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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ: Έτος 2019

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία για τη Διάρθρωση των Συνδεόμενων
Επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την Αλλοδαπή, για το έτος 2019.
Οι στατιστικές αυτές καταρτίζονται με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.716/2007 και στοχεύουν στην
αποτύπωση της διάρθρωσης και εξέλιξης των δραστηριοτήτων των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων
που εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο από μετόχους που
εδρεύουν στην αλλοδαπή άνω του 50%, τη χρήση των συντελεστών παραγωγής από αυτές, τις επιδόσεις,
καθώς και τη συμβολή τους στο σύνολο της οικονομίας της Χώρας.
Οι Στατιστικές για τη Διάρθρωση των Συνδεόμενων Επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται
από την Αλλοδαπή καταρτίζονται στο ίδιο πλαίσιο με τις στατιστικές Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων
(Κανονισμός ΕΚ. 295/2008), ως υποσύνολό τους.
Κατά το έτος 2019 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα 3.406 αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις στους
τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (εκτός των προσωπικών). Από
τα αποτελέσματα της έρευνας για το έτος 2019 προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των αλλοδαπών
συνδεόμενων επιχειρήσεων ανήλθε στα 48,0 δισ. ευρώ. Η αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέμενη
αξία για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ανήλθαν στα 29,0 και 11,0 δισ. ευρώ, αντίστοιχα (Πίνακας 1).
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις των προαναφερθέντων
τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων, δαπάνησαν 39,4 δισ. ευρώ για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο
πλαίσιο της δραστηριότητάς τους κατά το έτος 2019, εκ των οποίων 21,3 δισ. ευρώ αφορούσαν σε αγορές
αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώλησή τους στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, δηλαδή
χωρίς επεξεργασία (Πίνακας 1).
Κατά το έτος 2019, ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων στις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις
ήταν 204.801 και οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στα 6,2 δισ. ευρώ. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν
ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά ύψους 1,7 δισ. ευρώ (Πίνακας 1).
Από τα στοιχεία της έρευνας παρατηρείται ότι οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες εδρεύουν
στην Ελλάδα και έχουν άνω του 50% συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο από την αλλοδαπή, σε σχέση
με το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα, στους τομείς της βιομηχανίας, των
κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (εκτός των προσωπικών), κατά το έτος 2019 (Πίνακας 1,
Γράφημα 1), αντιστοιχούν στο:
0,5% του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων,
18,0% του συνολικού κύκλου εργασιών,
17,7% της συνολικής αξίας παραγωγής,
21,5% της συνολικής προστιθέμενης αξίας σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής
(ακαθάριστη προστιθέμενη αξία),
17,4% των συνολικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών,
18,9% του συνόλου των αγορών αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται με σκοπό την
μεταπώληση στην κατάσταση που παρελήφθησαν,
18,9% των συνολικών δαπανών προσωπικού,
25,3% του συνόλου των ακαθάριστων επενδύσεων σε υλικά αγαθά,
7,7% του συνόλου των απασχολούμενων, των εν λόγω τομέων οικονομικής δραστηριότητας.

Γράφημα 1. Συγκριτικά στοιχεία βασικών οικονομικών μεγεθών αλλοδαπών συνδεόμενων
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που ελέγχονται από την Ελλάδα, 2019
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Πίνακας 1. Βασικά οικονομικά μεγέθη επιχειρήσεων1 που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την Αλλοδαπή, 2019
εκ των οποίων

Χαρακτηριστικά

Ποσοστό των
επιχειρήσεων που
εδρεύουν στην
Ελλάδα και ελέγχονται
από την Ελλάδα στο
σύνολο των
επιχειρήσεων της
Ελλάδας

Ποσοστό των
επιχειρήσεων που
εδρεύουν στην Ελλάδα
και ελέγχονται από την
Αλλοδαπή στο σύνολο
των επιχειρήσεων της
Ελλάδας

(3)

(2)/(1)%

(3)/(1)%

Σύνολο επιχειρήσεων που
εδρεύουν στην Ελλάδα και
δραστηριοποιούνται στους
κλάδους Β έως Ν και Σ95
(εκτός κλάδου Κ) κατά την
ταξινόμηση NACE Αναθ. 2

