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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εκρηκτική αύξηση 26,7% στις οφειλές των νοικοκυριών από καταναλωτικά δάνεια προς στο εννιάμηνο. Σύμ
φωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας οι οφειλές στο τέλος του 2003 ήταν στο 8,1% του ΑΕΠ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩ ΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝ ΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠ ΕΖΑ Σ

Πρωταθλητές αχην Ευρώπη 
στα καταναλωτικά δάνεια

ΕΛΛΑΔΑ - Υπόλοιπα δανείων (δισ. ευρώ)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 ΣΕΠΤ. 2004

Στεναστική Πίστη 6,78 8,52 11,16 15,5 21 26,36 30,8

Καταναλωτική Πίστη 2,9 3,86 5,5 7,8 9,75 12,4 15,7
»  Πηγή: ΕΚΤ, ΤτΕ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛ. ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Πολλαπλάσια δανεια
κά βάρη σε σχέση με 
τους άλλους Ευρω

παίους έχουν συσσωρεύσει τα 
ελληνικά νοικοκυριά, καθώς 
δανείζονται με εκρηκτικούς 
ρυθμούς για να καλύψουν τις 
καταναλωτικές τους ανάγκες.

Σύμφωνα με έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά
πεζας στο τέλος του 2003, τα υ
πόλοιπα καταναλωτικών δα
νείων στη χώ ρα μας ανέρχο
νταν σε 12,386δισ.ευρώή8,1% 
του ΑΕΠ, ενώ ο μέσος όρος 
στην ευρωζώνη ήταν 6,7% του 
ΑΕΠ. Μ όνο στη Γερμανία και 
τη Γαλλία τα υπόλοιπα κατα
ναλωτικών δανείω ν ήταν ο
ριακά υψηλότερα (8,2% του 
ΑΕΠ), ενώ  στην Ιταλία ήταν 
μόλις 2,5% του ΑΕΠ, στο Βέλ
γιο 3,2%, στην Ολλανδία 4,4%, 
στο Λουξεμβούργο 5,0%, στη 
Φινλανδία 5,1%, στην Ισπανία 
7,5%, στην Πορτογαλία 6,6% 
και στη Δανία 7,1%.

Η κατάσταση επιδεινώθη
κε ακόμη περισσότερο το 2004. 
Σύμφωνα με τα τελευταία δια-

Καταναλωτικά 
δάνεια (2003)

ΧΑΡΕΣ
Ε.Ε. 15 6,7
* Ελλάδα 8,1
Βέλνιο 3,2
Ισπανία 7,5
Λουξεμβούρνο 5
Πορτοναλία 6,6
Ολλανδία 4,4
Δανία 7,1
Ιταλία 2,5
Φινλανδία 5,1
Γερμανία 8,2
Γ αλλία 8,2

»  σε ποσοστό % του ΑΕΠ

θέσιμα στοιχεία της Τράπεζας 
της Ελλάδος, στο τέλος Σ ε
πτεμβρίου οι οφειλές των νοι
κοκυριών από την καταναλω
τική πίστη ανέρχονταν σε 15,7 
δισ. ευρώ ή 9,6% του ΑΕΠ, ση

μειώνοντας αύξηση 26,7% από 
την α ρχή  του χρόνου.

Αντίθετα, τα υπόλοιπα στε- 
γασπκών δανείων, παρά τη με
γάλη αύξηση των τελευταίων ε
τών, παρέμεναν κάτω από το μέ
σο όρο της Ε.Ε. και αντιστοι
χούσαν στο τέλος του 2003 στο 
17,28% του ΑΕΠ έναντι 69,2% 
του ΑΕΠ στη Μ. Β ρετανία, 
65,7% στην Ολλανδία, 50,8% 
στην Π ορτογαλία και 41,7% 
στην Ιρλανδία. Το γεγονός αυ
τό αποδίδεται από παράγοντες 
της τραπεζικής αγοράς, στο με
γάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης 
που υπήρχε ήδη στην Ελλάδα, 
πριν από την προσαρμογή των 
ελληνικών με τα ευρωπαϊκά ε
πιτόκια. Στην εξαετία 1998 - 
2003, τα υπόλοιπα στεγαστι- 
κώ ν δανείω ν αυξήθηκαν κατά 
288,8%, από 6,78 δισ. σε 26,36 
δισ. ευρώ. Την ίδια περίοδο τα

