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Руска
Укупна спољнотрговинска робна размена федерација
Србије за период јануар - децембар 2017.
године износи:
– 38939,1 милионa долара – пораст од
15,3% у односу на исти период претходне
године;
– 34465,7 милиона евра – пораст од
13,0% у односу на исти период претходне
године.
Извезено је робе у вредности од 16992,4 мил.
долара, што чини раст од 14,2% у односу на
исти период претходне године, а увезено је
робе у вредности од 21946,7 мил. долара,
што је за 16,1% више него у истом периоду
претходне године.
Извоз робе, изражен у еврима, имао је
вредност од 15047,1 милиона, и то је
повећање од 12,0% у поређењу са истим
периодом претходне године. Увоз робе имао је
вредност
од
19418,6
милиона,
што
представља повећање од 13,8% у односу на
исти период прошле године.
Дефицит износи 4954,2 мил. долара, што
чини повећање од 23,4% у односу на исти
период претходне године. Изражен у еврима,
дефицит износи 4371,5 милиона, што је
повећање од 20,2% у поређењу са истим
периодом претходне године.
Покривеност увоза извозом је 77,4% и мања
је од покривености у истом периоду претходне
године, када је износила 78,8%.
Посматрано регионално, највеће учешће у
извозу Србије имао је Регион Војводине
(32,9%); следи Београдски регион (26,5/%),
Регион Шумадије и Западне Србије (24,6%),
Регион Јужне и Источне Србије (16,0%), а око
0,1% извоза је неразврстано по територијама.
Највеће учешће у увозу Србије имао је
Београдски регион (46,0%); следе Регион
Војводине (27,4%), Регион Шумадије и Западне
Србије (16,4%), Регион Јужне и Источне Србије
(9,5%), а око 0,7% увоза није разврстано по
територијама. Не располаже се подацима за
Регион Косово и Метохија.
Извоз и увоз по регионима дат је према
седишту
власника
робе
у
моменту
прихватања царинске декларације. То значи
да власници робе, по царинском закону, могу
бити произвођачи, корисници, извозници или
увозници робе. Ову чињеницу треба имати у
виду приликом тумачења података по
регионима. На пример, увоз нафте и гаса
највећим делом се обухвата у Региону
Војводине и Београдском региону, а то су
енергенти за укупну територију Србије.
У структури извоза по намени производа
(принцип претежности) највише су заступљени
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(принцип претежности) највише су заступљени
производи за репродукцију, 55,5% (9437,6 мил.
долара), следе роба за широку потрошњу,
33,4% (5670,5) и опрема, 11,1% (1883,1).
Некласификована роба по намени износи 0,0%
(1,2 мил. долара).

У децембру 2017. године
вредности од 1396,1 мил
повећање од 12,7% у
претходне године. Увоз је
долара, што је повећање о
месец претходне године.

У структури увоза по намени производа
највише
су
заступљени
производи
за
репродукцију, 57,2% (12545,9 мил. долара),
следе роба за широку потрошњу, 18,6%
(4073,2),
и
опрема,
12,4%
(2711,9).
Некласификована роба по намени износи
11,9% (2615,7 мил. долара).

Изражено у еврима извезе
1179,5 милиона евра, што
односу на исти месец пр
износио 1724,6 милиона е
од 6,0% у односу на исти м

Спољнотрговинска робна размена била је
највећа са земљама са којима Србија има
потписане споразуме о слободној трговини.
Земље чланице Европске уније чине 64,0%
укупне размене.
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