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1
 Αναµένεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 6,9% σε όρους όγκου (Υπουργείο Οικονοµικών - Εισηγητική έκθεση προϋπολογισµού 2022, Νοέµβριος 2021).     

2
 Δελτίο Τύπου ΕΛ.ΣΤΑΤ. 15/10/2021.

3
 Δελτίο Τύπου ΕΛ.ΣΤΑΤ. 06/12/2021
4
 Για τους σκοπούς της ανάλυσης ως εταιρικός τοµέας ορίζεται το σύνολο των επιχειρήσεων, τα οικονοµικά δεδοµένα των οποίων
 περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς».

επιχειρήσεων για το οικονοµικό έτος 2020.
Αναλυτικότερα, το 2020 ο ελληνικός εταιρικός τοµέας εµφάνισε 
πτώση τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στην καθαρή κερδοφορία 
του. 

4Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του εταιρικού τοµέα  συνολικά, προέρχο-
νται από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς και τα αποτελέσµατα 
χρήσης 21.007 επιχειρήσεων, για τα έτη 2020 και 2019, τα οποία 
συνέλεξε και επεξεργάστηκε η ICAP CRIF. Οι συγκεντρωτικοί πίνακες και 
τα διαγράµµατα που δηµιουργήθηκαν από την επεξεργασία των 
δεδοµένων παρουσιάζονται στην νέα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε 
Αριθµούς». Επισηµαίνεται ότι, περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά 
δεδοµένα των εταιρειών για τις οποίες υπήρχε διαθέσιµος ισολογισµός 
για τα έτη 2020 και 2019 µέχρι την ηµεροµηνία οριστικοποίησης του 
δείγµατος (30η Δεκεµβρίου 2021). Εξαιρούνται οι εταιρείες οι οποίες 
δεν συµπεριλαµβάνουν στα αποτελέσµατα χρήσης κύκλο εργασιών και 
λειτουργικά έσοδα και για τα δύο έτη. Για τις εταιρείες που ανήκουν σε 
κλάδους που αποδίδουν Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), έχει ληφθεί 
υπόψη ο Καθαρός Κύκλος Εργασιών όπου αυτός αναγράφεται. Η ταξινό-
µηση των εταιρειών ακολουθεί το ευρωπαϊκό σύστηµα ταξινόµησης των 
κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας NACE - αναθεώρηση 2 (εξαιρού-
νται τα NACE 84, 94). 
Από την επεξεργασία των συγκεντρωτικών οικονοµικών µεγεθών 
20.570 επιχειρήσεων, στις οποίες δεν περιλαµβάνονται αυτές του 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα, προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασι-
ών τους µειώθηκε κατά 11,6% το 2020 σε σχέση µε το 2019 και 
διαµορφώθηκε σε €140,7 δισ. (έναντι €159,2 δισ. το 2019). 
Επισηµαίνεται ότι, µείωση κατέγραψαν οι πωλήσεις σε οκτώ από τους 
εννέα ευρύτερους κλάδους του εταιρικού τοµέα (εξαιρουµένου του 
χρηµατοπιστωτικού). Την µεγαλύτερη (ποσοστιαία) µείωση στον κύκλο 

1Σε τροχιά ανάπτυξης επανέρχεται η ελληνική οικονοµία από το 2021 , 
έπειτα από τη σηµαντική ύφεση που υπέστη το 2020 εξαιτίας της 
υγειονοµικής κρίσης. Τα έκτακτα µέτρα που ελήφθησαν από την Πολιτεία 
για τον περιορισµό της διασποράς της νόσου Covid-19, από τον Μάρτιο 
του 2020, συρρίκνωσαν την ελληνική οικονοµία, η οποία κατέγραψε 

2µείωση του ΑΕΠ σε όρους όγκου, κατά 9,0%  το 2020/2019. Αντίθετα, 
το 2021 παρόλο που υπήρχαν ακόµη σε ισχύ περιοριστικά µέτρα για την 
άσκηση της οικονοµικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα 
στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, το ΑΕΠ της χώρας σηµείωσε άνοδο 9,4% 

3συνολικά το πρώτο 9-µηνο του 2021 .
Οι προσδοκίες για ταχύτερη, της αναµενόµενης, ανάκαµψη της 
ελληνικής οικονοµίας κατά το τρέχον έτος βελτιώνονται διαρκώς, όπως 
αποτυπώνεται στις αναθεωρήσεις των σχετικών εκτιµήσεων, τόσο της 
Ελληνικής Κυβέρνησης, όσο και διεθνών οργανισµών. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, σε έκθεσή της τον Νοέµβριο του 2021, αναφέρει πως η 
ελληνική οικονοµία αναµένεται να αναπτυχθεί κατά 7,1% το 2021 και 
κατά 5,2% το 2022. Το Υπουργείο Οικονοµικών εκτιµά σωρευτική 
ανάπτυξη 11,7% την διετία 2021-2022, σηµατοδοτώντας πως το 
2022 αναµένεται να αποκατασταθεί και να αυξηθεί περαιτέρω το 
επίπεδο του εγχώριου προϊόντος κατά 1,7% σε σχέση µε το 2019. 
Ωστόσο, οι πληθωριστικές πιέσεις που επικρατούν την τρέχουσα 
περίοδο σε διεθνές επίπεδο δηµιουργούν προβλήµατα και στην εγχώρια 
οικονοµική δραστηριότητα, συµβάλλοντας στη δηµιουργία ενός 
κλίµατος αβεβαιότητας. 
Παρά τις θετικές εκτιµήσεις και προβλέψεις των ελληνικών και διεθνών 
οργανισµών για την εξέλιξη της ελληνικής οικονοµίας την διετία 2021-
2022, η υγειονοµική κρίση (Covid-19) επηρέασε σηµαντικά και 
συρρίκνωσε τη δυναµική του ελληνικού εταιρικού τοµέα το 2020. 
Οι επιπτώσεις της πανδηµίας αποτυπώνονται στη συνολική εικόνα που 
προκύπτει από τους ισολογισµούς και τα αποτελέσµατα χρήσης των 

