буџету расте до 60%

Web странице винара

Online

Маркетиншка инфраструктура
Друштвене мреже
Инфлуенсери и блогови
Search engine мaркетинг

Изградња имиџа (магазини)
ТВ и радио рекламе

Offline

Промо материјали
Догађаји
Гастрономски путопис

Kaмпања 2020
Извор: Horwath HTL, 2019.
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Осигуравање маркетиншког буџета je основни предуслов маркетинг плана, а тиме и
успешности имплементације целокупне стратегије
Подела маркетинг буџета 2030. (у хиљ. EUR)
5.478

2.191

5.286

2.114

3.254

5.094

Maркетиншка
комуникација

Развојни
пројекат

• Развојни буџет је фокус у почетном периоду
• У прве 3 године предвиђено је 1 мил.EUR за развој института и матичних засада

2.038

3.625

3.783

3.941

3.467

3.072

3.191

3.309

1.536

1.986

2.080

2.175

2.270

2.365

1.915

1.229

957

993

1.040

1.088

1.135

1.182

610

2.252

2.739

2.643

Систем
управљања

2.547

392

548

529

509

307

319

331

347

363

378

394

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Структура маркетинг буџета до 2030. године (у %)
•
•

У првој години је буџет за систем управљања је већи за 12%, због потребе за постављањем професионалне организације која ће управљати српским виноградарством и винарством и
бити главна оперативна полуга националном удружењу винара и Министарству пољопривреде
Удео се стабилизује већ у другој години на 10%, а с обзиром на већи буџет ’21.-’23. биће адекватан и за оперативно функционисање професионалне организације, националног
удружења винара и виноградара, као и за оптимизацију њиховог система управљања. Након тога ће 10% од 307 хиљада ЕUR бити одвојено само за функционисање организације
100%

19%

69%

100%

100%

100%

40%

40%

40%

50%

50%

50%

12%
2020

10%
2021

Извор: Horwath HTL

10%
2022

10%
2023

100%

50%

40%
10%
2024

100%

100%

100%

100%

100%

100%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

2025

2026

2027

2028

2029

2030
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Као што је разрађен буџет за 2020. год., неопходна је годишња разрада
буџета који ће бити у надлежности нове професионалне организације
Маркетиншко развојни буџет за 2020. годину
#

Иницијативе

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Мкт комуникација
Мкт комуникација
Мкт комуникација
Мкт комуникација
Мкт комуникација
Систем управљања
Систем управљања
Систем управљања
Систем управљања
Развојни буџет
Развојни буџет
Развојни буџет
Развојни буџет
Развојни буџет
Развојни буџет
Развојни буџет
Развојни буџет

18

Развојни буџет

19

Развојни буџет

20

Развојни буџет

21
Развојни буџет
22
Развојни буџет
23
Развојни буџет
24
Развојни буџет
25
26
Извор: Horwath HTL

Брендинг српских вина (за национални ниво и повезаних cca. 5 рејона)
Развој плана комуникације
Web страница српских вина
Креативна решења (ангажман креативне маркетиншке агенције за осмишљавање нових идеја)
Маркетиншка кампања у првој години
Постављање професионалне централне националне организације и обезбеђивање буџета за рад
Дефинисање детаљне организације, међуодноса у систему и имплементација
Формирање удружења енолога-технолога -произв. вина са циљем размена знања и стварања новог
Имплементација система кључних показатеља успешности
Активна подршка у имплементацији стратегије по принципу пројектне канцеларије
Пилот пројекти дефинисања нових апелација (нпр. попут "Grand Cru") у сарадњи са винарима
Имплементација пројекта комасације
Спровођење мере лицитације за државна земљишта која нису активна у периоду дуже од 3 године
Пројекат функционисања система подстицаја
Доношење правилника о увозу вина, шире,, сока од грожђа и грожђа
Омогућити продају на кућном прагу за газдинства
Едукације на тему маркетинга вина
Дефинисање програма развоја ено-гастро туризма за приоритетне регије (2 регије као пилот
пројекти)
Оптимизација искуства госта у најзрелијим винаријама ("Customer Journey" пројекат)
Завршавање програма националног института и плана подизања нових матичних засада (буџет за
прву годину)
Сертификација клонова Прокупца
Дефинисање ено-гастро академије, са циљем едукације широког круга винара и угоститеља
Организација студијског путовања и примера најбоље праксе
Финансирање програма стипендирања на универзитетима у Србији
Tржишна консолидација рејона
Развој програма повољних и прилагођених финансирања (кредитирања) за винаре и виноградаре

Буџет 2020. (k EUR)

Quick Win

80 – 100
10 – 20
20 – 40
40 – 50
200 – 400
150 - 200
70 - 80
20 - 25
70 - 90
300 – 350
50 – 100
Input (MПШВ)
Input (MПШВ)
30 – 50
20 – 30
200 – 300

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

60 – 80

Да

150 – 200

-

800 – 1.000

-

8 – 10
20 - 30
70 - 90
20 – 30

Да
Да
Да
Да
Да

Урачунато у буџет 1
Ускладити са банкамa
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Садржај
Стратешке полуге

1. Развој производа са
фокусом на идентитет
2. Развој виноградарских
површина и домаће
производње

Стратешке мере
1. Консолидација рејона
2. Дефинисање новог система апелација
3. Унапређење процеса укрупњавања земљишта
4. Унапређење постојећег система подстицаја
5. Оптимизација система подршке виноградарству и винарству
6. Уређење тржишта увоза вина/грожђа
7. Прилагођавање регулаторног окружења ЕУ стандардима и растерећење административних комплексности

3. Заштита и развој домаћег
тржишта

8. Дефинисање програма унапређења пласмана вина мањих винарија
9. Постављање маркетинга српских вина
10. Имплементација оперативног маркетинг плана
11. Развој винског туристичког производа
12. Успостављање централног система управљања који ће подржавати рад и развој винарства и виноградарства

4. Организација система
управљања

13. Активна подршка у имплементацији стратегије по приступу пројектне канцеларије
14. Формирање/оптимизација регионалних организација у којима учествују сви важни чиниоци ланца вредности
15. Оптимизација система прикупљања и праћења статистике у сектору са фокусом на систем KPI-јева

5. Развој интелектуалног
капитала
Извор: Horwath HTL

16. Прилагођавање улоге института стварним потреба сектора са снажним нагласком на R&D
17. Осигурање квалитетнијег система едукација постојећих винара
18. Усклађивање образовних програма средњег и високог школства
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1. Развој производа са фокусом на
идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3.1 Заштита и уређење домаћег тржишта

3. Заштита и развој тржишта

4. Организација система управљања

5. Развој интелектуалног и људског
капитала

3.2 Маркетинг и туризам у функцији развоја

Meра 9: Постављање маркетинга српских вина (1/2)
Сaжетак мере – Постављање маркетинга српских вина
Иницијативе / Идеје за реализацију мере

Циљ мере
Постављање темеља за ефективну и ефикасну интегрирану
маркетиншку комуникацију.

Опис мере
Тренутно не постоји бренд идентитет српских вина, нити структурирани

•

маркетиншки план кроз који би био комунициран
Досадашње маркетиншке активности резултат су индивидуалне иницијативе
појединих винара, кроз аd hoc приступ, уз ограничен домет
Због непрепознатљивости бренда српских вина, отежан је пласман производа
вишег ценовног ранга, као и укупни развој винске индустрије у сегмент више
додате вредности
Потребно је, у складу са потврђеним стратешким смерницама, изградити
маркетинг српских вина, како би били постављени темељи за имплементацију
оперативних маркетиншких активности које ће додавати вредност производу
Потребно је започети од темеља - креирања бренда, а затим осмислити план
комуникације и операционализовати реализацију кроз креативна решења

•
•

•

•

1. Професионални брендинг
•
•

Kреирање бренд идентитета уз смеринице дефинисане овом Стратегијом
Креирање приче бренда српских вина, уз припадајуће физичке и емоционалне
карактеристике бренда

•

Креирање визуелног идентитета и бренд стандарада

2. Развој плана комуникације
• Разматрање плана комуникације у складу са резултатима процеса брендинга
• Дефинисање кључних порука, на којима ће бити базирана маркетиншка комуникација
• Приоритизација кључних порука са циљем јасније и ефикасније комуникације
3. Креативна решења за кампање
•

Користи од мере
•

Изграђена подлога за media buying у складу са креативним решењима и
расположивом буџету

•
•

Оперативно спровођење кампања - Израда смерница за маркетиншке агенције које би
требало да понуде креативна решења за кампање

Кључни предуслови за спровођење мера

Изграђени предуслови за диференцијацију српских вина на тржишту

•
•

Дефинисане винске регије
Потврђен и осигуран маркетиншки буџет

Олакшавање пласирања производа винара уз препознатљив бренд

•

Основана централна организација винара и виноградара

Извор: Horwath HTL

10
0

1. Развој производа са фокусом на
идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3.1 Заштита и уређење домаћег тржишта

3.Заштита и развој тржишта

4. Организација система управљања

5. Развој интелектуалног и људског
капитала

3.2 Маркетинг и туризам у функцији развоја

Meрa 9: Постављање маркетинга српских вина (2/2)
Имплементацијски образац
Следећи кораци
2020

Q1

Q2

Q3

Q4

1. Креирање бренд идентитета српског
винарства
2. Израда плана комуникација
3. Израда креативног решења за прву кампању
4. Спровођење кампање 2020.
5. Имплементација оперативних маркетиншких
активности

Одговорност за реализацију
Централна организација виноградара и винара

•
•

Категорија ризика

Извор: Horwath HTL

Средњи

Све ставке из маркетинг буџета који је дефинисан за
2020. годину

Ризици
•

Низак

Буџет у 2020.

Потребни интерни ресурси

0,2 FTE национално удружења у целом времену
имплементације
1,2 FTE у новој централној професионалној
организацији (директор 0,2 FTE и пуно радно време
Маркетинг менаџера)

Висок

•

Нејасна комуникација и управљање новонасталог
бренда винарима и осталим ученицима
Кашњење са оснивањем нове централне организације
и запошљавањем професионалаца

Управљање ризиком
•
•
•

Укључивање винара у израду брендинга
Праћење смерница бренд архитектуре дефинисане
овом Стратегијом
Хитно оснивање нове организације и запошљавање
квалитетних стручњака

10
1

1. Брендинг
2. Развој комуникационог
плана
3. Креативна решења

Бренд српских вина готово да не постоји у свести потрошача, а за искорак је
потребан професионални и свеобухватни брендинг, започет овом Стратегијом
Стратешка анализа бренда српских вина односно Србије као земље вина
Развој бренда до данас
• Бренд српских вина односно Србије као
винске земље готово да не постоји у
свести домаћих и страних потрошача
• Покушаји развоја бренда дешавали су
се кроз низ појединачних иницијатива
без професионалног и
структурираног приступа и без
маркетиншког плана
• Брендови појединих винарија, као
представника Србије, заузели су
одређено место у свести и перцепцији
потрошача
• На међународном тржишту Србија
нема имиџ винске земље, већ су друга
пића попут ракије снажније повезана са
брендом Србије

Дијагноза

1. Бренд није дефинисан
2. Нема бренд стратегије
3. Бренд комуникација је
препуштена
индивидуалним
напорима винара

Жељено будуће стање
• Дефинисана бренд стратегија је основа
маркетиншких активности и садржи:
• Визију усклађену са визијом српског
винарства и Србије као винске земље,
дефинисане овом Стратегијом
• Јасан бренд идентитет са циљаним
позиционирањем у свести потрошача –
дефинисан стратешким смерницама за
креативно решење кроз ову Стратегију
• Визуелни идентитет разрађен кроз
професионални процес брендинга
• Кључне поруке које ће
позиционирати Србију као винску
земљу, првенствено на домаћем, а онда
и на међународном тржишту
• Овом Стратегијом предложен је и модел
финансирања маркетиншких активности

Извор: Интервјуи са винарима и виноградарима и кључним учесницима, разговори са домаћим и међународним експертима, Horwath HTL
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Тренутно су носиоци бренда српских вина појединачне винарије и
њихова истакнута вина
Бренд пирамида винске индустрије у Србији
Тренутна ситуација

Индивидуална
винарија
Сорта вина
Регије

Жељена ситуација

Србија
Регије

до 2030. „Вина
Србије” требао би
да постане
најснажнији вински
бренд у Србији

Сорта вина

Србија

Индивидуална винарија

Извор: Интервјуи са винарима, Horwath HTL, 2019
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У процесу дефинисања бренд архитектуре потребно је обухватити све
нивое и максимално повећати укупну вредност бренда српских вина
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Стратешке смернице за бренд архитектуру српског винарства
Национални ниво бренда обједињује вредности брендова свих винских регија
Бренд „Вина Србије” представља сав тероар, али на приоритетним нивоу
•

Тероар

Производња

Туризам

•

Бренд регије размотрити из две перспективе: производња, односно регија са
израженом винском индустријом, и туризам односно регија као туристичка
винска дестинација
Потребно је ускладити туристички део дестинације са туристичким брендом
(визија, брендинг, визуали и сл.)
•

Квалитет вина

Сорте и
аутохтоне сорте

•
•

Сума
тероара

Тероар
•

Блендови /
Cuvee

Назив винарије
Назив винара

Производи
(нпр. пенушава
вина)

Terroir као основа за структурирање производње,
диференцијације кроз локалне специфичности, као и за
комуникацију на тржишту
Квалитет вина кроз категорије односно класификацију
квалитета у директној корелацији са terroir-ом
• Свака сорта вина посматрана је појединачно уз
властиту креирану причу
• Блендови / купаже, као метод профилисања
производа, али и позиционирања на тржишту и
инструмент за промоцију (радионице, журке кроз које
се пласира прича)
•
•

Бренд винарије или винара је у њиховом
фокусу
Њихова прича је јединствена и потребне су
смернице како да се уклопе у причу сорте,
terroir-а, класификације, туризма и производње

Креативно решење би требало да уважи све кључне смернице бренд архитектуре
Извор: Horwath HTL
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Развијене винске земље попут Француске, националним брендингом
подижу вредност француских вина свих сегмента квалитета
Пример добре праксе обједињује вредности бренда: Vin de France
• Као једна од водећих винских земаља, Француска има развијено 320 апелација1, од
чега свака има стандардизована правила производње и означавања вина, носи
посебну индивидуалну вредности и доприноси укупној вредности бренда
француских вина
• Изменом регулативе са циљем оснаживања европског винарства у односу на New
World Countries, произвођачима је омогућена замена ознаке квалитета на етикети „Vin
de Table” (стоно вино) ознаком „Vin de France” (француско вино), којом се може
означити свако вино произведено у Француској

• Утицај на тржиште:
• Раст конкурентности вина стоног квалитета, у односу на вина са
заштићеном ознаком географског порекла
• Раст препознатљивости на домаћем и страном тржишту
• Раст тржишне вредности стоног вина нижег ценовног ранга
• Раст иновативности у мешању сорти и производњи
• Раст заступљености стоних вина у HORECA каналима
• Раст просечне цене стоног вина
1) Више о апелационом систему видети у мери 2
Извор: bkwine magazine, Wine Enthusiast, Horwath HTL

106

„Wines of Serbia” би требало да буде основа маркетиншке
комуникације и синоним за вредност свих српских винских производа
Нацрт бренд архитектуре вина

Илустративно

Србије1

„Wines of Serbia”
Кровни бренд
• Примарни вински бренд Србије
• Србија као кровни бренд сумира брендове винских
регија
• Србија као основни бренд маркетиншке комуникације
додаје вредност сваком винском производу

Wines of
Serbia
Шумадија

Регије, сорте и винарије

Три
Мораве

Фрушка Гора

Екстензија кровног бренда
• Секундарни вински брендови Србије
• Диференцирани по тероару: производима, земљи,
гастрономији
• Полуга за развој регија као винских туристичких
дестинација

Прокупац

Chardonnay
Merlot

Тамјаника

Рубин

Александровић

Рубин

Деспотика
Ковачевић

1) Нацрт бренд архитектуре израђен је илустративно, док ће се тачна регионализација и терминологија редефинисати у сарадњи са винарима
Извор: Horwath HTL

Темет
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Кључно је дефинисати бренд српских вина и Србије као винске дестинације, а
самом брендирању приступити отворено и храбро са циљем диференцијације
Предлози заједничког брендирања винске боце
Препоруке за брендинг

As-is анализа

• Већина винарија спремна је
да уложи средства у
распону од 1-3% укупних
прихода за централни
национални маркетинг
буџет
Винар
Шумадија
Тамјаника

• Винари су на интервјуима у
начелу изразили
спремност за
суфинансирање
маркетиншких активности
које би биле фокусиране на
развој бренда српских
вина/винских регија

Србија
2018

Извор: Интервјуи са винарима, Horwath HTL

1.

• Креирати препознатљив бренд српских вина на нивоу целе
земље, односно винске туристичке дестинације
• Циљ је скупити вредност бренда на кровном нивоу чиме се
остварује максимални ефекат и највећа корист за све винаре и
винограде у Србији
Радни називи:
„Wines of Serbia”
„Serbian Wines”

2.

• Креирати једнаке и унифициране елементе паковања вина као
елементе заједничке препознатљивости српских вина (бојом,
дизајном, материјалом и сл.)
Чеп боце
Капица
Етикета
• Дизајн паковања може се искористити као фактор диференцијације и
основа за међународну маркетиншку комуникацију без значајних
media buying буџета (искористити таленат домаћих дизајнера)

3.

• Заједничка набавка боца је додатни потенцијал
• Свака сорта вина може имати своју врсту боце (посебно битно за
аутохтоне сорте попут прокупца и тамјанике)
• Препорука је размотрити потенцијалне уштеде кроз заједничку
набавку у односу на трошак ново-дизајнираних боца
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Пример националног бренда: Austrian wine
Бренд и промоција аустријских вина
Лого:

Порука:

„The Art of Wine. Down to Earth.”
•
•
•
•

Визуали:

Извор: Austrian Wine, Horwath HTL

Аустријска вина садрже посебну напетост између седам елемената, коју треба нагласити
Опуштена земља неупоредивог квалитета живота, са посебним рељефом и љубављу
према природи, а према којој се односе са великим поштовањем
Вина се праве у оквиру домаћинстава и нуде добру вредност за новац
На западу Аустрије се скија, на истоку праве вина

Уједначени визуелни идентитет:
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Пример националног бренда: Wines of Portugal
Бренд и промоција португалских вина
Лого:

Порука:

„A world of difference”
•
•

Мистериозна, изолована земља на крају континента, са јединственим винима и преко 250
аутохтоних сорти, која нуди још много за откривање и дегустацију
Португалска вина су
•
Посебна: према тероару, аутохтоним сортама и људима који их производе
•
Изненађујућа: по кулинарској свеобухватности, прилагодљивости за конзумацију
и вредности за новац
•
Доносе посебно искуство: у укусу, елеганцији и комплексности, а туризам је
екстензија тог искуства

Визуали:

Извор: Wines of Portugal, Wine folly, Vini Portugal, Horwath HTL

Промотивни видео:
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Пример националног бренда: Wine Australia
Бренд и промоција аустралскијских вина
Лого:

Порука:

„Made our way.”
•
•
•

Визуали:

Извор: Australia Wine, Horwath HTL

Поштуј традицију, а онда започни своју.
Не одговарај/доприноси никоме. (Yield to no one)
Укус изнад свега. Аустралијским вином владају укуси, а не
традиција.

Промотивни видео:
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1. Брендинг
2. Развој комуникационог
плана
3. Креативна решења

Српско винарство доминантно је у домаћим оквирима, док на
међународном тржишту постоји значајан простор за напредак
Преглед тренутног стања
•

Србија је у међународним размерама мали произвођач са
лимитираним тржишним досегом и утицајем

•

Примарно тржиште српских вина је Србија и суседне
територије са значајним уделом српског становништва, као што
су Република Српска и Црна Гора, где се остварује најзначајнији
промет

•

Тренутно значајан извоз на тржиште којим не доминира српска
популација остварује се само у Русији

•

Велики потенцијал за додатни раст извоза налази се у земљама
где постоје снажне заједнице Срба, широм света, нпр. САД
(Chicago), Аустрија (Беч), Канада (Toronto), Аустралија,
Швајцарска, Скандинавске земље

•

С обзиром на успостављање сопствене винске индустрије у
суседним земљама, као што су Мађарска, Аустрија, Хрватска и
Македонија и њихову значајну затвореност, прилика за извоз на
страна тржишта као што су Кина, Румунија и Хрватска, српска
вина имају пре свега кроз туризам

•

Такође, потенцијал за позиционирање на терену суседних
земаља са развијеном културом у конзумацији вина постоји у
области креирања имиџа кроз позиционирање у врхунским
ресторанима и хотелима

Извор: Horwath HTL

Лидер

Секундарни лидер
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Први приоритет тржишних и маркетиншких активности је одбрана
позиције лидера на домаћем тржишту
Приоритизација тржишта
1. Приоритет
•

•

У складу са стратешким смером, кључан је фокус на
одбрану позиције лидера на домаћем тржишту, па је ту
фокус, односно први приоритет свих тржишних и
маркетиншких активности
Први приоритет укључује тзв. домицилна тржишта:
Србија, Република Српска и Црна Гора

2. Приоритет
• Додатни потенцијал за извоз налази се у земљама где
постоје снажне заједнице Срба, широм света, нпр.
САД (Chicago), Аустрија (Беч), Канада (Toronto),
Аустралија (Melbourne, Sydney), Швајцарска, Шведска
• Развијена тржишта која конзумирају квалитетна вина,
уз изражени фактор патриотизма.
• Позиционирање у cca. 10 српских ресторана у свету
имао би снажан image making ефекат за српска вина

3. Приоритет
•

§

У суседним земљама (нпр. Мађарска, Аустрија,
Хрватска, Македонија) постоји развијена култура
испијања вина, а са добрим квалитетом постоји
простор за позиционирање српских вина, првенствено
кроз туризмам и HoReCa канале
Извор: Horwath HTL

Приоритети су одређени у складу са стратешким упутствима и дефинисани су веома уско
узимајући у обзир тренутну и будућу снагу српских винара у међународним оквирима, као и
расположиве буџете за маркетиншке активности. То ће омогућити фокусирано деловање које би
требало да резултује већим успехом.
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План комуникације би требало да буде прилагођен профилу винског туристе,
дефинисан кроз ниво знања и интереса о винима и винској индустрији
Три типа винског туристе

Wine Lover /
Connoisseur

Gastro
Tourist

Casual Wine
Tourist

Познавалац вина са добрим
винским знањима, циљано
долази у винску
дестинацију и вино му
представља главни мотив
доласка.

Љубитељ хране и вина,
потрази за јединственим
гастро искуством и
иновативним Wine & Dine
концептима.

„Случајни” вински туриста
- својом посетом,
непланирано, када се укаже
прилика, додаје и
аутентично винско
искуство.

Извор: bkwinetours.com, Horwath HTL, 2017
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Профил винског туристе дефинише се кроз ниво знања и интереса о
винима и винској индустрији
Четири типа винског туристе
Незаитересовани
вински туриста

Радознали вински
туриста

Заинтересован за
вино

Љубитељ вина

13%

17%

55%

15%

Нема интерес да учи о винима.
Поистовећује посету винарији
са посетом бару. Најчешће
посећује винарију под утицајем
сапутника.

Позитиван став и отвореност
према винском туризму, има
потенцијала у будућности али
тренутно не схвата вино
преозбиљно..

За посету винској регији,
Уз wine experience најважније му
најважнији му је wine experience.
је и окружење – опуштајућа
атмосфера, лепи пејзаж, чиста Захтева високи квалитет вина и
особље пуно знања о винима.
околина.

Wine exp.

Небитно

Битно

Небитно

Битно

Небитно

Битно

Небитно

Битно

Окружење

Небитно

Битно

Небитно

Битно

Небитно

Битно

Небитно

Битно

Знатижеља

Ниска

Висока

Ниска

Висока

Ниска

Висока Ниска

Висока

Знање

Ниско

Високо

Ниско

Високо

Ниско

Високо Ниско

Високо

Извор: Four wine toursit profiles, Griffith University, Horwath HTL, 2017
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Тржиште крајње потрошње вина има шест значајних категорија
потрошача вођених различитим мотивима за конзумацију вина
Типови винских потрошача
Price driven / Вођени ценом
21% потрошача

Everyday loyals / Лојални на дневном нивоу

•
•
•
•

22% профита

44% у укупној конзумацији алкохола
10 $ просечна цена боце
Испијање вина је део њихове дневне рутине
Када нађу бренд вина који им се свиђа, остају му привржени

Overwhelmed / Засићени
19% потрошача
•
•
•
•

9% профита

34% у укупној конзумацији алкохола
9 $ просечна цена боце
Пију вино, али не игра значајну улогу у њиховим животима
Не уживају у куповини вина, сматрају је компликованом

Извор: Constellation Brands, Horwath HTL

18% потрошача

14% профита

• 38% у укупној конзумацији алкохола
• 8 $ просечна цена боце
• Сматрају да се добро вино може купити без да се пуно
потроши
• Цена вина има главни значај при избору

20% потрошача

Image seekers / Позери
26% профита

• 24% у укупној конзумацији алкохола
• 12 $ просечна цена боце
• Битно им је како их други виде, желе да их
импресионирају
• Желе да буду сигурни да је вино које изаберу права ствар за
њих

Engaged newcomers / Ангажоване новајлије
12% потрошача
•
•
•
•

14% профита

24% у конзумацији алкохола
13 $ просечна цена боце
Вино им игра велику улогу у социјализацији
Заинтересовани су да науче више о винима

Enthusiasts / Ентузијасти
10% потрошача

15% профита

• 40% у конзумацији алкохола
• 13 $ просечна цена боце
• Воле да истражују, читају осврте и расправљају о винима и
винским искуствима, пију вина и деле са другима
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Потрошачки сегменти у винском туризму дефинисани су кроз ниво
потрошње према винским искуствима
Потрошачки сегменти
Љубитељи вина

HNWI потрошачи

• Љубитељи вина своје основно винско искуство и
потрошњу
започињу
унутар
места
боравка
испробавајући понуду вина у винским баровима и
ресторанима

• Винско искуство HNWI (high net worth individual)
потрошача се темељи на луксузу и ексклузивности

• Винско искуство је додата вредност сваког
путовања, која генерише додатну потрошњу код
љубитеља вина
• Винска искуства љубитеља вина су углавном
стандардна: посете винаријама, обиласци винограда,
пробање вина, винске радионице, винске туре, посете
занимљивим винским дестинацијама и сл.

Извор: Horwath HTL, 2020

• Стандард оваквог искуства чине премијум и
луксузни производи и услуге: долазак приватним
авионом у винску дестинацију, врхунске винске
дегустације, најам луксузних вила у близини винограда
или неког винског догађаја, прављење колекција
ретких и старих винских боца и сл.
• HNWI потрошачи су неретко и добри познаваоци
вина и често улажу у ретке и скупе винске
колекције
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1. Брендинг
2. Развој комуникационог
плана
3. Креативна решења

Потребно је ангажовати креативну агенцију која ће осмислити
свеобухватну маркетиншку кампању

КО

ШТА

КАКО

Извор: Horwath HTL

КРЕАТИВНА МАРКЕТИНШКА АГЕНЦИЈА
За осмишљавање маркетиншке кампање потребно је
ангажовати креативну маркетиншку агенцију, коју ће
стратешки да надзире Централна организација винара и
виноградара водећи са стратешким смерницама дефинисаним
овом Стратегијом
СВЕОБУХВАТНА СНАЖНА МАРКЕТИНШКА
КАМПАЊА
Кампања треба да тржишту представи српско винарство
и виноградарство као (… која је наша главна порука…)

ЦИЉЕВИ
1. Креирати кампању која ће код циљаног потрошача
да пробуди емоције и знатижељу
2. Кроз кампању искомуницирати визију и снаге
српског винарства и виноградарства
3. Коришћењем више медија и комуникационих
канала (cross-platform кампањом) и
интерактивним садржајем у кампању укључити
потрошаче

У СКЛАДУ СА СТРАТЕШКИМ СМЕРНИЦАМА
Креативно решење би требало да буде урађено узимајући
у обзир визију српског винарства и виноградарства,
дефинисану бренд архитектуру, предложени промотивни
микс, циљане скупове и тржишта, расположиве ресурсе и
буџете и усклађеност са осталим мерама ове Стратегије
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Креативне иницијативе успешно су спроведене у различитим
индустријама…
Примери креативних маркетинг иницијатива

Извор: Horwath HTL

„Swedish number”,
Шведска
туристичка
заједница

„Drinkable
Campaign”,
Coca Cola

„Campaign for
real beauty”,
Dove

„Breaking 2”,
Nike
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…а повећање видљивости бренда, уз креативну иницијативу, могуће је
постићи и на индиректан начин
Пример креативне иницијативе: Van Gogh’s Bedroom
У сврху промоције доласка Van Gogh-ове изложбе у Chicago Art Insitute, израђена је права Van Gogh-ова соба
са његове слике, па је, потом, оглашена за изнајмљивање на Airbnb-у.

• Пораст броја продатих карата за
изложбу 250%
• Преко 200.000 посетиоца
• Најпосећенија изложба у последњих
15 година
• Кампања освојила награду на Cannes
Lions 2017

Извор: Youtube, Horwath HTL
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Садржај
Стратешке полуге

1. Развој производа са
фокусом на идентитет
2. Развој виноградарских
површина и домаће
производње

Стратешке мере
1. Консолидација рејона
2. Дефинисање новог система апелација
3. Унапређење процеса укрупњaвања земљишта
4. Унапређење постојећег система подстицаја
5. Оптимизација система подршке виноградарству и винарству
6. Уређење тржишта увоза вина/грожђа
7. Прилагођавање регулаторног окружења ЕУ стандардима и растерећење административних комплексности

3. Заштита и развој домаћег
тржишта

8. Дефинисање програма унапређења пласмана вина мањих винарија
9. Постављање маркетинга српских вина
10. Имплементација оперативног маркетинг плана
11. Развој винског туристичког производа
12. Успостављање централног система управљања који ће подржавати рад и развој винарства и виноградарства

4. Организација система
управљања

13. Активна подршка у имплементацији стратегије по приступу пројектне канцеларије
14. Формирање/оптимизација регионалних организација у којима учествују сви важни чиниоци ланца вредности
15. Оптимизација система прикупљања и праћења статистике у сектору са фокусом на систем KPI-јева

5. Развој интелектуалног
капитала
Извор: Horwath HTL

16. Прилагођавање улоге института стварним потреба сектора са снажним нагласком на R&D
17. Осигурање квалитетнијег система едукација постојећих винара
18. Усклађивање образовних програма средњег и високог школства
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1. Развој производа са фокусом на
идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3.1 Заштита и уређење домаћег тржишта

3. Заштита и развој тржишта

4 Организација система управљања

5.Развој интелектуалног и људског
капитала

3.2 Маркетинг и туризам у функцији развоја

Meрa 10: Имплементација оперативног маркетинг плана (1/2)
Сажетак мере – Имплементација оперативног маркетинг плана
Циљ мере

Иницијативе / Идеје за реализацију мере

Спровођење осмишљених маркетиншких активности кроз
одабране канале комуникације у односу на циљна тржишта, са
циљем промоције српског винарства.

Online активности
• Израда web странице „Wines of Serbia” са wine shop-ом као централном виртуелном тачком за
винаре, купце и винске туристе
• Израда, одржавање и креирање високо квалитетног садржаја за „Wines of Serbia” странице на
друштвеним мрежама, у складу са дефинисаним националним бренд идентитетом
• Пораст обима и квалитета присутности винарија на web-у и на друштвеним мрежама
• Повећање видљивости на Search-у путем Google кампање (Adwords) и search engine оптимизације
Offline активности
• Плаћени огласи/чланци у најважнијим винским часописима
• Израда промотивних материјала (летака и сл.) који ће служити као водич винским туристима
• Изградња имиџа кроз едукацију јавности о винима
• Организација догађаја са циљем промоције српског вина и Србије као винске дестинације
Промоција концепта хране и вина
• Интензивна промоција српских вина кроз HoReCa канале, посебно у истакнутим ресторанима
• Израда и објава водича кроз српску гастрономију
Креативне иницијативе
• Организација Art&Wine радионица, ангажман амбасадора, кампање одговорне конзумације вина,
subscription box модел дистрибуције

Oпис мере
Након што је јасно дефинисан идентитет бренда, смер и циљ
маркетиншке комуникације, потребно је квалитетно реализовати
маркетиншке активности и кампање, при чему би требало узети у
обзир:
•
•

Осмишљени смер бренда српских вина
Предложена креативна решења

•
•

Специфичности српског тржишта алкохолних пића
Најбоље праксе из винске индустрије

Фокус је потребно ставити на комуникацију новог бренда у складу са
расположивим буџетима, које би требало усмерити кроз стратешки
одабране канале комуникације.

Koристи мере
•
•
•

Пораст вредности бренда српских вина на домаћем и
међународном тржишту
Пораст просечне цене боце српског вина
Подлога за развој винске индустрије у Србији

Извор: Horwath HTL

Кључни предуслови за спровођење мера
•
•
•

Jасно дефинисан брендинг српских вина
Развијен план комуникација
Дефинисан и усвојен оперативни маркетиншки буџет

12
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1. Развој производа са фокусом на
идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3.1 Заштита и уређење домаћег тржишта

3. Заштита и развој тржишта

4 Организација система управљања

5.Развој интелектуалног и људског
капитала

3.2 Маркетинг и туризам у функцији развоја

Meрa 10: Имплементација оперативног маркетинг плана (2/2)
Следећи кораци (понављају се из године у годину и дефинишу кроз годишње маркетинг планове)
2020

2021

Јан Феб MарAпр
Mар
Maј Јун Jул Aвг Сеп Окт НовДец Јан Феб MарAпр Maј Јун Jул Aвг Сеп Окт НовДец

0. Обезбеђивање буџета и одабир маркетиншке
агенције
1. Оперативно спровођење online
иницијативе
2. Оперативно спровођење offline
иницијативе
3. Имплементација промоције концепта „Храна и
вино“

Одговорност за реализацију
Централна организација виноградара и винара

Потребни интерни ресурси
• 0,5 FTE Маркетинг менаџера у централној
професионалној организацији

Категорија ризика

Извор: Horwath HTL

Средњи

• 610 k EUR

Ризици
•

Низак

Буџет у 2020

Висока

•

Недостатак приоритизације канала дистрибуције
(финансијске и оперативне)
Недостатак стручности у вођењу и реализацији
маркетиншких активности

Буџет до 2030
• Укупни износи алоцирани
за маркетиншку
комуникацију

Upravljanje rizikom
•
•

Запошљавање професионалног маркетиншког
стручњака
Ефикасна сарадња са врхунском маркетиншком
агенцијом
12
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OMP

1.
2.
3.
4.

