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ΑΡΧΙΚΕ ΔΗΜΟΙΕ ΕΓΓΡΑΦΕ (Α.Δ.Ε. ή IPOs1) 

ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ    

ε Κατάςταςη Ανομβρίασ επί ειρά Ετών 

Οι Λόγοι για τουσ Οποίουσ Πρζπει να Ξεκινήςουν εκ Νζου 

 

Αποτελεί πραγματικά μια ανεπανάλθπτθ “ςιγι ιχκφοσ” αυτό το οποίο ςυμβαίνει με τισ 

αρχικζσ δθμόςιεσ εγγραφζσ (Α.Δ.Ε. ή νέες εισαγωγές εταιριών γνωστές ως και IPOs – Initial Public Offerings στην 

Αγγλική ορολογία) ςτο Ελλθνικό Χρθματιςτιριο τα τελευταία ζτθ. Εδϊ και 9 περίπου χρόνια 

παρατθρείται μια ςχεδόν απόλυτθ αποχι των Ελλθνικϊν εταιριϊν από τθ δυνατότθτα τθσ 

πρωτογενοφσ άντλθςθσ κεφαλαίων από το Χρθματιςτιριο μζςω τθσ ειςαγωγισ των 

μετοχϊν τουσ ςε αυτό, ενϊ από τθν άλλθ πλευρά τόςο το Ελλθνικό Χρθματιςτιριο όςο και 

οι εγχϊριεσ οικονομικζσ αρχζσ δεν φαίνεται να υποςτθρίηουν με “ιδιαίτερθ κζρμθ” μία 

τζτοιου είδουσ δυνατότθτα. Δυνατότθτα που ςε άλλεσ εποχζσ κα πιςτοποιοφςε με 

χαρακτθριςτικό τρόπο τισ ςυνκικεσ υγείασ που δφνανται να χαρακτθρίηουν μια οικονομία 

και ειδικότερα μια αγορά κεφαλαίου. Αυτό ςυμβαίνει μάλιςτα ςε μια οικονομία και αγορά 

ςτθν οποία οι εταιρικζσ πράξεισ ςε επίπεδο εξαγορϊν και ςυγχωνεφςεων «καλά κρατοφν», 

κακϊσ πολλζσ ελλθνικζσ ι ελλθνικϊν ςυμφερόντων εταιρίεσ ζχουν αποτελζςει πρόςφατουσ 

ςτόχουσ εξαγοράσ εγχϊριων αλλά κυρίωσ διεκνϊν επενδυτικϊν κεφαλαίων τθν τελευταία 

πενταετία με αρκετοφσ από τουσ ςτόχουσ αυτοφσ να ζχουν υλοποιθκεί. Επίςθσ κάτι τζτοιο 

ςυμβαίνει όταν τα τελευταία χρόνια ςτθν Ελλάδα ζχουν δθμιουργθκεί νζεσ κατθγορίεσ 

επενδυτϊν με ενεργό ιςτορικό (λόγω και των επενδφςεων ςε εταιρίεσ “startups”), οι οποίοι 

κα μποροφςαν να αποτελζςουν ζνα ςθμαντικό πυρινα, αςφαλϊσ όχι μοναδικό, για τθν 

κάλυψθ τουλάχιςτον των μικρότερων ςε μζγεκοσ ειςαγωγϊν εταιριϊν ςτο Χρθματιςτιριο. 

Σζλοσ ςυμβαίνει ςε μία εποχι όπου το ενδιαφζρον για Ελλθνικά (και διαπραγματεφςιμα) 

εταιρικά ομόλογα μζςω ιδιωτικϊν και δθμόςιων προςφορϊν αποδεικνφει τόςο τθν φπαρξθ 

επενδυτϊν όςο και τθ διάκεςθ για τοποκζτθςθ κεφαλαίων ςε ελκυςτικζσ επενδφςεισ υπό 

τθν ανάγκθ αναηιτθςθσ μιασ υψθλότερθσ απόδοςθσ. 

