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Το πρώτο τρίμηνο του 2014 έκλεισε θετικά για τα μεγέθη του 
κλάδου καθώς το συνολικό ύψος υπό διαχείριση κεφαλαίων 
της θεσμικής διαχείρισης διαμορφώθηκε στις 31/3/2014 στα € 
12,61 δισ. παρουσιάζοντας αύξηση 11,36% έναντι € 11,32 δισ. 
της 31/12/2013.

Το πρώτο τρίμηνο  έκλεισε με αύξηση του συνολικού ενεργητικού 
αμοιβαίων κεφαλαίων κατά 10,34% από την αρχή του έτους. Στο 
μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν θετικά σε όλες 
τις επιμέρους κατηγορίες πλην των Μετοχικών ΑΚ Αναπτυσσομέ-
νων Αγορών.  Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία 
κατέγραψαν τα Ομολογιακά  ΑΚ Ελλάδας, τα Μετοχικά Ελλάδας, 
τα ΑΚ Δείκτη και τα Μικτά ΑΚ.

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς αποτυπώνεται στο γράφημα 1.

 � Στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων το συνολικό ύψος 
των υπό διαχείριση κεφαλαίων στις 31/3/2014 παρουσίασε 
αύξηση 10,34% από την αρχή του έτους, και διαμορφώθηκε σε 
€ 6.899 εκ. Οι συνολικές εισροές στο πρώτο τρίμηνο του έτους 
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ήταν σημαντικές €126,2 εκ., προερχόμενες κυρίως από 
εισροή κεφαλαίων στις κατηγορίες των ΑΚ Διαχείρισης 
Διαθεσίμων, των Μικτών Funds of Funds και Ομολογια-
κών AK Ελλάδας.

Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν θετικά 
σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες πλην των Μετοχικών ΑΚ 
Αναπτυσσομένων Αγορών.  Τις υψηλότερες μέσες αποδό-
σεις ανά κατηγορία είχαν τα Ομολογιακά  ΑΚ Ελλάδας  με 
17,91%, τα Μετοχικά Ελλάδος με 14,37%,  τα ΑΚ Δείκτη με 
10,95% και τα Μικτά ΑΚ με 10,22%. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
στην κατηγορία των Μετοχικών ΑΚ Ελλάδας τα 18 από τα 
38 ΑΚ υπεραπόδοσαν σε σχέση με το Γ.Δ. του Χ.Α. ο οποίος 
ανήλθε στα 14,88%, με αποδόσεις από 14,91% έως 18,26%.

Η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εμφανίζεται ισομερώς 
κατανεμημένη με σημαντικότερες από πλευράς ενεργητικών, 
τις κατηγορίες των Μετοχικών ΑΚ (26% επί του συνόλου), 
των Ομολογιακών ΑΚ (21% επί του συνόλου) των Μικτών 
ΑΚ (20% επί του συνόλου) και των ΑΚ Χρηματαγοράς (14% 
επί του συνόλου).

 � Οι 2 Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου έκλεισαν το 
πρώτο τρίμηνο του 2014 με υψηλό μεσοσταθμικό Discount 
-32,2%, συνολικό ενεργητικό €30,4 εκ. και μέση σταθμι-
σμένη απόδοση από την αρχή του έτους 7,26%. 

 � Για τις 4 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας 
εκτιμάται ότι με 31.3.2014 το σύνολο των επενδύσεών τους 
σε ακίνητα θα ξεπερνάει τα € 1.300 εκ. παρουσιάζοντας 
αύξηση 2,9% από την 31.12.2013.

 � Τέλος, στον τομέα του Asset Management, το σύνολο 
των υπό διαχείριση κεφαλαίων των 5 ΑΕΠΕΥ μελών της 
Ε.Θ.Ε. και των 13 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, σημείωσε 
σημαντική αύξηση 15,90% και διαμορφώθηκε σε € 4.377 
έναντι € 3.776 εκ. της 31/12/2013.
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ΘΕΣΜΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Χρήσιμο για την οικονομία και φυσικά για το ελληνικό δημόσιο 
θα ήταν να δημιουργηθούν περισσότερες ΑΕΕΑΠ, οι οποίες μά-
λιστα να είναι και μεγάλου μεγέθους, τονίζει ο CEO της Trastor 
Σωτήρης Θεοδωρίδης, σε συνέντευξη του στο Euro2Day.