Επιχειρήσεις που εδρεύουν
στην Ελλάδα και ελέγχονται
από θεσμικές μονάδες που
εδρεύουν στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις που εδρεύουν
στην Ελλάδα και
ελέγχονται από θεσμικές
μονάδες που εδρεύουν
στην Αλλοδαπή

(1)

(2)
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715.218
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Αριθμός απασχολούμενων ατόμων
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204.801

92,3

7,7

Κύκλος εργασιών

266.452.167

218.422.624
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82,0

18,0

Αξία παραγωγής

163.400.613

134.434.935

28.965.678

82,3

17,7
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συντελεστών παραγωγής

51.020.352

40.063.312

10.957.040

78,5

21,5

Συνολικές αγορές αγαθών και
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225.738.406

186.366.087

39.372.319

82,6

17,4

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών που
αγοράζονται με σκοπό τη
μεταπώληση στην κατάσταση που
παρελήφθησαν

112.704.911

91.355.531

21.349.380

81,1

18,9

Δαπάνες προσωπικού

32.763.816

26.555.917

6.207.899

81,1

18,9

Ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά
αγαθά

6.621.020

4.946.807

1.674.213

74,7

25,3

Αριθμός επιχειρήσεων

σε χιλιάδες ευρώ
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Επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Αλλοδαπή, οι οποίες δραστηριοποιούνται, με βάση την ταξινόμηση NACE Αναθεώρηση 2, στους κλάδους Β,
Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, Λ, Μ, Ν και Σ95
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Από τις 3.406 συνδεόμενες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από θεσμικές μονάδες που εδρεύουν στην αλλοδαπή, κατά το έτος 2019, οι
2.903 επιχειρήσεις ελέγχονταν από θεσμικές μονάδες που εδρεύουν σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (85,2%) και 503 επιχειρήσεις ελέγχονταν από
θεσμικές μονάδες οι οποίες εδρεύουν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (14,8%), (Πίνακας 2).
Πίνακας 2. Συνδεόμενες Επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την Αλλοδαπή, με διάκριση της τελικής ελέγχουσας θεσμικής
μονάδας στις χώρες εντός ΕΕ και εκτός ΕΕ, 20192
εκ των οποίων

Χαρακτηριστικά

Επιχειρήσεις που εδρεύουν
στην Ελλάδα και ελέγχονται
από θεσμικές μονάδες που
εδρεύουν στην Αλλοδαπή

Επιχειρήσεις που εδρεύουν
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εδρεύουν σε χώρες εντός ΕΕ

Επιχειρήσεις που εδρεύουν
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(2)

(3)

(1)

(2)/ (1)
%

(3)/(1)
%

σε μονάδες
Αριθμός επιχειρήσεων

3.406

2.903

503

85,2

14,8

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων

204.801

174.008

30.793

85,0

15,0

48.029.543

σε χιλιάδες ευρώ
39.631.187

8.398.356

82,5

17,5

Αξία παραγωγής

28.965.678

24.599.319

4.366.359

84,9

15,1

Προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους
συντελεστών παραγωγής

10.957.040

8.963.876

1.993.164

81,8

18,2

Συνολικές αγορές αγαθών και
υπηρεσιών

39.372.319

32.475.879

6.896.440

82,5

17,5

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών που
αγοράζονται με σκοπό τη μεταπώληση
στην κατάσταση που παρελήφθησαν

21.349.380

16.830.640

4.518.740

78,8

21,2

Δαπάνες προσωπικού

6.207.899

5.129.965

1.077.934

82,6

17,4

Ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά
αγαθά

1.674.213

1.468.893

205.320

87,7

12,3

Κύκλος εργασιών
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Επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Αλλοδαπή, οι οποίες δραστηριοποιούνται, με βάση την ταξινόμηση NACE Αναθεώρηση 2, στους
κλάδους Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, Λ, Μ, Ν και Σ95
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Οι πέντε κυριότερες χώρες, στις οποίες εδρεύουν οι τελικές ελέγχουσες θεσμικές μονάδες είναι η Κύπρος
με ποσοστό 42,8% (1.457 επιχειρήσεις), το Ηνωμένο Βασίλειο με ποσοστό 7,6% (258 επιχειρήσεις), η
Ολλανδία με ποσοστό 6,2% (212 επιχειρήσεις), η Γερμανία με ποσοστό 5,5% (188 επιχειρήσεις), και το
Λουξεμβούργο με ποσοστό 4,9% (167 επιχειρήσεις). (Γράφημα 2).