 

Ελλάδα: Ποιεσ Είναι οι Μζχρι τιγμήσ Επιδόςεισ ςε Επίπεδο Α.Δ.Ε. 

     

ε αντίκεςθ με τισ αξιοςθμείωτεσ επιδόςεισ τθσ Ελλθνικισ αγοράσ των Α.Δ.Ε. ςτθν περίοδο 

2000 – 2007, τα ζτθ που ακολοφκθςαν μζχρι ςιμερα χαρακτθρίςκθκαν από μόλισ 3 

ειςαγωγζσ νζων εταιριϊν ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, των εταιριϊν “MIG Real Estate”, 

“ΕΛ.ΣΕΧ. Άνεμοσ” και “Intercontinental International AEEAΠ”.     
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Ελληνικό Χρηματιςτήριο: Αρχικζσ Δημόςιεσ Εγγραφζσ, Περίοδοσ 2005 – 2016 
 

 

      Πθγι: Ελλθνικι Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ 

 

 

Ελληνικό Χρηματιςτήριο: Αρχικζσ Δημόςιεσ Εγγραφζσ, Περίοδοσ 2000 – 2007 
 

 

      Πθγι: Ελλθνικι Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ 

 

Αςφαλϊσ και δεν παραγνωρίηεται ο παράγοντασ τθσ πρωτοφανοφσ ςε όλα τα επίπεδα 

δθμοςιονομικισ και οικονομικισ κρίςθσ που ζλαβε χϊρα ςτθν Ελλάδα κατά το εξεταηόμενο 

χρονικό διάςτθμα και ο οποίοσ όπωσ ιταν φυςικό επζδραςε κακοριςτικά, δθλαδι ζντονα 

αρνθτικά, ςτθν επενδυτικι ψυχολογία. Όμωσ από τθν άλλθ πλευρά, δεν αποτελεί “καλι 

Ζτος Αριθμός Αρχικών Δ.Ε. Ποσό σε εκατ. €

2016 1 14,49

2015 0 0,00

2014 1 35,13

2013 0 0,00

2012 0 0,00

2011 0 0,00

2010 0 0,00

2009 1 10,00

2008 0 0,00

2007 4 500,53

2006 2 725,25

2005 7 81,90

ΤΝΟΛΟ 16 1.367,30

Έτος Σσνολικές Αριθμός Αρτικές Δημόσιες Εγγραυές

Εγγραυές Α.Δ.Ε. Ποσό (εκατ. εσρώ) % σσνόλοσ

2007 4 4 500,73 100

2006 2 2 725,25 100

2005 8 7 81,9 6

2004 10 10 95,4 100

2003 16 14 118,4 8,1

2002 20 18 92,5 9,6

2001 24 24 1.075,60 100

2000 49 48 2.557,80 87,8

ΣΥΝΟΛΟ 133 127 5.247,58
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εικόνα” μιασ οργανωμζνθσ χρθματιςτθριακισ αγοράσ όταν υπάρχει, ςχεδόν απόλυτθ, 

αδράνεια ςτισ ειςαγωγζσ νζων εταιριϊν για ζνα τόςο μεγάλο χρονικό διάςτθμα. υνεπϊσ 

ίςωσ να πρζπει να γίνει κάτι για αυτό ςτο μζλλον. 

Αυτι θ ανομβρία ςτισ ειςαγωγζσ νζων εταιριϊν τι μπορεί να υποδθλϊνει όμωσ; Ότι δεν 

υπάρχουν καλζσ επιχειριςεισ ςτθν Ελλθνικι αγορά τθσ κρίςθσ και τθσ φφεςθσ; Ότι δεν 

υπάρχουν κακόλου επενδυτζσ ςτθν Ελλάδα; Ότι δθλαδι δεν κα ιταν ελκυςτικό το “IPO” 

μιασ καλισ και υγιοφσ εταιρίασ αν ανακοίνωνε τθν πρόκεςι τθσ να ειςαχκεί ςτο Ελλθνικό 