Υπάρχει ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές 
να τοποθετηθούν στον κλάδο, αναφέρει, αλλά 
υπογραμμίζει πως κάθε εγχείρημα θα πρέπει 

να γίνει με την απαιτούμενη σύνεση και από στελέχη που 
έχουν αρκετές ικανότητες και τεχνογνωσία.

Ερώτηση: Κύριε Θεοδωρίδη, το τελευταίο χρονικό διάστημα 
παρατηρείται έντονη κινητικότητα από επενδυτές που είτε 
εισέρχονται σε υπάρχουσες ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμες Εταιρείες 
Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας), είτε συζητούν το 
ενδεχόμενο δημιουργίας νέων τέτοιων σχημάτων. Πώς 
το σχολιάζετε αυτό;

Απάντηση: Θεωρώ ότι είναι λογικό. Πιστεύω πως έχει έρθει 
η ώρα για τις ΑΕΕΑΠ να παίξουν τον ρόλο τους όχι μόνο στην 
αγορά ακινήτων, αλλά και στην οικονομία γενικότερα.

Θα ήταν χρήσιμο για όλους -και φυσικά για το ελληνικό 
δημόσιο- να δημιουργηθούν περισσότερες ΑΕΕΑΠ, οι 
οποίες μάλιστα να είναι και μεγάλου μεγέθους, της τάξεως 

των 500 εκατ., του 1 δισ. ευρώ, ή ακόμη και μεγαλύτερες. 
Υπάρχει ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές να τοποθετη-
θούν στον κλάδο. Αυτό το είδαμε στο πρόσφατο παρελθόν 
και εξακολουθούμε να το βλέπουμε και σήμερα. Πάντως, 
κάθε εγχείρημα θα πρέπει να γίνει με την απαιτούμενη 
σύνεση και από στελέχη που διαθέτουν επαρκή ικανότητα 
και τεχνογνωσία.

Ερώτηση: Το συγκριτικό πλεονέκτημα των ΑΕΕΑΠ είναι η 
ευνοϊκότερη φορολογική αντιμετώπιση;

Απάντηση: Όχι μόνο. Για παράδειγμα τα διαφόρων ειδών 
Ταμεία και Ιδρύματα θα μπορούσαν να εισφέρουν σε μία ή 
σε περισσότερες ΑΕΕΑΠ ακίνητα που δεν εκμεταλλεύονται, 
ή ακόμη και ακίνητα στα οποία οι μισθωτές εκμεταλλεύονται 
την κατάσταση.

Επίσης, οι ΑΕΕΑΠ μπορούν κάλλιστα να προσεγγίσουν και 
άτομα με σχετικά χαμηλές αποταμιεύσεις, τα οποία δεν είναι 
σε θέση να τοποθετηθούν στην αγορά ακινήτων. 

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.

Σ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ:  
ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ε.Α.Π.

GENIKI ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. 

Τον περασμένο Μάρτιο, η Τράπεζα Πειραιώς μεταβίβασε τις μετοχές της  
MILLENNIUM ΑΕΔΑΚ στη Geniki Bank. Η εταιρεία άλλαξε την επωνυμία 
της σε GENIKI ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ.
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ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΘΕΣΜΙΚΗ ΓΩΝΙΑ

Για παράδειγμα, αν κάποιος διαθέτει αποταμιεύσεις 10-30 
χιλιάδες ευρώ δεν μπορεί να αποκτήσει ακίνητο προς επέν-
δυση γιατί δεν είναι εύκολο να δανειστεί από τις τράπεζες. 
Επίσης, καλείται να επιβαρυνθεί με πολλούς φόρους και 
σημαντικά έξοδα. Επιπλέον, αν ο επενδυτής αυτός θελήσει 
να αντλήσει ρευστότητα, θα πρέπει να ρευστοποιήσει ολό-
κληρο το ακίνητο, ενώ αντίθετα αν έχει μετοχές μιας ΑΕΕΑΠ 
μπορεί να πουλήσει μέρος μόνο των μετοχών του και με 
πολύ χαμηλότερο κόστος συναλλαγών. Να σημειωθούν 
και τα υψηλά μερίσματα που καταβάλλουν οι ΑΕΕΑΠ στους 
μετόχους τους.