Κύκλος Εργασιών 2020:
Μερίδια επί του συνόλου του Εταιρικού Τοµέα

Γεωργία-αλιεία

Ορυχεία-λατοµεία

Μεταποίηση

Ενέργεια-ύδρευση

Κατασκευές

Εµπόριο

Ξενοδοχεία-εστιατόρια

Μεταφορές-επικοινωνίες

Λοιπές υπηρεσίες

1,0%

7,1%
1,1%

31,1%

7,1%

3,1%
40,9%

0,3%8,2%

Οι Μεταβολές της Κερδοφορίας: 2020-2019
(Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών)

(€ 000)

Κατηγορία ΑποτέλεσµαΕπιχειρήσεις Μεταβολή   
  2020 2019

Κ 2020 – Κ 2019 11.091 7.788.571 8.814.462 -1.025.891

Ζ 2020 – Κ 2019 3.250 -2.252.203 2.115.434 -4.367.637

Κ 2020 – Ζ 2019 1.870 765.940 -2.750.780 3.516.720

Ζ 2020 – Ζ 2019 4.359 -2.244.790 -2.405.161 160.371

Σύνολο 20.570 4.057.518 5.773.956 -1.716.438

Κ 2020/19 = επιχειρήσεις που ήταν κερδοφόρες το 2020/2019
Ζ 2020/19 = επιχειρήσεις που ήταν ζηµιογόνες το 2020/2019

Εισαγωγικό Σηµείωµα
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Εταιρικός τοµέας: Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη ανά Τοµέα 2020-2019
(€ εκατ.)

       Ενεργητικό
2020               2019           %Κλάδος

   Κύκλος Εργασιών
2020               2019          %

  Κέρδη προ φόρου
2020             2019               %

εργασιών κατέγραψε ο κλάδος των Ξενοδοχείων – Εστιατορίων 
(-61,9%) και ακολούθησε ο κλάδος των Μεταφορών - Επικοινωνιών 
(-18,8%). Με µικρή διαφορά έπονται οι κλάδοι των Λοιπών υπηρεσιών 
(-13,0%) και της Μεταποίησης (-12,2%). Μικρότερη (ποσοστιαία) 
µείωση σηµείωσαν οι υπόλοιποι κλάδοι του εταιρικού τοµέα, ενώ ο 
κλάδος της Γεωργίας – Αλιείας ήταν ο µόνος που παρουσίασε αύξηση 
των συνολικών του πωλήσεων το 2020/2019 (+7,3%).
Σχετικά µε τα συνολικά αποτελέσµατα του εταιρικού τοµέα (ανεξαρτή-
τως κλάδου δραστηριότητας), το 2020 σε σχέση µε το 2019, διαπιστώ-
νονται τα εξής: 

l Παράλληλα µε τη µείωση των συνολικών πωλήσεων (-11,6%) 
συρρικνώθηκαν και τα µεικτά κέρδη µε ελαφρώς υψηλότερο 
ρυθµό (-12,4%).

l Οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης καθώς και οι χρηµατο-
οικονοµικές δαπάνες παρουσίασαν συνολικά µείωση 2,9%. 

l Οι παραπάνω µεταβολές συνέβαλαν στη σηµαντική επιδείνωση 
των λειτουργικών αποτελεσµάτων, τα οποία κατέγραψαν πτώση 
της τάξης του 38,0% το 2020/2019. 

l Αντίθετα, αξιοσηµείωτη είναι η “ανατροπή” του µη λειτουργικού 
αποτελέσµατος, το οποίο κατέστη θετικό το 2020 από αρνητικό το 
2019. 

l Τα καθαρά κέρδη διαµορφώθηκαν σε €4,1 δισ. το 2020 
παρουσιάζοντας σηµαντική πτώση 29,7% σχέση µε το 
προηγούµενο έτος.

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι τα καθαρά αποτελέσµατα 
χρήσης επηρεάζονται, σε σηµαντικό βαθµό, από µία µεγάλη εταιρεία του 
κλάδου της Ενέργειας, η οποία κατέγραψε κέρδη ποσού €67,5 εκατ. το 
2020 από ζηµιές ύψους €2,3 δισ. το 2019. Εάν δεν ληφθούν υπόψη τα 
οικονοµικά στοιχεία της συγκεκριµένης εταιρείας και για τα δύο έτη, 
τότε τα συνολικά κέρδη του εταιρικού τοµέα εµφανίζονται µειωµένα 
κατά 50% περίπου το 2020 έναντι του 2019.