Χρθματιςτιριο ςε μια λογικι, τθρουμζνων των ςυνκθκϊν, αποτίμθςθ; Ή ότι δεν κα 

βρίςκονταν κεςμικοί, επαγγελματίεσ ι ιδιϊτεσ επενδυτζσ να τοποκετιςουν κεφάλαια; 

Σα ερωτιματα είναι αςφαλϊσ ρθτορικά. Κι αυτό, διότι εφκολα κα μποροφςε κάποιοσ να 

παρατθριςει οριςμζνα ςτοιχεία που ζχουν διαμορφωκεί μζχρι ςιμερα ςτο Ελλθνικό 

οικονομικό και επενδυτικό περιβάλλον. 

1) Όποιοσ ιςχυρίηεται ότι δεν μπορεί να επιτφχει, ακόμθ και ςιμερα, το “IPO” μιασ 

καλισ Ελλθνικισ εταιρίασ τότε ίςωσ να μθν ζχει ςυνειδθτοποιιςει πόςεσ εταιρικζσ 

ςυναλλαγζσ ζχουν γίνει μζςω -ι προσ- Ελλθνικϊν ςυμφερόντων εταιριϊν τα 

τελευταία χρόνια με ι χωρίσ ξζνουσ επενδυτικοφσ φορείσ. φμφωνα με τα ςτοιχεία 

ερευνϊν, οι εταιρικζσ ςυναλλαγζσ των τελευταίων ετϊν ςτθν Ελλάδα, τα λεγόμενα 

“deals”, ανζρχονται ςε δεκάδεσ και αφοροφν μάλιςτα “καινοφρια” κεφάλαια. 

2) Σα αρκετά “deals” που υλοποιικθκαν τα τελευταία χρόνια ςτθν Ελλθνικι αγορά δεν 

αποδεικνφουν μόνο ότι υπάρχουν κεφάλαια με τθν πρόκεςθ να τοποκετθκοφν ςε 

ελκυςτικζσ εταιρίεσ, με ρεαλιςτικζσ αποτιμιςεισ, ακόμθ και κατά το ςτάδιο τθσ 

ειςαγωγισ τουσ ςτο Χρθματιςτιριο. Δείχνουν επίςθσ ότι αρχίηουν να αυξάνονται οι 

επενδυτζσ που παρακολουκοφν πλζον τθν Ελλάδα, με όλα τα προβλιματα τθσ 

οικονομίασ τθσ, κακϊσ ςτθν αγορά πζρα από τα λεγόμενα “distressed assets” 

διαφαίνονται υποςχόμενεσ εταιρίεσ που ξεχωρίηουν ςε δφςκολουσ κλάδουσ. 

3) Τπάρχει μια κατθγορία επενδυτϊν, οι οποίοι ενεργϊντασ και ωσ “angel investors” 

ςε Ελλθνικά “startups” κα μποροφςαν να “μετεξελιχκοφν” ςε επενδυτζσ για “IPOs”, 

ιδιαίτερα όταν αυτά γίνονται μζςω ιδιωτικισ τοποκζτθςθσ. Μάλιςτα επενδφοντασ 

ςε “startups” αυτοί οι επενδυτζσ ζχουν μάκει να αναλαμβάνουν πολφ 

μεγαλφτερουσ κινδφνουσ ςτα χαρτοφυλάκιά τουσ. 

4) Ειδικά τα τελευταία χρόνια ςτο εγχϊριο περιβάλλον του αποπλθκωριςμοφ και ςτο 

Ευρωπαϊκό περιβάλλον των χαμθλϊν επιτοκίων, θ αναηιτθςθ υψθλότερων 

αποδόςεων ςυνεχίηει να κερδίηει ζδαφοσ ανάμεςα ςτισ επιλογζσ που εξετάηουν οι 

επενδυτζσ ανεξαρτιτωσ “προφίλ”. 

