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5 Κύρια σημεία 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 Η άμεση και έμμεση συμβολή των προϊόντων μας εκτιμάται σε €1,1 δισεκ. σε όρους 
ΑΕΠ το 2018: 

o €197 εκατ. αποτελούν εισοδήματα νοικοκυριών 
o €477 εκατ. αποτελούν μεικτό λειτουργικό πλεόνασμα (κέρδη και αποσβέσεις)  
o €414 εκατ. αποτελούν φορολογικά έσοδα και εισφορές προς το κράτος 
o Αντιστοιχεί στο 0,6% του ΑΕΠ της χώρας το 2018 

 Παράγουμε άμεσα €188 εκατ. σε όρους προστιθέμενης αξίας: 
o Για κάθε ευρώ προστιθέμενης αξίας που παράγουμε δημιουργούνται έμμεσα 

άλλα 5 ευρώ ΑΕΠ στο σύνολο της οικονομίας 
o Από τη δραστηριότητά μας προκύπτουν €205 εκατ. προστιθέμενη αξία (0,1% 

του ΑΕΠ) σε άμεσους προμηθευτές και προμηθευτές προμηθευτών 
o Η επίδραση από τους εμπορικούς μας συνεργάτες (εμπόριο και HORECA) 

ανέρχεται σε €441 εκατ. (0,2% του ΑΕΠ) 

 Σημαντικές επιδράσεις σε όλη την αλυσίδα αξίας των προϊόντων μας 
o Στον κλάδο HORECA δημιουργείται το μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης 

αξίας της αλυσίδας αξίας μας (€218 εκατ.) 
o Η συμμετοχή από το λιανικό και χονδρικό εμπόριο στην προστιθέμενη αξία της 

αλυσίδας αξίας μας εκτιμάται σε €107 εκατ. 
o Στην βιομηχανία η επίδραση ανέρχεται σε €105 εκατ. αντιπροσωπεύοντας το 

0,6% της ΑΠΑ για το σύνολο της μεταποίησης 
o Η δραστηριότητά μας υποστηρίζει, σε όρους ΑΠΑ, €180 εκατ. στις λοιπές 

υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά 

 Τα έσοδα του κράτους από φόρους και εισφορές που προκύπτουν από τις 
δραστηριότητές μας εκτιμώνται σε €414 εκατ. 

o Αποτελούν το 0,8% των φορολογικών εσόδων του κράτους 
o Το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών εσόδων (€254 εκατ. ή 61%) προκύπτει 

από τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ στα προϊόντα μας 

 Η άμεση και έμμεση επίδραση στην απασχόληση το 2018 εκτιμάται σε 24,3 χιλ. θέσεις: 
o Ισοδυναμεί με το 0,6% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα 
o Κάθε άμεση θέση εργασίας σε εμάς υποστηρίζει έμμεσα άλλες 12 θέσεις 

εργασίας στην ελληνική οικονομία 
o 16,1 χιλ. θέσεις εργασίας προκύπτουν από τη δραστηριότητα των εμπορικών 

συνεργατών μας:  
 0,4% της συνολικής απασχόλησης στη χώρα  
 66% της συνολικής απασχόλησης που υποστηρίζει η αλυσίδα αξίας μας 
 6,5 χιλ. θέσεις εργασίας προκύπτουν από τη δραστηριότητά μας σε 

άμεσους προμηθευτές και προμηθευτές προμηθευτών, μέγεθος που 
ισοδυναμεί με το 0,2% της συνολικής απασχόλησης στη χώρα 

 Λαμβάνοντας υπόψη και την προκαλούμενη επίδραση, η συνολική συμβολή μας σε 
όρους ΑΕΠ εκτιμάται σε €2,0 δισεκ. (1,1% του ΑΕΠ): 

o Για κάθε €1 δικής μας προστιθέμενης αξίας δημιουργούνται συνολικά άλλα €11 
στην ελληνική οικονομία 

o Σε όρους απασχόλησης, η συνολική συνεισφορά μας εκτιμάται σε 42,2 χιλ. 
θέσεις εργασίας (ή 1,1% της απασχόλησης στη χώρα) 

o Κάθε άμεση θέση εργασίας σε εμάς υποστηρίζει συνολικά άλλες 21 θέσεις 
εργασίας στην ελληνική οικονομία 

o Τα έσοδα από φόρους και εισφορές εκτιμώνται σε €688 εκατ. ή αλλιώς στο 
1,4% των φορολογικών εσόδων του κράτους 

 Διαρκής παρουσία με ισχυρή οικονομική επίδραση τα τελευταία 50 χρόνια: 
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 Την περίοδο 1969-2018 η άμεση και έμμεση συνεισφορά μας στο ΑΕΠ 
υπολογίζεται σε πάνω από 0,5%, ποσοστό που ισοδυναμεί με €830 
εκατ. ετησίως κατά μέσο όρο 

o Συνολική επίδραση στο ΑΕΠ: €1,5 δισεκ. ή 1,0% του ΑΕΠ συνολικά 
 Σε όρους απασχόλησης, η άμεση και έμμεση συνεισφορά υπολογίζεται 

σε 23,0 χιλ. θέσεις εργασίας, κατά μέσο όρο, στα 50 έτη, μέγεθος που 
αντιστοιχεί στο 0,6% της εγχώριας απασχόλησης 

o Συνολική επίδραση στην απασχόληση: 40,4 χιλ. θέσεις εργασίας ή το 1,0% της 
εγχώριας απασχόλησης  



 

 

7 Εισαγωγή 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Αντικείμενο της μελέτης 

To 2019 γιορτάζουμε μισό αιώνα παρουσίας μας στην Ελλάδα. Το αποτύπωμά μας στην 

ελληνική οικονομία προκύπτει από τους τρόπους με τους οποίους αλληλεπιδρούμε με τους 

προμηθευτές μας, τους πελάτες μας, τους καταναλωτές, αλλά και το ελληνικό κράτος.  

Η κατανάλωση τροφοδοτεί την ανάγκη για παραγωγή, οδηγώντας σε οικονομικές 

συναλλαγές μεταξύ των διαφόρων κλάδων και δημιουργώντας τελικά εισοδήματα για τα 

νοικοκυριά (μισθοί), το κράτος (φόροι) και τις επιχειρήσεις (κέρδη). Κάθε φορά που ένας 

καταναλωτής αγοράζει ένα προϊόν μας, ένα μέρος των χρημάτων που δίνει αποτελεί τζίρο 

για την εκάστοτε επιχείρηση που μας προμηθεύει προϊόντα και υπηρεσίες, ένα άλλο μέρος 

καταλήγει στον διανομέα που μετέφερε το προϊόν στο σημείο πώλησης, ένα τρίτο μέρος 

συνιστά τα έσοδα για εμάς και τέλος ένα μέρος καταλήγει στα ταμεία του κράτους ως έσοδα 

από φόρους (όπως ΦΠΑ). 

Η αξία που δημιουργείται με αυτό τον τρόπο μένει στη χώρα καθώς το παραγωγικό και 

διανεμητικό μας μοντέλο έχει επίκεντρο την Ελλάδα. Εδώ παράγουμε τα προϊόντα μας, από 

εδώ κάνουμε εξαγωγές σε 11 χώρες, αναπτύσσουμε καινοτομίες, ενώ συνεργαζόμαστε με 

χιλιάδες τοπικούς προμηθευτές. Αποτελούμε τον μεγαλύτερο εργοδότη του κλάδου μας, 

αλλά η συμβολή μας στην απασχόληση ξεπερνά κατά πολύ τον αριθμό των εργαζομένων μας. 

