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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ 

ΕΛΕΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑ

Η
Ελλάδα και η Ρουμανία είναι 
δύο χώρες με ιδιαίτερους 
ιστορικούς, πολιτιστικούς 
και οικονομικούς δεσμούς. 
Πολλές ελληνικές επιχειρή-

σεις είδαν ελκυστικές προοπτικές 
μετά την πτώση του καθεστώτος 
Τσαουσέσκου και την ευρύτερη 
πολιτική αλλαγή στην Ανατολική 
Ευρώπη. Ο αριθμός των ελληνικών 
επιχειρήσεων που μετακόμισαν ή 
επέκτειναν τις δραστηριότητές τους 
στη Ρουμανία, όπως και στη Βουλγα-
ρία, μετά την κρίση αυξήθηκε πολύ. 

Ποια είναι η οικονομική κατά-
σταση σήμερα στη Ρουμανία; Έχει 
κατορθώσει η χώρα αυτή να ξεπε-
ράσει την πρώτη ζοφερή περίοδο 
που ακολούθησε την πτώση του 
καθεστώτος Τσαουσέσκου; Σε ποιο 
σημείο βρίσκεται η συνεργασία 
μεταξύ Ρουμανίας και Ελλάδας; 
Τα «Επίκαιρα», με την ευκαιρία της 
ημερίδας του Οικονομικού Φόρουμ 
Ελλάδας - Ρουμανίας, που έγινε 
πριν από μερικές εβδομάδες στο 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), έθεσαν στον 
υπουργό Επιχειρηματικού Περιβάλ-
λοντος, Εμπορίου και Επιχειρηματι-
κότητας της Ρουμανίας, Ιλάν Λάου-
φερ, σειρά από ερωτήσεις για την 
κατάσταση στη Ρουμανία και για τις 
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Οι 
απαντήσεις του έχουν πολύ ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον. 

Η Ελλάδα και η Ρουµανία είναι 
δύο φιλικές χώρες στη Νοτιοα-
νατολική Ευρώπη, έχουν στε-
νή οικονοµική συνεργασία και 
τώρα είναι µέλη της ΕΕ. Τι ευ-
καιρίες βλέπετε σε αυτό το πλαί-
σιο για περισσότερες επενδύσεις 
αλλά και οικονοµική συνεργα-
σία µεταξύ τους;

Ως υπουργός Επιχειρηματικού 
Περιβάλλοντος, Εμπορίου και Επι-
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ΙΛΑΝ ΛΑΟΥΦΕΡ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

«Η περιφερειακή συνεργασία είναι το κλειδί για την περιφερειακή ανάπτυξη. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το θέµα θα συζητηθεί». 

«ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ 
Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α»

στην επέκταση αυτών που είχαμε 
κατοχυρώσει. 

Επισημαίνεται με ιδιαίτερη έμφα-
ση ότι η απόφαση του ΔΕΚ για τη 
φέτα ήταν απρόσμενη και ενοχλη-
τική για τις χώρες και τις πολυεθνι-
κές με μεγάλη παραγωγή τυριών 
άλμης, εντός και εκτός ΕΕ, οι οποί-
ες δεν έπαψαν ποτέ να αναζητούν 
τρόπους τροποποίησης ή και ακύ-
ρωσής της. Για τη χώρα μας όμως 
το σύνθημα, που δικαιώθηκε πλή-
ρως, ήταν και πρέπει να παραμείνει 
ότι «η φέτα είναι μία και ελληνική».

Απαιτούνται άμεσες ενέργειες
Αναμφίβολα, η φέτα έχει δεσμό 

αιώνων με τη χώρα μας. Συνδέεται 
άρρηκτα με τα ήθη, τα έθιμα, τις 
παραδόσεις και την ιστορία μας και 
αποτελεί μέρος της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς. Κατά κανόνα, τα 
αγαθά αυτά είναι ανεκτίμητα. Δεν 
πωλούνται, δεν διαιρούνται, δεν 
ανταλλάσσονται, δεν δανείζονται, 
απλώς κληρονομούνται. 

Το γεγονός ότι κάποιες χώρες, με-
ταξύ των οποίων η Νότια Αφρική και 
ο Καναδάς, χρησιμοποίησαν και εν-
δεχόμενα χρησιμοποιούν αντιδεο-
ντολογικά και παράτυπα την ονομα-
σία «φέτα» για να προωθήσουν προϊ-
όντα τους σε καμία περίπτωση δεν 
δημιουργεί κεκτημένα δικαιώματα 
(grandfathering). Αντίθετα, οι χώ-
ρες αυτές πρέπει να υποχρεωθούν 
να εναρμονίσουν τη νομοθεσία και 
τις πρακτικές τους με αυτές των 28 
χωρών-μελών της ΕΕ, που έχουν με-
γάλη παραγωγή τυριών με ιδιότυπα 
χαρακτηριστικά (ΠΟΠ), και όχι να 
ανταμειφθούν για αντιδεοντολογι-
κές και παράτυπες πρακτικές παρα-
χωρώντας τους, εις το διηνεκές, τη 
χρήση της ονομασίας «φέτα». 

Παρόμοια προβλήματα ίσως προ-
κύψουν και με τη συμφωνία της ΕΕ 
με την Κίνα. Ήδη στον κατάλογο 
προστασίας Προϊόντων Γεωγρα-
φικής Ένδειξης (ΠΓΕ), που εστάλη 
από την Κίνα, δεν συμπεριλαμ-
βάνονται η φέτα και το κρασί της 
Σάμου, γιατί έχουν καταχωριστεί 
από κινεζικές εταιρείες ως κινεζικά 
σήματα (trademarks). Απαιτούνται 
άμεσες ενέργειες από τα συναρμό-
δια υπουργεία Ανάπτυξης, Εξωτε-

Από την άλλη, δεν υπάρχει μέχρι 
σήμερα διεθνής νομολογία στο 
πλαίσιο της οποίας διάφορες χώρες 
θα μπορούσαν να κατοχυρώσουν 
προϊόντα τους με ιδιότυπα χαρα-
κτηριστικά. Μόνο η ΕΕ, στο πλαίσιο 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
(ΚΑΠ) των χωρών-μελών της, νο-
μοθέτησε τη δυνατότητα κατοχύ-
ρωσης, προστασίας και προβολής 
προϊόντων τους με ιδιότυπα χαρα-
κτηριστικά (Κανονισμοί 2081/1992 
και 510/2006).

Υποχρέωση υπεράσπισης 
της Ελλάδας

Με βάση τον Κανονισμό 2081/1992, 
η χώρα μας κατοχύρωσε 21 παραδο-
σιακά τυριά της, μεταξύ των οποίων 
και τη φέτα, για την ονομασία και τις 
προδιαγραφές της οποίας ήδη έχουν 
δημοσιευτεί δύο πολιτικές αποφάσεις 
(Κανονισμοί 1107/1996 και 1829/2002) 
και μια δικαστική (ΔΕΚ απόφαση αρ. 
92/05/EL). 

Είναι αυτονόητο ότι κανένας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δικαιούται 
να ενεργεί εκτός αυτού του νομικού 
πλαισίου, τουλάχιστον όσο χρόνο 
ισχύει και μάλιστα εν αγνοία των 
Ελλήνων κτηνοτρόφων και τυροκό-
μων στους οποίους αποδεδειγμένα 
ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα 
της φέτας.

Εκ των πραγμάτων, φαίνεται ότι 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ή χωρίς 
πρόθεση, επέδειξε υπερβάλλοντα 
ζήλο για τη διαμόρφωση και προ-
ώθηση των συμφωνιών της με τη 
Νότια Αφρική και τον Καναδά, οι 
οποίες αποδεδειγμένα θίγουν τα 
συμφέροντα μιας χώρας-μέλους 
της ΕΕ, της χώρας μας, που προ-
φανώς είχε και έχει υποχρέωση να 
υπερασπιστεί! 

Αυτός είναι και ο λόγος που δημι-
ουργήσαμε τον «Όμιλο φίλων της 
φέτας» με συμμετοχή της Διεπαγγελ-
ματικής της φέτας και τη σημαντική 
υποστήριξη του ομότιμου καθηγη-
τή Γαλακτοκομίας του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Μανώλη 
Ανυφαντάκη, άριστου γνώστη του 
προϊόντος, που πάνω σε δικά του 
κείμενα και αρθρογραφία στηρίχτη-
κε το παρόν άρθρο.  

* Βουλευτή Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ.

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΩΣ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΙ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΥΠΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
«ΦΕΤΑ» ∆ΕΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ 
ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. 
ρικών και Αγροτικής Ανάπτυξης για 
τη διευθέτηση του ζητήματος.

Η αλήθεια είναι ότι ως χώρα δεν 
κάναμε όσα έπρεπε διαχρονικά για 
τη στήριξη της φέτας, ιδίως μετά 
την απόφαση του ΔΕΚ το 2005. 
Η απουσία διεπαγγελματικής του 
προϊόντος (μόλις πρόσφατα συ-
γκροτήθηκε), τα λάθη, οι παραλεί-
ψεις και τα προβλήματα στην πα-
ραγωγή, η γενικότερη κατάσταση 
στην κτηνοτροφία και ειδικότερα 
στην αιγοπροβατοτροφία, καθώς 
και η ανίσχυρη οικονομικής μας 
διπλωματία δεν στάθηκαν αρωγοί 
στο εθνικό μας προϊόν, του οποίου 
η παγκόσμια ζήτηση ξεπερνά τους 
500.000 τόνους.
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την ανάπτυξη συνεργασιών, ώστε 
να επιτρέψουμε και σε άλλους να 
μάθουν από την τεχνογνωσία μας. 
Υπάρχει μια συμφωνία συνεργασίας 
στον τομέα της ενέργειας μεταξύ 
Ρουμανίας και Ελλάδας και είναι κα-
λές οι προοπτικές για την ανάπτυξη 
μιας τέτοιας συνεργασίας.

Πολλές ελληνικές εταιρείες επέ-
λεξαν να κάνουν επενδύσεις και 
επιχειρήσεις στη Ρουµανία µετά 
την αλλαγή καθεστώτος στην 
Ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει τώ-
ρα ένα σηµαντικό ενδιαφέρον 
από ρουµανικές επιχειρήσεις να 
κάνουν το ίδιο στην Ελλάδα. Πώς 
βλέπετε αυτές τις προοπτικές;

Οι τοπικές επιχειρήσεις αρχίζουν 
να επεκτείνονται ολοένα και περισ-
σότερο στο εξωτερικό. Συνάντησα 
προσφάτως μια τοπική εταιρεία που 
θα επενδύσει 100 εκατ. ευρώ στις 
ΗΠΑ. Είμαι υπερήφανος να πω ότι η 
επίσημη αντιπροσωπία, επικεφαλής 
της οποίας ήμουν εγώ, έλαβε μέρος 
στην εκδήλωση «Επιλέξτε ΗΠΑ». Το 
γεγονός αυτό, υπό την αιγίδα της 
αμερικανικής κυβέρνησης, είναι 
σπουδαίο για τις επενδύσεις και το 
εμπόριο. Η επένδυση αυτή αντι-
προσωπεύει ένα ορόσημο και θα 
ακολουθήσουν άλλες παρόμοιες. 
Επομένως, αναμένω ότι περισσότε-
ρες ρουμανικές εταιρείες θα επεν-
δύσουν τα χρήματά τους σε επιτυχή 
σχέδια σε διάφορες χώρες, συμπε-

ριλαμβανομένης της Ελλάδας. Η Ελ-
λάδα είναι μία πολύ ελκυστική χώρα 
από επιχειρηματική σκοπιά και κατά 
την προηγούμενη θητεία μου, πριν 
γίνω υπουργός, εγώ ο ίδιος διηύ-
θυνα και ανέπτυξα το πρόγραμμα 
«Start-up Nation» για την προσέλ-
κυση επιχειρηματικών επενδύσεων 
στη Ρουμανία. Δεν προσπαθούσα 

την οικονομική επίδοση του σχεδί-
ου αυτού, αλλά προσπαθούσα πα-
ραλλήλως να αλλάξω τις νοοτροπί-
ες. Κάποια στιγμή μία από αυτές τις 
νέες επιχειρήσεις θα επενδύσει στην 
Ελλάδα. 

Εχετε πρόθεση να συζητήσετε µε 
την ελληνική κυβέρνηση σχέδια 
περιφερειακής συνεργασίας;

 Ως υπουργός Επιχειρηματικού Πε-
ριβάλλοντος, Εμπορίου και Επιχει-
ρηματικότητας, θα μεταφέρω ένα 
μήνυμα υποστήριξης και συνεργα-
σίας, αλλά την ίδια στιγμή θα πα-
ρουσιάσω τη δική μου άποψη σχετι-
κά με αυτό το θέμα, γιατί πιστεύω 
έντονα ότι η περιφερειακή συνερ-
γασία είναι το κλειδί για την περιφε-
ρειακή ανάπτυξη. Μπορώ να σας 
διαβεβαιώσω επομένως ότι αυτό 
περιέχεται στην ατζέντα των συζη-
τήσεων. 

«ΠΡΙΝ ΓΙΝΩ ΥΠΟΥΡΓΟΣ, 
ΑΝΕΠΤΥΞΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“START-UP NATION”. ΚΑΠΟΙΑ 
ΜΕΡΑ ΜΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α».

* Ο Κωνσταντίνος Γρίβας είναι 
αναπληρωτής καθηγητής 

Γεωπολιτικής 
στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. 

∆ιδάσκει επίσης Γεωγραφία 
της Ασφάλειας και των Αφοπλισµών 

στο Τµήµα Τουρκικών και Σύγχρονων 
Ασιατικών Σπουδών 

του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

«Υπάρχει µια συµφωνία 
συνεργασίας στον τοµέα της 
ενέργειας µεταξύ Ρουµανίας 
και Ελλάδας και είναι καλές 
οι προοπτικές για την ανάπτυξη 
µιας τέτοιας συνεργασίας».

χειρηματικότητας, εκτιμώ ότι από 
οικονομικής και στρατηγικής άπο-
ψης το δυναμικό για την ενίσχυση 
της διμερούς συνεργασίας μεταξύ 
των χωρών είναι πολύ υψηλό. Ως 
μέλος της σημερινής κυβέρνησης, 
μπορώ με υπερηφάνεια να πω ότι 
οι προσπάθειές μας να δημιουργή-
σουμε πλούτο δεν σπαταλήθηκαν 
και ότι σήμερα η Ρουμανία έχει 
ελκυστικές προοπτικές για επενδύ-
σεις και επιχειρηματική ανάπτυξη. 
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, 
εφόσον είμαστε η χώρα με την κα-
λύτερη επίδοση μεταξύ των 28 χω-
ρών-μελών της ΕΕ στην ανάπτυξη 
του ΑΕΠ και μια από τις καλύτερες 
στην υποδοχή επενδύσεων στην 
περιοχή. Έχουμε ανταγωνιστική 
φορολογία, τη δεύτερη σε χαμη-
λότερο ΦΠΑ στην ΕΕ (μειώθηκε 
κάτω από το 19%), απαλλαγή από 
φόρο για καινοτομία, έρευνα και 
ανάπτυξη και μειωμένο επιχειρη-
ματικό κόστος, την πιο χαμηλή τιμή 
φυσικού αερίου στην ΕΕ και την 5η 
χαμηλότερη τιμή ενέργειας στην 
ΕΕ. Επιπλέον, έχουμε γενναιόδωρη 
κρατική στήριξη, που ανέρχεται σε 
1,5 δισ. ευρώ, για την υποστήριξη 
επενδύσεων, τη δημιουργία θέσε-
ων εργασίας και για δημοσιονομικά 
αναπτυξιακά κίνητρα σε τομείς που 
δημιουργούν υπεραξίες, όπως είναι 
η έρευνα, η ανάπτυξη και η ITC. Εγώ 
προσωπικά, κατά την τελευταία 
μου θητεία ως υφυπουργός για 
άμεσες ξένες επενδύσεις και δημι-
ουργία επιχειρηματικού περιβάλ-
λοντος, διηύθυνα τη διυπουργική 
επιτροπή που επεξεργάστηκε το 
νέο νομοσχέδιο για συνεταιρισμό 
του Δημοσίου, για δημόσιο έλεγχο, 
καθώς και το επόμενο νομοσχέδιο 
που αφορά στα «Lobby».