Αναφορικά µε τους επί µέρους κλάδους (του µη χρηµατοπιστωτικού 
εταιρικού τοµέα), δύο κατέστησαν ζηµιογόνοι το 2020, ενώ οι 
υπόλοιποι ήταν κερδοφόροι. Συγκεκριµένα, οι κλάδοι Ξενοδοχεία – 
Εστιατόρια και Ορυχεία – Λατοµεία κατέγραψαν ζηµίες το 2020, όταν ο 
πρώτος το 2019 ήταν κερδοφόρος ενώ ο δεύτερος ήταν, επίσης, 
ζηµιογόνος. Τρεις κλάδοι (Γεωργία - Αλιεία, Ενέργεια - Ύδρευση και 
Κατασκευές) σηµείωσαν θετικά αποτελέσµατα (κέρδη) το 2020 ενώ το 
προηγούµενο έτος είχαν καταγράψει ζηµίες. 

Η πλειοψηφία των 20.570 εταιρειών (63,0%) ήταν κερδοφόρες το 
2020, τα δε κέρδη τους υπερίσχυσαν και καθόρισαν και το συνολικό 

Μη χρηµατοπιστωτικός τοµέας

Γεωργία-αλιεία 1.907 1.712 11,4 1.618 1.508 7,3 20 -19 202,4

Ορυχεία-λατοµεία 1.890 2.016 -6,3 434 460 -5,6 -141 -128 -10,2

Μεταποίηση 55.335 53.507 3,4 43.738 49.836 -12,2 1.554 2.771 -43,9

Ενέργεια-ύδρευση 30.848 30.746 0,3 10.033 10.841 -7,5 550 -1.898 129,0

Κατασκευές 9.720 9.421 3,2 4.312 4.624 -6,7 62 -54 213,9

Εµπόριο 42.881 40.983 4,6 57.604 62.633 -8,0 1.634 1.688 -3,2

Ξεν/χεία-εστ/ρια 13.055 12.802 2,0 1.442 3.782 -61,9 -538 291 -284,9

Μετ/ρές-επικ/νίες 40.781 40.432 0,9 9.995 12.301 -18,8 271 1.721 -84,3

Λοιπές υπηρεσίες 29.995 28.956 3,6 11.532 13.249 -13,0 647 1.402 -53,9

Σύνολο 226.411 220.576 2,6 140.708 159.234 -11,6 4.058 5.774 -29,7

Χρηµατοπιστωτικός τοµέας

Τράπεζες 158.648 188.138 -15,7 5.206 5.350 -2,7 -623 148 -520,2

Ασφάλειες 20.296 19.204 5,7 3.549 3.493 1,6 462 378 22,2

Λοιπές χρηµ/τικές 19.511 17.946 8,7 1.070 899 19,0 223 396 -43,8

Σύνολο 198.455 225.288 -11,9 9.825 9.742 0,9 62 922 -93,3

Γενικό Σύνολο 424.866 445.864 -4,7 150.533 168.976 -10,9 4.120 6.696 -38,5

Εισαγωγικό Σηµείωµα
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Εταιρικός Τοµέας: Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί Δείκτες 2020-2019
(Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών)

ΠΜΚ= Περιθώριο µεικτού κέρδους, ΠΚΚ= Περιθώριο καθαρού κέρδους, ΔΕ= Δανειακή επιβάρυνση, ΓΡ= Γενική ρευστότητα

Γεωργία-αλιεία 14,26 11,06 1,22 -1,28 0,69 0,67 1,45 1,36

Ορυχεία-λατοµεία 12,35 13,61 -32,49 -27,85 0,76 0,80 0,47 0,41

Μεταποίηση 18,01 17,84 3,55 5,56 0,56 0,54 1,44 1,42

Ενέργεια-ύδρευση 19,78 13,73 5,48 -17,51 0,66 0,64 1,12 1,12

Κατασκευές 17,61 16,29 1,43 -1,17 0,66 0,65 1,38 1,36

Εµπόριο 19,76 19,19 2,84 2,70 0,68 0,66 1,32 1,29

Ξεν/χεία-εστ/ρια 22,84 43,74 -37,32 7,70 0,59 0,53 0,94 0,89

Μετ/ρές-επικ/νίες 41,23 43,58 2,71 13,99 0,71 0,69 0,42 0,46

Λοιπές υπηρεσίες 37,02 37,60 5,61 10,58 0,58 0,56 1,16 1,11

Σύνολο 22,03 22,22 2,88 3,63 0,64 0,62 1,10 1,09

ΠΜΚ %
2020             2019Κλάδος

ΠΚΚ %
2020             2019

ΔΕ
2020             2019

ΓΡ
2020             2019

αποτέλεσµα. Τη µεγαλύτερη συµµετοχή στα κέρδη είχαν οι κλάδοι του 
Εµπορίου και της Μεταποίησης.
Από το σύνολο του δείγµατος, ο κυριότερος παράγοντας που συνέβαλε 
περισσότερο στη µείωση του συνολικού καθαρού αποτελέσµατος το 
2020 σε σχέση µε το 2019 ήταν κυρίως οι 3.250 επιχειρήσεις οι οποίες 
κατέγραψαν σηµαντικές ζηµιές το 2020 (€2.252 εκατ.) έναντι κερδών 
(€2.115 εκατ.) το 2019. Παράλληλα, τα συνολικά κέρδη των 11.091 
επιχειρήσεων µειώθηκαν κατά 11,6% (από €8.814 εκατ. σε €7.789 
εκατ.). Από την άλλη πλευρά, σηµαντική ήταν η µεταβολή των 
αποτελεσµάτων 1.870 εταιρειών, όπου από ζηµίες ύψους €2.751 εκατ. 
το 2019 κατέγραψαν κέρδη €766 εκατ. το 2020. 
Εξετάζοντας ορισµένους βασικούς χρηµατοοικονοµικούς δείκτες του 
συνόλου των επιχειρήσεων διαπιστώνονται οριακές µεταβολές στα 
περιθώρια κερδοφορίας τους. Συγκεκριµένα, το περιθώριο µεικτού 
κέρδους µειώθηκε κατά 0,19 ποσοστιαίες µονάδες και διαµορφώθηκε 
σε 22,03% τo 2020. Επίσης, το περιθώριο καθαρού κέρδους 
µειώθηκε κατά 0,75 ποσοστιαίες µονάδες, και κυµάνθηκε στο 2,88% 
την ίδια περίοδο. Τόσο ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης όσο και αυτός 
της γενικής ρευστότητας δεν παρουσίασαν αξιόλογη µεταβολή την 
εξεταζόµενη διετία και διαµορφώθηκαν στο 0,64 και 1,10 αντίστοιχα.
Το υψηλότερο περιθώριο µεικτού κέρδους το 2020 κατείχαν οι κλάδοι 

