Aθήνα, 20 Απριλίου 2022

ΜΕΛΕΤΗ ICAP CRIF: O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Πτώση τόσο του κύκλου εργασιών όσο και της καθαρής κερδοφορίας το 2020, από την
επεξεργασία των συγκεντρωτικών οικονομικών μεγεθών 20.570 επιχειρήσεων.
Διαβάστε ΕΔΩ την Μελέτη στα Αγγλικά.
Σε τροχιά ανάπτυξης επανέρχεται η ελληνική οικονομία από το 20211, 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
μείωση του ΑΕΠ σε όρους όγκου, κατά 9,0%2 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% συνολικά το πρώτο 9-μηνο του 20213.

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 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. Τα οικονομικά αποτελέσματα του εταιρικού τομέα4 συνολικά, προέρχονται από τους
δημοσιευμένους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης 21.007 επιχειρήσεων, για τα έτη 2020 και 2019, τα οποία

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».
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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 (5η Ιανουαρίου 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 ταξινόμηση των εταιρειών ακολουθεί το ευρωπαϊκό σύστημα
ταξινόμησης των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας NACE - αναθεώρηση 2 (εξαιρούνται 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 εργασιών 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 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%).

Κύκλος Εργασιών 2020:
Μερίδια επί του συνόλου του Εταιρικού Τομέα
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Σχετικά με τα συνολικά αποτελέσματα του εταιρικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας), το 2020 σε
σχέση με το 2019, διαπιστώνονται τα εξής:
▪

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

▪

Οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης καθώς και οι χρηματοοικονομικές δαπάνες παρουσίασαν συνολικά
μείωση 2,9%.
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▪

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

▪

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

▪

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.

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

Ενεργητικό

2020

2019

Κύκλος εργασιών

%

2020

2019

Κέρδη προ φόρου

%

2020

2019

%

Μη χρηματοπιστωτικός τομέας
Γεωργίααλιεία
Ορυχείαλατομεία
Μεταποίηση
Ενέργειαύδρευση

1.907

1.712

11,4

1.618

1.508

7,3

20

-19

202,4

1.890

2.016

-6,3

434

460

-5,6

-141

-128

-10,2

55.335

53.507

3,4

43.738

49.836

-12,2

1.554

2.771

-43,9

30.848

30.746

0,3

10.033

10.841

-7,5

550

-1.898

129,0

9.720

9.421

3,2

4.312

4.624

-6,7

62

-54

213,9

42.881

40.983

4,6

57.604

62.633

-8,0

1.634

1.688

-3,2

13.055

12.802

2,0

1.442

3.782

-61,9

-538

291

-284,9

40.781

40.432

0,9

9.995

12.301

-18,8

271

1.721

-84,3

29.995

28.956

3,6

11.532

13.249

-13,0

647

1.402

-53,9

Σύνολο

226.411

220.576

2,6

159.234

-11,6

4.058

5.774

-29,7

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

Κατασκευές
Εμπόριο
Ξεν/xεία εστ/ρια
Μετ/ρέςεπικ/νίες
Λοιπές
υπηρεσίες

140.708

Χρηματοπιστωτικός τομέας
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Λοιπές

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

χρημ/τικές

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

Οι Μεταβολές της Κερδοφορίας: 2020-2019
(Εξαιρουμένων των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών)
(€ 000)
Κατηγορία

Επιχειρήσεις

Αποτέλεσμα 2020

Αποτέλεσμα 2019

Μεταβολή

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

20.570

4.057.518

5.773.956

-1.716.438

Σύνολο

Κ 2020/19 = επιχειρήσεις κερδοφόρες το 2020/19, Ζ 2020/19 = επιχειρήσεις ζημιογόνες το 2020/19

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.
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Εταιρικός Τομέας: Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 2020-2019
(Εξαιρουμένων των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών)
ΠΜΚ %
2020

ΠΚΚ %

2019

2020

ΔΕ

2019

2020

ΓΡ
2019

2020

2019

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

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

22,84

43,74

-37,32

7,70

0,59

0,53

0,94

0,89

41,23

43,58

2,71

13,99

0,71

0,69

0,42

0,46

37,02

37,60

5,61

10,58

0,58

0,56

1,16

1,11

Ενέργειαύδρευση

Ξεν/χείαεστ/ρια
Μετ/ρέςεπικ/νίες
Λοιπές υπηρεσίες
Σύνολο

22,03

22,22

2,88

3,63

0,64

0,62

1,10

1,09

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

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 ποσοστιαίες
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 επηρεάστηκε 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.

ΠΜΚ (% ) - 2020
45
40
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19,8

17,6

19,8

22,8

37,0
22,0

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. Ανά εταιρικό τομέα, 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%).

