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Θέμα: «Ενημερωτικό Σημείωμα για στόχους και λειτουργία της νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας της
Ουαλίας»
Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Ουαλίας, η οποία ιδρύθηκε από την Κυβέρνηση της Ουαλίας τον
Οκτώβριο του 2017, είχε, από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, σημαντικό αντίκτυπο στην αναπτυξιακή
πορεία της τοπικής οικονομίας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η DBW έχει επενδύσει, κατά τη
διάρκεια του πρώτου χρόνου, πάνω από £72 εκ. σε 344 επιχειρήσεις, ενώ προσέλκυσε κεφάλαια ύψους
£84 εκ. από διάφορους επενδυτές (όπως οι Wealth Club, HSBC Ventures και Wesley Clover) για να
επενδυθούν σε 164 επιχειρηματικά σχέδια και συμφωνίες. Συνολικά λοιπόν, η DBW είχε επενδυτικό
αντίκτυπο ύψους £156 εκ. κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της.
Ανατρέχοντας στην περίοδο 2001 - 2018 η Finance Wales (προκάτοχος της DBW) και η DBW
εκτιμάται ότι επέφεραν τα εξής αποτελέσματα για την ουαλική οικονομία:
 άμεσες επενδύσεις σε ουαλικές επιχειρήσεις ύψους £500 εκ.
 μόχλευση του ιδιωτικού τομέα (private sector leverage) ύψους £600 εκ.
 συνολικές επενδύσεις στην ουαλική οικονομία ύψους £1,3 δισ.
 δημιουργία 21.087 θέσεων εργασίας
 διασφάλιση 29.566 θέσεων εργασίας.
Της δημιουργίας της νέας DBW προηγήθηκε έντονος διάλογος μεταξύ πολιτικών και
ακαδημαϊκών για ζητήματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής.
Διάφορα θέματα εξετάσθηκαν στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου, κυριότερα των οποίων ήσαν:
α) το ποσοστό διακράτησης υποχρεωτικών αποθεματικών,
β) τα συστήματα ελέγχου βάσει των αρχών της δέουσας επιμέλειας (due diligence),
γ) η συντόμευση των τραπεζικών γραφειοκρατικών διαδικασιών,
δ) η χρηστή διακυβέρνηση,
ε) η απαιτούμενη ισορροπία ανάμεσα στην επιθυμητή δημιουργία θέσεων εργασίας και την
ενίσχυση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και
στ) η σύσταση πρόσθετων μορφών χρηματοδότησης είτε στους κόλπους της DBW είτε εκτός
αυτής.
Περισσότερες πληροφορίες για τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στο συνημμένο ενημερωτικό
σημείωμα.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ : Η νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα της Ουαλίας: Στόχοι και Προοπτικές
Λονδίνο, 15-1-2019

Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Ουαλίας (Development Bank of Wales - DBW) ιδρύθηκε από την
Κυβέρνηση της Ουαλίας τον Οκτώβριο του 2017, διαδεχόμενη το Finance Wales (FW)1, που είχε
ιδρυθεί το 2001. Η DBW είναι κρατικός φορέας, η έναρξη λειτουργίας του οποίου είχε αποτελέσει
κεντρική οικονομική στόχευση της ουαλικής κυβέρνησης. Προσφέρει σε μεγαλύτερη κλίμακα, με
μεγαλύτερη ταχύτητα και με βιώσιμο τρόπο την απαραίτητη χρηματοδότηση στις ουαλικές επιχειρήσεις,
κατευθύνοντας τα δημόσια κονδύλια σε τομείς-κλειδιά της οικονομίας.
Η DBW απασχολεί συνολικά 198 εργαζομένους. Έχει έδρα στο Wrexham και, παρά την ενίσχυση
της διαδικτυακής προσβασιμότητας, έχει ιδρύσει τέσσερα παραρτήματά της κατά μήκος της επικράτειας
της Ουαλίας, προσφέροντας έτσι σε όλες τις ουαλικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα προσωπικής επαφής
μαζί της.