Оперативни маркетиншки план подељен је на 5 подручја фокуса
Одабрано

Преглед оперативног маркетиншког плана
Подручја фокуса

Пример иницијатива

Online

Национални web
Web странице винара
Маркетиншка инфраструктура
Друштвене мреже
Инфлуенсери и блогови
Search engine маркетинг

Offline
Оперативни маркетиншки
план
Храна и вино

Креативне
иницијативе

Извор: Horwath HTL

Изградња имиџа (магазини)
ТВ и радио рекламе
Промо материјали
Догађаји
Outdoor
Књиге и кувари
Ресторатери и водичи
Online водич и рецепти
Промо материјали
Кампања за умерено испијање вина
Wine&Art
Програм амбасадора
Subscription wine club
126

Највећи нагласак у оперативном маркетиншком плану стављен је на
online активности
Преглед Online подручја оперативног маркетиншког плана
Национална web страница
„Wines of Serbia”
Web странице винара

Online

Друштвене мреже

Маркетиншка инфраструктура

Инфлуенсери и блогови

Search
Search engine
engine markerting
маркетинг

Извор: Horwath HTL
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ОМП

1.
2.
3.
4.

У online подручју примарни циљ је развој web странице српских вина
Web страница „Wines of Serbia”
• Централно виртуелно место за све српске винаре
и најлакши начин за истраживање Србије као
винске земље
• Како би се то постигло, морају да се испуне
основни услови:
• Могућност једноставног и интуитивног
коришћења
• Модеран дизајн са фотографијама високог
квалитета
• Подржавање страних језика – фокус на
енглески и немачки
• Мапа винских регија, информације о српском
тероару, аутохтоним сортама, винарима и
њиховим производима на које се везује online
продавница
• Посебан део за винске догађаје и искуства ван
Србије који ће бити усклађени са Туристичком
организацијом Србије и локалним туристичким
организацијама
• Редовно ажурирање странице
• Додатне опције су: периодични online магазини,
препоруке и савети за wine pairing и правилну конзумацију
вина, едукативни материјали и статистике
Извор: Wines of Argentina, Horwath HTL

Пример: Wines of Argentina

• Уз дизајн странице који симулира причање приче, посетиоцу се нуде опције
истраживања регија, винарија и сорти вина кроз интерактивну мапу три светска језика
• Страница сажима кратке приче о винаријама и упућује на посету индивидуалним
страницама
• Даје преглед главних вести и догађаја у свету винарства и виноградарства Аргентине
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Страница „Wines of Serbia” би требало да постане централни извор
информација за посетиоце
Преглед примера најбоље праксе web страница вински земаља

New Zeland Wine обједињује понуду
винских регија кроз јединствену
претрагу и посетиоце преусмерава на
странице индивидуалних страница

California Wines web предлаже низ
рецепата који се добро упарују са
одабраним вином, промовишући тако
концепт хране

Извор: Visit California Wines, New Zeland Wine, Wines of Argentina, Horwath HTL

Wines of Argentina кроз једноставне и
интерактивне мапе упознаје посетиоце
са својим винским регијама и
аутохтоним винским сортама
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Уз web страницу српских вина и винари би требало да
професионализују своје web странице
Web странице винара
• Паралелно са развојем националне web странице
„Wines of Serbia”, винари би требало да се
фокусирају на развој сопствених web страница,
почевши од основног:
•

Једноставан, user-friendly дизајн који
омогућава лако проналажење кључних
информација

•

Визуелни садржаји (фотографије и видео)
високог квалитета

•

Прилагођавање страница за стране језике и
писмо, уз фокус на енглески и немачки језик

•

Прилагођавање странице за мобилне уређаје

•

Детаљне информације о винарији,
производима, кратка прича винарије/винара,
начинима куповине производа, могућности
посета, радном времену, контакт

• Напредни ниво web странице винари ће
постићи: видео садржајем, понудом винских
искустава, блогом, web трговином и понудом
винских искустава
Извор: Flaneur Wines, Horwath HTL

Пример: Flâneur wines, Oregon, SAD
• Страница је једноставног, модерног дизајна који омогућава лагано кретање и
проналажење потребних информација
• Сажетим и садржајним текстом прича причу винограда, винарије, вина и људи
• Омогућава преглед винских искустава и куповине вина путем web продавнице
• Визуали су фотографије и видео садржаји високог квалитета и User way
технологија
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Друштвене мреже подржане маркетиншком инфраструктуром ће
омогућити повећање видљивости српских вина
Друштвене мреже

• Начини повећања броја пратилаца и
видљивости објава на друштвеним
мрежама:
•

HD видео који промовише
дестинацију, појединачне производе
или процес производње

•

Наградне игре, са циљем дељења
објава од стране пратиоца у замену за
вина или кратке одморе са винском
тематиком

•

Редовно објављивање слика сезонске
хране која се упарује са српским
винима

•

Мултимедијални садржај високог
квалитета

•

Ознака локације где је слика настала уз
hashtag-ове

Извор: Bordeaux Wines Facebook, Horwath HTL

Пример: Bordeaux Wine
• Страница на Facebook-у има велики број пратилаца (240 хиљ.), свака објава је
пропраћена професионалном фотографијом које примарно промовишу
концепт хране и вина
• Кроз објаве често истичу упаривање хране и вина пригодног за одређене
празнике или сезону
• На сликама је видљив и брендинг Bordeaux вина и велики број like-ова и
131
share-ова

ОМП

1.
2.
3.
4.

Осим Instagram-а и Facebook-а, за тренутно најбоље примере наступа
српских винара на друштвеним мрежама, постоји пуно простора за
побољшање, посебно у видео сегменту
Упоређивање најбољих примера из Србије са међународним примерима, у хиљадама1
Facebook
Freixenet

561,1

Frescobaldi

191,6

Codorniu

151,0

Звонко Богдан

85,8

Freixenet

Frescobaldi

6,0

Codorniu

•

Facebook као сада већ
традиционална друштвена
мрежа је најчешћи канал
комуникације српских
винара

•

Instagram је једина
друштвена мрежа на којој
по броју пратиоца најбољи
српски винар конкурише
некој од изабраних винарија

•

На Twitter-у и Youtube-у
српски винари имају
најмање пратиоца, али на
тим мрежама постоји
потенцијал корисника ван
Европе, који те мреже често
користе
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0,9

Frescobaldi

0,4

Звонко Богдан

Instagram
Freixenet

Резултати анализе

YouTube

0,2

Twitter

39,1
27,9

Freixenet

15,9

Frescobaldi

9,7

Звонко Богдан

15,9

Codorniu

6,6

Codorniu

15,3

Звонко Богдан

2,1

1) Анализа је обављена у децембру 2019.
Извор: Друштвене мреже винара, Horwath HTL
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Винарије успевају да досегну велики број људи креирањем персоналног,
занимљивог и интерактивног садржаја, са посебним нагласком на видео
Одабрани примери најбоље праксе на друштвеним мрежама
Активности и иницијативе
•

Jordan Winery на својим друштвеним мрежама користи
кратке, атрактивне видео снимке

•

За Youtube креирају одвојени квалитетни садржај
комбинујући едукацију, креативност, промоцију
производа искустава, уз елементе персонализације и
хумора

•

•

На пример, видео снимци на тему процеса
производње вина, представљање сорти вина, искуства
у винарији, припрема традиционалних рецепата,
израда сезонских украса за празнични сто, и сл.
Mirabeu винарија из Провансе свој успех је остварила
путем видео садржаја на Youtube-у

•

Видео снимци садрже савете о винима, „behind the
scene” елементе вођења винарије, представљају
његову регију Провансу и причу о породици, успонима
и падовима

•

Видео у коме власник отвара боцу вина помоћу ципеле
вирално се проширио и прикупио преко 12 милиона
прегледа

Извор: Circa-now.com, Друштвене мреже винара, Horwath HTL

Кључни фактори успеха
•

Доследност у
објављивању

•

Елементи хумора

•

Причање властите
приче

•

Директно обраћање
гледаоцу

•

Едукација гледаоца

•

Представљање
искустава
винарије/регије
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Потребно је повећати присуство на друштвеним мрежама и креирати
привлачан садржај који подстиче на ангажовање
Тренутно стање

•

С обзиром на непостојање бренда, не постоје ни
националне друштвене мреже путем којих би се
промовисала српска вина

•

Бренд #serbian wine или #wines of Serbia оскудно је
заступљен на друштвеним мрежама и претраживачима

•

Само веће винарије имају своје друштвене мреже
(Instagram, Facebook и Twitter), док је Youtube и видео
садржај врло слабо заступљен

•

Тренутна присутност српских вина на друштвеним
мрежама резултат је труда појединачних винара, а
странице су ретко професионално вођене

•

Садржај објава фокусиран је на производ

•

Објаве су искључиво на српском језику, а понеке и
само на ћирилици

Извор: Друштвене мреже, Horwath HTL

Жељено будуће стање

•

Постоји снажан бренд српских вина (Wines of Serbia)
којим професионално управљају маркетиншки
стручњаци из Централне организације

•

Централни профил „Wines of Serbia” на свакој
друштвеној мрежи редовно објављује интерактиван,
визуелно привлачан садржај високог квалитета и
препоручује заинтересованима посету страницама
винарија

•

Бренд је присутан на више платформи које се међусобно
допуњују и имају усклађени визуелни идентитет

•

Користе се pull/push технике за ангажовање пратилаца

•

Садржај објава фокусиран је на искуство, доживљај
посета винској регији/винарији, и уживање у испијању
вина уз укусну храну

•

Објаве су прилагођене широј публици на латиничном
и/или ћириличном писму, уз енглески и српски језик
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Визуелни идентитет и садржај објава је потребно прилагодити
циљаном купцу, уз јасну комуникацију главних порука бренда
Преглед примера визуала на друштвеним мрежама
Тренутно стање

Извор: Друштвене мреже, Horwath HTL

Жељено будуће стање
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Странице познатих винских брендова објављују искључиво добро
промишљен садржај високог квалитета, усклађен са њиховим бренд
идентитетом
Одабрани примери најбоље праксе на друштвеним мрежама

Freixenet визуалима промовише
одређени статус својих пића и луксузни
животни стил младих, успешних људи
који их конзумирају.

Извор: Друштвене мреже винара, Horwath HTL

Амерички Barefoot неконвенционалним
брендингом за винску индустрију
представља свакодневно, питко вино за
људе који воле дружење и забаву.

Чилеански Concha Y Toro представља
озбиљна, квалитетна и врхунска вина
фокусирана на премијум сегмент
глобалног тржишта.
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Визуелни садржај високог квалитета је предуслов квалитетног online
маркетинга
Маркетиншка инфраструктура
• Као предуслов за квалитетну маркетиншку
комуникацију националног или бренда винарије,
потребна је маркетиншка инфраструктура,
односно база квалитетног и аутентичног фото и
видео садржаја везаног за српско винарство у
Србији
• Квалитетан визуал и дизајн привлачан за гледање:
• Привлачи пажњу
• Ствара позитиван први утисак
• Изазива емоције
• Помаже у диференцијацији
• Може прикрити одређене недостатке у
садржају
• Зависно од начина финансирања централне
организације винарства и виноградарства, предлажу
се следеће опције:
a) Услуга професионалног фотографа до x
износа вредности услуге укључена је у
чланарину
b) Централна организација нуди различите
пакете услуга професионалног фотографа по
приступачној цени
Извор: Vins de Bordeaux instagram, Hannes Reeh, Galica, Horwath HTL

Примери: Vins de Bordeaux, Hannes Reeh, Galica

• Фотографије на Instagram feed-у Vins de Bordeaux су уједначених, топлих тонова,
визуелно су угодне и позитивне
• Web страница аустријске винарије Hannes Reeh великим, храбрим фонтом и
асиметричним дизајном одражава дозу уметности
• Дизајн web странице винарије Galica из Nape комбинацијом лепих фотографија и
минималистичког фонта зрачи топлином, али и луксузом
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Airbnb је препознао важност квалитетног визуелног садржаја и
понудио својим корисницима услуге професионалног фотографа
Пример добре праксе маркетиншке инфраструктуре: Airbnb

У односу на аматерске,
домаћини са
професионалним
фотографијама остварују:
40%

већу
зараду

Извор: Airbnb, Horwath HTL

24%

више
booking-а

26%

вишу
просечну
цену
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Сарадња са инфлуенсерима ће омогућити већу присутност на
друштвеним мрежама и приступ циљним групама
Инфлуенсери
• Кораци у изградњи имиџа путем коришћења утицаја
инфлуенсера на мишљење јавности су:
•

Позивање инфлуенсера и представљање
српског винарства, аутохтоних сорти, хране,
винских искустава и јединственог српског
гостопримства

•

Плаћене објаве и надоградња винског бренда
земље, регије или винарије на бренд
инфлуенсера

•

Позивање инфлуенсера на бесплатно
путовање у замену за промоцију

•

Директан канал до специфичне публике која
прати одређеног инфлуенсера (нпр. Jancis
Robinson, Murad Osmann, Mark Wiens…)
Пример: Beringer Vineyards, Napa Valley i Murad Osmann
• Murad Osmann ангажман је у склопу Better Beckons кампање у Napa Valley да
направи фотографију у стилу своје „follow me to” кампање
• Инфлуенсер са преко 4 мил. пратилаца на Instagram-у објављује слике из
разних дестинација, а фотографију из примера у Beringer Vineyards у Napi
лајковало је скоро 250,000 људи

Извор: Wine Spectator, Murad Osmann Instagram, Horwath HTL
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Сарадња са инфлуенсерима ће омогућити већу присутност на
друштвеним мрежама и приступ циљним групама
Блогови
• Блогери представљају поуздан извор информација
од које ће купац радије примити препоруку за
куповину него од самог бренда, тако да је то чести
почетна тачка за даље online истраживање
• Користи од сарадње: побољшање перцепције
бренда, пораст продаје, пораст промета на web
страници, повећана online видљивост
• Вински блогери објављују вести из винског света,
рецензирају вина и описују лична искуства, пишу о
иновацијама, занимљивим сортама, представљају
незаобилазне винске дестинације, састављају листе
вина за разне догађаје
• Сарадња са нишним, винским блогерима
потенцијална је на неколико начина:
• Спонзорисање чланка на тему новог
производа, догађаја или искуства
• Рецензија производа
• Позив за посету винарији/винској регији

Извор: Wine Folly, Horwath HTL

Пример: Wine Folly
• Wine Folly једноставним речником представља вина, винску индустрију и
винске дестинације својим читаоцима
• Аутори блога сажето и јасно приближавају културу поједностављењених
комплексних стручних тема за широку публику, таргетирајући изван групе
Заљубљеника у вина и оне у групи Заинтересованих/радозналих
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Након унапређивања web страница битно је довести већи број људи
на њих повећањем видљивости преко интернет претраживача
Search engine маркетинг
• Иницијативу повећања видљивости на Search-у
(Google-у) и приступ треба структурирати у два
дела:
•Google кампање (AdWords) – примарно за
online промоцију, структурирање кампање које
се обраћају одређеном тржишном сегменту, а
развој кампање мора бити праћен и контролисан
преко аналитичких података да би се остварио
захтевани повраћај инвестиције и повећала
посећеност web страница, док би саме странице
требало да буду унапређене како би дуже
задржале посетиоце
•Search engine оптимизација (SEO) –
посећеност странице се повећава преко
унапређења ранга странице на резултатима
претраживања кључних речи па би се требало
фокусирати на:
•Унутрашњу оптимизацију – ради се на
личној страници
•Спољну оптимизацију – постиже се
повезивањем личне странице са web
страницама са високим ауторитетом
Извор: Google Analytics, Horwath HTL

Пример: Google Analytics
• Кроз Google Analytics потребно је анализирати и пратити како људи долазе до
наше web странице и у којем броју
• Битно је пратити колико нових људи се добија кроз плаћене огласе како би се
испунили задати циљеви и остварио повраћај на инвестицију
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Offline подручје подељено је у 5 делова
Преглед Offline подручја оперативног маркетинг плана
Изградња имиџа (магазини)

ТВ и радио рекламе

Offline

Промо материјали

Outdoor

Догађаји

Извор: Horwath HTL
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Фокус изградње имиџа кроз offline промоцију би требало да буде на
позиционирању у најважнијим винским магазинима
Изградња имиџа (магазини)
• Кораци у изградњи имиџа у offline подручју су:
•

Позивање и едукације новинара о најбољим
примерима српског винарства и аутохтоним
сортама

•

Праћење општих медија догађаја у српском
винарству

•

Плаћени огласни простор у специјализованим
винским часописима попут Wine Spectator-a и
Decanter-a, као и попратни проактивни рад
на писању чланака о Србији и револуцији у
српском винарству

•

Искоришћавање магазина хотелских кампања
за објаву чланака о винима или кроз плаћене
рекламе
Пример: Wine Spectator
• Пример плаћене рекламе унутар штампаног издања Wine Spectator-а преко
целе странице, која може да се комбинује са промоцијом online
• Уз рекламе, у часописима се унутар чланака и листа вина разних тематика
може пронаћи место за позиционирање вина и дестинације

Извор: Wine Spectator, Murad Osmann Instagram, Horwath HTL
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ТВ и радио могу да донесу повећану препознатљивост бренда на
домаћем и регионалном тржишту
ТВ и радио
• ТВ и радио- као традиционални медији- још увек
имају значајан reach и утицај, па би их, у периоду од
наредних 5 година, свакако требало узети у обзир, у
складу са маркетиншким буџетом и у односу на сваку
будућу појединачну кампању која ће кроз приступ
интегрисане маркетиншке комуникације ставити већи
или мањи фокус на ове медије.
• У дужем року се очекује смањење досега и утицаја
традиционалних медија, због промена навика и
преференција потрошача које су већ узроковале
значајан помак према дигиталним каналима и новим
моделима конзумације садржаја (на захтев, више
екрана одједном, садржај на бази истраживања
тржишта, краћи и циљани формати)
• Подизање свести о српским винима током празника
или у туристичкој сезони може се постићи:
• Промотивним видеом за ТВ који би требало
да се емитује на националном нивоу
• Који је могуће додатно промовисати online
кампањом на друштвеним мрежама са
фокусом на YouTube
• Уз ТВ спот постоји и опција промоције на радио
станицама у иностранству и у Србији
Извор: Јелен пиво, Horwath HTL

Пример: Јелен Пиво
• У склопу новог позиционирања Јелен пива, Апатинска пивара и креативна
агенција осмислиле су спот „Ја желим пиво”, 200.000 пута прегледану на
Youtube-у
• Ново позиционирање производа је у складу са новом улогом мушкарца
• Спот је другачијег формата, намењен широј публици са локалном тематиком,
са којом се купци могу повезати
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Традиционални промотивни материјали још увек представљају
основно средство информисања винских туриста, па их је потребно
креирати и дигитализовати
Промо материјали

• Главни фокус код промо материјала требало
би да буду брошуре попут мапе Србије или
мапе појединачних регија, пописа винских
искустава са описом садржаја и контактом;
или, винарије и винска искуства могу бити
инкорпорирана у брошуре хотела (нпр. Риоја)
• Брошуре треба примарно позиционирати у
хотелима, ресторанима, туристичким
организацијама и агенцијама
• Осим централне организације, која би требало
да ради на нивоу заштите интереса свих винара,
винари би, појединачно, требало да имају
основне брошуре, у којима садржане
информације ко су, шта раде, односно, који су
њихови производи и како доћи до њих
• При изради потребно их је одмах
дигитализовати и учинити доступним на свим
адекватним дигиталним каналима и ставити
фокус на дигиталну презентацију у дужем року
Извор: La Rioja Turismo, Horwath HTL

Пример: Риоја брошуре
• Риоја у својој понуди има 32 различите брошуре, подељене у 4 главна скупа:
опште информације, тематске брошуре, брошуре везане за храну и руте,
односно путеви везани за обележја регије (вино, уметност, дворци…)
• Неке од брошура су: пејзаж и активна природа, енотуризам, туристичка мапа,
самостани Риоје, Пут Светог Јакова…
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Стратешки распоређени вински догађаји креирају нови мотив доласка
у винску дестинацију
Догађаји

• Вински догађаји креирају нови мотив доласка у
винску дестинацију, а њихов стратешки
распоред привући ће посетиоце током целе
године
• Понуда винских догађаја може бити развијена
кроз различите концепте догађаја, мотиве
посета или као допуна неког другог
препознатљивог догађаја, нпр.:
• Конференције и радионице
• Фестивали са нагласком на традицију
• Мањи локални Вино и храна догађаји
• Активни и спортски догађаји
• Хуманитарни догађаји
• Иницијативу за организацију винских догађаја
би требало да води Централна организација
винара и виноградара
• Комуникација догађаја би требало да иде кроз
два канала:
• Online канали (web портали, друштвене
мреже, Trip Advisor)
• Offline канали (брошуре и сл.)
Извор: Wine Australia, Horwath HTL

Пример: Aussie Wine month
• Низ догађаја који трају током септембра у 7 градова САД и креирају доживљај
аутентичности и различитости аустралијских вина
• Догађаји укључују доделе награда, едукације и дегустације
• Такође, кампања има за циљ да споји преко 100 аустралијских произвођача са
хиљадама америчких дистрибутера и са медијима
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У смислу дефинисања нових винских догађаја издвојено је шест
стандардних типова винских догађаја
Карактеристике типова винских догађаја
1.

Фестивали

2.

Одабир
Вино и храна

3.

Интересно подручје

Позиционирање: лежерни догађаји
фокусирани на туристе, али и на локално
становништво
Концепт: једнодневни или вишедневни
догађаји, са нагласком на локалну историју и
традицију
Посетиоци: индивидуалци, млади, мање
туристичке групе, породице
Одржавање: мај-јун, септембар-октобар
Организатор: локална заједница, задруге

Позиционирање: лежерни догађаји за шире
интересне групе
Концепт: спој вина и хране, као
комплементарних производа у форми
излагања, радионица, дегустативних
простора
Посетиоци: индивидуалци, млади, мање
туристичке групе, угоститељи
Одржавање: целогодишње
Организатор: винари, пољопривредници

Позиционирање: вински догађаји са једним
наглашеним подручјем интереса (спорт,
природа, архитектура, фотографија и сл.)
Концепт: различити догађаји, где је вино
укомпоновано у активност - попут спортских
трка, такмичења у фотографисању и сл.
Посетиоци: индивидуалци, различите
интересне групе
Одржавање: април-јун, септембар-новембар
Организатор: винске задруге, интересне
задруге

4.

5.

6.

Културолошки

Позиционирање: формалнији догађаји за
културолошки интересни скуп
Концепт: винске изложбе, концерти уз
промоцију вина
Посетиоци: индивидуалци, парови,
породице без деце, мање туристичке групе
Одржавање: целогодишње
Организатор: локална заједница, културна
друштва, задруге

Извор: Horwath HTL

Едукативни

Позиционирање: формални, или лежерни
догађаји за учеснике винарства и
заинтересоване индивидуалце
Концепт: едукативни догађаји, са циљем
оспособљавања на одређену тему вишег или
нижег едукативног нивоа попут школе за
sommelier-е, винске школе и сл.
Посетиоци: винари, угоститељи, индивидуалци
Одржавање: новембар-април
Организатор: угоститељи, образовне
установе и задруге

Конференције

Позиционирање: пословни догађаји за
директне учеснике индустрије
Концепт: предавања, радионице и расправе
око актуелних тема и трендова у винарству.
Учествују предавачи из струке, успешни
винари, министарства, туристичке заједнице
Посетиоци: винари, туристичке заједнице,
различити медији, винске задруге
Одржавање: октобар-март
Организатор: винске задруге, регије,
локалне самоуправе
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Примери добре праксе: Постоји низ догађаја у свету који могу да
послуже као инспирација за развој нових атрактивних догађаја
Примери винских догађаја

Orange Wine Festival, Беч

Cheese and wine Fair, Seine et Marne

Wine and Art festival, Калифорнија

Harvest Ball, Napa Valley

Wine School, Piemonte

Wine to wine conference, Верона

Извор: Wine to wine, Orange Wine Festival, Piemonte Wine School, Foire Fromages et Vins, V.Sattui Wineary, Capitola Art and Wine, Horwath HTL
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Важан нагласак на маркетиншке комуникације требало би да буде на
концепту Хране и вина
Преглед подручја Хране и вина оперативног маркетинг плана

Књиге и кувари

Ресторатери и водичи

Храна и вино
Online водичи и рецепти

Промотивни материјали

Извор: Horwath HTL
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Кроз забавни формат гастрономског путописа представља се
природна, културна и гастро баштина српских виногорја
Гастрономски путопис
ПРИЧА
•

Низ путописа, који за централну тематику има професионалног кувара који
путовањем кроз српска виногорја открива изванредну гастрономију и припрема
аутохтоне рецепте, које упарује са домаћим винима

•

Кроз динамични сценарио, циљ је да се прикаже страст којом се вина стварају и
резултати производње, као крајње хедонистичко искуство (пр. Chef’s Table)

•

Циљ је да се повећа интересовање за српску гастрономију и вина, што ће довести
до повећања продаје и пораста туристичког промета

ДЕСТИНАЦИЈА
•

У филму би требало да буду приказане најпопуларније дестинације Србије, али и
скривена, рурална места, са нагласком на аутохтона места, виногорја и винарије, где
винари и локално становништво причају причу (пр. Restaurant Australia компанија)

•

Циљ је да се гледаоци мотивишу да посете Србију и пробају храну и вино на тим
местима

САРАДЊА СА MASTERCHEF-овима
•

•

Након производње вина, битно је приказати хедонистичке доживљаје које српско
вино доноси и у сарадњи са врхунским куварима припремити српска јела и
испричати причу српских вина
Циљ је приближити српску гастрономију страним тржиштима

КВАЛИТЕТ ПРОДУКЦИЈЕ
•

•

Путописи би требало да буду високог квалитета, са кадровима који представљају
Србију као најлепше место на свету, праћено инспиративном причом и
импресивним кадровима, који би визуелно и садржајно привукли гледаоце
Циљ је да продукција путописа тежи стандардима у продукцији Netflixa и Amazon-a

Извор: Food & Wine, Horwath HTL

Пример: Croatia’s Finest

• У сарадњи са Masterchef-ом Dhruvom Bakerom, сниман је велики гастрономски путопис
кроз 20 епизода професионалне продукције
• Емисија је снимана на отвореном, на најлепшим локацијама, уз приказивање природних
лепота, културне баштине и гастрономије, а рецепти су засновани на аутохтоним
хрватским јелима
• Емисија је емитована у скоро 90 земаља света, National Geographic Channelu и сл.
15
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Књиге и кувари су добар начин за промоцију српске хране и вина на
различитим тржиштима
Књиге и кувари

• Организација може радити на развоју књига (у
online и штампаном издању) које би описивале
храну и вина Србије и биле прилагођене за
различитим тржиштима
• Као додатак књигама и са могућношћу чешћег
објављивања, постоји могућност израде кувара,
у којем би била обрађена проблематика
упаривања традиционалних српских
рецепата са пригодним српским винима
• Књига по узору на “Friuli: Path of flavours”
може бити добар инструмент за дефинисање
односно артикулисање српске гастрономије
и њене директне везе са српским винима
• Таква књига би се нашла у сваком подруму и
озбиљном ресторану у Србији и послужила
као један од инструмената за причање приче
српских вина и хране, односно била би једно од
средстава за испуњавање обећања бренда
Извор: Food & Wine, Horwath HTL

Примери: Food & Wine kuvara
• “Friuli Path of flavours”, W. Filiputti – обједињује локалну кухињу и вина и има
едукативну, промотивну и функцију изградње имиџа
• Food & Wine магазин издаје годишње куваре који се састоје од рецепата
врхунских кувара који се упарују са винима
• Рецепти који се налазе у куварима објављени су на њиховим online страницама
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Кроз истицање српских вина у врхунским ресторанима ствара се
додата вредност
Ресторатери и водичи

• У промоцији српских вина важно је
ангажовати првенствено угоститеље и
хотелијере, мотивисати их на активно
промовисање и стављање у први план
српских вина
• За већу видљивост српских вина на страним
тржиштима, у склопу концепта хране и вина,
требало би уложити напор и за ангажовање
врхунских ресторанских критичара и
водича (нпр. Michelin)
• Додатно, кровна Организација би требало да
промовише српска вина и да изгради односе
са угоститељима на тржиштима више
куповне моћи попут Београда, као и у
главним градовима суседних држава и
контактима са дијаспором (САД, Канада,
Аустралија)

Извор: Michelin Guide, Gault & Millau, Horwath HTL

Пример: Michelin Guide и Словенија

• Сарадњом Министарства за господарски развој и Словеначке туристичке заједнице,
радило се на позиционирању словеначке гастрономије и Словеније као гастро
дестинације, што је резултирало доласком Michelin-ових „оцењивача” у словеначке
ресторане
• Словеначка туристичка заједница ће инвестирати 850.000 EUR у следеће две године
• Michelin-ов водич би требало да буде издат следеће године и биће кључ промоције
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ОМП

1.
2.
3.
4.

Уз штампана издања, потребно је радити и на online бази рецепата и
упаривања са винима
Online водич и рецепти

• Online водич кроз српску храну и вино
омогућио би лакше упознавање туриста са
концептом и већу посећеност руралних
места произвођача
• Уз online маркетиншку инфраструктуру
базирану на фото и видео садржајима,
„Wines of Serbia” може развити и базу
рецепата и њиховог упаривања са српским
винима за објављивање online (нпр. Bordeaux
и California Wines) и периодично користити
за израду кувара које би такође бити
објављене online
Промотивни материјали
• Додатно, могу се користити остале активности из
offline подручја фокуса, попут промотивних
плаката и брошура, а које би биле фокусиране на
промоцију концепта хране и вина, не само на
вина
• Могу се користити рецепти из online базе у
брошурама (нпр. брошуре хране и вина - Риоја)
Извор: Vins de Bordeaux, Horwath HTL

Пример: California Wines
• На страници California Wines, представљена су вина и припадајући рецепти
• Садржајно богата страница употпуњена је добрим дизајном и фотографијама
високог квалитета
• Претрагу је могуће направити у оба смера: претрагом вина долази се до
рецепата који се упарују или претрагом хране где је предложена одговарајућа
вина
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ОМП

1.
2.
3.
4.

Постоји могућност за представљање вина изван уобичајених
маркетиншких модела кроз креативне иницијативе
Преглед креативних иницијатива подручја оперативног маркетинг плана

Кампања за умерено испијање вина

Креативне
иницијативе

Wine & Art

Програм амбасадора

Subscription Wine Club

Извор: Horwath HTL
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ОМП

1.
2.
3.
4.

Креативне иницијативе вино представљају у необичном контексту…

Кампања за умерено испијање вина
• Промоција умереног испијања вина у складу са
светским иницијативама, која се може проширити и на
националне хуманитарне акције
• Кампањом о одговорној комзумацији алкохола
подиже се свест о друштвеној одговорности
пословања винске индустрије, а редовним друштвено
корисним акцијама подиже се свест о свом бренду
(нпр. Heineken)
Art & Wine
• Упаривање уметности и вина са циљем буђења
емоција и стварања новог искуства вина
• Упаривање два различита чула, као иновативна
допуна концепта хране и вина
• Забавно искуство вина уз друштво, као што је
teambuilding, дружење са пријатељима, породицом
или партнером

Извор: Painting with a twist, Horwath HTL

Пример: Painting with a twist
• Часови сликања на којима, уз професионално вођство, забаву и чашу вина,
гости пресликавају одабрано уметничко дело и стварају лично, које носе кући
• Франшиза са преко 300 филијала којима је пружена оперативна подршка у
облику забаве, са правим приступом уметничким делима и подршом
професионалног уметника при одржавању часова
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ОМП

1.
2.
3.
4.

… и помажу у изградњи препознатљивог бренда вина
Програм амбасадора

• Програм амбасадора српских вина (нпр.
Wines of Argentina) у ком би се изабрале особе
из Србије и иностранства (кључних тржишта)
које би промовисале српска вина. То могу да
буду особе из јавног живота (нпр. Новак
Ђоковић) или изабране стручне особе из
сектора, са високом репутацијом
Subscription wine club

• Online subsription wine club по систему
претплате, чланства и плаћања чланарине,
месечно шаље кутије различитих вина
прилагођених индивидуалним укусима (нпр.
Winc, Dollar Shave Club)
• Стабилан „subscription box model” уз
предвидљиве приходе омогућава
прилагођавање специфичној ниши купаца и у
потпуности елиминише дилему купца при
одабиру производа
Извор: Winc, Horwath HTL

Пример: Winc
• Winc је пример online membership клуба у ком се купци региструју одговоре на
неколико кратких питања, па се према одговорима дефинишу њихове
преференције према којима Winc на месечној бази шаље 4 различита вина
(комбинацију црног и белог бира купац) са почетном ценом од $13 по боци
• Купац може у сваком тренутку да одустане од претплате или прескочи месец
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Садржај
Стратешке полуге

1. Развој производа са
фокусом на идентитет
2. Развој виноградарских
површина и домаће
производње

Стратешке мере
1. Консолидација рејона
2. Дефинисање новог система апелација
3. Унапређење процеса укрупњивања земљишта
4. Унапређење постојећег система подстицаја
5. Оптимизација система подршке виноградарству и винарству
6. Уређење тржишта увоза вина/грожђа
7. Прилагођавање регулаторног окружења ЕУ стандардима и растерећење административних комплексности

3. Заштита и развој домаћег
тржишта

8. Дефинисање програма унапређења пласмана вина мањих винарија
9. Постављање маркетинга српских вина
10. Имплементација оперативног маркетинг плана
11. Развој винског туристичког производа
12. Успостављање централног система управљања који ће подржавати рад и развој винарства и виноградарства

4. Организација система
управљања

13. Активна подршка у имплементацији стратегије по приступу пројектне канцеларије
14. Формирање/оптимизација регионалних организација у којима учествују сви важни чиниоци ланца вредности
15. Оптимизација система прикупљања и праћења статистике у сектору са фокусом на систем KPI-јева

5. Развој интелектуалног
капитала
Извор: Horwath HTL

16. Прилагођавање улоге института стварним потреба сектора са снажним нагласком на R&D
17. Осигурање квалитетнијег система едукација постојећих винара
18. Усклађивање образовних програма средњег и високог школства
157

1. Развој производа са фокусом на
идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3.1 Заштита и уређење домаћег тржишта

3. Заштита и развој тржишта

4. Организација система управљања

5. Развој интелектуалног и људског
капитала

3.2 Маркетинг и туризам у функцији развоја

Мера 11: Развој винског туристичког производа (1/2)
Сажетак мере – Развој винског туристичког производа
Циљ мерe

Иницијативе / Идеје за реализацију мерe

Стављање туризма у функцију промотера и механизама за
постизање додате вредности и боље преопознатљивости српских
вина на домаћем, регионалном и међународном тржишту.