Η πορεία μας συνδυάζει την ιστορία της Coca-Cola, του πιο διάσημου αναψυκτικού στον 

κόσμο, και μιας ελληνικής βιομηχανίας που για δεκαετίες αναπτύσσεται καινοτομώντας, 

έχοντας έτσι ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας. Το αποτύπωμά μας στην Ελλάδα προκύπτει 

από τη συνολική δραστηριότητα της Coca-Cola Τρία Έψιλον, μέλος του Ομίλου Coca-Cola HBC 

και μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας μη-αλκοολούχων ποτών και της Coca-Cola στην 

Ελλάδα, θυγατρικής εταιρείας της The Coca-Cola Company με ευθύνη για την Ελλάδα, την 

Κύπρο και τη Μάλτα, καθώς επίσης και από τις δραστηριότητες των εταιρειών Coca-Cola HBC 

Services Μ.Ε.Π.Ε. και ΤΣΑΚΙΡΗΣ A.B.E.E., τοπικών θυγατρικών του Ομίλου Coca-Cola HBC AG 

(Coca-Cola HBC) στην Ελλάδα (Πλαίσιο 1.1). 

Η οικονομική επίδραση αποτυπώνεται στη μελέτη σε απόλυτους όρους (π.χ. ευρώ, αριθμός 

θέσεων εργασίας ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης), ως ποσοστό συνολικών μεγεθών της 

οικονομίας, αλλά και σε όρους πολλαπλασιαστών δεικτών (π.χ. αριθμός θέσεων εργασίας 

που υποστηρίζονται έμμεσα για κάθε άμεση εργασία στο σύστημα). 

Ο σκοπός της μελέτης είναι η επικαιροποίηση των εκτιμήσεων για την άμεση, έμμεση και 

προκαλούμενη οικονομική επίδραση του συστήματος Coca-Cola στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η 

μελέτη περιλαμβάνει εκτιμήσεις για τη συμβολή του συστήματος Coca-Cola στο Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), την απασχόληση και τα φορολογικά έσοδα στην ελληνική οικονομία, 

λαμβάνοντας υπόψη τις διασυνδέσεις με τους προμηθευτές και την ευρύτερη οικονομία σε 

όλη την αλυσίδα αξίας του συστήματος.  

Τέλος, στην μελέτη αποτυπώνεται η σημασία της παρουσίας μας στην Ελλάδα τα τελευταία 

50 χρόνια. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται βασικά στοιχεία από τη δραστηριότητα μας και 

εκτιμάται η ευρύτερη επίδραση στην ελληνική οικονομία σε ετήσια βάση, αλλά και 

σωρευτικά. 
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Πλαίσιο 1.1: Η δραστηριότητα που αποτυπώνεται 

 

Coca-Cola Τρία Έψιλον 

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι μέλος του Ομίλου Coca-Cola HBC και η μεγαλύτερη ελληνική 
εταιρεία μη-αλκοολούχων ποτών. Το όνομά της συνδυάζει την ιστορία της Coca-Cola, του πιο 
διάσημου αναψυκτικού στον κόσμο, και μιας ελληνικής βιομηχανίας που για δεκαετίες 
αναπτύσσεται καινοτομώντας, έχοντας έτσι ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας. 

Στο επίκεντρο της δραστηριότητάς της, βρίσκονται οι άνθρωποί της. Απασχολεί 1.500  
εργαζόμενους, με ταλέντο και δεξιότητες, που καθημερινά θέλουν να γίνονται καλύτεροι και 
παράλληλα, να πετύχουν μία θετική διαφορά στην κοινωνία με τη δραστηριότητά 

τους. Οι άνθρωποί της, την έχουν κατατάξει ανάμεσα στους δέκα κορυφαίους εργοδότες στη 
χώρα (Best Workplaces 2018). Παράλληλα, αποτελεί για 5η συνεχή χρονιά εργοδότη-επιλογής 
για τη νέα γενιά (έρευνα GEN Y, kariera.gr). 

Σταθερός της στόχος είναι η επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας, αξιοποιώντας το 
μοναδικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων της, μαζί με τους ανθρώπους της και δημιουργώντας 
προστιθέμενη αξία για την κοινωνία, το περιβάλλον, την οικονομία. 

Coca-Cola HBC Services Μ.Ε.Π.Ε. 

Η Coca-Cola HBC Services Μ.Ε.Π.Ε. είναι θυγατρική του Ομίλου Coca-Cola HBC και παρέχει, με 
έδρα την Ελλάδα, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης στις δραστηριότητες που ασκεί ο 
Όμιλος στις 28 χώρες στις οποίες έχει παρουσία. 

ΤΣΑΚΙΡΗΣ A.B.E.E. 

Η εταιρεία ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παραγωγής chips και η δεύτερη 
μεγαλύτερη εταιρεία snacks πατάτας στην ελληνική αγορά. Με μακρόχρονη παράδοση στην 
παραγωγή προϊόντων πατάτας υψηλής ποιότητας που ξεκινά από το 1954, αποτελεί μέλος 
του Ομίλου Coca-Cola HBC από το 2004. Όλα τα προϊόντα πατάτας TSAKIRIS παράγονται σε 
μία σύγχρονη βιομηχανική εγκατάσταση 25.000 τ.μ. με έδρα την Αταλάντη. 

The Coca-Cola Company 

Η Coca-Cola Company (NYSE: KO) είναι μία «Total Beverage Company», προσφέροντας πάνω 
από 500 προϊόντα σε περισσότερες από 200 χώρες. Εκτός από τα προϊόντα Coca-Cola, το 
χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει κάποιες από τις πιο σημαντικές οικογένειες προϊόντων και 
ροφημάτων στον κόσμο, όπως τα φυτικά ροφήματα Adez, το πράσινο τσάι Ayataka, το νερό 
Dasani, οι χυμοί και τα νέκταρ Dell Valle, η Fanta, ο καφές Georgia, η Gold Peak σειρά τσαγιού 
και καφέ, το Honest Tea, οι χυμοί και τα smoothies Innocent, οι χυμοί Minute Maid, τα 
αθλητικά ροφήματα Powerade, οι χυμοί Simply, το Smartwater, η Sprite, το Vitamin Water και 
το νερό καρύδας ZICO. Αναπτύσσει συνεχώς το χαρτοφυλάκιό της, μειώνοντας τη ζάχαρη στα 
προϊόντα της και παρουσιάζοντας νέα, καινοτόμα στην αγορά. Παράλληλα, θέτει ως στόχο τη 
μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, αναπληρώνοντας την ποσότητα νερού που 
χρησιμοποιείται στα προϊόντα της και προωθώντας την ανακύκλωση. Σε συνεργασία με τους 
εμφιαλωτές της, απασχολεί πάνω από 700.000 ανθρώπους, ενισχύοντας την τοπική 
οικονομία στις κοινωνίες που δραστηριοποιείται, παγκοσμίως. 

Η θυγατρική της The Coca-Cola Company με ευθύνη για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, 
δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τη 
χάραξη της στρατηγικής marketing, την προώθηση, την έρευνα αγοράς, τη διαφήμιση και την 
προστασία της φήμης των προϊόντων της The Coca-Cola Company. Παρέχει επίσης 
τεχνογνωσία και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα προϊοντικής επικοινωνίας, καθώς και 
υπηρεσίες για τη διασφάλιση των ποιοτικών ελέγχων των προϊόντων. 
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1.2 Μεθοδολογική προσέγγιση 

Για να εκτιμηθεί η συνολική συνεισφορά μιας δραστηριότητας στην οικονομία, υπολογίζεται 

το κενό που δημιουργείται στα οικονομικά μεγέθη της χώρας στην υποθετική περίπτωση που 

αυτή η δραστηριότητα παύει να υφίσταται. Η συνεισφορά μας στην ελληνική οικονομία δεν 

περιορίζεται στην αξία παραγωγής, την προστιθέμενη αξία, τις θέσεις εργασίας και τα 

φορολογικά έσοδα που δημιουργούμε στη χώρα.  

Η παραγωγή των προϊόντων μας απαιτεί αγαθά από άλλους κλάδους της οικονομίας, όπως 

αγροτικά προϊόντα, μπουκάλια, καπάκια, ενέργεια και υπηρεσίες. Επιπλέον, η παραγωγή 

αυτών των αγαθών από τους άμεσους προμηθευτές μας βασίζεται σε προμήθειες από 

άλλους κλάδους της οικονομίας. Επιπρόσθετα, για να φτάσουν τα προϊόντα μας στον 

καταναλωτή, δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις στα κανάλια διανομής μας (εστίαση, 

χονδρικό και λιανικό εμπόριο). Με αυτό τον τρόπο, οι δαπάνες των καταναλωτών των 

προϊόντων μας δημιουργούν προστιθέμενη αξία και στηρίζουν θέσεις εργασίας σε μια 

αλυσίδα από παραγωγικές δραστηριότητες (Διάγραμμα 1.1).  