των Μεταφορών-Επικοινωνιών (41,23%) και οι Λοιπές Υπηρεσίες 
(37,02%). Σηµαντική µεταβολή κατέγραψε ο κλάδος των Ξενοδοχείων 
– Εστιατορίων όπου ο δείκτης του περιθωρίου µεικτού κέρδους 
διαµορφώθηκε στο 22,84% το 2020, µειωµένος κατά 20,9 ποσο-
στιαίες µονάδες σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Σε αρνητικά επίπεδα 
κυµάνθηκε το περιθώριο καθαρού κέρδους για τους κλάδους των 
Ορυχείων – Λατοµείων καθώς και των Ξενοδοχείων – Εστιατορίων. 
Ιδιαίτερα ο κλάδος των Ξενοδοχείων – Εστιατορίων φαίνεται ότι επηρε-
άστηκε σηµαντικά από την πανδηµία Covid–19 και τις επιπτώσεις που 
επέφερε, αφού ο δείκτης από το 7,70% το 2019 διαµορφώθηκε στο 
-37,32% το 2020. 
Μείωση κατά 2,21 ποσοστιαίες µονάδες παρουσίασε ο δείκτης 
αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων του συνόλου των εταιρειών, ο 
οποίος διαµορφώθηκε σε 5,16% το 2020 από 7,37% το προηγούµενο 
έτος. Αν και οι επτά από τους 9 επί µέρους κλάδους εµφάνισαν θετικούς 
δείκτες, η πλειοψηφία αυτών κατέγραψε µείωση το 2020 σε σχέση µε 
το 2019. Τον υψηλότερο δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 
εµφάνισε ο κλάδος του Εµπορίου (12,6%) για το 2020, µειωµένος κατά 
0,7 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 2019. Σε αρνητικά επίπεδα 
κυµάνθηκε ο δείκτης στους κλάδους Ορυχεία – Λατοµεία (-42,4%) και 
Ξενοδοχεία – Εστιατόρια (-9,6%).

Εισαγωγικό Σηµείωµα
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Διαφορετικές ήταν οι επιδόσεις όσον αφορά στην κατανοµή της 
αποδοτικότητας κατά µέγεθος επιχείρησης. Το 2020 ο υψηλότερος δεί-
κτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων καταγράφηκε στις µικρές επιχει-
ρήσεις (µε προσωπικό από 10 έως 49 άτοµα) και ακολούθησαν οι 
µεσαίες επιχειρήσεις (προσωπικό από 50 έως 249). 
Τέλος, όσον αφορά σε βασικά οικονοµικά µεγέθη του συνόλου των 
20.570 επιχειρήσεων προκύπτει ότι τα συνολικά κεφάλαια (του µη 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα) παρουσίασαν αύξηση κατά 2,6% το 
2020/2019, ανερχόµενα σε €226,4 δισ. Οριακή µείωση κατά 0,7% 
εµφάνισαν τα καθαρά πάγια στοιχεία, ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό 
σηµείωσε άνοδο 7,8%. Ειδικότερα, αξιοσηµείωτη αύξηση κατέγραψαν 
τα ταµειακά διαθέσιµα (18,5%).

Από πλευράς παθητικού, τα ίδια κεφάλαια µειώθηκαν κατά 2,9% 
διαµορφούµενα σε €77,5 δισ. το 2020. Οι συνολικές υποχρεώσεις 
αυξήθηκαν κατά 6,0%, µε αποτέλεσµα η σχέση ξένων προς ίδια κεφά-
λαια να επιδεινωθεί σε 1,86 το 2020 από 1,70 το 2019.

Αύξηση κατά 6,1% παρουσίασαν οι συνολικές µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις το 2020/2019, οι δε βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
διευρύνθηκαν µε παρόµοιο ρυθµό (5,9%). Οι δείκτες ρευστότητας 
παρέµειναν σχεδόν στάσιµοι τη διετία 2020-2019. 

