ПРИВРЕДНА САРАДЊА: СРБИЈА – ФРАНЦУСКА
Привредна комора Србије – Сектор за међународне економске односе
СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА






Према подацима Републичког завода за статистику, 2017. године укупна спољнотрговинска
размена у роби са Француском износила је 995,2 милиона ЕУР. Укупан извоз у роби 2017.
године износио је 438,3 милиона ЕУР. С друге стране, увезена је роба у вредности од 556,9
милиона ЕУР. Покривеност увоза извозом износила је 78,7%.
Водећи извозни производи Србије у Француску у 2017. год. су: израђени производи сврстани
по материјалу, машине и транспортни уређаји, храна, разни готови производи, хемијски
производи и др. (извор: РЗС).
Водећи увозни производи Србије из Француске у 2017. год. су: машине и транспортни уређаји,
хемијски производи, непоменути производи у СМТК, израђени производи сврстани по
материјалу, разни готови производи и др. (извор: РЗС).

Спољнотрговинска робна размена Србије и Француске (у млн ЕУР)
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Извор: Републички завод за статистику

Приврeдни субjeкти





Број привредних субјеката извозника из Србије у Француску – 642
Број привредних субјеката увозника из Француске – 3600
Број привредних субјеката који остварују спољнотрговинску размену у оба смера – 382
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Укупан број привредних субјеката који остварују спољнотрговинску размену Француском
– 4624

Преглед најзначајнијих реализованих активности у периоду 2016-2017. година


Државно-привредна делегација Србије и учешће на „Конференцији о Србији“,
15.
септембар 2016. године, Париз, Француска- Државни део делегације предводио је А. Вучић,
председник Владе Р. Србије, а привредни М. Чадеж, председник ПКС. У оквиру округлих
столова представљени су примери добре праксе француских компанија које послују у
Србији у прехрамбеном сектору, ИТ, ауто индустрији и сектору енергетике и заштите
животне средине, као и потенцијални пројекти српских компанија из ових сектора.



Организовани наступ привреде Србије на Међународном сајму прехрамбене индустрије SIAL
2016, Париз, 16-20. 10. 2016. године- Традиционално сваке друге године присутни смо на
највећем сајму прехрамбене индустрије у ЕУ, СИАЛ. На Националном штанду Србије
представљено је 19 српских компанија.



Семинар “Иновације- могућности и перспективе с Француском“, ПКС, 10.11.2016. годинеСеминар је намењен малим и средњим предузећима, кластерима и start up компанијама,
кроз систем подршке иновативним компанијама, а у оквиру сектора прехрамбене
индустрија, ИТ и ауто индустрија, енергетика и заштита животне средине, кроз
конкурентност кластера, start-up инкубаторе, инвестиционе програме.



Конференција „Град будућности-француско искуство“ – ПКС, 24. 11. 2016. године- На
конференцији су пренета искуства водећих француских стручњака из области
инфраструктуре, паметних зграда и просторног планирања, као и нове технологије у
изградњи паметних зграда. Укупан број учесника- 110.



Учешће привредне делегације из Србије на Међународном сајму франшизинга у Паризу,
FRANCHISE EXPO 2017, 19-22. март 2017- У делегацији Привредне коморе Србије било је 5
излагача и 10 привредних друштава која су обишла сајам.

ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ


Француска је високософистицирано, захтевно тржиште са скоро 67 милиона становника, чија
територија обухвата петину површине Европе. Такође, она је за српске привреднике и
својеврстан прозор и искорак у земље Северне Африке. Бивше француске колоније, земље
Магреба (Алжир, Тунис, Мароко) и даље су језиком, близином и трговачким везама
традиционално окренуте француском тржишту. Тржиште Француске је потпуно отворено, али
са изузетно високим тржишним захтевима због најшире могуће понуде и високе конкуренције,
те су улаз на тржиште, трајно присуство и развој на њему условљени не само квалитетом
производа или услуге, већ и добрим познавањем привредног амбијента и пословне културе.



Француске фирме заинтересоване су за сарадњу и инвестирање у области енергетике (за
пројекте изградње мини хидроцентрала, као и за инвестирање у соларне електране и друге
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обновљиве изворе енергије, нпр. из биомасе), пољопривреде, саобраћаја, нарочито по моделу
јавно-приватних партнерстава и концесија, заштите животне средине, информационокомуникационих технологија. Посебан интерес показују за учешће у пројектима путних и
железничких Коридора 10 и 11, као и за изградњу метроа у Београду.


