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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κλαδική Μελέτη της ICAP CRIF για τις Τεχνικές Εταιρείες 5ης, 6ης & 7ης Τάξης 

Ο κατασκευαστικός τομέας αποτελεί έναν από τους βασικότερους αναπτυξιακούς βραχίονες της 

ελληνικής οικονομίας, αφού συνδέεται άρρηκτα με την οικονομική της μεγέθυνση, συνεισφέροντας 

παράλληλα σε πολλούς κλάδους της βιομηχανίας, του εμπορίου  κ.ά.  

H Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών & Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF επισημαίνει 

ότι η αγορά των τεχνικών εταιρειών (έσοδα από ίδια έργα) ακολούθησε έντονη πτωτική πορεία την 

περίοδο 2009-2012. Αντίθετα, η διετία 2013-2014 ήταν θετική για τον κλάδο των κατασκευών (κυρίως 

το 2014). Ωστόσο, η ανοδική πορεία αντιστράφηκε τα επόμενα έτη (2015-2016) ενώ, με τη σχετική 

“ομαλοποίηση’ της ελληνικής οικονομίας, η αγορά επανέκαμψε το 2017.  Την τριετία 2018-2020, τα 

έσοδα των τεχνικών εταιρειών (5ης, 6ης , 7ης τάξης ) παρουσιάζουν εκ νέου μείωση, παρόλο που οι 

επενδύσεις (άντληση κεφαλαίων ΕΣΠΑ, ΣΔΙΤ κ.λπ.) σημειώνουν αύξηση. Η μείωση οφείλεται, κυρίως, 

στο ότι δεν πραγματοποιήθηκαν μεγάλα τεχνικά έργα (οδικά) όπως τα προηγούμενα έτη. Ειδικότερα, 

το 2020 τα έσοδα από την κατασκευή ιδίων έργων σημείωσαν σημαντική μείωση (-25%) έναντι του 

2019. Η εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 και στη χώρα μας από τον Μάρτιο του 2020 επηρέασε, ως 

ένα βαθμό, και τον εξεταζόμενο κλάδο (καθυστερήσεις στις παραδόσεις των υλικών, αναβολή 

δημοπρασιών έργων κ.ά).   

Ωστόσο, το 2021 ήταν “έτος επανεκκίνησης” του κατασκευαστικού κλάδου στην χώρα, καθώς η αξία 

της αγοράς (έσοδα από ίδια έργα) παρουσίασε αξιόλογη άνοδο. Ειδικότερα, η αξία της αγοράς από 

την κατασκευή ιδίων έργων εκτιμάται ότι αυξήθηκε με ρυθμό 22% περίπου. Εάν ληφθούν υπόψη τα 

έσοδα τόσο από την κατασκευή ιδίων έργων όσο και από τη συμμετοχή σε κατασκευαστικές 

κοινοπραξίες, εκτιμάται ότι η συνολική αγορά των τεχνικών εταιρειών 5ης, 6ης και 7ης τάξης αυξήθηκε 

κατά 19% περίπου το 2021 έναντι του 2020. Η ανοδική τάση της αγοράς εκτιμάται ότι συνεχίστηκε και 

το 2022. 

Οι εταιρείες 7ης τάξης εκτιμάται ότι καλύπτουν το 72,7% της συνολικής αγοράς το 2021, οι εταιρείες 

6ης τάξης το 13,5% και οι εταιρείες 5ης τάξης το 13,8%. 

Η Ελένη Δεμερτζή, Senior Μanager Οικονομικών & Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF, επισημαίνει ότι, 

παρά τα σημαντικά προβλήματα που επικρατούν την τρέχουσα περίοδο (ενεργειακή κρίση, αύξηση 

μεταφορικών και λειτουργικών εξόδων, έντονες πληθωριστικές πιέσεις, πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας), 

αναμένεται αύξηση των εσόδων των τεχνικών εταιρειών τα προσεχή έτη.  Η αύξηση των δημοσίων 

επενδύσεων, η υλοποίηση έργων υποδομής, η άντληση κεφαλαίων μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 

2021-2027 και από το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται να ενισχύσουν τα έσοδα του κλάδου. 

  

https://www.linkedin.com/company/icap-crif/mycompany/?viewAsMember=true
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Δείκτης εξέλιξης του συνολικού μεγέθους της αγοράς (περιλαμβάνονται ίδια έργα και 

κοινοπραξίες) των τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης & 5ης τάξης (2017-2021) 

 
Έτος βάσης: 2017=100                                                                                                                

Κατανομή της συνολικής αγοράς ανά τάξη πτυχίου (2021) 

 
Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς - ICAP CRIF A.E 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε για την μελέτη της ICAP CRIF, 

παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι η συνολική αγορά των τεχνικών εταιρειών (έσοδα από ίδια έργα 

και κοινοπραξίες) θα σημειώσει αξιόλογους ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 10% - 15%  τα προσεχή 

έτη. 

