
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

«Greek House Davos»: Αισιόδοξα μηνύματα για την ελληνική οικονομία 

Μαρίνος Γιαννόπουλος (CEO, Enterprise Greece):  Ρεκόρ επενδύσεων και εξαγωγών 

 

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2023 | Στα εντυπωσιακά επιτεύγματα της Ελλάδας στον τομέα των 

επενδύσεων και του εξωτερικού εμπορίου, αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise 

Greece, Μαρίνος Γιαννόπουλος, μιλώντας από το βήμα του Greek House Davos, στο Παγκόσμιο 

Οικονομικό Φόρουμ που διεξήχθη στο Νταβός της Ελβετίας.  

 

Η χώρα μας έδωσε δυναμικό παρών στην ετήσια συνάντηση με πολιτικούς κι επιχειρηματίες 

από όλο το κόσμο και η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise 

Greece) είχε την ευκαιρία να επιδείξει τα ρεκόρ που έχει καταγράψει η Ελλάδα τα τελευταία 

χρόνια στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και στην προώθηση των ελληνικών 

εξαγωγών. 

 

Το «Greek House Davos», με τη στήριξη της Enterprise Greece και του Ελληνικού Οργανισμού 

Τουρισμού (ΕΟΤ), αποτέλεσε και φέτος σημείο συνάντησης των κυβερνητικών στελεχών, των 

εκπροσώπων των ελληνικών επιχειρήσεων και ξένων προσκεκλημένων που ταξίδεψαν στο 

ελβετικό θέρετρο. Στόχος του φετινού προγράμματος εκδηλώσεων ήταν να αναδειχθεί το 

ελληνικό επιχειρείν και οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για την προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων σε ανώτατα στελέχη διεθνών εταιρειών και επενδυτικών οίκων, καθώς και σε 

υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη από όλο τον κόσμο. 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Μαρίνος Γιαννόπουλος, μιλώντας σε εκδήλωση 

του Φόρουμ, αναφέρθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό στον οποίο έχει προχωρήσει η 

Ελλάδα, εφαρμόζοντας ευρείας κλίμακας μεταρρυθμίσεις, μείωση της φορολογίας και 

βελτίωση των δημοσιονομικών της. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η ελληνική οικονομία έχει 

καταστεί μια ανοιχτή ad-hoc οικονομία, όπως άλλωστε πιστοποιεί και το ρεκόρ στις άμεσες 

ξένες επενδύσεις και στις εξαγωγές, ενώ πρόσθεσε πως βασική επιδίωξη αποτελεί η μετάβαση 

στη πράσινη και ψηφιακή οικονομία. 

 

«Η ελληνική κυβέρνηση είναι δεσμευμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη και εφαρμόζει μια σειρά 

πολιτικών που σχετίζονται με την ανανεώσιμη ενέργεια, την κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση 

αποβλήτων, τον βιώσιμο τουρισμό, τη χρήση της γης και την προστασία του περιβάλλοντος», 

σημείωσε ο κ. Γιαννόπουλος προσθέτοντας ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των 20 

κορυφαίων χωρών για επενδύσεις σε έργα πράσινης ενέργειας. Παράλληλα ανέφερε πως η 

χώρα μας έχει χαράξει μια δεκαετή στρατηγική για τον βιώσιμο τουρισμό. 

 



 

 

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Γιαννόπουλος, απεύθυνε κάλεσμα σε διεθνείς επενδυτές και 

επιχειρηματίες, να εξερευνήσουν τις πολλές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα: «Εκ μέρους 

της Enterprise Greece, σας προσκαλώ να έρθετε σε επαφή μαζί μας. Είμαστε έτοιμοι να σας 

βοηθήσουμε σε κάθε βήμα για την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου. Μπορούμε να 

επιτύχουμε πολλά μαζί».  

 

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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