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Ο
πως δήλωσε στην «Π» 
ο συντονιστής του προ-
γράμματος καινοτομίας 
NBG Business Seeds της 

Εθνικής Τράπεζας Σπύρος 
Αρσένης, πρόθεση του ορ-
γανισμού είναι να φέρει πιο 
κοντά τους θεσμικούς φορείς 
και να βοηθήσει στην ανά-
πτυξη της τοπικής καινοτο-
μίας, ώστε να αναδειχθούν 
οι υγιείς δυνάμεις της οικο-
νομίας. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνι-
κή Τράπεζα με μακρόχρο-
νη εμπειρία σε προγράμματα 
στήριξης και διαγωνισμούς 
καινοτομίας, αλλά και με συ-
νεργασίες με το Πανεπιστή-
μιο Πατρών, εκδήλωσε την 
επιθυμία της να έρθει σε επα-
φή και να στηρίξει την έκθε-
ση Patras IQ.
Σύμφωνα με τον κ. Αρσένη, η 
Εθνική Τράπεζα πιστεύει στο 
Patras IQ γιατί θεωρεί ότι εί-
ναι ένας πολύ δημιουργικός 
θεσμός, γι΄αυτό και επιθυ-
μεί να βοηθήσει στην ανά-
πτυξή του. 
Στη σύσκεψη συμμετείχαν 
ακόμα ο περιφερειακός δι-
ευθυντής Καταστημάτων Δυτι-
κής Ελλάδας Γιώργος Ντίνος, 
ο περιφερειακός διευθυντής 
Καταστημάτων Βορειοδυτικής 
Ελλάδας Γιώργος Τόμπρας 

και τα στελέχη Καταστημά-
των της Εθνικής Τράπεζας, 
πρεσβευτές του προγράμμα-
τος NBG Business Seeds στην 
περιοχή Γιάννης Σεγγούνης 
και Χριστίνα Ταβλά.
Οπως τόνισε ο υπεύθυνος 
του NBG Business Seeds της 
Εθνικής Τράπεζας Σπύρος 
Αρσένης, η καινοτομία και η 
εξωστρέφεια είναι μονόδρο-
μος για όλες τις μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις και η τράπεζα 
στηρίζει αξιόλογες προσπά-
θειες μέσω αυτού του προ-
γράμματος, αρχικά με καθο-
δήγηση και στην πορεία ακό-
μα και με συμμετοχή στο με-

τοχικό κεφάλαιο. 
Παράδειγμα από την Πάτρα, 
είναι η τεχνολογική εταιρεία 
InsyBio, η οποία πρόσφα-
τα διακρίθηκε σε διεθνή δι-
αγωνισμό καινοτομίας στο 
Παρίσι.

Ο περιφερειακός διευθυντής 
Καταστημάτων Δυτικής Ελ-
λάδας της Εθνικής Τράπεζας 
Γιώργος Ντίνος, τόνισε στην 
«Π» ότι η τράπεζα ήδη συνερ-
γάζεται και στηρίζει το Patras 
IQ, όμως τώρα αναζητά τρό-

πους να προβάλει τον θεσμό 
συμμετέχοντας πιο δυναμικά. 
«Για εμάς η καινοτομία είναι 
ένα αντικείμενο, στο οποίο 
δραστηριοποιούμαστε εδώ 
και οκτώ χρόνια και αυτή τη 
στιγμή έχουμε μια από τις 

μεγαλύτερες τεχνογνωσίες. 
Θα υποβάλουμε γραπτά αυ-
τά που σκεπτόμαστε, θα είμα-
στε σε συνεχή επαφή και όλα 
θα πάνε καλά, για να έχου-
με του χρόνου μια πολύ κα-
λή εκδήλωση».
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ΟλΕΣ οι εκτιμήσεις συγκλίνουν 
στην άποψη ότι το 2018 – και δη 
το καλοκαίρι – θα αποτελέσει την 
προεκλογική αφετηρία ενόψει των 
εκλογών. Η χώρα είναι πιθανό να 
βρεθεί όμως, μέσα σε μία δίνη 
απανωτών εκλογικών αναμετρή-
σεων. Από 3 έως 6 φορές είναι 
πιθανό να στηθούν κάλπες με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για την αναδό-

μηση και εξέλιξη του πολιτικού 
συστήματος. 

ΔΕΔΟμΕΝΕΣ είναι οι ευρωε-
κλογές και οι τοπικές εκλογές, κα-
θώς και οι εθνικές εκλογές. Όμως, 
υπάρχει η πιθανότητα να προκύ-
ψουν και άλλες 3 εκλογικές ανα-
μετρήσεις. Το εργαστήριο της ελ-
ληνικής πολιτικής σκηνής ενδέ-
χεται να παράξει νέα δεδομένα. 

