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Η ζεξβηθή αγνξά γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ είλαη πνιύ αλεπηπγκέλε θαη, θαηά θύξην 
ιόγν, βαζίδεηαη ζηελ εγρώξηα παξαγσγή ε νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, αμηνπνηεί ηελ πινύζηα –αλ 
θαη ζηαδηαθά κεηνύκελε, από ην 2006 θαη εληεύζελ- παξαγσγή γάιαθηνο.  
 

Η γαιαθηνβηνκεραλία ηεο Σεξβίαο ζεσξείηαη πνιύ ζεκαληηθόο ηνκέαο ηεο εζληθήο 
νηθνλνκίαο θαη, γηα ην ιόγν απηό, πξνζηαηεύεηαη ηζρπξά κέζσ δαζκνινγηθώλ θαη κε 
εκπνδίσλ1. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη, αθόκα θαη κεηά ην πέξαο ηεο πεληαεηνύο δηάξθεηαο 
ζηαδηαθήο κείσζεο ησλ δαζκώλ, πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ Δλδηάκεζε Σπκθσλία γηα ην 
Δκπόξην θαη Θέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ Δκπνξίνπ ΔΔ-Σεξβίαο, νξηζκέλα γαιαθηνθνκηθά 
πξντόληα ζα εμαθνινπζνύλ λα πξνζηαηεύνληαη από δαζκνύο νη νπνίνη, ζε νξηζκέλεο 
πεξηπηώζεηο (π.ρ. θέηα) ραξαθηεξίδνληαη πςεινί.  

 
 Δπηπιένλ, από ηνλ Ινύλην 2015, ε ζεξβηθή θπβέξλεζε έρεη ζεζπίζεη επηπιένλ 
εηζαγσγηθνύο δαζκνύο γηα ην γάια, ζην πνζό ησλ 10 έσο 20 δελαξίσλ θαη από 10 έσο 30 
δελαξίσλ γηα ηα ινηπά γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, σο πξνζσξηλό κέηξν, ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 32 ηεο Σπκθσλίαο Σηαζεξνπνίεζεο θαη Σύλδεζεο, ηνπ νπνίνπ ε ηζρύο αλακέλεηαη λα 
ιήμεη ζηηο 30-06-2016, ρσξίο σζηόζν λα ππάξρεη επίζεκε επ’απηνύ θπβεξλεηηθή δέζκεπζε. 
Τν κέηξν απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ησλ ηνπηθώλ παξαγσγώλ, θαζώο, ζύκθσλα κε ηα 
ζηνηρεία ηεο ζεξβηθήο Τεισλεηαθήο Γηνίθεζεο, θαηά ηνπο πξώηνπο κήλεο ηνπ 2015 νη 
εηζαγσγέο γάιαθηνο από ηελ ΔΔ πξνο ηελ Σεξβία ππεξ-ηξηπιαζηάζζεθαλ. 
 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί όηη, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνύ ν 
νπνίνο αλακέλεηαη λα πξνθύςεη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επξσπατθήο πξνζέγγηζεο ηεο Σεξβίαο, 
παξαηεξείηαη έληνλε αλαδηάξζξσζε ηεο εγρώξηαο παξαγσγήο, κέζσ εμαγνξώλ θαη 
ζπγρσλεύζεσλ γαιαθηνβηνκεραληώλ. 

 
Δμάιινπ, ζηελ πξάμε παξαηεξνύληαη νξηζκέλα κε δαζκνινγηθά εκπόδηα, όπσο π.ρ. 

ρξνλνβόξνη θαη πςεινύ θόζηνπο ηεισλεηαθνί έιεγρνη, νη νπνίνη θαζηζηνύλ ηελ εηζαγσγή 
νξηζκέλσλ πξντόλησλ (π.ρ. γηανύξηη) κάιινλ πξνβιεκαηηθή. 

 
 Υπελζπκίδεηαη, ηέινο, όηη ην 2013 πςειά επίπεδα αθιαηνμίλεο αληρλεύζεθαλ ζε 
πόζηκα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα ζηε Σεξβία, κε απνηέιεζκα ε θπβέξλεζε λα απμήζεη 
πξνζσξηλά (2013-2014) ηα ζρεηηθά επηηξεπόκελα όξηα (από 0,05 ζε  0,5 Mikrogramm/Λίηξν) 
σζηόζν νη επηπηώζεηο απηήο ηεο ελ ιόγσ θξίζεο δελ ζεσξνύληαη ζήκεξα ζεκαληηθέο. 
 
ΣΑΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ 
 

Η θαηαλάισζε γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ ζηε Σεξβία θπξηαξρείηαη από ηελ εγρώξηα 
παξαγσγή ρσξίο ζεκαληηθή δηείζδπζε ζηελ αγνξά κεγάισλ δηεζλώλ παηθηώλ, θπξίσο επεηδή 
νη εγρώξηεο κάξθεο είλαη πνιύ δεκνθηιείο κεηαμύ ησλ θαηαλαισηώλ.  

 
Η ζεξβηθή εηαηξεία Imlek θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ θαηαλάισζε γαιαθηνθνκηθώλ 

πξντόλησλ ζηε Σεξβία, θαηαιακβάλνληαο πεξηζζόηεξν από ην ήκηζπ ησλ πσιήζεσλ 
ιηαληθήο ηηκήο (54%). Η εηαηξεία πξνζθέξεη ην πνιύ δεκνθηιέο εκπνξηθό ζήκα Moja Kravica 
θαη γηόξηαζε ηα 60α γελέζιηά ηεο ην 2013. Τν ζπγθεθξηκέλν εκπνξηθό ζήκα είλαη εδξαησκέλν 
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ζηελ πξνηίκεζε ησλ Σέξβσλ θαηαλαισηώλ, ε δε εηαηξεία έρεη άξηζην δίθηπν δηαλνκήο θαη 
πνιύ ηζρπξή ππνζηήξημε ησλ πξντόλησλ ηεο ζε ζέκαηα κάξθεηηλγθ. Όιεο νη άιιεο εηαηξείεο 
βξίζθνληαη πνιύ πίζσ από ηελ Imlek, δεδνκέλνπ όηη θακία από απηέο δελ ππεξβαίλεη κεξίδην 
αγνξάο 10%. 
 

 
 
 
ΓΙΑΟΤΡΣΙ 
 

Τν πόζηκν γηανύξηη, εηδηθόηεξα, θπξηαξρεί ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ Σέξβσλ θαζώο έρνπλ 
ηε ζπλήζεηα λα θαηαλαιώλνπλ απηό ην πξντόλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, γεγνλόο πνπ δελ 
αλακέλεηαη λα αιιάμεη ζηελ επόκελε πεληαεηία. Ωζηόζν, ε πιεηνςεθία ησλ λέσλ πξντόλησλ 
ην 2014 θαη ην 2015 δείρλεη όηη ην απιό γηανύξηη γίλεηαη επίζεο όιν θαη πην ζεκαληηθό κέξνο 
ηεο θαζεκεξηλήο δηαηξνθήο ζε όιε ηε ρώξα. 

 
Η εηαηξεία Imlek θαηείρε θαη πάιη εγεηηθή ζέζε ζηηο πσιήζεηο γηανπξηηνύ θαη μηλόγαινπ 

ην 2015 κε κεξίδην αγνξάο 41%. Τν πόζηκν γηανύξηη Moja Kravica ήηαλ επίζεο ην 
ππ’αξηζκόλ έλα εκπνξηθό ζήκα ζηελ θαηεγνξία ηνπ ην 2015 κε κεξίδην ιηαληθήο πώιεζεο 
26%.  

Τν ζεξβηθό γηανύξηη θαη μηλόγαιν αθνινπζεί όιν θαη πεξηζζόηεξν ηηο ηάζεηο πγηεηλνύο 
δηαηξνθήο θαη επεμίαο, θαζώο ην πξν-βηνηηθό πόζηκν γηανύξηη είδε ηνλ πςειόηεξν ξπζκό 
αλάπηπμεο πσιήζεσλ ην 2015. Δπηπιένλ, ζα κπνξνύζε θαλείο λα παξαηεξήζεη αξθεηέο λέα 
αλεξρόκελα πξντόληα ηα νπνία ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ ίδηα ηάζε, όπσο ηα πξντόληα πνπ 
πεξηέρνπλ ζηέβηα.  
 

