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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία για τη Διάρθρωση των Επιχειρήσεων για
το έτος 2018.
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 αποτύπωση 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, με στόχο την κατάρτιση του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος (από την πλευρά της παραγωγής, της δαπάνης και του εισοδήματος) και 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 τις επιχειρήσεις, το εμπόριο, τη βιομηχανία και τις κατασκευές.
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Από τα αποτελέσματα της έρευνας των Στατιστικών Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων έτους 2018
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 256,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η αξία παραγωγής και η
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανήλθαν στα 158,8 και 49,2 δισεκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα.
Ως προς τις εισροές εργασίας των επιχειρήσεων, αυτές αριθμούσαν 2,6 εκατομμύρια
απασχολούμενους, εκ των οποίων τα 2,0 εκατομμύρια ήταν μισθωτοί.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι επιχειρήσεις των συγκεκριμένων τομέων οικονομικών
δραστηριοτήτων δαπάνησαν 218,1 δισεκατομμύρια ευρώ για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο
πλαίσιο της δραστηριότητάς τους κατά το έτος 2018, εκ των οποίων τα 107,7 δισεκατομμύρια ευρώ
αφορούσαν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώλησή τους στην κατάσταση στην
οποία παρελήφθησαν, χωρίς επεξεργασία. Οι επιχειρήσεις πραγματοποίησαν επενδύσεις ύψους 6,3
δισεκατομμυρίων ευρώ κατά το 2018 (Πίνακας 1).

Πίνακας 1: Στοιχεία διάρθρωσης των επιχειρήσεων, 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(σε χιλιάδες €)
Κύκλος
εργασιών

ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(σε μονάδες)

256.489.299

Αριθμός
απασχολουμένων

2.596.210

Αξία
παραγωγής

158.780.634

Αριθμός
μισθωτών

1.951.668

Ακαθάριστη
προστιθέμενη
αξία

49.191.874

ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(σε χιλιάδες €)
Συνολικές
αγορές
218.130.106
αγαθών και
υπηρεσιών
Αγορές
αγαθών και
υπηρεσιών
που
107.730.676
προορίζονται
για
μεταπώληση

ΕΙΣΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
(σε χιλιάδες €)
Ακαθάριστες
επενδύσεις
σε υλικά
αγαθά
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6.260.861

Κατά το έτος 2018 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα συνολικά 709.696 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 227.682 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 32,1% επί του συνόλου των ανωτέρω επιχειρήσεων,
ο κλάδος των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών με 135.562 επιχειρήσεις, οι
οποίες αποτελούν το 19,1% και ακολουθούν οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με
107.764 επιχειρήσεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 15,2% (Πίνακας 2).
Αναφορικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών που κατέγραψαν οι επιχειρήσεις το 2018, ο κλάδος του
χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο με ποσοστό 44,2% και 113,4
δισεκατομμύρια ευρώ, σε απόλυτο μέγεθος, και ακολουθούν οι κλάδοι της μεταποίησης και παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού με ποσοστά 23,4% και 5,9% και
απόλυτα μεγέθη 60,0 δισεκατομμύρια ευρώ και 15,1 δισεκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα.
Οι κλάδοι που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στην ελληνική
οικονομία κατά το έτος 2018 ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 11,8 δισεκατομμύρια ευρώ
(24,0%) η μεταποίηση με 11,7 δισεκατομμύρια ευρώ (23,7%), και οι μεταφορές και αποθήκευση με
5,7 δισεκατομμύρια ευρώ (11,6%).
Από την πλευρά του κόστους προσωπικού, οι κλάδοι που δαπάνησαν τα μεγαλύτερα ποσά ήταν το
χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 8,1 δισεκατομμύρια ευρώ (26,7%), η μεταποίηση με 6,3
δισεκατομμύρια ευρώ (20,6%) και οι μεταφορές και αποθήκευση με 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ
(12,0%).
Στα μεγέθη της απασχόλησης, ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε την πρώτη
θέση το 2018 με 749.823 απασχολούμενους (28,9%), εκ των οποίων 527.896 ήταν μισθωτοί (27,0%
στο σύνολο των μισθωτών). Ακολουθεί ο κλάδος των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης
με 600.884 απασχολούμενους (23,1%), εκ των οποίων 499.789 μισθωτοί (25,6%) και εν συνεχεία ο
κλάδος της μεταποίησης με 357.418 απασχολούμενους (13,8%), εκ των οποίων 302.137 μισθωτοί
(15,5%).
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Πίνακας 2: Βασικά οικονομικά μεγέθη επιχειρήσεων ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας έτους 2018
ΚΛΑΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Σύνολο
Τομέας Β - Ορυχεία
και Λατομεία
Τομέας ΓΜεταποίηση
Τομέας Δ - Παροχή
ηλεκτρικού
ρεύματος, φυσικού
αερίου, ατμού και
κλιματισμού
Τομέας Ε - Παροχή
νερού, επεξεργασία
λυμάτων,
διαχείριση
αποβλήτων και
δραστηριότητες
εξυγίανσης
Τομέας ΣΤ Κατασκευές
Τομέας Ζ - Χονδρικό
και λιανικό
εμπόριο, επισκευή
μηχανοκίνητων
οχημάτων και
μοτοσυκλετών
Τομέας Η Μεταφορά και
αποθήκευση
Τομέας Θ Δραστηριότητες
υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και
υπηρεσιών
εστίασης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
(σε χιλιάδες €)
%
49.191.874