Έτσι, μπορώ να σας πω από πρώτο 
χέρι ότι αυξήσαμε με αυτά τη διαφά-
νεια και δημιουργήσαμε καλύτερες 
προϋποθέσεις για τη λειτουργία των 
εταιρειών και τη δυνατότητά τους 
να κάνουν πράξη τα σχέδιά τους, τα 
οποία καθυστερούσαν μέχρι τώρα 
για μεγάλο διάστημα. Στο σημείο 
αυτό είμαι αισιόδοξος ότι όλες αυ-
τές οι προσπάθειες θα αποδώσουν 
και θα έχουμε έτσι ένα πιο φιλικό 
προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον. 

Όσον αφορά στους τομείς που θα 
μπορούσαν να έχουν ενδιαφέρον 
για Έλληνες επενδυτές, αξίζει να 
αναφέρουμε τους εξής: χρηματιστι-
κά, επικοινωνίες, βιομηχανική παρα-
γωγή, γεωργία, ιατρική περίθαλψη, 
λιανικό εμπόριο και κατασκευές. 
Επιπλέον, είμαστε μια φιλική προς 
τις επιχειρήσεις κυβέρνηση και το 
κυβερνητικό μας πρόγραμμα 2017-
2020 είναι ειδικά σχεδιασμένο για 
να δημιουργήσει πλούτο. Έτσι, θα 
μειώσουμε τον ΦΠΑ στο 18% από 
την 1η Ιανουαρίου 2019, διατηρώ-
ντας τη δεύτερη χαμηλότερη θέση 
στην Ευρώπη των 28, και θα περικό-
ψουμε τη γραφειοκρατία (περικοπή 
102 φόρων). Ο φόρος εισοδήματος 
θα μειωθεί από το 16% στο 10% 
και οι κοινωνικές συνεισφορές θα 

μειωθούν από το 39,25% στο 35% 
από την 1η Ιανουαρίου 2018, μειώ-
νοντας έτσι το εργατικό κόστος από 
τα 175 ευρώ στα 161 ευρώ.

Ποιοι είναι οι τοµείς δραστηρι-
οτήτων που παρουσιάζουν κα-
λύτερες προοπτικές για µεγάλες 
και στρατηγικές επενδύσεις, µε 
την υποστήριξη ενδεχοµένως 
από την ΕΕ και από ειδικά 
προγράµµατα για δοµική ανά-
πτυξη και περιφερειακή ευρω-
παϊκή συνεργασία;

Ως μέρος μιας κυβέρνησης που 
επιδιώκει την οικονομική σταθερό-
τητα και ανάπτυξη, θεωρώ ότι οι 
υποδομές, η ενέργεια και η άμυνα 
είναι πυλώνες ισχύος για στρατηγι-
κές επενδύσεις. Όλα τα νομοσχέδια 
που εισήγαγα και επεξεργάστηκα με 
τη βοήθεια συνεργατών μου έχουν 
στόχο να ενισχύσουν την ανάπτυ-
ξη σε αυτούς τους τομείς, οι οποίοι 
έχουν μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης. 
Η Βιομηχανία 4.0 έχει ανοδική τάση 
στη χώρα μας, όπως και ο τομέας IT 
που λειτουργεί ως κινητήρας μαζι-

κής ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια. 
Η ανάπτυξη στον τομέα IT περιλαμ-
βάνει την αυτοκινητοβιομηχανία, 
την αεροδιαστημική, τα χημικά, τη 
γεωργία και πολλά άλλα. Με τη δη-
μιουργία και την περαιτέρω ενίσχυ-
ση νέων και υπαρχουσών δεσμών 
συνεργασίας μεταξύ των πανεπι-
στημίων και της επιχειρηματικής 
κοινότητας γινόμαστε ολοένα και 
περισσότερο μέρος της Δ΄ Βιομηχα-
νικής Επανάστασης. 

Η έρευνα και η ανάπτυξη είναι, επί-
σης, τομείς με υψηλές προοπτικές, 
εφόσον μετακινούμαστε από μια 
εργατική δύναμη χαμηλού προϋ-
πολογισμού (σχέδια που απαιτούν 
ένταση εργασίας) σε υψηλά καταρ-
τισμένα και ταλαντούχα άτομα. Στο 
θέμα αυτό θα ήθελα να σας δώσω 
ορισμένα παραδείγματα: η Bosch 
έχει κέντρο έρευνας και ανάπτυξης 
στην αυτοκίνηση (Cluj), η Porsche 
έχει κέντρο έρευνας και ανάπτυξης 
για αυτόνομη τεχνολογία οχημά-
των (Cluj), η Contitental έχει δύο 
κέντρα έρευνας και ανάπτυξης 
(Iasi και Brasov) και η Renault έχει 
το μεγαλύτερό της κέντρο έρευνας 
και ανάπτυξης εκτός Γαλλίας, στη 
Ρουμανία (Renault Technologie 
Rumanie - Dambovita). Επιπλέον, η 
Daimler κατασκευάζει τώρα το τε-
λευταίας τεχνολογίας αυτοκίνητό 
της, το 9G-Tronic, στη Ρουμανία. Οι 
δημιουργικές βιομηχανίες υποστη-
ρίζονται, επίσης, από την κυβέρνη-
ση. Ως αρμόδιος υπουργός, είμαι 
υπεύθυνος για το θέμα αυτό και για 
την προετοιμασία ενός νέου νομο-
σχεδίου που θα αυξήσει τις προο-
πτικές της βιομηχανίας.

Η Ρουµανία είναι µια χώρα µε 
µεγάλη εµπειρία στην πετρε-
λαϊκή ενέργεια. Φαίνεται ότι η 
Ελλάδα έχει τις προοπτικές να 
καταστεί παραγωγός χώρα φυ-
σικού αερίου και πετρελαίου στο 
εγγύς µέλλον. Βλέπετε σε αυτό 
τον τοµέα µια πολλά υποσχόµε-
νη προοπτική συνεργασίας µε-
ταξύ των δύο χωρών;

Βεβαιότατα ναι. Η Ρουμανία είναι 
μία από τις ηγέτιδες χώρες στην 
περιοχή σχετικά με την παραγωγή 
πετρελαίου και είμαστε ανοιχτοί για 

«Η ΧΩΡΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ 
ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΣΚΟΠΙΑ».

την ανάπτυξη συνεργασιών, ώστε 
να επιτρέψουμε και σε άλλους να 
μάθουν από την τεχνογνωσία μας. 
Υπάρχει μια συμφωνία συνεργασίας 
στον τομέα της ενέργειας μεταξύ 
Ρουμανίας και Ελλάδας και είναι κα-
λές οι προοπτικές για την ανάπτυξη 
μιας τέτοιας συνεργασίας.

