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1. Θεμελιώδη μεγέθη 
ελληνικής χρηματιστηριακής 

αγοράς



Σύγκριση Ελληνικής χρηματιστηριακής 
αγοράς 

1. Χαμηλές αποτιμήσεις

• Market Capitalization to GDP (source 

worldbank)

• Ελλάδα 2010:  22,8% (67,586m 
USD)

• Ελλάδα 2020: 26,9% (+18%) 

(50,987m USD) (-24,6%)

• Κόσμος 2020: 134,7% (2010: 
87,3%)

• Ευρωζώνη 2018: 54,5% (Ελλάδα 

2018: 18,1%)

2. Μικρή συμμετοχή στο ΑΕΠ

• Value of shares traded to GDP
(source worldbank)

• Ελλάδα 2010:  13,7 % 

• Ελλάδα 2020: 8,7% (-36,5%)

• Κόσμος 2020: 84,2% (-25%)

• Ευρωζώνη 2014: 47,8% (Ελλάδα 
2014: 14%)



Σύγκριση Ελληνικής χρηματιστηριακής 
αγοράς 

3. Χαμηλή ρευστότητα

• Turnover Ratio (Value of shares 
traded % of market 
capitalization) (source worldbank)

• Ελλάδα 2010: 60,1 % 

• Ελλάδα 2020: 32,3% (-46,3%)

• Κόσμος 2020: 104,4% (-19,6%)

• Ευρωζώνη 2020: 71,4% (-20%)

4. Delisting

• Αριθμός εισηγμένων εταιριών 
(source worldbank)

• Ελλάδα 2010:  277 

• Ελλάδα 2020: 171 (-38,3%)

• Κόσμος 2020: 43248 (-0,4%)

• Ευρωζώνη 2018: 4511 (-24,35%)
(Ελλάδα 2018: 183 -34%)



Σύγκριση Ελληνικής χρηματιστηριακής 
αγοράς 
5. Υπο-απόδοση εισηγμένων (δεν 
υστερεί ο αριθμός εισηγμένων)

• Αριθμός κατοίκων ανά 
εισηγμένη εταιρία 

• Ελλάδα 2020: 62.690 

• Κόσμος 2020: 180.234

• Ευρωζώνη 2018: 165.462

6. Μικρό μέσο μέγεθος εταιριών

• Κεφαλαιοποίηση/αριθμός 
εισηγμένων

• Ελλάδα 2020: 298,17 m USD

• Κόσμος 2020: 2.166,26 m USD

• Ευρωζώνη 2018: 1.232,16 m USD



Συμπεράσματα

• Υστέρηση σε όλους τους δείκτες:

• Χαμηλή συμμετοχή στο ΑΕΠ, αποτιμήσεις, ρευστότητα, 
αποδόσεις εισηγμένων

• Δεν είναι πρόβλημα ο αριθμός των εισηγμένων, 

περισσότερα delisting, μικρά μεγέθη εταιριών

• Ζήτημα και σε επίπεδο Ευρωζώνης. 

• Ωστόσο η λύση του προβλήματος σε επίπεδο Ευρωζώνης 
= μεγαλύτερη και συστηματικότερη ενοποίηση αγορών 
ασκεί μεγαλύτερη πίεση στο ελληνικό χρηματιστήριο, ως 
περιφερειακή αγορά

• Αντίστοιχη η εικόνα σε πολλά πολιτειακά χρηματιστήρια 
των ΗΠΑ πριν την επικράτηση των NYSE και Nasdaq



2. Προσαρμογή σε νέο 
πλαίσιο ΕΔ
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Προσαρμογή εισηγμένων σε νέο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης με βάση 
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προσωπικός κώδικας - προσαρμοσμένος στο νέο νόμο



Κάποια επιπλέον 
άτυπα συμπεράσματα

4706/2020: καθολική ευκαιρία αυτό-αξιολόγησης. Λειτούργησε 
ως πλαίσιο ανάδειξης ελλείψεων.

Θετικοί δείκτες ουσιαστικής συμμόρφωσης

• Μέγεθος 

• Διασπορά

Αντίθετα μικρές εταιρίες είναι επιρρεπείς σε τυπική 
συμμόρφωση 

Αυξημένο κόστος συμμόρφωσης για μικρές εταιρίες = 
αντικίνητρο 

συσχέτιση απροθυμίας συμμόρφωσης με γενική δυσαρέσκεια 
για το χρηματιστήριο 



ESG



ESG σε αριθμούς

• ESG Assets: 53 τρισ USD -2025 (πρόβλεψη)

• ESG Investment Funds:
• 1,8 τρις αξία ESG Investment Funds

• 400% αύξηση από το 2016 

• 205 δις νέο χρήμα το 2020 σε ESG Investment Funds σε EU27

• 1 στους 2 θεσμικούς επενδυτές έχουν δημοσιεύσει σαφή στρατηγική για το ESG

• Αγορά ESG ομολόγων 
• 2022 2.2 τρισ USD

• 2025: 11 τρις USD

• Μικρή ακόμη διείσδυση στην αγορά σε επίπεδο εταιριών 
• 14% των συνολικών εκδόσεων εταιρικών ομολόγων

• Μόλις 2% (σε μετοχικούς τίτλους και 1% σε ομολογιακούς) των εκδοτών κατηγοριοποιούνται ως ESG good companies

• Ηγέτιδα η Ευρώπη
• 46% των εκδόσεων ESG

• 2/3 των εισροών κεφαλαίων σε ESG Funds παγκοσμίως στην Ευρώπη

• Καλύτερα από το μέσο όρο σε πολλούς δείκτες ESG



ESG XA

Δείκτης ESG ¾ συνολικής κεφαλαιοποίησης

Αύξηση κεφαλαιοποίησης δείκτη 30,7% έναντι 
24,6% του συνόλου των υπολοίπων εισηγμένων 

(20-21)

Πάνω από 75% των εταιριών του ΧΑ συμμετοχή 
στους δείκτες ESG

Σημαντικές επιτυχίες πράσινων εκδόσεων



Στρατηγικές κατευθύνσεις 
νέων πολιτικών



Αναδιαμόρφωση 
μείγματος 
εισαγωγών

Δυνατότητα 

μεταφοράς σε ΠΜΔ 
εταιριών της κύριας 

αγοράς – μείωση 

κόστους 
συμμόρφωσης

Αύξηση μεγέθους: 

Διευκόλυνση 
στρατηγικών 

συγχωνεύσεων και 

εξαγορών –
επαναπροσέγγιση 

των διατάξεων για τις 
δημόσιες προτάσεις 

Διευκόλυνση νέων 

εισαγωγών –
φορολογικά κίνητρα

Επαναπροσδιορισμός 

των κανόνων 
διασποράς –

ενίσχυση εισαγωγών 

με μεγάλη διασπορά



Στόχευση 
σε ESG

Διαμόρφωση και υιοθέτηση ουσιαστικών δεικτών ESG

Αποφυγή green washing

Ενίσχυση εκδόσεων ομολόγων ESG

Προσπάθεια κατηγοριοποίησης περισσοτέρων  
εισηγμένων ως ESG good companies

Γιατί όχι η κύρια αγορά η πρώτη αμιγώς ESG αγορά

• Τοποθέτηση από την περιφέρεια στο κέντρο των εξελίξεων 

• Δυνατότητα μεταφοράς των υπολοίπων εταιριών σε ΠΜΔ

• Κίνητρα για εταιρίες με σκοπό την υιοθέτηση και υλοποίηση 

στρατηγικών ESG



Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας


