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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Έτος 2015
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει, για πρώτη φορά με Δελτίο Τύπου, στοιχεία για τη
Διάρθρωση των Επιχειρήσεων στη Χώρα για το έτος 2015.
Οι Στατιστικές Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων καταρτίζονται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της
Χώρας, όπως αυτές προκύπτουν από το Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Δίκαιο (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
295/2008) με στόχο την εκτίμηση της διάρθρωσης και εξέλιξης των δραστηριοτήτων των
επιχειρήσεων, της χρήσης συντελεστών παραγωγής, των επιδόσεων και της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων, της περιφερειακής, εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς ανάπτυξης των επιχειρήσεων και
αγορών, της πολιτικής των επιχειρήσεων και των ειδικών χαρακτηριστικών και ειδικής κατανομής των
δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, καθώς, επίσης, για την κατάρτιση του ΑΕΠ (από την πλευρά της
παραγωγής, της δαπάνης και του εισοδήματος) και για την κατάρτιση των περιφερειακών στοιχείων
ΑΕΠ, Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, Απασχόλησης και Επενδύσεων.
Γενικά, οι Στατιστικές Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων καλύπτουν όλους τους τομείς οικονομικής
δραστηριότητας εκτός από τη γεωργία και τις προσωπικές υπηρεσίες, δηλαδή καλύπτουν τις
υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, το εμπόριο, τη βιομηχανία και τις κατασκευές.
Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου στατιστικού προϊόντος και τη μείωση του
φόρτου ανταπόκρισης των επιχειρήσεων, η ΕΛΣΤΑΤ προχώρησε στη χρήση διοικητικών φορολογικών
και άλλων στοιχείων, για πρώτη φορά, για την κατάρτιση των Στατιστικών Διάρθρωσης των
Επιχειρήσεων έτους 2015. Η δράση αυτή είναι σε συμφωνία με τις Αρχές 4 «Δέσμευση για την
Ποιότητα» και 9 «Μη υπερβολικός φόρτος των ερευνώμενων» του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις
Ευρωπαϊκές Στατιστικές, καθώς και την Αρχή 2 «Εντολή Συλλογής Δεδομένων» του Κώδικα που
προβλέπει το δικαίωμα των στατιστικών αρχών, από τον νόμο, να χρησιμοποιούν δεδομένα από
διοικητικές πηγές για στατιστικούς σκοπούς.
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Από τα αποτελέσματα της έρευνας των Στατιστικών Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων έτους 2015
προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (πλην των
προσωπικών υπηρεσιών) ανήλθε στα 236,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, η αξία παραγωγής και
η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ανήλθαν στα 139,4 και 47,1
δισεκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα.
Ως προς τις εισροές εργασίας των επιχειρήσεων, αυτές αριθμούσαν 2,2 εκατομμύρια
απασχολούμενους, εκ των οποίων το 1,4 εκατομμύριο ήταν μισθωτοί, ενώ σε ισοδύναμα πλήρους
απασχόλησης, ο αριθμός των μισθωτών αντιστοιχούσε σε 1,3 εκατομμύρια άτομα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας οι επιχειρήσεις των συγκεκριμένων τομέων οικονομικών
δραστηριοτήτων δαπάνησαν 193,1 δισεκατομμύρια ευρώ για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο
πλαίσιο της δραστηριότητάς τους κατά το έτος 2015, εκ των οποίων τα 99,2 δισεκατομμύρια ευρώ
αφορούσαν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώληση τους στην κατάσταση στην
οποία παρελήφθησαν, δηλαδή χωρίς επεξεργασία. Οι επιχειρήσεις πραγματοποίησαν επενδύσεις
ύψους 9,2 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά το 2015 (Πίνακας 1).

