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Πειραιάς, 5 Ιουλίου 2018 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 
 
 

 
 

«Συνάντηση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. με τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου της Βοϊβοντίνα (Vojvodina) για την προαγωγή των διμερών εμπορικών 
σχέσεων» 

 
Τις μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών 
σχέσεων, μεταξύ των επιχειρήσεων της Ελλάδας και της Σερβίας και τη ραγδαία εξέλιξη του 
λιμανιού του Πειραιά, ως του ταχύτερα αναπτυσσόμενου λιμένα, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
επίπεδο, επεσήμανε ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. 
Κορκίδης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου, κ. Bosko Vucurevic, από την Βοϊβοντίνα (αυτόνομη επαρχία Σερβίας), την Πέμπτη 
5 Ιουλίου 2018, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π.  
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και Πρόεδρος του Σ.Β.Α.Π., 
κ. Δ. Μαθιός, και ο  ιδιοκτήτης της εταιρείας "Sigoc" και συνεργάτης του Προέδρου, κ. Predrag 
Rockomanovic. 
 
Από τη συζήτηση προέκυψε ότι το διμερές εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών ανήλθε σε 421 εκατ. 
ευρώ το 2017, έναντι 374,1 εκατ. το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13%, με τις ελληνικές 
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εξαγωγές να διαμορφώνονται πέρυσι σε 252,9 εκατ. ευρώ, περισσότερες κατά 13% και με τις 
εισαγωγές στην Ελλάδα να ανέρχονται σε 168,1 εκατ. ευρώ, από 149,7 εκατ. ευρώ το 2016. 
Τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. αντιπροσωπεύουν το 66% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της 
Σερβίας, δεδομένης της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης Σερβίας και Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ωστόσο υπάρχουν μεγάλα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης των εμπορικών σχέσεων, τόσο 
μεταξύ Σερβίας και Ε.Ε., όσο και μεταξύ Σερβίας και Ελλάδας. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για 
τις σχέσεις των δύο χωρών είναι οι ελληνικές άμεσες επενδύσεις, οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε 
2 δισ. ευρώ, ενώ στη Σερβία υπολογίζεται ότι δραστηριοποιούνται περίπου 200 επιχειρήσεις 
ελληνικών συμφερόντων.  
 
Η αυτόνομη επαρχία της Βοϊβοντίνα, που βρίσκεται στο βόρειο μέρος της Σερβίας θεωρείται ότι 
είναι η «μηχανή» της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, καθώς η ανάπτυξη της βιομηχανικής 
παραγωγής ανέρχεται στο 7.7% και η συμβολή της στις εξαγωγές της Σερβίας είναι 32.9%, 
συνεισφέροντας έτσι σημαντικά στο Α.Ε.Π. της χώρας. 
 
O Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., αφού υπογράμμισε ότι το Επιμελητήριο έχει την Προεδρεία της 
Επιτροπής Εμπορίου & Logistics της ASCAME, είναι μέλος της Eurocommerce, ιδρυτικό μέλος 
του ναυτιλιακού Cluster "Μaritime Hellas" και ο ίδιος είναι Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, ανέφερε: «Η επίσκεψη του κ. Bosko Vucurevic 
αναδεικνύει τις παραδοσιακά καλές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας, αλλά και τις εξαιρετικές 
δυνατότητες για περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών δεσμών των δύο χωρών, δια μέσου της 
επιχειρηματικής συνεργασίας. Η Ελλάδα και η Σερβία συνδέονται ήδη με ισχυρούς δεσμούς φιλίας, 
οι οποίοι στηρίζονται όχι μόνο στη γεωγραφική γειτνίαση, αλλά και σε κοινές πολιτισμικές αξίες, 
κοινές ιστορικές εμπειρίες και παραδόσεις. Πάνω σε αυτές τις βάσεις, έχει οικοδομηθεί μία 
σταθερή και γόνιμη οικονομική συνεργασία τις τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερα όσον αφορά στις 
επενδύσεις. Είναι δε σημαντικό πως, η Ελλάδα αποτελεί κόμβο διασυνοριακού εμπορίου προς την 
Ευρώπη, με τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης να είναι πύλες εισόδου για προϊόντα 
από χώρες της Ασίας. Ενώ από τη Σερβία διέρχονται οι κυριότερες οδικές διαδρομές, που συνδέουν 
τη Δυτική Ευρώπη με την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή. Επίσης, και οι δύο χώρες διαθέτουν 
δραστήριες επιχειρηματικές κοινότητες, που ενισχύουν συστηματικά τον εξωστρεφή τους 
προσανατολισμό». 
 
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Βοϊβοντίνα 
αναφέρθηκε στις σπουδαίες επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην περιοχή, καθώς όπως 
τόνισε: «έχουμε ανθρώπινο δυναμικό υψηλού μορφωτικού επιπέδου και εξειδίκευσης, χαμηλά 
λειτουργικά κόστη, γρήγορη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς και 
γενναία κίνητρα». Επίσης, σημείωσε πως υπάρχουν επτά Ελεύθερες Ζώνες στην Βοϊβοντίνα και οι 
κύριοι τομείς παραγωγής τους είναι ο αγροδιατροφικός τομέας, ο κλάδος του μετάλλου και της 
τεχνολογίας της πληροφορίας. Μάλιστα, τον Οκτώβριο του 2011, ιδρύθηκε και ο επιχειρηματικός 
οργανισμός "Vojvodina Metal Cluster" για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας  του κλάδου του 
μετάλλου.  
 
Τέλος, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. πρότεινε την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με το 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βοϊβοντίνα, ενώ θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του 
ερχόμενου Σεπτεμβρίου και ελληνική επιχειρηματική αποστολή στην περιοχή, με σκοπό την 
σύσφιξη και ανάπτυξη των διμερών επιχειρηματικών συνεργασιών.  

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fiaktigas.blogspot.com%2F2014%2F04%2Fblog-post_15.html&ei=GkiKVcXmL8nyUqjWjrgO&bvm=bv.96339352,d.d24&psig=AFQjCNHL4C2AP2sGTUnsmqkvjfAy2e2N5w&ust=1435212174455400