Η Τράπεζα συνεργάζεται με την Κυβέρνηση για την υλοποίηση του Οικονομικού Σχεδίου Δράσης
της χώρας (Welsh Government’s Economic Action Plan), το οποίο εστιάζει στην ενίσχυση των
περιφερειακών οικονομιών της Ουαλίας. Διαχειρίζεται το Wales Business Fund, ύψους £180,9 εκατ.,
το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ και την
κυβέρνηση της Ουαλίας. Επίσης συνεργάζεται με χρηματοδότες από τον ιδιωτικό τομέα, όπως είναι η
Barclays και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Παράλληλα, η DBW συνεργάζεται στενά με την
Business Wales (BW)2 προκειμένου να καταστήσει απλούστερη και ευκολότερη για τις επιχειρήσεις τη
συνδυασμένη πρόσβαση όχι μόνο στη χρηματοδότηση αλλά και στην υποστήριξη μέσω συμβουλευτικών
υπηρεσιών.
Στόχοι και Στρατηγική της DBW
Βασική αποστολή της DBW είναι να ενισχύσει το δυναμικό της ουαλικής οικονομίας, αυξάνοντας
την παροχή βιώσιμης και αποτελεσματικής χρηματοδότησης στην τοπική αγορά. Ο στόχος αυτός
προωθείται μέσω της εξασφάλισης της απαραίτητης χρηματοδότησης σε ουαλικές μικρομεσαίες
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Το FW, που είχε την ίδια διοικητική ομάδα με την DBW, επικρίθηκε ως ανεπαρκές στη χρηματοδότηση των ΜμΕ λόγω των
ακόλουθων χαρακτηριστικών του:
-πόροι μικρού μεγέθους,
-πενταετής διάρκεια αποπληρωμής των χορηγούμενων δανείων (έναντι δεκαετούς διάρκειας από την DBW),
-υψηλά επιτόκια αποπληρωμής των χορηγούμενων δανείων που κυμαίνονταν από 8-12% (4-12% από την DBW) με
πρόσχημα την αποφυγή κατάχρησης των κρατικών ενισχύσεων,
-χαμηλή εστίαση στη μικροχρηματοδότηση,
-μικρή μόχλευση του ιδιωτικού τομέα,
-ανώτατο όριο των χορηγούμενων δανείων και χρηματοδότησης με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο (equity funding - EF)
σε £2εκ. ανά συμφωνία (£5εκ. το αντίστοιχο όριο από την DBW)
-έλλειψη συνεργασίας με άλλες μορφές υποστήριξης και χρηματοδότησης των ΜμΕ, τόσο ιδιωτικές όσο και δημόσιες.
2
H BW είναι μια δωρεάν δημόσια υπηρεσία που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε νεοφυείς ή υφιστάμενες ουαλικές
επιχειρήσεις.
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επιχειρήσεις (ΜμΕ)3 προκειμένου να ξεκινήσουν, να ενισχυθούν ή να επεκταθούν, δημιουργώντας ή
διασφαλίζοντας θέσεις εργασίας.
Η βασική σκοπιμότητα ίδρυσης της DBW ήταν να καλυφθεί το χάσμα μεταξύ της ζήτησης για
χρηματοδότηση των ουαλικών επιχειρήσεων και της προσφοράς της αγοράς, το οποίο εκτιμήθηκε ότι
ανερχόταν σε £500 εκ. ετησίως. Η εξάλειψη αυτού του χάσματος επιτυγχάνεται μέσω της αποδοχής από
την DBW υψηλότερου επενδυτικού κινδύνου από αυτόν που αποδέχεται η αγορά. Κατ’ αυτό τον τρόπο
προβλέπεται να μειωθούν οι περιπτώσεις των επιχειρήσεων που εγκαταλείπουν το αίτημά τους για
χρηματοδότηση μετά την απόρριψη της αιτήσεώς τους από ένα χρηματοδοτικό φορέα.
Η DBW έχει χαράξει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, μέσω της οποίας δεσμεύεται να
υλοποιήσει τους εξής τρεις πρωταρχικούς στόχους:
α) Να γίνει ο πρωτεύων οργανισμός της ουαλικής κυβέρνησης για την παροχή υποστήριξης στις
ουαλικές ΜμΕ και την αύξηση της προσφοράς χρηματοδότησης.
β) Να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς, παρέχοντας
ταυτόχρονα τη βέλτιστη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων, εθνικών ή κοινοτικών.