Πολλές ελληνικές εταιρείες επέ-
λεξαν να κάνουν επενδύσεις και 
επιχειρήσεις στη Ρουµανία µετά 
την αλλαγή καθεστώτος στην 
Ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει τώ-
ρα ένα σηµαντικό ενδιαφέρον 
από ρουµανικές επιχειρήσεις να 
κάνουν το ίδιο στην Ελλάδα. Πώς 
βλέπετε αυτές τις προοπτικές;

Οι τοπικές επιχειρήσεις αρχίζουν 
να επεκτείνονται ολοένα και περισ-
σότερο στο εξωτερικό. Συνάντησα 
προσφάτως μια τοπική εταιρεία που 
θα επενδύσει 100 εκατ. ευρώ στις 
ΗΠΑ. Είμαι υπερήφανος να πω ότι η 
επίσημη αντιπροσωπία, επικεφαλής 
της οποίας ήμουν εγώ, έλαβε μέρος 
στην εκδήλωση «Επιλέξτε ΗΠΑ». Το 
γεγονός αυτό, υπό την αιγίδα της 
αμερικανικής κυβέρνησης, είναι 
σπουδαίο για τις επενδύσεις και το 
εμπόριο. Η επένδυση αυτή αντι-
προσωπεύει ένα ορόσημο και θα 
ακολουθήσουν άλλες παρόμοιες. 
Επομένως, αναμένω ότι περισσότε-
ρες ρουμανικές εταιρείες θα επεν-
δύσουν τα χρήματά τους σε επιτυχή 
σχέδια σε διάφορες χώρες, συμπε-

ριλαμβανομένης της Ελλάδας. Η Ελ-
λάδα είναι μία πολύ ελκυστική χώρα 
από επιχειρηματική σκοπιά και κατά 
την προηγούμενη θητεία μου, πριν 
γίνω υπουργός, εγώ ο ίδιος διηύ-
θυνα και ανέπτυξα το πρόγραμμα 
«Start-up Nation» για την προσέλ-
κυση επιχειρηματικών επενδύσεων 
στη Ρουμανία. Δεν προσπαθούσα 

την οικονομική επίδοση του σχεδί-
ου αυτού, αλλά προσπαθούσα πα-
ραλλήλως να αλλάξω τις νοοτροπί-
ες. Κάποια στιγμή μία από αυτές τις 
νέες επιχειρήσεις θα επενδύσει στην 
Ελλάδα. 

Εχετε πρόθεση να συζητήσετε µε 
την ελληνική κυβέρνηση σχέδια 
περιφερειακής συνεργασίας;

 Ως υπουργός Επιχειρηματικού Πε-
ριβάλλοντος, Εμπορίου και Επιχει-
ρηματικότητας, θα μεταφέρω ένα 
μήνυμα υποστήριξης και συνεργα-
σίας, αλλά την ίδια στιγμή θα πα-
ρουσιάσω τη δική μου άποψη σχετι-
κά με αυτό το θέμα, γιατί πιστεύω 
έντονα ότι η περιφερειακή συνερ-
γασία είναι το κλειδί για την περιφε-
ρειακή ανάπτυξη. Μπορώ να σας 
διαβεβαιώσω επομένως ότι αυτό 
περιέχεται στην ατζέντα των συζη-
τήσεων. 

«ΠΡΙΝ ΓΙΝΩ ΥΠΟΥΡΓΟΣ, 
ΑΝΕΠΤΥΞΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“START-UP NATION”. ΚΑΠΟΙΑ 
ΜΕΡΑ ΜΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α».

* Ο Κωνσταντίνος Γρίβας είναι 
αναπληρωτής καθηγητής 

Γεωπολιτικής 
στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. 

∆ιδάσκει επίσης Γεωγραφία 
της Ασφάλειας και των Αφοπλισµών 

στο Τµήµα Τουρκικών και Σύγχρονων 
Ασιατικών Σπουδών 

του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

«Υπάρχει µια συµφωνία 
συνεργασίας στον τοµέα της 
ενέργειας µεταξύ Ρουµανίας 
και Ελλάδας και είναι καλές 
οι προοπτικές για την ανάπτυξη 
µιας τέτοιας συνεργασίας».

χειρηματικότητας, εκτιμώ ότι από 
οικονομικής και στρατηγικής άπο-
ψης το δυναμικό για την ενίσχυση 
της διμερούς συνεργασίας μεταξύ 
των χωρών είναι πολύ υψηλό. Ως 
μέλος της σημερινής κυβέρνησης, 
μπορώ με υπερηφάνεια να πω ότι 
οι προσπάθειές μας να δημιουργή-
σουμε πλούτο δεν σπαταλήθηκαν 
και ότι σήμερα η Ρουμανία έχει 
ελκυστικές προοπτικές για επενδύ-
σεις και επιχειρηματική ανάπτυξη. 
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, 
εφόσον είμαστε η χώρα με την κα-
λύτερη επίδοση μεταξύ των 28 χω-
ρών-μελών της ΕΕ στην ανάπτυξη 
του ΑΕΠ και μια από τις καλύτερες 
στην υποδοχή επενδύσεων στην 
περιοχή. Έχουμε ανταγωνιστική 
φορολογία, τη δεύτερη σε χαμη-
λότερο ΦΠΑ στην ΕΕ (μειώθηκε 
κάτω από το 19%), απαλλαγή από 
φόρο για καινοτομία, έρευνα και 
ανάπτυξη και μειωμένο επιχειρη-
ματικό κόστος, την πιο χαμηλή τιμή 
φυσικού αερίου στην ΕΕ και την 5η 
χαμηλότερη τιμή ενέργειας στην 
ΕΕ. Επιπλέον, έχουμε γενναιόδωρη 
κρατική στήριξη, που ανέρχεται σε 
1,5 δισ. ευρώ, για την υποστήριξη 
επενδύσεων, τη δημιουργία θέσε-
ων εργασίας και για δημοσιονομικά 
αναπτυξιακά κίνητρα σε τομείς που 
δημιουργούν υπεραξίες, όπως είναι 
η έρευνα, η ανάπτυξη και η ITC. Εγώ 
προσωπικά, κατά την τελευταία 
μου θητεία ως υφυπουργός για 
άμεσες ξένες επενδύσεις και δημι-
ουργία επιχειρηματικού περιβάλ-
λοντος, διηύθυνα τη διυπουργική 
επιτροπή που επεξεργάστηκε το 
νέο νομοσχέδιο για συνεταιρισμό 
του Δημοσίου, για δημόσιο έλεγχο, 
καθώς και το επόμενο νομοσχέδιο 
που αφορά στα «Lobby».

Έτσι, μπορώ να σας πω από πρώτο 
χέρι ότι αυξήσαμε με αυτά τη διαφά-
νεια και δημιουργήσαμε καλύτερες 
προϋποθέσεις για τη λειτουργία των 
εταιρειών και τη δυνατότητά τους 
να κάνουν πράξη τα σχέδιά τους, τα 
οποία καθυστερούσαν μέχρι τώρα 
για μεγάλο διάστημα. Στο σημείο 
αυτό είμαι αισιόδοξος ότι όλες αυ-
τές οι προσπάθειες θα αποδώσουν 
και θα έχουμε έτσι ένα πιο φιλικό 
προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον. 

Όσον αφορά στους τομείς που θα 
μπορούσαν να έχουν ενδιαφέρον 
για Έλληνες επενδυτές, αξίζει να 
αναφέρουμε τους εξής: χρηματιστι-
κά, επικοινωνίες, βιομηχανική παρα-
γωγή, γεωργία, ιατρική περίθαλψη, 
λιανικό εμπόριο και κατασκευές. 
Επιπλέον, είμαστε μια φιλική προς 
τις επιχειρήσεις κυβέρνηση και το 
κυβερνητικό μας πρόγραμμα 2017-
2020 είναι ειδικά σχεδιασμένο για 
να δημιουργήσει πλούτο. Έτσι, θα 
μειώσουμε τον ΦΠΑ στο 18% από 
την 1η Ιανουαρίου 2019, διατηρώ-
ντας τη δεύτερη χαμηλότερη θέση 
στην Ευρώπη των 28, και θα περικό-
ψουμε τη γραφειοκρατία (περικοπή 
102 φόρων). Ο φόρος εισοδήματος 
θα μειωθεί από το 16% στο 10% 
και οι κοινωνικές συνεισφορές θα 

μειωθούν από το 39,25% στο 35% 
από την 1η Ιανουαρίου 2018, μειώ-
νοντας έτσι το εργατικό κόστος από 
τα 175 ευρώ στα 161 ευρώ.