Γράφημα 2. Γεωγραφική κατανομή των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων,
βάσει της χώρας της τελικής ελέγχουσας θεσμικής μονάδας, 2019

Λοιπές Χώρες; 33,0

Κύπρος; 42,8

Λουξεμβούργο; 4,9

Γερμανία; 5,5
Ολλανδία; 6,2

Ηνωμένο Βασίλειο; 7,6

Από τα στοιχεία της έρευνας παρατηρείται ότι οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις, που είχαν τελική
θεσμική ελέγχουσα μονάδα με έδρα την Κύπρο, αποτελούν το 42,8% του συνόλου των συνδεόμενων
αλλοδαπών επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών 6,9 δισ. ευρώ, ήτοι 14,3% του συνολικού κύκλου εργασιών
των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων, και 47.856 απασχολουμένους, ήτοι 23,4% επί του συνολικού
αριθμού απασχολουμένων στις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις.
Οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις, που είχαν τελική ελέγχουσα θεσμική μονάδα με έδρα την πέμπτη
κατά σειρά κυριότερη (ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων) χώρα, δηλαδή το Λουξεμβούργο, αποτελούν
το 4,9% του συνόλου των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων, με κύκλο εργασιών 3,8 δισ. ευρώ, ήτοι
7,9% του συνολικού κύκλου εργασιών των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων, και 15.707
απασχολουμένους, ήτοι 7,7% επί του συνολικού αριθμού απασχολούμενων στις αλλοδαπές συνδεόμενες
επιχειρήσεις (Πίνακας 3).
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Πίνακας 3. Βασικά οικονομικά στοιχεία αλλοδαπών Συνδεόμενων Επιχειρήσεων3 των πέντε κυριότερων χωρών στις οποίες εδρεύει η τελική ελέγχουσα
θεσμική μονάδα, 2019

Χώρα τελικής
ελέγχουσας
θεσμικής
μονάδας

Αριθμός
επιχειρήσεων

Κύκλος
εργασιών

Αξία
παραγωγής

Προστιθέμενη
αξία σε τιμές
κόστους
συντελεστών
παραγωγής

(σε μονάδες )

Συνολικές
αγορές
αγαθών και
υπηρεσιών

Αγορές αγαθών και
υπηρεσιών που
αγοράζονται με
σκοπό τη
μεταπώληση στην
κατάσταση που
παρελήφθησαν

Δαπάνες
προσωπικού

Ακαθάριστες
επενδύσεις σε
υλικά αγαθά

(σε χιλιάδες €)

Αριθμός
απασχολούμενων
ατόμων

(σε μονάδες )