Το αγκάθι της απλής αναλογικής 
και της ακυβερνησίας που θα προ-
καλέσει, είναι σφόδρα πιθανό να 

υποχρεώσει τη ΝΔ – αν κερδίσει 
τις επόμενες εκλογές – να προχω-
ρήσει ακαριαία στην ψήφιση νέου 
εκλογικού νόμου. Να ανοίξει δη-
λαδή η επόμενη βουλή μόνο για 
να ψηφιστεί νέος εκλογικός νόμος 
που σε περίπτωση που δεν συγκε-
ντρώσει απαραίτητη πλειοψηφία, 
ώστε να ισχύσει από την επόμενη 
εκλογική αναμέτρηση, θα ισχύσει 

για τη μεθεπόμενη. Αρα θα προκη-
ρυχθούν εκλογές. Θα διεξαχθούν 
με απλή αναλογική και κατόπιν θα 
επαναληφθούν. 

ΣΕΝΑΡΙΟ φαντασίας ή οριακού 
τακτικισμού; Δύσκολο να απαντή-
σει κανείς ακόμα. 
Σε κάθε περίπτωση η χώρα θα 
βρεθεί επί ξυρού ακμής και οι απο-
φάσεις όλων θα ζυγιστούν και θα 
κριθούν αυστηρά. 

ΤΕλΟΣ, υπάρχει το ενδεχόμενο 
η χώρα να οδηγηθεί σε εκλογική 

αναμέτρηση τον Ιανουάριο του 
2020 με αφορμή την εκλογή Προ-
έδρου της Δημοκρατίας προσθέ-
τοντας μία ακόμη κάλπη…

Σε κάθε περίπτωση από το 2018 
η χώρα θα μπει σε προεκλογι-
κή τροχιά. Οι σίγουρες 3 κάλπες 
(Εθνικές, Ευρωκοινοβουλευτι-
κές, Τοπικές) θα επιφέρουν αλ-
λαγές συσχετισμών, θα δοκιμά-
σουν κόμματα και πρόσωπα και 
είναι πιθανό να προκαλέσουν νέ-
ες αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. 

Αποχαιρέτα τον,  
τον Σόιμπλε που χάνεις…

Ο Christian Lindner, ο 
επικεφαλής του κόμματος των Φι-
λελευθέρων FDP, υπάρχει μεγά-
λη πιθανότητα να είναι ο υπουρ-
γός εξωτερικών ή ο υπουργός 
οικονομικών, της νέας γερμανι-
κής κυβέρνησης, εάν οι τρέχου-
σες δημοσκοπήσεις αποδειχθούν 
σωστές. Ο συνασπισμός του CDU 
/ CSU / FDP δεν είναι ακριβώς 
ένα νέο κατασκεύασμα - ο Χέλ-
μουτ Κολ κυβέρνησε με αυτό για 
16 χρόνια - αλλά το σημερινό FDP 
είναι πολύ διαφορετικό από τότε.

Ο Lindner σε πρόσφατη συ-
νέντευξή του επανέλαβε το αίτη-
μά του για ελληνική έξοδο από την 
ευρωζώνη, αλλά όχι από την ΕΕ. 
Ισχυρίζεται ότι η πρόσφατη δια-

πραγμάτευση στο Eurogroup προ-
οριζόταν μόνο για να κερδηθεί χρό-
νος έως τις γερμανικές εκλογές. 
Αυτό είπε είναι απάτη των ψηφο-
φόρων. «Εάν το ελληνικό χρέος 
δεν είναι βιώσιμο, όπως λέει το 
ΔΝΤ, τότε η Ελλάδα πρέπει να ανα-
διαρθρωθεί, κάτι που είναι δυνατό 
μόνο αν εγκαταλείψει την ευρω-
ζώνη - τουλάχιστον προσωρινά», 
υπογράμμισε.

ΑΝΕφΕΡΕ ότι δεν υπάρχει τρό-
πος να προχωρήσει η Ε.Ε. σε μεί-

ωση του χρέους στην ευρωζώνη, 
διότι αυτό θα προκαλούσε ηθικό 
κίνδυνο moral hazard, (μια έν-
νοια που οι Γερμανοί φοβούνται 
περισσότερο από οτιδήποτε άλλο). 