Ερώτηση: Θα μπορούσαν οι ΑΕΕΑΠ να αμβλύνουν τα 
προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν πολλές 
εγχώριες επιχειρήσεις;

Απάντηση: Αναμφίβολα ναι. Το επόμενο βήμα θα μπορούσε 
να είναι η δημιουργία ΑΕΕΑΠ που θα δραστηριοποιούνται 
σε εξειδικευμένες δράσεις, όπως για παράδειγμα σε 
ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σε καταστήματα super market, 
ή σε άλλα δίκτυα αλυσίδων λιανικής. Μέσα από τέτοιες 
δραστηριότητες όλοι αυτοί οι κλάδοι θα μπορούσαν να 
ενισχύσουν τη ρευστότητά τους.

Ερώτηση: Πολλοί υποστηρίζουν πως οι ΑΕΕΑΠ δραστηριο-
ποιούνται στην αγορά ακινήτων, η οποία αποτελεί φούσκα, 
ή έστω ήταν φούσκα, που έσκασε το 2009.

Απάντηση: Δεν συμφωνώ με αυτήν την άποψη. Η αγορά 
ακινήτων δεν ήταν φούσκα το 2009, απλά οι τιμές κατρα-
κύλησαν επειδή σταμάτησε να λειτουργεί ολόκληρη η 
οικονομία και επειδή οι τράπεζες έπαψαν να δανείζουν. 
Απόδειξη αυτού που λέω είναι ότι οι τιμές της γης έχουν 
υποχωρήσει σαφώς λιγότερο από τις τιμές των κτισμένων 
ακινήτων. Αν η οικονομία αρχίσει να ανακάμπτει, πιστεύω 
πως πρώτα θα ευνοηθούν τα εμπορικά ακίνητα και μετά οι 
κατοικίες.

Θα ήταν χρήσιμο για όλους  

να δημιουργηθούν περισσότερες ΑΕΕΑΠ, 

οι οποίες μάλιστα να είναι  

και μεγάλου μεγέθους. 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Διευκρινίσεις προς τις εισηγμένες εταιρείες 
παρέχει εγκύκλιος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
σχετικά με τις συναλλαγές των εταιρειών αυτών με 

συνδεδεμένα μέρη. Όπως αναφέρει η Ε.Κ., οι συναλλαγές 
με συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται στο Λογιστικό Πρό-
τυπο 24, εφόσον είναι σημαντικές αποτελούν προνομιακές 
πληροφορίες και πρέπει να δημοσιοποιούνται ακόμα και αν 
διενεργούνται εντός των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών 
του εκδότη. Τα συνδεδεμένα με τον εκδότη μέρη είναι:

 � Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που άμεσα ή έμμεσα, μέσω 
ενός ή περισσοτέρων διαμεσολαβούντων: α) Ελέγχει, 
ελέγχεται ή βρίσκεται κάτω από κοινό έλεγχο με τον εκδό-
τη, συμπεριλαμβανομένων των μητρικών και θυγατρικών 
εταιρειών και των αδελφών θυγατρικών εταιρειών β) Έχει 
συμμετοχή στον εκδότη που του παρέχει τη δυνατότητα να 
ασκεί ουσιώδη επιρροή σε αυτόν ή γ) ελέγχει από κοινού 
με άλλους τον εκδότη.

 � Συγγενής με τον εκδότη οικονομική οντότητα

 � Κοινοπραξία στην οποία ο εκδότης είναι μέλος

 � Βασικό διοικητικό στέλεχος του εκδότη ή της μητρικής 
επιχείρησης του εκδότη. Βασικά διοικητικά στελέχη θεω-
ρούνται τα άτομα που έχουν την εξουσία και την ευθύνη 
για το σχεδιασμό, τη διοίκηση και τον έλεγχο των δραστη-
ριοτήτων της οικονομικής οντότητας, άμεσα ή έμμεσα, και 
συμπεριλαμβάνουν κάθε διευθυντή εκτελεστικό ή μη.

 � Κοντινό μέλος της οικογένειας συνδεδεμένου με τον 
εκδότη φυσικού προσώπου. Κοντινά μέλη της οικογένειας 
ενός προσώπου είναι εκείνα τα οποία μπορεί να αναμένεται 
ότι επηρεάζουν ή επηρεάζονται από αυτό το πρόσωπο στις 
σχέσεις τους με τον εκδότη.