Σε κλαδικό επίπεδο, η πλειοψηφία αυτών κατέγραψε απώλειες στα 
συνολικά µεγέθη, ωστόσο υπήρξαν διαφορές όσον αφορά στα 
αποτελέσµατα των επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, ανά τοµέα δραστηριό-
τητας παρατηρούνται τα εξής: 
Σε θετική τροχιά κινήθηκε το σύνολο του ενεργητικού, ενός δείγµατος 
229 επιχειρήσεων, του κλάδου γεωργίας-αλιείας  καταγράφοντας 
άνοδο 11,4% το 2020/2019. Παράλληλα, αύξηση 7,3% παρουσίασε 
και ο κύκλος εργασιών, ο οποίος διαµορφώθηκε σε €1,6 δισ. το 2020, 
ενώ τα µεικτά κέρδη διευρύνθηκαν µε πολύ πιο υψηλό ρυθµό, κατά 
38,3%, την ίδια περίοδο. Η µεταβολή αυτή σε συνδυασµό και µε τη 
µείωση των χρηµατοοικονοµικών δαπανών ανέδειξαν τον κλάδο 
κερδοφόρο το 2020, ενώ το προηγούµενο έτος είχε καταγράψει ζηµίες. 
Αναλυτικότερα, τα κέρδη του κλάδου διαµορφώθηκαν σε €19,7 εκατ. το 
2020 από ζηµίες ύψους €19,2 εκατ. το 2019. Αξίζει να σηµειωθεί πως 
ο κλάδος της γεωργίας-αλιείας είναι ο µοναδικός που εµφάνισε άνοδο 
των πωλήσεων την περίοδο 2019-2020.
Στον κλάδο των ορυχείων-λατοµείων ο κύκλος εργασιών, ενός 
δείγµατος 65 επιχειρήσεων, µειώθηκε κατά 5,6% και διαµορφώθηκε 
σε €434,4 εκ., ενώ τα µεικτά κέρδη συρρικνώθηκαν µε αρκετά πιο 
υψηλό ρυθµό, κατά 14,3%. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασµό και µε την 
αύξηση των δαπανών διοίκησης και διάθεσης κατά 18,4% είχαν ως 
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αποτέλεσµα τη σηµαντική επιδείνωση του λειτουργικού αποτελέσµατος, 
το οποίο διαµορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα και τα δύο έτη. Το τελικό 
καθαρό αποτέλεσµα ήταν ζηµιογόνο την εξεταζόµενη διετία και µάλιστα 
το 2020, λόγω των παραπάνω µεταβολών, οι ζηµιές κατέγραψαν 
σηµαντική αύξηση σε σχέση µε το 2019. Τα συνολικά κεφάλαια του 
κλάδου διαµορφώθηκαν σε €1,9 δισ. περίπου, µειωµένα κατά 6,3% 
την ίδια περίοδο.
Το δείγµα 3.381 µονάδων του κλάδου της µεταποίησης εµφάνισε 
µείωση στον κύκλο εργασιών, κατά 12,2%, διαµορφούµενος σε €43,7 
δισ. το 2020. Τα µεικτά κέρδη συρρικνώθηκαν µε ελαφρά χαµηλότερο 
ρυθµό (-11,4%), ενώ σηµαντική πτώση (κατά 45,3%) εµφάνισε το 
συνολικό λειτουργικό αποτέλεσµα. Κατ' επέκταση, η συρρίκνωση των 
παραπάνω µεγεθών οδήγησε στη µείωση των καθαρών κερδών, κατά 
43,9% το 2020 έναντι της προηγούµενης χρήσης.
Το συνολικό ενεργητικό του κλάδου ανήλθε σε €55,3 δισ. το 2020, 
αυξηµένο κατά 3,4% έναντι του προηγούµενου έτους. Σε αντίθεση, 
µείωση 1,4% κατέγραψαν τα ίδια κεφάλαια, ενώ οι συνολικές 
υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 7,2%. Ειδικότερα, ιδιαίτερη άνοδο 
σηµείωσαν οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (17,1%), ενώ οι 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αυξήθηκαν ελαφρά (1,9%). 
Οι µεταβολές αυτές οδήγησαν στην επιδείνωση της σχέσης ξένων προς 