γ) Να υλοποιήσει βασικούς στόχους πολιτικής της ουαλικής κυβέρνησης, παρέχοντας
υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης επενδύσεων στο σύνολο των κυβερνητικών τομέων.
Χρηματοοικονομική Επάρκεια της DBW
Η DBW ξεκίνησε με συνολικά κεφάλαια ύψους £440 εκ. Σήμερα διαχειρίζεται ένα μείγμα
ιδιωτικών και δημόσιων πόρων - όπως το προαναφερθέν Wales Business Fund - συνολικού ύψους άνω
του £1 δισ. Το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό ταμείο της είναι το δημόσιο "Help to Buy Wales", ύψους
£454 εκ., το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη αγοραστών πρώτης ιδιοκτησίας.
Επισημαίνεται ότι, τα κεφάλαια της DBW μεγεθύνονται αφού καθώς οι βοηθούμενες
επιχειρήσεις ευδοκιμούν, τα χρήματα επιστρέφουν στην τράπεζα και επανεπενδύονται. Συνεπώς, η DBW
δε στηρίζει μόνο σε παρόν στάδιο τις νεοφυείς ή υφιστάμενες επιχειρήσεις, αλλά βοηθά στη
χρηματοδότηση της επόμενης γενιάς των ουαλικών επιχειρήσεων.
Συστήματα Χρηματοδότησης της DBW
Η DBW αυξάνει την πρόσβαση σε ευέλικτη επιχειρηματική χρηματοδότηση ύψους £1.000 - £5 εκ.
για εταιρείες που εδρεύουν στην Ουαλία με τους ακόλουθους τρόπους:
α) Για την έναρξη ή τη χρηματοδότηση νεοσύστατων επιχειρήσεων παρέχει:
-μικρά δάνεια ύψους £1.000 - £50.000
-δάνεια και χρηματοδότηση με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο (equity funding - EF)
ύψους £50.000 - £5 εκ.
β) Για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των υφισταμένων επιχειρήσεων παρέχει:
-δάνεια ταχείας έγκρισης (fast track loans) ύψους £1.000 - £10.000
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με αριθμό απασχολουμένων λιγότερων από 250
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-μικρά δάνεια ύψους £1.000 - £50.000
-δάνεια και EF ύψους £50.000 - 5 εκ.
γ) Παρέχει χρηματοδότηση εξαγορών και συγχωνεύσεων (succession) για περιπτώσεις όπου:
-μια επιχείρηση αγοράζει άλλη επιχείρηση,
-μια ομάδα διοίκησης (management team) αγοράζει την επιχείρηση που διοικεί,
-μια ομάδα διοίκησης αγοράζει μια άλλη επιχείρηση.
δ) Παρέχει χρηματοδότηση επιχειρήσεων τεχνολογίας (tech venture) με κεφάλαια σποράς (seed
capital)4 και αναπτυξιακό κεφάλαιο (growth capital), που περιλαμβάνει:
-χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης (χρηματοδότηση σποράς - seed finance) για
νεοφυείς ή θυγατρικές (spinouts) επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες
-δάνεια και πακέτα μετοχικού κεφαλαίου (equity packages) για νεοσύστατες ή υφιστάμενες
επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες (technology-based businesses)
ε) Χορηγεί βραχυπρόθεσμα δάνεια που ξεκινούν από £150.000 για οικονομικά βιώσιμα σχέδια
ανάπτυξης ακινήτων στην Ουαλία, που αφορούν:
-σχέδια οικιστικής ανάπτυξης
-κατασκευή γραφείων, βιομηχανιών και αποθηκών
-έργα ανακαίνισης.
Η DBW διαθέτει επίσης ένα νέο βελτιωμένο σύστημα ταχείας διαδικασίας 2 ημερών (2-day fast
track scheme) για την έγκριση δανείων ύψους £1.000 - £10.000 σε ουαλικές επιχειρήσεις με διάρκεια
λειτουργίας άνω των δύο ετών.