Πίνακας 1: Στοιχεία διάρθρωσης των επιχειρήσεων, 2015

Κατά το έτος 2015 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα συνολικά 789.975 επιχειρήσεις στους τομείς
της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (πλην των προσωπικών
υπηρεσιών). Οι κλάδοι με το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο
με 253.167 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 32,0%, ο κλάδος των επαγγελματικών,
επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών με 152.731 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 19,3% και
ακολουθούν οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με 117.611 επιχειρήσεις με ποσοστό
14,9%. (Πίνακας 2).
Αναφορικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών που κατέγραψαν οι επιχειρήσεις το 2015, ο κλάδος του
χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο με ποσοστό 43,2% και 102,1
δισεκατομμύρια ευρώ, σε απόλυτο μέγεθος, και ακολουθούν οι κλάδοι της μεταποίησης και παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού με ποσοστά 22,7% και 8,3%
αντίστοιχα και απόλυτα μεγέθη 53,5 δισεκατομμύρια ευρώ και 19,7 δισεκατομμύρια ευρώ, κατ’
αντιστοιχία.
Οι κλάδοι που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στην ελληνική
οικονομία κατά το έτος 2015 ήταν η μεταποίηση με 10,9 δισεκατομμύρια ευρώ (23,2%), το χονδρικό
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και λιανικό εμπόριο 10,3 δισεκατομμύρια ευρώ (21,9%) και οι μεταφορές και αποθήκευση με 5,7
δισεκατομμύρια ευρώ (12,0%).
Από την πλευρά του κόστους προσωπικού, οι κλάδοι που δαπάνησαν τα μεγαλύτερα ποσά ήταν το
χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ (27,1%), η μεταποίηση με 5,6
δισεκατομμύρια ευρώ (21,0%) και οι μεταφορές και αποθήκευση με 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ
(12,9%).
Στα μεγέθη της απασχόλησης ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε την πρώτη θέση
το 2015 με 639.710 απασχολούμενους (29,6%), εκ των οποίων 401.590 ήταν μισθωτοί (27,8%).
Ακολουθεί ο κλάδος των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 424.793 απασχολουμένους (19,6%), εκ των οποίων 310.830 μισθωτοί (21,6%) και εν συνεχεία ο κλάδος της μεταποίησης
με 298.292 απασχολούμενους (13,8%), εκ των οποίων 240.611 μισθωτούς (16,7%).

Πίνακας 2: Βασικά οικονομικά μεγέθη επιχειρήσεων ανά τομέα οικονομικής
δραστηριότητας έτους 2015