Κύπρος

1.457

6.878.911

4.567.691

1.435.662

5.698.790

2.560.465

1.097.895

231.138

47.856

Ηνωμένο
Βασίλειο

258

4.145.823

2.437.298

929.533

3.478.773

1.970.105

442.715

122.096

13.547

Ολλανδία

212

8.607.499

4.369.905

1.856.334

6.956.230

4.435.435

1.171.720

306.240

41.516

Γερμανία

188

5.230.162

3.094.837

1.079.273

4.328.370

2.319.408

513.831

332.448

14.800

Λουξεμβούργο

167

3.783.483

2.178.365

1.120.593

2.989.283

1.931.632

445.115

275.548

15.707

Λοιπές Χώρες

1124

19.383.665

12.317.582

4.535.645

15.920.873

8.132.335

2.536.623

406.743

71.375

ΣΥΝΟΛΟ

3.406

48.029.543

28.965.678

10.957.040

39.372.319

21.349.380

6.207.899

1.674.213

204.801

3

Επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Αλλοδαπή, οι οποίες δραστηριοποιούνται, με βάση την ταξινόμηση NACE Αναθ. 2, στους κλάδους Β, Γ, Δ,
Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, Λ, Μ, Ν και Σ95.
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Κατά το έτος 2019 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα, 3.406 αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις στους
τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (εκτός των προσωπικών). Ο
τομέας που παρουσίασε το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το εμπόριο με 1.087 επιχειρήσεις, ήτοι
31,9% του συνόλου των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων. Στον τομέα διαχείρισης ακίνητης
περιουσίας δραστηριοποιήθηκαν 385 επιχειρήσεις, ήτοι 11,3% και στον τομέα των επαγγελματικών
επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων δραστηριοποιήθηκαν 372 επιχειρήσεις, ήτοι 10,9% του
συνόλου των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων (Πίνακας 4).
Αναφορικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών που κατέγραψαν οι αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις το
2019, ο τομέας του εμπορίου κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο με 24,7 δισ. ευρώ, ήτοι 51,4%. Ακολουθούν ο
τομέας της μεταποίησης και ο τομέας της πληροφόρησης και επικοινωνίας, με 11,1 δισ. ευρώ (23,0%) και
2,8 δισ. ευρώ (5,9%), αντίστοιχα (Πίνακας 4).
Ο τομέας του εμπορίου εμφάνισε τη μεγαλύτερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 3,8 δισ. ευρώ και
ακολουθεί ο τομέας της μεταποίησης με 2,4 δισ. ευρώ, ήτοι 34,3% και 21,6% του συνόλου της ακαθάριστης
προστιθέμενης αξίας των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων, αντίστοιχα (Πίνακας 4).
Αναφορικά με τον αριθμό των απασχολούμενων, ο τομέας του εμπορίου κατείχε την πρώτη θέση με 71.072
απασχολούμενους, ήτοι 34,7% επί του συνόλου των απασχολουμένων στις αλλοδαπές συνδεόμενες
επιχειρήσεις και ακολουθεί ο τομέας της μεταποίησης με 34.556 άτομα, ήτοι 16,9% (Πίνακας 4).
Οι δαπάνες προσωπικού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στον τομέα του εμπορίου, ανήλθαν
στα 2,2 δισ. ευρώ, ήτοι 35,4% των συνολικών δαπανών προσωπικού των αλλοδαπών συνδεόμενων
επιχειρήσεων, ενώ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν στην μεταποίηση δαπάνησαν 1,3 δισ. ευρώ,
ποσοστό 20,9% (Πίνακας 4).
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Πίνακας 4. Βασικά οικονομικά μεγέθη επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την
Αλλοδαπή, κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, 2019

Τομείς οικονομικής
δραστηριότητας, βάσει
ταξινόμησης NACE
Αναθ.2

Αριθμός
επιχειρήσεων

Κύκλος εργασιών

Προστιθέμενη αξία σε
τιμές κόστους
συντελεστών
παραγωγής

Δαπάνες προσωπικού

Αριθμός
απασχολούμενων
ατόμων

σε
μονάδες

%

σε χιλ. €

%

σε χιλ. €

%

σε χιλ. €

%

σε
μονάδες

%

Ορυχεία και
λατομεία,
Παροχή
ηλεκτρικού
ρεύματος,
φυσικού
αερίου, ατμού
και
κλιματισμού,
Παροχή νερού,
Επεξεργασία
λυμάτων,
Διαχείριση
αποβλήτων και
Δραστηριότητες
εξυγίανσης

Β+Δ+Ε

206

6,0

1.566.250

3,3

303.090

2,8

147.133

2,4

3.346

1,6

Μεταποιητικές
βιομηχανίες

Γ

334

9,8

11.070.244

23,0

2.371.886

21,6

1.300.057

20,9

34.556

16,9

Κατασκευές

ΣΤ

192

5,6

723.216

1,5

44.502

0,4

117.088

1,9

4.105

2,0

Δραστηριότητες
χονδρικού και
λιανικού
εμπορίου,
επισκευή
μηχανοκίνητων
οχημάτων και
μοτοσικλετών

Ζ

1.087

31,9

24.678.700

51,4

3.758.471

34,3

2.198.820

35,4

71.072

34,7

Μεταφορά και
αποθήκευση

H

128

3,8

2.072.321

4,3

759.531

6,9

299.574

4,8

7.326

3,6

Δραστηριότητες
υπηρεσιών
παροχής
καταλύματος
και υπηρεσιών
εστίασης

Θ

219

6,4

1.092.458

2,3

537.228

4,9

335.055

5,4

21.054

10,3

Πληροφόρηση
και επικοινωνία

Ι

299

8,8

2.824.018

5,9

1.140.255

10,4

575.021

9,3

15.370

7,5

Διαχείριση
ακίνητης
περιουσίας

Λ

385

11,3

461.660

1,0

412.774

3,8

56.806

0,9

1.951

1,0

Επαγγελματικές,
επιστημονικές
και τεχνικές
δραστηριότητες

M

372

10,9

1.483.675

3,1

649.906

5,9

517.538

8,3

13.146

6,4

Διοικητικές και
υποστηρικτικές
δραστηριότητες,
Επισκευή
ηλεκτρονικών
υπολογιστών
και ειδών
ατομικής ή
οικιακής χρήσης