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων του Εταιρικού Τομέα: 2020-2019
Κατανομή βάσει Τομέα (%) / (Εξαιρουμένων των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών)
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Διαφορετικές ήταν οι επιδόσεις όσον αφορά στην κατανομή της αποδοτικότητας κατά μέγεθος επιχείρησης. Το
2020 ο υψηλότερος δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων καταγράφηκε στις μικρές επιχειρήσεις (με προσωπικό
από 10 έως 49 άτομα) και ακολούθησαν οι μεσαίες επιχειρήσεις (προσωπικό από 50 έως 249).
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων του Εταιρικού Τομέα: 2020
Κατανομή βάσει Κλιμακίου Απασχόλησης (%) / (Εξαιρουμένων των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών)
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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%).
Σύνολο Ενεργητικού 2020:
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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 κεφάλαια 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 δραστηριότητας παρατηρούνται τα εξής:

Σε θετική τροχιά κινήθηκε το σύνολο του ενεργητικού, ενός δείγματος 229 επιχειρήσεων, του κλάδου γεωργίαςαλιείας καταγράφοντας άνοδο 11,4% το 2020/2019. Παράλληλα, αύξηση 7,3% παρουσίασε και ο κύκλος εργασιών,
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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, όταν 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 μικτά κέρδη συρρικνώθηκαν με αρκετά πιο υψηλό ρυθμό, κατά 14,3%. Η
εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό και με τη αύξηση των δαπανών διοίκησης και διάθεσης κατά 18,4% είχαν ως 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 οριακά (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 ενός δείγματος 777 επιχειρήσεων 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. 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.
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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 €768 εκατ.) με
αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των μικτών 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 μικτών 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 τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν οριακά 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 όπου το 2020 ήταν κερδοφόρο σε αντίθεση με το 2019 που έκλεισε με ζημίες. 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.
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Από πλευράς μεγεθών ισολογισμού, τα συνολικά κεφάλαια του εμπορίου 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%.

Τα περιθώρια μεικτού και καθαρού κέρδους διευρύνθηκαν ελαφρώς κατά 0,57 και 0,14 ποσοστιαίες μονάδες
αντίστοιχα, ενώ η αποδοτικότητα 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 μεγεθών. 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 καταγράφοντας 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, διαπιστώνεται σημαντική επιδείνωση αυτών.
Ειδικότερα, το περιθώριο μεικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 22,84% το 2020 από 43,74% το 2019, ενώ οι υπόλοιποι
δείκτες κερδοφορίας καθώς και ο δείκτης αποδοτικότητας 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.
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Όσον αφορά βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες του κλάδου, επισημαίνεται η επιδείνωση των δεικτών
κερδοφορίας και συγκεκριμένα 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 επιδείνωση 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%), η οποία συμπαρέσυρε και ενίσχυσε τα καθαρά κέρδη του κλάδου κατά
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22,2% το 2020/2019. Ειδικότερα, το 2020 τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των €462,4 εκατ. από €378,4
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%. Αντίθετα, η εντυπωσιακή άνοδος των δαπανών διοίκησης και διάθεσης των λοιπών χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών επιβάρυνε το λειτουργικό αποτέλεσμα του κλάδου, το οποίο υπέστη πτώση 51,7%. Αντίστοιχη καθοδική
πορεία ακολούθησε και το μη λειτουργικό αποτέλεσμα όπου σε συνδυασμό με τις παραπάνω μεταβολές 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.