Γενικά, οι όροι αποπληρωμής κυμαίνονται από 1 έως 10 χρόνια. Το τελικό ύψος του επιτοκίου
αποπληρωμής εξαρτάται από την περίπτωση της κάθε επιχείρησης. Για το οικονομικό έτος 2017/18, το
μέσο επιτόκιο ανήλθε σε 7,3%, δηλαδή 0,3% χαμηλότερο από το προηγούμενο έτος (7,6%) και 0,66%
χαμηλότερο από το μέσο όρο της αγοράς (7,96%).
Μελλοντικοί Στόχοι της DBW
Μέχρι το 2022, η DBW στοχεύει, μέσω συγχρηματοδότησης από άλλα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα και επενδυτικούς αγγέλους, να υποστηρίξει 1.400 επιχειρήσεις προς όφελος της
δυναμικότητας και ανταγωνιστικότητας της ουαλικής οικονομίας. Αυτές οι επιχειρήσεις αναμένεται με
τη σειρά τους να δημιουργήσουν και να διασφαλίσουν περισσότερες από 20.000 θέσεις εργασίας.
Επίσης, η DBW αποσκοπεί σε μόχλευση του ιδιωτικού τομέα κατά 1:1,15 και στην πραγματοποίηση
άμεσων επενδύσεων ύψους £80 εκ. ετησίως. Συνολικά, η DBW φιλοδοξεί να έχει οικονομικό
αντίκτυπο ύψους £1 δισ. στην ουαλική οικονομία μέχρι το 2022.
Για να πετύχει τους ανωτέρω στόχους, η DBW καταρτίζει σχέδια για την προσέλκυση πρόσθετων
επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα, όπως από χρηματοδοτικά ιδρύματα, συνταξιοδοτικά ταμεία κ.λ.π.
Δεδομένης της μεγάλης πίεσης στους θεσμικούς επενδυτές να αποδείξουν ότι διαθέτουν μια προληπτική
πολιτική για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την πραγματοποίηση υπεύθυνων επενδύσεων, η DBW
4

Τα κεφάλαια σποράς (seed capital) αποτελούν μορφή χρηματοδότησης για την ανάπτυξη μιας ιδέας, τη δημιουργία ενός
αρχικού προϊόντος και τη διεξαγωγή πρωταρχικών προσπαθειών εμπορευματοποίησής του, σε νεοφυείς επιχειρήσεις με
περίπου 1 έτος λειτουργίας.
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προσφέρει μια ελκυστική επενδυτική πλατφόρμα για επενδύσεις σε νεοφυείς ή ήδη υπάρχουσες ΜμΕ σε
περιφερειακό επίπεδο.
Διαβούλευση για Ρόλο & Προοπτικές της DBW
Στα πλαίσια της διαβούλευσης5 μεταξύ πολιτικών και ακαδημαϊκών για τη χρησιμότητα και τις
προοπτικές της ίδρυσης μιας αναπτυξιακής τράπεζας στην Ουαλία, εξετάσθηκαν διάφορα ζητήματα,
κυριότερα εκ ων οποίων ήσαν:
α) Το ποσοστό διακράτησης των υποχρεωτικών αποθεματικών, το οποίο συνεπάγεται
δέσμευση (tie-up) δημόσιων κονδυλίων που προορίζονται για δανεισμό. Βασικό συμπέρασμα ήταν ότι
πρέπει να τηρείται η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην εξυπηρέτηση των αναγκών του εθνικού
προϋπολογισμού και στη βιώσιμη λειτουργία της Τράπεζας.
β) Η DBW θα πρέπει να διατηρεί συστήματα ελέγχου που να της επιτρέπουν την ανάληψη
επιχειρηματικού κινδύνου στο βαθμό που καθίσταται εφικτή τόσο η χρηματοδότηση επιχειρηματικών
δράσεων, όσο και η διασφάλιση της βιωσιμότητας της τράπεζας αλλά και η επίτευξη κέρδους για τη
δυνατότητα επανεπένδυσης κεφαλαίων σε νέες δραστηριότητες. Κατά συνέπεια, ο περιορισμός των
δράσεων της DBW βάσει των αρχών της δέουσας επιμέλειας (due diligence)6 θα πρέπει να καθορίζεται
όχι μόνο από την αρχή της βιωσιμότητας της Τράπεζας αλλά και από τις επιχειρηματικές ανάγκες της
αγοράς.