5) Με δεδομζνο το χαμθλό ρυκμό επιςτροφισ κατακζςεων ςτο Ελλθνικό τραπεηικό 

ςφςτθμα, θ διαμόρφωςθ ελκυςτικϊν επενδυτικϊν επιλογϊν ςτο εγχϊριο 

περιβάλλον ενδεχομζνωσ να αποτελοφςε ζνα μικρό ζναυςμα, ςε αρχικό ςτάδιο, για 

τον επαναπατριςμό οριςμζνων κεφαλαίων. 

6) Οι εταιρίεσ, ειςθγμζνεσ και μθ, είναι πλζον μοχλευμζνεσ υπζρ του δζοντοσ με 

τραπεηικό δανειςμό και κα ιταν προσ όφελοσ τθσ επιχειρθματικισ οικονομίασ θ 

οποιαδιποτε τονωτικι “ζνεςθ” με κεφάλαια μετόχων. 
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Σι Ζχει υμβεί την Ίδια Περίοδο ςτισ Η.Π.Α. 

 

Η ςφγκριςθ τθσ Ελλθνικισ αγοράσ των νζων ειςαγωγϊν δεν μπορεί παρά να γίνει με τθν 

κορυφαία αγορά παγκοςμίωσ, δθλαδι τθν Αμερικανικι. Αναμφίβολα θ αγορά των 

δθμόςιων εγγραφϊν ςτισ Η.Π.Α. δεν είναι τόςο δθμοφιλισ όςο παλαιότερα, όμωσ κινείται 

εδϊ και καιρό αρκετά καλά. Οι δθμόςιεσ εγγραφζσ λαμβάνουν χϊρα αδιάκοπτα όλα αυτά 

τα τελευταία χρόνια παρά το γεγονόσ ότι οι Αμερικανοί επενδυτζσ παραμζνουν επιλεκτικοί 

ωσ προσ τισ επιλογζσ τουσ κακϊσ άλλεσ “νζεσ” μετοχζσ τισ αποτιμοφν υψθλότερα και άλλεσ 

“νζεσ” μετοχζσ τισ αποτιμοφν χαμθλότερα από τθν τιμι ειςαγωγισ τουσ. Για παράδειγμα 

υπιρξαν μετοχζσ τθσ τεχνολογίασ οι οποίεσ δεν επζδειξαν ιδιαίτερα ανοδικι πορεία ι 

κινικθκαν κακοδικά ωσ προσ τθν αποτίμθςι τουσ μετά από το ςτάδιο τθσ ειςαγωγισ τουσ. 

Όμωσ ςτα χρόνια μετά από τθν κρίςθ τθσ περιόδου 2007 – 2008 αναπτφχκθκε μια 

αξιοπρεπισ αγορά νζων ειςαγωγϊν από εταιρίεσ διαφορετικϊν κλάδων. 

 

Χρηματιςτήριο Η.Π.Α.: Αρχικζσ Δημόςιεσ Εγγραφζσ, Περίοδοσ 2005 – 2016 

 

      Πθγι: Factset.     θμείωςθ: Σα μεγζκθ αποτυπϊνονται κατά προςζγγιςθ. 

Ζτος Αριθμός Αρχικών Δ.Ε. Ποσό σε εκατ. $

2016 100 20.000,00

2015 160 33.000,00

2014 390 95.000,00

2013 230 63.000,00

2012 140 45.000,00

2011 135 39.000,00

2010 155 42.000,00

2009 60 24.000,00

2008 45 25.000,00

2007 225 57.000,00

2006 205 45.000,00

2005 200 38.000,00

2004 230 52.000,00

2003 80 20.000,00

2002 80 24.000,00

2001 90 41.000,00

2000 410 90.000,00

ΤΝΟΛΟ 2.935 753.000,00
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φγκριςη Ελλάδασ και Η.Π.Α. και Δυνητικζσ Α.Δ.Ε. βάςει Τποθετικοφ εναρίου 

 

ε όλεσ τισ αγορζσ του κόςμου, ιςχφει ο ίδιοσ κανόνασ διαχρονικά, ζςτω και με εξαιρζςεισ. 