ΔΗΛΩΣΗ Νικήτα Κωνσταντέλλου, Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, ICAP CRIF
“Η βαθιά ύφεση που βίωσε η ελληνική οικονομία το 2020, εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης επηρέασε αρνητικά
τις ελληνικές εταιρείες που λειτούργησαν κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες. Οι επιπτώσεις της πανδημίας ήταν
ιδιαίτερα σημαντικές και αυτό αποτυπώνεται στα οικονομικά τους αποτελέσματα.
Αναλύοντας τους ισολογισμούς του 2020 διαπιστώνεται ότι τα αποτελέσματα χρήσης του εταιρικού τομέα
επιδεινώθηκαν σημαντικά, έπειτα από μια πενταετία διαρκούς ανοδικής πορείας. Από τα ομαδοποιημένα
αποτελέσματα ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος 20.570 ελληνικών επιχειρήσεων (εκτός του χρηματοπιστωτικού
τομέα), διαπιστώνεται ότι το 2020 ο εταιρικός τομέας κατέγραψε πτώση στον κύκλο εργασιών και στα καθαρά του
αποτελέσματα.
Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του συνόλου των εταιρειών μειώθηκε κατά 11,6% διαμορφούμενος σε €140,7
δισ., ενώ τα καθαρά (προ φόρου) κέρδη συρρικνώθηκαν κατά 29,7% ή 1,7 δισ. Ωστόσο θα πρέπει να τονισθεί ότι, η
μείωση των κερδών είναι πολύ πιο μεγάλη (-50%) εάν δεν ληφθούν υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ,
η οποία κατέγραψε κέρδη το 2020 από υψηλές ζημιές το 2019.
Έπειτα από την έντονη ύφεση του 2020 τα μακροοικονομικά μεγέθη ανακτούν το χαμένο έδαφος και δημιουργούν
θετικές προοπτικές. Από το 2021, η ελληνική οικονομία επιστρέφει δυναμικά, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες
εκτιμήσεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 8,3% και αυτό αντανακλάται στην πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από τα οικονομικά αποτελέσματα 114 ελληνικών εταιρειών, που είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών, προκύπτει σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών τους κατά 16% περίπου το πρώτο
εννεάμηνο του 2021.
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Ωστόσο, παρά τις θετικές εκτιμήσεις και προβλέψεις για την πορεία της εγχώριας οικονομίας το 2022, οι οποίες
έκαναν λόγο για ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 5%, οι ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικρατούν την τρέχουσα
περίοδο σε διεθνές επίπεδο αναμένεται να οδηγήσουν σε χαμηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης. Η πρόσφατη
γεωπολιτική αναταραχή, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η έκρηξη του κόστους της ενέργειας και οι έντονα
πληθωριστικές πιέσεις δημιουργούν σημαντικά προβλήματα, εντείνοντας παράλληλα το κλίμα ανησυχίας στον
επιχειρηματικό κόσμο.
Αναμφίβολα και το τρέχον έτος αποτελεί μία δύσκολη χρονιά, ωστόσο παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί,
εκτιμώ ότι οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικές, με βασική όμως προϋπόθεση την υλοποίηση
σημαντικών επενδύσεων και τη λήψη κατάλληλων μέτρων που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν
απρόσκοπτα τη λειτουργία τους.”

Together To The Next Level
Σχετικά με την ICAP CRIF
Η ICAP CRIF (πρώην όμιλος εταιρειών ICAP A.E.), με μια πετυχημένη διαδρομή 58 χρόνων και παρουσία σε
Ελλάδα, Ρουμανία Βουλγαρία και Κύπρο, είναι ο κορυφαίος Όμιλος Εταιρειών στην αγορά Λύσεων Πιστωτικού
Κινδύνου και Επιχειρηματικής Πληροφόρησης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Από τον Δεκεμβριο του 2021, η ICAP A.E.
εξαγοράστηκε από την CRIF, έναν κορυφαίο παγκόσμιο Οργανισμό.
Μέσω 6 εταιρειών, παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και λύσεων, που ομαδοποιούνται σε 5 κατηγορίες:
Business Information & Credit Risk Solutions, Ratings & Analytics Services, Marketing & Sales Solutions, Consulting
Services & Technology Solutions και Risk Training Institute.
Η ICAP CRIF A.E. (πρώην ICAP A.E.) είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της
Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ECAI) και από την European Securities and Markets
Authority (ESMA) ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency).
ΛΟΓΟΤΥΠΟ, ICAP CRIF
Σχετικά με την CRIF
Mε 6.200 Επαγγελματίες σε 40 Χώρες σε 4 Ηπείρους και περίπου 608 εκατ. έσοδα, η CRIF (www.crif.com) είναι
μια παγκόσμιας εμβέλειας εταιρεία, που ειδικεύεται σε Συστήματα Credit and Business Information, Analytics,
Outsourcing και Υπηρεσίες Processing, καθώς και σε προηγμένες Ψηφιακές Λύσεις για Credit και Open Banking.
Η CRIF συνδυάζει την ευφυΐα των Ανθρώπων της, τις προηγμένες Τεχνολογίες της και τις Ψηφιακές της
Καινοτομίες, για να προσφέρει λύσεις υψηλής αξίας στους παγκόσμιους πελάτες της, που είναι πάνω από 10.500
Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, 600 Ασφαλιστικές Εταιρείες, 82.000 Επιχειρήσεις και 1.000.000 Καταναλωτές.
Η CRIF περιλαμβάνεται στον IDC FinTech Ranking Top 100, ως μια εκ των κορυφαίων παγκόσμιων παρόχων
Τεχνολογικών Λύσεων στον Χρηματοπιστωτικό Κλάδο και από το 2019 ολοκλήρωσε την αναγνώρισή της ως Account
Information Service Provider (AISP) σε 31 Ευρωπαϊκές χώρες.

Γραφείο Τύπου ICAP CRIF
Φρατζέσκα Σιδερή, Senior Manager, Communications
e-mail: pr@icapcrif.com |T: 210 7200 495 |M: 693 673 5 143
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