Διάγραμμα 1.1: Η αλυσίδα αξίας μας 

 

 

Η δραστηριότητα που δημιουργείται στο σύνολο της αλυσίδας αξίας και υπερβαίνει την 

άμεση δραστηριότητά μας ονομάζεται «έμμεση επίδραση» (indirect effect) στην ορολογία 

της ανάλυσης κοινωνικό-οικονομικών επιδράσεων. Η έμμεση επίδραση εκτιμάται με τη 

χρήση υποδείγματος εισροών-εκροών, το οποίο αναπτύχθηκε από τον οικονομολόγο Wassily 

Leontief (Διάγραμμα 1.2). Για αυτή την εργασία ο Leontief τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ 

Οικονομικών Επιστημών το 1973.  

Επιπλέον, το υπόδειγμα εισροών-εκροών υπολογίζει τις επιδράσεις που προκαλούνται από 

το γεγονός ότι μέρος της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται άμεσα και έμμεσα στην 

αλυσίδα αξίας μας κατευθύνεται στα νοικοκυριά ως εισόδημα από εργασία. Οι (άμεσα και 

έμμεσα) εργαζόμενοι αμείβονται και στη συνέχεια δαπανούν το μισθό τους για αγορές 

αγαθών και υπηρεσιών, δημιουργώντας έτσι έσοδα σε κλάδους και επιχειρήσεις που 

παρέχουν αυτά τα αγαθά και υπηρεσίες (προκαλούμενη ή επαγόμενη επίδραση – induced 

effect). 
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Διάγραμμα 1.2: Άμεσες, έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις 

 

 

Η ανάλυση με τη χρήση του υποδείγματος εισροών-εκροών σε αυτή τη μελέτη βασίζεται σε 

στοιχεία για τη δραστηριότητά μας, καθώς και στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά 

στοιχεία κλαδικής διάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στους 

πίνακες εισροών-εκροών που δημοσιεύονται από την Eurostat. Για την εκτίμηση της 

συνεισφοράς μας την περίοδο 1969-1995, το υπόδειγμα εισροών-εκροών προσαρμόστηκε 

με βάση εκτιμήσεις για την δομή της ελληνικής οικονομίας που δημοσιεύονται στη βάση 

δεδομένων AMECO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Το υπόδειγμα εισροών-εκροών στηρίζεται σε συγκεκριμένες υποθέσεις, η βασικότερη από 

τις οποίες αφορά στην τεχνολογία παραγωγής, η οποία θεωρείται σταθερή. Θεωρείται, με 

άλλα λόγια, ότι για την παραγωγή μιας μονάδας προϊόντος ενός κλάδου απαιτούνται εισροές 

(προϊόντα, υπηρεσίες και εργασία) σε σταθερές αναλογίες, ανεξάρτητα από το ύψος της 

συνολικής παραγωγής του κλάδου. Επίσης, οι καταναλωτικές προτιμήσεις και οι τιμές στην 

οικονομία δεν αλλάζουν ως αποτέλεσμα της μεταβολής που εξετάζεται, ενώ δεν υπάρχουν 

περιορισμοί στις παραγωγικές δυνατότητες των κλάδων της οικονομίας. Στο πλαίσιο ενός 

τέτοιου υποδείγματος, η παραγωγή κάθε κλάδου καθορίζεται από τη ζήτηση για το προϊόν 

του. Οι παραπάνω υποθέσεις θεωρούνται εύλογες όταν εξετάζεται η επίδραση ενός κλάδου 

ή ενός επιχειρηματικού συστήματος, καθώς σε αυτή την περίπτωση οι επιδράσεις δεν έχουν 

το μέγεθος που μπορούν να μεταβάλουν δομικά την κατανομή των πόρων εντός της 

οικονομίας. 

Με βάση τις συγκεκριμένες υποθέσεις υπολογίζονται οι συντελεστές παραγωγής σε όρους 

αξίας απαιτούμενων εισροών από άλλους κλάδους ανά μονάδα αξίας τελικού προϊόντος 

κάθε κλάδου. Επιλύοντας σύστημα εξισώσεων που αποτυπώνει τις σχέσεις μεταξύ του 

συνολικού προϊόντος, της τελικής ζήτησης και της χρήσης συντελεστών παραγωγής κατά 

κλάδο, υπολογίζεται η μήτρα Leontief, η οποία δείχνει το βαθμό στον οποίον η τελική ζήτηση 

επενεργεί πολλαπλασιαστικά πάνω στο συνολικό προϊόν. Πολλαπλασιάζοντας τη μήτρα 

Leontief με τα μεγέθη για τη δραστηριότητά μας στην Ελλάδα (τελική δαπάνη των 

καταναλωτών για τα προϊόντα μας και επενδυτική δαπάνη των εταιρειών) προκύπτουν οι 

έμμεσες και οι προκαλούμενες επιδράσεις. 

Για την περίοδο 1969-2017, το οικονομικό αποτύπωμα της αλυσίδας αξίας μας εκτιμήθηκε 

αξιοποιώντας και σε αυτή την περίπτωση το υπόδειγμα εισροών-εκροών του Leontief. Στην 
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ανάλυση, χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά στοιχεία για την προστιθέμενη αξία ανά κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, για την εξέλιξη της απασχόλησης στην χώρα, για 

μία σειρά από εθνικολογιστικά μεγέθη σχετικά με τις τελικές χρήσεις στην οικονομία1 και για 

την εξέλιξη των τιμών στη χώρα για ολόκληρη την περίοδο 1969-2018, τα οποία προήλθαν 

από τη βάση στατιστικών δεδομένων AMECO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής2 και από την 

Eurostat. Με βάση τα στοιχεία αυτά, κατασκευάστηκαν πίνακες εισροών-εκροών για την 

ελληνική οικονομία για όλα τα έτη στην περίοδο 1969-2018, ενημερώνοντας τους πλέον 

πρόσφατους διαθέσιμους πίνακες εισροών-εκροών για την χώρα, όπως δημοσιεύονται από 

την Eurostat3 με τα στατιστικά στοιχεία κάθε έτους. Το οικονομικό αποτύπωμα της αλυσίδας 

αξίας μας υπολογίστηκε με την μέθοδο εισροών-εκροών, χρησιμοποιώντας αυτούς τους 

πίνακες, σε συνδυασμό με τα στοιχεία για την οικονομική δραστηριότητά μας, καθώς και 

εκτιμήσεις για την δραστηριότητα των εμπορικών συνεργατών μας.4 

1.3 Σχετικά με τους συντάκτες της μελέτης 

Η μελέτη εκπονήθηκε από ερευνητική ομάδα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών 

Ερευνών (ΙΟΒΕ), αποτελούμενη από τον Αλέξανδρο Μουστάκα, τον Νίκο Παρατσιώκα και τον 

Svetoslav Danchev, υπό τον συντονισμό του Γενικού Διευθυντή του ΙΟΒΕ, Καθηγητή Νίκο 

Βέττα. 

Το ΙΟΒΕ είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής, ερευνητικός οργανισμός. Ιδρύθηκε 

το 1975 με δύο σκοπούς: αφενός να προωθεί την επιστημονική έρευνα για τα τρέχοντα και 

αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου να παρέχει αντικειμενική 

πληροφόρηση και να διατυπώνει προτάσεις, οι οποίες είναι χρήσιμες στη διαμόρφωση 

πολιτικής. 