(σε μονάδες)
709.696

%

(σε χιλιάδες €)
256.489.299

%

621

0,1%

817.343

0,3%

465.991

57.171

8,1%

60.021.788

23,4%

7.244

1,0%

15.111.639

1.956

0,3%

59.843

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
(σε μονάδες)
%
2.596.210

(σε χιλιάδες €)
30.444.004

%

0,9%

194.171

0,6%

7.880

11.653.590

23,7%

6.261.645

20,6%

5,9%

2.397.862

4,9%

1.082.122

1.560.041

0,6%

691.845

1,4%

8,4%

10.033.327

3,9%

1.829.990

227.682

32,1%

113.447.138

44,2%

59.764

8,4%

14.801.768

107.764

15,2%

12.760.177

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
(σε μονάδες)
1.951.668

%

0,3%

7.461

0,4%

357.418

13,8%

302.137

15,5%

3,6%

30.977

1,2%

23.812

1,2%

433.454

1,4%

17.476

0,7%

16.230

0,8%

3,7%

1.177.622

3,9%

147.195

5,7%

96.748

5,0%

11.793.251

24,0%

8.140.949

26,7%

749.823

28,9%

527.896

27,0%

5,8%

5.702.384

11,6%

3.649.035

12,0%

184.755

7,1%

134.740

6,9%

5,0%

4.179.116

8,5%

3.431.410

11,3%

600.884

23,1%

499.789

25,6%
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Πίνακας 2: Βασικά οικονομικά μεγέθη επιχειρήσεων ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας έτους 2018 (συνέχεια)
ΚΛΑΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τομέας Ι Ενημέρωση και
επικοινωνία
Τομέας Λ Διαχείριση ακίνητης
περιουσίας
Τομέας Μ Επαγγελματικές,
επιστημονικές και
τεχνικές
δραστηριότητες
Τομέας Ν Διοικητικές και
υποστηρικτικές
δραστηριότητες
Κλάδος 95 Επισκευή
ηλεκτρονικών
υπολογιστών και
ειδών ατομικής ή
οικιακής χρήσης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

(σε μονάδες)

%

(σε χιλιάδες €)

%

(σε χιλιάδες €)

%

(σε χιλιάδες €)

%

(σε μονάδες)

%

(σε μονάδες)