Ότι δθλαδι για καλζσ εταιρίεσ με δίκαιεσ ι ρεαλιςτικζσ αποτιμιςεισ μποροφν να 

εξευρεκοφν κεφάλαια από επενδυτζσ ανεξαρτιτωσ χρονικισ ςυγκυρίασ, δθλαδι ακόμθ και 

ςε περιόδουσ μετά από κρίςθ ι ςε ςτάδιο οικονομικισ φφεςθσ. Αςφαλϊσ το Ελλθνικό 

Χρθματιςτιριο δεν μπορεί να κινθκεί ςτουσ ιδιαίτερα ενκουςιϊδεισ ρυκμοφσ του 

“Snapchat” και τθσ ομϊνυμθσ εταιρίασ “Snap Inc.” που ειςιχκθ τθν Πζμπτθ 2 Μαρτίου 2017 

ςτο Αμερικανικό Χρθματιςτιριο και παρουςίαςε ςθμαντικι απόδοςθ κατά τισ πρϊτεσ 

θμζρεσ διαπραγμάτευςθσ. Όμωσ από τθν άλλθ πλευρά, αναμφίβολα θ Ελλθνικι αγορά κα 

μποροφςε να είχε επιδείξει καλφτερεσ επιδόςεισ ςε επίπεδο νζων ειςαγωγϊν από τισ πολφ 

χαμθλζσ επιδόςεισ που ζχει μζχρι ςιμερα παρουςιάςει. Σο ακακάριςτο εγχϊριο προϊόν 

μιασ χϊρασ (Α.Ε.Π.) αποτελϊντασ το πιο αντιπροςωπευτικό, διεκνϊσ ςυγκρίςιμο και πιο 

“διαφανζσ” ςτατιςτικό μζγεκοσ, κα μποροφςε να είναι θ βάςθ για πολλζσ ςυγκρίςεισ ςτθν 

περίπτωςθ τθσ αδρανοφσ αγοράσ των IPOs ςτθν Ελλάδα. τθν περίοδο 2005 – 2016, θ 

Ελλθνικι αγορά των νζων ειςαγωγϊν εταιριϊν διαμορφϊκθκε ςτο επίπεδο των 1,4 

διςεκατομμυρίων ευρϊ περίπου ζναντι τθσ αντίςτοιχθσ Αμερικανικισ αγοράσ θ οποία 

ανιλκε ςε 493 διςεκατομμφρια ευρϊ ςτο ίδιο χρονικό διάςτθμα. 

 

 

φγκριςη Αγορών Αρχικών Δημόςιων Εγγραφών μεταξφ Ελλάδασ & Η.Π.Α. 
 

 
 

      θμείωςθ: Σα μεγζκθ αποτυπϊνονται ςε λογαρικμικι κλίμακα.    

 

1.367,30

493.155,82

1,00

10,00

100,00

1.000,00

10.000,00

100.000,00

1.000.000,00

Ελλάδα Η.Π.Α.

Περίοδοσ 2005 - 2016,  Αντληθζντα Κεφάλαια (ςε εκατ. Ευρώ)
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φγκριςη Ακαθάριςτου Εγχώριου Προϊόντοσ μεταξφ Ελλάδασ & Η.Π.Α. 
 

 
 

      θμείωςθ: Σα μεγζκθ αποτυπϊνονται ςε λογαρικμικι κλίμακα.    

 

Μια απλι ςφγκριςθ μεταξφ των Α.Ε.Π. Ελλάδασ και Η.Π.Α. δείχνει ότι θ αγορά των νζων 

ειςαγωγϊν ςτο εγχϊριο περιβάλλον κατά τα τελευταία χρόνια κα μποροφςε να ιταν 

ςθμαντικι ςε ςφγκριςθ με το χαμθλό επίπεδο που τελικά επιτεφχκθκε, αν οι πολιτικζσ και 

οι πρακτικζσ παρά τθν οξεία κρίςθ ιταν πιο αποφαςιςτικζσ και αποτελεςματικότερεσ. 