  

                                                           
1Κατανάλωση των νοικοκυριών, δημόσια κατανάλωση, σχηματισμός παγίου κεφαλαίου, μεταβολές αποθεμάτων, 

εξαγωγές και εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κ.ά.   
2 European Commission, DG ECFIN, Annual Macro-Economic Database, 

http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/ 
3 Πίνακες εισροών-εκροών για την εγχώρια παραγωγή και για την χρήση εισαγωγών στην Ελλάδα το 2010. 
4 Ειδικότερα, αξιοποιήθηκαν στοιχεία για την απασχόληση για την Coca-Cola Τρία Έψιλον για κάθε έτος στην 

περίοδο 1969-2018, καθώς και στοιχεία για τον κύκλο εργασιών της The Coca-Cola Company για τα έτη 1992-
2017, της Coca-Cola HBC Services ΜΕΠΕ για τα έτη 2014-2018, της TSAKIRIS για τα έτη 2013-2018 και της Coca-
Cola Τρία Έψιλον για τα έτη 1992-2018. Ο κύκλος εργασιών της Coca-Cola Τρία Έψιλον για τα έτη 1969-1991 
εκτιμήθηκε με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για την απασχόληση στην εταιρεία και με βάση την υπόθεση ότι η 
μέση παραγωγικότητα της εργασίας (κύκλος εργασιών ανά εργαζόμενο) στην εταιρεία παρέμεινε σταθερή σε 
πραγματικούς όρους καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου 1969-1991, στο ύψος που είχε το 1992. Οι εκτιμήσεις 
της δραστηριότητας των εμπορικών συνεργατών κατά τα έτη 1969-2017, βασίστηκαν σε στοιχεία για το 2018, 
υποθέτοντας ότι το ύψος της δραστηριότητάς τους διαμορφώνεται ανάλογα με τον κύκλο εργασιών των 
εταιρειών του συστήματος. 
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2. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΤΩΝ 

Αποτελούμε βασικό πυλώνα του εγχώριου κλάδου μεταποίησης μη αλκοολούχων ποτών. Το 

2018, ο κύκλος εργασιών της Coca-Cola Τρία Έψιλον υπολογίζεται ότι διαμορφώθηκε στα 

€481 εκατ. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για τον κλάδο παραγωγής 

αναψυκτικών για το 2016 (€870,5 εκατ. κύκλος εργασιών), το μερίδιο της Coca-Cola Τρία 

Έψιλον στον κύκλο εργασιών υπολογίζεται σε 47,3%  (Διάγραμμα 2.1).  

Διάγραμμα 2.1: Μερίδιο κύκλου εργασιών και απασχόλησης της Coca-Cola Τρία Έψιλον 

στον κλάδο παραγωγής αναψυκτικών 2016 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ 

Σε όρους απασχόλησης, η Coca-Cola Τρία Έψιλον απασχολεί περίπου 1,5 χιλ. άτομα. Καθώς, 

σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από το μητρώο επιχειρήσεων για το 2016, στον 

κλάδο αναψυκτικών απασχολούνται περίπου 3,4 χιλ. άτομα, το μερίδιο της Coca-Cola Τρία 

Έψιλον υπολογίζεται σε 43,7% στο σύνολο της απασχόλησης του κλάδου. 

Παράλληλα, στο σύνολο του κλάδου αλκοολούχων ποτών και αναψυκτικών (όπου ο κύκλος 

εργασιών το 2016 ανήλθε σε €1.859 εκατ. και η απασχόληση σε 8,8 χιλ. άτομα) το μερίδιο 

της Coca-Cola Τρία Έψιλον διαμορφώθηκε σε 22,2% και 17% αντίστοιχα. 
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3. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΕΠ ΤΟ 2018  

3.1 Άμεση και έμμεση επίδραση στο ΑΕΠ 

Η άμεση και έμμεση οικονομική επίδραση από τη δραστηριότητα που δημιουργείται στο 

σύνολο της αλυσίδας αξίας μας εκτιμάται περίπου στο €1,1 δισεκ. το 2018 σε όρους 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ)5, μέγεθος που αντιστοιχεί στο 0,6% του ΑΕΠ της 

χώρας το 2018 (Διάγραμμα 3.1).  

Διάγραμμα 3.1: Άμεση και έμμεση επίδραση της αλυσίδας αξίας μας σε όρους ΑΕΠ, 2018 

 

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 

Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ)6 που δημιουργείται άμεσα από τη δραστηριότητά 

μας εκτιμάται σε €188 εκατ. (€170 εκατ. από την λειτουργία μας και €18 εκατ. από το 

επενδυτικό πρόγραμμα), ενώ στους εμπορικούς συνεργάτες για τη διανομή των προϊόντων 

στον τελικό καταναλωτή, η ΑΠΑ ανέρχεται σε €278 εκατ. Η έμμεση επίδραση σε άμεσους και 

έμμεσους προμηθευτές μας εκτιμάται σε €368 εκατ. σε όρους ΑΠΑ, υποδεικνύοντας την 

συνεργασία μας με εγχώριους προμηθευτές. Αθροιστικά, η άμεση και έμμεση επίδραση σε 

όρους προστιθέμενης αξίας υπολογίζεται σε €834 εκατ. 

Επιπλέον, το 23,3% της επίδρασης στο ΑΕΠ αντιστοιχεί σε έσοδα του κράτος από τον Φόρο 

Προστιθέμενης Αξία (ΦΠΑ) και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα προϊόντα μας (€254 

εκατ.). Συνεπώς, για κάθε ευρώ ΑΠΑ που προκύπτει από την δραστηριότητά μας 

δημιουργούνται άλλα 5 ευρώ ΑΕΠ στο σύνολο της οικονομίας.  

                                                           
5 Το ΑΕΠ είναι το πιο ευρέως διαδεδομένο μέτρο οικονομικής δραστηριότητας μιας οικονομίας. Από την πλευρά 

της παραγωγής, προσδιορίζεται ως το άθροισμα της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας των κλάδων συν τους 
φόρους (μείον τις επιδοτήσεις) επί των προϊόντων (όπως ΦΠΑ και ΕΦΚ) στο σύνολο της οικονομίας. 
6 Η ΑΠΑ μιας δραστηριότητας ισούται με την αξία παραγωγής της μείον τις δαπάνες για ενδιάμεση ανάλωση 

προϊόντων και υπηρεσιών που εισέρχονται στην παραγωγική διαδικασία. Αναλύεται σε μισθολογική δαπάνη, 
φόροι επί της παραγωγής και μεικτό λειτουργικό πλεόνασμα (κέρδη και αποσβέσεις). 
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3.1.1 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ  

Οι μισθοί των εργαζομένων (χωρίς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τον φόρο 

εισοδήματος) ανέρχονται σε €197 εκατ. και αντιπροσωπεύουν το 18,1% της επίδρασης στο 

ΑΕΠ. Η συνεισφορά στο δημόσιο ταμείο ανέρχεται σε €414 εκατ. όταν ληφθούν υπόψη και 

τα έσοδα του Δημοσίου από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης και τους φόρους επί της παραγωγής. Τα υπόλοιπα €477 εκατ. (ή 44% 

της συνολικής αξίας) αποτελούν μεικτό λειτουργικό πλεόνασμα (κέρδη των επιχειρήσεων και 

αποσβέσεις πάγιου κεφαλαίου). 

Διάγραμμα 3.2: Άμεση και έμμεση επίδραση σε συνιστώσες της ΑΠΑ, 2018 

 

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 

3.1.2 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΞΙΑΣ 

Η άμεση και έμμεση συμβολή μας εκτιμάται σε €268 εκατ. σε όρους ΑΕΠ (24,6% στο σύνολο 

της αλυσίδας αξίας). Οι μισθοί ανέρχονται σε €76 εκατ., οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

σε €19 εκατ. και €26 εκατ. αποτελούν οι λοιποί άμεσοι φόροι και τέλη.  

Τα έσοδα από έμμεση φορολογία ανέρχονται σε €80 εκατ. -  €47,7 εκατ. πληρωμές ΦΠΑ, 

€30,7 εκατ. ειδικός φόρος κατανάλωσης στα αλκοολούχα ποτά και τον καφέ που ανήκουν 

στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Coca-Cola Τρία Έψιλον και €1,2 εκατ. φόροι επί των 

προϊόντων που σχετίζονται με το επενδυτικό μας έργο το 2018.   