3

Γράφημα 1: Κύκλος εργασιών και ακαθάριστη προστιθέμενη αξία επιχειρήσεων, 2015

Γράφημα 2: Αριθμός απασχολουμένων ατόμων και μισθωτών επιχειρήσεων, 2015
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Με βάση το μέγεθος των επιχειρήσεων, προκύπτει ότι, για το έτος 2015, οι κλάδοι με τις
περισσότερες μικρές επιχειρήσεις (από 0 έως 9 απασχολούμενα άτομα προσωπικό) ήταν το χονδρικό
και λιανικό εμπόριο με 247.219 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 43,1 δισεκατομμύρια ευρώ, οι
επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 151.498 επιχειρήσεις και κύκλο
εργασιών 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ και οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με 109.022
επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 4,0 δισεκατομμύρια ευρώ (Πίνακας 3).
Στην τάξη των επιχειρήσεων που αριθμούν από 10 έως 19 απασχολούμενα άτομα το μεγαλύτερο
πλήθος καταγράφει ο κλάδος των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 5.681
επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ακολουθεί το χονδρικό και λιανικό
εμπόριο με 3.775 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 9,7 δισεκατομμύρια ευρώ και εν συνεχεία η
μεταποίηση με 2.213 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 3,0 δισεκατομμύρια ευρώ.
Οι κλάδοι με τις περισσότερες επιχειρήσεις που διαθέτουν 20 έως 29 άτομα απασχολούμενο
προσωπικό είναι οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης που αριθμούν 2.337 μονάδες με
κύκλο εργασιών που ανέρχεται σε 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με
1.547 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 12,9 δισεκατομμύρια ευρώ και η μεταποίηση με 1.237
επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
Στην τάξη των επιχειρήσεων που αριθμούν από 50 έως 249 απασχολούμενα άτομα το μεγαλύτερο
πλήθος καταγράφει ο κλάδος της μεταποίησης με 617 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 10,8
δισεκατομμύρια ευρώ, ακολουθεί το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 543 επιχειρήσεις και κύκλο
εργασιών 18,4 δισεκατομμύρια ευρώ και εν συνεχεία οι υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης με 535
επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.
Στην τάξη των μεγάλων επιχειρήσεων (με 250 ή περισσότερα απασχολούμενα άτομα) το μεγαλύτερο
πλήθος παρουσιάζει ο κλάδος της μεταποίησης με 113 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 28,8
δισεκατομμύρια ευρώ, ακολουθούμενος από τον κλάδο χονδρικού και λιανικού εμπορίου με 83
επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 17,9 δισεκατομμύρια ευρώ και εν συνεχεία οι κλάδοι μεταφοράς αποθήκευσης και διοικητικών - υποστηρικτικών δραστηριοτήτων με 55 επιχειρήσεις έκαστος και
κύκλο εργασιών 4,4 και 1,0 δισεκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα.
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Πίνακας 3: Αριθμός επιχειρήσεων και κύκλος εργασιών κατά τάξη μεγέθους απασχόλησης
και τομέα οικονομικής δραστηριότητας έτους 2015
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Έρευνα Στατιστικών Στο πλαίσιο της Έρευνας Στατιστικών Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων
Διάρθρωσης των διενεργείται η συλλογή, κατάρτιση και δημοσιοποίηση στατιστικών σχετικά με
Επιχειρήσεων τη διάρθρωση, τις δραστηριότητες, την ανταγωνιστικότητα και τις επιδόσεις των
επιχειρήσεων. Σκοπός της κατάρτισης των στατιστικών αυτών είναι η ανάλυση
της διάρθρωσης και της εξέλιξης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, των
συντελεστών παραγωγής καθώς και άλλων στοιχείων που καθιστούν δυνατή τη
μέτρηση της δραστηριότητας, της ανταγωνιστικότητας και των επιδόσεων τους,
καθώς, επίσης, και η ανάλυση της πολιτικής που ασκούν οι επιχειρήσεις, η
ανάλυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και η ανάλυση των ειδικών
χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων που συνδέονται με την ειδική κατανομή
δραστηριοτήτων.
Περίοδος Ημερολογιακό έτος.
αναφοράς
Νομικό πλαίσιο Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και εφαρμοστικοί Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 250/2009 και 251/2009,
439/2014, 446/2014, 1042/2015 και 2112/2015 της Επιτροπής.
Σύστημα Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ονοματολογία
ταξινόμησης Nace Αναθεώρηση 2.
Κάλυψη Τομείς Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, Λ, Μ, Ν και κλάδος Σ95 της ονοματολογίας
ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων Nace αναθεώρηση 2.
Βασικές μεταβλητές Οι βασικές μεταβλητές που καταρτίζονται είναι οι ακόλουθες:
• μεταβλητές σχετικές με τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων
(π.χ. κύκλος εργασιών και προστιθέμενη αξία)
•

μεταβλητές σχετικά με τις εισροές και συγκεκριμένα την εισροή
εργασίας (π.χ. απασχόληση και δεδουλευμένες ώρες), τις εισροές
αγαθών και υπηρεσιών (π.χ. σύνολο αγορών) και την εισροή κεφαλαίου
(π.χ. επενδύσεις σε υλικά αγαθά)

