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          Α. Το συνολικό εξωτερικό εμπόριο στη Δημοκρατία της Σερβίας την 
περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2018 ανήλθε σε   35.087,0 εκατ. Ευρώ , ήτοι 
αύξηση 11,2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2017. 
 Αναλυτικότερα, η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 15.054,6 εκατ. Ευρώ, δηλαδή 
αύξηση 8,6%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και  η  αξία των 
εισαγωγών ανήλθε σε 20.032,4 εκατ. Ευρώ, ήτοι αύξηση κατά 13,3%. Το 
έλλειμμα ανήλθε σε 4.977,7 εκατ. Ευρώ, δηλαδή αύξηση 30,7% ενώ ο λόγος 
εξαγωγών - εισαγωγών διαμορφώθηκε στο  75,2%,  χαμηλότερος σε σύγκριση 
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ( 78,4%). 
Αναφορικά με τη διάρθρωση των σερβικών εξαγωγών σύμφωνα με τον 
προορισμό των προϊόντων, τα πιο αξιοσημείωτα ήταν τα διαρκή προϊόντα 
58,4% (10.418,6 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), τα καταναλωτικά αγαθά 30,6% 
(5.454,6 εκατομμύρια δολάρια) και ο μηχανολογικός εξοπλισμός 11,0% 
1.966,2 εκατ. Ευρώ). Όσον αφορά τη διάρθρωση των εισαγωγών, τα 
σημαντικότερα  ήταν τα διαρκή  προϊόντα 57,1% (13.545,1 εκατομμύρια 
δολάρια ΗΠΑ), τα καταναλωτικά αγαθά 18,5% (4.392,2 εκατομμύρια δολάρια 
ΗΠΑ) και ο εξοπλισμός 12,6% (3.2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ).  
     Το σερβικό εξωτερικό εμπόριο κατά την περίοδο αναφοράς σημείωσε το 
υψηλότερο επίπεδο με τα κράτη  με τα οποία έχουν υπογραφεί συμφωνίες για 
το ελεύθερο εμπόριο. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αντιπροσωπεύουν το 63,5% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου. Οι κύριοι 
εμπορικοί εταίροι της Σερβίας  ήταν: 

Χώρα Εξαγωγές  εκατ. 
Ευρώ 

Χώρα Εισαγωγές  εκατ. 
Ευρώ 

 
 
Ιταλία 1880.7 

 
Γερμανία 3190.3 

 
Γερμανία 1814.3 

 
Ιταλία 2243.3 

 
Βοσνία και Ερζεγοβίνη 

1189.9 

 
Κίνα 

1986.5 
 
Ρουμανία 898.3 

Ρωσική 
Ομοσπονδία 1839.1 

Ρωσική Ομοσπονδία 804.4 Ουγγαρία 1143.8 
 
 

    Όπως παρατηρήθηκε, το μεγαλύτερο πλεόνασμα του εξωτερικού εμπορίου 
επετεύχθη με τις γειτονικές  χώρες της Σερβίας, ήτοι με τη Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη (οι εξαγωγές αφορούσαν κυρίως τα αέρια έλαια και το σιτάρι, ενώ οι 
περισσότερες εισαγωγές τα προϊόντα  χάλυβα), με το Μαυροβούνιο ( οι 
σημαντικότερες  εξαγωγές στα φάρμακα και μεταλλεύματα  και οι εισαγωγές σε 
αλουμίνιο και ηλεκτρικό ρεύμα ) και τη FYROM (εξαγωγές φύλλων θερμής 
έλασης  και ηλεκτρικής ενέργειας ενώ   εισαγωγές σε φάρμακα σε  λιανικό 
εμπόριο και διάφορα προϊόντων θερμής έλασης επικαλυμμένων με πλαστικό). 
       Όσον αφορά στις άλλες χώρες, σημειώθηκε  πλεόνασμα της Σερβίας στο 



εμπόριο με τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία, την Κροατία, την Ιταλία, τη 
Μεγάλη Βρετανία, τη Σουηδία και τη Σλοβενία. Αντίθετα το μεγαλύτερο 
έλλειμμα παρατηρήθηκε  στο εμπόριο με την Κίνα (λόγω εισαγωγών 
τηλεφώνων για σταθμούς δικτύου και φορητούς υπολογιστές), με τη Γερμανία, 
με τη Ρωσική Ομοσπονδία (λόγω εισαγωγών ενεργειακών προϊόντων, κυρίως 
πετρελαίου και φυσικού αερίου), με τη Τουρκία, το Ιράκ, την Ουγγαρία , τη 
Πολωνία (εισαγωγές εξαρτημάτων αυτοκινήτων),το Βέλγιο, την Ουκρανία 
(εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος και συμπυκνωμάτων), τη Κορέα, την Αυστρία, 
τις ΗΠΑ, και τη Γαλλία  
Οι  παρακάτω πρώτες πέντε κατηγορίες στις σερβικές εξαγωγές 
αντιπροσώπευαν το 32,4% των συνολικών εξαγωγών της ενώ οι παρακάτω 
πέντε πρώτες κατηγορίες των σερβικών εισαγωγών αντιπροσώπευαν το 27,7% 
των συνολικών εισαγωγών της χώρας.  

 
 Εξαγωγές 

εκατ. 
Ευρώ Εισαγωγές 

εκατ. 
Ευρώ 

 
Ηλεκτρικές μηχανές και 
συσκευές 1601.4 

 
 
 
Οδικά οχήματα 1514.1 

 
Οδικά οχήματα 

 
1028.4 

 
Παράγωγα  πετρελαίου 1401.9 

 
Σίδηρο και ατσάλι 

830.3 

 
Ηλεκτρικές μηχανές και 
συσκευές 1171.9 

 
Καουτσούκ προϊόντα 
από καουτσούκ 715.3 

 
 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 791.7 

 
Μη σιδηρούχα μέταλλα 696.5 

 
Σίδερο και ατσάλι 680.0 

 
Β. Αναφορικά με το διμερές εμπόριο της Σερβίας με την Ελλάδα,  οι σερβικές 

εξαγωγές προς τη χώρα μας για τη περίοδο Ιανουαρίου -Νοεμβρίου 2018  

έφθασαν τα 194,8  εκατ. ευρώ , ήτοι  αύξηση 14,19% σε σχέση με την αντίστοιχη 

περίοδο του 2017 ενώ οι σερβικές εισαγωγές από την Ελλάδα τα 332,6 εκατ. 

ευρώ, δηλαδή αύξηση σε σχέση με το 2017 κατά 14,89%. Το εμπορικό 

πλεόνασμα υπέρ της χώρας μας διαμορφώθηκε στα 137,8 εκατ. ευρώ , ήτοι 

αύξηση σε σχέση με πέρυσι κατά 15,9%.  Για το 2018 η  Ελλάδα ήταν ο 18ος 

σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Σερβίας.  

                                                                                                      

 