Ποιοι είναι οι τοµείς δραστηρι-
οτήτων που παρουσιάζουν κα-
λύτερες προοπτικές για µεγάλες 
και στρατηγικές επενδύσεις, µε 
την υποστήριξη ενδεχοµένως 
από την ΕΕ και από ειδικά 
προγράµµατα για δοµική ανά-
πτυξη και περιφερειακή ευρω-
παϊκή συνεργασία;

Ως μέρος μιας κυβέρνησης που 
επιδιώκει την οικονομική σταθερό-
τητα και ανάπτυξη, θεωρώ ότι οι 
υποδομές, η ενέργεια και η άμυνα 
είναι πυλώνες ισχύος για στρατηγι-
κές επενδύσεις. Όλα τα νομοσχέδια 
που εισήγαγα και επεξεργάστηκα με 
τη βοήθεια συνεργατών μου έχουν 
στόχο να ενισχύσουν την ανάπτυ-
ξη σε αυτούς τους τομείς, οι οποίοι 
έχουν μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης. 
Η Βιομηχανία 4.0 έχει ανοδική τάση 
στη χώρα μας, όπως και ο τομέας IT 
που λειτουργεί ως κινητήρας μαζι-

κής ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια. 
Η ανάπτυξη στον τομέα IT περιλαμ-
βάνει την αυτοκινητοβιομηχανία, 
την αεροδιαστημική, τα χημικά, τη 
γεωργία και πολλά άλλα. Με τη δη-
μιουργία και την περαιτέρω ενίσχυ-
ση νέων και υπαρχουσών δεσμών 
συνεργασίας μεταξύ των πανεπι-
στημίων και της επιχειρηματικής 
κοινότητας γινόμαστε ολοένα και 
περισσότερο μέρος της Δ΄ Βιομηχα-
νικής Επανάστασης. 

Η έρευνα και η ανάπτυξη είναι, επί-
σης, τομείς με υψηλές προοπτικές, 
εφόσον μετακινούμαστε από μια 
εργατική δύναμη χαμηλού προϋ-
πολογισμού (σχέδια που απαιτούν 
ένταση εργασίας) σε υψηλά καταρ-
τισμένα και ταλαντούχα άτομα. Στο 
θέμα αυτό θα ήθελα να σας δώσω 
ορισμένα παραδείγματα: η Bosch 
έχει κέντρο έρευνας και ανάπτυξης 
στην αυτοκίνηση (Cluj), η Porsche 
έχει κέντρο έρευνας και ανάπτυξης 
για αυτόνομη τεχνολογία οχημά-
των (Cluj), η Contitental έχει δύο 
κέντρα έρευνας και ανάπτυξης 
(Iasi και Brasov) και η Renault έχει 
το μεγαλύτερό της κέντρο έρευνας 
και ανάπτυξης εκτός Γαλλίας, στη 
Ρουμανία (Renault Technologie 
Rumanie - Dambovita). Επιπλέον, η 
Daimler κατασκευάζει τώρα το τε-
λευταίας τεχνολογίας αυτοκίνητό 
της, το 9G-Tronic, στη Ρουμανία. Οι 
δημιουργικές βιομηχανίες υποστη-
ρίζονται, επίσης, από την κυβέρνη-
ση. Ως αρμόδιος υπουργός, είμαι 
υπεύθυνος για το θέμα αυτό και για 
την προετοιμασία ενός νέου νομο-
σχεδίου που θα αυξήσει τις προο-
πτικές της βιομηχανίας.

Η Ρουµανία είναι µια χώρα µε 
µεγάλη εµπειρία στην πετρε-
λαϊκή ενέργεια. Φαίνεται ότι η 
Ελλάδα έχει τις προοπτικές να 
καταστεί παραγωγός χώρα φυ-
σικού αερίου και πετρελαίου στο 
εγγύς µέλλον. Βλέπετε σε αυτό 
τον τοµέα µια πολλά υποσχόµε-
νη προοπτική συνεργασίας µε-
ταξύ των δύο χωρών;

Βεβαιότατα ναι. Η Ρουμανία είναι 
μία από τις ηγέτιδες χώρες στην 
περιοχή σχετικά με την παραγωγή 
πετρελαίου και είμαστε ανοιχτοί για 

«Η ΧΩΡΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ 
ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΣΚΟΠΙΑ».
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την ανάπτυξη συνεργασιών, ώστε 
να επιτρέψουμε και σε άλλους να 
μάθουν από την τεχνογνωσία μας. 
Υπάρχει μια συμφωνία συνεργασίας 
στον τομέα της ενέργειας μεταξύ 
Ρουμανίας και Ελλάδας και είναι κα-
λές οι προοπτικές για την ανάπτυξη 
μιας τέτοιας συνεργασίας.

Πολλές ελληνικές εταιρείες επέ-
λεξαν να κάνουν επενδύσεις και 
επιχειρήσεις στη Ρουµανία µετά 
την αλλαγή καθεστώτος στην 
Ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει τώ-
ρα ένα σηµαντικό ενδιαφέρον 
από ρουµανικές επιχειρήσεις να 
κάνουν το ίδιο στην Ελλάδα. Πώς 
βλέπετε αυτές τις προοπτικές;

Οι τοπικές επιχειρήσεις αρχίζουν 
να επεκτείνονται ολοένα και περισ-
σότερο στο εξωτερικό. Συνάντησα 
προσφάτως μια τοπική εταιρεία που 
θα επενδύσει 100 εκατ. ευρώ στις 
ΗΠΑ. Είμαι υπερήφανος να πω ότι η 
επίσημη αντιπροσωπία, επικεφαλής 
της οποίας ήμουν εγώ, έλαβε μέρος 
στην εκδήλωση «Επιλέξτε ΗΠΑ». Το 
γεγονός αυτό, υπό την αιγίδα της 
αμερικανικής κυβέρνησης, είναι 
σπουδαίο για τις επενδύσεις και το 
εμπόριο. Η επένδυση αυτή αντι-
προσωπεύει ένα ορόσημο και θα 
ακολουθήσουν άλλες παρόμοιες. 
Επομένως, αναμένω ότι περισσότε-
ρες ρουμανικές εταιρείες θα επεν-
δύσουν τα χρήματά τους σε επιτυχή 
σχέδια σε διάφορες χώρες, συμπε-

ριλαμβανομένης της Ελλάδας. Η Ελ-
λάδα είναι μία πολύ ελκυστική χώρα 
από επιχειρηματική σκοπιά και κατά 
την προηγούμενη θητεία μου, πριν 
γίνω υπουργός, εγώ ο ίδιος διηύ-
θυνα και ανέπτυξα το πρόγραμμα 
«Start-up Nation» για την προσέλ-
κυση επιχειρηματικών επενδύσεων 
στη Ρουμανία. Δεν προσπαθούσα 

την οικονομική επίδοση του σχεδί-
ου αυτού, αλλά προσπαθούσα πα-
ραλλήλως να αλλάξω τις νοοτροπί-
ες. Κάποια στιγμή μία από αυτές τις 
νέες επιχειρήσεις θα επενδύσει στην 
Ελλάδα. 