• Израда програма развоја ено-гастро туризма, као посебног документа у складу са
Законом о туризму
• Развој туристичке винске инфраструктуре – креирање подстицајног амбијента за развој:
• Винских музеја / интерпретационих центара
• Винских хотела
• Унапређивање винских туристичких искустава, посебно кроз креирање:
• Винских туристичких рута
• Одговарајућих туристичких пакета на бази тренутне понуде – у сарадњи са
домаћим рецептивним агенцијама и туристичким организацијама
• Повећање квалитета искуства посетилаца у самим винаријама:
• Подршка креирању основних услова за пријем и рад са туристима
• Оптимизација искуства госта у најзрелијим винаријама („customer journey”
пројекти – добија се подршка за унапређење искуства кроз финансирање
развојног пројекта, а винар се обавезује да пројекат реализује)
• Дефинисање подстицајних мера за подршку развоју смештајних капацитета у/око
винарија и винограда

Опис мерe
Министарство задужено за послове туризма је у периоду од претходних
десетак година уложило значајна средства у обележавање винских рута,
превасходно одговарајућом туристичком сигнализацијом. Међутим,
системски приступ развоју овог специфичног вида туризма је изостао, због
ограниченог буџета и приоритизације развоја дестинација. Системским
приступом подршци развоју винског туризма, Србија прати светске трендове
и раст сегмента ено-гастро туризма, не само као додате вредности боравку у
дестинацији, већ и као примарног мотива доласка за одговарајуће описане
типове винских туриста, који су у сталној потрази за аутентичним искуствима,
базираним на аутохтоној храни и пићу, што се уклапа у концепт тероара
предвиђеним овом стратегијом. У том смислу, битно је дефинисати
дугорочни програм развоја винског туризма, подржати развој одговарајуће
туристичке инфраструктуре, унапредити винска туристичка искуства и
подржати повећање квалитета искуства у самим винаријама.

Користи од мерe

Кључни предуслови за спровођење мерe

•

Повећање број долазака и ноћења

•

•

Боље разумевање винских регија у Србији, боље позиционирање
српских вина, већа потражња и раст остварених цена

Активна улога и руковођење процесом од стране Министарства трговине, туризма и
телекомуникација у сарадњи са централном организацијом винара и виноградара

•

•

Додатни извор прихода за винаре кроз отварање винарија за туристе

Активно учешће регионалних удружења, локалних самоуправа, Покрајине, туристичких
организација и дестинацијских менаџмент / маркетинг организација

Извор: Horwath HTL
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1. Развој производа са фокусом на
идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3.1 Заштита и уређење домаћег тржишта

3. Заштита и развој тржишта

5. Развој интелектуалног и људског
капитала

4. Организација система управљања

3.2 Маркетинг и туризам у функцији развоја

Мера 11: Развој винског туристичког производа (2/2)
Следећи кораци
2020

Q1

Q2

Q3

2021

Q4

Q1

Q2

2022

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

1. Израда Програма развоја туристичког производа ено-гастро туризма
2. Развој туристичке винске инфраструктуре
3. Унапређење винских туристичких искустава
4. Повећање квалитета искуства посетилаца у самим винаријама
5. Дефинисање и спровођење подстицајних мера за развој смештаја у
винаријама / винским регијама

Одговорност за реализацију

Министарство трговине, туризма и
телекомуникација, Централна организација винара и
виноградара, ТОС, регионална удружења,
Покрајина, локалне самоуправе

Потребни ресурси
• 0,5 FTE Министарства
• 0,5 FTE Централне организације винара
• Ангажовање спољних стручњака

Ниво ризика

Извор: Horwath HTL

Средњи

• 20-30 хиљ. евра за
дефинисање мера
за подстицај

Ризици
•

Низак

Буџет у 2020.

Висок

•

Административне препреке и механизам
одлучивања
Зрелост тржишта и недостатак фокусиране
промоције

Буџет до 2030.
•
•

80 хиљ. – програм
30 - 40 мил. евра за
подршку реализацији

Управљање ризиком
•
•
•

Јасан програм и политика подршке развоју винског
туризма
Јасно комуницирање користи од предложених мера
Снажно вођство и подршка надлежних институција
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Развој туристичке винске инфраструктуре (1/2)
Сажетак иницијативе - Развој туристичке винске
инфраструктуре
Циљ иницијативе

Активности / идеје за реализацију иницијативе

• Србија је на самом почетку развоја винске
инфраструктуре, без иједног изграђеног винског хотела и
без озбиљнијих винских атракција
• Циљ мере је постепено подизање нивоа туристичке
винске инфраструктуре, као елемента додатног
привлачења и задржавања винског туристе, као и
упознавање осталих туриста са културом испијања вина
• Мера је фокусирана на два кључна смера изградње
инфраструктуре:
• Изградња винских музеја/интерпретационих центара
• Подстицање изградње винских хотела

1. Изградња винских музеја/интерпретационих центара
• Покретање иницијативе изградње винских музеја / интерпретационих центара који
ће служити за интерпретацију културе вина на подручју Србије и појединачних
винских регија, њеног развоја и основних елемената српских вина данас –
приоритетно у најразвијенијим винским регијама (Шумадија, Фрушка Гора, Жупа)
• Иницијативи је потребно приступити заједно са снажним партнерима
(министарство, Покрајниска Влада, локалне самоуправе, удружења и поједини
винари) како би се активно решавали административни проблеми током процеса
• Финансирање пројеката могуће је и кроз модел заједничког финансирања и
донација појединих учесника (по узору на Le Cit du Vin Bordeaux)
2. Повећање броја винских хотела
• Кроз иницијативу је потребно обезбедити смернице и предуслове винарима и
осталим инвеститорима за убрзани развој таквих хотелских коцепата у винским
регијама у Србији
• Циљ мере је обезбеђивање платформе за инвеститоре, а сама реализација пројекта
може бити кроз више модела: индивидуална иницијатива винара, партнерство
више винара и/или инвеститора, партнерстава или менаџмент хотелијера и сл.

Користи од иницијативе

Кључни предуслови за реализацију иницијативе

Изградња винске инфраструктуре са циљем достизања вишег
нивоа развијености винског туризма земље

Опис иницијативе

• Повећање активности за винске туристе
• Упознавање туриста са винском културом винских регија у
Србији
• Стварање додатних садржаја са утицајем на приходе винара
Извор: Horwath HTL

• Повољно кредитирање инвестиционих пројеката
• Интерес учесника за улагање
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Развој туристичке винске инфраструктуре (2/2)
Следећи кораци
2021
2022
2023
2024
2025
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1. Изградња винских музеја/интерпретационих
центара

2. Повећање броја винских хотела

Одговорност за реализацију
Приватни инвеститори, државна и локална
управа, хотелијери (у зависности од пројекта)

Ниво ризика

Низак

Извор: Horwath HTL

Средњи

Потребни интерни ресурси
• Вински музеј: Зависно од финалног модела
• Вински хотел: 80 – 120 хиљ. EUR / соби

Ризици

Висок

• Недостатак заинтересованих инвеститора
• Дуг повраћај инвестиција
• Административне препреке

Буџет
• Накнадно дефинисати након одређивања
ранга амбиција појединачних пројеката

Управљање ризиком

• Јавни предлог за развој инфраструктуре
• Јасна комуникација укупних користи
• Снажна подршка министарства / Покрајинске
Владе пројектима
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Вински музеји/интерпретациони центри приказују винску културу и
традицију регије на едукативан и интерактиван начин
Карактеристике концепта
Циљеви креативног концепта

Кључни кораци у реализацији

Промоција културе вина и винског наслеђа
регија кроз емоције и машту у кључним
регијама: Фрушка Гора, Шумадија, Жупа...

1. Дефинисање пројекта (концепт, могуће
локације, величина пројекта итд.)
2. Дефинисање циљне финансијске структуре
пројекта
3. Обезбеђење финансирања за прву фазу
пројекта (документација, идејно решење и сл.)
4. Обезбеђење потребне подршке у јавном
сектору
5. Обезбеђење потребних дозвола за изградњу
6. „Roadshow” са циљем прикупљања финансија
за пројекат (приватни капитал)
7. Пријава за финансирање из европских и/или
фондова билатералних донатора
8. Покретање процеса изградње објекта

Опис креативног концепта
•

•

•

Вински музеји / интерпретациони центри
приказују историју и традицију узгајања винове
лозе и прављења вина кроз слике, предмете и
сл., развој винарства, прве винаре, делове
процеса производње вина, са вином дубоко
интегрисаним у архитектуру музеја.
Преко искуства, музеј на атрактиван начин спаја
винарство, туризам, културу и забаву кроз:
• Дегустирање вина током обиласка музеја
• Укључивање чула кроз аудио-визуелни
приказ процеса производње и мирис вина –
пројекти проширене и виртуелне стварности
• Интерактивни квиз знања о вину – мобилне
апликације
• Филм о историји винарства
Осим музејског садржаја, концепт може бити
употпуњен и комплементарним елементима:
• Привремено гостујуће изложбе
• Мањи сопствени подрум
• Винска продавница са промотивним ценама
• Мањи конференцијски капацитет.

Извор: Horwath HTL

•

Могући инвеститори

Министарство
трговине,
туризма
и
телекомуникација, Покрајинска Влада, локалне
самоуправе,
удружења
винара,
приватни
инвеститори

Временски оквир
• Потребно време за реализацију: 24 -36
месеци

Ресурси за имплементацију

Кључни предуслови/ фактори успеха

• Финансијска средства: у зависности од
величине, опреме и других садржаја 5-20
мил. EUR

• Подршка јавног сектора приликом помоћи
за
финансирање
и
у
решавању
административних препрека
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Пример добре праксе: Вински музеј WiMu, Пијемнонт, Италија

Извор: WiMU, Trip Advisor
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Стварање свих предуслова за изградњу винских хотела ће подстаћи
приватне иницијативе за унапређење винске инфраструктуре
Карактеристике концепта
Циљеви креативног концепта

Кључни кораци у реализацији

Израда смерница и припрема терена за
подстицај уласка винара и приватног капитала у
пројекте изградње винских хотела.

1. Решавање административних препрека, као
подлога
за
покретање
процеса
(омогућавање изменама у ГУП-у, туристичка
зона, итд.) у сарадњи са локалним
самуправама
2. Разрада могућих концепата (као подлога за
прикупљање интереса)
3. Презентација могућих концепата и идеје
пројекта потенцијалним заинтересованима
(укључује и већ постојеће хотелске
компаније које могу учествовати у
финансирању, бити власник тематског
хотела, али и нудити менаџмент)
4. Подршка заинтересованима у реализацији
пројекта кроз субвенционисане кредите

Опис креативног концепта
• Вински хотели су хотелски капацитети који у
први план (изузев смештаја) стављају вино
• Вински хотели су по правилу окружени
виноградима, а од осталих садржаја
најчешће имају:
• Ресторан
високог
квалитета
(уз
квалитетан „wine pairing”)
• Већи број вина „на чашу“
• Мање или веће винске подруме
• Изложбене артикле везане уз вино
• Атрактиван (вински) велнес и спа
• Винску тематику у дизајну / уређењу
• Понуда винских искустава
• Мером треба подстицати развој различитих
концепата винских хотела:
• Мањи вински хотел/смештај (до 40 соба)
• „Boutique” вински хотел (до 100 соба)
• Велики вински хотел (преко 100 соба)

Инвеститор
•
•

Винари, хотелијери, приватни инвеститори
Централна организација као носилац иницијативе,
фацилитатор, подршка и централно место за
креирање предуслова и подршку инвеститорима

Ресурси за имплементацију
• 80 – 120 хиљ. EUR по соби1

1) Значајно може варирати зависно од нивоа категоризације, садржаја, стандарда итд.
Извор: Horwath HTL

Временски оквир
• Потребно време за реализацију: 12-24 месеци
по пројекту, уз претходно решене урбанистичке
предуслове

Кључни предуслови / фактори успеха
• Интерес инвеститора
• Подршка јавне управе у брзом решавању
административних питања
• Креативан концепт и позиционирање хотела
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До 2030. године Србија као винска земља би требало да има најмање
осам винских хотела
Карактеристике концепта и развоја винског смештаја у Србији
Величина
хотела

(собе)

Напомене

10-30

• Мањи вински подрум
• Мањи MICE садржаји (до 30
особа)
• Ресторан

40-80

•
•
•
•
•

Вински подрум
MICE садржаји
Вински велнес и спа
Мањи изложбени простор
Врхунски ресторан

• Иницијатива која се може
реализовати у партнерству са
хотелијером или на нивоу појединог
локалитета Србије

100-150

•
•
•
•
•

Вински подрум
MICE садржаји
Вински велнес и спа
Врхунски ресторан
Вински музеј

• Пројекат развоја великог хотела који
ће представљати српско винарство на
једном месту
• Могућа реализације у вишеструком
власништву или под иницијативом
већ постојећих хотелијера

Мали
хотели

Средњи
хотели

Велики
хотели

Концепт и
додатни садржаји

Капацитет

Укупно
Извор: Horwath HTL

• Мање иницијативе покренуте од
стране зрелих винара

Илустративно
Потребни
ресурси
(EUR)

Србија 2030

1,5-4 мил.

5 хотела

5-10 мил.

12-20 мил.

2 хотела

1 хотел

8 хотела
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Пример добре праксе: Hotel Loisium Wine and Spa Resort, Langenlois,
Аустрија
Loisium: Wine hotel
Модеран концепт, интензивна
употреба технологије = јак
утицај на тржиште младих
парова и пријатеља

• Langenlois хотел: 82 собе, модеран стил, основни
стандардни међународних хотелских ланаца
• Укупна инвестиција у вински хотел EUR 14,8M
• Хотел изграђен у склопу правог винограда на месту
старих винских подрума у аустријском насељу
Langenlois
• Локација: рурални крај (иако су временски услови
неповољни 4-5 месеци)
• Позициониран као нови концепт хотела: SPA & Wine
• 1,000m² AVEDA брендирани SPA са винским
третманима као главном компонентном боравка
• Израђена козметичка линија на темељу винове лозе
("Vinoble")
• Циљана тржишта: Аустрија, Немачка, Швајцарска,
Чешка Република, Словачка, САД.

Стандардно хотелско искуство обогаћено
посебном целином „World of Wine”, простором за
видети, доживети и купити вино, као и СПА
простором базираном на винским третманима
Извор: loisium.com, Horwath HTL

• Сегменти: млади парови, одморишне групе, MICE,
винске групе, групе са афинитетима према
архитектури
• Власништво: 82% приватно + 18% Raiffeisen Holding
Wien NÖ
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Пример добре праксе: Hotel Loisium Wine and Spa Resort, Langenlois,
Аустрија
Loisium: World of Wine
• LOISIUM Винотека има преко 200 вина из осам
винородних крајева Доње Аустрије + online трговину
• Јединствено винско искуство утемељено на историји и
локалној културној баштини
• Основно винско искуство обогаћено је како би
привукло групе љубитеља вина, а не само basic
познаваоце вина
• Простор има интерактивне функције и пустоловне
стазе које воде у старе винске подруме
• World of Wine годишње посети више од 70.000
посетиоца (укључујући догађаје и фестивале), што је
просечно више од 190 посетиоца дневно

1%
13%

5%

45%

Улазнице и вођене туре
36%

Винотека
Регионална продавница
Гастрономија
Вински семинари

Извор: loisium.com, Horwath HTL

Средњевековни вински
подруми обогаћени су
модерном технологијом
како би пружили
свеобухватно искуство
„edutainment”-a са
интерактивне функције

• Укупни приходи износе више од EUR 2,5M од чега
улазнице и вођени обиласци чине готово EUR 1M
прихода годишње, док су продате винске боце и
дегустација главни генератори прихода (преко EUR
1M годишњe)
• Укупна инвестиција за World of Wine износила је EUR
10M
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Развој и унапређење пакета туристичких искустава (1/2)
Сажетак мере - Развој и унапређење пакета туристичких
искустава

Циљ иницијативе

Развој винског туризма у регији кроз повећање понуде
искуства за туристе

Активности / Идеје за реализацију иницијативе
•

Опис иницијативе
• С обзиром на туристички потенцијал Србије, постоји
веома велики простор за подстицај развоја винског
туризма
• У смислу развоја винског туризма нужно је, по узору на
познате винске регије, унапредити понуди винских
искустава као један од кључних фактора изградње имиџа
винске регије
• Циљ мере је идентификација кључних искустава у смислу
вина у Србији и „паковање“ истих на начин који би
омогућио профитабилну основу и повећање тражње од
стране туриста
• Додатно, мера обухвата и идентификацију адекватних
канала продаје и са циљем повећања доступности пакета
циљном тржишту

Корист од иницијативе
• Генерисање већег броја винских туриста
• Препознатљивост Србије као винске регије
• Додатни извор прихода за винаре у пред- и пост- сезони
Извор: Horwath HTL

•

•

Унапређење винских рута – ресорно министарство је у сарадњи са субјектима из
јавног и приватног сектора у претходном периоду уложило значајна средства за
идентификацију и обележавање винских рута у Србији, посебно адекватном
туристичком сигнализацијом. Додатно, Србија је као земља део Дунавске винске
руте и тако призната на еворпском нивоу. Међутим, није довољно урађено на
промоцији винских рута, а неопходно је паралелно радити и на постављању
одговарајуће инфраструктуре како предуслова за креирање винских искустава за
туристе.
Креирање винских туристичких пакета – у сарадњи са Туристичком организацијом
Србије и рецептивним агенцијама, Централна организација винара координира
израду првих туристичких пакета заснованих на посетама винаријама и винској
причи у односу на различите критеријуме / могуће мотиве доласка туриста
Унапређење канала дистрибуције/продаје винских искустава – неопхондо је радити
на развоју одговарајућих канала дистрибуције / продаје винских искустава. У складу
са претходно дефинисаним мерама, снажан фокус би требало ставити на online
канале дистрибуције, као и повезивање са домаћим и међународним агенцијама
које организују овакву врсту фокусираних искустава и на тржишту наступају као
„саветници“ за путовања.

Кључни предуслови за реализацију иницијативе

• Укључивање ширег круга учесника у пакете (хотели, ресторани, итд.)
• Професионални приступ и фокусиран рад на мери
• Активно учешће Туристичке организације Србије у поступку креирања и пласмана
винских искустава
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Развој и унапређење пакета туристичких искустава (2/2)
Следећи кораци
2021

Q3

2022

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

1. Унапређење винских рута

2. Креирање винских туристичких пакета

3 . Унапређење канала дистрибуције/продаје
винских искустава

Одговорност за реализацију

Централна организација винара и виноградара,
Савез винара и виноградара Србије у сарадњи са
ТОС-ом, ресорним министарством, Покрајином и
локалним самоуправама

Ниво ризика

Низак

Извор: Horwath HTL

Средњи

Потребни интерни ресурси

•
•
•

Винска рута: ТОС и Централна орг. (0,2 FTE)
Туристички пакети: Централна орг. (0,5FTE)
Канали продаје: ТОС и Централна орг., у
сарадњи са рецептивним агенцијама (0,1 FTE)

Буџет
• У зависности од нивоа и начину паковања
искуства (поготово у контексту online i offline
промоције и продајних канала)

Ризици

Висок

• Недостатак професионалне радне снаге за
спровођење мере
• Отпор осталих винара због селективног
одабира винара у туристичким пакетима
• Недовољан интерес осталих учесника (нпр.
хотели)

Управљање ризиком
•
•
•

Осигурати фокус у оквиру Централне
организације винара и виноградара
Дефинисати јасне теме и критеријуме за одабир
појединих субјеката унутар туристичких пакета
Правовремено укључивање осталих учесника у
процес
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Постојеће винске руте је могуће тематски структурирати са циљем
јасније комуникације према крајњем кориснику
Карактеристике концепта
Циљеви креативног концепта
Добијање јасног туристичког производа и већа
посећеност винских рута.

Опис креативног концепта
• Винске руте су данас дефинисане, но
недостаје јасна комуникација истих према
крајњем кориснику (структура према
дефинисаној теми)
• Руте могу имати комбиноване концепте:
• Према локацији (појединачне винске регије
или нека повезница – нпр. река)
• Према врстама вина (тура Прокупца,
Тамјанике, Мораве...)
• Тематски (прве винарије, иновативни и
млади винари, вино и култура и сл.)
• Руте морају имати дефинисане елементе:
• Мапе свих појединачних рута
• Називе са описима карактеристика рута
• Попис винарија и осталих садржаја на рути
– почетне тачке и растојања
• Јасна сигнализација
• Властити продајни и маркетинг канали
• Потребна је сарадња са тур. агенцијама за
креирање пакета винских тура.
Извор: Horwath HTL

Кључни кораци у реализацији
1.
2.
3.
4.
5.

6.
•

Анализа постојећих винских рута
Радионица са кључним учесницима
Стварање новог концепта винских тура са
додатним
атракцијама
(задржавање
на
историјским локацијама, и сл.)
Потврда винских рута са кључним учесницима
(мапа и описа)
Израда нових промотивних материјала и
транспарентна објава на web страници
Централне организације винара и виноградара и
ТОС-а (или заједничка повезаност истих,
укључујући
и
међународни
менаџмент
сертификованих рута – Дунавски центар за
компетенцију)
Промоција винских рута

Носилац пројекта

Туристичка организација Србије уз подршку
ресорног министарства и Централне организације
винара и виноградара у сарадњи са међународним
организацијама и иницијативама

Временски оквир
• Потребно време за реализацију: 8-10 месеци

Ресурси за имплементацију

Кључни предуслови / фактори успеха

• ТОС и Централна организација: 0,2 FTE
• Финансијска средства: накнадно дефинисати
(средства за израду промотивних материјала и
web)

• Структурирана и јасна презентација рута
• Активна сарадња између ТОС и Централне
организације винара и виноградара
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Пример добре праксе: Штајерска регија, Аустрија
Карактеристике и садржај винских рута
Штајерска регија има дефинисано осам винских рута које спајају
винаре и додатне садржаје. Централни комуникацији канал им је
Steiermark.com.
Руте су дефинисане према:
• Географском подручју
• Специфичностима руте
У сарадњи са туристичким агенцијама, креирани су вински пакети,
попут:
• Вишедневни излети (Styrian wine country in 4 days)
• Спој туристичког излета у град и вина (Creative Graz and
pitoresque wine route)
Свака од осам винских рута има властито:
• Управно тело (GmbH)
• Web страницу
• Продајне канале (друштвене мреже и сл.)

Извор: Steiermark.com, Horwath HTL

Примери садржаја винских рута:

Одабир

• Рута: Ehrenhausen - Ratsch an der
Weinstraße - Gamlitz - Sulztal - Leutschach • Специфичност руте: богата природа, тополе
и ветрењаче
• Додатни садржај: капела посвећена
заштитнику винограда, Св. Урбану.
• Web: http://www.suedsteirischeweinstrasse.at/
• Руга: Gleisdorf - Hartberg - Bad Waltersdorf
• Специфичност руте: 2000 година стари
трагови римског виноградарства, преко 70
винара
• Додатни садржај: Музеј лолане историје
Pischelsdorf.
• Web: http://ww<w.oststeirischeroemerweinstrasse.at/startseite/
• Рута: Fehring – Unterlamm –Stein Loipersdorf, Übersbach – Stadtbergen –
Maierhofberg – Großwilfersdorf - Herrnberg.
• Специфичности руте: kulturna i prirodna
baština
• Додатни садржај: шест термалних извора,
поља бундеве, воћњаци, двпрцо, брежуљци
и топла врела
• Web: http://www.thermenland.at/de/
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Креирање туристичких пакета једна је од кључних полуга за
привлачење додатних туриста у српске винограде
Карактеристике концепта
Циљеви креативног концепта

Кључни кораци у реализацији

Покретање функције израде туристичких
пакета за винска искуства (по узору на DMC
компаније и рецептивне агенције).

1. Функција у оквиру Централне организације
2. Запошљавање квалитетних кадрова
3. Постављање јасних циљева за следећу
годину у смислу развоја искустава
4. Прикупљање свих потребних информација
за развој туристичких пакета
5. Консултација са међународним компанијама
за исте услуге + примери добре праксе
6. Креирање предлога винских искустава
7. Повезивање и разговори са потенцијалним
партнерима
8. Дефинисање листе искустава за следећу
годину
9. Дефинисање комерцијалних услуга
10. Активна промоција и продаја

Опис креативног концепта
• Развој различитих пакета искустава према
интересима туриста, попут:
• Љубитељи прокупца / тамјанике / грашца...
• Бела / црвена вина регије
• Производња вина за време социјализма
• Пробајте вино и храну регије
• Венчања у винограду...
• Развој винских искустава која обједињују
различите потребе/садржаје:
• Посета винаријама
• Смештај
• Транспорт
• Унапређење канала продаје искустава кроз:
• Развој сопствених продајних канала (web)
• Повезивање са ТОС као посредником и
рецептивним агенцијама
• Партнерство са туристичким агенцијама у
иностранству
• Повезивање са хотелијерима са садржајним
и свеобухватним решењима
Извор: Wine Tourism, La Rioja, Horwath HTL

Носиоци пројекта
• Централна организација винара и виноградара

Ресурси за имплементацију
• Централна организација: 0,5 FTE
• Финансијска средства: примарно повезано са
трошковима радне снаге у првом кораку

Временски оквир
• Потребно време за реализацију: 4-6 месеци

Кључни предуслови / фактори успеха
• Сарадња са кључним учесницима
• Професионални фокус
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Вински велнес и спа интегрисан у хотелску понуду
Карактеристике концепта
Циљеви креативног концепта

Кључни кораци у реализацији

Снажније укључивање осталих туристичких
учесника у промоцију српског винарства
(примарно хотела)

1. Подстицање хотелијера на проширење
понуде од стране Централне организације
(истицање доступних субвенција, промоција
раста винског туризма и сл.)
2. Креирање нових винских третмана у спа и
велнес понуди хотела
3. Уговарање партнерстава са винарима за
достављање сировина
4. Осигурање и организација ресурса
5. Едукација и тренинг запослених
6. Ажурирање промотивних материјала (online
и offline)
7. Појачана промоција винског велнеса

Опис креативног концепта
• Вински велнес као концепт који спаја грожђе
и остатке грожђа из процеса производње
вина са разним козметичким третманима,
терапијским третманима (винотерапија), као и
козметичким препаратима.
• Вино и грожђе интегрисани су у све врсте
велнеса, попут:
• Третмани лица са козметика на бази грожђа
• Масаже са свежим грожђе
• Пилинг са семенкама од грожђа
• Купке у бачвама натопљеним вином
• Такав велнес налази се у склопу хотела
(винских), који имају изграђену велнес и спа
инфраструктуру и представљају надоградњу
постојеће понуде.

Носилац пројекта
• Хотелијери у свим
Републици Србији

дестинацијама

Ресурси за имплементацију
• Централна организација: 10 човек/дана

Извор: Horwath HTL

Временски оквир
у

• Потребно време за реализацију: 6-9 месеци

Кључни предуслови / фактори успеха
• Интерес хотелијера за проширење понуде
• Образовани запослени
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Пример добре праксе: Wine spa hotel Peralada, Гирона, Шпанија

Извор: Hotel Peralada
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Повећање квалитета искуства у српским винаријама (1/2)
Сажетак мере – Повећање квалитета искуства у српским винаријама
Циљ иницијативе
Осигурати адекватан ниво стандарда у српским винаријама
приликом посета туриста.

Активности / Идеје за реализацију мере
1.
2.

Опис иницијативе
• Ниво искуства у данашњим винаријама, осим код водећих
винара, је на базичном нивоу
• С обзиром на тенденцију снажније изградње репутације
Србије као винске земље и њених винских регија –
неопходно је осигурати задовољавајући стандард
туристичког искуства које се нуди
• Ниво подизања искуства зависи од тренутне зрелости
појединих винара, при чему је кључно обезбедити подршку
која ће усмеравати винаре и фокусирати их на стварање
предуслова за стицање врхунских винских искустава
• Кроз спровођење мере покренуће се израда „правилника“ за
стандардизацију искуства, а кроз консолидовану меру
спровешће се унапређење винског искуства за 10-15
одабраних, водећих винарија у Србији1

3.

Дефинисање стандарда искуства за српске винарије
• Дефинисање стандарда за поједине нивое искустава
Подизање квалитета сопствене понуде винара
• За зрелије винаре1:
• Покретање пројекта подизања искуства у одабраним зрелијим винаријама у
сарадњи са екстерним специјализованим консултантима (израда тзв. “customer
journey” пројеката, где се води рачуна о сваком детаљу сценографије у винарији
за испоручивање врхунског винског искуства туристима)
• Пројекат се финансира из јавног сектора са циљем развоја туристичког искуства
• Кроз пројекат се дефинишу мере за поједине винарије, коју винарија у
дефинисаном периоду мора делимично или у целини да реализује
• За преостале винаре:
• Дефинишу се стандардне мере за унапређење искуства
• Централна организација преузима улогу подршке мањим винарима у
имплементације и даје им смернице
Оцењивање и тестирање искуства по винаријама (уз могуће додељивање ознака квалитета)
• Након дефинисања стандарда предлаже се да Централна организација преузме улогу
кровног контролора (уз екстерно оцењивање) да би потврђивала ниво стандарда– као
кључни инпут за преостале активности (паковање туристичких пакета и сл.)

Кључни предуслови за реализацију иницијативе

Користи од иницијативе
• Развој нових канала прихода за винаре
• Изградња имиџа Србије као винске земље и винских регија
• Контролисано управљање туристичким пакетима

• Свест винара да постоји потреба за унапређењем винских искустава
• Професионална подршка у процесу подизања винског искуства

1) Процена броја винарија које су спремне на искорак и виши ниво корисничког искуства
Извор: Horwath HTL
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Повећање квалитета искуства у српском винаријама (2/2)
Следећи кораци
2021.
Q2

Q3

2022.
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

1. Дефинисање стандарда српских винарија1
2. Комуникација и усвајање стандарда на нивоу српских винара
3. Проналазак адекватних модела финансирања (као опција за винаре)
4. Имплементација унапређења винских искустава (поједини винари)

5. Спровођење процеса оцењивања искустава (тестирање стандарда)
6. Дефинисање листе винарија које задовољавају поједине стандарде

Одговорност за реализацију

Потребни интерни ресурси

Буџет2

Винари као понуђачи искустава
Централна организација као носилац стандарда

• Централна организација: 20 човек / дана
• Винари: зависи од пројекта, нивоа зрелости и
захвату

• Екстерни консултант: 30.000 EUR (стандарди)
• Екстерни консултант: 150.000 EUR (по
винарији)2

Ниво ризика

Ризици

Управљање ризиком

Средњи

• Отпор винара према променама
• Отпор приликом дефинисања стандарда
• Отпор и незадовољство приликом оцењивања

• Квалитетна комуникација сврхе и тока пројекта
• „Fact-based” дефинисање стандарда (benchmark)
• Транспарентни и јасни фактори оцењивања

Низак

Висок

1) У сарадњи са професионалном подршком/консултантима; 2) Могућност кровног финансирања из расположивих средстава за реализацију Стратегије; 3) Односи се на
оптимизацију винских искустава код винара највишег стандарда у којима се дефинишу мере за унапређење, а у случају финансирања уз подршку државних фондова,
винарије се обавезују на имплементацију минималног дела мера (буџет дефинисан на нивоу 10-15 винарија које би потенцијално могле да испуне услове за подизање на
највиши ниво стандарда – претпоставка према постојећем стању)
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Извор: Horwath HTL

Кључни циљ иницијативе је подизање критичне масе винара на
минимално основни стандард винског искуства
Илустративни приказ: Дефинисање стандарда искуства у винаријама (одабрани критеријуми)
Основни стандард
•
•

Просторија за пријем гостију (за
дегустацију)
Минимално 3 квалитетна вина+ за
дегустацију у сваком тренутку

•

Могућност посете винарији у
периоду од априла до септембра

•

Могућност „дегустације” основних
српских намирница (нпр. нпр.
традиционални производи
подручја – сир, месне прерађевине,
итд.)

•

Обилазак винарије уз објашњење
процеса производње

•

Искуство на енглеском језику

Извор: Horwath HTL

Средњи стандард

Високи стандард

•

Загрејана просторија за пријем гостију

•

Загрејана просторија за пријем гостију

•

Минимално 5 квалитетних вина+ за
дегустацију у сваком тренутку

•

Минимално 5 квалитетних вина+ за
дегустацију у сваком тренутку

•

Могућност посете винарији у периоду од
марта до октобра

•

Могућност посете винарији током целе
године

•

Могућност „дегустације” основних
српских намирница (нпр. традиционални
производи подручја – сир, месне
прерађевине, итд.)

•

Могућност организације „wine-pairing”
опција са српским / јелима подручја

•

Организација разних радионица („pairing”,
едукација, дегустације итд.)