γ) Οι νέες απλουστευμένες διαδικασίες υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση πρέπει πάντα να
συνοδεύονται από γρήγορη ανταπόκριση των υπηρεσιών της DBW και όχι από χρονοβόρες τραπεζικές
γραφειοκρατικές διαδικασίες.
δ) Η DBW, παρότι δημόσια διοικούμενη, θα πρέπει να ακολουθεί αμερόληπτες διαδικασίες, οι
οποίες θα είναι διαφανείς, δεν θα επιδέχονται πολιτικές παρεμβάσεις και θα τηρούν τις αρχές της
χρηστής διακυβέρνησης.
ε) Ο στόχος της δημιουργίας θέσεων εργασίας δεν θα πρέπει να αποτελεί αυστηρά
προκαθορισμένη προτεραιότητα, καθώς δεν αντικατοπτρίζει πάντα την επιχειρησιακή πραγματικότητα.
Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση μιας επιχείρησης οδηγεί σε αύξηση των επενδύσεων της και σε
ανάπτυξή της, η οποία συχνά χαρακτηρίζεται από τόνωση της παραγωγικότητας. Η επένδυση αυτή όμως
δεν οδηγεί απαραίτητα σε νέες θέσεις εργασίας αλλά, σε αρκετές των περιπτώσεων, σε απώλειες
σχετικών θέσεων. Κατά συνέπεια η σχετική συζήτηση κατέληξε ότι, ως κριτήρια χρηματοδότησης της
DBW θα πρέπει να καθορισθούν και άλλοι παράγοντες ευημερίας μιας επιχείρησης, όπως π.χ. η
ενίσχυση της παραγωγικότητας.
στ) Η συνεργασία της DBW με τις τράπεζες του ιδιωτικού τομέα αλλά και με τους δημόσιους φορείς
υποστήριξης των ΜμΕ θα πρέπει να ενισχυθεί.
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Ο διάλογος διεξήχθη με κυριότερο συμμετέχοντα από ακαδημαϊκής πλευράς τον Δρ. John Ball Ο Δρ. Ball είναι πρώην
καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Swansea και ειδικός σε θέματα περιφερειακής πολιτικής
(http://www.iwa.wales/click/2016/08/welsh-development-bank-simply-will-not-work/)
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Η δέουσα επιμέλεια είναι η διαδικασία ελέγχου ενός φυσικού ή νομικού προσώπου πριν από την υπογραφή ενός συμβολαίου ή μιας
οικονομικής συμφωνίας. Χρησιμοποιείται συνήθως κατά τις συγχωνεύσεις, αλλά και τις συμφωνηθείσες ή τις επιθετικές εξαγορές
εταιρειών.
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στ) Παράλληλα με τη χρηματοδοτική τραπεζική βοήθεια της DBW, θα πρέπει να συσταθούν και
άλλες μορφές χρηματοδότησης είτε στους κόλπους της DBW είτε εκτός αυτής. Οι άλλες αυτές μορφές
χρηματοδότησης θα πρέπει να καλύπτουν τις περιπτώσεις επιχειρήσεων, κυρίως νεοφυών, που δεν
διαθέτουν μορφές εγγυήσεων και έχουν ανάγκη πρόσβασης σε μικρά χρηματικά ποσά, δηλαδή σε μια
μορφή «βραχυπρόθεσμης υπερανάληψης». Για τις επιχειρήσεις αυτές, ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι
η βέλτιστη μορφή χρηματοδότησης καθώς εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη μελλοντική τους
βιωσιμότητα. Ειδικότερα, αυτός ο δανεισμός αυξάνει υπέρογκα το επιχειρηματικό χρέος της επιχείρησης
μέσω της ανάγκης εξυπηρέτησης των επιστροφών τόκων και κεφαλαίου, γεγονός που συχνά καθιστά τις
επιχειρήσεις λιγότερο ανταγωνιστικές.
