Οικονομία και οικισμοί. Ο νομός Σερρών, μεγαλύτερος σε επιφάνεια νομός της
Μακεδονίας, με μεγάλες πεδινές εκτάσεις αρδευόμενες κατά σημαντικό ποσοστό από το
Στρυμόνα, έχει υψηλό σχετικά εισόδημα από τη γεωργία και την κτηνοτροφία.
Ο νομός Σερρών έχει τις μεγαλύτερες εκτάσεις από αροτραίες καλλιέργειες μετά το
νομό Λάρισας και τις περισσότερες αρδευόμενες από όλους τους νομούς της χώρας.
Έτσι έρχεται πρώτος στην παραγωγή ρυζιού, με περισσότερη από τη μισή παραγωγή
όλης της χώρας, δεύτερος στην παραγωγή κριθαριού και καπνού, τρίτος στην
παραγωγή ζαχαρότευτλων, με τα οποία εφοδιάζεται το εγκαταστημένο στο νομό ένα
από τα τρία εργοστάσια ζάχαρης της χώρας, τέταρτος στην παραγωγή βαμβακιού και
σουσαμιού, και πέμπτος στην παραγωγή σταριού. Είναι επίσης πρώτος στην παραγωγή
μηδικής και τρίτος σε έκταση εδαφών καλλιεργούμενων με κτηνοτροφικά φυτά. Στο
νομό Σερρών υπάρχουν ακόμα περισσότερες από κάθε άλλο νομό «βελτιωμένες»
γαλακτοφόρες αγελάδες και είναι πρώτος στην παραγωγή βοείου κρέατος και τυριού
φέτας και τρίτος, μετά τους νομούς Θεσσαλονίκης και Αττικής, στην παραγωγή
αγελαδινού γάλακτος. Σημαντική είναι και η απόδοση των δασών του νομού.
Η βιομηχανία του νομού Σερρών βασίζεται αποκλειστικά σχεδόν στην επεξεργασία
των αγροτικών του προϊόντων (ζάχαρη, κονσέρβες, βαμβάκι, καπνός, ρύζι κ.ά.).
Η περισσότερο πυκνοκατοικημένη επαρχία του νομού, η οποία παρουσίασε και τη
μικρότερη μείωση πληθυσμού είναι η επαρχία Σερρών, στην οποία είναι εγκαταστημένα
περισσότερα από τα δύο τρίτα της βιομηχανίας του νομού. Εκτός από την πρωτεύουσα,
άλλοι σημαντικοί οικισμοί της επαρχίας είναι: Ηράκλεια, Νέος Σκοπός, Χρυσό, Σκουτάρι,
Πεντάπολις κ.ά.
Η πιο αραιοκατοικημένη και η μεγαλύτερη σε έκταση είναι η επαρχία της Σιντικής,
όπου, εκτός από την πρωτεύουσα Σιδηρόκαστρο άλλοι αξιόλογοι οικισμοί είναι το Νέο
Πετρίτσι, και η Κοίμηση.
Η επαρχία Φολίδας, παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού. Σημαντικότεροι
οικισμοί είναι η πρωτεύουσα Νέα Ζίχνη, Ροδολίβος η Αλιστράτη και η Πρώτη.
Στην επαρχία Βισαλτίας σημαντικότεροι οικισμοί είναι η πρωτεύουσα Νιγρίτα, η
Τερπνή και η Μαυροθάλασσα.