Στους εμπορικούς μας συνεργάτες (χονδρικό, λιανικό εμπόριο και HORECA), από τα €382 

εκατ. ΑΕΠ, €52 εκατ. αντιστοιχούν σε μισθούς, €150 εκατ. σε έσοδα του δημοσίου και τα 

υπόλοιπα €179 εκατ. σε μεικτό λειτουργικό πλεόνασμα. Τέλος, στους προμηθευτές  από τα 

€439 εκατ. ΑΕΠ, τα €69 εκατ. υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί σε μισθούς, €139 εκατ. σε 

δημοσιονομικά έσοδα και το υπόλοιπο €231 εκατ. σε μεικτό λειτουργικό πλεόνασμα 

(Πίνακας 3.1).  
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Πίνακας 3.1: ΑΠΑ και ΑΕΠ στην αλυσίδα αξίας των προϊόντων μας 

 Διαθέσιμο 
εισόδημα 

εργαζομένων 

Μεικτό λειτουργικό 
αποτέλεσμα 

Λοιπά 
έσοδα  

Δημοσίου 

Σύνολο 
ΑΠΑ 

ΦΠΑ 
&  

ΕΦΚ 

Επίδραση στο 
ΑΕΠ 

Η δραστηριότητά 
μας  

76 67 45 188 80 268 

Εμπορικοί 
συνεργάτες 

52 179 47 278 103 382 

Προμηθευτές  69 231 68 368 71 439 

Σύνολο 197 477 160 834 254 1.088 

Σημείωση: Στα λοιπά έσοδα περιλαμβάνονται οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ο φόρος εισοδήματος φυσικών 
προσώπων και οι φόροι επί της παραγωγής. 

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 

3.1.3 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο κλάδος HORECA έχει το υψηλότερο μερίδιο στην προστιθέμενη αξία που δημιουργείται 

άμεσα και έμμεσα από τα προϊόντα μας (€218 εκατ. ή 20% - Διάγραμμα 3.3). Επιπλέον, η 

αλυσίδα αξίας των προϊόντων μας δημιουργεί σημαντική προστιθέμενη αξία στην εγχώρια 

βιομηχανία και στον τομέα των υπηρεσιών. Στην Βιομηχανία η επίδραση ανέρχεται σε €105 

εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 0,6% της ΑΠΑ για το σύνολο της Μεταποίησης. Αντίστοιχα, η 

επίδραση στις υπηρεσίες (πλην την εστίαση, το εμπόριο και τις δημόσιες υπηρεσίες) 

ανέρχεται σε €180 εκατ.  

Διάγραμμα 3.3: Άμεση και έμμεση επίδραση στην ΑΠΑ σε κλάδους δραστηριότητας, 2018 

 

Σημείωση: Η άμεση επίδραση στην ΑΠΑ από το επενδυτικό πρόγραμμα των εταιρειών του συστήματος 
απεικονίζεται στους κλάδους που το παράγουν. 

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 

3.1.4 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Σε όρους ΑΠΑ, η επίδραση από τη δραστηριότητα των εμπορικών συνεργατών που 

διανέμουν τα προϊόντα μας ανέρχεται σε €441 εκατ. (0.2% του ΑΕΠ). Το μεγαλύτερο μέρος 

αυτής της επίδρασης αφορά την ΑΠΑ στους εμπορικούς συνεργάτες και συγκεκριμένα €215 
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εκατ. δημιουργούνται στο HORECA, €59 εκατ. στο λιανεμπόριο και €27 εκατ. στο 

χονδρεμπόριο. Από τους υπόλοιπους κλάδους, η μεγαλύτερη άμεση και έμμεση επίδραση 

καταγράφεται στις λοιπές υπηρεσίες (€94 εκατ. - Διάγραμμα 3.4). 

Διάγραμμα 3.4: Επίδραση στην ΑΠΑ ανά κλάδο από τη δραστηριότητα των εμπορικών 

συνεργατών, 2018 

 

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 

3.1.5 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΣ 

Επιπλέον, η δραστηριότητά μας δίνει σημαντική ώθηση στους προμηθευτές πρώτων υλών 

και άλλων εισροών για το σύστημα. Η προστιθέμενη αξία που δημιουργείται εμμέσως στην 

οικονομία στους άμεσους και έμμεσους προμηθευτές μας εκτιμάται σε €205 εκατ. 

(Διάγραμμα 3.5).  

Διάγραμμα 3.5: Επίδραση στην ΑΠΑ ανά κλάδο από τη δραστηριότητά μας, 2018 

 

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 
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Οι επιχειρηματικές υπηρεσίες, όπως οι συμβουλευτικές και οι χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες, όπως και η Βιομηχανία αντιπροσωπεύουν το 78% αυτής της επίδρασης. 

Ειδικότερα, €80 εκατ. ΑΠΑ παράγονται στη βιομηχανία και €79 εκατ. στις λοιπές υπηρεσίες, 

ενώ €13 εκατ. ΑΠΑ προκύπτουν στη γεωργία. 

3.2 Προκαλούμενη και συνολική επίδραση στο ΑΕΠ 

Λαμβάνοντας υπόψη και την επίδραση από την καταναλωτική δαπάνη των εργαζομένων 

στους κλάδους που συμμετέχουν στην αλυσίδα αξίας των προϊόντων μας (προκαλούμενη ή 

επαγόμενη επίδραση), η συνολική συνεισφορά μας στην ελληνική οικονομία ανέρχεται σε 

€2,0 δισεκ. ή 1,1% του ΑΕΠ. 

Διάγραμμα 3.6: Συνολική επίδραση στο ΑΕΠ, 2018 

  

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 

Η προκαλούμενη επίδραση αποτελεί περίπου τα 2/5 της συνολικής επίδρασης σε όρους ΑΕΠ. 

Ως αποτέλεσμα για κάθε €1 προστιθέμενης αξίας δημιουργούνται συνολικά άλλα €11 στην 

ελληνική οικονομία. 

Στις λοιπές υπηρεσίες καταγράφεται η μεγαλύτερη συνεισφορά (€585 εκατ.), γεγονός που 

σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με το καταναλωτικό πρότυπο των ελληνικών νοικοκυριών και 

ειδικά με το γεγονός ότι σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται δραστηριότητες σχετικές 

με την ακίνητη περιουσία (αγορά και ενοικίαση κατοικιών). Από την κατανάλωση στους 

κλάδους HORECA, η συνεισφορά ανέρχεται σε €319 εκατ. Η επίδραση στην Βιομηχανία 

ανέρχεται σε €170 εκατ. αντιπροσωπεύοντας το 1,0% της συνολικής ΑΠΑ της μεταποίησης. 

Τέλος, η γεωργία παράγει συνολικά €67 εκατ. ΑΠΑ ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας της 

αλυσίδας αξίας μας στην Ελλάδα (Διάγραμμα 3.7). 



 

 

Μελέτη κοινωνικού και οικονομικού αποτυπώματος της δραστηριότητάς μας στην Ελλάδα 18 18 

Διάγραμμα 3.7: Συνολική επίδραση στο ΑΕΠ σε κλάδους δραστηριότητας, 2018 

 

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 
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4. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

4.1 Άμεση και έμμεση επίδραση στην απασχόληση 

Σημαντική είναι η συνεισφορά μας στην απασχόληση. Η άμεση και έμμεση επίδραση της 

αλυσίδας αξίας μας εκτιμάται σε 24,3 χιλ. θέσεις εργασίας (σε ισοδύναμα πλήρους 

απασχόλησης) που αντιστοιχεί με το 0,6% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα το 2018. 

Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται άμεσα από εμάς και στα κανάλια διανομής 

εκτιμώνται σε 1,9 χιλ. και 12,3 χιλ. αντίστοιχα, ενώ η απασχόληση που υποστηρίζεται άμεσα 

και έμμεσα στους προμηθευτές μας εκτιμάται σε 0,3 χιλ. και 9,9 χιλ. αντίστοιχα (Διάγραμμα 

4.1). 