Ορισμοί Κύκλος εργασιών: ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει τα σύνολα που
τιμολογούνται από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
και αντιστοιχεί στις πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών προς τρίτους.
Αξία παραγωγής: η αξία παραγωγής μετρά την ποσότητα που έχει πράγματι
παράγει η επιχείρηση βάσει των πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των
μεταβολών των αποθεμάτων και της μεταπώλησης των αγαθών και υπηρεσιών.
Προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής: αντιστοιχεί στα
ακαθάριστα έσοδα από δραστηριότητες λειτουργίας μετά τη διόρθωση
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι επιδοτήσεις λειτουργίας και οι έμμεσοι
φόροι.
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Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών: περιλαμβάνουν την αξία όλων των
αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται στη διάρκεια της οικονομικής χρήσης
με σκοπό την μεταπώλησή τους ή την κατανάλωσή τους στη διαδικασία
παραγωγής, εκτός από τα κεφαλαιουχικά αγαθά των οποίων η κατανάλωση
καταγράφεται ως κατανάλωση παγίου κεφαλαίου.
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών που αγοράστηκαν με σκοπό τη μεταπώληση
στην κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν: οι αγορές για μεταπώληση είναι
οι αγορές αγαθών με σκοπό την μεταπώλησή τους σε τρίτους χωρίς περαιτέρω
επεξεργασία.
Ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά: είναι οι επενδύσεις στη διάρκεια της
χρήσης σε όλα τα υλικά αγαθά. Περιλαμβάνονται τα νέα και υφιστάμενα υλικά
κεφαλαιουχικά αγαθά, ανεξάρτητα αν αγοράζονται από τρίτους, που έχουν
αποκτηθεί με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, παράγονται για ίδια χρήση
με ωφέλιμο βίο μεγαλύτερο του ενός έτους.
Αριθμός απασχολουμένων ατόμων: είναι ο συνολικός αριθμός των ατόμων που
εργάζονται στην επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων
ιδιοκτητών, των συνεταίρων και των μελών της οικογένειας που εργάζονται
αμισθί, καθώς και των ατόμων που εργάζονται εκτός της επιχείρησης, αλλά
ανήκουν σε αυτήν και αμείβονται από αυτήν.
Αριθμός μισθωτών: είναι ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται για έναν
εργοδότη με σύμβαση απασχόλησης και λαμβάνουν αμοιβή με μορφή
ημερομισθίων, μισθών, επιδομάτων, δωρεάν παροχών, πληρωμής με το
κομμάτι ή αμοιβής σε είδος.
Αριθμός μισθωτών σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης: είναι ο αριθμός των
μισθωτών που έχει μετατραπεί σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης.
Υπολογίζεται από το σύνολο των δεδουλευμένων ωρών εργασίας που διαιρείται
διά του μέσου ετήσιου αριθμού των δεδουλευμένων ωρών εργασίας σε θέσεις
πλήρους απασχόλησης εντός της οικονομικής επικράτειας της Ελλάδας.
Συγκρισιμότητα Λόγω της αλλαγής της μεθόδου κατάρτισης των Στατιστικών Διάρθρωσης των
Επιχειρήσεων για το έτος 2015, τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι δημοσιευμένα
στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ για τα προηγούμενα έτη δεν είναι συγκρίσιμα με
αυτά του έτους 2015.
Μεθοδολογία Για την κατάρτιση των Στατιστικών Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων έτους 2015,
χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά, διοικητικά φορολογικά στοιχεία, με κύρια
πηγή το φορολογικό έντυπο Ε3, το οποίο παρέχει τις περισσότερες πληροφορίες
για τα οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων.
Τα φορολογικά στοιχεία καλύπτουν μέρος των στατιστικών μεταβλητών που
απαιτείται, βάσει του σχετικού Κανονισμού, να εκτιμηθούν για τις Στατιστικές
Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων. Για την εκτίμηση των υπόλοιπων μεταβλητών,
πραγματοποιήθηκε έρευνα στις μεγάλες επιχειρήσεις κάθε κλάδου οικονομικής
δραστηριότητας, οι οποίες διαμορφώνουν την οικονομία των κλάδων αυτών,
προκειμένου, βάσει των συλλεχθέντων στοιχείων, να εκτιμηθούν τα αντίστοιχα
μεγέθη για το σύνολο του πληθυσμού των επιχειρήσεων.
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Κώδικας Ορθής Ο Κώδικας Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές διέπεται από 15
Πρακτικής αρχές που καλύπτουν το θεσμικό πλαίσιο, τις διαδικασίες παραγωγής
στατιστικών και το στατιστικό προϊόν. Ένα σύνολο δεικτών ορθής πρακτικής για
κάθε μία από τις αρχές αποτελεί σημείο αναφοράς για τον έλεγχο της
εφαρμογής του Κώδικα. Τα κριτήρια ποιότητας για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές
ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Στατιστικό Νόμο. Οι Στατιστικές Αρχές που
περιλαμβάνουν την Επιτροπή (Eurostat), τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες και
άλλες Εθνικές Αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη, την παραγωγή
και τη διάχυση των Ευρωπαϊκών Στατιστικών, από κοινού με τις κυβερνήσεις, τα
υπουργεία και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεσμεύονται να τηρούν τον Κώδικα.
Οι αρχές που διέπουν τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής, σε συνδυασμό με τις
γενικές αρχές διαχείρισης ποιότητας, αποτελούν ένα κοινό πλαίσιο ποιότητας
στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, διατίθενται στον
σύνδεσμο «Κώδικας Ορθής Πρακτικής».
Παραπομπές Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Στατιστικές Διάρθρωσης των
Επιχειρήσεων μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ
www.statistics.gr, στον σύνδεσμο «Στατιστικές Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων».
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