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Η Βελγική τράπεζα KBC εξαγόρασε την θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος
U.B.B., στη Βουλγαρία
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Εθνικής Tράπεζας της Ελλάδος αλλά και τον Βελγικό τύπο,
υπεγράφη στις 30.12.2016 σύµβαση µεταξύ της Βελγικής τράπεζας KBC (KBC Group) και
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) για την πώληση του 99.91% της θυγατρικής της
στην Βουλγαρία, United Bulgarian Bank A.D. (UBB) και του 100% της θυγατρικής της
εταιρίας Interlease E.A.D. Το τίµηµα ανέρχεται σε 610 εκατοµµύρια ευρώ. Κατά τη διάρκεια
της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της ΕΤΕ, εγκρίθηκε διανοµή µερίσµατος ύψους 50
εκατοµµυρίων ευρώ το οποίο θα καταβληθεί από την UBB προς την Εθνική Τράπεζα πριν
από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Για την απόκτηση της βουλγαρικής θυγατρικής της
Εθνικής Τράπεζας είχε επίσης υποβάλει δεσµευτική προσφορά και η Ουγγρική τράπεζα
OTP η οποία, όπως και η KBC, είχε ήδη παρουσία στη Βουλγαρία.
Η UBB κατέχει ένα σηµαντικό µερίδιο της βουλγαρικής τραπεζικής αγοράς και µάλιστα είναι
η πρώτη τράπεζα από πλευράς χορηγήσεων στον αγροτικό τοµέα. Το συνολικό ενεργητικό
της ανέρχεται σε 3,4 δισ. ευρώ, οι χορηγήσεις της σε 2,5 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις σε 2,6
δισ. ευρώ. Το 2015, η UBB εµφάνισε αυξηµένα κέρδη προ φόρων 34,1 εκατ. ευρώ λόγω της
βελτίωσης των καθαρών εσόδων από τόκους αλλά και της αύξησης των εσόδων από
προµήθειες.
Ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΤΕ, δήλωσε σχετικά, "Έπειτα
από σχεδόν 15 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στη Βουλγαρία, η ΕΤΕ από-επενδύει από τη
UBB και την Interlease ώστε να πραγµατοποιήσει τη δέσµευσή της προς τους µετόχους της
και τις ευρωπαϊκές αρχές. H συναλλαγή αυτή ενισχύει περαιτέρω την ΕΤΕ από πλευράς
κεφαλαίων και ρευστότητας, επιτρέποντάς της να κατευθύνει τους πόρους της προς την
ανάκαµψη της οικονοµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Χαίροµαι που ο νέος ιδιοκτήτης
της UBB, η KBC, ένας ισχυρός και αξιόπιστος εταίρος, θα συνεχίσει να αναπτύσσει και να
ενισχύει την τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να κατακτήσει ισχυρή θέση στη
Βουλγαρική αγορά".
Η πώληση της UBB εντάσσεται στο πλαίσιο των δεσµεύσεων που έχουν αναλάβει οι
ελληνικές τράπεζες για µείωση της παρουσίας τους εκτός Ελλάδος. Η ολοκλήρωση της
Συναλλαγής υπόκειται στις εγκρίσεις της Κεντρικής Τράπεζας και της Εποπτικής
Χρηµατοπιστωτικής Αρχής της Βουλγαρίας, της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου / της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των αρµόδιων αρχών ανταγωνισµού.
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Doctoranytime: Επέκταση στο Βέλγιο και 1 εκατ. Ευρώ χρηµατοδότηση
Η Doctoranytime Βελγίου (Doctoranytime.be) είναι δηµιούργηµα της αντίστοιχης ελληνικής
startup η οποία αφορά σε online κρατήσεις για ραντεβού µε ιατρούς. Με επικεφαλή την
Ελευθερία Ζούρου, το Ελληνικό Doctoranytime διαθέτει δίκτυο 3.000 εγγεγραµµένων ιατρών
και 60 συνεργαζόµενων διαγνωστικών κέντρων. Η προσαρµογή της ελληνικής πλατφόρµας
στην ιατρική αγορά του Βελγίου έγινε µε την άντληση χρηµατοδότησης ενός εκατοµµυρίου
ευρώ και µέσα στους πρώτους µήνες της λειτουργίας της, έχει ήδη επιτύχει σηµαντική
επισκεψιµότητα µέσω ενός δικτύου 1.000 εγγεγραµµένων ιατρών. Βασικοί χρηµατοδότες και
µέτοχοι είναι οι Απόστολος Αποστολάκης και Ελευθερία Ζούρου µε συνιδρυτή και Γενικό
∆ιευθυντή του Βελγικού τµήµατος τον Sylvain Niset. Οι δυο εταιρείες έχουν 40 άτοµα
προσωπικό µε κέντρο ανάπτυξης και ερευνών (R&D) την Ελλάδα.
Η Βελγική Κυβέρνηση επεκτείνει τις φοροαπαλλαγές σε ιδιώτες που επενδύουν σε
νεοφυείς επιχειρήσεις.
Φοροαπαλλαγή ύψους 30% θα λαµβάνουν από το 2017 οι επενδύσεις που
πραγµατοποιούνται µέσω συναλλαγών διαδικτυακής χρηµατοδότησης (crowdfunding) ή
επενδυτικών κεφαλαίων (funds). Η νοµοθεσία αναµένεται να ψηφιστεί τις επόµενες
εβδοµάδες και στοχεύει στην διευκόλυνση της ανάπτυξης των νεοφυών επιχειρήσεων µια
και οι επενδύσεις αυτού του είδους (µέσω πλατφόρµας τύπου MyMicroInvest, Bolero
Crowdfunding κ.α.) είναι εύκολα προσβάσιµες και σε ιδιώτες επενδυτές χαµηλότερου
ρίσκου, αφού δεν υπάρχει απευθείας συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο µίας επιχείρησης.