•

Обилазак винарије уз објашњење процеса
производње

•

Искуство на енглеском, немачком и
италијанском језику

•

Могућност посете и обиласка винограда

•

Обилазак винарије уз објашњење процеса
производње

•

Минимално - искуство на енглеском,
пожељно и на немачком и италијанском
језику

•

Могућност посете и обиласка винограда
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Пример добре праксе: d’Arenberg vinarija, Australija

Извор: d’Arenberg winery
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Садржај
Стратешке полуге

1. Развој производа са
фокусом на идентитет
2. Развој виноградарских
површина и домаће
производње

Стратешке мере
1. Консолидација рејона
2. Дефинисање новог система апелација
3. Унапређење процеса укрупњивања земљишта
4. Унапређење постојећег система подстицаја
5. Оптимизација система подршке виноградарству и винарству
6. Уређење тржишта увоза вина/грожђа
7. Прилагођавање регулаторног окружења ЕУ стандардима и растерећење административних комплексности

3. Заштита и развој домаћег
тржишта

8. Дефинисање програма унапређења пласмана вина мањих винарија
9. Постављање маркетинга српских вина
10. Имплементација оперативног маркетинг плана
11. Развој винског туристичког производа
12. Успостављање централног система управљања који ће подржавати рад и развој винарства и виноградарства

4. Организација система
управљања

13. Активна подршка у имплементацији стратегије по приступу пројектне канцеларије
14. Формирање/оптимизација регионалних организација у којима учествују сви важни чиниоци ланца вредности
15. Оптимизација система прикупљања и праћења статистике у сектору са фокусом на систем KPI-јева

5. Развој интелектуалног
капитала
Извор: Horwath HTL

16. Прилагођавање улоге института стварним потреба сектора са снажним нагласком на R&D
17. Осигурање квалитетнијег система едукација постојећих винара
18. Усклађивање образовних програма средњег и високог школства
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2. Развој виноградарских
површина и домаће
производње вина
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5. Развој интелектуалног и
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Мера 12: Успостављање централног система који ће подржавати
развој винарства и виноградарства
Сажетак мере – Успостављање централног система који ће подржати рад и развој
Иницијативе / Идеје за реализацију мере

Циљ мере
Постављање професионалне националне организације са кључним
функцијама имплементације стратегије, професионалног
маркетинга и заступања интереса винара и виноградара

Опис мере
• Садашњи систем организације је изразито комплексан и
• фрагментиран
Današnji sustavиorganizacije
izrazito
fragmentiran
углавном сеjeбазира
на kompleksan,
индивидуалним
напорима te se
uglavnom bazira
појединих
винараnaи individualnim
виноградара naporima pojedinih vinara
U наведеном
navedenomекосистему
ekosustavuније
nijeосигурана
osigurana адекватна
adekvatnaструктура
struktura иi znanja
•• У
знања
da
bi
se
postigli
značajni
efekti
razvoja
industrije,
te
dodatno
u
да би се постигли значајни ефекти развоја индустрије.
У постојећем
postojećem није
ekosustavu
nije moguće implementirati
mere definirane
екосистему
могуће имплементирати
мере дефинисане
strategijom
стратегијом
• Кроз
биse
сеprofesionalna
професионална
организација
Kroz наведену
navedenu меру
meruпоставила
postavila bi
organizacija
s са
кадровима
искуством iz
изglobalno
глобалноvodećih
вођених
корпорација,
како
би се
kadrovima иs iskustvom
korporacija,
kako
bi se
осигурала
водећаznanja
знањаuу marketingu
маркетингу iиrazvoju
развојуindustrije
индустрије
osigurala vodeća
• Додатно,
ћеpreuzeti
преузетиulogu
улогуimplementatora
имплементатора
Dodatno, наведена
navedenaорганизација
organizacija će
стратегије,
служити
као
спона
између
јавног
и
приватног
система
и
strategije, služiti kao spona između javnog i privatnog sustava,
te će
биће
централно
место
за
подстицање
раста
и
развоја
индустрије
biti centralno mjesto za poticanje rasta i razvoja industrije

Користи од мере

Формирање
централне
организације
винара
и виноградара
Formiranje centralne
organizacije
vinara
i vinogradara

успостављање Друштва у сарадњи и уз претходни договор између кључних интересних
• Формално
Formalna uspostava
Društva u vlasništvu Nacionalnog saveza vinara
субјеката (Савез винара и виноградара Србије, Влада Републике Србије, Привредна комора Србије...)
Osiguranje budžeta
za rad
organizacije
i zapošljavanje
direktora
Društva Друштва
Обезбеђивање
буџета
за рад
организације
и запошљавање
директора
•

••
••

Skladno
budžetima
isti treba
osigurati
za
У
складу potvrđenim
са потврђеним
буџетима (marketinško
(маркетиншко razvojni
развојниbudžet)
буџет), исти
би требало
обезбедити
за
функционисање
funkcioniranje organizacije
организацијеi provedbe
и имплементације
sledećihследећих
koraka корака предвиђених Стратегијом
Запошљавање
Друштваkoji
којиće
ћеbiti
бити
кључни
носилац
развоја
организације
Zapošljavanje директора
direktora Društva
ključni
nositelj
razvoja
organizacije

Дефинисати детаље организације и међусобних улога у систему
Definirati detaljne organizacije i međusobnih uloga u sustavu
• Дефинисати све преостале елементе новог друштва, како би се осигурало функционисање по
• професионалним
Definirati sve preostale
elemente
novog
društva
kako
bi seулоге
osiguralo
funkcionišanje
po
принципима
(систем
надзора
радних
места,
и одговорности,
критеријуми
за
profesionalnimдефинисање
principima (sustav
mjesta,
uloge i запослених,
odgovornosti,
запошљавање,
кључнихnadzora
процеса,radna
систем
награђивања
KPIkriteriji
систем иzaсл.)
zapošljavanje,
definiranje
ključnih
procesa,
sistem nagrađivanja
zaposlenika,
sustav иi sl.)
• Дефинисати
међусобне
односе,
улоге
и одговорности
и кључне процесе
измеђуKPI
Друштва
свих

чланова система
(Јавна
управа,
национално,teрегионална
и локална
удружења
итд.)
– нпр.
• преосталих
Definirati međusobne
odnose,
uloge
i odgovornosti
ključne procese
između
Društva
i svih
На који начин су дефинисање улоге и одговорности између Друштва и удружења на нивоу регија
preostalih dionika u sustavu (Javna uprava, regionalna i lokalna udruženja itd.) – primjer na koji
Имплементација
организације
način su definirane
uloge i odgovornosti između Društva i udruženja na razini vinogorja
• Доношење потребних правилника, запошљавање, дугорочно уговарање ресурса и сл.
Implementacija organizacije
Дефинисање новог система финансирања организације
•

Након успостављања организације и првих активности, нужно је успоставити одрживи систем

1
финансирања
Definiranje
novog
sustava finansiranja organizacije
Континуиран
раст
и развој организације
• Nakon uspostave organizacije
i prvih aktivnosti, nužno je uspostaviti održivi sustav finansiranja1

•

Континуирана еволуција Друштва (нова знања, нови извори прихода, нови запосленици итд.)

Кључни предуслови за спровођење мере

•

Професионални приступ и осигурање најбољих пракси у
маркетингу
Централна комуникациона тачка по транспарентним основама

• Професионални приступ у постављању организације уз праве стручњаке за успостављање Друштва по
корпоративним принципима

•

Јасна одговорност и професионалан приступ у имплементацији

• Делимично осигурати финансирања од стране винара за рад Друштва

•

• Запошљавање најбољих стручњака из водећих корпорација са адекватним компензацијама2

1) Систем који се не ослања искључиво на буџет; - могућност интеграције обавезне надокнаде 2) Могућност увођења система варијабилног награђивања
Извор: Horwath HTL
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фокусом на идентитет

2. Развој виноградарских
површина и домаће
производње вина

3.Заштита и развој тржишта

4. Организација система
управљања

5. Развој интелектуалног и
људског капитала

Meрa 12: Успостављање централног система управљања који ће
подржавати рад и развој винарства и виноградарства
Следећи кораци
2019

Q4

2020

Q1

Q2

Q3

2021

Q4

Q1

Q2

2022

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

1. Формирање централне организације винара и виноградара
2. Осигурање буџета за рад организације и запошљавање директора Друштва
3. Дефинисање детаљне организације и међусобних улога у систему
4. Имплементација организације

Имплементација новог система
финансирања у 2021. години

5. Дефинисање новог система финансирања oрганизације
6. Континуиран раст и развој организације

Одговорност за реализацију
Савез винара и виноградара Србије
Влада Републике Србије, Привредна комора Србије
Централна организација / Друштво (након формирања)
Остала удружења

• 1 FTE (Доминантно из позиције директора
Друштва)

Категорија ризика

Низак

Извор: Horwath HTL

Средњи

Budžet

Потребни интерни ресурси

• Оперативни буџет Друштвa: 150k – 200k
• Екстерни стручњаци: 70k – 80k

Ризици

Висок

•
•
•
•

Непрофесионално постављена организација
Запошљавање неадекватних кадрова
Нетранспарентно и пристрасно функционисање
Смањење додељених средства од државе у ср.
року

Управљање ризиком
•
•
•
•

Aнгажман спољних стручњака за постављање орг.
Запошљавање усклађено са најбољим праксама
Јасно дефиниран сустав КPI-јева и надзора Друштва
Успостављење система делимично финан. од стране
винара
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1
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Кључни принципи постављања нове Централне организације винара и
виноградара Србије
Кључни принципи постављања организације
•

Амбиција организације је да се профилише у водећу Европску винску маркетинг организацију

•

Организација је носилац стратешких мера и централно место управљања имплементацијом стратегије

•

Организација је постављена по професионалним принципима (дефинисање улога и одговорности, процеси, KPI систем и сл.)

•

Запошљавају се водећи доступни стручњаци са платама конкурентним корпорацијама у окружењу

•

Фокус организације је на подизању вредности Вина Србије, примарно кроз полугу маркетинга

•

Организација мора да тежи развоју нових сопствених прихода, како би се смањила зависност од државног буџета

•

Организација мора да ради на континуираном сопственом развоју и потенцијалном увођењу нових функција

•

Организација мора имплементирати систем делимичног финансирања од стране винара и виноградара

•

Организација мора да ради на бази јасно дефинисане стратегије, годишњих планова и транспарентног система извештавања

•

Организација мора да дефинише јасан систем надзора и модел корпоративног управљања (тј. комбинација заступања интереса
винара, виноградара и државе као кључног финансијера пројекта)
• Предлаже се укључивање Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарства Финансија у Надзорни одбор или
формирање Савета при Влади који би укључио представнике релевантних министарстава и представнике индустрије

•

Организација мора имати доминантну хијерархијску улогу према осталима винским и виноградарским организацијама

•

Организација мора циљано да ствара и комуницира додату вредност према винарима како би се осигурала снажнија подршка

1) Природна је еволуција организационих шема/модела и потреба у периоду дужем од 5 година са обзиром на промене у тржишном окружењу
Извор: Стратешке радионице са винарима; Horwath HTL
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Професионална национална организација мора да представља спону
између свих чланова у индустрији
Илустративно

Преглед потенцијалног развојног/маркетинг система

Белешке

Стратешки системи подршке

Професионалне организације

Јавни системи подршке

Институт

Професионална централна организација

Национални ниво

Универзитет
Рег. Орг. 1

Рег. Орг. 2

Рег. Орг. n

Регионални ниво

Виноградари и винари
Винари
Виноградари

Финансирање система

Лок.
Орг

Лок.
Орг

Лок.
Орг

Лок.
Орг

Лок.
Орг

Локални ниво

Тренутно овај ниво покривају удружења на
челу произвођача вина без јасне поделе
одговорности, буџета и стручног особља

Финансирање и управљање

Активна координација

• Јавни систем подршке
(Министарства, агенције,
локалне управе) и њихови
процеси су сложени и
дуготрајни за оптимизацију –
због чега примена
професионалне организације
као фацилитатора између свих
укључених заинтересованих
страна може да донесе највећу
корист (краткорочно и према
нивоу утицаја)
• Координација професионалне
организације и других
релевантних актера је од
пресудног значаја, као што су
институти, Привредна комора
Србије, универзитети и сл.

Редефиниција система не би требало да се фокусира на оптимизацију процеса у систему јавне подршке
(министарства, агенције итд.), већ на стварање професионалне организације која координира све
заинтересоване стране и која је фокусирана на циљеве уз одговорност према винарима и виноградарима и
Влади
Извор: Horwath HTL, 2019
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У сврху развоја оптималних решења примењена је комбинација
организационог и функционог benchmark-а са винским организацијама
Приказ примењених benchmark приступа
Организациони benchmark
Организација X
Организација Y
Организација Z
Организација A

Функциони benchmark
Функција

Релевантна поређења

Препорука

1
2
3
N

Опис

Процена

Детаљна анализа организационих шема и модела
одабраних винских организација и стављање у контекст
потреба Србије

Преглед добрих примера винских организација у
обављању конкретних функција са циљем дефинисања
оптималних потреба

Ë Свеобухватно и едукативно
▬ Делимично релевантни резултати (спец.
територија/потреба)

▬
Ë
Ë
Ë

▬ Нема јасно дефинисаних подручја унапређења
▬ Склоно погрешном тумачењу
Напомена: Укључено 30+ винских организација широм света
Извор: Horwath HTL

Уско
Прецизнији резултати
Јасно дефинисан простор за унапређење
Ограничен ризик погрешног тумачења
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За смернице у дефинисању организације постоји низ позитивних
добрих примера
Пример: Wine Australia као централни info hub и подршка

Илустративно

Одабране активности организација Wine Australia
Програми за
винаре

• Програми за развој финансирања
• Програми за развој интерних капацитета
• Активна подршка за обезбеђење финансирања

Маркетинг

• Професионални маркетинг базиран на најбољој светској пракси
• Платфрома за промотивни садржај (фотографије, брошуре, текст)
• Маркетинг програми (сајмови, фокусиране кампање, итд.)

Систем
извештавања

Савети
експерата

Подршка за
извоз

• Извештаји са локалног, регионалног и глобалност тржишта
(производња, извоз, и сл.)
• Извештаји о кључним тржишним трендовима (Кина, САД, итд.)
• Анализа тржишта и вести
• Подршка за унапређење производне ефикасности и квалитета
• Саветовање у вези климатских промена и болести
• Професионално образовање (виногради, управљање искуством
посетилаца, извоз, итд.)
• Извептаји о индивидуалним тржиштима као основа за извоз
• Смернице и инструкције за улазак на страно тржиште
• Административна подршка, форме и савети у вези извоза

Извор: Wine Australia, Horwath HTL, 2019
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Нова организација мора ставити фокус на три функције, док се остале
интегришу постепено у зависности од динамике и успеха развоја организације
Дефинисање приоритетних функција и модела рада централне организације (1/2)

3 приоритета

Функције

Имплементација стратегије

Професионални маркетинг

Корист за винаре1
(1 – мала, 5 – велика)

5,0

5,0

Учесталост
интеграције у
пракси2

Напомена за имплементацију/интеграцију
•

Нова организација мора преузети улогу имплементатора стратегије, с обзиром на
тренутну фрагментираност екосистема

•
•

Професионални маркетинг као највећи приоритет организације
Нужност интеграције професионалних компетенција у сарадњи професионалних
спољашњих агенција како би се осигурало квалитетно и ефикасно постављање
функције
Заступање заједничких интереса свих винара на националном нивоу
Активно укључивање винара, виноградара и осталих мањих удружења у рад
организације кроз адекватне моделе, како би се подстицала сарадња и заједница у
развоју

•
•

Заступање заједничких интереса

5,0

Подршка у повлачењу средстава

4,5

•

Едукација и информисање о систему подстицаја и смерница за реализацију

Контрола винограда и квалитета

4,0

•
•
•

Корисно у смислу имплементације апелационог система
Може идентификовати потенцијалне проблеме које могу имати негативне последице
Рискантно у смислу потенцијалног негативног ефекта на имиџ организације

•

Стручна едукација

4,0

Потребно ускладити са финалним моделом унапређења система едукације (са
обзиром на планове развоја центара изврсности, унапређење програма на Институту
и сл.)

•

Функција која би требала да буде од националног интереса за винарску индустрију,
али тек у 2. кораку (тј. након постављања приоритетних функција)
Захтева интензивну сарадњу и комуникацију са спољашњим тржиштима у смислу
комерцијалне, правне и административне перспективе
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Подршка у изласку на страна
тржишта

4,0

1) Представља експертну процену на темељу налаза садашњег стања
2) Базирано на узорку од 30+ винских организација у свету
Извор: Стратешка радионица, Horwath HTL
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У средњем року може се размотрити и интеграција комплекснијих
функција попут заједничке набавке или транспорта робе
Дефинисање приоритетних функција и модела рада централне организације (2/2)
Активности

Корист за винаре1
(1 – мала, 5 – велика)

Систем извештавања

4,0

Професионална подршка у
операцијама

3,5

Извозни конзорцијум

3,5

Развој винских искустава

3,5

Заједничка набавка

3,0

Заједнички транспорт робе

2,5

Учесталост
интеграције
функције у пракси2

Напомена за имплементацију/интеграцију
•
•
•

Дугорочно једна од кључних функција организације
У примарном раздобљу треба интегрисати функцију активнијег прикупљања података
Кључни бенефит ће произаћи након сазревања винара

•

Требало би бити базирано на ангажману спољашњих стручњака из различитих
подручја
Организација може преузети улогу централног информисања и преусмеравања

•
•
•

Није препознато у овом тренутку као приоритет, с обзиром на потребу
консолидације на домаћем тржишту
Опција у дужем року (зависно од реализације стратешких маркетиншких смерница)

•

Функција коју је могуће направити на комерцијалној основи (нови извор прихода) –
нпр: Организација преузима улогу туристичке агенције за специјализована винска
искуства

•

Функција коју је могуће направити на комерцијалној основи са циљем
искоришћавања економије обима већег броја винара

•

Функција коју је могуће направити на комерцијалној основи са циљем
искоришћавања економије обима већег броја винара ( нпр.: осигурања DHL попуста)

1) Дефинисано на стратешкој радионици одржаној 19.2.2018. (позвано 30+ водећих српских винара) – модел равноправног гласања
2) Базирано на узорку од 30+ винских организација у свету
Извор: Стратешка радионица, Horwath HTL
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Предмет имплементације је детаљирање организационе шеме, при чему је
кључно осигурати квалитетан систем надзора и издвојени ПМО

Индикативно

Илустративан приказ могуће шеме организације
1

2

3

1. Надзорна тела – постављени у складу са одабраним
моделом чланства (кључни контролни механизам којем
одговара Директор друштва); Састоји се од Надзорног
Одбора и Скупштине друштва; Предлаже се да као кључни
финансијери организације у чланству НО буду и Министри
из ресора финансија и пољопривреде, као и представници
Привредне коморе Србије;

Надзорна
тела

Директор

4

ПМО

Кључна подручја за унапређење

Одбор ЗЗИ

2. Директор – Професионални кадар са маркетиншким
фокусом менаџерских капацитета и јаким лобистичким
капацитетима
3. ПМО (Пројектна канцеларија) – једна од кључних
функција са суштинском одговорношћу за управљање и
праћење имплементације стратегије

Оперативне функције

Кључне
функције

Маркетинг
Администрација
Оперативна подршка

6
7
8

ЗЗИ – Заступање заједничких интереса; ПМО – Пројектна канцеларија (енгл. Project
Management Office)
Извор: Horwath HTL

4. Одбор ЗЗИ – јединица базирана на селекцији
винара/виноградара и Директора (и потенцијално осталих
релевантних чланова из ланца вредности) са функцијом
стратешке комуникације са РС
5. Маркетинг – стратешка и оперативна имплементација
маркетинг плана
6. Администрација - редовне административне функције
7. Оперативна подршка – остале потенцијалне функције
изузев три приоритизоване
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За 2020. годину предлаже се запошљавање четири особе у
организацији

Индикативно

Преглед радних места у централној организацији1

Надзорна
тела
Директор

Директор

Пројектна канцеларија (ПМО)

Одбор ЗЗИ

Руководилац пројеката2

Оперативне функције
Маркетинг менаџер

1) Називи радних места су индикативни
2) Може у потпуности да буде спољни консултант (outsourcing)
Извор: Horwath HTL

Аналитичар
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Организација у средњем року би требало да има тенденцију развоја
нових извора прихода
Потенцијални нови извори прихода
1. Систем чланарина – учешће винара у финансирању централне организације
2. Едукација („Центри изврсности“) у домену централне организације
3. Туристичке организације / општине – финансирање дела маркетиншког плана кроз заједничку сарадњу са
туристичким организацијама и /или локалним самоуправама
4. Комерцијални приходи Друштва попут:
•

Провизија од заједничких забава

•

Развој туристичких искустава

•

Оперативне саветодавне услуге

•

Спонзорства и донације

5. Развој националних и регионалних винских сајмова

Успостављање система чланарина је кључан, с обзиром да се, осим новог извора прихода, осигурава и
снажнији интерес винара да учествују у раду Друштва
Извор: Horwath HTL
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У највећем броју винских организација финансирање се доминантно
ослања на саме винаре
Издвојени примери удела чланарина у структури финансирања винских организација
95%

89%

87%

84%

79%

77%
68%
53%

Washington
State Wine
Commission

Vins de
Provense

The Comite
Champagne

Oregon
Wine Board

Извор: Web странице изабраних винских организација, Horwath HTL

Vins de
Bourgogne

Wines of
Western
Australia

Interloire

48%

47%

Austrian Wine New Zealand Wine Australia
Marketing Winegrowers
Board
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Чланарине у винским организацијама могу се драстично разликовати,
како према моделу, тако и према укупним буџетским потребама
Примери финансирања винских организација кроз чланарине
Пример из праксе

New South Wales

Модел финансирања кроз чланарине
• Подела по производњи (t):
• Do 250t: ~1.000 EUR
• 250-500t: ~2.200 EUR
• 500-1000t ~ 4.300 EUR
• 1000 – 5000t ~ 6.500 EUR

Napa Valley Vintners

• Подела по кутијама
• 0-5000 ~ 7.200EUR
• 5000-9999 ~ 10.800 EUR
• 10000+~ 14.400 EUR
Варијабилно
по продаји
•
• ~ 0,003 * Укупни приходи

Oregon Wine Board

• Варијабилни модел
• $25 по произведеној тони грожђа
• 0,02 $ по произведеном галону

Interloire

• Варијабилни модел (функционално подељен)
• 0,0108 € по боци (0,0060 € за маркетинг, 0,0019 € за истраживања, 0,0025 € за контролу квалитета,
0,0004 € за потпоре)
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Извор: Horwath HTL
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У фази имплементације нужно је ускладити оптималан модел са
винарима
Предлог модела структуре чланарина
Потенцијални модели чланарина
•
1. Фиксна чланарина

2. Варијабилна чланарина
3. Чланарина по разредима

•
•
•
•
•
•
•
•

Обрачунска јединица
A. Произведене боце (q)
B. Произведене количине (hl, t)
C. Површине под виноградима
(ha)
D. Приходи од продаје

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Индикативно

Напомена
Ризик: винари имају више предузећа – наплаћивати све или само једно највеће; неједнаки повраћај на
инвестирани новац
Недостатак: велике разлике у уделу трошка у укупним приходима винара
Предност: лака наплата
Ризик: зависност од пословања у раздобљу
Недостатак: највећи винари ће покривати већину чланарина; отежано праћење због система пријава
Предност: фер расподела терета и бенефита
Ризик: број разреда и једноставност примене
Недостатак: разлике унутар разреда у терету давања
Предност: боља расподела прихода од чланарина по величини винара
Напомена
Ризик: неједнако оптерећење за произвођаче који не користе боце
Недостатак: нижи ценовни ранг има веће оптерећење
Предност: стимулише се већи квалитет и цена по боци; Мерљиво преко инструмента пуштања вина у промет
Ризик: велика зависност и волатилност прихода од сезоне (и од временских прилика)
Недостатак: стимулише се мања искоришћеност виноградских површина
Предност: стимулише се већи квалитет и модернији процеси обраде
Ризик: питање винара који откупљују већину грожђа
Недостатак: боље пролазе они који производе вина са већим приносима – мањег квалитета
Предност: прати се кроз евиденцију површина, није променљиво као производња
Ризик: нетачна пријава прихода, сива економија
Недостатак: питање наплаћивања, променљиво као и производња
Предност: једнак проценат за све – исти утицај на пословање за све

Предлог

Предлог

Чланарина се може поставити као обавезна накнада регулисана од стране државе и/или добровољна контрибуција која носи
различит ниво бенефита – оптималан сценарио је потребно дефинисати у фази имплементације
Извор: Horwath HTL
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1. Развој производа са фокусом
на идентитет

2. Развој виноградарских
површина и домаће
производње вина

3. Заштита и развој тржишта

4. Организација система
управљања

5. Развој интелектуалног и
људског капитала

Модел чланарина могуће је формирате у различите пакете…
Индикативно

Варијабилне (по боци)

Pr
em

ium

Пример могућег модела система чланарина

try
En

Фиксне

Ba
sic

M
ed
ium

Чланарина: 0,04 – 0,06 EUR

Извор: Horwath HTL

Чланарина: 0,03 – 0,04 EUR

Чланарина: 0,01 – 0,03 EUR

Чланарина: 100 EUR

Напомена: Изабран је модел обрачуна варијабилних чланарина по боцама, јер је
реалнија расподела прихода од чланарина по таквом моделу. Такође, у најмањем
сценарију приходи од боца износили су више него у моделу по хектарима и
обрачун по боцама стимулише винаре да постижу већу цену по боци, која ће бити
постигнута већим квалитетом.

Премијум ниво састојао би се од
најбољих винара који би добијали
све бенефите чланства у Друштву
Постављање другог нивоа има за
циљ да мотивише више винара за
прелазак у премијум ниво, јер би у
овом добијали знатно мање добити
од премијума, уз не толико нижу
цену.
Први ниво варијабилних чланарина
које би се плаћале додатно на
фиксни износ. Овде би се налазили
винари који нису довољно велики
за премијум, али желе неке додатне
бенефите од друштва
Улазни скуп који омогућава учешће
у Скупштини Друштва. У моделу је
заснована на тренутном броју
чланова.
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…које носе различити нови бенефита за члана
Индикативно

Бенефити од чланарина
Бенефити
Члан скупштине
Могућност да члан буде у Управном одбору
Могућност да члан буде у одбору за ЗЗИ
Могућност да члан буде у пројектном тиму на имплементацији
‘’Wines of Serbia’’ бренд на етикетама
Винар је део апелационог система
Коришћење сервиса комерцијалних услуга
Вина се продају у формалним wine shop-овима
Улазак у пројекат и осигурање полице у винској трговини
Могућност учешћа на едукацијама
Могућност коришћења експерата за финансирања по повољнијим условима
Паковање винарије унутар винских тура
Best of Serbian Wine projekti (илустративно)
Учешће у пројекту Serbia Food & Wine
Учешће у пројекту снимања документарца о српским винима
Предуслов за остваривање услова за изградњу винског хотела у винограду (по повољнијим
условима)
Пројекат унапређења винских искустава за најбоље винарије
Објава на друштвеним мрежама и комуникација
Две годишње радионице / едукације за унапређење винских искустава
Могућност учешћа на сајмовима у организацији Друштва
Учешће на заједничком штанду на међународном сајму
Учешће на засебном штанду на међународном сајму
Учешће на премијум штанду на међународном сајму
Приступ базичним извештајима
Приступ детаљним извештајима
Задружна винарија (за најмање и регистрована пољопривредна газдинства)
Извор: Horwath HTL
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Садржај
Стратешке полуге

1. Развој производа са
фокусом на идентитет
2. Развој виноградарских
површина и домаће
производње

Стратешке мере
1. Консолидација рејона
2. Дефинисање новог система апелација
3. Унапређење процеса укрупњивања земљишта
4. Унапређење постојећег система подстицаја
5. Оптимизација система подршке виноградарству и винарству
6. Уређење тржишта увоза вина/грожђа
7. Прилагођавање регулаторног окружења ЕУ стандардима и растерећење административних комплексности

3. Заштита и развој домаћег
тржишта

8. Дефинисање програма унапређења пласмана вина мањих винарија
9. Постављање маркетинга српских вина
10. Имплементација оперативног маркетинг плана
11. Развој винског туристичког производа
12. Успостављање централног система управљања који ће подржавати рад и развој винарства и виноградарства

4. Организација система
управљања

13. Активна подршка у имплементацији стратегије по приступу пројектне канцеларије
14. Формирање/оптимизација регионалних организација у којима учествују сви важни чиниоци ланца вредности
15. Оптимизација система прикупљања и праћења статистике у сектору са фокусом на систем KPI-јева

5. Развој интелектуалног
капитала
Извор: Horwath HTL

16. Прилагођавање улоге института стварним потреба сектора са снажним нагласком на R&D
17. Осигурање квалитетнијег система едукација постојећих винара
18. Усклађивање образовних програма средњег и високог школства
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1. Развој производа са фокусом
на идентитет

2. Развој виноградарских
површина и домаће
производње вина

4. Организација система
управљања

3. Заштита и развој тржишта

5. Развој интелектуалног и
људског капитала

Мера 13: Активна подршка у имплементацији стратегије по приступу
пројектне канцеларије (1/2)
Сажетак мере – Активна подршка у имплементацији стратегије по приступу пројектне канцеларије
Иницијативе / Идеје за реализацију мере

Циљ мере
Осигурати ефикасну имплементацију стратегије и пренос знања на
ПМО канцеларију за будуће пројекте

Опис мере
Стратегија је дефинисала 26 иницијатива за 2020. годину које је
потребно планирати, реализовати, контролисати и редовно
извештавати о напретку
Изузев горенаведеног, до краја би требало да буде 80+
иницијатива за период након 2020. године

•

•

Саветник је за горенаведено припремио план имплементације, али
узимајући у обзиром реализацију таквих примера, у пракси постоји велика
вероватноћа да квалитет имплементације неће бити на планираном нивоу
(кашњење, неразумевање, мањак структуре, комуникација итд.)
Примери добре праксе указују на потребу ангажмана спољног стручњака
који ће активно пратити имплементацију стратегије, учествовати у
имплементацији иницијатива и водити имплементацију у складу са
начелима управљања по систему пројектне канцеларије

•

•

Избор спољног стручњака за подршку у имплементацији
Постављање пројектне канцеларије
1. Дефинисање кључних функција пројектне канцеларије на средњи рок
2.
3.

Дефинисање детаљног мастер плана имплементације
Организација ПМО – додељивање улога и одговорности на нивоу иницијатива и
активности (спонзори пројекта, вође пројекта, чланови тима итд.)

4.

Припрема инструмената за имплементацију (нпр. за праћење реализације буџета,
задовољавање временских рокова, управљање ризицима)
Дефинисање система извештавања (нпр. редовни извештаји, статус састанци, тимски
састанци)

5.
6.
7.

Дефинисање KPI „dashboard-а“ за имплементацију
Постављање комуникационих правила и система ескалације

Активан рад и подршка имплементацији
1. Активан рад по принципима пројектне канцеларије
2.

Учешће на релевантним радионицама и састанцима у вези са имплементацијом

3.

Подршка у припреми додатних материјала у вези са имплементацијом иницијатива/активности

Користи од мере
•

Повећање вероватноће имплементације у задатим роковима и уз
смањење ризика

•

Транспарентан и ефикасан систем извештавања према кључним
члановима

Извор: Horwath HTL

Кључни предуслови за спровођење мере
•

Квалификованост спољног стручњака за имплементацију:
•
•

Професионалан приступ и искуство у имплементацији
Разумевање стратегије и импликација мера/иницијатива на реализацију стратешких
циљева
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Meрa 13: Активна подршка у имплементацији стратегије по приступу
пројектне канцеларије (2/2)
Следећи кораци
2020

Q1

Q2

2021

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

1. Одабир спољног стручњака за подршку у
имплементацији
2. Постављање пројектне канцеларије

Интерни рад ПMO-a

3. Aктиван рад и подршка имплементацији

Одговорност за реализацију
Централна организација винара и виноградара

Потребни интерни ресурси
• 1,0 FTE (Вођа програма у ПMO)

Категорија ризика

Извор: Horwath HTL

Средњи

• 300 – 350k за 18 месеци подршке (25k EUR
месечно)

Ризициi
•

Низак

Budžet

Висок

Занемаривање важности постављања професионалног
система и експерата представља један од кључних
ризика лоше имплементације стратегије

Управљање ризиком
•

Поставити све предуслове за професионално
управљање имплементацијом стратегије

19
8

Са циљем преноса знања на интерне капацитете за дугорочно праћење
имплементације, предлаже се и формирање ПМО унутар организације
Индикативан приказ могућих радних места централне организације

Индикативно

Надзорна
тела

ПМО са једним стално запосленим
задуженим за координацију свих
развојних пројеката

Председник

Директор

Пројектна канцеларија (ПМО)

Одбор ЗЗИ

Руководилац пројеката2

Оперативне функције
Маркетинг менаџер

Извор: Horwath HTL

Аналитичар
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Рад пројектне канцеларије (ПМО) би требало да буде дефинисан
кроз пет основних компонената
Кључне компоненте пројектне канцеларије
1

Дефинисање мастер плана
имплементације

Дефинисање финалног програма имплементације (детаљни рокови, финализација
буџета, произвођачи у процесу имплементације итд.)

2

Организација ПМО и модел
управљања

Постављање пројектне канцеларије, додељивање улога и одговорности по мерама

3

Праћење имплементације

Активно праћење имплементације (рокови, буџет, ризици), проактивна контрола,
управљање ризицима и централна подршка процесу

4

Извештавање

Редовно извештавање релевантних чланова у процесу (извештаји, статус састанци и
сл.)

5

Комуникација и управљање
члановима

Активна комуникација са кључним члановима и континуирано праћење и управљање
релевантним члановима у процесу имплементације – ПМО представља централну
спону комуникације у процесу имплементације

Извор: Horwath HTL
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1

Дефинисање Мастер Плана имплементације

Мастер план је консолидован план имплементације појединих мера и
кључни алат за стратешко управљање имплементацијом
Имплементациони Мастер план
Имплементациони обрасци

Имплементациони Мастер план

• Сврха: Алат за детаљно праћење имплементације појединих мера

• Сврха: Инструмент за стратешко праћење имплементације стратегије

• Власник обрасца: Вођа имплементације мере

• Власник обрасца: Руководилац пројектне канцеларије организације

• Кључни елементи: Детаљни рокови, одговорности од нивоа
оперативног извођења појединог корака, статуси, ризици, итд.