Αναφορικά με τις εταιρείες της 7ης τάξης σημειώνονται τα εξής: τα συνολικά έσοδά τους από ίδια έργα 

και κοινοπραξίες (σε Ελλάδα και εξωτερικό), μειώθηκαν σημαντικά την περίοδο 2017-2020, ωστόσο το 

2021 η αγορά ανέκαμψε. Τα έργα από το εξωτερικό αντιστοιχούν στο 40% περίπου των συνολικών 

εσόδων την διετία 2019-2020, γεγονός που δείχνει την έντονη εξωστρέφεια των επιχειρήσεων αυτών, 

οι οποίες έχουν αναλάβει μεγάλα έργα στην Κύπρο, στα Βαλκάνια, την Μέση Ανατολή, Χώρες του 

Κόλπου, την Αφρική και την Ευρώπη.  
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Στον κλάδο δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός τεχνικών επιχειρήσεων, ωστόσο στις τρεις ανώτερες 

τάξεις (5ης, 6ης και 7ης) περιλαμβάνονται (συγκριτικά) λίγες εταιρείες. Οι βασικές προϋποθέσεις για 

την κατάταξη-αναβάθμιση των εργοληπτικών εταιρειών στις επιμέρους τάξεις είναι η στελέχωση, τα 

οικονομικά τους στοιχεία και η εμπειρία. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών) στο  

Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων είναι εγγεγραμμένες πάνω από 5.600 επιχειρήσεις. Από αυτές 

μόνο 80 επιχειρήσεις διαθέτουν πτυχία 5ης, 6ης και 7ης τάξης. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων 

εταιρειών στις τάξεις 3η -7η του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων μειώνεται συνεχώς την περίοδο 

2016-2019, ενώ το 2020 αυξήθηκε για να μειωθεί και πάλι το 2021 (411 επιχειρήσεις 3ης – 7ης Τάξης). Ο 

αριθμός των απασχολουμένων στον κλάδο των κατασκευών σημειώνει συνεχώς πτώση την περίοδο 

2010-2020, καταγράφοντας απώλειες 89,1 χιλ. θέσεων εργασίας. Η συμμετοχή του κλάδου στην 

συνολική απασχόληση της χώρας ανέρχεται σε 4,1% το 2020 από 5,9% το 2010.  

Επίσης, το 2020 το ποσοστό συμμετοχής του στο ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 1,7% (σε τρέχουσες τιμές), 

από 4,0% το 2010. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κλάδου παρουσίασε σωρευτική μείωση 70% 

περίπου την περίοδο 2010-2020.  

Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει  

επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συντάχθηκε ομαδοποιημένος ισολογισμός, βάσει 

αντιπροσωπευτικού δείγματος 73 επιχειρήσεων του κλάδου, για την πενταετία 2017-2021.  

 

Κατανομή εργοληπτικών επιχειρήσεων κατά τάξη πτυχίου (2021) 

 
Πηγή: Μ.Ε.Ε.Π. 
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H Μαρία Φλώτσιου, Senior Consultant Οικονομικών & Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF αναφέρει ότι, 

το σύνολο του ενεργητικού των εταιρειών του δείγματος παρουσίασε διακυμάνσεις καθ’ όλη τη 

διάρκεια της περιόδου 2017-2021. Ειδικότερα, το συνολικό ενεργητικό του δείγματος των τεχνικών 

εταιρειών, παρουσίασε αξιόλογη αύξηση 13,9% το 2021 σε σχέση με το 2020. Τα ίδια κεφάλαια 

ακολουθούσαν ανοδική πορεία μέχρι και το 2019, τη διετία που ακολούθησε (2020-2021)  παρέμειναν 

σχετικά σταθερά και διαμορφώθηκαν στα €2,799 δισ. το 2021, καταγράφοντας οριακή αύξηση (0,4%) 

έναντι του 2020. 

Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του δείγματος ακολούθησαν σε γενικές γραμμές καθοδική 

πορεία τα έτη 2017-2020, ενώ το 2021 αυξήθηκαν σε σημαντικό βαθμό. Ειδικότερα, το 2021  οι 

συνολικές πωλήσεις των τεχνικών εταιρειών διαμορφώθηκαν σε €4,683 δισ. (+30,4% 2021/2020). Τα 

συνολικά μικτά κέρδη των επιχειρήσεων του δείγματος παρουσίασαν αυξομειώσεις καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, ωστόσο το 2021 καταγράψαν αύξηση 16,5% έναντι του 2020.  

Τα λειτουργικά αποτελέσματα σημείωσαν πολύ μεγάλη μείωση την τριετία 2017-2019, ενώ τη διετία 

2020-2021 διαμορφώθηκαν σε αρνητικά επίπεδα (λόγω υψηλών λειτουργικών εξόδων).  Η εξέλιξη 

αυτή, σε συνδυασμό με την σημαντική μείωση των μη λειτουργικών εσόδων οδήγησε στην καταγραφή 

ζημιογόνου αποτελέσματος το 2021. Τα κέρδη EBITDA ήταν θετικά σε όλη την εξεταζόμενη πενταετία 

2017-2021, καταγράφοντας ωστόσο σημαντική μείωση. Τέλος, το 2021 από τις 73 εταιρείες του 

δείγματος, 59 ήταν κερδοφόρες, έναντι 54 κερδοφόρων εταιρειών το 2020. 

Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2017-2021) 

  

  

Πηγή: Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί – ICAP CRIF A.E. 
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Διαβάστε ΕΔΩ όλα τα Δελτία Τύπου της ICAP CRIF 

Φωτογραφίες 
Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια, Οικονομικές - Κλαδικές Μελέτες ICAP CRIF 
Ελένη Δεμερτζή, Senior Manager, Οικονομικές - Κλαδικές Μελέτες ICAP CRIF 
Φλώτσιου Μαρία, Senior Consultant,  Οικονομικές - Κλαδικές Μελέτες ICAP CRIF 
 

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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