Διάγραμμα 4.1: Άμεση και έμμεση επίδραση στην απασχόληση, 2018 

  

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 

4.1.1 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η απασχόληση στα κανάλια διανομής των προϊόντων μας (άμεσα ως εμπορικούς συνεργάτες 

και έμμεσα ως προμηθευτές) ανέρχεται σε 14 χιλ. θέσεις εργασίας, με τον κλάδο HO.RE.CA 

να αντιπροσωπεύει τις μισές από αυτές (52%). Στους υπόλοιπους κλάδους υποστηρίζονται 

έμμεσα 8,4 χιλ., κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών (3,8 χιλ. θέσεις εργασίας), στην 

Βιομηχανία (2,5 χιλ.) και στον πρωτογενή τομέα (1,6 χιλ., Διάγραμμα 4.2).   
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Διάγραμμα 4.2: Επίδραση (άμεση και έμμεση) από την δραστηριότητά μας στην 

απασχόληση σε κλάδους δραστηριότητας, 2018 

 

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 

4.1.2 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  

Επιπλέον, οι θέσεις εργασίας στους εμπορικούς μας συνεργάτες στο χονδρικό εμπόριο, στο 

λιανικό εμπόριο και στον κλάδο HO.RE.CA, καθώς και στους προμηθευτές τους, που 

υποστηρίζονται από τη διανομή των προϊόντων μας ανέρχονται σε 16,1 χιλ., επίπεδο που 

αντιστοιχεί στο 0,4% της απασχόλησης της χώρας και αντιπροσωπεύει τα 2/3 (66%) της 

συνεισφοράς στην απασχόληση της αλυσίδας αξίας μας (Διάγραμμα 4.3).  

Διάγραμμα 4.3: Άμεση και έμμεση επίδραση στην απασχόληση από τη δραστηριότητα 

των εμπορικών μας συνεργατών, 2018 

 

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 
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4.1.3 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΣ 

Αντίστοιχα, από τη δραστηριότητα μας υποστηρίζονται 6,5 χιλ. θέσεις εργασίας, κυρίως στις 

λοιπές υπηρεσίες (1,8 χιλ.), τη βιομηχανία (1,9 χιλ.) και το λιανικό εμπόριο (0,8 χιλ., 

Διάγραμμα 4.4).  

Διάγραμμα 4.4: Απασχόληση στους κλάδους που σχετίζονται με τη δραστηριότητά μας, 

2018 

 

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 

4.2 Προκαλούμενη και συνολική επίδραση στην απασχόληση  

Η συνολική επίδραση της αλυσίδας αξίας μας στην απασχόληση εκτιμάται σε 42,2 χιλ. θέσεις 

εργασίας, με την προκαλούμενη επίδραση να εκτιμάται σε 17,9 χιλ. (Διάγραμμα 4.5). Το 

επίπεδο αυτό ισοδυναμεί με το 1,1% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα το 2018. Με 

αυτό τον τρόπο, κάθε άμεση θέση εργασίας υποστηρίζει άλλες 21 θέσεις εργασίας στην 

ελληνική οικονομία. 

Από το σύνολο των θέσεων εργασίας, οι 10,6 χιλ. (25%) απασχολούνται στον κλάδο HORECA, 

10,0 χιλ. (ή 22%) στο εμπόριο (κυρίως στο λιανικό) και αντίστοιχα 8,4 χιλ. (20%) στις λοιπές 

υπηρεσίες (Διάγραμμα 4.6).  
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Διάγραμμα 4.5: Η συνολική μας επίδραση στην απασχόληση, 2018 

 

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 

Διάγραμμα 4.6: Συνολική επίδραση στην απασχόληση σε κλάδους δραστηριότητας, 2018 

 

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 
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5. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 

Η παραγωγή και η διανομή των προϊόντων μας συνεισφέρουν στα φορολογικά έσοδα του 

κράτους και στις εισπράξεις των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης. Ειδικότερα, τα έσοδα του 

κράτους από φόρους και εισφορές που προκύπτουν από τις δραστηριότητες στην αλυσίδα 

αξίας μας εκτιμώνται σε €414 εκατ. και αποτελούν το 0,8% των φορολογικών εσόδων του 

κράτους. 

Διάγραμμα 5.1: Επίδραση (άμεση και έμμεση) στα φορολογικά έσοδα από την λειτουργία 

μας, 2018 

 

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 

Διάγραμμα 5.2: Συνολική επίδραση στα φορολογικά έσοδα από την λειτουργία μας, 2018 

 

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 
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Το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών εσόδων (€254 εκατ. ή 61%) προκύπτει από τον ΦΠΑ και 

τον ΕΦΚ στα προϊόντα μας. Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ο φόρος εισοδήματος των 

εργαζομένων και οι λοιποί φόροι ανέρχονται σε €45 εκατ., επίπεδο αντίστοιχο με εκείνο για 

τους εμπορικούς συνεργάτες (€47 εκατ.) και τους προμηθευτές προμηθευτών (€50 εκατ., 

Διάγραμμα 5.1).   

Συμπεριλαμβανομένων και των προκαλούμενων επιδράσεων, η συνολική μας συνεισφορά 

στα δημόσια έσοδα εκτιμάται σε €688 εκατ., αποτελώντας το 1,4% των φορολογικών εσόδων 

του κράτους (Διάγραμμα 5.2).  
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6. ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1969-2018 

6.1 Επιδράσεις στο ΑΕΠ 

6.1.1 ΆΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΕΠ 

Η άμεση και έμμεση επίδραση στο ΑΕΠ είναι διαχρονικά ισχυρή, τόσο σε απόλυτους όρους 

(Διάγραμμα 6.1), όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ (Διάγραμμα 6.2). Οι υψηλότερες σε 

απόλυτους όρους άμεσες και έμμεσες επιδράσεις από την εγχώρια παραγωγή και διανομή 

των προϊόντων μας στην Ελλάδα σημειώνονται την δεκαετία 1999-2008, πλησιάζοντας τα 

€1,3 δισεκ. ετησίως κατά μέσον όρο σε τιμές του 2018. Οι υψηλές αυτές επιδράσεις 

οφείλονται εν μέρει και στο γεγονός ότι κατά την περίοδο 1999-2008 η Ελληνική οικονομία 

συνολικά βρισκόταν σε άνθηση.  

Το οικονομικό αποτύπωμά μας είναι ισχυρό κατά την δεκαετία 1999-2008 και ως ποσοστό 

του ΑΕΠ της χώρας. Κατά την διάρκεια της εν λόγω δεκαετίας7 το 0.6% του ΑΕΠ της χώρας 

οφείλεται στις άμεσες και έμμεσες επιδράσεις από την παραγωγή και διάθεση των 

προϊόντων μας. 

Η σωρευτική επίδραση της δραστηριοποίησής μας στην Ελλάδα από το 1969 μέχρι σήμερα 

ανέρχεται σε €41,5 δισεκ. σε όρους ΑΕΠ, αθροιστικά στην πεντηκονταετία, σε τιμές 2018. Σε 

όρους ποσοστιαίας συνεισφοράς στο ΑΕΠ της χώρας στην πεντηκονταετία, η άμεση και 

έμμεση επίδραση δραστηριότητάς μας στο ελληνικό ΑΕΠ ξεπερνά την μισή ποσοστιαία 

μονάδα, κατά μέσον όρο στην πεντηκονταετία.  

