
 

 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

5η China International Import Expo (CIIE)  

12 ελληνικές εταιρείες στη μεγαλύτερη έκθεση εισαγωγών της Κίνας 

 

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2022 | Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 
(Enterprise Greece) οργάνωσε με επιτυχία την παρουσία 12 ελληνικών εξαγωγικών εταιρειών 
του αγροδιατροφικού τομέα στην 5η China International Import Expo (CIIE), η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην Shanghai από 5 έως 10 Νοεμβρίου.  

 

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκθεση εισαγωγών της Κίνας, που φέτος προσέλκυσε 
περισσότερους από 2,800 εκθέτες από 127 χώρες και κατά τη διάρκειά της υπολογίζεται ότι 
υπεγράφησαν εμπορικές συμφωνίες αξίας 73 δις δολαρίων. 

 

Οι ελληνικές εταιρείες φιλοξενήθηκαν σε περίπτερο 200 τ.μ. και είχαν την ευκαιρία να 
προβάλλουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας στον τομέα των τροφίμων και της 
γεωργίας, με έμφαση στο ελαιόλαδο, τις ποικιλίες κρασιών, τα φυτικά προϊόντα, τον κρόκο 
και, γενικότερα, τα μοναδικά «agro products». Η φετινή εθνική συμμετοχή στην CIIE, 
ενισχύθηκε περαιτέρω, με το ψηφιακό περίπτερο που δημιούργησε η Enterprise Greece ώστε 
να έχουν τη δυνατότητα οι επισκέπτες να ενημερωθούν για τις επιχειρηματικές δυνατότητες 
που προσφέρει η Ελλάδα και να συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο στην αύξηση του διμερούς 
εμπορίου μεταξύ των 2 χωρών, που η αξία του, μόνο για το 2021, υπολογίζεται στα 12,5 δις 
δολάρια.   

 

Αναφερόμενος στην επιτυχημένη παρουσία της Ελλάδος στην έκθεση, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της Enterprise Greece, Μαρίνος Γιαννόπουλος, ανέφερε: «Με την ενεργή στήριξη 
της Enterprise Greece, η παρουσία των Ελληνικών εταιρειών στην κινεζική αγορά ενισχύεται 
ολοένα και περισσότερο. Η Ελλάδα, ως στρατηγικός εταίρος της Κίνας, συμμετέχει στην China 
International Import Expo (CIIE) από την έναρξή της, το 2018. Ο Έλληνας πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Κίνα κατά τη διάρκεια της δεύτερης CIIE το 2019, 
αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία της 
κινεζικής αγοράς για την Ελλάδα και το ρόλο που διαδραματίζει η CIIE στην προσπάθεια 
ανάδειξης των ελληνικών προϊόντων. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Κίνα, είναι προσηλωμένες σε 
ένα ελεύθερο και ανοικτό παγκόσμιο εμπορικό σύστημα και μοιράζονται ένα όραμα βιώσιμης 
ευημερίας για τους λαούς μας και για τον κόσμο».   

 

Από την πλευρά του, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Σαγκάη, Γεώργιος Παρθενίου, 
αμέσως μετά την επίσκεψή του στο ελληνικό περίπτερο δήλωσε: «Οι δυνατότητες 
συνεργασίας είναι πολλές, ενδεικτικά, στο ναυτιλιακό και τουριστικό τομέα. Η ενίσχυση των 
εξαγωγών της Ελλάδας προς την Κίνα, με την αντίστροφη προσέλκυση νέων επενδύσεων από 
την Κίνα, συζητήθηκε, πρόσφατα, και από τους Υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών, στο 
περιθώριο της 55ης Συνόδου Χωρών ΑSEAN στην Καμπότζη». 

 



 

 

 

 
Enterprise Greece 
Η Εταιρεία Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) 
είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, για την 
προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, με στόχο να 
προβάλλει τη χώρα ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και να προωθεί τα ανταγωνιστικά 
εξαγωγικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ελλάδας. 
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