Συμπεράσματα
Ίσως είναι ακόμα πρόωρο να γίνει εκτίμηση του αρνητικού ή θετικού ρόλου της DBW, καθώς
αυτή διανύει μόλις το δεύτερο χρόνο λειτουργίας της. Συμπερασματικά όμως μπορούμε να αναφέρουμε
τα ακόλουθα:
Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι βασικός πυλώνας για την ευδοκίμηση μιας επιχείρησης
και συνεπώς, τη δημιουργία ή διαφύλαξη θέσεων εργασίας, την ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών και
τη βελτίωση της επιβάρυνσης των φορολογουμένων. Η ουαλική οικονομία βρίσκεται σε δυσχερέστερη
θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες οικονομίες του ΗΒ7 και η ίδρυση μιας Αναπτυξιακής Τράπεζας ήταν
βασική διακήρυξη της ουαλικής κυβέρνησης, καθώς η τόνωση της ουαλικής οικονομίας είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με το ζήτημα της ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθμισης της επιχειρηματικής
χρηματοδότησης.
Ως θετικές ενδείξεις για τις δράσεις της DBW αποτιμώνται η αύξηση των κεφαλαίων της DBW,
η αύξηση του αριθμού των υποβοηθούμενων επιχειρήσεων, η δημιουργία ή διασφάλιση θέσεων εργασίας
και γενικότερα η ολοένα και μεγαλύτερη συμβολή της στην ουαλική οικονομία.
Αξίζει όμως να τονιστεί ότι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση που παρέχει η DBW δεν αποτελεί
πανάκεια για τα προβλήματα της ουαλικής οικονομίας. Αντιθέτως η πλειονότης των οικονομικών
αναλυτών επισημαίνουν ότι, προκειμένου η Τράπεζα να παρουσιάσει τα ευκταία αποτελέσματα, θα
πρέπει απαραιτήτως η ίδρυσή της να συνοδευτεί από τη σύσταση και στενή συνεργασία με πρόσθετες
μορφές χρηματοδότησης, καθώς επίσης και από τη γενικότερη αλλαγή της επιχειρηματικής κουλτούρας
της Ουαλίας στα πλαίσια χάραξης μιας μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής στρατηγικής.
Περισσότερες πληροφορίες για την DBW μπορούν να αναζητηθούν στο σχετικό σύνδεσμό της:
https://developmentbank.wales/
ενώ το καταστατικό ίδρυσής της μπορεί να αναζητηθεί στην
ιστοσελίδα: https://beta.gov.wales/sites/default/files/publications/2018-10/council-for-economic-renewaljune-13-review-of-welsh-business-access-to-private-sector-finance.pdf
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του ΗΒ (Office for National Statistics - ONS), για το 2017 η κατά κεφαλήν
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (gross value added - GVA) της Ουαλίας (£19,899) αποτελεί περίπου το 72% της κατά κεφαλήν GVA του
ΗΒ (£27.555). Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό σε σύγκριση με κάθε βρετανική περιφέρεια, ενώ σε σύγκριση με την κατά κεφαλήν
GVA του Λονδίνου είναι μόλις το 41%. Το έτος 2017 ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της κατά κεφαλήν GVA της Ουαλίας ανήλθε σε 2,7%
ενώ ο αντίστοιχος του ΗΒ σε 3%.
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Χρυσάνθη Λεβέντη
Γραμματέας
Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Β΄
του ΥΠΕΞ

ΠΗΓΕΣ
https://www.ons.gov.uk/economy/grossvalueaddedgva/bulletins/regionalgrossvalueaddedbalanceduk/1998to2017
https://www.walesonline.co.uk/business/business-news/new-development-bank-wales-what-13773173
https://www.walesonline.co.uk/business/wales-poor-well-its-no-14655020
http://www.iwa.wales/click/2016/08/welsh-development-bank-simply-will-not-work/
http://ppiw.org.uk/files/2017/08/PPIW-Report-Full-Public-Bank-in-Wales.pdf
https://www.walesonline.co.uk/business/business-news/new-development-bank-wales-what-13773173
https://www.walesonline.co.uk/business/business-opinion/progress-finance-wales-still-lot-11929889
https://www.dailypost.co.uk/business/business-news/finance-wales-not-fit-purpose-6300967
https://developmentbank.wales
https://beta.gov.wales/sites/default/files/publications/2018-10/council-for-economic-renewal-june-13-review-of-welshbusiness-access-to-private-sector-finance.pdf
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