Διάγραμμα 6.1: Μέση ετήσια άμεση και έμμεση επίδραση στο ΑΕΠ της Ελλάδας, σε 

απόλυτους όρους, σε τιμές 2018, ανά δεκαετία 

 

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 

                                                           
7 Και μάλιστα καθ’ όλη την διάρκεια της εικοσαετίας 1989-2008. 
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Διάγραμμα 6.2: Άμεση και έμμεση επίδραση στο ΑΕΠ, ως ποσοστό του ελληνικού ΑΕΠ 

 

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 

6.1.2 ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΕΠ 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις προκαλούμενες επιδράσεις, οι οποίες προκύπτουν από την 

τόνωση της καταναλωτικής ζήτησης λόγω των εισοδημάτων που εισπράττουν οι εργαζόμενοι 

κατά μήκος της αλυσίδας αξίας μας, η συνολική συνεισφορά μας στο ελληνικό ΑΕΠ 

υπολογίζεται σε €76,5 δισεκ., αθροιστικά στην πεντηκονταετία σε τιμές 2018  (Διάγραμμα 

6.3). Ως αποτέλεσμα, ο συνολικός αντίκτυπος αντιστοιχεί στο 1,0% του ΑΕΠ της χώρας, κατά 

μέσο όρο στην πεντηκονταετία (Διάγραμμα 6.4). 

Διάγραμμα 6.3: Μέση ετήσια συνολική επίδραση (άμεση, έμμεση και προκαλούμενη) στο 

ΑΕΠ της Ελλάδας, σε απόλυτους όρους, σε τιμές 2018. 

 

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1969-1978 1979-1988 1989-1998 1999-2008 2009-2018

%
 τ

ο
υ

 Α
ΕΠ

 τ
η

ς 
Ελ

λά
δ

α
ς

Άμεση Έμμεση

0

5

10

15

20

25

1969-1978 1979-1988 1989-1998 1999-2008 2009-2018

€
 δ

ισ
εκ

. κ
α

τά
 μ

.ο
. ε

τη
σ

ίω
ς,

 σ
ε 

τι
μ

ές
 2

0
1

8

Άμεση Έμμεση Προκαλούμενη



 

 

27 Το οικονομικό αποτύπωμα της δραστηριότητας μασ στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1969-2018 

Διάγραμμα 6.4: Συνολική επίδραση (άμεση, έμμεση και προκαλούμενη) στο ΑΕΠ, ως 

ποσοστό του ελληνικού ΑΕΠ. 

 

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒ 

6.2 Επιδράσεις στην απασχόληση 

6.2.1 ΆΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Την περίοδο της οικονομικής άνθησης 1999-2008 σημειώνεται η υψηλότερη άμεση και 

έμμεση επίδραση της εγχώριας παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων μας στην 

απασχόληση (Διάγραμμα 6.5). Σε απόλυτους όρους, η επίδραση υπολογίζεται σε 33,6 χιλ. 

απασχολούμενους κατά μέσον όρο ετησίως τη συγκεκριμένη περίοδο. Αντίστοιχα, η 

επίδραση αυτή αντιστοιχεί στο 0,8% της απασχόλησης στην χώρα, κατά μέσον όρο την 

περίοδο 1999-2008 (Διάγραμμα 6.6). 

Διάγραμμα 6.5: Μέση ετήσια άμεση και έμμεση επίδραση στην απασχόληση στην Ελλάδα, 

σε απόλυτους όρους, ανά δεκαετία. 

 

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 
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Διάγραμμα 6.6: Άμεση και έμμεση επίδραση στην απασχόληση στην Ελλάδα, ως ποσοστό 

της συνολικής απασχόλησης στην χώρα. 

 

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 

Η σωρευτική άμεση και έμμεση επίδραση στην απασχόληση καθ’ όλη την διάρκεια της 

περιόδου 1969-2018 υπολογίζεται σε 23,0 χιλ. μόνιμες θέσεις εργασίας στην πεντηκονταετία, 

επίδραση που πλησιάζει το 0,6% της απασχόλησης στην Ελλάδα, κατά μέσον όρο. 

6.2.2 ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Αν ληφθούν υπ’ όψιν και οι προκαλούμενες επιδράσεις (induced effects, λόγω υψηλότερων 

εισοδημάτων των εργαζομένων και κατανάλωσης), η συνολική επίδρασή μας στην 

απασχόληση φτάνει τους 53,4 χιλ. απασχολούμενους ετησίως κατά μέσον όρο την δεκαετία 

1999-2008 (Διάγραμμα 6.7), επίδραση που αντιστοιχεί στο 1,2% της απασχόλησης στην 

Ελλάδα κατά μέσον όρο τη συγκεκριμένη περίοδο (Διάγραμμα 6.8). Τη δεκαετία οικονομικής 

κρίσης (2009-2018), υποχωρεί σε 42 χιλ. άτομα, ή 1,0% της εγχώριας απασχόλησης.  

Πίνακας 6.1: Αποτελέσματα για την πεντηκονταετία 1969-2018 (ετήσιοι μέσοι όροι) 

Μέγεθος ΑΕΠ ανά έτος  
(€ εκατ., σε τιμές 

2018) 

Απασχόληση  
(χιλ. άτομα) 

Άμεση επίδραση 495 14,2 

ως % του εθνικού συνόλου 0.32% 0.36% 

Έμμεση επίδραση 335 8,8 

Άμεση και Έμμεση 830 23,0 

ως % του εθνικού συνόλου 0.54% 0.58% 

Προκαλούμενη επίδραση 701 17,4 

Συνολική επίδραση (Άμεση + Έμμεση + Προκαλούμενη) 1.531 40,4 

ως % του εθνικού συνόλου 0.99% 1.02% 
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Διάγραμμα 6.7: Μέση ετήσια συνολική επίδραση (άμεση, έμμεση και προκαλούμενη) στην 

απασχόληση στην Ελλάδα, σε απόλυτους όρους, ανά δεκαετία 

 

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 

Διάγραμμα 6.8: Συνολική επίδραση (άμεση, έμμεση και προκαλούμενη) στην απασχόληση 

στην Ελλάδα, ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης στην χώρα 

 

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 

Για ολόκληρη την πεντηκονταετία 1969-2018, το συνολικό αποτύπωμα στην απασχόληση 

υπερβαίνει τις 40 χιλ. μόνιμες θέσεις εργασίας, επίδραση που αντιστοιχεί σε περισσότερο 

από το 1% της απασχόλησης στην χώρα, κατά μέσον όρο (Πίνακας 6.1). 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

1969-1978 1979-1988 1989-1998 1999-2008 2009-2018

χι
λι

ά
δ

ες
 α

π
α

σ
χο

λο
ύ

μ
εν

ο
ι 

κα
τά

 μ
.ο

. 
ετ

η
σ

ίω
ς

Άμεση Έμμεση Προκαλούμενη

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1969-1978 1979-1988 1989-1998 1999-2008 2009-2018

%
 τ

η
ς 

 α
π

α
σ

χό
λη

σ
η

ς 
σ

τη
ν 

Ελ
λά

δ
α

Άμεση Έμμεση Προκαλούμενη



 

 

Μελέτη κοινωνικού και οικονομικού αποτυπώματος της δραστηριότητάς μας στην Ελλάδα 30 30 

  



 

 

31 Σύνοψη 

7. ΣΥΝΟΨΗ 

Η συνεισφορά μας καθώς και αυτή των καναλιών διανομής των προϊόντων μας στην ελληνική 

οικονομία είναι σημαντική. Η άμεση και έμμεση επίδραση στο ΑΕΠ εκτιμάται σε €1,1 δισεκ. 

που ισοδυναμούν με 0,6% του ΑΕΠ της Ελλάδας το 2018.  

Άμεσα δημιουργούνται από τη δραστηριότητά μας €188 εκατ. προστιθέμενης αξίας στην 

οικονομία, εκ των οποίων €76 εκατ. σε μισθούς, €19 εκατ. σε εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης και €26 εκατ. σε καταβολή λοιπών φόρων. Επιπλέον, η λειτουργία μας 

δημιουργεί έμμεσα σε προμηθευτές €205 εκατ. ΑΠΑ. Επιπρόσθετα, η διανομή των προϊόντων 

μας από τους εμπορικούς μας συνεργάτες δημιουργεί άμεσα και έμμεσα €441 εκατ., ενώ τα 

υπόλοιπα €254 εκατ. της επίδρασης στο ΑΕΠ αφορά έσοδα από ΦΠΑ και ΕΦΚ. Προκύπτει 

έτσι ότι για κάθε €1 δικής μας προστιθέμενης αξίας δημιουργούνται άμεσα και έμμεσα άλλα 

€5 ΑΕΠ στην ελληνική οικονομία. 