Εχετε πρόθεση να συζητήσετε µε 
την ελληνική κυβέρνηση σχέδια 
περιφερειακής συνεργασίας;

 Ως υπουργός Επιχειρηματικού Πε-
ριβάλλοντος, Εμπορίου και Επιχει-
ρηματικότητας, θα μεταφέρω ένα 
μήνυμα υποστήριξης και συνεργα-
σίας, αλλά την ίδια στιγμή θα πα-
ρουσιάσω τη δική μου άποψη σχετι-
κά με αυτό το θέμα, γιατί πιστεύω 
έντονα ότι η περιφερειακή συνερ-
γασία είναι το κλειδί για την περιφε-
ρειακή ανάπτυξη. Μπορώ να σας 
διαβεβαιώσω επομένως ότι αυτό 
περιέχεται στην ατζέντα των συζη-
τήσεων. 

«ΠΡΙΝ ΓΙΝΩ ΥΠΟΥΡΓΟΣ, 
ΑΝΕΠΤΥΞΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“START-UP NATION”. ΚΑΠΟΙΑ 
ΜΕΡΑ ΜΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α».

* Ο Κωνσταντίνος Γρίβας είναι 
αναπληρωτής καθηγητής 

Γεωπολιτικής 
στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. 

∆ιδάσκει επίσης Γεωγραφία 
της Ασφάλειας και των Αφοπλισµών 

στο Τµήµα Τουρκικών και Σύγχρονων 
Ασιατικών Σπουδών 

του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

«Υπάρχει µια συµφωνία 
συνεργασίας στον τοµέα της 
ενέργειας µεταξύ Ρουµανίας 
και Ελλάδας και είναι καλές 
οι προοπτικές για την ανάπτυξη 
µιας τέτοιας συνεργασίας».

χειρηματικότητας, εκτιμώ ότι από 
οικονομικής και στρατηγικής άπο-
ψης το δυναμικό για την ενίσχυση 
της διμερούς συνεργασίας μεταξύ 
των χωρών είναι πολύ υψηλό. Ως 
μέλος της σημερινής κυβέρνησης, 
μπορώ με υπερηφάνεια να πω ότι 
οι προσπάθειές μας να δημιουργή-
σουμε πλούτο δεν σπαταλήθηκαν 
και ότι σήμερα η Ρουμανία έχει 
ελκυστικές προοπτικές για επενδύ-
σεις και επιχειρηματική ανάπτυξη. 
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, 
εφόσον είμαστε η χώρα με την κα-
λύτερη επίδοση μεταξύ των 28 χω-
ρών-μελών της ΕΕ στην ανάπτυξη 
του ΑΕΠ και μια από τις καλύτερες 
στην υποδοχή επενδύσεων στην 
περιοχή. Έχουμε ανταγωνιστική 
φορολογία, τη δεύτερη σε χαμη-
λότερο ΦΠΑ στην ΕΕ (μειώθηκε 
κάτω από το 19%), απαλλαγή από 
φόρο για καινοτομία, έρευνα και 
ανάπτυξη και μειωμένο επιχειρη-
ματικό κόστος, την πιο χαμηλή τιμή 
φυσικού αερίου στην ΕΕ και την 5η 
χαμηλότερη τιμή ενέργειας στην 
ΕΕ. Επιπλέον, έχουμε γενναιόδωρη 
κρατική στήριξη, που ανέρχεται σε 
1,5 δισ. ευρώ, για την υποστήριξη 
επενδύσεων, τη δημιουργία θέσε-
ων εργασίας και για δημοσιονομικά 
αναπτυξιακά κίνητρα σε τομείς που 
δημιουργούν υπεραξίες, όπως είναι 
η έρευνα, η ανάπτυξη και η ITC. Εγώ 
προσωπικά, κατά την τελευταία 
μου θητεία ως υφυπουργός για 
άμεσες ξένες επενδύσεις και δημι-
ουργία επιχειρηματικού περιβάλ-
λοντος, διηύθυνα τη διυπουργική 
επιτροπή που επεξεργάστηκε το 
νέο νομοσχέδιο για συνεταιρισμό 
του Δημοσίου, για δημόσιο έλεγχο, 
καθώς και το επόμενο νομοσχέδιο 
που αφορά στα «Lobby».

Έτσι, μπορώ να σας πω από πρώτο 
χέρι ότι αυξήσαμε με αυτά τη διαφά-
νεια και δημιουργήσαμε καλύτερες 
προϋποθέσεις για τη λειτουργία των 
εταιρειών και τη δυνατότητά τους 
να κάνουν πράξη τα σχέδιά τους, τα 
οποία καθυστερούσαν μέχρι τώρα 
για μεγάλο διάστημα. Στο σημείο 
αυτό είμαι αισιόδοξος ότι όλες αυ-
τές οι προσπάθειες θα αποδώσουν 
και θα έχουμε έτσι ένα πιο φιλικό 
προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον. 

Όσον αφορά στους τομείς που θα 
μπορούσαν να έχουν ενδιαφέρον 
για Έλληνες επενδυτές, αξίζει να 
αναφέρουμε τους εξής: χρηματιστι-
κά, επικοινωνίες, βιομηχανική παρα-
γωγή, γεωργία, ιατρική περίθαλψη, 
λιανικό εμπόριο και κατασκευές. 
Επιπλέον, είμαστε μια φιλική προς 
τις επιχειρήσεις κυβέρνηση και το 
κυβερνητικό μας πρόγραμμα 2017-
2020 είναι ειδικά σχεδιασμένο για 
να δημιουργήσει πλούτο. Έτσι, θα 
μειώσουμε τον ΦΠΑ στο 18% από 
την 1η Ιανουαρίου 2019, διατηρώ-
ντας τη δεύτερη χαμηλότερη θέση 
στην Ευρώπη των 28, και θα περικό-
ψουμε τη γραφειοκρατία (περικοπή 
102 φόρων). Ο φόρος εισοδήματος 
θα μειωθεί από το 16% στο 10% 
και οι κοινωνικές συνεισφορές θα 

μειωθούν από το 39,25% στο 35% 
από την 1η Ιανουαρίου 2018, μειώ-
νοντας έτσι το εργατικό κόστος από 
τα 175 ευρώ στα 161 ευρώ.

Ποιοι είναι οι τοµείς δραστηρι-
οτήτων που παρουσιάζουν κα-
λύτερες προοπτικές για µεγάλες 
και στρατηγικές επενδύσεις, µε 
την υποστήριξη ενδεχοµένως 
από την ΕΕ και από ειδικά 
προγράµµατα για δοµική ανά-
πτυξη και περιφερειακή ευρω-
παϊκή συνεργασία;

Ως μέρος μιας κυβέρνησης που 
επιδιώκει την οικονομική σταθερό-
τητα και ανάπτυξη, θεωρώ ότι οι 
υποδομές, η ενέργεια και η άμυνα 
είναι πυλώνες ισχύος για στρατηγι-
κές επενδύσεις. Όλα τα νομοσχέδια 
που εισήγαγα και επεξεργάστηκα με 
τη βοήθεια συνεργατών μου έχουν 
στόχο να ενισχύσουν την ανάπτυ-
ξη σε αυτούς τους τομείς, οι οποίοι 
έχουν μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης. 
Η Βιομηχανία 4.0 έχει ανοδική τάση 
στη χώρα μας, όπως και ο τομέας IT 
που λειτουργεί ως κινητήρας μαζι-

κής ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια. 
Η ανάπτυξη στον τομέα IT περιλαμ-
βάνει την αυτοκινητοβιομηχανία, 
την αεροδιαστημική, τα χημικά, τη 
γεωργία και πολλά άλλα. Με τη δη-
μιουργία και την περαιτέρω ενίσχυ-
ση νέων και υπαρχουσών δεσμών 
συνεργασίας μεταξύ των πανεπι-
στημίων και της επιχειρηματικής 
κοινότητας γινόμαστε ολοένα και 
περισσότερο μέρος της Δ΄ Βιομηχα-
νικής Επανάστασης. 