ίδια κεφάλαια, σε 1,35 το 2020 από 1,24 το 2019. Σχετικά µε τους 
δείκτες κερδοφορίας, το περιθώριο µεικτού κέρδους διευρύνθηκε 
οριακά κατά 0,17 ποσοστιαίες µονάδες, ενώ το περιθώριο καθαρού 
κέρδους υποχώρησε κατά 2,01 ποσοστιαίες µονάδες. Σηµαντική 
επιδείνωση παρουσίασε ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, ο 
οποίος διαµορφώθηκε στο 6,67% το 2020 από 12,34% το 2019. 
Ο κύκλος εργασιών των 777 επιχειρήσεων του δείγµατος στον κλάδο 
της ενέργειας-ύδρευσης µειώθηκε κατά 7,5% το 2020 και 
διαµορφώθηκε σε €10,0 δισ. Σε αντίθεση, τα συνολικά µεικτά κέρδη 
αυξήθηκαν σηµαντικά (33,4%) το ίδιο έτος και ανήλθαν σε €2,0 δισ. 
λόγω της αισθητής µείωσης του κόστους πωληθέντων(€-1,3 δισ. σε 
απόλυτα µεγέθη). Ωστόσο, παρά την αύξηση αυτή, τα λειτουργικά 
αποτελέσµατα του κλάδου ενισχύθηκαν µόνο κατά 3,6% λόγω της 
εντυπωσιακής αύξησης των λειτουργικών δαπανών (61,3%).
Η βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσµάτων και κυρίως η “ανατροπή” 
του µη λειτουργικού αποτελέσµατος, το οποίο από έντονα αρνητικό το 
2019 κατέστη θετικό το 2020, οδήγησε στην καταγραφή κερδών ύψους 
€550,0 εκατ. το 2020 από ζηµίες €1,9 δισ. το προηγούµενο έτος. 
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι, η µεταβολή αυτή οφείλεται, 
κατά κύριο λόγο, σε µια µεγάλη εταιρεία του κλάδου της ενέργειας η 
οποία όχι µόνο µείωσε σηµαντικά το κόστος πωληθέντων (κατά περίπου 
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€768 εκατ.) µε αποτέλεσµα τη σηµαντική αύξηση των µεικτών κερδών, 
αλλά βασικά µηδένισε τα µη λειτουργικά έξοδα του 2019 (ύψους €2 
δισ.). Αν εξαιρεθεί η συγκεκριµένη εταιρεία από το δείγµα και για τα δύο 
έτη, τότε η µεταβολή των καθαρών κερδών θα περιοριζόταν σε 13,4% 
και των µεικτών κερδών σε 5,1%, ενώ ο κλάδος θα είχε θετικό καθαρό 
αποτέλεσµα και τα δύο έτη. 
Από πλευράς µεγεθών ισολογισµού, το συνολικό ενεργητικό των 777 
εταιρειών αυξήθηκε οριακά κατά 0,3% το 2020/2019, ανερχόµενο 
στα €30,8 δισ. Μείωση κατέγραψαν τα συνολικά ίδια κεφάλαια (-5,5%) 
ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 3,4%. 
Αποτέλεσµα των µεταβολών αυτών ήταν η αύξηση της σχέσης ξένων 
προς ίδια κεφάλαια, σε 2,26 το 2020 από 2,07 το προηγούµενο έτος. 
Βελτίωση παρουσίασαν το 2020 βασικοί αριθµοδείκτες του κλάδου 
(δείκτες κερδοφορίας, αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων). 
Στον τοµέα των κατασκευών, σε δείγµα 1.204 επιχειρήσεων, 
καταγράφηκε µείωση του κύκλου εργασιών κατά 6,7% το 2020 σε 
σχέση µε το 2019, ενώ η συγκράτηση του κόστους πωλήσεων είχε σαν 
αποτέλεσµα την οριακή αύξηση των µεικτών κερδών κατά 0,8%. 
Αξιόλογη µείωση 9,6% παρουσίασαν οι λειτουργικές δαπάνες του 
κλάδου βελτιώνοντας το λειτουργικό αποτέλεσµα, το οποίο 
διαµορφώθηκε τελικά σε θετικά επίπεδα το 2020, από αρνητικά το 
προηγούµενο έτος. Την ίδια πορεία ακολούθησε και το τελικό καθαρό 
αποτέλεσµα. Συγκεκριµένα, τα καθαρά κέρδη διαµορφώθηκαν σε 
€61,6 εκατ. το 2020 ενώ το 2019 ο κλάδος κατέγραψε ζηµίες €54,1 
εκατ. 
Σχετικά µε τη διαµόρφωση ορισµένων µεγεθών του ισολογισµού, το 
ενεργητικό διευρύνθηκε κατά 3,2% και διαµορφώθηκε σε €9,7 δισ. το 
2020. Αντίθετα, τα ίδια κεφάλαια συρρικνώθηκαν κατά 3,0% ενώ οι 
συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 5,7%. 
Η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια επιδεινώθηκε ελαφρώς σε 2,06 το 
2020 από 1,89 το προηγούµενο έτος. Το περιθώριο µεικτού κέρδους 
αυξήθηκε κατά 1,32 ποσοστιαίες µονάδες, ενώ σηµαντική ήταν η 
µεταβολή στο περιθώριο καθαρού κέρδους καθώς και στην 
αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων όπου οι αρνητικές τιµές του 2019 
µετατράπηκαν σε θετικές το 2020.

