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Κυρίες και κύριοι,  

 

Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να απευθύνω χαιρετισμό στην παρούσα εκδήλωση 

καθώς αποτελεί μια ηλιαχτίδα αισιοδοξίας στους δύσκολους καιρούς που όλοι 

βιώνουμε. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβλεψε τον Ιούλιο στο πλαίσιο του Σχεδίου 

για την ανάκαμψη της Ευρώπης ότι μέχρι το τέλος του 2020 το 25-35% στο 

καλύτερο σενάριο και το 50% στο πιο απαισιόδοξο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 

θα αντιμετωπίσουν ένα χρηματοδοτικό κενό μετά την εξάντληση των διαθεσίμων 

τους και των χρηματοδοτικών γραμμών τους.  Οι ανωτέρω εταιρίες απασχολούν 

από 25 έως 35 εκατομμύρια υπαλλήλους στην Ευρώπη  και το χρηματοδοτικό 

κενό ανέρχεται στο πιο απαισιόδοξο σενάριο στα 900 δις ευρώ. Αντίστοιχα, η 

McKinsey σε μια πρόσφατη μελέτη της προβλέπει ότι το 40% έως και το 77% στο 

πιο απαισιόδοξο σενάριο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα κλείσει μέχρι το 

Σεπτέμβριο του 2021. Βρισκόμαστε ενώπιον μιας κρίσης πολύ μεγαλύτερης από 

αυτή του 2009, και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι το δύσκολο 

μέρος το έχουμε πίσω μας. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι κεφαλαιαγορές μπορούν 

και πρέπει να αποτελέσουν ένα σημαντικό μηχανισμό αναχρηματοδότησης των 

επιχειρήσεων.  

 

Ωστόσο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδοσιακά οι χρηματιστηριακές 

αγορές υστερούν σε σχέση με τις ΗΠΑ και το ΗΒ. Κατά μέσο όρο, η 

κεφαλαιοποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς αποτελεί το 55% του ΑΕΠ σε 

επίπεδο ΕΕ, σε αντίθεση με το 100% ή 120% αντίστοιχα σε ΗΒ και ΗΠΑ (στοιχεία 

2018). Αντίστοιχα, την τελευταία δεκαετία παρατηρείται μια σημαντική αύξηση 

στα delistings, σημαντική μείωση στα IPOs (μειώθηκαν στα μισά σε σχέση με το 

2015) (στοιχεία 2019), ενώ τα συνολικά, εν ευρεία έννοια, κόστη εισαγωγής 

ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 5 έως 15% των αντληθέντων κεφαλαίων. Τέλος, σε 

επίπεδο ρυθμιστικού πλαισίου, η ΕΕ αντιμετωπίζει ένα περιβάλλον 

υπερρύθμισης σε σχέση με τις ΗΠΑ. Στα μεγέθη αυτά η Ελληνική αγορά 

παρουσιάζει ακόμη χειρότερη κατάσταση και εμφανίζεται ως ουραγός. 



 

Ενόψει λοιπόν των συνθηκών, είναι σημαντικό να έχουμε ως στρατηγική να 

διαμορφώσουμε εκείνες τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στους επιχειρηματίες 

να δουν ως εναλλακτική το ελληνικό χρηματιστήριο. Αγορές δεν γίνονται μόνο 

με επενδυτές, απαιτούνται και δυναμικές νέες επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν 

στον επιχειρηματικό κόσμο να πείσουμε ότι το ελληνικό χρηματιστήριο θα είναι 

ευλογία για αυτούς και όχι κατάρα. Αυτό επιτυγχάνεται  

• αφενός με τη χορήγηση κινήτρων, όπως τη μείωση του φορολογικού 

συντελεστή για εισηγμένες εταιρίες λόγω της ποιότητας της 

χρηματοοικονομικής και άρα φορολογικής πληροφορίας που παράγουν, ή τη 

καθιέρωση αυξημένου συντελεστή υπερέκπτωσης των δαπανών που 

συνδέονται με την εισαγωγή και τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο 

των εισηγμένων εταιριών, και 

• αφετέρου με τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης, όπως με την απλοποίηση ή 

την κατάργηση των εθνικών ρυθμίσεων όπου υπάρχουν πχ στην εναλλακτική 

αγορά του ΧΑ, στην οποία υπάρχει σημαντικό περιθώριο ελιγμών, και κυρίως 

με την περιστολή των κανονιστικών πρωτοβουλιών των επιπλέον εθνικών 

ρυθμίσεων και της αυξημένης επιτήρησης. 

 

Μολονότι είναι πάντοτε κατανοητή αντανακλαστική κίνηση να αντιδρούμε σε 

προβεβλημένες αποτυχίες της αγοράς, αν θέλουμε να πετύχουμε -κατά τη γνώμη 

μου- θα πρέπει να πάψουμε να νομοθετούμε με το βλέμμα στο παρελθόν, αλλά 

με γνώμονα το μέλλον. Αυτό σημαίνει λιγότερη έμφαση σε νόμους και 

περισσότερη έμφαση στο να επενδύσουμε στο πάθος, την καινοτομία, τη 

δυναμική, τη διαφορετικότητα, το ήθος και την κουλτούρα των ελληνικών 

επιχειρήσεων, πείθοντάς τους ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά είναι σύμμαχος σε 

αυτή την προσπάθεια και όχι τροχοπέδη.  

 

Με χαροποιεί ιδιαίτερα που αυτά τα βραβεία καταδεικνύουν αυτές τις 

κατακτήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων  και μου δίνουν ιδιαίτερη αισιοδοξία για 

το μέλλον. 

 

Σας ευχαριστώ πολύ. 