Η έρευνα και η ανάπτυξη είναι, επί-
σης, τομείς με υψηλές προοπτικές, 
εφόσον μετακινούμαστε από μια 
εργατική δύναμη χαμηλού προϋ-
πολογισμού (σχέδια που απαιτούν 
ένταση εργασίας) σε υψηλά καταρ-
τισμένα και ταλαντούχα άτομα. Στο 
θέμα αυτό θα ήθελα να σας δώσω 
ορισμένα παραδείγματα: η Bosch 
έχει κέντρο έρευνας και ανάπτυξης 
στην αυτοκίνηση (Cluj), η Porsche 
έχει κέντρο έρευνας και ανάπτυξης 
για αυτόνομη τεχνολογία οχημά-
των (Cluj), η Contitental έχει δύο 
κέντρα έρευνας και ανάπτυξης 
(Iasi και Brasov) και η Renault έχει 
το μεγαλύτερό της κέντρο έρευνας 
και ανάπτυξης εκτός Γαλλίας, στη 
Ρουμανία (Renault Technologie 
Rumanie - Dambovita). Επιπλέον, η 
Daimler κατασκευάζει τώρα το τε-
λευταίας τεχνολογίας αυτοκίνητό 
της, το 9G-Tronic, στη Ρουμανία. Οι 
δημιουργικές βιομηχανίες υποστη-
ρίζονται, επίσης, από την κυβέρνη-
ση. Ως αρμόδιος υπουργός, είμαι 
υπεύθυνος για το θέμα αυτό και για 
την προετοιμασία ενός νέου νομο-
σχεδίου που θα αυξήσει τις προο-
πτικές της βιομηχανίας.

Η Ρουµανία είναι µια χώρα µε 
µεγάλη εµπειρία στην πετρε-
λαϊκή ενέργεια. Φαίνεται ότι η 
Ελλάδα έχει τις προοπτικές να 
καταστεί παραγωγός χώρα φυ-
σικού αερίου και πετρελαίου στο 
εγγύς µέλλον. Βλέπετε σε αυτό 
τον τοµέα µια πολλά υποσχόµε-
νη προοπτική συνεργασίας µε-
ταξύ των δύο χωρών;

Βεβαιότατα ναι. Η Ρουμανία είναι 
μία από τις ηγέτιδες χώρες στην 
περιοχή σχετικά με την παραγωγή 
πετρελαίου και είμαστε ανοιχτοί για 

«Η ΧΩΡΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ 
ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΣΚΟΠΙΑ».

την ανάπτυξη συνεργασιών, ώστε 
να επιτρέψουμε και σε άλλους να 
μάθουν από την τεχνογνωσία μας. 
Υπάρχει μια συμφωνία συνεργασίας 
στον τομέα της ενέργειας μεταξύ 
Ρουμανίας και Ελλάδας και είναι κα-
λές οι προοπτικές για την ανάπτυξη 
μιας τέτοιας συνεργασίας.

Πολλές ελληνικές εταιρείες επέ-
λεξαν να κάνουν επενδύσεις και 
επιχειρήσεις στη Ρουµανία µετά 
την αλλαγή καθεστώτος στην 
Ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει τώ-
ρα ένα σηµαντικό ενδιαφέρον 
από ρουµανικές επιχειρήσεις να 
κάνουν το ίδιο στην Ελλάδα. Πώς 
βλέπετε αυτές τις προοπτικές;

Οι τοπικές επιχειρήσεις αρχίζουν 
να επεκτείνονται ολοένα και περισ-
σότερο στο εξωτερικό. Συνάντησα 
προσφάτως μια τοπική εταιρεία που 
θα επενδύσει 100 εκατ. ευρώ στις 
ΗΠΑ. Είμαι υπερήφανος να πω ότι η 
επίσημη αντιπροσωπία, επικεφαλής 
της οποίας ήμουν εγώ, έλαβε μέρος 
στην εκδήλωση «Επιλέξτε ΗΠΑ». Το 
γεγονός αυτό, υπό την αιγίδα της 
αμερικανικής κυβέρνησης, είναι 
σπουδαίο για τις επενδύσεις και το 
εμπόριο. Η επένδυση αυτή αντι-
προσωπεύει ένα ορόσημο και θα 
ακολουθήσουν άλλες παρόμοιες. 
Επομένως, αναμένω ότι περισσότε-
ρες ρουμανικές εταιρείες θα επεν-
δύσουν τα χρήματά τους σε επιτυχή 
σχέδια σε διάφορες χώρες, συμπε-

ριλαμβανομένης της Ελλάδας. Η Ελ-
λάδα είναι μία πολύ ελκυστική χώρα 
από επιχειρηματική σκοπιά και κατά 
την προηγούμενη θητεία μου, πριν 
γίνω υπουργός, εγώ ο ίδιος διηύ-
θυνα και ανέπτυξα το πρόγραμμα 
«Start-up Nation» για την προσέλ-
κυση επιχειρηματικών επενδύσεων 
στη Ρουμανία. Δεν προσπαθούσα 

την οικονομική επίδοση του σχεδί-
ου αυτού, αλλά προσπαθούσα πα-
ραλλήλως να αλλάξω τις νοοτροπί-
ες. Κάποια στιγμή μία από αυτές τις 
νέες επιχειρήσεις θα επενδύσει στην 
Ελλάδα. 

Εχετε πρόθεση να συζητήσετε µε 
την ελληνική κυβέρνηση σχέδια 
περιφερειακής συνεργασίας;

 Ως υπουργός Επιχειρηματικού Πε-
ριβάλλοντος, Εμπορίου και Επιχει-
ρηματικότητας, θα μεταφέρω ένα 
μήνυμα υποστήριξης και συνεργα-
σίας, αλλά την ίδια στιγμή θα πα-
ρουσιάσω τη δική μου άποψη σχετι-
κά με αυτό το θέμα, γιατί πιστεύω 
έντονα ότι η περιφερειακή συνερ-
γασία είναι το κλειδί για την περιφε-
ρειακή ανάπτυξη. Μπορώ να σας 
διαβεβαιώσω επομένως ότι αυτό 
περιέχεται στην ατζέντα των συζη-
τήσεων. 

«ΠΡΙΝ ΓΙΝΩ ΥΠΟΥΡΓΟΣ, 
ΑΝΕΠΤΥΞΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“START-UP NATION”. ΚΑΠΟΙΑ 
ΜΕΡΑ ΜΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α».

* Ο Κωνσταντίνος Γρίβας είναι 
αναπληρωτής καθηγητής 
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της Ασφάλειας και των Αφοπλισµών 
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του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

«Υπάρχει µια συµφωνία 
συνεργασίας στον τοµέα της 
ενέργειας µεταξύ Ρουµανίας 
και Ελλάδας και είναι καλές 
οι προοπτικές για την ανάπτυξη 
µιας τέτοιας συνεργασίας».