 � Οικονομική οντότητα που ελέγχεται, ελέγχεται από 
κοινού ή επηρεάζεται σημαντικά από οποιοδήποτε πρόσω-
πο των παραπάνω κατηγοριών ή στην οποία το πρόσωπο 
αυτό έχει σημαντικά δικαιώματα ψήφου που κατέχονται 
άμεσα ή έμμεσα.

 � Πρόγραμμα παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
προς όφελος των εργαζομένων του εκδότη ή συνδεδεμένης 
με τον εκδότη οικονομικής οντότητας.

Κατ’ αρχήν σημαντικές θεωρούνται οι συναλλαγές με 
συνδεδεμένα μέρη των οποίων η αξία υπερβαίνει το 
10% της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού του εκδότη 
όπως αποτυπώνεται στις τελευταίες ενδιάμεσες ή ετήσιες 
δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του. Ωστόσο, η 
σημαντικότητα κρίνεται σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τις 
ειδικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της συναλλαγής 
και των συναλλασσομένων και μπορεί να θεωρηθεί ως 
σημαντική, συναλλαγή η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει 
το 10% της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού του εκδότη 
ή ακόμα και συναλλαγή που δεν περιλαμβάνει τίμημα.

Παραδείγματα συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων μερών 
είναι τα ακόλουθα: αγοραπωλησίες αγαθών, παροχή ή 
λήψη υπηρεσιών, μεταβίβαση κινητών, ακινήτων ή άυλων 
περιουσιακών στοιχείων, μισθώσεις, μεταβίβαση στοιχείων 
έρευνας, ανάπτυξης και τεχνογνωσίας, συμφωνίες παρα-
χώρησης δικαιωμάτων, παροχή εγγυήσεων, συμφωνίες 
χρηματοδότησης (περιλαμβανομένων δανείων και εισφορών 
κεφαλαίου σε είδος ή χρήμα).

Από τη δημοσιοποίηση της συναλλαγής πρέπει να προκύ-
πτουν τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες: Τα συνδε-
δεμένα μέρη, η φύση της σχέσης που καθιστά τα μέρη αυτά 
συνδεδεμένα, το είδος και οι βασικοί όροι της συναλλαγής, 
καθώς και δήλωση κατάρτισης ή μη της συναλλαγής με 
συνήθεις εμπορικούς όρους.

Στην περίπτωση συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων νομικών 
προσώπων, πρέπει να αναφέρονται επιπροσθέτως και τα 
συνδεδεμένα με τον εκδότη φυσικά πρόσωπα που ασκούν 
διοίκηση ή ουσιώδη επιρροή (π.χ. μέσω μετοχικής σχέσης) 
στα εμπλεκόμενα στη συναλλαγή νομικά πρόσωπα, άμεσα 
ή έμμεσα. Οι βασικοί όροι της συναλλαγής πρέπει να περι-
λαμβάνουν τουλάχιστον την αξία αυτής, εφόσον υπάρχει, 
τους όρους και τις προθεσμίες διακανονισμού, εγγυήσεις 
που δόθηκαν ή ελήφθησαν καθώς και τυχόν ρήτρες. 
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

The Eurofi High Level Seminar

Combining Resilience and Growth

Συνεργάτης της διοργάνωσης ήταν ο Όμιλος Ελ-
ληνικά Χρηματιστήρια. Την Προεδρία του Συνεδρίου 
είχε ο Jacques de Larosiere, και τις εναρκτήριες 

ομιλίες έκαναν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρας, 

ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Γ. Προβόπου-
λος και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Κ. 
Μποτόπουλος.

Το Συνέδριο διεξήχθη με μία σειρά από παράλληλα 
Workshops τα οποία εστίασαν σε θέματα κανονιστικά και 
αναπτυξιακά για το σύνολο του χρηματοοικονομικού τομέα, 
καλύπτοντας πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες, χρηματιστηρι-
ακή αγορά, θεσμικοί επενδυτές, διαχειριστές κεφαλαίων, 
ασφαλιστικός τομέας, τραπεζική ένωση, solvency II. 

Οι συμμετοχές ήταν σε ανώτατο επίπεδο με εκπροσώπους 
ρυθμιστικών αρχών χωρών της ΕΕ, εκπροσώπων της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, του αμερικανικού Department of 
Treasury και όλων των μεγάλων οίκων του παγκοσμίου 
χρηματοοικονομικού τομέα. 