N+Σ95

184

5,4

2.057.001

4,3

979.397

8,9

660.807

10,6

32.875

16,1

3.406

100,0

48.029.543

100,0

10.957.040

100,0

6.207.899

100,0

204.801

100,0

Σύνολο
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Έρευνα
Στατιστικών
Διάρθρωσης των
Συνδεόμενων
Επιχειρήσεων
που εδρεύουν
στην Ελλάδα και
ελέγχονται από
την Αλλοδαπή

Η Έρευνα των Στατιστικών Διάρθρωσης των Συνδεόμενων Επιχειρήσεων που εδρεύουν
στην Ελλάδα και ελέγχονται από την Αλλοδαπή, αφορά στη συλλογή, κατάρτιση και
δημοσιοποίηση στατιστικών, που περιλαμβάνουν στοιχεία κατά οικονομική
δραστηριότητα και κατά επίπεδο γεωγραφικής κατανομής, όπως αναφέρονται στα
παραρτήματα I, II και III του Κανονισμού (ΕΚ) 716/2007, σύμφωνα με την έννοια της
«τελικής ελέγχουσας θεσμικής μονάδας». Στόχος είναι η ανάλυση της διάρθρωσης
και της δραστηριότητας των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων και της
συμβολής τους στο σύνολο της οικονομίας.

