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Επιχειρηµατική αποστολή- ∆ιερευνήθηκε το έδαφος για 
µελλοντικές συνεργασίες στο Κόσοβο 

Κάλεσµα να επενδύσουν στο Κόσοβο απηύθυνε ο Χασίµ Θάτσι, νικητής των
πρόσφατων βουλευτικών εκλογών και επικρατέστερος για την ανάληψη της
πρωθυπουργίας αυτής της υπό τη διοίκηση του ΟΗΕ επαρχίας, στους Έλληνες
επιχειρηµατίες. 

"Είναι η στιγµή της µεγάλης ευκαιρίας" τόνισε ο κ. Θάτσι, απευθυνόµενος
στους 25 επιχειρηµατίες από τη βόρεια Ελλάδα που συµµετείχαν στην πρώτη
επιχειρηµατική αποστολή στην Πρίστινα, που διοργάνωσαν το προηγούµενο
διήµερο το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, ο
Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος και ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου
Ελλάδος, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. 

"Το Κόσοβο είναι ανοιχτό για εσάς" υπογράµµισε ο κ. Θάτσι, ο οποίος ανέλαβε
προσωπική δέσµευση ότι θα στηρίξει τη δραστηριοποίηση των ελληνικών
επιχειρήσεων στην περιοχή. 

Περισσότερες από 150 επιχειρήσεις του Κοσόβου ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα
του Γραφείου Συνδέσµου της Ελλάδας στην Πρίστινα και του επικεφαλής του,
"οικοδεσπότη" της συνάντησης, πρέσβη Νικόλαου Κανέλλου, να προσέλθουν
στη συνάντηση και να διερευνήσουν τις προοπτικές συνεργασίας µε τους
Έλληνες συναδέλφους τους. 

Μπορεί να κλείστηκε µία µόνο συµφωνία χθες, αλλά στις περίπου 60-70
επιχειρηµατικές συναντήσεις που έγιναν, όπως επισήµαναν στις τοποθετήσεις
τους τόσο ο αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του ΥΠΕΞ Νικόλαος Ταχιάος, που συνόδευε την
αποστολή, όσο και ο πρόεδρος του Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
Βασίλειος Θωµαΐδης, διαπιστώθηκε η διάθεση για ανάπτυξη περισσότερων
συνεργασιών στο µέλλον. 

"Η Ελλάδα είναι σήµερα παρούσα εδώ γιατί είναι προφανές ότι περιφερειακή
συνεργασία δεν σηµαίνει µόνο διάθεση αναπτυξιακής βοήθειας από δηµόσιους
πόρους αλλά και διασύνδεση µε τον ιδιωτικό τοµέα" τόνισε ο κ. Ταχιάος. 

"Έχουµε ξεφύγει από την περίοδο κατά την οποία το Κόσοβο ήταν συνώνυµο
µιας εµπόλεµης περιοχής" σηµείωσε και πρόσθεσε πως µπορεί να έχει η περιοχή
χαρακτηριστικά του παρελθόντος αλλά βρίσκεται σε µια µεταβατική κατάσταση
για το µέλλον.  

Υπογράµµισε δε ότι σηµαντικό ρόλο στην πολιτική σταθερότητα της περιοχής
µπορούν να διαδραµατίσουν και οι επιχειρηµατίες. "Αυτοί µπορούν να ανοίξουν
δρόµους πριν από την πολιτική και τη διπλωµατία" είπε χαρακτηριστικά. 

Από την πλευρά του, ο κ. Θωµαΐδης απηύθυνε πρόσκληση προς την
επιχειρηµατική κοινότητα του Κοσόβου να διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη η
επόµενη αντίστοιχη συνάντηση, η οποία και έτυχε θετικής αποδοχής. 

"Σήµερα κάναµε ένα µεγάλο βήµα για να πολλαπλασιάσουµε την κοινή µας
πορεία" είπε ο κ. Θωµαΐδης, παρατηρώντας πως από τις 3.500 επιχειρήσεις από
τη Βόρεια Ελλάδα που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια, πολύ λίγες είναι
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Επιστροφή 
 

αυτές που έχουν παρουσία στο Κόσοβο. 

Οι τοµείς στους οποίους καταγράφηκε το µεγαλύτερο ενδιαφέρον για ανάπτυξη
συνεργασιών είναι αυτοί της ενέργειας, των µετάλλων και των πρώτων υλών,
των κατασκευών, της γεωργίας, αλλά και του εµπορίου. 

Στο Κόσοβο, το οποίο αριθµεί περίπου δύο εκατοµµύρια κατοίκους (απογραφή
1993), από τους οποίους το 90% είναι Αλβανοί, το 8% Σέρβοι και
Μαυροβούνιοι και το υπόλοιπο 2% άλλες µειονότητες (Τούρκοι, Ροµά, Βόσνιοι,
Ασκάλι και Αιγύπτιοι), υπάρχουν περίπου 43.300 επιχειρήσεις εγγεγραµµένες
στο µητρώο επιχειρήσεων, µε το ήµισυ περίπου αυτών να δραστηριοποιούνται
στον τοµέα του εµπορίου. 

Σύµφωνα δε µε στοιχεία του 2004, οι εταιρίες αλλοδαπής ή µεικτής ιδιοκτησίας
ανέρχονται σε 593 και η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η θέση, µε 12 εταιρίες
ελληνικών ή µεικτών συµφερόντων. Πέρυσι, οι εισαγωγές ελληνικών
προϊόντων στο Κόσοβο ανήλθαν σε 40 εκ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές
περιορίστηκαν σε 4 εκ. ευρώ. 
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