Στις 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου, στο 
πλαίσιο της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία στην Αθήνα το ετήσιο Συνέδριο 
που διοργανώνει η Eurofi. 

Ο Steven Maijoor, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών κήρυξε την Πέμπτη  
3 Απριλίου την έναρξη της διαπραγμάτευσης στο ελληνικό χρηματιστήριο και μίλησε για τον ιδιαίτερα 
σημαντικό ρόλο των κεφαλαιαγορών, στις οικονομίες των χωρών της Ευρώπης. Με δεδομένη τη δύσκολη 
κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι τράπεζες στην Ευρώπη, εξήγησε πως τα χρηματιστήρια είναι αυτά 
που μέσω της διαφοροποίησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους μπορούν να παίξουν σημαντικό 
ρόλο βοηθώντας στην ανάπτυξη. Επίσης, είπε πως η ρύθμιση και η εποπτεία που διέπει τις κεφαλαια-
γορές προσφέρουν την απαραίτητη εμπιστοσύνη για τη λειτουργία τους στους επενδυτές.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, σε ειδική εκδήλωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ο Προέδρος της ESMA  
κ. Steven Maijoor, με την ευκαιρία της επίσκεψής του στην Ελλάδα και στα πλαίσια της Ελληνικής 
Προεδρίας, έκανε μία ομιλία στην ελληνική επενδυτική κοινότητα με θέμα “ESMA and the reform of 
EU securities markets”.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ESMA   
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Έμφαση στα επιμέρους θέματα που συνδέονται με 
την τραπεζική ενοποίηση σε επίπεδο ευρωπαϊκής 
οικονομίας, έδωσε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης 

Στουρνάρας, μιλώντας στο διεθνές συνέδριο-σεμινάριο που 
διοργάνωσε φέτος στην Αθήνα στο πλαίσιο της ελληνικής 
Προεδρίας το διεθνές ThinkTank EUROFI.

Ο κ. Στουρνάρας, αναφέρθηκε στα εξειδικευμένα θέματα που 
συνδέονται με την πορεία της τραπεζικής ενοποίησης και στις 
πρωτοβουλίες της ελληνικής Προεδρίας, επισημαίνοντας 
ότι η τραπεζική ένωση αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες 
προκλήσεις και στόχους στον δρόμο για τη νομισματική 
ενοποίηση από την καθιέρωση του ευρώ. Η ολοκλήρωση 
της τραπεζικής ενοποίησης είναι μια από τις προϋποθέσεις 
για να αποκατασταθεί η ρευστότητα και η αξιοπιστία στην 
ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και στον τραπεζικό τομέα, 
καθώς και στη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας.

Η ευρωπαϊκή οικονομία, είπε ο κ. Στουρνάρας, βρίσκεται 
ακόμη σε φάση δημοσιονομικής προσαρμογής με τα πρώτα 
σημάδια ανάκαμψης να είναι πλέον ορατά. Σημείωσε δε, ότι 
η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί μόνον να διασφαλιστεί όταν η 
ρευστότητα αποκατασταθεί, επισημαίνοντας ότι μέχρι τώρα 
η πιστωτική επέκταση κινείται σε στενά πλαίσια σε πολλές 
χώρες της ΕΕ. Η αποκατάσταση της ρευστότητας είναι 
αναγκαία για μια βιώσιμη ανάπτυξη που θα οδηγήσει στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας είπε ο υπουργός, τονίζοντας 
ότι η ελληνική Προεδρία δίνει έμφαση σε πρωτοβουλίες 
προς την κατεύθυνση αυτήν. 

Την πίστη τους ότι ο θεσμός της εταιρικής διακυβέρ-
νησης μπορεί να επηρεάσει θετικά την ανάπτυξη των 
ελληνικών εταιριών και της οικονομίας γενικότερα 

εξέφρασαν στο 14ο συνέδριο εταιρικής διακυβέρνησης ο 
πρόεδρος της Ε.Κ., Κ. Μποτόπουλος, ο πρόεδρος του Χ.Α., 
Σ. Λαζαρίδης και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Δ. Δασκαλόπουλος.

Ο κ. Μποτόπουλος σημείωσε ότι ο νόμος του 2003 για την 
Εταιρική Διακυβέρνηση λειτούργησε ικανοποιητικά, αλλά 
ο νέος νόμος που θα κατατεθεί σύντομα θα σημειώσει βελ-
τίωση του θεσμικού πλαισίου και ο νέος νόμος ελπίζουμε 
ότι θα ψηφιστεί μετά τα επείγοντα νομοσχέδια που έχει να 
διαχειριστεί η βουλή.