∆ηµοσιεύµατα στον Βελγικό οικονοµικό τύπο συχνά αναφέρονται στον µεγάλο αριθµό
νεοφυών επιχειρήσεων που συστάθηκαν στην γαλλόφωνη περιοχή της Βαλλονίας τα
τελευταία χρόνια, ειδικότερα από το 2012 και έπειτα, ωστόσο µε σχετική καθυστέρηση σε
σχέση µε αυτών της περιοχής της Φλάνδρας.
Συνέντευξή του πρώην Υπουργού Οικονοµικών, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου στην
εφηµερίδα L’Echo του Βελγίου.
Σε εκτενή συνέντευξή του στην εφηµερίδα L’Echo η οποία δηµοσιεύτηκε µε τίτλο «Η Ελλάδα
δεν έχει πάρει όλα τα διδάγµατα από την κρίση», ο πρώην Υπουργός Οικονοµικών, κ. Γ.
Παπακωνσταντίνου, αναφέρεται διεξοδικά στην ελληνική οικονοµική κρίση, περιγράφοντας
ως «σοκ» τη διαπίστωση ότι τα στοιχεία του ελλείµµατος δεν ανταποκρίνονταν στην
πραγµατικότητα. Ειδικότερα για το έλλειµµα εξωτερικών συναλλαγών που έχει σταδιακά
µειωθεί, αναφέρει ότι είναι µάλλον λόγω της µείωσης των εισαγωγών λόγω της ύφεσης και
όχι λόγω της αύξησης των εξαγωγών ενώ οι διαθρωτικές µεταρρυθµίσεις έχουν θέσει τα
θεµέλια για µια πιο βιώσιµη ανάπτυξη. Επίσης σχετικά µε τα βραχυπρόθεσµα µέτρα
ελάφρυνσης του χρέους υποστηρίζει ότι αυτά δεν είναι αρκετά και ότι η ελληνική οικονοµία
χρειάζεται χώρο για να αναπτυχθεί.
Μακροοικονοµικά
Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου, το 2017 αναµένεται
να αυξηθεί το Α.Ε.Π. κατά 1.2-1.3%, ένα ποσοστό µειωµένο σε σχέση µε τα προηγούµενα
έτη όπου η αύξηση ήταν ελαφρώς µεγαλύτερη, της τάξης του 1.5%. Αυτό αποδίδεται στις
2

διεθνείς οικονοµικές συγκυρίες, στην ελαφρώς µειωµένη ζήτηση αλλά και στις συνέπειες
των τροµοκρατικών επιθέσεων στις Βρυξέλλες τον περασµένο Μάρτιο, ιδίως στις υπηρεσίες
οι οποίες σχετίζονται µε τον τουρισµό.
Παρόλα αυτά, η βελγική οικονοµία δίνει σηµάδια συγκράτησης του κόστους παραγωγής, η
απασχόληση παραµένει σε ικανοποιητικά επίπεδα και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
είναι θετικό. Ο πληθωρισµός αναµένεται κοντά στο 2% µετά από µία σχετική επιτάχυνση
του ρυθµού αύξησης που παρατηρήθηκε το δεύτερο εξάµηνο του 2016, κυρίως λόγω της
αύξησης των τιµών πετρελαίου στην διεθνή αγορά.
Το δηµόσιο χρέος αναµένεται να φτάσει το 2,9% του Α.Ε.Π. Το συνολικό δηµόσιο χρέος θα
κυµανθεί στο 106,6% του Α.Ε.Π. αλλά ασκούνται πιέσεις για µείωση του το συντοµότερο
δυνατόν, δεδοµένου ότι παραµένει σηµαντικά υψηλότερο από τον µέσο ευρωπαϊκό όρο
(89,9% του Α.Ε.Π.).
Στοιχεία της Τράπεζας του Βελγίου για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων.
Η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου εκδίδει δύο φορές το έτος έρευνα σχετικά µε τις
επενδύσεις των εταιρειών στον τοµέα της βιοµηχανίας. Το 2016, οι επενδύσεις αυξήθηκαν
κατά 5,7% στους τοµείς των οχηµάτων, χηµικών, ξυλείας και µη σιδηρούχων µετάλλων. Οι
επενδύσεις των µεγάλων και πολύ µεγάλων επιχειρήσεων (µε περισσότερους από 250
εργαζόµενους) µειώθηκαν ενώ αντίθετα οι επενδύσεις των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (5
έως 250 εργαζόµενους) αυξήθηκαν το 2016.
Σύµφωνα µε την παραπάνω έρευνα, µέσα στο 2017 αναµένεται να ενισχυθούν οι
επενδύσεις στην βιοµηχανία.
Αύξηση της εµπορευµατικής κίνησης στο Λιµάνι της Αµβέρσας για το 2016
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα ναυτιλιακού τύπου, το λιµάνι της Αµβέρσας σηµείωσε µέσα στο
2016 αύξηση της εµπορευµατικής κίνησης κατά 4,6% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.
Σηµειώθηκε εµπορευµατική κίνηση της τάξης των 10 εκατ. TEU (Twenty-Foot equivalent
Unit) η οποία αποτελεί τον µεγαλύτερο όγκο κίνησης που σηµείωθηκε ποτέ στην ιστορία του
λιµανιού σε ένα έτος.
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