Αναφορικά µε το εµπόριο, τα αποτελέσµατα του κλάδου επιδεινώθηκαν 
το 2020, καθώς διαπιστώνεται µείωση του κύκλου εργασιών και 
συρρίκνωση των κερδών. Συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασιών των 
6.774 επιχειρήσεων του δείγµατος µειώθηκε κατά 8,0% το 2020, 
διαµορφούµενος σε €57,6 δισ., ενώ µε ελαφρώς χαµηλότερο ρυθµό   
(-5,3%) µειώθηκαν τα µεικτά κέρδη. Το τελικό καθαρό αποτέλεσµα ήταν 
κερδοφόρο και τα δύο έτη, ωστόσο το 2020 σηµειώθηκε συρρίκνωση 
των κερδών κατά 3,2% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. 
Από πλευράς µεγεθών ισολογισµού, τα συνολικά κεφάλαια του εµπο-
ρίου ενισχύθηκαν κατά 4,6% και ανήλθαν σε €42,9 δισ. Παράλληλα, τα 
ίδια κεφάλαια κατέγραψαν οριακή άνοδο (0,1%) και οι συνολικές 
υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 7,0%. 
Η ταχύτερη µείωση των πωλήσεων σε σχέση µε αυτή των κερδών οδή-
γησε στην ελαφρά βελτίωση των περιθωρίων µεικτού και καθαρού κέρ-
δους κατά 0,57 και 0,14 ποσοστιαίες µονάδες αντίστοιχα, ενώ η απο-
δοτικότητα ιδίων κεφαλαίων µειώθηκε κατά 0,75 ποσοστιαίες µονάδες 
το 2020/2019. 
Την µεγαλύτερη επιδείνωση εµφάνισε ο κλάδος των ξενοδοχείων-
εστιατορίων το 2020, µε σηµαντική συρρίκνωση των οικονοµικών µε-
γεθών. Συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασιών ενός δείγµατος 1.876 
επιχειρήσεων του κλάδου κατέγραψε σηµαντική πτώση κατά 61,9% το 
2020/2019 και διαµορφώθηκε σε €1,4 δισ. Αντίστοιχα, τα µεικτά 
κέρδη σηµείωσαν κατακόρυφη µείωση (-80,1%) την ίδια περίοδο. 
Παράλληλα, επιδεινώθηκαν τα λειτουργικά αποτελέσµατα καταγράφο-
ντας ζηµίες το 2020, όταν το 2019 ήταν θετικά. Ως εκ τούτου το τελικό 
αποτέλεσµα, το οποίο ήταν κερδοφόρο το 2019, κατέληξε ζηµιογόνο το 
2020. 
Αναφορικά µε βασικούς λογαριασµούς του ισολογισµού, τα συνολικά 
κεφάλαια του κλάδου διευρύνθηκαν κατά 2,0% ανερχόµενα σε €13,1 
δισ. το 2020, ενώ µείωση 10,7% σηµείωσαν τα ίδια κεφάλαια, τα 
οποία διαµορφώθηκαν σε €5,3 δισ. Οι συνολικές υποχρεώσεις 
αυξήθηκαν κατά 13,0% την ίδια περίοδο.
Όσον αφορά στους βασικούς χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, διαπιστώ-
νεται σηµαντική επιδείνωση αυτών. Ειδικότερα, το περιθώριο µεικτού 
κέρδους διαµορφώθηκε σε 22,84% το 2020 από 43,74% το 2019, 
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ενώ οι υπόλοιποι δείκτες κερδοφορίας καθώς και ο δείκτης αποδοτι-
κότητας ιδίων κεφαλαίων κατέγραψαν αρνητικές τιµές το 2020, όταν το 
προηγούµενο έτος είχαν διαµορφωθεί σε θετικά επίπεδα. 
Ο κλάδος των µεταφορών-επικοινωνιών επηρεάστηκε και αυτός 
σηµαντικά από την υγειονοµική κρίση το 2020, γεγονός που 
αντανακλάται στα βασικά οικονοµικά µεγέθη. Συγκεκριµένα, ο 
συνολικός κύκλος εργασιών των 851 επιχειρήσεων του δείγµατος 
παρουσίασε µείωση κατά 18,8% και διαµορφώθηκε σε €10,0 δισ. το 
2020, ενώ τα µεικτά κέρδη µειώθηκαν µε υψηλότερο ρυθµό (-23,1%). 
Παράλληλα, µικρότερη µείωση (-9,6%) παρουσίασαν τα λειτουργικά 
έξοδα του κλάδου. Ο συνδυασµός των παραπάνω µεταβολών οδήγησε 
σε σηµαντική πτώση (-44,8%) του λειτουργικού αποτελέσµατος το 
2020. Η εξέλιξη αυτή και η σηµαντική επιδείνωση του µη λειτουργικού 
αποτελέσµατος το 2020 (κατά 66,5%) είχαν σαν αποτέλεσµα την 
κατακόρυφη µείωση των καθαρών κερδών κατά 84,3%. Ο κλάδος 
κατέγραψε κέρδη €270,8 εκατ. το 2020, έναντι κερδών ύψους €1,7 
δισ. το προηγούµενο έτος.
Από πλευράς ισολογισµού, το συνολικό ενεργητικό του δείγµατος των 
επιχειρήσεων αυξήθηκε ελαφρώς κατά 0,9%, ενώ τα ίδια κεφάλαια 
µειώθηκαν κατά 4,5% την ίδια περίοδο. Οι µακροπρόθεσµες και 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 6,4% και 1,4% 
αντίστοιχα. Αποτέλεσµα αυτών των µεταβολών ήταν η οριακή αύξηση 
της σχέσης ξένων προς ίδια κεφάλαια σε 2,66 το 2020 από 2,47 το 
2019.
Όσον αφορά βασικούς χρηµατοοικονοµικούς δείκτες του κλάδου, 
επισηµαίνεται η επιδείνωση των δεικτών κερδοφορίας και συγκεκρι-
µένα η έντονη συρρίκνωση του περιθωρίου καθαρού κέρδους.
Ο κλάδος των λοιπών υπηρεσιών είναι πολυσύνθετος. Το δείγµα των 
5.413 επιχειρήσεων περιλαµβάνει µονάδες µε διαφορετικές 
δραστηριότητες, όπως: πληροφορική, ψυχαγωγία, υγεία, διαχείριση 
ακινήτων, κ.α. Ο συνολικός κύκλος εργασιών τους διαµορφώθηκε σε 
€11,5 δισ. το 2020 µειωµένος κατά 13,0% έναντι του 2019, ενώ 
παράλληλα τα µεικτά κέρδη συρρικνώθηκαν κατά 14,3%. Το γεγονός 
αυτό, οδήγησε τελικά στη σηµαντική επιδείνωση των συνολικών 
λειτουργικών αποτελεσµάτων, τα οποία µειώθηκαν κατά 39,0%. Στην 
ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και τα µη λειτουργικά αποτελέσµατα, τα 
οποία µάλιστα από θετικά το 2019 κατέστησαν αρνητικά το 2020. Οι 
παραπάνω µεταβολές είχαν ως αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση της 
κερδοφορίας του κλάδου κατά 53,9% το 2020/2019. 
Το συνολικό ενεργητικό των εταιρειών του δείγµατος αυξήθηκε κατά 
3,6% σε αντίθεση µε τα ίδια κεφάλαια τα οποία µειώθηκαν κατά 2,3%. 
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 6,0% και οι 
βραχυπρόθεσµες κατά 10,1% το 2020.
Επιδείνωση παρουσίασαν όλοι οι δείκτες κερδοφορίας του κλάδου. 
Συγκεκριµένα το περιθώριο µεικτού κέρδους µειώθηκε κατά 0,58 
ποσοστιαίες µονάδες και το περιθώριο καθαρού κέρδους κατά 4,97 
ποσοστιαίες µονάδες το 2020. Ο δείκτης της αποδοτικότητας ιδίων 
κεφαλαίων κατέγραψε πτώση 6,75 ποσοστιαίες µονάδες την ίδια 
περίοδο.