Τα εηζαγόκελα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα είλαη ζεκαληηθά αθξηβόηεξα ζε ζρέζε κε ηα 
εγρώξηα, γεγνλόο πνπ απνζαξξύλεη ηηο μέλεο εηαηξείεο πνπ πξνζπαζνύλ λα εηζέιζνπλ ζε 
απηή ηελ ήδε αληαγσληζηηθή θαηεγνξία. Δλδεηθηηθά, παξαηίζεληαη θαησηέξσ ζπζθεπαζίεο θαη 
ηηκέο πώιεζεο γηανπξηηνύ ζηε ζεξβηθή αγνξά (κεηαμύ ησλ νπνίσλ ειιεληθό γηανύξηη ΦΑΓΔ 
θαη ΜΔΒΓΑΛ) από ειεθηξνληθό θαηάζηεκα κεγάιεο αιπζίδαο ζνύπεξ-κάξθεη (MAXI-
Delhaize): 
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ΠΗΓΗ:https://shop.maxi.rs/maxi-online?search=1&category=6829  
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ΣΤΡΙ 

Η αγνξά ηπξνθνκηθώλ εηδώλ ζεσξείηαη αθόκα αξθεηά ππναλάπηπθηε ζηε Σεξβία, κε 
πεξηνξηζκέλα πξντόληα θπξίσο ζηηο κεγαιύηεξεο θαη πην παξαδνζηαθέο θαηεγνξίεο, όπσο 
ζπζθεπαζκέλν ζθιεξό ηπξί θαη αιεηθόκελν επεμεξγαζκέλν ηπξί. Ωζηόζν, πεξηζζόηεξα 
πξντόληα δηαηίζεληαη θάζε ρξόλν ζηελ αγνξά θαη ε δε δήηεζε γηα νξηζκέλα είδε ηπξηώλ 
(όπσο ξνθθόξ ή Edam) απμάλεηαη.  
Η εηαηξεία Mlekara Šabac ήηαλ ε κεγαιύηεξε ζηε ζεξβηθή αγνξά ηπξηνύ ην 2015, κε κεξίδην 
27% θαη βαζηθά πξντόληα ην Šabac Beli Sir (ιεπθό ηπξί) θαη Šabac Mladi Sir (είδνο 
αλζόηπξνπί) ε νπνία είλαη πνιύ γλσζηή ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ζρεηηθά νηθνλνκηθή. Γεύηεξε 
ζέζε θαηέιαβε ε εηαηξεία Mlekoprodukt, αθνινπζνύκελε από ηελ Imlek κε αληίζηνηρα κεξίδηα 
ιηαληθή ηηκή ησλ 12% θαη 11% ην 2015. Τέηαξηε-θαηεηάγε ε Somboled doo, κε κεξίδην 10%, 
ελώ όινη νη ππόινηπνη θαηαζθεπαζηέο δελ ππεξέβεζαλ κεξίδην 10%.  

Πην "εμσηηθά" είδε ηπξηώλ αλακέλεηαη λα εκθαληζηνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 
πξόβιεςεο ζηε Σεξβία θαη απηό αλαθέξεηαη θπξίσο ζηα κπιε ηπξηά θαη ηνπο ηύπνπο θίηξηλσλ 
ηπξηώλ πνπ είλαη δεκνθηιείο ζηελ Δπξώπε, όπσο έληακ, ηζέληαξ θιπ. Οη δηάθνξεο πνηθηιίεο 
ηπξηώλ είλαη αθόκα αλεπαξθώο δηαδεδνκέλεο ζηε Σεξβία γεγνλόο πνπ αλακέλεηαη επίζεο λα 
αιιάμεη.Σεκεηώλεηαη, ηέινο, όηη ειιεληθή θέηα πσιείηαη ζηελ ζεξβηθή αγνξά (βι.ελδεηθηηθή 
ζπζθεπαζία/ηηκή πξντόλησλ θαησηέξσ) ζε ηηκή πνιύ πςειόηεξε από απηή ηνπ εγρώξηνπ 
ιεπθνύ ηπξηνύ.  

  
ΠΗΓΗ: https://shop.maxi.rs/maxi-online?search=1&category=8641  
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Από πιεπξάο καο, ζεσξνύκε όηη ε ζεξβηθή αγνξά είλαη πνιιά ππνζρόκελε γηα ηα 

ειιεληθά γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, ηδίσο ιόγσ ησλ θάησζη παξακέηξσλ: 
 

 Η ζηαδηαθή απειεπζέξσζε, ηεο ζεξβηθήο αγνξάο, ζα θαηαζηήζεη ιηγόηεξν θνζηνβόξεο 
ηηο δηαδηθαζίεο εμαγσγήο γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ ζηε Σεξβία. 

 Τα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα θαηέρνπλ πςειή ζέζε ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ 
Σέξβσλ πνιηηώλ. 

 Τα ειιεληθά γαιαθηνθνκηθά πξντόληα είλαη νηθεία ζηνπο Σέξβνπο πνιίηεο, δεδνκέλνπ 
όηη κεγάινο αξηζκόο Σέξβσλ ηνπξηζηώλ επηζθέπηεηαη παξαδνζηαθά ηε ρώξα καο. 

 
 

**** 
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