%

16.605

2,3%

10.119.677

3,9%

3.959.927

8,0%

2.170.169

7,1%

87.714

3,4%

75.059

3,8%

8.497

1,2%

1.750.020

0,7%

634.343

1,3%

229.383

0,8%

19.319

0,7%

15.387

0,8%

135.562

19,1%

9.040.333

3,5%

3.646.442

7,4%

2.091.443

6,9%

240.574

9,3%

122.322

6,3%

20.480

2,9%

6.756.700

2,6%

2.190.528

4,5%

1.544.693

5,1%

142.130

5,5%

126.110

6,5%

6.507

0,9%

269.348

0,1%

46.605

0,1%

37.907

0,1%

10.065

0,4%

3.979

0,2%

5

Γράφημα 1: Κύκλος εργασιών και ακαθάριστη προστιθέμενη αξία επιχειρήσεων, 2018
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Γράφημα 2: Αριθμός απασχολουμένων ατόμων και μισθωτών επιχειρήσεων, 2018
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Με βάση τις τάξεις μεγέθους των επιχειρήσεων, προκύπτει ότι, για το έτος 2018, οι κλάδοι με τις
περισσότερες μικρές επιχειρήσεις (από 0 έως 9 απασχολούμενα άτομα προσωπικό) ήταν το χονδρικό
και λιανικό εμπόριο με 219.488 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 42,2 δισεκατομμύρια ευρώ, οι
επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 133.870 επιχειρήσεις και κύκλο
εργασιών 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ και οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με 93.230
επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 3,5 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 9.190
επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 2,0 δισεκατομμύρια ευρώ, ακολουθεί το χονδρικό και λιανικό
εμπόριο με 5.260 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 11,8 δισεκατομμύρια ευρώ και εν συνεχεία η
μεταποίηση με 2.806 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
Οι κλάδοι με τις περισσότερες επιχειρήσεις που διαθέτουν 20 έως 49 άτομα απασχολούμενο
προσωπικό είναι οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης που αριθμούν 4.290 μονάδες με
κύκλο εργασιών που ανέρχεται σε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με
2.131 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 14,6 δισεκατομμύρια ευρώ και η μεταποίηση με 1.606
επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ.
Στην τάξη των επιχειρήσεων που αριθμούν από 50 έως 249 απασχολούμενα άτομα το μεγαλύτερο
πλήθος καταγράφει ο κλάδος των υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης με 976 επιχειρήσεις και
κύκλο εργασιών 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ακολουθεί η μεταποίηση με 766 επιχειρήσεις και κύκλο
εργασιών 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ και εν συνεχεία το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 713
επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 23,8 δισεκατομμύρια ευρώ.
Στην τάξη των μεγάλων επιχειρήσεων (με 250 ή περισσότερα απασχολούμενα άτομα) το μεγαλύτερο
πλήθος παρουσιάζει ο κλάδος της μεταποίησης με 139 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 33,4
δισεκατομμύρια ευρώ, ακολουθούμενος από τον κλάδο χονδρικού και λιανικού εμπορίου με 90
επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 21,0 δισεκατομμύρια ευρώ και εν συνεχεία ο κλάδος των
υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης με 78 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 1,8 δισεκατομμύρια
ευρώ.
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Πίνακας 3: Αριθμός επιχειρήσεων και κύκλος εργασιών κατά τάξη μεγέθους απασχόλησης και τομέα οικονομικής δραστηριότητας έτους 2018
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
0-9
ΚΛΑΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

10-19

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(σε μονάδες)

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(σε χιλιάδες
€)

Τομέας Β - Ορυχεία
και Λατομεία

485

Τομέας ΓΜεταποίηση

20-49

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(σε μονάδες)

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(σε χιλιάδες
€)

68.064

76

51.854

5.756.951

Τομέας Δ - Παροχή
ηλεκτρικού
ρεύματος, φυσικού
αερίου, ατμού και
κλιματισμού

7.158

Τομέας Ε - Παροχή
νερού, επεξεργασία
λυμάτων, διαχείριση
αποβλήτων και
δραστηριότητες
εξυγίανσης

50-249

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(σε μονάδες)

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(σε χιλιάδες
€)

61.371

38

2.806

3.176.816

3.335.184

40

1.692

258.549

Τομέας ΣΤ Κατασκευές

57.898

Τομέας Ζ - Χονδρικό
και λιανικό εμπόριο,
επισκευή
μηχανοκίνητων
οχημάτων και
μοτοσυκλετών
Τομέας Η Μεταφορά και
αποθήκευση