Όσον αφορά στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, επισηµαίνεται η επιδεί-
νωση του τελικού καθαρού αποτελέσµατος, καταγράφοντας σηµαντικές 
απώλειες το 2020. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αντίστοιχη 
µεταβολή του συνολικού αποτελέσµατος του τραπεζικού κλάδου αλλά 
και των λοιπών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
Συγκεκριµένα, το 2020 τα συνολικά έσοδα των 13 τραπεζών που 
περιλαµβάνονται στην ανάλυση µειώθηκαν κατά 2,7% και 
διαµορφώθηκαν στο ποσό των €5,2 δισ. Από την άλλη πλευρά όµως, 
αυξήθηκαν κατά 53,4% τα λοιπά λειτουργικά έσοδα του κλάδου, ενώ τα 
λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν µε πολύ πιο χαµηλό ρυθµό, κατά 8,2%. 
Αποτέλεσµα των παραπάνω µεταβολών ήταν η βελτίωση του συνολικού 
λειτουργικού αποτελέσµατος (κατά 33,8%). Η κατακόρυφη όµως 
αύξηση των προβλέψεων κατά 94,4% οδήγησε στην καταγραφή 
ζηµιών το 2020 ποσού €623,0 εκατ., από κέρδη ύψους €148,3 εκατ. 
το προηγούµενο έτος. 
Από πλευράς ισολογισµού, το συνολικό ενεργητικό µειώθηκε κατά 
15,7% το 2020. Με µικρότερο ρυθµό (6,6%) µειώθηκαν και τα ίδια 
κεφάλαια.
Αύξηση των οικονοµικών του µεγεθών και αποτελεσµάτων παρουσίασε 
ο κλάδος των ασφαλειών για το 2020. Συγκεκριµένα, τα συνολικά 
έσοδα 121 επιχειρήσεων του τοµέα αυξήθηκαν ελαφρώς (1,6%) και 
διαµορφώθηκαν σε €3,5 δισ. το 2020, τα δε µεικτά κέρδη βελτιώθηκαν 
κατά 6,4% την ίδια περίοδο. Αξιόλογη ήταν η µεταβολή των 
λειτουργικών αποτελεσµάτων (αύξηση 22,3%), βοηθούµενη και από τη 
συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών (-3,2%) η οποία συµπαρέσυρε 
και ενίσχυσε τα καθαρά κέρδη του κλάδου κατά 22,2% το 2020/2019. 
Ειδικότερα, το 2020 τα καθαρά κέρδη διαµορφώθηκαν στο ποσό των 
€462,4 εκατ. από €378,5 εκατ. το 2019. 
Επιπλέον, το σύνολο του ενεργητικού παρουσίασε αύξηση κατά 5,7% 
και διαµορφώθηκε σε €20,3 δισ. το 2020. Παράλληλα τα ίδια κεφάλαια 
του τοµέα αυξήθηκαν κατά 9,3%. 
Τέλος, συρρίκνωση των καθαρών κερδών του εµφάνισε ο σύνθετος 
κλάδος των λοιπών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών το 2020, ο 
οποίος περιλαµβάνει δείγµα 303 επιχειρήσεων προερχόµενες, µεταξύ 
άλλων, από κλάδους συµµετοχών, χρηµατοδοτικής µίσθωσης, 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών, factoring, κ.ά. Ο συνολικός κύκλος 
εργασιών τους κατέγραψε σηµαντική αύξηση 19% το 2020/2019, τα 
δε µεικτά κέρδη διευρύνθηκαν µε υψηλότερο ρυθµό, κατά 29,4%, 
λόγω της παράλληλης µείωσης του κόστους πωλήσεων. Αντίθετα, η 
εντυπωσιακή άνοδος των δαπανών διοίκησης και διάθεσης των λοιπών 
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών επιβάρυνε καθοριστικά το λειτουργικό 
αποτέλεσµα του κλάδου, το οποίο υπέστη πτώση 51,7%. Οι παραπάνω 
µεταβολές σε συνδυασµό και µε την καθοδική πορεία του µη 
λειτουργικού αποτελέσµατος οδήγησαν στη σηµαντική συρρίκνωση των 
κερδών. Συγκεκριµένα, τα κέρδη του κλάδου διαµορφώθηκαν σε 
€222,6 εκατ. το 2020 από €395,9 εκατ. το 2019 σηµειώνοντας 
µείωση 43,8%.
Από πλευράς ισολογισµού, σηµειώνεται η αύξηση των συνολικών 
κεφαλαίων κατά 8,7% και των ιδίων κεφαλαίων κατά 5,2% το 2020 σε 
σχέση µε το 2019.
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