 

Δυνητικζσ Αρχικζσ Δημόςιεσ Εγγραφζσ για την Ελληνική Αγορά 

Βάςει Τποθετικοφ εναρίου για την Περίοδο 2005 – 2016 

 

      θμείωςθ: Σα μεγζκθ εξάγονται βάςει αναλογικισ προςζγγιςθσ και είναι ενδεικτικά. 

184,49

17.406,34

1,00

10,00

100,00

1.000,00

10.000,00

100.000,00

Ελλάδα Η.Π.Α.

Ακαθάριςτο Εγχώριο Προϊόν - Α.Ε.Π. (ςε δις. Ευρώ)

Δισ. Ευρώ

Ελλθνικζσ Α.Δ.Ε. 1,4

Αμερικανικζσ Α.Δ.Ε. 493,2

Ελλθνικό Α.Ε.Π. 184,5

Αμερικανικό Α.Ε.Π. 17.406,3

Δυνθτικζσ Ελλθνικζσ Α.Δ.Ε. 6,59

Πραγματοποιθκείςεσ Α.Δ.Ε. 1,37

Διαφορά (%) -79%
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υμπζραςμα 

 

Κανείσ δεν αμφιβάλλει για τθ δεινι κζςθ ςτθν οποία ζχει βρεκεί θ Ελλθνικι αγορά μετοχϊν 

με αφορμι τθν εγχϊρια οικονομικι κρίςθ, ωςτόςο ςχεδόν ποτζ δεν πρζπει μια οικονομία 

και μια επενδυτικι αγορά, θ οποία ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ αποδεδειγμζνα διακζτει 

ελκυςτικζσ εταιρίεσ και καινοτόμεσ επιχειρθματικζσ ιδζεσ, να φτάνει ςτο άλλο άκρο. 

Δθλαδι ςτθν “κατάρρευςθ” ι ςτο ςχεδόν μθδενιςμό τθσ αγοράσ των νζων ειςαγωγϊν 

εταιριϊν ςτο Χρθματιςτιριο. 

 

Νικόλαοσ Ηρ. Γεωργιάδθσ, PhD     

VRS (Valuation & Research Specialists)     

 

Σεκείωζε: Η παξνύζα αλάιπζε δελ αθνξά ζε εηζαγωγέο λέωλ εηαηξηώλ ζηελ Ελαιιαθηηθή Αγνξά, ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη ωο “κε νξγαλωκέλε αγνξά”, θαζώο δελ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο πνπ ππνρξεωηηθά 

εθαξκόδνληαη ζηηο νξγαλωκέλεο αγνξέο θαη επηβάιινπλ απζηεξόηεξεο πξνϋπνζέζεηο εηζαγωγήο θαη 

παξακνλήο ζε απηέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πλθροφόρθςθ που περιλαμβάνεται ςτο παρόν ζγγραφο βαςίηεται ςε δεδομζνα που ζχουν λθφκεί από αναγνωριςμζνεσ 

ςτατιςτικζσ υπθρεςίεσ, δθμοςιευμζνεσ αναφορζσ ι πλθροφορίεσ, ι άλλεσ πθγζσ που κεωροφνται αξιόπιςτεσ. Ωςτόςο, θ 

πλθροφόρθςθ αυτι δεν ζχει εξακριβωκεί από τθ VRS και θ VRS δεν παρακζτει δθλϊςεισ για τθν ακρίβεια και τθν πλθρότθτά 

τθσ. Η πλθροφόρθςθ αλλά και οποιαδιποτε δθλωκείςα άποψθ δεν αποτελοφν προςφορά για πϊλθςθ ι πρόταςθ για 

προςφορά πϊλθςθσ οποιωνδιποτε μετοχϊν, δικαιωμάτων προτίμθςθσ, μετατρζψιμων αξιόγραφων ι δικαιωμάτων 

προαίρεςθσ των «καλυπτόμενων εταιριϊν» ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ. 