250+

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(σε μονάδες)

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(σε χιλιάδες
€)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(σε μονάδες)

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(σε χιλιάδες
€)

60.778

15

222.547

7

404.583

1.606

5.102.144

766

12.539.008

139

33.446.869

77.713

28

900.943

13

1.285.854

5

9.511.944

94

123.334

103

268.610

62

487.209

5

422.340

3.714.345

1.218

945.604

537

1.536.218

175

1.419.469

15

2.417.691

219.488

42.157.638

5.260

11.825.313

2.131

14.617.567

713

23.848.277

90

20.998.344

57.966

3.843.054

989

1.397.850

530

1.549.489

225

3.480.791

54

4.530.584
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Πίνακας 3: Αριθμός επιχειρήσεων και κύκλος εργασιών κατά τάξη μεγέθους απασχόλησης και τομέα οικονομικής δραστηριότητας έτους 2018
(συνέχεια)
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
0-9
ΚΛΑΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

20-49

50-249

250+

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(σε μονάδες)

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(σε χιλιάδες
€)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(σε μονάδες)

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(σε χιλιάδες
€)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(σε μονάδες)

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(σε χιλιάδες
€)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(σε μονάδες)

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(σε χιλιάδες
€)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(σε μονάδες)

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(σε χιλιάδες
€)

93.230

3.452.878

9.190

1.979.695

4.290

2.344.551

976

3.226.369

78

1.756.684

15.650

1.167.908

456

408.232

307

878.208

*

*

*

*

8.210

758.676

174

193.103

71

484.353

*

*

*

*

133.870

4.808.510

990

794.521

470

1.187.965

192

1.663.961

40

585.377

18.806

1.522.622

788

643.782

525

1.395.379

302

1.629.175

59

1.565.742

6.458

167.126

34

22.549

11

22.800

4

56.873

0

0

Τομέας Θ Δραστηριότητες
υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και
υπηρεσιών εστίασης
Τομέας Ι Ενημέρωση και
επικοινωνία
Τομέας Λ Διαχείριση ακίνητης
περιουσίας
Τομέας Μ Επαγγελματικές,
επιστημονικές και
τεχνικές
δραστηριότητες

10-19

Τομέας Ν Διοικητικές και
υποστηρικτικές
δραστηριότητες
Κλάδος 95 Επισκευή
ηλεκτρονικών
υπολογιστών και
ειδών ατομικής ή
οικιακής χρήσης

*Εμπιστευτικά στοιχεία
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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 και τις επιδόσεις των επιχειρήσεων. Σκοπός
της κατάρτισης των στατιστικών αυτών είναι η ανάλυση της εξέλιξης των
δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, των συντελεστών παραγωγής καθώς και
άλλων στοιχείων που καθιστούν δυνατή τη μέτρηση της δραστηριότητας, της
ανταγωνιστικότητας και των επιδόσεών 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 αναφοράς Ημερολογιακό έτος.
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
ταξινόμησης ονοματολογία Nace Αναθεώρηση 2.

σύμφωνα

με

την

ευρωπαϊκή

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 σχετικές 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.
Ακαθάριστη 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.
Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών: περιλαμβάνουν την αξία όλων των
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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, τα
οποία έχουν αποκτηθεί με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή 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.
Συγκρισιμότητα Λόγω αλλαγής στη μέθοδο κατάρτισης των Στατιστικών Διάρθρωσης των
Επιχειρήσεων από το έτος αναφοράς 2015 και αναθεώρησης των στοιχείων του
έτους αναφοράς 2014 τα στοιχεία για το έτος αναφοράς 2018 είναι συγκρίσιμα
μόνο με αυτά των ετών αναφοράς 2014, 2015, 2016 και 2017.
Μεθοδολογία Για την κατάρτιση των Στατιστικών Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων (από το έτος
αναφοράς 2015 και εφεξής), χρησιμοποιήθηκαν 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
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.
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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