χειρηματικότητας, εκτιμώ ότι από 
οικονομικής και στρατηγικής άπο-
ψης το δυναμικό για την ενίσχυση 
της διμερούς συνεργασίας μεταξύ 
των χωρών είναι πολύ υψηλό. Ως 
μέλος της σημερινής κυβέρνησης, 
μπορώ με υπερηφάνεια να πω ότι 
οι προσπάθειές μας να δημιουργή-
σουμε πλούτο δεν σπαταλήθηκαν 
και ότι σήμερα η Ρουμανία έχει 
ελκυστικές προοπτικές για επενδύ-
σεις και επιχειρηματική ανάπτυξη. 
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, 
εφόσον είμαστε η χώρα με την κα-
λύτερη επίδοση μεταξύ των 28 χω-
ρών-μελών της ΕΕ στην ανάπτυξη 
του ΑΕΠ και μια από τις καλύτερες 
στην υποδοχή επενδύσεων στην 
περιοχή. Έχουμε ανταγωνιστική 
φορολογία, τη δεύτερη σε χαμη-
λότερο ΦΠΑ στην ΕΕ (μειώθηκε 
κάτω από το 19%), απαλλαγή από 
φόρο για καινοτομία, έρευνα και 
ανάπτυξη και μειωμένο επιχειρη-
ματικό κόστος, την πιο χαμηλή τιμή 
φυσικού αερίου στην ΕΕ και την 5η 
χαμηλότερη τιμή ενέργειας στην 
ΕΕ. Επιπλέον, έχουμε γενναιόδωρη 
κρατική στήριξη, που ανέρχεται σε 
1,5 δισ. ευρώ, για την υποστήριξη 
επενδύσεων, τη δημιουργία θέσε-
ων εργασίας και για δημοσιονομικά 
αναπτυξιακά κίνητρα σε τομείς που 
δημιουργούν υπεραξίες, όπως είναι 
η έρευνα, η ανάπτυξη και η ITC. Εγώ 
προσωπικά, κατά την τελευταία 
μου θητεία ως υφυπουργός για 
άμεσες ξένες επενδύσεις και δημι-
ουργία επιχειρηματικού περιβάλ-
λοντος, διηύθυνα τη διυπουργική 
επιτροπή που επεξεργάστηκε το 
νέο νομοσχέδιο για συνεταιρισμό 
του Δημοσίου, για δημόσιο έλεγχο, 
καθώς και το επόμενο νομοσχέδιο 
που αφορά στα «Lobby».

Έτσι, μπορώ να σας πω από πρώτο 
χέρι ότι αυξήσαμε με αυτά τη διαφά-
νεια και δημιουργήσαμε καλύτερες 
προϋποθέσεις για τη λειτουργία των 
εταιρειών και τη δυνατότητά τους 
να κάνουν πράξη τα σχέδιά τους, τα 
οποία καθυστερούσαν μέχρι τώρα 
για μεγάλο διάστημα. Στο σημείο 
αυτό είμαι αισιόδοξος ότι όλες αυ-
τές οι προσπάθειες θα αποδώσουν 
και θα έχουμε έτσι ένα πιο φιλικό 
προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον. 

Όσον αφορά στους τομείς που θα 
μπορούσαν να έχουν ενδιαφέρον 
για Έλληνες επενδυτές, αξίζει να 
αναφέρουμε τους εξής: χρηματιστι-
κά, επικοινωνίες, βιομηχανική παρα-
γωγή, γεωργία, ιατρική περίθαλψη, 
λιανικό εμπόριο και κατασκευές. 
Επιπλέον, είμαστε μια φιλική προς 
τις επιχειρήσεις κυβέρνηση και το 
κυβερνητικό μας πρόγραμμα 2017-
2020 είναι ειδικά σχεδιασμένο για 
να δημιουργήσει πλούτο. Έτσι, θα 
μειώσουμε τον ΦΠΑ στο 18% από 
την 1η Ιανουαρίου 2019, διατηρώ-
ντας τη δεύτερη χαμηλότερη θέση 
στην Ευρώπη των 28, και θα περικό-
ψουμε τη γραφειοκρατία (περικοπή 
102 φόρων). Ο φόρος εισοδήματος 
θα μειωθεί από το 16% στο 10% 
και οι κοινωνικές συνεισφορές θα 

μειωθούν από το 39,25% στο 35% 
από την 1η Ιανουαρίου 2018, μειώ-
νοντας έτσι το εργατικό κόστος από 
τα 175 ευρώ στα 161 ευρώ.

Ποιοι είναι οι τοµείς δραστηρι-
οτήτων που παρουσιάζουν κα-
λύτερες προοπτικές για µεγάλες 
και στρατηγικές επενδύσεις, µε 
την υποστήριξη ενδεχοµένως 
από την ΕΕ και από ειδικά 
προγράµµατα για δοµική ανά-
πτυξη και περιφερειακή ευρω-
παϊκή συνεργασία;

Ως μέρος μιας κυβέρνησης που 
επιδιώκει την οικονομική σταθερό-
τητα και ανάπτυξη, θεωρώ ότι οι 
υποδομές, η ενέργεια και η άμυνα 
είναι πυλώνες ισχύος για στρατηγι-
κές επενδύσεις. Όλα τα νομοσχέδια 
που εισήγαγα και επεξεργάστηκα με 
τη βοήθεια συνεργατών μου έχουν 
στόχο να ενισχύσουν την ανάπτυ-
ξη σε αυτούς τους τομείς, οι οποίοι 
έχουν μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης. 
Η Βιομηχανία 4.0 έχει ανοδική τάση 
στη χώρα μας, όπως και ο τομέας IT 
που λειτουργεί ως κινητήρας μαζι-

κής ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια. 
Η ανάπτυξη στον τομέα IT περιλαμ-
βάνει την αυτοκινητοβιομηχανία, 
την αεροδιαστημική, τα χημικά, τη 
γεωργία και πολλά άλλα. Με τη δη-
μιουργία και την περαιτέρω ενίσχυ-
ση νέων και υπαρχουσών δεσμών 
συνεργασίας μεταξύ των πανεπι-
στημίων και της επιχειρηματικής 
κοινότητας γινόμαστε ολοένα και 
περισσότερο μέρος της Δ΄ Βιομηχα-
νικής Επανάστασης. 

Η έρευνα και η ανάπτυξη είναι, επί-
σης, τομείς με υψηλές προοπτικές, 
εφόσον μετακινούμαστε από μια 
εργατική δύναμη χαμηλού προϋ-
πολογισμού (σχέδια που απαιτούν 
ένταση εργασίας) σε υψηλά καταρ-
τισμένα και ταλαντούχα άτομα. Στο 
θέμα αυτό θα ήθελα να σας δώσω 
ορισμένα παραδείγματα: η Bosch 
έχει κέντρο έρευνας και ανάπτυξης 
στην αυτοκίνηση (Cluj), η Porsche 
έχει κέντρο έρευνας και ανάπτυξης 
για αυτόνομη τεχνολογία οχημά-
των (Cluj), η Contitental έχει δύο 
κέντρα έρευνας και ανάπτυξης 
(Iasi και Brasov) και η Renault έχει 
το μεγαλύτερό της κέντρο έρευνας 
και ανάπτυξης εκτός Γαλλίας, στη 
Ρουμανία (Renault Technologie 
Rumanie - Dambovita). Επιπλέον, η 
Daimler κατασκευάζει τώρα το τε-
λευταίας τεχνολογίας αυτοκίνητό 
της, το 9G-Tronic, στη Ρουμανία. Οι 
δημιουργικές βιομηχανίες υποστη-
ρίζονται, επίσης, από την κυβέρνη-
ση. Ως αρμόδιος υπουργός, είμαι 
υπεύθυνος για το θέμα αυτό και για 
την προετοιμασία ενός νέου νομο-
σχεδίου που θα αυξήσει τις προο-
πτικές της βιομηχανίας.

Η Ρουµανία είναι µια χώρα µε 
µεγάλη εµπειρία στην πετρε-
λαϊκή ενέργεια. Φαίνεται ότι η 
Ελλάδα έχει τις προοπτικές να 
καταστεί παραγωγός χώρα φυ-
σικού αερίου και πετρελαίου στο 
εγγύς µέλλον. Βλέπετε σε αυτό 
τον τοµέα µια πολλά υποσχόµε-
νη προοπτική συνεργασίας µε-
ταξύ των δύο χωρών;

Βεβαιότατα ναι. Η Ρουμανία είναι 
μία από τις ηγέτιδες χώρες στην 
περιοχή σχετικά με την παραγωγή 
πετρελαίου και είμαστε ανοιχτοί για 

«Η ΧΩΡΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ 
ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΣΚΟΠΙΑ».
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