Εξέφρασε επίσης την αντίθεσή του 
σε έναν κοινό προϋπολογισμό της 
ευρωζώνης, λέγοντας ότι η ΕΕ έχει 
ήδη προϋπολογισμό. Ο μόνος τρό-
πος με τον οποίο ένας προϋπολο-
γισμός της ευρωζώνης θα ξεχω-
ρίσει από τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ, είναι μέσω της οριστικής ανα-

κατανομής. Και είναι σαφώς ιδι-
αίτερα σκεπτικός με την πρόταση 
Μακρόν για ένα κοινοβούλιο της 
ευρωζώνης και έναν υπουργό οι-
κονομικών της ευρωζώνης. Αντί-
θετα, θέλει μια Ευρώπη δύο ταχυ-
τήτων. Ο Σόιμπλε λοιπόν φεύγει, 
αλλά …ποιος έρχεται…; 

Γιάννης Μαστρογεωργίου 
Γιώργος Παπούλιας  
Διευθυντής Δικτύου                                                                           

Πολιτικός Επιστήμονας, 
συνεργάτης Δικτύου

Εκλογές το 2018...  
και αρκετές  
φορές ακόμα!

Η Εθνική Τράπεζα υιοθετεί τη διοργάνωση διαβλέποντας ότι η καινοτομία δίνει προοπτική.

Εθνική υπόθεση το PatrasIQ

> Αναζητείται 
τρόπος  
δυναμικής 
προβολής

Από τη συνάντηση του Επιμελητηρίου

ΑΝΑλΥΣΗ

Συνάντηση

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτωνας Μαρλαφέκας χα-
ρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι ένας μεγάλος τραπεζικός οργανι-
σμός όπως η Εθνική, ζήτησε να διερευνηθούν οι προοπτικές στρα-
τηγικής συνεργασίας με το Patras IQ. Όπως τόνισε, είναι σημαντικό 
ένας τόσο μεγάλος φορέας με μεγάλη εμπειρία στην καινοτομία να 
αξιολογεί ότι μπορεί να γίνει συνεργάτης του Patras IQ και οι εκ-
πρόσωποι της έκθεσης οφείλουν να εξετάσουν την πρόταση που θα 
κατατεθεί στο πλαίσιο της ανάπτυξής του. «Εμείς θέλουμε το Patras 
IQ να εξελιχθεί σε μια πανελλήνια έκθεση μεταφοράς τεχνογνωσί-
ας, και όταν πετύχουμε αυτό τον στόχο να γίνει και ένας πανευρω-
παϊκός εκθεσιακός θεσμός» τόνισε ο κ. Μαρλαφέκας. Στο πλαίσιο 
αυτό, έχουν ξεκινήσει η αναζήτηση ενός μόνιμου χώρου φιλοξενί-
ας του Patras IQ και οι λύση που θεωρείται πιο εφικτή είναι η εξεύ-
ρεση ενός άδειου βιομηχανικού χώρου.
Από την πλευρά του ο αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και Επιχειρηματικότητας Κώστας Καρπέτας, πρόσθεσε ότι ένα μνη-
μόνιο συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα θα βοηθήσει πολύ στην 
εξέλιξη του Patras IQ στην πανελλαδική και τη διεθνή του διάσταση.
Στη σύσκεψη έλαβαν ακόμα μέρος ο γεν. γραμματέας του Επιμε-
λητηρίου Θεόδωρος Τσούμπελης, ο ειδικός σύμβουλος Αθανάσι-
ος Κούστας και εκ μέρους της Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου ο 
Παναγιώτης Βαφείδης, οι καθηγητές κ. Βουτσινάς και κ. Μαθιού 
από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ο κ. Συρμακέσης από το ΤΕΙ Δυτι-
κής Ελλάδας, ο Θεόδωρος Βαγενάς από το Ελληνικό Ανοικτό Πα-
νεπιστήμιο, η Ελένη Συμεωνίδου ως εκπρόσωπος του υπουργείου 
Οικονομίας & Ανάπτυξης και ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος ως εκ-
πρόσωπος του υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων.

Αναζητείται μόνιμος χώρος 

Με πολυμελές ανώτατο κλιμάκιο της Εθνικής Τράπεζας, συναντήθηκε στο Επιμελητήριο Αχαΐας, η συντονιστική επιτροπή της 
έκθεσης μεταφοράς τεχνογνωσίας Patras IQ. Στη συνάντηση διερευνήθηκε το πλαίσιο μιας σταθερής και σε βάθος συνεργασίας 
μεταξύ των δύο θεσμών και από το αποτέλεσμα της συζήτησης φαίνεται ότι άνοιξαν σημαντικές προοπτικές  για την έκθεση.

> Τα κείμενα αυτά είναι αποσπάσματα επίκαιρων 
αναλύσεων από εμπειρογνώμονες, για 
λογαριασμό του Δικτύου για μεταρρύθμιση 
στην Ελλάδα και την Ευρώπη

> Πολυμελές 
κλιμάκιο είχε 
διαβούλευση στο 
Επιμελητήριο με 
τη συντονιστική 
επιτροπή της 
έκθεσης

Πιθανόν να εμπλακούμε σε δίνη αναμετρήσεων μεταξύ 2018-2020