χρέη  από την καταναλωτική 
πίστη αυξήθηκαν κατά 321,7%. 
Από 2,9 δισ. ευρώ ή 3,3% του 
ΑΕΠ σε 12,38 δισ. ευρώ ή 8,1% 
του ΑΕΠ.

ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΕΣ »  Ο δανεισμός 
των νοικοκυριών με τέτοιους 
ρυθμούς προκαλεί πλέον  έ 
ντονο προβληματισμό τόσο για 
τη δυνατότητα εξυπηρέτησης 
των δανείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της ΤτΕ, στο τέλος του πρώτου 
εξαμήνου του 2004, τα δάνεια 
που ήταν σε καθυστέρηση πά
νω τρεις μήνες ανέρχονταν στο 
6,9% του συνόλου των δανείων 
ή σε 7,576 δισ. ευρώ. Μ εγαλύ
τερη ανησυχία εμπνέουν οι κα
θυστερήσεις στα καταναλωηκά 
δάνεια, που αυξήθηκαν, από 
992,76 εκατ. ευρώ ή 8% των υ
πολοίπων της καταναλωτικής

πίστης το 2003, σε 1,21 δισ. ή 
8,3% στο τέλος του α εξαμήνου 
του 2004.

Ο πω ς προκύπτει από τα 
στοιχεία που έδωσε η κεντρική 
τράπεζα, εάν  αφαιρεθούν οι 
προβλέψεις, οι καθυστερήσεις 
στο σύνολο τω ν δανείων, συ- 
μπεριλαμβανομένηςτηςΑΤΕ υ
ποχωρούν σε 3,5% του συνόλου 
των δανείων ή σε 3,843 δισ. ευ
ρώ. Εάν εξαιρεθεί το ιδιόμορ
φο χαρτοφυλάκιο δανείων της 
ATE, το ποσοστό τω ν καθυ
στερήσεων υποχωρεί στο 2,1% 
του συνόλου, που αντιστοιχεί σε 
2,3 δισ. ευρώ.

Αυτός είναι ο πραγματικός 
κίνδυνος που αντιμετωπίζουν 
τα πιστωτικά ιδρύματα από τα 
δάνεια σε καθυστέρηση και ο ο
ποίος θεωρείται σχετικά μι
κρός, αν και υψηλότερος από 
τον αντίστοιχο της Ε.Ε., όπουτο 
ποσοστό των καθυστερήσεων εί
ναι 1,2%.

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την 
καταναλωτική πίστη, εάν α- 
φαιρεθούν οι προβλέψεις, οι 
καθυστερήσεις από 8,3% του 
συνόλου του καταναλωτικών 
δανείων, περιορίζονται σε 4% 
περίπου.

Οφειλές
© Αύξηση 26,7% 
σημείωσαν οι οφει
λές για καταναλωτι
κά δάνεια. Στο τέλος 
του Σεπτεμβρίου 
ανέρχονταν σε 15,7 
δισ. ευρώ, ποσοστό 
που αντιστοιχεί σε 
9,6% του ΑΕΠ

2003

© Στα τέλη του
2003 τα υπόλοιπα 
των καταναλωτικών 
δανείων ήταν 
12,386 δισ. ευρώ, 
ποσοστό που αναλο
γεί στο 8,1% του 
ΑΕΠ

Ευρώπη

© Ο μέσος όρος 
των υπόλοιπων κα
ταναλωτικών δανεί
ων στην ΕΕ στο 
τέλος του 2003 
ήταν 6,7%
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Οδηγία για την εύλογη αξία σε όλες τις επιχειρήσεις

