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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο οικονομικός απολογισμός για τις ΑΕ & ΕΠΕ  
του ελληνικού εμπορίου το 2021 

 
Για ακόμη μια φορά επισφραγίστηκε η συνεργασία της ICAP CRIF με την Ελληνική Συνομοσπονδία 

Εμπορίου και Eπιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) στο πλαίσιο της εικοστής δεύτερης έκδοσης της Ετήσιας 
Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου, η οποία αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο του κλάδου στην ελληνική 
οικονομία, αποτυπώνοντας παράλληλα τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού στη 
βιωσιμότητα και τις προοπτικές των εμπορικών επιχειρήσεων.  

 
Η Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF 

παρουσίασε στην ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023, τα οικονομικά 
αποτελέσματα των εμπορικών επιχειρήσεων ΑΕ & ΕΠΕ της χώρας το 2021. 

 
Οι βασικές διαπιστώσεις ήταν η σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 19,2%, ενώ αυξητική ήταν και 

η πορεία των τριών τομέων του εμπορίου, αλλά με διαφορετικό ρυθμό. Εντονότερη ήταν η άνοδος στον 
τομέα της εμπορίας αυτοκινήτων – ανταλλακτικών (27,3%), ακολούθησε το χονδρικό εμπόριο (22,0%) 
και το λιανικό εμπόριο (10,9%). Εντυπωσιακή ήταν η αύξηση που κατέγραψε η κερδοφορία του 
συνόλου των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ κατά 69,4%. Κερδοφόροι ήταν και οι τρεις τομείς του εμπορίου το 
2021. Ειδικότερα, στον τομέα της εμπορίας αυτοκινήτων – ανταλλακτικών τα κέρδη 
υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2020 (αύξηση 143,4%), στο χονδρικό εμπόριο το καθαρό 
αποτέλεσμα ενισχύθηκε κατά 66,4% και στο λιανικό κατά 65,8%.   

 
Διαβάστε ΕΔΩ, αναλυτικά, τα κύρια συμπεράσματα του 

 Οικονομικού Απολογισμού για τις ΑΕ και ΕΠΕ του ελληνικού Εμπορίου το 2021  
 

Η Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF δήλωσε 
σχετικά:  

«Η ICAP CRIF, μέσα από το ευρείας αποδοχής και απήχησης μελετητικό της έργο υποστηρίζει 
σταθερά το ελληνικό επιχειρείν, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες, αναλύσεις και συμβουλευτικά 
εγχειρίδια που στοχεύουν στην εδραίωση, ανάπτυξη και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων. Επιπλέον, μέσω της συνεργασίας της με Κλαδικούς Φορείς και Οργανισμούς συνεισφέρει 
στον σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων, με συγκεκριμένους στόχους και προτεραιότητες,  βασισμένες 
σε αναλυτική και επίκαιρη γνώση των συνθηκών της αγοράς και γενικότερα του οικονομικού 
περιβάλλοντος.»  

 
Διαβάστε ΕΔΩ όλα τα Δελτία Τύπου της ICAP CRIF 

Φωτογραφίες 
Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια, Οικονομικές - Κλαδικές Μελέτες ICAP CRIF 
Συντελεστές και Επίσημοι Προσκεκλημένοι_EΣΕΕ 
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Together To The Next Level 
 
Σχετικά με την ICAP CRIF  

 Η ICAP CRIF (πρώην όμιλος εταιρειών ICAP A.E.), με μια πετυχημένη διαδρομή 59 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 Δεκέμβριο 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, Technology 
Solutions and Advanced Analytics και Consulting Services. 

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 6.500 Επαγγελματίες σε 45 Χώρες σε 4 Ηπείρους και €608 εκατ. Έσοδα (2021), 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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