• Кључни елементи: Преглед свих мера, „макро” статус мера,
одговорне особе за реализацију мере

Мастер план имплементације ће омогућити пројектној канцеларији да брзо и ефикасно идентификује поједине мере које
касне, као и макро проблеме попут високог оптерећења организације због паралелних активности
Извор: Horwath HTL
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2

Организација ПМО и модела управљања

Пројектна канцеларија (ПМО) има дефинисане стандардне улоге за
осигуравање ефикасне имплементације
Илустративно
Пример структурне пројектне организације
Улога

Спонзор пројекта

Руководилац пројектне
канцеларије

Пројектни тим

Спонзор мере 1

Спонзор мере 2

Руководилац мере 1

Руководилац мере 2

Тим

Тим

Извор: Horwath HTL

Кључне организације

Пружа смернице са стратешког нивоа,
доноси кључне одлуке и представља
коначну инстанцу за ескалационе
случајеве

•
•
•
•
•

Пружање стратешких смерница
Постављање амбиције
Доношење кључних одлука
Задња инстанца за ескалацију проблема
Стратешка контрола реализације и ризика

Управља свим пројектним иницијативама
и представља кључну инстанцу за
ефикасну реализацију пројекта

•
•
•
•
•

Активно управљање пројектом
Консолидатор и власник „Мастер плана”
Координација између мера и функција
Смернице за управљање променама
Доношење одлука средње важности

Подршка руководиоцу пројектне
канцеларије у домену извештавања,
прикупљања информација и администрацији

•
•
•
•

Праћење реализације/ризика по мерама
Евиденција промена/захтева
Подршка у активностима вође ПМО
Извештавање према спонзору пројекта

Стручна / функционална експертиза у
реализацији комплексних мера

•
•
•

Осигуравање стручне подршке
Усмеравање тима
Прва инстанца ескалације

Власник и одговорна особа за реализацију
пројектне мере

•
•
•
•
•

Израда пројектних планова
Управљање пројектним тимом
Осигуравасње реализације
Власник буџета/ресурса за деф. меру
Идентификовање и управљање ризицима

•

Власници додељених пројектних
активности
Кључна одговорност за реализацију

Оперативни тим за реализацију мере
(ванхијерархијска дужност)

•
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Праћење имплементације

Пројектна канцеларија ће имати код себе све алате и обрасце за
активно и ефикасно праћење имплементације
Приказ инструмента/обрасца за праћење имплементације стратегије
Имплементациони образац

Пројектни план

Инструмент за праћење реализације

Инструмент за праћење буџета

Инструмент за управљање ризицима

Обрасци за управљање променама

Комуникациона матрица

Комуникациони план

Управљање пројектом и
пројектним
иницијативама

Управљање
реализацијом и
ресурсима

Управљање променом и
ризицима

Комуникација и управљање
члановима

Извор: Horwath HTL
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Извештавање

Са циљем извођења транспарентног процеса имплементације нужно је
дефинисати редован процес извештавања кључних чланова
Пример процеса извештавања
Пример смерница за извештавање1

• Руководилац мере на двонедељном
нивоу формално извештава спонзора
мере и вођу пројеката
• Руководилац мере и руководилац
пројекта на месечном нивоу извештава
спонзоре пројекта (Управни одбор)
• Руководилац пројекта и руководиоци
мера на кварталном нивоу извештавају
скупштину Друштва
• Сви датуми извештавања су унапред
дефинисани кроз цео процес
имплементације пројекта
• Дефинисане су јасне смернице за
праћење извештаја од стране свих
чланова (нпр: 7 дана након пријема
извештаја)

Пример обрасца за извештавање
Вођа мере

Име

Пројектни
тим

Име

Статус пројекта

Покренуто

% завршености

30%

Кашњење

Почетак - Крај

ММ/ГГ – MM/ГГ

Данашњи
датум

Тренутни резултати / активности последњих месец дана

Следећи кораци / кључни датуми
• …

• …

Статус и кључни ризици
Буџет и
ресурси

Време

Квалитет
и садржај

ДД/MM/ГГ

Неопходне активности/одлуке

• И: …
• Р: …

• …

• И: …
• Р: …

• …

• И: …
• Р: …

• …

1) Поједине мере захтевају другачију динамику извештавања због свог интензитета;
Извор: Horwath HTL
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Комуникација и управљање члановима

Изузетно је битно квалитетно дефинисати процес комуникације, како
би се одржала мотивација и транспарентност процеса
Комуникација и управљање члановима
Опис

• Потребно је дефинисати основне смернице за
комуникацију како би се слале праве поруке
правим члановима у право време
• Комуникациони процес обухвата сву кључну
размену података и информација која ће се
одвијати током пројекта имплементације

Стандардни типови комуникације

Редовно
дефинисани
састанци

• Дефинисане
комуникационе
активности кроз
редовно извештавање
и/или састанке између
кључних чланова

Ванредни
догађаји

• Комуникација која је
резултат настанка
неочекиваних догађаја
без унапред
дефинисаних
календарских термина

Кључни циљеви

• Успоставити комуникациони план кроз цели
програм
• Осигурати видљивост о напретку програма свим
члановима
• Повећати видљивост статуса иницијативе и
планова за бољу координацију активности кроз
све иницијативе
• Створити простор за укључивање чланова
• Осигурати простор за чланове програма за
доношење интервенција и планова за случај
опасности како би се избегли негативни исходи у
програму
Извор: Horwath HTL

Генерална
комуникација

• Генералне
комуникационе
активности које циљају
на обавештавање
чланова о неком
процесу или завршетку
неке фазе

• Састанак Управног одбора
• Састанак руководилаца
пројеката и руководилаца мера
• Састанак са скупштином
организације
• Значајне промене на мерама
• Идентификација ризика који
захтева активности чланова
• Пробијање буџета
• Потреба за додатним
ресурсима
• Достизање релевантних
циљева
• Лансирање нових иницијатива
• Одговор на учестала питања
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Садржај
Стратешке полуге

1. Развој производа са
фокусом на идентитет
2. Развој виноградарских
површина и домаће
производње

Стратешке мере
1. Консолидација рејона
2. Дефинисање новог система апелација
3. Унапређење процеса укрупњавања земљишта
4. Унапређење постојећег система подстицаја
5. Оптимизација система подршке виноградарству и винарству
6. Уређење тржишта увоза вина/грожђа
7. Прилагођавање регулаторног окружења ЕУ стандардима и растерећење административних комплексности

3. Заштита и развој домаћег
тржишта

8. Дефинисање програма унапређења пласмана вина мањих винарија
9. Постављање маркетинга српских вина
10. Имплементација оперативног маркетинг плана
11. Развој винског туристичког производа
12. Успостављање централног система управљања који ће подржавати рад и развој винарства и виноградарства

4. Организација система
управљања

13. Активна подршка у имплементацији стратегије по приступу пројектне канцеларије
14. Формирање/оптимизација регионалних организација у којима учествују сви важни чиниоци ланца вредности
15. Оптимизација система прикупљања и праћења статистике у сектору са фокусом на систем KPI-јева

5. Развој интелектуалног
капитала
Извор: Horwath HTL

16. Прилагођавање улоге института стварним потреба сектора са снажним нагласком на R&D
17. Осигурање квалитетнијег система едукација постојећих винара
18. Усклађивање образовних програма средњег и високог школства
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1. Развој производа са фокусом
на идентитет

2. Развој виноградарских
површина и домаће
производње вина

3. Заштита и развој тржишта

4. Организација система
управљања

5. Развој интелектуалног и
људског капитала

Мера 14: Формирање/оптимизација регионалних организација у
којима учествују сви важни чиниоци ланца вредности (1/2)
Сажетак мере – Формирање/оптимизација регионалних организација
Циљ мере

Иницијативе / Идеје за реализацију мере

Модернизовати рад организација на регионалном нивоу, са циљем
повећања ефеката стратегије и снажније интеграције повезанних
сектора у планирање и реализацију

Формирање удружења енолога, технолога и произвођача вина
• Формирањем наведеног удружења осигураће се квалитетнија комуникација и пренос знања
између кључних чланова винске и виноградарске индустрије у Србији
• Кључ је мотивисати одазив и укључивање чланова у удружење, због чега би постављању
наведеног тела требало приступити професионално, на пример:
• Осигурање простора за састанке и административне подршке
• Претплате на релевантне часописе и публикације
• Договарање колективних одлазака на конференције и студијска путовања
• Едукација (нпр. позивање гостујућих стручњака из целог света)
Развој удружења за окупљање чланова из ширег спектра повезаних делатности по
регијама
• Наведено удружење би требало да буде основни инструмент за окупљање различитих
чланова са дефинисаног подручја, како би се заједнички дефинисали и развијали елементи
тероара, туристичко искуство која ставља вино у доминантни план и осталих генералних
искустава на подручју (по узору на Venezia Friuli Giulia)
• Удружење ће бити процесно повезано и укључено у рад централне организације винара и
виноградара
Модернизација мањих географских задруга

Опис мере
•

Српско винарство и виноградарство окарактерисано је
доминантно самосталним деловањем појединаца, мањих
регионалних/локалних организација на волонтерској основи и без
системског преноса знања и рада на интеграцији осталих
повезаних сектора са циљем идентификације међусобних
синергија (ресторатери, произвођачи локалних производа,
туризам и сл.)

•

Кроз ту меру, горенаведени проблеми биће решавани стварањем
структурираног система који ће подстаћи пренос знања и
мотивисати веће ангажовање ширег спектра привредних
делатности/чланова

•

Користи од мере
•
•
•

Кључни предуслови за спровођење мере

Додатни систем преноса знања на српске винаре и виноградаре
Јачање туристичког потенцијала и материје за комуникације
тероара

•

Потенцијалне синергије унутар спектра повезаних сектора

•

Извор: Horwath HTL

Редефинисање целог система управљања потребно је прилагођавати путем рада мањих задруга који су
фокусирани на стварање стварне додате вредности (усклађено са имплементацијом мере 12)

•

Формирање кључне масе чланова (лидера) који ће предводити постављање и развој
удружења
Давање иницијалног финансијског подстицаја за постављање удружења
Удружење за шири спектар чланова мора покривати довољно велику територијалну
јединицу, која може пружити искуства госту за минимално 5 дана (нпр. 5 удружења на нивоу
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целе Србије)

1. Развој производа са фокусом
на идентитет

2. Развој виноградарских
површина и домаће
производње вина

3. Заштита и развој тржишта

4. Организација система
управљања

5. Развој интелектуалног и
људског капитала

Мера 14: Формирање/оптимизација регионалних организација у
којима учествују сви важни чиниоци ланца вредности (2/2)
Следећи кораци
2020

2021

2022

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1. Формирање удружења енолога, технолога и произвођача вина
2. Развој удружења за окупљање чланова из ширег спектра повезаних делатности по регијама
2.1. Дефинисање финалног модела рада удружења и географских подручја
2.2. Усклађивање рада са локалним самоуправама и системом управљања туризмом
2.3. Пилот пројекат (1-2 регије)
2.4. Имплементација пројекта у свим регијама
3. Модернизација мањих географских задруга1

Одговорност за реализацију

Централна организација винара и виноградара
Локалне самоуправе
Министарство трговине, туризма и
телекомуникација

Ниво ризика

Потребни интерни ресурси
• 0,2 FTE (Покретање иницијативе и учешће у
важнијим догађајима)
• Издвојено време тима на нивоу регија

Буџет
• 20k – 25k EUR (Оперативни буџет удружења
енолога, технолога и произвођача)
• Буџет за рад удружења чланова (локални буџет)

Ризици

Управљање ризиком

Професионална комуникација стратегије са
• Недовољни број интерних лидера
наменским буџетом и користи мере за развој
• Недовољна мотивација за модернизацију мањих
винарства
задруга (неразумевање потребе промене)
Средња
Ниска
Висока
• Управљање процесом од стране централне
организације.
1) Наставак у односу на Меру 12, тј. конкретније на иницијативу „Дефинисања детаљне организације и међусобних улога у систему “
Извор: Horwath HTL
•
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Садржај
Стратешке полуге

1. Развој производа са
фокусом на идентитет
2. Развој виноградарских
површина и домаће
производње

Стратешке мере
1. Консолидација рејона
2. Дефинисање новог система апелација
3. Унапређење процеса укрупњавања земљишта
4. Унапређење постојећег система подстицаја
5. Оптимизација система подршке виноградарству и винарству
6. Уређење тржишта увоза вина/грожђа
7. Прилагођавање регулаторног окружења ЕУ стандардима и растерећење административних комплексности

3. Заштита и развој домаћег
тржишта

8. Дефинисање програма унапређења пласмана вина мањих винарија
9. Постављање маркетинга српских вина
10. Имплементација оперативног маркетинг плана
11. Развој винског туристичког производа
12. Успостављање централног система управљања који ће подржавати рад и развој винарства и виноградарства

4. Организација система
управљања

13. Активна подршка у имплементацији стратегије по приступу пројектне канцеларије
14. Формирање/оптимизација регионалних организација у којима учествују сви важни чиниоци ланца вредности
15. Оптимизација система прикупљања и праћења статистике у сектору са фокусом на систем KPI-јева

5. Развој интелектуалног
капитала
Извор: Horwath HTL

16. Прилагођавање улоге института стварним потреба сектора са снажним нагласком на R&D
17. Осигурање квалитетнијег система едукација постојећих винара
18. Усклађивање образовних програма средњег и високог школства
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1. Развој производа са фокусом на
идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3. Заштита и развој тржишта

4. Организација система управљања

5. Развој интелектуалног и људског
капитала

Мера 15: Оптимизација система прикупљања и праћења статистике у
сектору са фокусом на систем KPI-јева1 (1/2)
Сажетак мере – Оптимизација система прикупљања и праћења статистике сектора са фокусом на KPI систем
Иницијативе / Идеје за реализацију мере

Циљ мере
Успостављање свеобухватне адекватне статистичке базе података и
методологије која ће пратити развој винарства и виноградарства.

Опис мере
•

Тренутни систем аналитике и праћења статистике у сектору
винарства и виноградарства није усклађен између Министарства
пољопривреде, Републичког завода за статистику и Европског
стандарда за праћење извештавања.

•

Овом мером развила би се платформа, дефинисали и
стандардизовали процеси, извештаји и систем KPI-јева, а систем
прикупљања и праћења статистике био би у служби развојне
полуге винарства и виноградарства, уз савремену усклађеност и
координацију између свих укључених јавних тела и крајњег
корисника.

1. Успостављање статистичког стандарда за процесе праћења, анализе и
извештавања
• Један од кључних предуслова за стварање полуге подршке развоју винарства и
виноградарства у Србији (нпр. ажурни и тачки подаци, транспарентност сектора, итд.)
2. Умрежавање свих укључених јавних тела
• Умрежавањем свих јавних тела требало би омогућити интерактивну размену података, уз
истовремену уштеду времена и осталих ресурса потребних за генерисање појединачних
извештаја или преузимања доступних података
3. Развој платформе за податке
• Оснивање централне базе података која је нужан предуслов за генерисање
стандардизованих извештаја
• Развојем платформе за податке би се створио предуслов за умрежавање свих јавних тела
јавног апарата
• Повратне информације и подаци читавог сектора би били доступни у реалном времену
4. Имплементација система KPI-јева
• Имплементацијом система KPI-јева смањила би могућност манипулативних радњи
• Стандардизовани систем KPI-јева служи као полазна основа за анализу сектора
• Представља фактор мерења успеха и позитивно конкурентског окружења

Користи од мере
•
•
•
•

Ажурни и тачни статистички подаци за извештавање
Квалитетна подлога за инвеститоре
Смањена могућност манипулативних радњи од винограда до
полице
Подлога за мултилателарно умрежавање осталих сектора
привреде

1KPI

– Key Performance Indicator (Кључни показатељи успешности)

Кључни предуслови за спровођење мере
•

Осигуран буџет

•
•

Квалификовани интерни пројектни тим у служби интерне споне са кључним учесницима
Сарадња свих потребних јавних тела

Извор: Horwath HTL
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1. Развој производа са фокусом на
идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3. Заштита и развој тржишта

5. Развој интелектуалног и људског
капитала

4. Организација система управљања

Мера 15: Оптимизација систем прикупљања и праћења статистике у
сектору са фокусом на систем KPI-јева (2/2)
Следећи кораци
2021
јан

феб

мар

апр

мај

јун

јул

авг

сеп

окт

нов

дец

0. Осигурање буџета и успостављање ПМО канцеларије
1. Дефинисати и стандардизовати процесе прикупљања података
2. Стандардизовати извештаје са интегрисаним системом KPI-јева
3. Створити нову мрежну инфраструктуру са могућношћу мултилатералног
умрежавања
4. Умрежити све дефинисане инпуте у интерактивну веб презентацију
5. Едукација и реклама интерним и екстерним корисницима

Одговорност за реализацију

Потребни интерни ресурси
• 0,4 FTE пројектног тима са стране винара и
јавног сектора (под претпоставком ангажовања
екстерних консултаната)

• Републички завод за статистику
• Управа за аграрна плаћања

Ниво ризика

Извор: Horwath HTL

Средњи

• 90,000 EUR

Ризици
•

Низак

Буџет у 2021.

Висок

•

Одлагање имплементације услед неочекиваних
спољних околности
Неадекватан стандард извештавања за сектор

Буџет до 2030.
• 350,000 EUR

Управљање ризиком
•
•

Успостављање интерног пројектног бироа који у
сарадњи са екстерним консултантима води
имплементацију
Тестирање система прикупљања и праћења
статистика са свим кључним учесницима
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1. Развој производа са фокусом на
идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3. Заштита и развој тржишта

4. Организација система управљања

5. Развој интелектуалног и људског
капитала

Идентификовани изазови указују на значајан потенцијал за
побољшање система прикупљања и праћења статистика
Преглед идентификованих изазова и иницијатива за побољшање
Иницијативе за унапређење

Идентификовани изазови
•

•

•
•
•

Стандард извештавања, ажурност и вредност података међу
јавним органима није дефинисан и разликује се од извора
до извора (нпр. дирекција за аграрна плаћања - ниже
рангирано опративно јавно тело делује као аутономна
јединица, нема сопствено одељење за статистику, што
спречава успостављање стандарда статистичког
извештавања и ремети се доследност и благовременост
података)
Процес праћења и анализе статистике није стандардизован
на свим нивоима хијерархије укључених стејкхолдера
(Министарство, РЗС, Дирекција за аграрна плаћања итд.)
На постоји систем умрежавања који би омогућио размену
података између јавних тела, већ се подаци размењују ad-hoc
Систем кључних показатеља успешности није
имплементиран ни на једаном нивоу власти јавних тела
Тренутно успостављен систем прикупљања и праћења
статистике не делује стимулативно на разоткривање и
сузбијање тржишних манипулација

Извор: Horwath HTL

•
•
•
•
•

Дефинисати стандард извештавања између свих
заинтересованих страна у циљу пружања ажурних и
тачних информација
Дефинисати процесе прикупљања, праћења и анализе
података по принципу централног хаба података којем
имају приступ свих учесници
Умрежавање тачака свих укључених јавних тела у сврху
брже, јефтиније и правовремене размене података
Развој платформе података за размену података по
принципу надоградивог централног хабa (могућност
надоградње и осталих сектора привреде)
Унапређење система статистике и праћења кроз
имплементацију модела KPI-јева са циљем осигурања
транспарентности, полазишта за напредну анализу и
стварања позитивно конкурентског окружења

212

1. Развој производа са фокусом на
идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3. Заштита и развој тржишта

4. Организација система управљања

5. Развој интелектуалног и људског
капитала

Статистичко праћење и службени извештаји нису усклађени и
стандардизовани и разликују се од тела до тела јавног сектора
Пример неусклађености података између РЗС и МПВШ, 20181. (у ha)

-70%
22,2

15,5

6,7

Податак РЗС
1) Податак РЗС-а са пописа пољопривреде 2012
Извор: РЗС, Виноградарски регистар, Horwath HTL

Разлика

МПВШ –
Виноградарски регистар
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1. Развој производа са фокусом на
идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3. Заштита и развој тржишта

4. Организација система управљања

5. Развој интелектуалног и људског
капитала

Интегрисањем система KPI-јева створио би се предуслов за позитивно
конкурентско окружење, уз истовремено смањење могућности манипулације
Пример неусклађености између производње и потенцијала производње вина, 2018.
Преглед тржишта грожђа за вино у Србији, 2018 (мил. kg)

Потенцијал производње вина у Србији1, 2018 (мил. l)

-69%

13,4

-1,1

125,5

94

113,2
29

Производња

Увоз

Извоз

Укупно тржиште

Потенцијал производње1

Пријављена произведена количина

Несклад између потенцијала производње и пријављене количине указује на величину сивог тржишта
1) Под претпоставком да се све увезено грожђе прерађује у вино, Decanterovа сразмера конверзије је примењена 1kg=0,75l
Извор: Републички завод за статистику, Виноградарски регистар, UN Comtrade, Horwath HTL
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1. Развој производа са фокусом на
идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3. Заштита и развој тржишта

4. Организација система управљања

5. Развој интелектуалног и људског
капитала

Интеграција система KPI-јева и стандарда извештавања уз умрежавање кључних
учесника омогућава праћење и брзу реакцију на промене у тржишним трендовима
Пример добре праксе Wine Australia – интегрисани систем KPI-јева и стандардизовано извештавање
Интегрисани систем KPI-јева који прати дешавања на
домаћем и међународном тржишту

Извор: Wine Australia, Horwath HTL

Стандардни извештаји као резултат улазних инпута свих
укључених учесника, доступни у реалном времену
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1. Развој производа са фокусом на
идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3. Заштита и развој тржишта

4. Организација система управљања

5. Развој интелектуалног и људског
капитала

Интерактивна платформа је у служби централног хабa података, развијеног са циљем
информисања крајњих корисника и подршке сектору винарства и виноградарства
Пример добре праксе Wine Australia – Интерактивна платформа
Интерактивна платформа за презентацију стања сектора
крајњем кориснику

Извор: Wine Australia, Horwath HTL

Редовне статистичке и информативне публикације о
најновијим актуелностима и трендовима сектора
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1. Развој производа са фокусом на
идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3. Заштита и развој тржишта

4. Организација система управљања

5. Развој интелектуалног и људског
капитала

Успостављање новог система за прикупљање и праћење статистике, уз обраду података
сектора може служити и као пилот пројекат за умрежавање субјеката из јавног сектора
Илустративна шема нове организације система прикупљања и праћења статистике
Излаз података

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде

Испоруке

Процесна обрада података

Кључни учесници

Улаз података

Републички завод за
статистику

•
•
•
•

Стандардизовани извештаји
са сврхом:
• Поређења (benchmark-а),
• Подлоге за разна буџетирања,
• Подлоге за инвеститоре

Извор: Horwath HTL

Илустративно

Управа за аграрна плаћања

Прикупљање инпута кључних учесника
Стварање стандардизоване базе података
Имплементација система KPI-јева
Испорука података према захтевима крајњег корисника

Транспарентан приказ за
јавност:

Доградива мрежна
инфраструктура:

• Интерактивна web презентација
• Транспарентан приказ KPI-јева

• Постојећа структура података
у служби платформе јавног
апарата
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Садржај
Стратешке полуге

1. Развој производа са
фокусом на идентитет
2. Развој виноградарских
површина и домаће
производње

Стратешке мере
1. Консолидација рејона
2. Дефинисање новог система апелација
3. Унапређење процеса укрупњавања земљишта
4. Унапређење постојећег система подстицаја
5. Оптимизација система подршке виноградарству и винарству
6. Уређење тржишта увоза вина/грожђа
7. Прилагођавање регулаторног окружења ЕУ стандардима и растерећење административних комплексности

3. Заштита и развој домаћег
тржишта

8. Дефинисање програма унапређења пласмана вина мањих винарија
9. Постављање маркетинга српских вина
10. Имплементација оперативног маркетинг плана
11. Развој винског туристичког производа
12. Успостављање централног система управљања који ће подржавати рад и развој винарства и виноградарства

4. Организација система
управљања

13. Активна подршка у имплементацији стратегије по приступу пројектне канцеларије
14. Формирање/оптимизација регионалних организација у којима учествују сви важни чиниоци ланца вредности
15. Оптимизација система прикупљања и праћења статистике у сектору са фокусом на систем KPI-јева

5. Развој интелектуалног
капитала
Извор: Horwath HTL

16. Прилагођавање улоге института стварним потреба сектора са снажним нагласком на R&D
17. Осигурање квалитетнијег система едукација постојећих винара
18. Усклађивање образовних програма средњег и високог школства
218

1. Развој производа с фокусом на
идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3. Заштита и развој тржишта

4. Организација система управљања

5. Развој интелектуалног и људског
капитала

Meрa 16: Прилагођавање улоге института стварним потребама сектора са
снажнијим нагласком на истраживање и развој (1/2)
Сажетак мере – Усклађивање улоге Института стварним потребама индустрије са снажнијим нагласком на истраживање и развој
Иницијативе / Идеје за реализацију мере

Циљ мере
Оснивање Националног института на начин да доноси материјално
значајну вредност развоју винарске и виноградарске индустрије

•
•
•

1. Дефинисање програма националног института1
•

Опис мере

•

Данашњи систем института има маргинализирану улогу и неадекватне
буџете да би се осигурала значајнија улога
С обзиром на значајне амбиције раста, биће неопходно инвестирати у
подручје развоја знања, едукације, као и рада на осигуравању
елементарних материјала за рад винара
Кључне функције института би требало да буду усмерене на:

•

• Истраживање, развој и стандардизацију клонова аутохтоних сорти
• Развој матичног винограда, контрола и унапређење производње

Завршавање програма националног института (који укључује и план за подизање нових
матичних засада, функцију подршке индустрији – кроз, на пример, тестирања, истраживање
и развој и сл.)
Усвајање програма националног института

При дефинисању програма водити рачуна о величини виноградарског подручја, ресурсној и
историјској утемељености
2. Имплементација програма националног института
3. Унапређење квалитета подршке удаљенијим деловима Србије (потенцијално
разматрање стварање повезаних „испостава“, односно центара изврсности)
4. Сертификација/селекција клонова прокупца (и других аутохтоних и новостворених
сорти)

лозних калемова

• Истраживања у подручју винарства и виноградарства
• Маркетиншко – едукативна делатност – праћење трендова и
промоција српских вина на страним тржиштима

• Снажнији допринос у подршци и едукацији у сектору

Користи од мере
•
•
•

Kвалитетнији и доступнији садни материјал
Развој комерцијално атрактивних аутохтоних сорти
Снажнија подршка научне заједнице сектору

Кључни предуслови за спровођење мере
•

Осигурање буџета за развој

•

Професионални приступ и управљање целокупним пројектом

•

Укључивање што већег броја винара/виноградара са циљем прецизирања њихових потреба

1) Подршка већ актуелним активностима планирања националног института у Сремским Карловцима. У случају да се планиране активности не спроведу, нужно је
направити нови програм развоја националног института (потенцијално може бити и опција развоја већег броја центара)
Извор: Horwath HTL
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1. Развој производа с фокусом на
идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3. Заштита и развој тржишта

4. Организација система управљања

5. Развој интелектуалног и људског
капитала

Meрa 16: Прилагођавање улоге института стварним потребама сектора са
снажнијим нагласком на истраживање и развој (1/2)
Следећи кораци
2019

2020

2021

2022

2023

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1. Дефинисање програма националног института
2. Имплементација програма националног института
3. Унапређење квалитета подршке удаљеним деловима
Србије
4. Сертификација клонова прокупца / других сорти

Одговорност за реализацију
Универзитети и институти
Централна организација винара и
виноградарства

Потребни интерни ресурси
• Активни ангажман научне заједнице
(минимално 2 FTE)

Категорија ризика

Извор: Horwath HTL

Средњи

•
•
•

Ризици
•

Низак

Буџет

Висок

•

Одлагање имплементације због неодлучности
око финалног модела института
Недовољна подршка удаљеним винским регијама

800k – 1 mil. EUR (прва година имплементације)
2 mil. EUR (остале године имплементације)
10k EUR (Сертификација клонова)

Управљање ризиком
•
•

Укључивање и тестирање програма националног
института са свим кључним учесницима
Континуиран рад и унапређење повезаности
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Садржај
Стратешке полуге

1. Развој производа са
фокусом на идентитет
2. Развој виноградарских
површина и домаће
производње

Стратешке мере
1. Консолидација рејона
2. Дефинисање новог система апелација
3. Унапређење процеса укрупњaвања земљишта
4. Унапређење постојећег система подстицаја
5. Оптимизација система подршке виноградарству и винарству
6. Уређење тржишта увоза вина/грожђа
7. Прилагођавање регулаторног окружења ЕУ стандардима и растерећење административних комплексности

3. Заштита и развој домаћег
тржишта

8. Дефинисање програма унапређења пласмана вина мањих винарија
9. Постављање маркетинга српских вина
10. Имплементација оперативног маркетинг плана
11. Развој винског туристичког производа
12. Успостављање централног система управљања који ће подржавати рад и развој винарства и виноградарства

4. Организација система
управљања

13. Активна подршка у имплементацији стратегије по приступу пројектне канцеларије
14. Формирање/оптимизација регионалних организација у којима учествују сви важни чиниоци ланца вредности
15. Оптимизација система прикупљања и праћења статистике у сектору са фокусом на систем KPI-јева

5. Развој интелектуалног
капитала
Извор: Horwath HTL

16. Прилагођавање улоге института стварним потреба сектора са снажним нагласком на R&D
17. Осигурање квалитетнијег система едукација постојећих винара
18. Усклађивање образовних програма средњег и високог школства
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1. Развој производа с фокусом на
идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3. Заштита и развој тржишта

4. Oрганизација система управљања

5. Развој интелектуалног и људског
капитала

Meрa 17: Осигурање квалитетнијег система едукације постојећим винарима (1/2)
Сажетак мере – Осигурање квалитетнијег система едукације постојећим винарима
Иницијативе /Идеје за реализацију мере

Циљ мере
Повећање нивоа изврсности производа, стручности постојећих и
будућих винара, повећање винске културе и међународни искорак.

Oпис мере
Пренос знања из најбољих светских пракси и савремених захтева
ка произвођачима је спор, што смањује њихову укупну
конкурентност на глобалном тржишту.
Маркетиншка знања винара и свест о потреби маркетинга српских
вина је ниска.
Постоји значајан простор за унапређење винске културе
Овом мером би се испунила потреба за стицањем нових
виноградарских и винарских знања и успоставила би се боља
сарадња предузетника и науке, уз истовремено стварање
предуслова за унапређење винске културе.

•
•
•
•

• У функцији осигуравања имплементације стратегије и то посебно маркетинг плана, покренути едукације на
тему маркетинга вина - едукације ће обухватити:
• приближавање маркетинг плана односно његовог значења за регије и винаре
• циљ је да винари савладају основе маркетинга вина
• концепт: 4 циклуса предавања-радионица по 3 дана ( уз претпоставку 100 полазника прве године, трошак по
полазнику око 3.000 EUR - 2k покрива држава, 1k плаћа винар)
• Формирање центара изврсности, као кључна спона између јавног и приватног сектора у смислу едукације
• Центар изврсности ће бити центар специјалистичке едукације винара, као и полуга за оспособљавање нових винара.
• Организација студијског путовања и benchmark-инг
• Развој стратешког програма тренинга и едукације за младе људе и постојеће виноградаре и винаре
• Едукација у сaрадњи сa врхунским међународним експертима и врхунским школама из ЕУ
• Структурирање програма и сарадње са циљем повезивања најбољих винарија у ЕУ са најбољим студентима из Србије
који ће кроз новостечена знања и успостављене пословне односе бити креатори додате вредности, а тиме и искорак
српских вина на међународну винску сцену

• Дефинисање ено-гастро академије са циљем едукације широког круга винара и угоститеља
(едукација од пробања, сорти вина, потенцијала, обиласци винограда и винарија - својеврсни интерни
benchmarking у односу на најбољу домаћу праксу; циљ је да након завршеног задњег степена полазници
буду практично спремни за полагање основног испита за Sommeliera)
• Континуирани рад ено-гастро академије (претпоставка 5-6 хиљада полазника годишње)

Koристи од мере
•
•
•
•

Имплементација стратегије и маркетинг плана
Повећање маркетиншке изврсности
Раст винске културе у Србији
Раст кроз знање и додату вредност и искорак у ЕУ

Извор: Horwath HTL

Кључни предуслови за спровођење мере
•
•
•

Oсигурање адекватних буџета
Сарадња са врхунским међународним стручњацима
Сарадња са новим Институтом и факултетима у Београду, Новом Саду и Нишу (Крушевцу)
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1. Развој производа с фокусом на
идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3. Заштита и развој тржишта

4. Организација система управљања

5. Развој интелектуалног и људског
капитала

Meрa 17: Осигуравање бољег образовног система постојећих винара(2/2)
Следећи кораци
2020
Jан Феб Maр Aпр Maј

Jун

Jул

2021
Aвг Сеп Окт Нов Дец

Jaн Феб Maр Aпр Maј

Jун

срп

0. Осигурање буџета
1. Едукација на тему маркетинга у винарству
2. Оснивање центра изврсности
3. Реализација стручно образовне сарадње
4. Организација студијског путовања
5. Покретање ено-гастро академије

Одговорност за реализацију

Потребни интерни ресурси

Нова централна професионална организације и
Савез винара и виноградара Србије

• 0,2 FTE администрације у функцији координације
маркетиншке агенције које ће испоручити
спољни експерти и 0,2 FTE за ено-гастро
aктивности.

• 300 k EUR за маркетиншку Из развојног маркетинг буџета:
едукацију
• 300k EUR у прве 2-3 год.
• 90k EUR студијско
• 200 k EUR г. OPEX eно-гастро академије
путовање
• 100-150k EUR г. за специјализоване едукације

Категорија ризика

Ризици

Управљање ризиком

Низак

Извор: Horwath HTL

Средњи

Висок

• Aдминистративно бирократске баријере
• Мали одазив винара и виноградара

Буџет у 2020

Буџет до 2030

• У старту осигурати добру сарадњу са
министарствима и кључним учесницима
• Проактивна мотивација виноградара и винара
22
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1. Развој производа с фокусом на
идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3. Заштита и развој тржишта

4. Организација система управљања

5. Развој интелектуалног и људског
капитала

Окупљањем, промоцијом и едукацијом произвођача и потрошача вина
стварају се предуслови за подизање нивоа винске културе
Преглед циљева и иницијатива ено-гастро академије
1.

Окупљање
произвођача вина са
циљем уједињеног
тржишног наступа
• Успостављање предуслова
за повећање продаје на
домаћем и извозним
тржиштима
• Деловање на повећање
конкурентности домаћих
вина - стварање производа
са вишом додатом
вредношћу
• Проактивно комуницирање
нове бренд приче кроз
спрегу са аутентичном
изворношћу, потребном за

такмичење на светском
нивоу

Извор: Horwath HTL

2.

Промоција винске
културе, едукације
произвођача и
тржишта

• У сврху подизања нивоа
знања полазника академије
до нивоа Sommelier-а
• Успостављање програма
едукације произвођача вина
о маркетингу вина
• Организација годишњих
продајних и маркетиншких
конференција у сврху
презентације и упознавања
са најновијим тржишним
трендовима индустрије
• Организација студијских
путовања уз развој интерног
benchmark-инга

4.

3.
Едукација купаца /
потрошача вина
• Oмогућава успостављање
повратне везе, јер добија
непосредне потребне
информације о потребама
купаца/потрошача и у
коначнно стварање базе
података
• Генерисање потенцијалних
потрошача вина кроз
подизање свести о
предностима и
oсобеностима вина као
производа
• Стварање преференције и
мотива приликом куповине
вина

Повезивање вина са
активностима
појединачних регија
• Резултира вином као
производом више
вредности
• Повезати вино са
гастрономским,
природним, културноуметничким, историјским,
забавним и другим
активностима конкретне
винске регије-дестинације
у циљу развоја винског
туризма
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Садржај
Стратешке полуге

1. Развој производа са
фокусом на идентитет
2. Развој виноградарских
површина и домаће
производње

Стратешке мере
1. Консолидација рејона
2. Дефинисање новог система апелација
3. Унапређење процеса укрупњавања земљишта
4. Унапређење постојећег система подстицаја
5. Оптимизација система подршке виноградарству и винарству
6. Уређење тржишта увоза вина/грожђа
7. Прилагођавање регулаторног окружења ЕУ стандардима и растерећење административних комплексности

3. Заштита и развој домаћег
тржишта

8. Дефинисање програма унапређења пласмана вина мањих винарија
9. Постављање маркетинга српских вина
10. Имплементација оперативног маркетинг плана
11. Развој винског туристичког производа
12. Успостављање централног система управљања који ће подржавати рад и развој винарства и виноградарства

4. Организација система
управљања

13. Активна подршка у имплементацији стратегије по приступу пројектне канцеларије
14. Формирање/оптимизација регионалних организација у којима учествују сви важни чиниоци ланца вредности
15. Оптимизација система прикупљања и праћења статистике у сектору са фокусом на систем KPI-јева

5. Развој интелектуалног
капитала
Извор: Horwath HTL

16. Прилагођавање улоге института стварним потреба сектора са снажним нагласком на R&D
17. Осигурање квалитетнијег система едукација постојећих винара
18. Усклађивање образовних програма средњег и високог школства
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1. Развој производа с фокусом на
идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3. Заштита и развој тржишта

4. Организација система управљања

5. Развој интелектуалног и људског
капитала

Мера 18: Усклађивање програма средњег и високог образовања (1/2)
Сажетак мере – Унапређење образовања у формалном и неформалном сегменту
Иницијативе / Идеје за реализацију мере

Циљ мере
Креирање курикулума који ће и виноградарима и винарима пружати
свеобухватније знање о виноградарству и винарству.
Усклађивање образовних програма у средњошколском и високом
образовању у складу са потребама тржишта, по узору на најбољу праксу.