Σημαντική είναι η συνεισφορά μας και στην απασχόληση. Κάθε θέση εργασίας σε εμάς 

συνδέεται με 12 θέσεις εργασίας στο σύνολο της οικονομίας.  Η άμεση και έμμεση επίδραση 

ανέρχεται σε 24,3 χιλ. θέσεις εργασίας, επίπεδο που αποτελεί το 0,6% της συνολικής 

απασχόλησης στη χώρα. Λαμβάνοντας υπόψη και την προκαλούμενη επίδραση, η 

συνεισφορά μας στην απασχόληση εκτιμάται σε 42,2 χιλ. θέσεις εργασίας, που ισοδυναμούν 

με το 1,1% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα το 2018.  

Τα έσοδα του κράτους από φόρους και εισφορές που προκύπτουν άμεσα και έμμεσα από τη 

δραστηριότητα στην παραγωγή και διανομή των προϊόντων μας εκτιμώνται σε €414 εκατ. και 

αποτελούν το 0,8% των φορολογικών εσόδων του κράτους. Αν περιληφθούν και οι 

προκαλούμενες επιδράσεις τα έσοδα από φόρους και εισφορές εκτιμώνται σε €688 εκατ. ή 

1,4% των φορολογικών εσόδων του κράτους. 

Η δραστηριότητά μας στην Ελλάδα έχει διαρκή επίδραση στην ελληνική οικονομία τα 

τελευταία 50 έτη. Συγκεκριμένα, την περίοδο 1969-2018 η παραγωγή και η διανομή των 

προϊόντων μας έχουν συνεισφέρει άμεσα και έμμεσα στην ελληνική οικονομία περίπου €830 

εκατ. σε όρους ΑΕΠ κατά μέσο όρο κάθε έτος (0,54% του ΑΕΠ), στηρίζοντας περίπου 23,0 χιλ. 

θέσεις εργασίας (0,58% της απασχόλησης). Λαμβάνοντας υπόψη και τις προκαλούμενες 

επιδράσεις, η συνολική συνεισφορά μας υπολογίζεται σε περίπου €1,5 δισεκ. ετησίως στο 

ΑΕΠ της χώρας και σε 40,4 χιλ. θέσεις εργασίας (1,0% τόσο του ΑΕΠ όσο και της απασχόλησης 

για την περίοδο 1969-2018). 
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ  

Πίνακας 8.1: Άμεση και έμμεση επίδραση της αλυσίδας αξίας μας στο ΑΕΠ ανά κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας, εκατ. ευρώ 

Κλάδοι Σύστημα  
Coca-Cola 

Εμπορικοί 
συνεργάτες 

Άμεσοι 
προμηθευτές 

Προμηθευτές 
προμηθευτών 

Άμεση &  
Έμμεση  

επίδραση 

Γεωργία   0 24 24 

Βιομηχανία   72 30 105 

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας   2 20 24 

Κατασκευές   1 3 4 

Υπηρεσίες   31 152 180 

Δημόσιες Υπηρεσίες   0 3 3 

Σύστημα Coca-Cola 170  0 0 170 

Χονδρεμπόριο  10  29 39 

Λιανεμπόριο  54  14 67 

HO.RE.CA  214  4 218 

ΦΠΑ & ΕΦΚ     254 

Σύνολο 170 278 107 280 1088 

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 

Πίνακας 8.2: Άμεση και έμμεση επίδραση της αλυσίδας αξίας μας στην απασχόληση ανά 

κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, χιλ. ΙΠΑ 

Κλάδοι δραστηριότητας Σύστημα 
Coca-
Cola 

Εμπορικοί 
συνεργάτες 

Άμεσοι 
προμηθευτές 

Προμηθευτές 
προμηθευτών 

Άμεση & Έμμεση 
επίδραση 

Γεωργία   0,0 1,6 1,6 

Βιομηχανία   0,1 2,3 2,5 

Επιχειρήσεις Κοινής. 
Ωφέλειας 

  0,0 0,3 0,3 

Κατασκευές   0,0 0,1 0,1 

Υπηρεσίες   0,2 3,6 3,8 

Δημόσιες Υπηρεσίες   0,0 0,2 0,2 

Σύστημα Coca-Cola 1,9   0,0 1,9 

Χονδρεμπόριο  0,1  0,4 0,5 

Λιανεμπόριο  5,1  1,3 6,3 

HO.RE.CA  7,1  0,1 7,2 

Σύνολο 1,9 12,3 0,3 9,9 24,3 

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 
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Πίνακας 8.3: Άμεση και έμμεση επίδραση στην ΑΠΑ από τη διανομή των προϊόντων μας 

μέσα από τους εμπορικούς συνεργάτες, εκατ. ευρώ 

Κλάδοι δραστηριότητας 
Άμεση επίδραση στους 
εμπορικούς συνεργάτες 

Έμμεση 
επίδραση στους 

προμηθευτές 
Σύνολο 

Γεωργία  11 11 

Βιομηχανία  17 17 

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας  15 15 

Κατασκευές  2 2 

Υπηρεσίες  94 94 

Δημόσιες Υπηρεσίες  1 1 

Χονδρεμπόριο 10 17 27 

Λιανεμπόριο 54 5 59 

HO.RE.CA 214 1 215 

Σύνολο 278 162 441 

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 

Πίνακας 8.4: Έμμεση επίδραση στην ΑΠΑ από τη παραγωγή των προϊόντων μας, εκατ. ευρώ 

Κλάδοι 
δραστηριότητας 

Άμεσοι 
προμηθευτές 

Προμηθευτές των 
προμηθευτών 

Σύνολο 

Γεωργία 0 13 13 

Βιομηχανία 69 12 80 

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας 2 5 7 

Κατασκευές 0 0 0 

Υπηρεσίες 27 52 79 

Δημόσιες Υπηρεσίες 3 0 3 

Χονδρεμπόριο 0 12 12 

Λιανεμπόριο 3 5 9 

HO.RE.CA 1 1 3 

Σύνολο 105 100 205 

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 

Πίνακας 8.5: Άμεση και έμμεση επίδραση στην απασχόληση από τη διανομή των 

προϊόντων μας μέσα από τους εμπορικούς συνεργάτες, χιλ. ΙΠΑ 

Κλάδοι 
δραστηριότητας 

Άμεση 
επίδραση 

στους 
εμπορικούς 
συνεργάτες 

Έμμεση 
επίδραση 

στους 
προμηθευτές 

Σύνολο 

Γεωργία  0,7 0,7 

Βιομηχανία  0,4 0,4 

Επιχειρήσεις Κοινής 
Ωφέλειας 

 0,2 0,2 

Κατασκευές  0,1 0,1 

Υπηρεσίες  1,7 1,7 

Δημόσιες Υπηρεσίες  0,0 0,0 

Χονδρεμπόριο 0,1 0,2 0,3 

Λιανεμπόριο 5,1 0,5 5,5 

HO.RE.CA 7,1 0,0 7,2 

Σύνολο 12,3 3,8 16,1 

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 
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Πίνακας 8.6: Έμμεση επίδραση στην απασχόληση από τη παραγωγή των προϊόντων μας, 

χιλ. ΙΠΑ 

 Κλάδοι  
δραστηριότητας 

Άμεσοι 
προμηθευτές 

Προμηθευτές 
των 

προμηθευτών 

Σύνολο 

Γεωργία 0,0 0,9 0,9 

Βιομηχανία 0,0 1,9 1,9 

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας 0,4 0,1 0,5 

Κατασκευές 0,2 0,0 0,3 

Υπηρεσίες 0,0 1,7 1,8 

Δημόσιες Υπηρεσίες 0,0 0,1 0,1 

Χονδρεμπόριο 0,0 0,1 0,1 

Λιανεμπόριο 0,0 0,8 0,8 

HO.RE.CA 0,0 0,1 0,1 

Σύνολο 0,8 5,7 6,5 

Πηγή: Εκτιμήσεις ΙΟΒΕ 
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