Ο κ. Λαζαρίδης τόνισε ότι το θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης 
είναι εξαιρετικά σημαντικό για έναν ακόμη λόγο: «Έχουμε 
ενταχθεί στις αναπτυσσόμενες αγορές και το ενδιαφέρον 
των επενδυτών για το επίπεδο της εταιρικής διακυβέρνησης 
είναι σημαντικό. Επίσης το επόμενο διάστημα στην Ευρώπη 
λόγω και των καταστάσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα 
οι εταιρίες θα πιεστούν για απομόχλευση, άρα οι αγορές 
θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν ενεργά στην άντληση 
κεφαλαίων. Και κάθε κριτήριο προσέλκυσης κεφαλαίων 
όπως αυτό της εταιρικής διακυβέρνησης θεωρείται πολύ 
σημαντικό».

Ο κ. Δασκαλόπουλος περιέγραψε τον ρόλο της σύγχρονης 
εταιρίας η οποία θα πρέπει να αποσκοπεί στα μακρο-
πρόθεσμα κέρδη και να συμμετέχει στα κοινά μέσα από 
την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Πιο πρό-
σφορος τρόπος για αυτά είναι η υιοθέτηση της εταιρικής 
κοινωνικούς ευθύνης και της εταιρικής διακυβέρνησης. 
Η ανταπόκριση σε αυτά αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
σημερινής αναγκαιότητας δήλωσε ο κ. Δασκαλόπουλος, 
συμπληρώνοντας πως η εταιρία πρέπει να παράγει κέρδη, 
να προσφέρει κοινωνικό μέρισμα και να συμβάλλει στην 
επίλυση κοινωνικών προβλημάτων.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ EUROFI

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠ. ΟΙΚ. 
ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ:

14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΣΕΔ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Τεράστια 
πρόκληση  
για ΕΕ  
η τραπεζική 
ένωση
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

EFAMA INVESTMENT FUND INDUSTRY FACT SHEET (1) FEBRUARY 2014 DATA 

UCITS February January 2014 Category February % change (4) end 2013
Equity 12.1 11.3 21.7 UCITS 7,140 2.4% 6,929
Bond 23.8 12.8 36.8 Non-UCITS 2,849 0.9% 2,808

Balanced 12.4 15.6 27.5 Total 9,988 2.0% 9,737
Other UCITS 2.5 2.2 4.7

Sub Total Long Term 50.8 41.9 90.8
Money Market -2.1 29.0 26.9

Total UCITS 48.7 70.9 117.7
Non-UCITS February January 2014

Special 9.2 8.6 17.8
Real Estate 0.5 1.0 1.4

Other Non-UCITS 1.7 3.7 5.3
Total Non-UCITS 11.4 13.2 24.6

Grand TOTAL 60.0 84.1 142.3

Regions Dec 13
USA (5) 12,045

Europe (6) 9,788
Asia and Pacific 2,655

America excl. USA 2,104
World 26,712
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Net Sales of Long-Term UCITS (UCITS excluding Money Market Funds) 

(1) Excluding Liechtenstein; (2) UCITS in the sense of publicly offered open-ended funds; non-UCITS include other nationally regulated funds; excluding Belgium; (3) for countries reporting assets  on a monthly basis  (more than 99.6%
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014
 � Για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, οι  ΟΣΕΚΑ κατέγραψαν 

σημαντική αύξηση στην εισροή κεφαλαίων ύψους €49 
δισ., μειωμένη όμως σε σχέση με τις εισροές των €69 
δισ. του Ιανουαρίου. Η μείωση αυτή οφείλεται στην εκροή 
κεφαλαίων από τα ΑΚ Χρηματαγοράς.  

 � Οι μακροπρόθεσμοι  ΟΣΕΚΑ (δηλαδή ΟΣΕΚΑ εκτός ΑΚ 
Χρηματαγοράς) κατέγραψαν καθαρές εισροές ύψους €51 
δισ., τις υψηλότερες εισροές από τον Ιανουάριο του 2013 
και αυξημένες κατά €11 δισ. από τον προηγούμενο μήνα. 
Οι καθαρές πωλήσεις των Ομολογιακών ΑΚ ανήλθαν στα 
€24 δισ. σε σχέση με τα €13 δισ. του Ιανουαρίου. Οι καθα-
ρές πωλήσεις των Μετοχικών ΑΚ παρουσίασαν αύξηση σε 
σχέση με τον προηγούμενο μήνα (€12 δισ. από €10 δισ.).  
Οι καθαρές πωλήσεις των Μικτών ΑΚ μειώθηκαν στα €12 
δισ. από τα €15 δισ. του Ιανουαρίου.

