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Η παρουσία της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της 

Ελβετίας, 23-26 Μαΐου 2022 

 

Κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, πέραν του Πρωθυπουργού 

της Ισπανίας, κ. Πέδρο Σάντσεθ, το παρόν έδωσε και η Ισπανίδα Υπουργός Βιομηχανίας, 

Εμπορίου και Τουρισμού, κα Μαρία Ρέγιες Μαρότο, η οποία πραγματοποίησε συναντήσεις με 

εκπροσώπους από εταιρίες, με ισχυρή παρουσία στη χώρα. Αναλυτικότερα: 

 

✓ ‘Ήρθε σε επικοινωνία με τον  διευθύνοντα σύμβουλο της πολυεθνικής εταιρίας παραγωγής 

χάλυβα ArcelorMittal, κ. Aditya Mittal, με τον οποίο υπέγραψε συμφωνία, με θέμα την 

απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές στα εργοστάσιά τους στις Αυτόνομες Κοινότητες των 

Αστούριας και της Χώρας των Βάσκων, έχοντας ως απώτερο σκοπό την εδραίωση των 

παραγωγικών ικανοτήτων για την κατασκευή χάλυβα, με τη χρήση πιο βιώσιμων 

τεχνολογικών μεθόδων. 

 

✓ Ακόμη, η Υπουργός συνάντησε τον πρόεδρο της αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen, κ. 

Herbert Diess, τον οποίο ευχαρίστησε για την συμβολή της εταιρίας, στο πλαίσιο της 

δημιουργίας ενός οικοσυστήματος βιώσιμης κινητικότητας στην Ισπανία. 

 

✓ Η κα Μαρότο επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Coca-Cola, κ. James Quincey, με στόχο 

την προώθηση των επενδύσεων στην αλυσίδα αξίας της αγροτικής βιομηχανίας, 

λαμβάνοντας υπόψιν το Στρατηγικό Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης και Μετασχηματισμού 

(PERTE) για τον αγροδιατροφικό κλάδο. 

 

✓ Ακολούθησε η συνάντηση με τον δ/ντα σύμβουλο της Sanofi, κ. Paul Hudson, με τον οποίο 

έδωσε έμφαση στη δυναμική της τεχνολογίας, για την στήριξη της υγειονομικής βιομηχανίας, 

στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Οικονομικής Ανάκαμψης και Μετασχηματισμού 

(PERTE) για τεχνολογίες αιχμής για την υγεία, στο οποίο προβλέπεται να επενδυθούν 1,469 

δις ευρώ για τον μετασχηματισμό του κλάδου, μέσω έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας. 

 

✓ Τέλος, συνομίλησε με τον αντιπρόεδρο της γνωστής αμερικανικής πολυεθνικής εταιρίας, που 

ασχολείται με τη διαχείριση επενδύσεων BlackRock, κ.  Philipp M. Hildebrand, στον οποίο 

υπογράμμισε την πληθώρα επενδυτικών ευκαιριών, τα οποία παρέχει η Ισπανία στο πλαίσιο 

των ευρωπαϊκών κονδυλίων, που συνδέονται με την ψηφιακή, οικολογική και 

κοινωνικοοικονομική μετάβαση. 
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