Опис мере
Образовни систем захтева модернизацију наставних планова на свим
нивоима, у складу са савременим потребама тржишта. Наслеђени формат у
формалном образовању подразумева потпуно одвојене профиле виноградара
и винара, без разумевања процеса прављења и комерцијализације вина у
целини. У циљу унапређења квалитета образовања, МПНТР, у сарадњи са
Привредном комором Србије, реализује дуални модел образовања, па се
тиме отвара могућност да ученици путем учења кроз рад у реалном радном
окружењу стекну слику о сектору виноградарства и винарства. Додатно, још
увек ниско развијено тржиште условљава и недовољну атрактивност сектора
за запошљавање, а са развојем и повећањем квалитета производње, потребе
овог сектора за квалитетним, образованим кадровима расту. Увођењем и
редефинисањем профила у формалном образовању на свим нивоима,
интердисциплинарних мастер програма у високом образовању, увођењем
програма целоживотног учења, смањује се ризик од недостатка кадрова.

Унапређење програма за постојеће профиле у складу са савременим стандардима квалификација прилагођених потребама
привреде и друштва у целини / евентуално увођење нових профила и укључивање у дуално образовање у складу са
потребама привредног развоја
Очување образовних профила у средњим стручним школама, где тренутно не постоји довољан број ученика за формирање
одељења (нпр. смањење броја ученика за формирање одељења на 15, прављење комбинованих одељења, центара изврсности,
евентуално додељивање посебног статуса овим школама, итд.)
Прилагођавање курикулума на пољопривредним и технолошким факултетима / департманима
•

Тренутно се узгајање винове лозе и производња вина студирају на одвојеним факултетима, због чега студенти не добијају
свеобухватно знање - од засада до чаше

•

У циљу комплетирања стручности, потребно је у курикулуме уврстити предмете који ће тај јаз у знању надокнадити

Програм стипендирања / кредитирања студената за потребе развоја сектора
•

Посебан програм стипендирања за постојеће и будуће мастер курсеве који обједињавају винарство и виноградарство

•

Кредитирање студената за одлазак на винске академије (нпр. у Бордоу, Бечу...), уз обавезу враћања у Србију и запошљавања у
сектору, уз гаранције послодавца

Образовање о винима у секторима где је вино важна компонента
•

Увођење програма целоживотног учења на комерцијалној основи
•

Подстицање верификације програма неформалног образовања којима се стичу квалификације, односно знања, вештине,
способности и ставови из области виноградарства и винарства

•

Успостављање платформе за стално усавршавање и напредовање стручњака, у сарадњи образовних институција са винском
привредом

Користи од мере
•

Пораст квалитета знања стручњака у индустрији

•

Повећање интереса за рад у винској индустрији

•

Свеобухватнија знања младих стручњака

•

Уз образовање јавности о винима, последично ће се догодити и раст
тражње односно повећање тржишта

Izvor: Horwath HTL

Увођење одговарајућег предмета за упознавање вина и представљање крајњем потрошачу (угоститељски профили), могуће и кроз
програме стручног оспособљавања и усавршавања

Кључни предуслови за спровођење мере
•

Активно учешће и координација активности од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(МПНТР), Агенције за квалификације, Завода за унапређивање образовања и васпитања и Националног
акредитационог тела (НАТ-а)

•

Активно учешће Привредне коморе Србије

•

Активно учешће универзитета у Србији

•

Активно учешће виноградара и винара
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1. Развој производа с фокусом на
идентитет

2. Развој виноградарских површина
и домаће производње вина

3. Заштита и развој тржишта

5. Развој интелектуалног и људског
капитала

4. Организација система управљања

Мера 18: Усклађивање програма средњег и високог образовања (2/2)
Следећи кораци
2020

Q1

Q2

Q3

2021

Q4

Q1

Q2

2022

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

1. Прилагођавање програма у средњим школама и дуално образовање
2. Прилагођавање курикулума на факултетима / акредитација нових
програма
3. Програм стипендирања / кредитирања студената
4. Увођење предмета о винима за друге повезане профиле
5. Увођење програма целоживотног учења на комерцијалној основи

Одговорност за реализацију

Министарство просвете и институције за унапређење
образовања, средње стручне школе, Привредна комора
Србије, универзитети / факултети, ЈПОА - верификоване
установе за неформално образовање одраслих, Централна
организација винара,

Потребни ресурси
• 0,5 FTE Министарства
• 0,5 FTE Централне организације винара
• Ангажовање спољних стручњака

Ниво ризика

Буџет у 2020.
• 20-30 хиљ. евра за
стипендирање
студената

Ризици
•

Izvor: Horwath HTL

Средњи

Висок

Незаинтересованост образовних инсититуција
(пре свега универзитета) и циклус акредитације

У зависности од
дефинисаних програма

Управљање ризиком
•

Низак

Буџет до 2030.

•
•

Ефикасно вођство и контрола процеса од стране
Министарства просвете
Подршка Привредне коморе Србије
Обезбеђено стипендирање за студенте на новим
програмима
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1.

Стратегија винарства и виноградарства Србије до 2020. године

2.

Буџет за имплементацију Стратегије

3.

Ефекти стратегије на винарство и виноградарство

4.

Дефинисане стратешке мере

5.

Прилози

Извор: Horwath HTL, 2019
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Глобални трендови у виноградарству и винарству

Глобално виноградарство и винарство карактеришу четири тренда
Преглед четири глобална тренда у виноградарству и винарству
Кључни налази
Снажнији
фокус на
вредности

• Производња на глобалном нивоу стагнира, пре свега због раста производње светских лидера
• Раст вредности индустрије заснован је на извозу веће вредности вина и порасту средње класе у Азији
• Снажније профилисање водећих винских играча на глобалној мапи
• Раст потрошње помера се у САД и Азију, са стагнацијом и благим падом на већини ЕУ тржишта

Промена
потрошачких
навика
Повећање
сложености
тржишта

• Нови сегменти мењају навике потрошача, оснажујући значај: традиције, аутентичности вина и органских
производа
• Заменски производи утичу на раст потрошње пива и жестоких пића
• Снажан прелаз ка „повољнијој" куповини је евидентан са позитивним утицајем на велике продавнице,
„радње у комшилуку“, као и online продавнице
• Online продавнице постају неизбежан канал за дугорочно пласирање производа
• Технологија прогресивно утиче на све елементе „ланца вредности“- од винограда, до навика у исхрани

Снажнији утицај
технологије

• Све је већи значај „паметне“ интеграције технолошких решења као елемената одржавања глобалне
конкурентности
• Утицај на крајњег купца, путем полуге технологије, постаје све снажнији

Извор: Horwath HTL, 2019
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Глобална површина под виноградима је суочена са благим падом
током посматраног периода
Површина под виноградима
Површина под виноградима у свету 2014. – 2018. (000 ha)1

7.557

Промене површина под виноградима 2014. – 2018. (000 ha)2

62

-0,36%
7.509

7.464

16

15

-64
-54

7.425

7.449

7.557
-31
-52

7.449

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2014.

Кина

Индија Италија Иран Турска Португал Остало 2018.

Смањење глобалне површине под виноградима од 2014. године, углавном је последица пада виноградарских
површина у Ирану, Турској и Португалу
1) Земље са виноградарским површинама већим од 32.000 ha, 2) Виногради намењени за производњу свих врста грожђа, укључујући и родне и неродне површине

Извор: OIV, Horwath HTL, 2019.
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Са сазревањем и глобализацијом винарства може се очекивати да
нови играчи изађу на тржиште
Површина под виноградима 2018. (000 ha)

Традиционалне винске земље
NWC8 (Нове извозне земље)1

51% од укупне
површине под
виноградима

969

Остали произвођачи

875
793

Нови Зеланд је пример фокусираног
извозника са ограниченим капацитетом
винограда

705

448 439

Зрелост винских дестинација и потенцијал винограда може се
218 212 192 191

посматрати као прилика за појављивање нових учесника на тржишту
153 151 147 146 126
111 106 103 94

92

84

82

75

69

66

55

49

46

45

42

39

37

36

32

ESP CHN FRA ITA TUR SAD ARG CHL PRT ROU IRN IND MOL AUS ZAF UZB GRC GER AFG RUS EGY BRS DZA HUN BGR GRO AUT MAR SYR UKR NZL MEX TJK PER

Промене у поређењу са 20142
Белешка: NWC8 – (САД, Аргентина, Чиле, Аустралиa, Јужноафричка Република, Нови Зеланд, Канада, Уругвај), 1) Од NWC8 (нових извозних земаља) на графикону,
недостају Канада и Уругвај; 2) Стагнација укључује промене мање од +/- 1%
Извоз: OIV, Horwath HTL, 2019.
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Производња вина је веома географски концентрисана – 10 кључних
тржишта производи 82% вина на глобалном нивоу
Кључне земље за производњу вина у 2018. години

Европа
55%

Aзија
3%

Италија 19%
Шпанија 15%
Француска 17%
Немачка 4%

Северна и Јужна
Америка
17%
САД 8%
Aргентина 5%
Чиле 4%

Кина 3%

Аустралијa
4%

Aфрика
3%

Aустралија4%

Јужноафричка Република 3%

Глобална производња вина 2014.–2018. (мил. hl)

Топ 5
64%

Водећи произвођачи вина у 2018. (мил. hl)

+2%
270

2014.

275

2015.

Извор: OIV, Horwath HTL, 2019.

270

2016.

249

2017.

292

2018.

55

Италија

49

Француска

44

Шпанија

24
САД

15
Аргентина
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Упркос смањењу виноградарских површина, ниво производње
бележи благи пораст
Промене у глобалној производњи вина, 2014.–2018. (мил. hl)
x

укупна разлика

+8%

10,6

2,1

4,9

0,8

-0,7

3,0

1,0

1,1

-2,0

3,9

-0,1

0,4

1,4

PRT

RUS

ROU

1,2

-5,6

292

270
Производња у кључним земљама
је главни покретач све већег
броја производње

2014.

ITA

FRA

ESP

SAD

ARG

CHL

AUS

GER

ZAF

CHN

HUN Остале 2018.

Произвођачи вина су поређани од највећег ка најмањем
Извор: OIV, Horwath HTL, 2019.
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Иако обим извоза стагнира, повећање тржишне вредности извоза
вина подстакнуто је вишом ценом вина
Пресек глобалног извоза вина
Вредност глобалног тржишта извоза вина (млрд. EUR)

Количина извоза (мил. hl)
0,81%

+5%
26

29

28

31

31

104

106

103

108

108

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

Просечне цене извоза (EUR/l)
4,63%

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2,4

2,7

2,8

2,9

2,9

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

Како Азијско тржиште наставља да профилира себе у потрошача вина, очекује се да просечна вредност
извоза вина порасте још више
Извоз: OIV, IWSR, Horwath HTL, 2019.

235

Нови играчи на тржишту свој раст заснивају на већим количинама
извоза, док се лидери у винској индустрији фокусирају на вредност
Топ извозници 2018.

Промена 2014.–2018.
10

Kоличина
Вредност
(мил. hl) (млрд. EUR)

21,1

2,9

ITA

19,7

6,1

FRA

14,1

9,3

CHL

9,3

1,7

AUS

8,6

1,8

ZAF

5,3

0,7

GER

3,7

1,0

USA

3,5

1,2

PRT

3,0

0,8

ARG

2,8

0,7

NZE

2,6

1

Извор: OIV, Horwath HTL, 2019

ITA

6

Вредност извоза у млрд. EUR

ESP

FRA

8

ESP

4
2
0
13

14

20

21

22

2,0

23

AUS
CHL

1,5

USA

2014.
2018.

• Кретање према вредности извоза:
• Француска
• Италија
• САД
• Нови Зеланд
• Кретање према количини извоза:
• Аустралија
• Чиле
• Јужноафричка Република
• Смањење количине извоза:
• Шпанија
• Аргентина
• САД
• Немачка

NZE GER
PRT

1,0

ARG

0,5

ZAF

0,0
0

1

2

3
4
5
7
Количина извоза у mhl

8

9

10

Лидери у винској индустрији
профилирају се према вредности
извоза, док нови играчи свој раст
заснивају на већој количини извоза
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Глобално, тржишта се налазе у различитим развојним етапама самопрофилисања, као нација потрошача вина
Tоп 10 глобалних тржишта увоза вина1
Просечна цена увоза,
2018. (EUR/l)
6.11

Укупан увоз,
2018. (мил. hl)
Швајцарска

5.65

Јапан

5.00

• САД тренутно представља најатрактивније тржиште
с обзиром на зрелост конзумације вина, као и
куповну моћ, која је у корелацији са трећом највећом
просечном ценом и количином увоза

1.78
2.67

САД

4.23

Канада

3.39

Белгија

3.35

Кина

11.51

Холандија

2.78

В.Британија
1.91

Немачка

1.87

Француска

• Земље Азијског тржишта и даље се профилишу као
нације које конзумирају вино - као што је случај
Јапана и Кине, са оријентацијом на квалитет вина и
појаву културе испијања вина

4.22
3.29

2

2.91

Кључне импликације

7.45
4.09
14.06
14.72
5.42

• Европско тржиште је подељено између квалитета и
квантитета, као начина профилисања на тржишту
вина - Немачка представља земљу са највећом
количином увоза, али је оријентисана према ниском
квалитету и ринфузном вину, праћена значајним
променама потрошачких навика као што су:
прихватање здравог начина живота, демографске
промене, све већи утицај локалних производа итд.,
В. Британија и даље представља глобални центар за
увоз вина, земље Benelux-а представљају средњу
тачку у односу цена-квалитет

1) Вино од свежег грожђа,укључујући обогаћена вина и грожђа осим тарифног броја 2009., 2) подаци узети из 2017.
Извоз: UN Comtrade база података, Horwath HTL, 2019.
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Кина и Француска бележе најјачи раст у количини увоза
Топ увозници 2018.

Промена 2014.–2018.

Количина
Вредност
(mhl)
(млрд. EUR)

6

USA

14,7

2,6

5

UK

13,2

3,5

4

USA

11,5

5,3

FRA

7,1

0,9

CHN

6,9

2,4

CAN

4,2

1,7

NLD

4,2

1,2

RUS

4,1

0,9

BEL

3,0

1,0

JPN

2,6

1,4

SWE

2,1

0,7

Извор: OIV, Horwath HTL, 2019.

Вредност увоза у млрд. EUR

GER

3

GER

UK

0
10

11

14

2,5

15

16

CAN

CHN

JPN

1,5

NLD
BEL
SWE

1,0

FRA

0,0
2

• Кретање према вредности увоза:
• Кинa
• САД
• Јапан
• Канада
• Кретање према количини увоза:
• Кина
• Француска
• В. Британија
• Русија
• Смањење количине увоза:
• Немачка
• Шведска
• Белгија

RUS

0,5

0

2014.
2018.

3

5
6
4
Количина увоза у mhl

7

8

САД су водеће у вредности увоза,
док су Кина и Француска
забележиле снажан раст у количини
увезеног вина
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Европски извозници су превасходно оријентисани према тржишту Велике
Британије и Немачке, док су Француска и Чиле закорачили на тржиште Кине
Матрикс увоза и извоза (мил. hl)
Tоп 3 извозних тржишта

Toп 6 увозних тржишта

Водећи светски извозници вина

Водећи светски увозници вина

Шпанска „вредност за новац” вина
снажно доприносе Француским увозним
винима

Немачка

В.Британија

САД

Француска1

Кина

TОП 5 по уделу извоза
(%)

Шпанија

3,59

1,18

0,71

5,56

1,34

51%

Италија

4,93

3,00

3,38

0,71

0,37

59%

Француска

2,34

1,87

1,73

2,31

45%

Чиле

0,42

1,10

1,10

0,09

1,30

44%

Aустралија

0,47

2,26

1,62

0,12

1,41

66%

Јужна Африка

0,98

1,03

0,13

0,31

0,16

45%

САД

0,36

1,26

0,06

0,12

27%

Немачка

0,66

0,20

0,07

0,05

29%

Португал

0,21

0,17

0,21

0,36

0,10

43%

Аргентина

0,06

0,31

0,58

0,03

0,05

52%

В. Британија представља најпопуларније
тржиште у винској индустрији
1) 2015. подаци узети због недоследности
Извор: UN Comtrade база података, Horwath HTL, 2019.

Снажна географска концентрација међу
лидерима на тржишту
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Глобална потрошња вина стагнира, али тренд конзумације вина се
сели на САД, Азијско и Афричко тржиште
Пресек глобалне потрошње вина
Промена глобалне потрошње вина 2014.–2018. (мил. hl)

Глобална потрошња вина 2014.–2018. (мил. hl)
+0,5%
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243

244

246

246
1,7

0,4

0,4

1,0

-0,1

-0,6

Остало1

Остатак
Европе

Јужна
Америка

246,0

2,3

241,0

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2014.

САД

Азија и
Океанија

Африка

Западна
Европа

2018.

• Узроци промена на глобалном нивоу су:
• Укупна годишња стопа раста износи +0,5% и у
складу је са трендом стагнације који се види на
страни понуде

• Раст куповне моћи у земљама у развоју (Aзија)
•
•
•
•

Сазревање нетрадиционалних винских тржишта, у смислу потрошње (Aзија, Aфрикa)
Промена животних навика, у смислу фокусираности на здравље и смањења потрошње
Нови сегмент потрошача (Северна Америка)
Популаризација осталих алкохолних пића– пива, џина, итд. (Европа)

1) Обухвата остале произвођаче вина који нису обухваћени на ТОП 30 листи (TOP 30 потрошача представља >90% глобалне потрошње)
Извор: OIV, Horwath HTL, 2019.
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Иако се развијају нова тржишта, 5 кључних тржишта и даље ће
представљати преко 50% удела на винском тржишту
Глобална потрошња вина у 2018. (%)
CAGR 14/18

Промена 14/18

Прогнозиран раст тржишта

CAGR 19’-23’ (f)

USA

+1,91%

+7,6%

+2,9%

FRA

-0,64%

-2,6%

+2,3%

ITA

+3,53%

+14,9%

+1,5%

GER

-0,37%

-1,5%

+2,1%

CHN

+0,29%

+1,3%

+4,1%

13%

11%
51%
9%
8%
7%

Белешка: (f) Прогноза раста тржишних прихода
Извор: OIV, Statista.com, Horwath HTL, 2019.
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Формирају се нови тржишни сегменти попут Миленијалца и они
доносе нове изазове за винску индустрију
Потрошачи вина у свету у 2017. (у %)
Кључни покретачи за Миленијалце
Baby boomers

Миленијалци

• 46% Миленијалаца заједно са вином конзумира
пиво, као и друга пића

Аутентичност

• Интересантна прича иза производа
• Значај органског узгоја вина – свест о природи

Жене потрошачи вина

• 2/3 регуларних потрошача вина у САД у
2017.год су жене (розе и пенушава вина)
• Потенцијал за вишеценовно пласирање
производа

Онлајн повратне
информације

• Повећава се стопа повратних информација
• Повећава осетљивост купаца на онлајн критике

Канали дистрибуције

• Нови продајни канали (нпр: књижаре, биоскопи,
Starbucks, онлајн продавнице итд.)
• Развој апликација (нпр: Drizly итд.)

36%

36%

21%

Генерација X

Спремност за
испробавање нових
ствари

7%

70+

Извор: Wine Market Council, Horwath HTL, 2019.
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Одабране винске регије су већ учиниле искорак у прилагођавању
новим сегментима купаца
Примери прилагођавања новим сегментима потрошача
Иновативне етикете

„Little black dress”
модно инспирисан
бренд вина са
променом етикете
доживео је годишњи
раст од 60,8%
Извор: Horwath HTL, 2019.

Вино са причом – циљани тржишни сегмент

Италијанска винарија
Ferro13 производи
линију вина за младе
"nerds"

Ново паковање

Решења у настајању
као што је "Xo, G"
бренд постају све
више заступљени на
тржишту
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Повољнија куповина омогућава купцима да добију и угоднију
куповину
Преглед трендова у каналима продаје за вино1
Tренд

Посматране земље

Кључне импликације
Фокусирање на мање продавнице
Избор вина у трговинама је више фокусиран и специфичан
Maње времена за одлучивање код потрошача
Количина вина купљеног по посети је мања, али потрошач купује
редовније

Раст „повољније” куповине

• САД
• В. Британија
• Француска
• Шпанија

•
•
•
•

Раст у директним и онлајн
продајним каналима

• САД
• В. Британија
• Француска
• Аустралија
• Шпанија

• Велики веб сајтови супермаркета добијају на значају као кључна продајна
места
• Потрошач проводи мање времена у директном контакту са производом,
али захтева више информација о истом

Консолидација малопродајне
мреже

• Аустралија
• Италија

• Значај односа дистрибутера са великим трговинама расте
• Потреба за дефинисањем јасних стандарда и смерница у преговарачком
процесу са главним играчима у малопродајној индустрији

1) Односи се на просечну промену канала продаје на одабраним тржиштима: Немачка, В. Британија, Француска, Шпанија, Италија;
2) Извор: Prowein малопродајни трендови, Horwath HTL, 2019.
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Снажне стопе раста електронске трговине подразумевају очигледан
потенцијал за пласман производа
Преглед онлајн глобалног тржишта
Светска прогноза за малопродајни e-commerce сегмент

Највећа тржишта е-трговине у 2019. (млрд. USD)

(000 млрд. USD)

+3,8x
4,9

740

Кина

651

САД

1,3

2014.

2021.

Утицај јачег развоја е-трговине у
националној/ регионалној малопродаји утиче
на промену потрошачких навика

Извор: Global Ecommerce Playbook, Statista.com, Horwath HTL, 2019.

В. Британија

93

Јапан

87

Немачка

77

Јужна Кореја

69

Француска

55

Канада

44

Бразил

16
245

Tехнологија ће имати све већи утицај на пословање - од винограда до
начина на који конзумирамо вино
Технолошки утицај на ланац вредности вина

Технолошка

Интегрисање технологије

Доживљај винарије кроз

интеграција
производног процеса

у малопродајна места
ради лакшег избора

виртуалну реалност
(Brancott Estate)

Винарија

Виноград

Малопродаја

Дистрибуција

Употреба дронова за

B2B платформе за повећање

прикупљање информације
о стању у винограду

ефикасности процеса управљања
односа између дистрибутера

Доживљај

Маркетинг

Раст значаја онлајн
маркетинга

Извор: DroneApps, Brancott Estate, Дигитални вински трендови, Kuvee Conected, Horwath HTL, 2019.

Потрошња вина

Дигитална боца за
информације о конзумираном
вину у реалном времену
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Утицај онлајн трговаца као што су Амазон и Кинеске малопродаје
наставља да расте
Пресек водећих глобалних онлајн продавница
Кинеска онлајн винска продавница

Онлајн малопродаја

2011.

2013.

1

wine.com

yesmywine.com

2

laithwaites.co.uk

3

2015.
amazon.com

2017.

5 будућих онлајн трендова
2019.

wine.com

wine.com

vente-privee.com jiuxian.com

amazon.com

amazon.com

boboqiu.com

jiuxian.com

lavinia.es

yesmywine.com

wajiu.com

4

wineshop.it

wine.com

danmurphys.com
food.tmail.com
.au

tmall.com

5

winechateau.com laithwaites.co.uk

vente-privee.com wineshop.it

jd.com

Нови
играчи на
тржишту
Извор: ePerformance barometer, Decanter China, China Wine Competition, Horwath HTL, 2019.

1. Пораст онлајн трговаца (Amazon,
Alibaba ect.)
2. Онлајн платформе водећих
регионалних/ националних
трговачких ланаца
3. Специјализоване онлајн
продавнице вина са изузетним
корисничким искуством и широком
понудом
4. Консолидоване „Collection brands”
– платформе које обједињују онлајн
продају појединих вина (BlackBox
wines итд.)
5. Онлајн продавнице винарија –
директна платформа за електронску
куповину (B2B сегмент, лoјални
купци)
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Технологија омогућава снажнију демократизацију вина, смањујући
утицај неколико водећих стручњака
Примери коришћења технологије у комуникацији са купцима
Све већи утицај специјализованих
комуникационих платформи

Друштвене мреже постају истакнути
канал за усмени пренос поруке

Снажнији утицај Инфлуенсера

Ниво коришћења друштвених мрежа од стране
потрошача вина1

45%

Facebook
17%

Instragram

15%

Vivino
Pinterest
Twitter
Youtube

500.000 корисника / потрошача
свакодневно дели своја мишљења о
винима на Viva’s aпликацији (32,8
милиона активних корисника)

12%
11%
9%

Потрошачи вина су најчешће активни
на водећим и специјализованом
друштвеним мрежама (иако још увек
нису атрактиван продајни канал, могу
послужити као снажна полуга за
брендирање и промоцију)

1) % потрошача вина који посећују, објављују и/или размењују информације о вину најмање једном месечно
2) Извор: Дигитални вински трендови, Decanter, Horwath HTL, 2019.

Утицај Инфлуенсера је знатно јачи,
али са утицајем већ утемељених
играча (Wine Spectator, Wine Enthusiast),
познате личности изван винског света
(глумци, певачи, etc.) имају све већу улогу.
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Имајући у виду глобалне трендове, локалне импликације су
примењиве
Утицај глобалног тренда на локална тржишта
Кључне локалне импликације
Снажнији
фокус на
вредност

• Потенцијални притисци на локално тржиште, као резултат повећане глобалне трговине
• Повећана сложеност уласка на инострано тржиште је главни генератор глобалног раста
• Потреба за јачим фокусом на вину са додатом вредности и аутентичности
• Потреба за јачим фокусом на: тржишне трендове, канале комуникације, аутентичност, итд.

Евидентне промене
у навикама
потрошача

Изражена све
већа тржишна
сложеност

• Разматрање органске/ одрживе производње као додатног елемента повећања конкурентности
• Изградња снажније културе испијања вина у локалном подручју (елемент одбране од алтернативног
производа)
• Побољшање процеса сарадње са великим продавницама (стандардизација, цене, итд.), као растући канал у
будућности
• Предузимање мера за снажнији улазак у онлајн сегмент (продаје и маркетинга)
• Интеграција са глобалним технолошким трендовима како би била у току са развојем тржишта

Раст утицаја
технологије

• Примена иновативних технолошких канала/платформи као једне од полуга за раст (искуство виртуалне
реалности, итд.)
• Фокусирање на онлајн комуникацију са крајњим потрошачем као базични елемент у винарству

Извор: Horwath HTL, 2019.
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Виноградарство и винарство у Србији

Виноградарство и винарство у Србији
1. Преглед виноградарства
2. Кључни показатељи успешности
3. Преглед производа
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Виноградарство и винарство у Србији је у раним почецима, заостаје за
регионалним суседима и сусреће се са неколико препрека за раст
Сажетак – Виноградарство и винарство
§ Србија има најмању површину под активним виноградима у поређењу са регионалним суседима (6,7k ha) и једну
од најмањих густина винограда у (приближно 4x мању од Хрватске и 6x мању од Словеније)
§ Индустрију покрећу микро власници винограда и винари – 99% газдинства обрађује мање од 2 ha
§ Фокус је на узгоју међународних сорти грожђа – са само 8% учешћа аутохтоних сорти грожђа
§ Производња вина је 1,3x – 9,5x мања у поређењу са регионалним суседима
§ Постоји евидентна мотивација винара1 за проширење обима производње, али је ограничена са 6 кључних
препрека:
1.

Власништво и консолидација земљишта

2.

Слаба зрелост дистрибутивног система и промоције домаћих вина (повећање ризика од ширења производње
због неизвесне прогнозе тражње)

3.

Ограничене користи од постојећег система подстицаја

4.

Недостатак „know-how” и ресурса

5.

Регулаторна ограничења

6.

Увоз вина и грожђа, као мера умањења ризика

1) У складу са интервјуима са учесницима
Извор: Horwath HTL, 2019.
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Србија има најмању површину под активним виноградима у региону
Површина под виноградима у Србији и околним земљама (000 ha)
Површина под виноградима у Србији, 2018.1

Површина под виноградима у Србији и околним земљама
2014.

-70%
22,2

2018.

+6,7%

5,4
+6,7%

10,1
+4,4%

6,7

0,0%

22,7 23,7

-14,3%
28,0

64,2

68,5

45,0 48,0

24,0

6,7 6,7
Укупно

Стоно грожђе

Остало2

Активни виногради3

Србија

С. Македонија Хрватска

Аустрија

Мађарска

Додатне белешке:
• Од укупне површине под виноградима (22.150 ha), само 30% (6.683 ha) је пријављено као виногради за производњу вина (у складу са формалним
Виноградарским регистром), остатак површине је подељен између сегмената за стоно грожђе (5.382 ha) и остало2 (10.084 ha)
• Статистичка база података је на ниском нивоу зрелости – нема уочљивих трендова, низак ниво транспарентности података, итд.
Белешка: 1) Подаци из пописа пољопривреде 2012. 2) Oстало (Необрађена површина,сиво тржиште,остало), 3) Тренутна површина под виноградима у„Виноградарском
регистру” – ош увек се ажурира
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Извор: Републички завод за статистику, OIV, Horwath HTL, 2019.

Србија има једну од најнижих густина винограда у Европи1
Однос површине под виноградима и укупне површине земље (2017.)
xx

Површина винограда потребна за постизање густине винограда у земљи у ha

198k ha

58k ha

Кључне белешке

44k ha

• У поређењу са одабраним
Европским земљама које
узгајају винову лозу, Србија има
најмању густину, са само 0,1%
од укупне површине у земљи
под виноградима

2,3%

• Да би достигла густину земља
са којма је вршено поређење,
Србији би била потребна
додатна површина под
виноградима од:

1,2%
1,0%
0,8%

0,8%

0,7%
0,6%

• Италија: +198k ha

0,6%
0,4%

• Мађарска: +58k ha
0,1%

Италија Француска С. Македонија Румунија

Грчка

1) Поређење одабраних земаља које узгајају винову лозу
Извор: OIV, Horwath HTL, 2019.

Мађарска Бугарска

Аустрија

Хрватска

• Аустрија: +44k ha

Србија
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Површине под виноградима су снажно фрагментисане, при чему 99%
виноградарских газдинстава обрађује мање од 2 ha
Површина под виноградима1 и број виноградарских газдинстава по сегментацији површине (у ha)
Број виноградарских газдинстава на основу категорије величине винограда

Површина винограда на основу категорије величине

77%

9.753
(44%)

99%

73.840
(92%)

Просечна величина
винограда које
обрађује
појединачно
виноградарско
газдинство је 0,28ha

3.960
(5%)
2.460
1.977 1.996
(11%)
(9%) (9%) 837
(4%)
<0.5

0.5-1

1-2

2-5

5-10

1.590
(2%)

2.816
755

346

10-20 20-30

527

716

684

30-50 50-100 >100

<0.5

0.5-1

1-2

2-5

131
5-10

60

14

10-20 20-30

14

10

6

30-50 50-100 >100

Белешка: Подаци се односе на укупну површину под виноградима на основу пописа пољопривреде 2012.
(укупно 22,2k ha виноградарских површина) – дакле, ако се упореди са бројем активних виноградарских
површина, просечна величина газдинства је још мања
1) Аналитика заснована на попису пољопривреде у Србији 2012.
Извор: Републички завод за статистику, Horwath HTL, 2019.
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На тржишту производње вина у Србији доминирају микро
произвођачи вина
Преглед величине1 произвођача вина на основу критеријума Европске Комисије
Величина винарија на основу броја стално запослених радника 2018. (%)

Величина винарије на основу годишњег промета, 2016. (%)

96%
87%

10%
Микро

Мали

2%
2%

1%

Средњи

Велики

2%
0%

Микро

Мали

Средњи

Велики

Тренутна структура тржишта ограничава предност и координацију унутар индустрије. Поред тога, уз тренутне
цене, микро произвођачи не постижу тржишно примамљиве приносе.
Белешка: Критеријуми коришћени за утврђивање величине винарија заснивају се на стандарду Европске Комисије 2003. - Белешка: Критеријум заснован према стандарду
Европске Комисије 2003 – Запослени (Nr.): Микро 0-9, Мали 10-49, Средњи 50-249, Велики 250+; Промет (mil EUR) – Микро 0-2, Мали 3-10, Средљи 11-50, Велики 51+
1) Ограничено за винаре који су одговорили на
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Извор: Упитник прикупљен од винара (n=97), Републички завод за статистику, Horwath HTL, 2019.

Фокус је на узгоју међународно признатих сорти (нпр. Мерло,
К. Совињон, Шардоне) са аутохтоним и створеним винским сортама од 8,1%
Структура винских сорти у Србији и упоредивим земљама
Преглед најзаступљенијих винских сорти у српским виноградима, 2014. Површина винограда под аутохтоним сортама у упоредивим земљама
Прокупац

Смедеревка

Тамјаника бела

Остало

888
(13,29%)

606
(9,07%)

591
(8,85%)

558
(8,35%)

536
(8,02%)

545
(8,1%)

67,6%

238

132

44,9%

45,4%

Немачка

Француска

60,5%

61,4%

Аустрија

Хрватска

108
8,1%
67
Италијански Мешовит
засад
ризлинг

Мерло

Каберне

Шардоне

Aутохтоне сорте

Србија

Шпанија

Совињон

Белешка: Сорту Италијански ризлинг примарно користе велики системи (нпр. Вршачки виногради); На основу интервјуа Италијански ризлинг такође се може сврстати у
аутохтоне сорте 1) Аутохтоне сорте идентификоване у „Винском атласу”, такође потврђене кроз интервјуе са учесницима су: Прокупац,Смедеревка, Тамјаника (Б/Ц),
Багрина, Космополита, Морава, Неопланта, Панониа, Петка, Петра, Пробус, Силa, Жупљанка
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Извор: „Вински атлас”, austrianwine.com, germanwines.de, total-croatia-wine.com, Републички завод за статистику, OIV, Horwath HTL, 2019.

Укупна производња вина износи 291 хиљада hl – што је 2,1x мање од
Словеније и 9,5x мање од Аустрије
Производња вина у Србији, 2014.–2018. (000 hl)
Производња вина у Србији)

326

1,3x

-3%

294

291

291
2015.

2016.

2,6x

9,5x
2.753

234

2014.

