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  Τρίτη, 30 Αυγούστου 2022 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

«Το Ε.Β.Ε.Π. διευρύνει τις διαβαλκανικές σχέσεις.  

Υπεγράφη Μνημόνιο με το Επιμελητήριο Βοϊβοντίνα» 

  
 

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και 

του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βοϊβοντίνα προχώρησαν οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων, 

Βασίλης Κορκίδης και Bosko Vucurevic, με στόχο την σύσφιξη των επιχειρηματικών σχέσεων μέσα από την 

συνεργασία των δύο Επιμελητηρίων και με έμφαση την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, καθώς 

η Ελλάδα έχει ανάγκη να εντατικοποιήσει τη σχέση της με τις χώρες των περιοχών των Δυτικών Βαλκανίων. 

Το προσεχές διάστημα θα διερευνηθεί ορίζοντας για την προετοιμασία ανταλλαγής επιχειρηματικών 

αποστολών, αλλά και της ενίσχυσης της παρουσίας των Επιμελητηρίων στα επιχειρηματικά και επιχειρησιακά 

δρώμενα στις περιοχές ευθύνης τους, με έμφαση στο εμπόριο, την βιομηχανία, τον τουρισμό, καθώς και στο 

πεδίο των συνδυασμένων μεταφορών που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον ως προς τη διαμόρφωση 

εμπορευματικών ροών με επίκεντρο τα λιμάνια του Πειραιά, αλλά και της Θεσσαλονίκης. 
 

Από τη συζήτηση προέκυψε ότι το διμερές εμπόριο Σερβίας – Ελλάδας, κατά το 2021, ανήλθε στα 613,3 εκατ. 

ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά 28,44%. Συγκεκριμένα, οι 

εισαγωγές από τη Σερβία, για το 2021, έφθασαν τα 252,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές στη Σερβία, τα 361,2 

εκατ. ευρώ. Το εμπορικό πλεόνασμα υπέρ της χώρας μας διαμορφώθηκε στα 109,1 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά 

στις εξαγωγές μας στον τομέα των υπηρεσιών, υπενθυμίζεται ότι αυτές συνίστανται από εισροές προερχόμενες 

από τον τουριστικό κλάδο, τις λοιπές υπηρεσίες και τις μεταφορές. Σημειώνεται ότι, διαχρονικά, το μερίδιο 

των γεωργικών προϊόντων & τροφίμων καταλαμβάνει περίπου το 50% του συνολικού διμερούς εμπορίου 

Ελλάδας-Σερβίας. Στα κυριότερα εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα περιλαμβάνονται οι καρποί και τα φρούτα 

(κυρίως εσπεριδοειδή), αλλά και βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, πεπόνια, καρπούζια, φράουλες, κεράσια κ.ά., 

καπνά, λαχανικά, λιπάσματα, εκχυλίσματα βύνης, ελαιόλαδο και βαμβάκι.  Όσον αφορά στις ελληνικές 

επενδύσεις, κυριότεροι τομείς υλοποίησής τους είναι ο κατασκευαστικός κλάδος, η βιομηχανία τροφίμων και 

ποτών, το λιανικό εμπόριο, οι τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες πληροφορικής, οι ξενοδοχειακές υπηρεσίες, η 

παροχή συμβουλευτικών/νομικών υπηρεσιών, κλπ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περί τις 250 επιχειρήσεις 

ελληνικών συμφερόντων έχουν επενδύσει μέχρι τώρα περισσότερα από 1,5 δισ. Ευρώ.  
 



 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ &  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ   

 

Γ. Κασιμάτη 1, Πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς, Τηλ: 210 4177241-5 

Website: www.pcci.gr, E-Mail: evep@pcci.gr 
 

 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο ενεργειακό πεδίο, καθώς η ενέργεια συγκαταλέγεται στους τομείς 

προτεραιότητας στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Σερβίας. Μάλιστα, τονίστηκε ότι η παγκόσμια 

ενεργειακή κρίση από τις αρχές 2022, καθιστά επιτακτική την ελληνο-σερβική συνεργασία στον τομέα αυτό, 

οι βάσεις της οποίας έχουν τεθεί ήδη από το 2019, εποχή κατά την οποία η ελληνική πλευρά διατύπωσε την 

βούληση για ενίσχυση συνεργασίας στους τομείς του φυσικού αερίου, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

ενεργειακής αποδόσεως: π.χ. τροφοδοσία της Σερβίας με φυσικό αέριο μέσω των δια-συνδετηρίων αγωγών 

Ελλάδος-Βουλγαρίας (IGB) και Βουλγαρίας-Σερβίας(ΙBS) ή, επίσης, από ενδεχόμενη προέκταση προς τη 

Σερβία του νέου αγωγού φ.α. Θεσσαλονίκης-Σκοπίων.  
 

«Προετοιμαζόμαστε για το μέλλον του επιχειρείν στην Βαλκανική και την ανάπτυξη των διμερών εμπορικών 

σχέσεων», τόνισε ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, σημειώνοντας «την σημασία πραγματοποίησης 

επιχειρηματικών αποστολών στοχευμένων ανά κλάδο». «Πιστεύω ακράδαντα ότι οι συνεργασίες των 

Επιμελητηρίων μπορούν να δημιουργήσουν νέα αναπτυξιακή προοπτική», υπογράμμισε, για να υπενθυμίσει 

ότι η παρούσα κυβέρνηση, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει έντονο αναπτυξιακό, φιλοεπενδυτικό και 

φιλοεπιχειρηματικό χαρακτήρα. «Προσβλέπουμε στην ανάπτυξη συνεργασιών στα Βαλκάνια αναγνωρίζοντας 

τη σημασία, αλλά και τις ιδιομορφίες για το διεθνές εμπόριο» κατέληξε ο κ. Κορκίδης. 