Србија је највећи извозник прерађене малине, купине и вишње у Француску. Водећа роба је
малина, са 13,4% извоза. Србија настоји да подигне капацитете за прераду воћа, поврћа и меса,
за шта постоји интерес и француских инвеститора, у циљу повећања производње финалних
производа и уласка наших произвођача у мрежу међународних трговинских ланаца и
добављачке ланце великих светских компанија.



Такође, на француском тржишту смо присутни са извозом пнеуматика, производа дрвне
индустрије (од намештаја од пуног дрвета до еколошких кућа од дрвета), делова за аутомобиле
итд. То су, уз пољопривредно-прехрамбену индустрију и ИКТ, кључни сектори за повећање
извоза Србије и смањење трговинског дефицита.



Потенцијал привредне сарадње је и у прехрамбеној и у текстилној индустрији (како кроз извоз
готових производа тако и у производним кооперацијама и дорадним пословима), те ИТ
индустрији и сектору нових технологија. Постоји интерес бројних француских компанија за
пројекте везане за термоцентрале (Alcom, Mécamidi, SARL 2E), за пројекте изградње мини
хидроцентрала, као и за инвестирање у соларне електране и друге обновљиве изворе енергије
(из биомасе).



У циљу већег пласмана срспких производа и повећања извоза, требало би:
Ø Радити на промоцији привреде Србије и њених привредних потенцијала кроз разне
семинаре или радионице „Србија Ваш пословни партнер“ у свим већим регијама у Француској,
у сарадњи с њиховим регионалним привредним коморама. Потрбно је истицати инвестициони
потенцијал отварања или преношења производње у Србију.
Ø Успоставити контакте и организовати састанке са трговинским и дистрибутивним ланцима у
Француској, ради представљања српких произвођача из прехрамбене индустрије у циљу
директног пласмана српских производа на француско тржиште.

ИНВЕСТИЦИЈЕ


Према подацима Народне банке Србије (према новој БПМ6 методологији обрачуна), У
периоду од 2010. године закључно с првим кварталом 2017. године у Србију је ушло преко 750
милиона ЕУР из Француске и у том периоду Француска се нашла на 7. месту међу земљама са
највећим нето улагањима нерезидената у Србију.

ПРАВНО РЕГУЛАТОРНИ ОКВИР
Споразум о стратешком партнерству и сарадњи између Француске и Србије потписан је у априлу
2011. године у Паризу. У економском домену, овај споразум дефинише сарадњу у подручју
инвестиционе активности Француске у Србији, односно развијање партнерства јавног и приватног
сектора и концесија у великим инфраструктурним пројектима. Споразум, такође, предвиђа и
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размену у пословној сфери и јачање сарадње привредних комора, фаворизовање индустријске
сарадње, преношење технолошких знања, сарадњу у области енергије, нових технологија,
информатике, комуникација, саобраћаја и заштите животне средине.

Значајни међудржавни споразуми


Споразум о избегавању двоструког опорезивања у области пореза на доходак између СФРЈ
и Р. Француске
Датум потписа 28.03.1974.
Ратификација 30.05.1975.
Ступање на снагу 01.08.1975.
Објављено: СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БР. 28/1975


Споразум о стратешком партнерству и сарадњи између Владе Републике Србије и Владе
Републике Француске са политичким декларацијама два председника
Датум потписа 08.04.2011.
Ратификација 18.10.2011.
Ступање на снагу 07.12.2011.
Објављено: СГ РС-МУ 8/11


Уговор између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о сарадњи у области
одбране и статусу њихових снага
Датум потписа 07.04.2011.
Ратификација 05.12.2011.
Ступање на снагу 01.10.2014.
Објављено: СГ РС-МУ 10/11


Администарстивни Споразум између Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и
водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде, прехрамбене индустрије,
рибарства, руралног развоја и просторног планирања Републике Француске
Датум потписа 02.03.2012
Ступање на снагу 02.03.2012
Извор: Министарство иностраних послова Р.Србије www.mfa.gov.rs

АКТИВНОСТИ ПКС НА УНАПРЕЂЕЊУ САРАДЊЕ


Привредна комора Србије има добру сарадњу са Привредном комором Париза,
регионалним коморама Француске, федерацијом послодаваца МЕДЕФ, као и с Францускосрпском привредном комором. У последње три године ПКС је организовала неколико
конференција у циљу приближавања тржишта Србије француским компанијама,
успостављања ближе сарадње између привредника двеју земаља, али и привлачења
француских инвестиција у Србију.