2,1x

Ø 315

428

Производња вина у Србији и суседним земљама, 2018.1

2017.

2018.

Србија

369

625

С. Македонија Словенија

760

Хрватска

Аустрија

• Током посматраног периода, производња вина у Србији годишње се смањује за 3% (CAGR)
• Србија производи најмању количину вина, у распону од 1,3x до 9,5x мање у поређењу са суседним земљама
• Рекордна година у производњи српског вина у посматраном периоду била је 2015. са нивоом производње 36% веће од просека
1) Подаци за Хрватску и Македонију су из 2017.
Извор: OIV, Републички завод за статистику, Horwath HTL, 2019.
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Постоји очигледна диспропорција између броја виноградара и винара
(12,5x више виноградара)
Преглед српских виноградара/винара, 2014.-2018.
Број винара

Кључне белешке:

10%
240

289

295

326

352

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

Број виноградара

1 : 12,5

•

Однос винара у поређењу са виноградарима је значајно
порастао, са 1:4,4 (2014.) на 1:12,5 (2018.)

•

Винари су демотивисани да пријаве пословање услед
неповољне законске регулативе која регулише
обављање делатности производње и продаје вина – што
резултира додатним обавезама и комплексности (нпр.
увођењем пореза, накнада, додатних дажбина, као и
инспекција коју врше надзорни органи )

•

Виноградари морају бити уписати у виноградарски
регистар као физичко или правно лице када достигну
0,1ha обрађене површине под виноградима или ако
стављају грожђе у промет на тржиште, без обзира на
величину виноградарске површине које обрађују

•

Утицај додатних фактора који могу узроковати
дисбаланс и подстакнути „сиво тржиште“ (посебно у
погледу производње за сопствену употребу) и
демотивацију уласка у вински бизнис због ризика и
недостатка знања и искуства (енг. „know-how”) остајући
само као произвођачи грожђа
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42%
3.249

3.995

4.105

4.374

1.067
2014.

2015.

2016.

2017.

Извор: MAFWM, Интервјуи са клијентима, Horwath HTL, 2019.

2018.

Више од 50% произвођача вина има амбицију да у међувремену
удвостручи производњу вина…
Анкета: Потенцијални раст производње вина до краја 2020.

51%

11%

16%

8%

6%

8%

Опадање

Стагнација (0-5%)

Средњи раст

Значајан раст

Екстремни раст

Двострука

(5-20%)

(20-50%)

(50-100%)

амбиција (100+%)

На повећање производње вина значајно утиче чињеница да је већина винара почела пословање у последњих
неколико година, остављајући ефекат на блиску будућност
Извор: Интервјуи са винарима (n=97); Horwath HTL, 2019.
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…међутим, идентификовали смо шест кључних фактора који
демотивишу раст узгоја винове лозе и производње вина
Кључни фактори који спречавају раст и развој виноградарства и производње
Идентификована ограничења
1. Консолидација власништва
земљишта

2. Тражња и систем дистрибуције

3. Профитабилност и систем
подстицаја

4. Недостатак „know-how” и ресурса

5. Регулаторна ограничења

6. Увоз/ Опрема /Ризици
Извор: Интервјуи са винарима, Horwath HTL, 2019

Опис

Низак

Утицај

Висок

• Тренутна структура катастра и земљишта у Србији врло је сложена и изазива
значајне тешкоће у укрупњавању земљишта за виноградарство (пр. Правни
процеси, идентификовање власништва над земљиштем, власници који траже цену
вишу од тржишне)
• Тренутну дистрибуцију вина примарно покреће: 1) лична мрежа појединих винара
2) Дистрибутери фокусирани на производе са високом маржом. Ова структура
може демотивисати производњу, јер нема систематизованог пласмана домаћих
вина и постоји потенцијални ризик недостатка тражње за винаре
• С обзиром на доминантну„микро” структуру винара и тренутан низак ниво
зрелости тржишта (онемогућује постизање ценовних премија) повраћаји у
винарству су испод стандарда benchmark-a, уз стаљв да тренутни систем подстицаја
није довољан за мотивисање даљњег ширења
• Очигледан је недостатак „know-how”-a на тржишту (већином условљен снажном
фрагментацијом, тренутним образованим системом, мањком централне
организације итд.) и ресурса, што демотивише и ограничава потенцијал за
експанзију
• Газдинства немају мотивацију за производњу вина због обавезе пререгистрације у
други правни субјект (д.о.о), што условљава додатне трошкове и препреке

• Уз све наведено, постоји низ преосталих фактора који потенцијално демотивишу
производњу вина као што је минимализација ризика кроз увоз грожђа/вина, опрема
која се тренутно користи у индустрији (нпр. превенција од града)
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Виноградарство и винарство у Србији
1. Виноградарство и винарство у Србији
2. Кључни показатељи успешности
3. Преглед производа
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Увозна вина имају снажну позицију на тржишту (46% удела) што указује
на потребу да се фокус стави на изградњу/заштиту удела у Србији
Сажетак – Кључни показатељи успешности
§

Српски извоз вина значајно је фокусиран и концентрисан на извоз вина нижег ценовног ранга:
q

44% извоза је фокусирано на тржиште Босне и Херцеговине и Црне Горе

q

36% извоза се испоручује на Руско тржиште (са оствареном најнижом просечном ценом)

q

Просечна извозна цена је 1,59 EUR/l што је 40% мање од регионалне цене

§

Увозна вина имају значајан утицај на винско тржиште у Србији са уделом од 46% - висок ризик од губитка кључног „игралишта“ за
српска вина

§

Увоз вина се суочава са континуираним падом (-12% CAGR у последњих 5 година) и тенденција за увоз вина вишег ценовног
ранга – што указује на искорак ка софистицираности тржишта

§

Очекује се да ће укупна тражња вина на српском тржишту расти 7% годишње у наредних 5 година – кроз раст потрошње, као и
цене

§

Винско тржиште у Србији карактерише следеће:
q
q

q

Једна од земаља са најмањом потрошњом вина по глави становника – што указује на слабу културу испијања вина
60% тржишта се састоји од ценовног ранга <1.000 РСД – на тржишту доминирају инострана вина (57%), и једно је од кључних
сегмената за решавање изградње винске индустрије
Највећи приходи у оквиру HORECA канала продаје, 57% од укупног тржишног прихода– истицање важности за мотивисање
ресторана и барова за да промовишу српска вина (нпр. упаривање вина и хране, едукација итд.)

1) На основу интервјуа са учесницима
Извор: Horwath HTL, 2019.
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Извоз

Вредност српског извоза вина расте за 4,4% CAGR – али још увек
заостаје за својим конкурентним окружењем
Вредност српског извоза 2014.-2018. (у мил. EUR)

Вредност извоза вина у 2018. (у мил. EUR)
3,0x

+4,4%

7,2x

10,8x
196,8

18,3
16,8

15,4
12,9

13,5
132,3
54,5

2014

2015

2016

2017

2018

17,2

18,3

Хрватска1

Србија

Македонија

Мађарска

Аустрија

Белешка: Вредности података за Хрватску и Македонију су из 2017.године
1) Хрватски извоз вина није у потпуности регистрован кроз званичне канале због чињенице да се значајан део извоза заснива на туристима који долазе сопственим аутом на дестинацију
Извор: UN Comtrade извор података, Републички завод за статистику, OIV, Интервјуи са клијентима, Horwath HTL, 2019.
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Извоз

Раст вредности извоза је остварен порастом цена (CAGR 5,5%), што
указује на побољшање квалитета на тржишту
Просечна извозна цена српског вина, 2014.-2018. (EUR/l)

Количина српског извоза, 2014.-2018. (у 000 hl)

-0,9%

119,7
105,8

2014

2015

113,8
98,7

2016

5,5%

115,4
1,28

2017

Извор: UN Comtrade база података, Horwath HTL, 2019

2018

2014

1,36

1,47

1,59

1,22

2015

2016

2017

2018
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Извоз

У поређењу са земљама у окружењу, српски извоз се највише заснива
на количини и ниско ценовним винима
Преглед извоза српског вина, 2018.
Количина извоза вина (у 000 hl)

Просечна извозна цена (у EUR/l)
x%

% потребан за достизање просечне извозне цене

3,67

535
3,03

+40%

2,35
-48%

-43%

-51%

1,59

115

Србија

60

66

Црна Гора

Словенија

2,49

57

Хрватска

Извор: UN Comtrade база података, Horwath HTL, 2019

Аустрија

Србија

Црна Гора

Словенија

Хрватска

Аустрија
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Извоз

Структура извоза је фокусирана на три кључна тржишта, што
представља 80% укупног извоза
Преглед извоза српског вина
Кључна тржишна вредност, 2014.-2018. (мил. USD)

Просечна извозна цена српског вина, 2018. (EUR/l)

TОП 3: 80% удела
2,45

44%

7,2
(36%)

Русија

5,0
(25%)

Босна и

3,8
(19%)

4,2
(21%)

20,2
1,28

Црна Гора

Остало

Херцеговина

Укупно

Русија

1,55

1,43

Босна и

Црна Гора

Остало

Херцеговина

44% извоза фокусирано је на тржиште Босне и Херцеговине и Црне Горе, при чему је Црна Гора таргетирана
са винима високог ценовног ранга
Извор: UN Comtrade база података, Horwath HTL, 2019
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Извоз

Премијум извоз (преко 3 USD/l) присутан се само у три државе са
изразито малом количином извоза - од 2,3k hl
Преглед извоза српског вина, TОП 10 тржишта 2018. (мил. USD)
Кључне белешке

9

Премијум извоз

8

Извозне цене (USD/l)

7
6
5

AUS

4
3

AUT CHN

2
1

CAN

CRO

MNE

Дисконтни
сегмент

B&H

RUS

0
0

2

4

6

7 од10 највећих српских
трговинских партнера по количини су
ценовно осетљиви (дисконтни
извозни партнери)

• Највећи трговински партнери по
количини за Србију су Русија и
Босна и Херцеговина, али просечна
цена по литру нижа од 2$ означава
извоз јефтиних и неквалитетних вина

SWI

USA

•

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
Количина извоза (000 hl)

Извор: UN Comtrade база података, Horwath HTL, 2019

48 50 52

• Најуспешније инострано тржиште за
српска вина је Црна Гора, по односу
цене/количине, представљајући
треће највеће извозно тржиште
• Остала извозна тржишта су и дање
релативно неискоришћена и
ограничена
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Извоз

Регионални суседи постижу веће цене на најзначајнијим премијум
тржиштима
Преглед просечних извозних цена на премијум тржиштима , 2018. (у USD/l)
Словенија

2,3x

4,5

45,8

Ø 10,2

22,6

9,1

3,2x

4,4
4,8
Швајцарска

Извор: UN Comtrade база података,Horwath HTL, 2019.

50,3

8,1
3,2
САД

7,2x

2,3

5,5

7,8

Ø 16,5

Црна Гора

Ø 15,5

Хрватска

Србија

Кина
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Увоз

Од 2014. године увоз вина опада стопом од 12% годишње…
Увоз и извоз српских вина по количини 2014.–2018. (000 hl)
Увоз и извоз српских вина по количини 2014.–2018. (000 hl)
Извоз

300
250

Увоз

251

246

-12%
197

200

203

+105%

1,24

147

1,04

1,20

1,20

2016

2017

+27%

120

50
0

1,94

+12%

150
100

Просечна цена увезеног вина (у EUR/l), 2018.

2014

106

2015

99

2016

114

115

2017

2018

2014

2015

2018

Пораст увозне цене вина од 12% годишње означава померање фокуса према потрошњи вина ка већој
количини
Извор: UN Comtrade база података, Horwath HTL, 2019
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Увоз

… међутим, на српско винско тржиште значајно утичу увезена вина са
46% удела на тржишту
Преглед увезеног вина у Србији
Количина увезеног вина на Балкану, 2014.-2018. (000 hl)

Удео увоза на целом тржишту1, 2017. (%)

350
300

46%

250

CRO
30%

200
SRB

150

25%

22%

20%

БиХ

Словенија

SLO

100

B&H

50
0
2014

MNE
2015

2016

2017

2018

Србија Црна Гора Хрватска

Србија и Словенија представљају једина тржишта која су забележила пад увоза вина током посматраног
периода (2014.-2018.)
1) Укупно тржиште израчунава се на основу следеће методологије: Укупан увоз / (Укупна производња вина+ Укупан увоз вина) – није прилагођен извозу због следећих
фактора: рe-извоз се не рачуна, значајано присуство сивог тржишта итд.; Укупан удео домаће понуде вина у малопродаји је око 51
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Извор: UN Comtrade база података, OIV, Horwath HTL, 2019

Увоз

Увоз је још увек фокусиран на увоз јефтинијих фина из Северне
Македоније (84% укупног увоза)
Преглед топ 10 српских увозних тржишта вина, 2018.
Преглед увозних количина (000 hl)
88,2
(60%)

Преглед увозних цена (USD/l)

84%

Увозна тржишта премијум сегмента

11,0
35,9
(24%)

6,8
5,3

3,2
5,3
5,1
(4%) (3%)
MK

MNE

ITA

2,8

2,8
2,0

2,7
2,3
1,7
1,4
1,2
1,0
(2%) (2%) (1%) (1%)
(1%) (1%)

HUN MOL

FRA

SPA

CRO

BiH

SLO

FRA

CRO

ITA

SLO

SPA

BiH

MNE

1,7

MK

1,1

1,0

MOL HUN

MK – С.Македонија, MNE – Црна Гора, ITA – Италија, HUN – Мађарска, MOL – Република Молдавија, FRA – Француска, SPA – Шпанија, CRO –Хрватскаa, BiH – Босна и
Херцеговинаa, SLO - Словенија
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Извор: UN Comtrade база података, Horwath HTL, 2019

Увоз

Увоз грожђа у Србији је највећи у региону, а 82% долази из Северне
Македоније
Преглед количине и структуре увоза грожђа1, 2018. (000 t)
Преглед увоза грожђа у земљама региона

Структура увоза грожђа у Србији
11,0

13,4

13,4

(82%)

9,1
6,8
4,2

Црна Гора

2,4
(18%)

Словенија

Хрватска

Србија

Укупно

С. Македонија

Остало

Велики увоз грожђа и вина указује на снажну потребу за заштитом и валоризацијом домаћих вина - нпр. развој релевантног и
применљивог ПДО/ПГИ и апелационог система
1) Свеже грожђе
Извор: UN Comtrade база података, Horwath HTL, 2019
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Тражња

Очекује се да ће тржиште вина у Србији1 расти по стопи од 7%
годишње
Продаја вина у Србији 2014.-2023. (мил. EUR)
+7%
+9%
589

645

698

771

2014

2015

2016

2017

844

903

967

1.036

2018

2019f

2020f

2021f

Продаја вина у Србији 2014.-2023. (у мил l)

1.109

1.187

2022f

2023f

+4%

+4%
48

50

52

54

57

2014

2015

2016

2017

2018

59

61

64

67

69

2019f

2020f

2021f

2022f

2023f

Предвиђа се пораст, како потрошње, тако и цене
1) Укључује обогаћено вино и вермуте, остала вина (енлг. „non-grape wines”) , пенушава вина и лагано вино од грожђа
Извор: Euromonitor International, Horwath HTL, 2019
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Тражња

Потрошња вина у Србији једна је од најнижих у Европи
Потрошња чистог (100%) 1 алкохола +15 година, 2016. (l/по глави становника)
14,4

CZ

13,4 12,7 12,7
12,6 12,6 12,3 12,1
11,6 11,5 11,5 11,4 11,1
10,4 10,0

GER ROU BG

SLO FRA PRT

BE

AT

UK

CH HUN

RS

GR

ESP

9,2

8,9

SE

CRO

8,7

8,1

8,1

7,5

7,5

NL MAC MT

ITA

AL

10,8

8,6

AL

MAC

Потрошња вина+15 година, 2016. (l/по глави становника)
58,8

50,8

44,2 42,3

PRT FRA ITA SLO

37,0

CH

32,2 31,7 30,8
28,7 28,1 27,7 26,5
24,8 24,6 24,0 23,4
20,2 19,5

AT

BE

CRO

SE

HUN GER ESP ROU

NL

GR

UK

1) Чист алкохол значи 100% aлкохол, док просечан % алкохола у пиву је 4.5%, у вину 11.6% и у жестоким пићима 37%
Извор: OIV stats, WHO, Horwath HTL, 2019

CZ

MT

14,4 14,3
BG

RS
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Тражња

Потрошња вина није уско повезана са БДП-ом, али земље са већим
БДП троше више новца за вино
Преглед потрошње вина и издатака за вино
Потрошња вина наспрам БДП по глави становника

Издаци за вино наспрам БДП по глави становника
60.000

БДП по глави становника у EUR

БДП по глави становника у EUR

60.000

CH

50.000

NL
40.000

SE
AT

GER

30.000

GR

20.000

BG

10.000

CZ

SRB
5

10

ITA

ESP

PRT

HUN
CRO

ROU

0
0

FRA

BE

UK

15

20

25

CH

50.000

NL
AT
GER

30.000

CZ

20.000

HUN

35

40

45

50

55

60

Потрошња вина по глави становника у литрима
БДП по глави становника није уско повезано са потрошњом вина,
што указује да винска култура не мора бити повезана са већом
куповном моћи
Белешка: Издаци за вино заснивају се на подацима преузетим из Statista базе података
Извор: OIV, Eurostat, Statista, Horwath HTL, 2019.

UK

FRA
ITA
PRT

GR

SRB

BG
0

ESP

BE

CRO

ROU

10.000
0

30

SE

40.000

50

100

150

200

Издаци за вино по глави становника у EUR
Међутим, снажна корелација између БДП по глави становника и
издатака за вино указује да становништво земаља са вишим БДП,
такође троши више новца за вино
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Тражња

60%+ од укупне понуде вина у малопродаји у Србији кошта до
1.000 RSD , при чему увозно вино има значајан утицај (57%)
Анализа понуде вина у малопродаји – по ценовном рангу
xx%

Удео понуде вина у укупној малопродајној понуди

Увозно вино

Домаће вино

61%

57%

38%

5%

62%

24%
<1000

61% вина у малопродаји у Србији је
концентрисано на ценовни ранг до 1.000 RSD

•

Унутар горе поменутог ценовног ранга, постоји
доминација увезеног вина (57%)

•

Стога је сегмент вина нижег ценовног ранга
изузетно конкурентан и ограничен за улазак
нових домаћих играча (нарочито због чињенице
да не постоји посебна мотивација за
промовисање вина како за дистрибутере тако и
за трговце у малопродаји)

•

Осим претходно наведеног, постоји неколико
великих компанија (нпр. Рубин, Чока, Вршачки
виногради) које губе своју конкурентност због
тренутне ситуације, што има негативан утицај на
целокупни развој сектора (нпр. прилагођавање
потрошача да конзумирају српска вина )

34%

Укључујући грожђе/вино
из С.Македоније у
српским боцама

43%

•

1001-2000

76%

>2000

Понуда вина у малопродаји по ценовном рангу (у РСД/ L)
Извор: Анализа два највећа трговинска ланца у Србији, Horwath HTL, 2019
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Потражња

Продаја у HoReCa објектима доприноси 57% од укупне продаје
Преглед продајне структуре у Србији
Структура продаје вина, 2018. (%)

Јединична цена вина, 2014.-2018. (у RSD/l)

Малопродаја

+5,4%

43%

888

932

972

1.033

1.094

2015

2016

2017

2018

+4,2%

HoReCa

57%

2.742

2.849

2.952

3.100

3.233

2014

2015

2016

2017

2018

31%

Количина

Продаја

• Што се тиче количине,
малопродајни канал је доминантан
(69%) због своје понуде, односно
вина ниских цена
• Малопродајно тржиште1 се суочава
са позитивним помаком што се тиче
цена (+5,4% годишње)

69%
2014

Кључне белешке

• Ипак, HoReCa2 је доминантан канал
продаје који највише доприноси у
стварању прихода (57%)
• Само 13% продаје3 остварује
се директно кроз хотеле,
ресторане и кафиће - што
указује на јаку зависност од
дистрибутера у овом
најповољнијем каналу
продаје

1) Малопродајно тржиште укључује продају у супермаркетима, малопродаји, итд. 2) HoReCa укључује продају по хотелима, баровима, ресторанима, итд.; 3) Анализа канала
278
дистрибуције је одрађена на основу упитника
Извор: Euromonitor International, Horwath HTL, 2019.

Виноградарство и винарство у Србији
1. Преглед виноградарства и винарства
2. Кључни показатељи успешности
3. Преглед производа
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Производња вина у Србији је значајно напредовала у квалитету, али
се још увек налази у раној фази зрелости
Сажетак
§ Производња вина у Србији се још увек налази у раној фази зрелости
§ Постојећа регионална подела и апелациони систем није погодан за развој спрске винске индустрије (нпр.
величина, производне смернице, количина)
§ Винска индустрија у Србији превасходно је оријентисана на производњу:
q

Вина нижег квалитета - 85% означено као „стоно вино“

q

Вина нижег ценовног ранга - 76% вина се прода у ценовном рангу од 1.000 РСД

q

Оријентисаност на домаће тржиште - 88% продаје остварено је на домаћем тржишту

q

Доминација међународних сорти - 69% вина су међународне винске сорте и/или мешавине

§ Постоји евидентно препознавање квалитета са све већим бројем награђених вина из Србије, али и даље се
значајно заостаје за суседима у региону (нпр. 105 мање награда од Аустрије, 95 мање награда од Хрватске)
§ Производња органског вина је још увек у раној фази усвајања (мање од 1%)

Извор: Horwath HTL, 2019
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Производ „Вина Србије“ је још увек у почетној фази зрелости
Процена зрелости производње вина у Србији
Елеменат

Квалитет производа

Цена

Опис

Ниска
зрелост

1

Висока
зрелост

2

3

4

5

• Успеси појединачних винара и повећан број награда потврђују потенцијал
• Вина нижих цене су под притиском увоза (посебно у односу „вредности за
новац“)
• Мали број произвођача вина спремих за производњу висококвалитетних
вина
• Укупне цене су ниске, јер је генерална препознатљивост српских вина слаба
• Постоји простор за повећање цена, али са снажним притиском конкуренције
из земаља „новог света“ у сегменту „вредности за новац“

ПДО-ПГИ
имплементација

• Системи постоје, али не дају додату вредност, ни за произвођаче, ни за
потрошаче

Апелација

• Системи постоје, али не дају додату вредност, ни за произвођаче, ни за
потрошаче

Аутентичност

• Примаран фокус на међународне сорте вина и мешавине с међународним
сортама (69% свих продатих вина)

Иновација

• Нису утврђене посебне методе производње
• Низак ниво органске производње (<1%)
• Квалитетни и релативно стандардизовани производи од међународних сорти

Конзистентност квалитета • Велике варијације у винима аутохтоних сорти

Способност производње • Висока способност за узгој међународних сорти
• Са друге стране, улаз у директну конкуренцију за земљама „новог света“
међународних
сорти
може Новог
бити изазов
1) NWC – New World
Countries (Земље
Света)
Извор: Мишљење експерта, Horwath HTL, 2019
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Производња вина у Србији је подељена на 22 рејона и 77 виногорја
Преглед винских рејона у Србији
1

2

3

4
5
6
7
8

10

9

14

11
12

15

13
16
17
18

21
22

20

Извор „Вински атлас“ Србије, 2012., Horwath HTL, 2019

19

1.

Суботички рејон

14. Рејон Неготинска крајина

2.

Потиски рејон

15. Књажевачки рејон

3.

Рејон Телечка

16. Нишки рејон

4.

Банатски рејон

5.

Бачки рејон

6.

Сремски рејон

7.

Јужнобанатски рејон

8.

Београдски рејон

9.

Поцерско-ваљевски рејон

10.

Млавски рејон

11.

Рејон Шумадије

12.

Чачанско-краљевачки рејон

13.

Рејон Три Мораве

17. Топлички рејон
18. Лесковачки рејон
19. Нишавски рејон
20. Врањски рејон
21. Севернометохијски рејон
22. Јужнометохијски рејон

+

77 виногорја
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Из потрошачке перспективе српске винске регије (региони) нису
препознат појам – док се вински рејони перципирају као винске регије
Перспектива потрошача на винске регије Србије – пример претраживања на Google-у

Прва три резултата (web странице)

Прва три резултата (слике)

Будуће регије/рејони морају одржавати смислене винске целине које су довољно једноставне за тржишну
комуникацију –из наведеног разлога се врши поређење српских винских рејона са винским регијама у свету
Извор: Google претраживач
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Србија има највећи број винских регија у поређењу са релевантним
упоредним земљама
Број винских регија у одабраним земљама
Кључне белешке
22

• Србија, као и Мађарска има
најкомплекснију
регионалну поделу, која је
подељена на 22 винских
регија

22
20

• Остале одабране земље у
просеку имају 10 винских
регија

13
11
8

Ø 10
7
5

Србија

Хрватска

Италија

Португал Француска Румунија

Шпанија

Бугарска

4

4

4

Аустрија

Хрватска

Грчка

Белешка: Перспектива винских регија заснива се на увиду потрошача у подели вина у земљи
Извор: Wine Folly, Austrian Wine, Hungarian wines, Wines of Macedonia, Vincarta, Bulgaria Wine Tours, Horwath HTL, 2019

3

3
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Већина рејона је безначајне величине – 72% рејона је мање од 150 ha
Преглед винских регија (рејона) у Србији по величини уписаних
винограда у Виноградарски регистар, 2018. (ha)
2.084

1.404

1.015

403 398

276
148 144 127 114 114 110

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ø 299
59

56

52

26

15

15

13

4

4

13

14

15

16

17

18

19

20

( 21 + 22 )

Винске регије: 1) Три Мораве, 2) Јужнобанатски, 3) Сремски, 4) Лесковачки, 5) Шумадијски, 6) Неготинскса крајина, 7) Суботичкиi, 8) Нишки, 9) Потски, 10)Топлички, 11) Књажевачки, 12)
Београдски, 13) Млавски, 14) Врањски, 15) Поцерско-ваљевски, 16) Телечка, 17) Банатски, 18) Нишавски, 19) Бачки, 20) Чачанско-краљевачки, 21) Севернометохијски, 22) Јужнометохијски
Белешка: Нема доступних података за Севернометохијски и Јужнометохијски рејон
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Извор: MAFWM, Horwath HTL, 2019.

Просечна величина рејона у Србији је 10-13 пута мања у поређењу са
Мађарском
Поређење фрагментације рејона, виноградарских површина и производње вина
Број винских регија (рејона)

‘000 ha површина винограда/ по рејону, 2018.

Србија

22

0,3

Мађарска

22

3

Италија
Португал

13

Француска

Бугарска

5

Аустрија

4

Хрватска

4

Грчка

4

518
72

3.311

24

540
138

7
13
12
6

4.640
216
622
190

27

638

Словенија

3

5

208

Македонија

3

8

123

Извор: OIV, Horwath HTL, 2019

x13
2.125

15

8

Шпанија

145

35

11

Румунија

11

x10

20

‘000 hL / по рејону, 2017.
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Постојећи систем апелација није успео да обезбеди три основне сврхе
Кључни неуспеси тренутног апелационог система
1. Нема смерница за
производњу

• Недостатак релативних смерница за произвођаче вина које би омогућиле
разликовање међу регијама - могуће је узгајати готово сваку врсту у свакој
регији и производити потпуно различите производе (нема стандардизације)
• Регије нису развиле своје посебно стандардизовано вино за изградњу имиџa
(као Amarone, Bordeaux blend, Chianti Classico)

2. Неефикасна основа за
маркетинг и комуникацију

• Висока комплексност представља ограничење за ефикасан маркетиншки напор
у контексту „причања приче српских вина“ – с обзиром да је тренутна свест о
Србији као винској земљи на глобалној мапи, врло ниска

3. Недовољан степен
искуства/ садржаја

• Регије су премале и не могу понудити довољно садржаја (број винарија,
смештај, атракције итд.) за стварање искуства (неке регије немају довољно
садржаја за посету у трајању 2-3 дана)

Извор: Horwath HTL, 2019
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Производ је фокусиран на вина нижег квалитета, као и нижег ценовног ранга
за домаће тржиште, доминантно заснован на међународним сортама грожђа
Преглед карактеристика српског винског производа
Квалитет вина

Кључне белешке

Цене портфолија (у РСД)
85%

76%

43%

33%

•

Производња је фокусирана на вино нижег
квалитета („стоно вино“)

•

Систем обележавања квалитета вина је у
раној фази зрелости – тако да постоје вина
означена као „стоно“ и „квалитетно“ која
су изванредни производи

•

76% вина се налази у ценовном рангу
испод 1.000 РСД – што је делимично
резултат тржишта на коме преовлађују
велики системи (нпр.Рубин, Чока) као и
мали, неразвијени произвођачи вина

•

Само 12% српске производње вина је
фокусирано на извоз

•

Вински производи су фокусирани
на коришћење међународних
винских сорти (69%) – мешовите
сорте које укључују домаће сорте, а
међународне сорте доминирају

19%
5%

10%

„Врхунско“

„Квалитетно“

4%
„Стоно“

1-500

Циљна тржишта

88%

500-1000

1000-1500

Винске сорте

32%

37%

29%

12%
Међународно

1500+

3%
Домаће

Међународне

Мешовите

Мешовите

(међународне)

(домаће)1

1) Мешовито домаће вино представља мешовито вино са домаћим винским сортама
Извор: Упитник прикупљен од винара (n=97), Horwath HTL, 2019

Домаће
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Српска вина све више добијају признање на међународним
такмичењима, али још увек заостају за регионалним суседима
Број српских вина који је освојио Decanter награду1

-107

+16,4%

-95

-31

-4

151
44

139

44

40

24

75
20
48

44

39
27

2015

2016

2017

2018

2019

1) Не укључује похваљена вина
Извор: Decanter Awards, Horwath HTL, 2019

Аустрија

Хрватска

Мађарска

Бугарска

Србија

Румунија

Македонија
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У 2019. години Србија је по први пут освојила три златне медаље, што
даље указује на општи раст квалитета у винском сектору
Структура освојених награда на Decanter такмичењу 2019
платина

91

златна

сребрна

бронзана

77

55

53

40
29

27

25

27

18

1

6

Аустрија

7

7
1

Хрватска

Извор: Decanter Awards, Horwath HTL, 2019

Мађарска

12
3

Бугарска

3

Србија

10

9
3

Румунија

14

3

Македонија
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Органска производња вина је још увек на почетку, са само 1%
површине под органским виноградима
Површина под органским виноградима (% од укупне површине винограда)
Кључне импликације

19%

10%

9%
7%

1%
Италија

Аустрија

Француска

Извор: Интервјуи са винарима, divawine.com, Horwath HTL, 2019

Шпанија

• Узгој грожђа за органску производњу
вина у Србији је у самом зачетку, у
поређењу са другим винским земљама
као што су Италија и Француска
• Површина под виноградима за
производњу органског вина заузима
само 0,7% од укупне
виноградарске површине у Србији
• Само грожђе може бити означено као
органско, док закон не препознаје
органско вино као посебну категорију
вина. Таква вина једино могу бити
класификована као „стона вина“
због методе органске производње
која није у складу са постојећом
класификацијом

Србија
291

Маркетинг систем

Маркетинг српских вина тек треба да се успостави
Преглед кључних изазова повезаних са маркетингом српских вина

1.

Недостатак маркетинг стратегије за вина Србије

2.

Недостатак стратегије бренда и слаба препознатљивост српског винског бренда

3.

Недостатак промотивних активности

4.

Мали буџет за маркетинг

5.

Недостатак професионалних организација са одговорношћу за управљање маркетингом

6.

Вински туризам је у раној фази развоја

7.

Маркетинг произвођача вина је на ниском нивоу изврсности

Извор: Horwath HTL, 2019
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Недостатак маркетинг и бренд стратегије, у комбинацији са недостатком
адекватних буџета, резултира недостатком промотивних активности
1. Недостатак маркетинг стратегије за вина Србије
• Маркетинг стратегија за вина Србије није дефинисана на националном нивоу
• Процес планирања маркетинга не постоји, што резултира недостатком маркетинг планова
• Потреба за маркетинг стратегијом, која ће дефинисати стратешки правац и фокус, јасно је идентификована током Фазе 1

2. Недостатак стратегије бренда и слаба препознатљивост винског бренда Србије
• Бренд стратегија националног бренда вина није дефинисана, тако да не постоји архитектура бренда која би покрила национални и
регионални бренд
• Бренд идентитет “Вина Србије” такође није дефинисан
• Бренд српских вина је скоро непостојећи у дигиталном свету, а винари га недовољно уважавају

3. Недостатак промотивних активности
• Промотивне активности су ограничене због недостатка процеса планирања и адекватних буџета, а углавном су ограничене на догађаје
• Привредна комора Србије (ПКС), у сарадњи са Развојном агенцијом Србије (РАС), oрганизује учешће на PROWEIN сајму у
Дизаелдорфу, а од 2019. године и на PROWINE Shanghai
• ПКС додатно подржава догађаје у организацији Удружења винара и виноградара, на „ad hoc” бази
• 2017. године ПКС је организовала доделу награда “ЉУБИЧАСТА ПЛАКЕТА”, за винаре који су у ЗОП систему (систем заштићене
ознаке)
Извор: Horwath HTL, 2019

294

Бренд српских вина скоро да и не постоји у дигиталном свету, а
винари га не перципирају као значајан, у већој мери
Преглед кључних изазова маркетинга српских вина
Бренд српског вина има ниске
резултате претраживања на Google-у,…
• Прве три странице Google претраге под
називом „Serbian wine” и „Wines of Serbia” не
препознаје никакав садржај који долази
релевантних интернационалних извора
претраге
• У поређењу са винским државама у региону,
појам/бренд српских вина енг. „Serbian
wines” није адекватно присутан на мрежи
• Према Google Trends, хрватско вино се
претражује 3x, мађарско 7x и аустријско 4x
више од српског

Google претраживач, mil. резултата:
Српска вина
Хрватска вина
Мађарска вина
Италијанска вина

... и скоро да не постоји на сајту
Wine-searcher.com…

• Србија је уврштена у део/секцију „Rest
of the world” (не спада у топ 32 винске
земље)

• 74% винара у Србији сматра земљу
порекла као најмање важан елемент
ознаке на етикети

• Информације о српском вину су
ретке, и нису приказане винске
регије односно рејони

• 90% винара се ослања на сопствени
бренд винарије

• Земље из региона имају значајно већи
број вина на листи најбољих вина
Број вина на листи Wine-searcher.com
Србија

3,5
8,2
9,7
624,0

… винари га не перципирају као
значајан, у већој мери

• Највећи потенцијал међу винарима се
види у стварању брендова винске
регије – 63% већ препознаје важност
рејона, мада постојећи ПДО не
представља никакву додатну
вредност за купце као ни за винаре.