Αποτίμηση περιουσίας

Τ ην υποχρέωση όλες οι 
επιχειρήσεις εισηγμέ
νες και μη να  αποτι- 

μούν τα χρηματοοικονομικά 
τους μέσα (περιουσιακά στοι
χεία, τίτλους, παράγωγα κά) 
στην εύλογη αξία ορίζει η Κοι
νοτική Οδηγία 2001/65/ΕΚ, την 
οποία η Ελλάδα έχει τη νομι
κή υποχρέωση να προσαρμό
σει στο ελληνικό δίκαιο, πριν 
την υιοθέτηση των ΔΛΠ. Ου- 
σιασηκά η Οδηγία, η οποία θα 
ψηφισθεί από το Ελληνικό Κοι
νοβούλιο, αποτελεί την προ- 

νέσιερη μορφή του Διεθνούς

Λογιστικού Προτύπου 39 με τη
διαφορά ότι θα ισχύει για  όλες 
τις επιχειρήσεις (εισηγμένες 
ή μη) αλλάζοντας έτσι τις δια
τάξεις του βασικού επιχειρη
ματικού δικαίου του ν. 2190.

Τα άρθρα της Οδηγίας α
φήνουν ένα «παράθυρο» όσον 
αφορά τις μικρές επιχειρήσεις 
καθώς παρέχεται στα κράτη- 
μέλη η ευχέρεια «να εξαιρούν 
τις μικρές επιχειρήσεις από 
την απαίτηση παροχής πλη
ροφοριών σχετικά με την α
ποτίμηση των στοιχείων τους 
στην εύλογη αξία, προκειμένου

να μην επιβαρυνθούν δυσα
νάλογα», αναφέρεται χαρα
κτηριστικά. Με βάση την Κοι
νοτική Οδηγία 2001/65/ΕΚ - η 
οποία τροποποιεί τις Οδηγίες 
78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ και 
86/635/ΕΟΚ - δημιουργείται έ
να  ενιαίο σύστημα λογιστικής 
αποτίμησης, στους ετήσιους ι
σολογισμούς, ορισμένων χρη
ματοοικονομικών μέσων στην 
εύλογη αξία τους προκειμέ
νου να  είναι εφικτή η σύγκρι
ση των χρηματοοικονομικών 
πληροφοριώ ν σε ολόκληρη 
την ΕΕ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ALICO AIG ΑΕΔΑΚ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 640/14.12.2004 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Επιτρο
πής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 1886/20.12.2004) εγκρίθηκε η τροποποίηση του κανονισμού 
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALICO ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ως εξής:

■ Τροποποίηση του άρθρου 1 όσον αφορά την ονομασία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε 
ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ INDEX FUND FTSE 20.

■ Τροποποίηση του άρθρου 3 σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «...η επενδυτική πολι
τική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα βασίζεται στην αναπαραγωγή του δείκτη FTSE ASE 
20 του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών σε ποσοστό τουλάχιστον 95% σε μέσο όρο τρι
μήνου...».

■ Τροποποίηση του άρΓρου 8 αμοιβές και προμήθειες που βαρύνουν το Αμοιβαίο Κεφά
λαιο.
Προμήθεια Α.Ε. Διαχειρίσεως από μέχρι 2% ετησίως σε μέχρι 1% ετησίως.
Αμοιβή θεματοφυλακής από 0,1% ετησίως σε 0,19% ετησίως.
Αμοιβή φύλαξης από 0,2% ετησίως, καταργείται.
Προμήθεια μεσολάβησης 0,15% καταργείται.

Τέλος, έγιναν οι απαραίτητες τροποποιήσεις του νόμου για την εναρμόνιση του Αμοιβαί
ου Κεφαλαίου με τον νόμο 3283/2004.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2004
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