 � Τα ΑΚ Χρηματαγοράς  κατέγραψαν καθαρές εκροές 
ύψους €2 δισ., μετά την αυξημένη εισροή κεφαλαίων  
ύψους €29 δισ. του Ιανουαρίου.

 � Οι καθαρές πωλήσεις  των μη-ΟΣΕΚΑ μειώθηκαν  στα 
€11 δισ. το Φεβρουάριο από τα €13 δισ. του προηγούμενου 
μήνα. Οι καθαρές εισροές των special funds, τα οποία 
απευθύνονται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές (πχ. 
Συνταξιοδοτικά ταμεία) παρέμειναν σταθερές στα €9 δισ.  

 � Το συνολικό ενεργητικό των ΟΣΕΚΑ στο τέλος του Φε-
βρουαρίου έφθασε τα €7.140 δισ., αυξημένο κατά 2,4% από 
το τέλος Ιανουαρίου. Το συνολικό ενεργητικό  των μη-ΟΣΕΚΑ 
παρουσίασε και αυτό αύξηση ύψους  0,9% και ανήλθε στα 
€2.849 δισ. στο τέλος του μήνα. Συνολικά, η αγορά των 
συλλογικών επενδύσεων στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 
2,0% και έφθασε τα €9.988 στο τέλος του Φεβρουαρίου.

Η αυξημένη ζήτηση των Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφα-
λαίων το Φεβρουάριο, ήταν η βασική κινητήρια δύναμη 
πίσω από την αύξηση των καθαρών πωλήσεων των μακρο-
πρόθεσμων κεφαλαίων, αντανακλώντας τις προσδοκίες 
για μειωμένο πληθωρισμό και χαμηλά επιτόκια.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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(1) Excluding Liechtenstein; (2) UCITS in the sense of publicly offered open-ended funds; non-UCITS include other nationally regulated funds; excluding Belgium; (3) for countries reporting assets  on a monthly basis  (more than 99.6%

44 38 44
34

-65

36
15

-15

21 18 14

69
49

UCITS Net Sales (EUR bn)

14 9 1

-1 -9

14
2

14 15 10 15 10 12

Equity Fund Net Sales (EUR bn) 

13 15
30 21

-18

6

-7 -9

0 6

0

13
24

Bond Fund Net Sales (EUR bn)  

11 13 13 13

0

9 3 5 7 8 13 15 12

Balanced Fund Net Sales (EUR bn)  

4
-2 -7 -5

-40

1 15

-24 -5 -3 -13

29

-2

MM Fund Net Sales (EUR bn) 

9 15 18
2 8 12 5 16 18

8 15 9 9

Special Fund Net Sales (EUR bn)

Equity 
funds
37%

Bond 
funds
29%

Balanced 
funds
16%

Money 
Market 
funds
13%

Other 
UCITS

5%

Net Assets by UCITS Type 

UCITS
71%

Non-
UCITS
29%

UCITS/Non-UCITS Net Assets

41 41 50 39

-25

35
0 9 26 21 27 40 51

Long-term Fund Net Sales (EUR bn)

WWW.EFAMA.ORG



ΤΕΥΧΟΣ 109 ΜΑΪΟΣ 2014 ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Στις 15/4
 � την νέα Οδηγία UCITS V για τους ΟΣΕΚΑ - τροποποίηση της οδηγίας 

2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογι-
κών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες 
θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις, 

 � την Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τα βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά 
προϊόντα – PRIPS

και στις 17/4 
 � την Πρόταση Κανονισμού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τα Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια 
(European Long Term Investment Funds) στις 17 Απριλίου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
υπερψήφισε 3 σημαντικά  
κείμενα για το κανονιστικό 
πλαίσιο των ΟΣΕΚΑ και των 
επενδυτικών προϊόντων:

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

Υπερψήφιση κειμένων  
Νέων Κανονιστικών Προτάσεων