3

Хрватска

25

Аустрија

25

Мађарска

25

Извор: Google, Google Trends, Wine Searcher, интервјуи са винарима, Horwath HTL, 2019
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Винари су свесни важности развоја регионалног бренда, али
национални бренд је у потпуности занемарен
Aнализа перцепције винара о важности елемената етикете
Кључни налази

Важност елемената етикете
Ранг
1.

Бренд
винарије
Винска
регија
Сорта вина

Земља
порекла

2.
3.

4.

5.

Елемент

Резултати теста

Бренд винарије/
Бренд вина

90% винара би сместило бренд
винарије или бренд вина на прво,
односно на друго место

Винска регија

63% винара је истaкло
позиционирање винске регије на
етикети као трећи приоритет

Сорта вина

54% винара је гласало за
смештање сорте вина након
винске регије на етикети

Земља порекла

74% винара сматра земљу
порекла најмање важним
елементом на етикети

• 90% винара је фокусирано на сопствени
бренд винарије
• Међу винарима, највећи потенцијал се види
у стварању бренда винске регије – 63%
већ препознаје важност регије иако
тренутни систем заштите ознаке
порекла не додаје вредност ни
винарима, ни купцима
• Апелациони систем је препознат као
предуслов за брендирање региона
• 96% винара је изразило спремност за
суфинансирање развојних и маркетинг
активности
• Предуслови: правилан зонинг, нови систем
заштићене ознаке (ЗОП) и професионални
маркетинг буџет

• 96% винара је изразило спремност за суфинансирање развојних и маркетинг активности
• Потенцијално прихватљив износ креће се од 1% до 3% њиховог укупног прихода
Извор: Интервјуи са винарима, Horwath HTL, 2019
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Обзиром на недостатак централног маркетинга и управљања брендом,
тренутно већину маркетинга спроводе винари појединачно
Бренд пирамида винске индустрије у Србији
Тренутна ситуација

Индивидуални винари

Сорте вина

Регије

Србија

Извор: Интервјуи са виноградарима, Horwath HTL, 2019.

Илустративно

Хипотезa:

Будућа пирамида бренда требало би да се заснива на
најбољим праксама и да омогући развој националног
бренда вина, као и бренда винских регија

Србија
Регије
Сорте вина

Индивидуални винари
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Буџети за маркетинг су минимални

1. Недостатак буџета за маркетинг намењеног националном маркетингу винског
сектора
2. Поједине регионалне организације имају сопствене маркетинг иницијативе, без
маркетинг плана и значајног буџета
3. Произвођачи вина имају мале буџете за маркетинг
4. Недостатак професионалног маркетинг менаџмента на свим нивоима
(националном, регионалном и на ниво појединачних произвођача вина)

Izvor: Horwath HTL, 2019

298

Постоји недостатак буџета за маркетинг српског винарства, од
националног до индивидуалног нивоа
Поређење буџета за српски маркетинг вина са benchmark-ом
Издавања за маркетинг вина у Србији - кључне белешке
•

•

•

Србија нема централни одбор за маркетинг вина, нити
одређени буџет усмерен директно на промоцију
српских вина
Маркетинг иницијативе које долазе од појединачних
винара резултат су њиховог најбољег напора „ad hoc“
приступа, без професионално планираних
маркетиншких програма
Тренутни кумулативни годишњи издаци за маркетинг
српских вина процењује се на 85 -190k EUR
годишње

Просечни маркетинг буџети 1 (мил. EUR)
14,0

12,9

Аустралија
0,012

Нови Зеланд

7,5
Аустрија

0,05

0,03

Просечна издавања за маркетинг (EUR/l)

На 50k ha винограда, Србија би требала да има
7,9 мил. EUR националног маркетинг буџета
(на основу горе наведеног, аустријски benchmark)

Србији је потребан значајан национални буџет за маркетинг вина, како би повећала своју
конкурентност
1) Доступни просеци последње три године; 2) Нису укључене засебне активности буџетирања активности на регионалном нивоу
Извор: ERWSP. AWMB, NZWG, Horwath HTL, 2019
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Значајан напор и финансијска средства су неопходна да би се
Србија позиционирала на глобалној винској мапи
Илустративни пример потенцијалног издатка за вински маркетинг
Илустративни пример маркетинг издатка – кључне белешке

•

Случај обухвата претпоставку од 50k хектара
виноградарских површина

•

Са тренутном просечном1 производњом вина од
4.709 l/ha, српски винари могли би да произведу и до
235,4 мил. l, што је 7,6x више у поређењу са
постојећим нивоом производње

•

Како би се достигао аустријски годишњи ниво издатака
за вински маркетинг (0,03 EUR/l), Србија треба да
потроши 7,9 мил. EUR годишње на активности
везане за вински маркетинг

Србија не постоји на глобалној винској мапи,
стога су потребни значајни напори и средства
да би се створио бренд српских вина
1) Просек у последњих 5 година (2014.-2018.)
Извор: Horwath HTL, 2019

Илустративни пример је приказан графички
Просечна1
производња вина

Површина од
50k ha под
виноградима

Могућа количина
произведеног вина

4.709 l/ha

50,000 ha

235 mil l

Маркетинг издаци (по
произведеном l - на
основу аустријског
стандарда)

Издаци винског
маркетинга

Могућа количина
произведеног
вина

€€€

235 mil l

7,9 мил.
EUR

0,03 EUR /l
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Аустралија планира да инвестира 42 мил. EUR у иницијативе за
вински маркетинг
Преглед буџетског плана1 за вински маркетинг у Аустралији (мил. EUR)
Програм 1
xx

Програм 2

Програм 3

Укупан буџет у мјил EUR

12,8

Иницијативе винског маркетинга у Аустралији
• Програм 1: Оснаживање раста међународне потражње

15,8

9,9

Програм 4

13,5

•
•
•

• Програм 2: Припрема значајнијег уласка на кинеско
тржиште
•

9,9

1,1

9,9

Медијска кампања – 4,3 мил EUR
Кампања кључних инфлуенсера – 2,6 мил EUR
Едукација потрошача и трговине – 3,0 мил EUR

•

Изградња капацитета за остваривање прилика за извоз и
туризам – 0,61 мил EUR
Програм потпоре извоза вина - 0,30 мил EUR

• Програм 3: Остваривање раста у винским регијама

0,8

4,6

0,8

•
•

2,7

1,8
0,3

0,2

0,0

2018

2019

2020

1) Не подразумева административни буџет
2) Извор: ERWSP, Horwath HTL, 2019

Субвенције за активности које подстиче држава – 1,52
мил EUR
Систем конкурентних субвенција (енг.competitive grants)
– 1,67 мил EUR

• Програм 4: Трансформација сајдер (енг. Cider) бизниса
•

Оријентација ка новим сегментима на тржишту – 0,15
мил EUR (2018., 2019.)
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Већи део маркетиншког буџета Новог Зеланда усмерен је ка
иновацијама и истраживању (R&I)
Преглед буџетског плана за вински маркетинг на Новом Зеланду (мил. EUR)
R&I
xx

Интернационални маркетинг

Догађаји на НЗ

Укупни издаци у мил EUR

14,4
12,2
4,6

12,1
8,0
6,4

4,3
3,9
3,4
2017

4,0

1,8

2,4

2018

2019

Извор: NZWG, Horwath HTL 2019

Иницијативе винског маркетинга Новог Зеланда по сегментима
• Сегмент 1: Истраживање и иновације (R&I)
•
Истраживачки пројекти – између 20-30 пројеката се
сваке године финансира у домену производње вина и
иновација производа
• Сегмент 2: Међународни маркетинг
•
Међународна трговина и медијски догађаји – циљ је
презентовати НЗ вина и привући потенцијалне
инвеститоре/ трговинске партнере
•
Догађаји на тржишту (енг. Market events) – представљање
домаћих вина пружањем корисничког искуства
потенцијалном купцу
•
Семинари и самити на тржишту (енг. Market seminars &
Summits) – едукациони напори ради привлачења
потрошача вина са најзначајнијих тржишта
• Сегмент 3: Догађаји на Новом Зеланду
•
Организовани на локалном нивоу да би се употпунио
ланац снабдевања (енг. Supply chain) винског туризма и
промоција вина са НЗ
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Аустрија троши 7,5 мил. EUR годишње на вински маркетинг
Преглед буџета за вински маркетинг у Аустрији (мил. EUR)
3,5

Иницијативе Аустријског одбора за вински маркетинг
(Austrian Wine Marketing Board - AWMB)

7,5
•

AWMB је национално тело задужено за аустријску винску
индустрију – стратешки подржава, координира и потпомаже у
одржавању како квалитета и тако и продаје

•

Доприноси за маркетинг у индустрији – укупно, у просеку
4 мил EUR (1,1cent по литру „флашираног вина“ и 1,1cent по
литру „ринфузног вина“, које се пласира на тржиште)

•

Државни доприноси за маркетинг – укупно, у просеку 3,5 мил
EUR (доприноси остварени од винских регија у Austria – Vienna,
Lower Austria, Burgenland, Styria)

•

Додатни доприноси – финансирање од стране Европске уније

•

Стратегија – уравнотежени маркетинг микс (енг. Marketing mix)
прилагођен креирању имиџа кроз канале промоције продаје и
односа с јавношћу заједно са додатним медијским оглашавањем
(енг. Media advertising)

4,0

Доприноси
сектора

Државни
доприноси

Извор: AWMB, Horwath HTL, 2019.

Укупно
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Вински туризам је у повоју, са ниским нивоом понуде
Преглед винског туризма
Недостатак стратегије винског
туризма

Неразвијени туристички
производи

Смештај
• Општи недостатак смештаја за госте
• Није прилагођен потребама потенцијалних винских туриста
• Недостатак винских хотела и ризорта, који би требали да се
развијају у винским рејонима

Ресторани и барови
• Недостатак висококвалитетних ресторана у околини виногорја
(тешко је наћи 5-10 ресторана унутар 35-40 мин. вожње од винарије)
• Добра понуда ресторана у Београду темељ је за развој винског
туризма у оближњим винским рејонима
• Понуда винских барова ван Београда је веома ограничена
• Култура испијања вина и концепт „Вино и храна” је у раној фази
развоја

Скромна винска туристичка
понуда

Понуда у винарији/винском подруму
• Основна искуства дегустације вина и тура у винаријама/винским
подрумима
• Недостатак сложенијих винских искустава са већом додатом
вредношћу (нпр. упаривање хране и вина, радионице за мешање, MICE
понуда, виноградарска искуства и сл.)

Развој дестинације
• Недостатак винских села, градова и регија у смислу међународно
конкурентног туристичког производа
• 3 дестинације остварују 58%1 укупних долазака односно1мил.
долазака, те представљају потенцијалну тражњу за винским туризмом
• 8 регија остварује 85% туристичких долазака, што указује на малу
тражњу код других
• Сигнализација винских путева, као основна инфраструктура
потребна за развој туризма, недовољно се користи због генерално
лошег стања путева

1) S obzirom na nedostupnost podatak po rejonima, izračun je rađen prema podacima obuhvaćenih opština, navedenih u Vinskom vodiču
Србији је потребан свеобухватни пројекат за развој туристичког производа винског туризма.
1) S obzirom na nedostupnost podatak po rejonima, izračun je rađen prema podacima obuhvaćenih opština, navedenih u Vinskom vodiču
1) С обзиром на недоступност података по рејонима, обрачун је рађен према подацима РЗС-а обухваћених општина, наведених у Винском атласу
Ивор: Horwath HTL, 2019
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Маркетинг активности винара су на ниском нивоу изврсности

Мали буџeти

Лоша видљивост на Google мапама

• 32% винара нема маркетинг буџет

• Непостојање или лоша означеност винарија на Google мапама

• Маркетинг буџети се налазе у распону од 0 до 494k EUR

• Нетачна упутства воде на оштећене или непроходне локалне
путеве

• 52% маркетинг буџета износи до 8,5k EUR, a 16% винарија
одваја више од 8,5k EUR за маркетинг активности

Слаба присутност на Интернету

Недовољна присутност на друштвеним мрежама

• Неке винарије немају web страницу

• Ниска присутност на друштвеним мрежама

• Застарео, ирелевантан, визуелно непривлачан и
непрегледан садржај, неприлагођен за претрагу преко
мобилних уређаја

• Слаба учесталост објава и низак ниво активности

• Странице су само на српском језику

• Објаве фокусиране на производ, уместо на искуство
• Недостатак „push-pull” садржаја

• Web странице не представљају оно што винарија заправо нуди:
вина, дегустације, ресторане, просторије за састанке и сл.

Маркетинг активности су оријентисане на производ уместо на купца.
Извор: Упитници скупљени од винара (n=97), Social Searcher, Horwath HTL, 2019.
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Ограничено присуство на Facebook-у
Анализиране Facebook странице у вези са српским винима
„Serbian Wine”

„Wines of Serbia”

„Serbian Wine Guide”

317

5,6k

1,9k

Страницом управља: „Serbia Travel,
страницу води „Национална
туристичка организација Србије“
• Страница је запостављена,
последња садржај објављен пре
више од годину дана

Страницом управља: Wines of
Balkans, дигитална маркетиншка
агенција
• Редовно објављује догађаје и
информације о вину
• На српском језику
• Неприлагођен визуелни
идентитет

Извор: Facebook, Horwath HTL, 2019

Страницом управља: двоје
ентузијаста
• Садржај се објављује редовно. На
енглеском језику али са малим
ангажманом и аматерским
садржајем
• Такође присутна на web
страници, Instagram страници
(1,2k пратиоца), и YouTube
каналу (4 претплатника енг.
subscribers)
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Поједини винари имају снажније присуство на Facebook-у, али је
садржај углавном неприлагођен посетиоцима странице
Појединачне web странице у вези са српским винима
ПРИСУСТВО НА
FACEBOOK-У
• Већина винарија
поседује Facebook
страницу
• 100 - 85.000 лајкова
(енг. likes)

ВИЗУЕЛНИ
ИДЕНТИТЕТ
• На профилној и
слици позадине на
страници се налази
лого винарије и
виногради
• Недостатак
конзистентности у
смислу визуелног
идентитета

САДРЖАЈ

АНГАЖМАН

ЈЕЗИК

• Усредсређен на вина,
локалне догађаје и
награде

• Велика недоследност у
објављивању постова и
мали број прегледа

• Углавном на српском
језику

• Оријентисаност на
основни производ без
укључивања
додатних искустава
(нпр. Упаривање вина и
хране)

• У просеку између 10-50
лајкова по посту

• Неке странице су на
српском језику и на
ћирилици

• Недостатак push-pull
садржаја

• Ретко на енглеском
језику

Одабрани примери добре праксе појединих винарија:

Винарија
Александровић
Темет
Звонко Богдан

17,5k пратилаца

Редовни постови

Средњи ангажман 200-300 лајкова по посту

На српском

20,4k пратилаца

Повремени постови

Мали ангажман 5-10 лајкова по посту

На српском

85,8k пратилаца

Регуларни постови

Мали ангажман-100-200 лајкова по посту

На српском и енглеском

Извор: Facebook, Horwath HTL, 2019
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Активности на Instagram-у су веома ограничене, појам #serbianwines
најниже је рангиран међу примерима најбољих пракси
Преглед активности на Instagram-у у вези са српским винима
Национални ниво
•

•

Активности појединачних винара

Поред неколико приватних Instagram страница
које имају мало пратилаца, не постоји
професионална или главна Instagram
страница посвећена српским винима
#serbianwine се најмање помиње у поређењу
са осталим националним брендовима, што
резултира недостатком присуства на Instagram-у

•

Неколико винарија са Instagram
профилом

•

До 2k пратилаца

•

Исти садржај као на Facebook-у и
на српском језику

•

Садржај је углавном
оријентисан ка промоцији
самог производа

•

Недостатак push-pull
садржаја за циљане
потенцијалне посетиоце

Instagram претраживач, резултати у хиљадама:

#serbianwine
#austrianwine
#portuguesewine

5
59
66

#italianwine

Извор: Instagram, Horwath HTL, 2019.
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Недостатак професионалног и одговарајућег садржаја на YouTube-у
Преглед активности на YouTube-у везано за српска вина
„Exotic wine travel”
• 500-700 прегледа по видео снимку
• Доминантан канал на YouTube-у, који се
појављује када се претражује појам
„Serbian wine”, нудећи највише садржаја
на ту тему
• Канал води пар који је напустио
Сингапур да би истраживао вина широм
света (фокус није само на српским винима)

„Serbian Wine Guide”
• 4 претплатника / и 7-15
прегледа по видео снимку
• Такође управљају неким другим
каналима на друштвеним мрежама, као
што је претходно напоменуто

„Види Србију”
• У званичном видеу маркетинг туризма
на каналу Националне туристичке
организације Србије представљена је
земља, са ограниченим простором за
промоцију вина (само 3 секунди од
5 мин укупног трајања видео
материјала)

• Објављени видео материјали су засновани
на дегустацији вина
• Повезане web странице, Instagram,
Facebook странице, Twitter и Vivino
налог

Извор: Youtube, Horwath HTL, 2019.
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Кључни учесници, држава и регулаторни оквир

Тренутни систем кључних учесника је комплексан и не пружа оптималну
подршку за структурирани развој винског/виноградарског сектора
Главни налази добијени анализом кључних учесника и државе
§ Систем кључних учесника је подељен и сложен, што доприноси немогућности настанка свеобухватног система
§ Поред тога, систем не поседује јасну поделу улога и одговорности, као и јасно дефинисане процесе
§ Не постоје главне функције које би оснажиле управљање винског сектора и деловале као централно жариште
које повезује ужу и ширу перспективу
§ Тренутно не постоје професионалне организације (нпр. развојне или маркетиншке организације), које би
подржале целокупни развој винског сектора – што је директно повезано са тренутно расположивим буџетом који се
инвестира у развој овог сектора
§ Систем подршке винском сектору је недовољан да би се постигло значајно побољшање (нпр. институти,
образовни систем, неефикасна јавна управа )
§ Образовни систем захтева хитну интервенцију - узимајући у обзир недостатак знања и искуства (енг. know-how) на
тржишту
§ Постоји простор за унапређење регулаторног оквира и система ради унапређења начина пословања у винској
индустрији
§ Статистички подаци и база података као подршка анализи захтевају хитно побољшање како би се постигло и
осигурало ефектније праћење развоја индустрије

Извор: Horwath HTL, 2019
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Идентификована су три кључна подручја у систему управљања која би
требало да буду решена кроз имплементацију Стратегије
Кључне неефикасности у систему

Секторски екосистем

Маркетинг вина/ развојна функција

Систем подршке и регулатива

Укупан екосистем и даље ради
на принципу „личног
интереса“, уз недостатак
адекватне комуникације и
координације (појачавајући
конкурентност на унутрашњем
тржишту)

Нема професионалног
приступа, адекватног буџета
и система који обезбеђује
смернице и подршку развоја
сектора - осим тога, развојна
функција је распоређена на
више удружења и организација

Систем подршке је застарео
и недовољно финансиран и
због тога није погодан за
потребе савремених
виноградарских и винарских
предузетника (нпр. институт,
образовани систем,
лабораторије)

Оптимизација система учесника биће суштинска мера за ефикасно спровођење развојне
стратегије
Извор: Horwath HTL, 2019
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Систем кључних учесника је комплексан и без јасно дефинисане
одговорности унутар ланца вредности
Селекција активних кључних учесника у виноградарском и винском сектору
Комплексна комуникација
HORECA

Велики произ.
вина

Министарства

Дистрибутери

Вишеструка
удружења

Локалне
самоуправе

Продавнице

Мали произ.
вина

Привредна
комора

Остало

Виноградари

Институти
Универзитет

Дистрибутери
контролишу
потражњу

Туристичке
организације

Недовољна
комуникација унутар
винске индустрије
2 Потражња

1

Производња

Остало
3

Подршка

Одабрано

Идентификоване неефикасности постојећег система
• Велики број удружења произвођача вина1 додатно повећава
сложеност улога, одговорности и отежава комуникацију
(нпр. систематско финансирање, уједињен приступ
проблемима у сектору)
• Не постоји директна веза унутар удружења за извештавање
између локалног и националног нивоа
• Не постоји иницијатива са стране потражње за активним
промовисањем потрошње домаћег вина као ни стратешко
планирање између удружења винара и дистрибутера
• Систем подршке од националног до локалног нивоа не
сарађује међусобно на развоју винског сектора (нпр. систем
подстицаја)
• Не постоји активни развој синергије између винара и
туристичких организација (нпр. развој винског туризма))
• Организација винских сајмова одиграва се на ad hoc основи
(нпр. не постоје стратешки циљеви, недостатак
координације између кључних учесника) и није пропраћена
професионалним винским маркетингом
• Образовни систем није прилагођен потребама винске
индустрије (нпр. смерови Виноградарство и винарство су
раздвојени на факултету)

Белешка: LGU – Local Government Units срп. Јединице локалне самоуправе , 1) Делимично покренут напорима за постизање ПДО/ПГО ознаке
Извор: Интервјуи са кључним учесницима, Horwath HTL, 2019.
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Кључно је формирање централне професионалне организације која ће
успоставити везу између учесника и преузети одговорност за развој…
Илустративно

Преглед потенцијалног развојног/маркетинг система

Белешке

Стратешки системи подршке

Професионалне организације

Јавни системи подршке

Институт

Професионална Национална организација винара

Национални ниво

Рег. Орг. 1

Регионални ниво

Универзитет
Рег. Орг. 2

Рег. Орг. n

Виноградари и винари

Винари
Виноградари

Финансирање система

Лок.
Орг

Лок.
Орг

Лок.
Орг

Лок.
Oрг

Лок.
Oрг

Тренутно овај ниво покривају удружења на
челу са произвођача вина, без јасне поделе
одговорности, буџета и стручног особља
Финансирање и управљање

Локални ниво

• Јавни систем подршке
(Министарства, агенције, локалне
управе) и њихови процеси су
сложени и дуготрајни за
оптимизацију, због чега је
укључивање професионалне
организације, као фацилитатора
између свих учесника и
заинтересованих страна може да
донесе највећу корист
(краткорочно и према нивоу
утицаја)
• Од пресудног је значаја да се
професионална организација
координише са другим
релативним актерима, као што су
институти, универзитети и сл.

Активна координација

Редефиниција система не би требала да се фокусира на оптимизацију процеса у систему јавне подршке
(министарства, агенције, итд.), већ на стварање професионалне организације која координира све
заинтересоване стране и која је фокусирана на циљеве уз одговорност према и винарима и виноградарима и
Влади Републике Србије
Извор: Horwath HTL, 2019.
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…као хитно унапређење образовног система
Процена постојећег система образовања
Елементи

Изврсност

Ниска зрелост

Белешка

Последице

Висока зрелост

Дугорочни
ризик

Специјализовано
образовање1

• Не постоји специјализовани образовни
систем (или приватне школе) који би
могао да пружи винарима и
виноградарима знање о савременим
трендовима, заједничка едукативна
путовања, пренос знања о најбољој
пракси, итд.

• Спор пренос знања из најбољих светских
пракси и савремених захтева винаримја и
виноградарима – смањује њихову укупну
конкурентност на глобалном тржишту

Средњи

Образовани систем

• Образовани систем захтева
модернизацију наставног плана и
програма (посебно имајући у виду да се
винарство и виноградарство предају на
различитим факултетима)

• Дипломци имају јаз у знању, с обзиром да не
стичу свеобухватно знање од виноградарства
до производње вина

Високи

Образовање о винској
индустрији у другим
секторима

• Не постоји структурисано образовање
• Недостатак знања у представљању/промоцији
(засновано на инпутима из винске
вина крајњем потрошачу (нпр. кафићи,
индустрије) у другим сегментима у којима
ресторани)
је вино важна компонента (угоститељство)

Ниски

• Не постоји структурирани програм који
активно промовише вински сектор
• Тешкоће у привлачењу нове радне снаге (у
(образовања) – тј. повећање
Средњи
окружењу где је све мања понуда радне снаге)
популарности, увођење винарства у раној
фази образовања
1) Примери: Како добити подстицаје? Како дефинисати пут купца у винарији? Како се проширити на страна тржишта? Дигитални маркетинг у винској индустрији?
Извор: Интервјуи са учесницима и корисницима, Horwath HTL, 2019.

Популаризација
могућности у винској
индустрији

315

Нова професионална организација ће омогућити активирање додатних услуга
(не само координационе активности), које ће бити од користи винарима
Потенцијалне додатне активности професионалне организације
Низак

Процена бенефита

Индикативно
Висок

Професионални маркетинг

Заједничке набавке

Коначни организациони
модел и обим активности
првенствено ће зависити
од:

Извозни конзорцијуми

•

Активности од
приоритета за винаре
(према критеријуму
додате вредности)

•

Доступном буџету за
финансирање
организације (на основу
изабраног модела
финансирања)

•

Способност
привлачења
професионалних
талената (вероватно
хибридни модел у првој
фази– комбинација
талената унутар и изван
организације)

Управљање пројектима од заједничког интереса1

Заједничка платформа за транспорт
Подршка у добијању подстицаја
Професионална подршка у операцијама2
Систем истраживања и извештавања тржишта
Подршка у стварању нових извозних тржишта
Заједничко лобирање наспрам јавног система и подршке
Статистика и аналитика
Едукација
Развој винских искустава
Главна online винска продавница „Online Wine Shop”
Контрола винограда
1) Пример: Настанак музеја вина; 2) Пример: Саветовање у области винарства у смислу реконструкције, Техничко саветовање итд.
Извор: Horwath HTL, 2019.
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У пракси постоје позитивни примери централних организација који
пружају винарима додату вредност
Пример: Wine Australia као централни инфо хаб и подршка

Одабрано

Селекција активности организације под називом Wine Australia
Програми
намењени
винарима

• Програми за финансирање развоја
• Програми за развој унутрашњег капацитета
• Активна подршка у добијању финансијских средстава

Маркетинг

• Професионални маркетинг заснован на најбољој светској пракси
• Платформа намењена промотивном садржају (слике, брошуре, текст)
• Маркетиншки програми (сајмови, кампање, итд.)

Систем
извештавања

• Извештаји о локалном, регионалном и глобалном тржишту
(производња, извоз, итд.)
• Извештаји о кључним трендовима на тржишту (Кина, САД. итд.)
• Дубинске анализе релевантних тржишта и новости са тржишта

Стручни
надзор/савет

• Подршка у побољшању ефикасности производње, као и квалитету
• Саветовање у вези са климатским променама и болестима
• Професионална едукација (виногради, угоститељство, извоз итд.)

Подршка у
извозу

• Извештаји о појединим тржиштима која се користе као база за извоз
• Смернице и упутства за улазак на инострано тржиште
• Административна подршка, обрасци и савети у вези извоза

Извор: Wine Australia, Horwath HTL, 2019.
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Поред образовног система, идентификовали смо додатна подручја за
побољшање унутар система подршке и регулаторног оквира
Идентификована подручја за побољшање унутар система подршке и регулаторног оквира
§
§
§

§

§

§

§
§

Вински институт – постоји снажан простор за побољшање унутар тренутне улоге института, у смислу снажније подршке сектору (нпр. снажнија функција
истраживања и развоја, стандардизација аутентичних сорти грожђа, вински стандарди);
Расположивост вина -оснажити расположивост вина у погледу квалитета, законитости, количине и исправности (може се делимично надовезати на
претходне напомене)
Подстицајни систем – тренутно недовољно финансиран, комплексан за примену и без стратешких циљева усклађених са виноградарством и винарством.
Подстицајни систем у будућности треба да узме у обзир реалне потребе виноградара и винара, IPARD подстицајни оквир, структурирање система према
остварењу стратешких циљева (нпр. посебни подстицаји за органску производњу) и, уопштено оптимизацију процеса примене подстицаја, где је то могуће
Контролне лабораторије – како је део система тренутно приватизован, постоји ризик од спровођења необјективних процедура. Поред тога неколико
кључних учесника је нагласило потенцијални недостатак стручности од стране комисије за оцењивање вина – узимајући у обзир да постоје случајеви где се
оцене међународних критичара наспрам локалних оцењивача значајно разликују
Консолидација винограда – постоји снажна фрагментација виноградарских парцела као и неефикасан процес за консолидацију истих (дуготрајни правни
поступак, „рекетирање“ власника суседних парцела приликом покушаја аквизиције, итд). Ово представља једно од кључних ограничења за ефектно
мотивисање раста виноградарских површина у земљи
Административни прописи нису прилагођени „малим произвођачима вина” – током интервјуа са кључним учесницима идентификовали смо различите
регулаторне захтеве који стварају додатне трошкове за мале произвођаче и тако демотивишу нове регистроване произвођаче на тржишту (или, настанак /
одржавање „сивог” тржишта). На пример, регистровање компаније за продају вина (додатни трошкови, гомилање губитака услед саме природе производног
процеса у винарству – мин. 3 године од улагања до добијања производа итд. захтев за запошљавање енолога, могуће јаке HACCP контроле, извоз захтева мин.
6 месеци стар сертификат о анализи вина, итд.)
Органска производња - административни процес није прилагођен органској производњи (нпр. поједине супстанце за одржавање нису прихватљиве да би
могле да се увезу на регуларан начин)
Запуштени виногради – тренутно не постоји спроведена мера која регулише проблем запуштених винограда који представљају ризик од болести и
ширење виноградарских површина од активних винских играча)
Једно од кључних подручја за унапређење се налази у оквиру статистичких података и базе података за индустрију уопштено, јер
представља кључно средство за праћење ефикасности имплементације стратегије и снажну платформу за доношење стратешких одлука

Извор: Интервјуи са кључним учесницима, Horwath HTL, 2019
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Процена буџета за реализацију стратегије – Сценарио 1
Преглед процене планираних буџета за реализацију стратегије (Сценарио min)
Остали подстицаји

Буџет за нове засаде

20,8

21,7

11,8

12,5

13,3

2,3

3,0

3,3

5,5

5,3
2022

19,5

2021

Маркетиншко развојни буџет

19,2

19,8

20,5

24,7

22,1

23,0

23,8

15,6

16,3

17,1

17,8

13,8

14,4

14,9

2,3
3,2

2,3
3,3

3,0

3,0

3,0

3,0

5,1

2,3
3,1

3,5

3,6

3,8

3,9

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030
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Извор: Horwath HTL анализа

Процена буџета за реализацију стратегије – Сценарио 2
Преглед процене планираних буџета за реализацију стратегије (Сценарио max)
Остали подстицаји

28,3

30,6

Буџет за нове засаде

32,1

20,3

21,5

3,8

5,0

5,5

5,5

5,3
2022

19,1

2021

Маркетиншко развојни буџет

29,2

30,2

31,2

33,7

35,1

36,4

37,7

25,3

26,4

27,6

28,7

22,4

23,3

24,1

3,8
3,2

3,8

5,0

5,0

5,0

5,0

5,1

3,8
3,1

3,3

3,5

3,6

3,8

3,9

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030
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Извор: Horwath HTL анализа

Преглед хармонизације регулаторног оквира вина Србије са
Европском унијом (1/3)
Хармонизовано

Делимично хармонизовано/хармонизовано само са старим законом

Производња и маркетинг грожђа
и производа од вина
•
•
•
•

Виноградарски регистар
Декларација о берби
Декларације производње
Изјаве о залихама

Нехармонизовано

Специфични закон

Статус хармонизације

Делегирана уредба Комисије (ЕУ), Бр. 2018/273, Уредба Комисије за спровођење
(ЕУ), Бр. 2018/274

•

Третирање и маркетиншке декларације

Делегирана уредба комисије (ЕУ), Бр. 2018/273, Уредба Комисије за спровођење
(ЕУ), Бр. 2018/274

•
•

Енолошки поступци
Енолошка средства (substance)

Уредба (ЕУ), Бр. 1308/2013, Уредба Комисије (ЕК), Бр. 606/2009 / OIV издање

•

Услови и рестрикције за заслађивање вина

Уредба (ЕУ), Бр. 1308/2013, Уредба Комисије (ЕК), Бр. 606/2009 / OIV издање

•

Експериментална употреба еколошких поступака

Уредба (ЕУ), Бр. 1308/2013, Уредба Комисије (ЕК), Бр. 606/2009 / OIV издање

•
•
•

Обогаћивање
Закисељавање и разграђивање
Рестрикције мешања и купаже

Уредба комисије (ЕУ); Бр. 606/2009, Бр. 1308/2013

•
•

Лабораторија
Захтеви стандарда ISO/IEC 17025

Уредба (ЕУ), Бр. 1308/2013

•
•

Лабораторијске методе
Сензорна процена

(ЕУ / OIV metode)
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Преглед хармонизације регулаторног оквира вина Србије са
Европском унијом (2/3)
Хармонизовано

Делимично хармонизовано/хармонизовано само са старим законом

Основна питања

Нехармонизовано

Специфични закон

•
•

Дефиниције
Категорије

Уредба (ЕУ) Бр. 1308/2013

•

Контроле

Уредба (ЕК) Бр. 882/2004 / Уредба (ЕУ) 2017/625

Tржиште

Специфични закон

•

Забрана фолије на бази олова

Делегирана уредба Комисије (ЕУ), Бр. 2019/33

•
•

Пратећа документација
Транспорт вина у ринфузу

Делегирана уредба Комисије (ЕУ), Бр. 1308/2013; Бр. 2018/273; Бр. 2018/274

•
•

Регистри

Специфични закон

Улазни и излазни регистар
Поступци (енолошки поступци) који се бележе у
регистру

Делегирана уредба Комисије (ЕУ), Бр. 1308/2013; (EU) Бр.2018/273; Бр. 2018/274
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Статус хармонизације

Статус хармонизације

Статус хармонизације
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Преглед хармонизације регулаторног оквира вина Србије са
Европском унијом (3/3)
Хармонизовано

Делимично хармонизовано/хармонизовано само са старим законом

Обавезни и необавезни подаци
• Обавезни и необавезни подаци
Политика квалитета
•
•
•

Заштићена ознака изворности и Заштићена
географског порекла
Традиционални изрази
Контрола / сертификација / контролна тела

Аналитичка банка изотопних података
•

Аналитичка банка изотопних података и узорци у
сврху провере

Ароматизована пића на бази вина
•
•
•

Дефиниције
Географске индикације
Одређивање, описивање, презентирање и
означавање ароматичних пића на бази вина

Нехармонизовано

Специфични закон

Статус хармонизације

Уредба (ЕУ), Бр. 1308/2013; Уредба Комисије (ЕК) Бр. 606/2009
Специфични закон

Статус хармонизације

Уредба (ЕУ), Бр. 1308/2013, Уредба Комисије (ЕК), Бр. 607/2009

Специфични закон

Статус хармонизације

Делегирана уредба Комисије (ЕУ) Бр. 2018/273

Специфични закон

Статус хармонизације

Уредба (ЕУ) Бр. 251/2014; Делегирана уредба Комисије (ЕУ) Бр. 2017/670;
Уредба (ЕК) Бр. 1333/2008; Уредба (ЕК), Бр. 1334/2008
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