Περίοδος Ημερολογιακό έτος
αναφοράς
Νομικό πλαίσιο Κανονισμοί (ΕΚ) 716/2007 και (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, και Κανονισμοί (ΕΚ) 747/2008, (ΕΚ) 364/2008 και (ΕΚ) 1197/2020 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σύστημα Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή ταξινόμηση οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2.
ταξινόμησης
Κάλυψη Καλύπτονται οι κλάδοι που περιλαμβάνονται στους τομείς Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Λ, Μ,
Ν και ο κλάδος Σ95, βάσει της ονοματολογίας δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2.
Ειδικότερα:
Τομέας Β : Ορυχεία και λατομεία,
Τομέας Γ : Μεταποιητικές βιομηχανίες,
Τομέας Δ : Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού,
Τομέας E: Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και
δραστηριότητες εξυγίανσης,
Τομέας ΣΤ: Κατασκευές,
Τομέας Ζ: Δραστηριότητες χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών,
Τομέας Η : Μεταφορά και αποθήκευση,
Τομέας Θ : Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών
εστίασης,
Τομέας Ι : Πληροφόρηση και επικοινωνία,
Τομέας Λ : Διαχείριση ακίνητης περιουσίας,
Τομέας M: Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες,
Τομέας N: Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες , και
Κλάδος Σ95: Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής η οικιακής
χρήσης.
Πληθυσμός Επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό συμμετοχής άνω του 50%
αναφοράς στο μετοχικό τους κεφάλαιο, από μετόχους που εδρεύουν στην Αλλοδαπή και
καταγράφονται, βάσει της θεσμικής μονάδας, που βρίσκεται στην κορυφή της
αλυσίδας ελέγχου μιας αλλοδαπής συνδεόμενης επιχείρησης, η οποία δεν ελέγχεται
από άλλη θεσμική μονάδα.
Βασικές Οι βασικές μεταβλητές των Στατιστικών Διάρθρωσης των Συνδεόμενων Επιχειρήσεων
μεταβλητές που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την Αλλοδαπή είναι ο αριθμός των
επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών, η αξία παραγωγής, η προστιθέμενη αξία σε τιμές
κόστους συντελεστών παραγωγής, οι συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών, οι
αγορές αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται, με σκοπό τη μεταπώληση στην
κατάσταση που παραλήφθηκαν, ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων, οι δαπάνες
προσωπικού και οι ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά.
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Ορισμοί Ο Κανονισμός (ΕΚ) 716/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
20ης Ιουνίου 2007 περί κοινοτικών στατιστικών για τη διάρθρωση και τη
δραστηριότητα των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων ορίζει τα κάτωθι:
- Στατιστικές εισαγωγής για τις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις: στατιστικές
που περιγράφουν τη δραστηριότητα των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων
που είναι μόνιμοι κάτοικοι της δηλούσας χώρας.
- Αλλοδαπή συνδεόμενη επιχείρηση: μια επιχείρηση μόνιμος κάτοικος της
δηλούσας χώρας, η οποία ελέγχεται από μια θεσμική μονάδα μη μόνιμο κάτοικο
της δηλούσας χώρας.
- Έλεγχος: η ικανότητα καθορισμού της γενικής πολιτικής μιας επιχείρησης μέσω
της επιλογής των κατάλληλων διευθυνόντων, κατά περίπτωση. Στο πλαίσιο αυτό,
η επιχείρηση Α θεωρείται ότι ελέγχεται από μια θεσμική μονάδα Β, όταν η Β
ελέγχει - άμεσα ή έμμεσα - περισσότερες από τις μισές ψήφους των μετόχων ή
περισσότερες από τις μισές μετοχές.
- Έλεγχος από την αλλοδαπή : η ελέγχουσα θεσμική μονάδα είναι μόνιμος κάτοικος
διαφορετικής χώρας από αυτήν της οποίας είναι μόνιμος κάτοικος η θεσμική
μονάδα την οποία ελέγχει.
- Τελική θεσμική μονάδα που ελέγχει αλλοδαπή συνδεόμενη επιχείρηση: η
θεσμική μονάδα που βρίσκεται στην κορυφή της αλυσίδας ελέγχου μιας
αλλοδαπής συνδεόμενης επιχείρησης, η οποία δεν ελέγχεται από άλλη θεσμική
μονάδα.
Οι ορισμοί των μεταβλητών της έρευνας περιγράφονται στον Κανονισμό (ΕΚ)
250/2009 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2009, ο οποίος αφορά στην εφαρμογή και
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου.
- 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: μετρά την ποσότητα που 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.
- 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.
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Συγκρισιμότητα Λόγω αλλαγής στη μέθοδο κατάρτισης των Στατιστικών Διάρθρωσης των Συνδεόμενων
Επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την Αλλοδαπή, από το
έτος 2015, και αναθεώρησης των στοιχείων του έτους 2014 με βάση τη νέα μέθοδο,
τα στοιχεία για το έτος 2019 είναι συγκρίσιμα με αυτά των ετών αναφοράς 2014, 2015,
2016, 2017 και 2018.
Μεθοδολογία Κύρια πηγή για τα οικονομικά δεδομένα των Στατιστικών Συνδεόμενων Επιχειρήσεων
με την Αλλοδαπή είναι οι Έρευνες Στατιστικών Διάρθρωσης Επιχειρήσεων στους
αντίστοιχους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.
Για την κατάρτιση των Στατιστικών Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων έτους 2019,
χρησιμοποιήθηκαν διοικητικά φορολογικά στοιχεία, με κύρια πηγή το φορολογικό
έντυπο Ε3, το οποίο παρέχει τις περισσότερες πληροφορίες για τα οικονομικά μεγέθη
των επιχειρήσεων. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για την
κατάρτιση των Στατιστικών Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων έτους 2015, ενώ
πραγματοποιήθηκε και αντίστοιχη αναθεώρηση των στοιχείων του έτους 2014.
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.
Στα αποτελέσματα της Έρευνας των Στατιστικών Διάρθρωσης των Συνδεόμενων
Επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την Αλλοδαπή,
περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία κατά επίπεδο γεωγραφικής κατανομής,
σύμφωνα με την έννοια «τελική ελέγχουσα θεσμική μονάδα».
Τα δεδομένα που αφορούν στη χώρα του τελικού ελέγχου προκύπτουν από το
Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, έτους 2019, και από συμπληρωματική έρευνα στις
επιχειρήσεις.
Παραπομπές

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Στατιστικές Διάρθρωσης των Συνδεομένων
Επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την Αλλοδαπή
μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ:
http://www.statistics.gr/el/statistics/ind, στον σύνδεσμο: «Επιχειρήσεις στην Ελλάδα
με ξένο μέτοχο».

11

