
Σημαντική συμβολή
σε όλη την έκταση της αλυσίδας αξίας

Ανακαλύψτε με ποιον τρόπο ο κλάδος των αναψυκτικών 
συμβάλλει στην οικονομική ευημερία της Ευρώπης.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ: 
ΕΔΡΑΙΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.unesda.eu
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

υποστηρίζονται πάνω από

1 εκατ.
θέσεις εργασίας 
στην Ε.Ε. των 28

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

596.000
θέσεις εργασίας 

σε μπαρ και 
εστιατόρια

180.000
θέσεις εργασίας
σε καταστήματα
και σουπερμάρκετ39.000

θέσεις εργασίας
στον τομέα των μεταφορών

 

27.000
θέσεις εργασίας
στον τομέα
της παροχής
υπηρεσιών 

20.000
θέσεις εργασίας στον 
τομέα της γεωργίας 
και των πρώτων υλών

156.000
θέσεις εργασίας 
στην παραγωγή

αναψυκτικών

θέσεις εργασίας στον 
τομέα της συσκευασίας

156.000
απασχολούμενοι 

άμεσα στην εν λόγω βιομηχανία

+850.000
θέσεις εργασίας υποστηρίζονται

στο σύνολο 
της αλυσίδας αξίας

RESTAURANT

SUPERMARKET

ετήσια αξία λιανικών πωλήσεων

€93 δισ. €55,4 δισ.
συνολική προστιθέμενη αξία

 
€9,2 δισ.

17%
άμεσης

συμβολής

€46,2 δισ.
83%

 έμμεσης
συμβολήςστην επιτόπια κατανάλωση

(μπαρ και εστιατόρια)

 

57%  43%

 

32.000

Κάθε εργαζόμενος στη 
βιομηχανία αναψυκτικών 
υποστηρίζει

θέσεις εργασίας
στην ευρωπαϊκή 
αλυσίδα αξίας:

Στοιχείο πρωταρχικής σημασίας

CAFE BAR

στην μη επιτόπια κατανάλωση
(καταστήματα και σουπερμάρκετ)

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία αναψυκτικών και η αλυσίδα αξίας της συνιστούν δομικό συστατικό της 
οικονομίας της Ευρώπης δημιουργώντας προστιθέμενη αξία, η οποία επιδρά θετικά στον τομέα της 

γεωργίας, των πρώτων υλών, της μεταποίησης, της συσκευασίας, της εμπορικής προώθησης, 
των μεταφορών, της λιανικής πώλησης και της τροφοδοσίας:

Το οικονομικό αποτύπωμα μας εδράζεται στους ισχυρούς δεσμούς μας 
με άλλους τομείς, χάρη στους οποίους υποστηρίζουμε θέσεις απασχόλησης 

σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας:



Τα εσπεριδοειδή 
αγοράζονται από 

εκατοντάδες 
καλλιεργητές της νότιας 

Ευρώπης, όπως της 
Ισπανίας, της Ιταλίας 

και της Ελλάδας.  

Τα συστατικά 
γεωργικής προέλευσης
προέρχονται από 
αγρότες της Ευρώπης.

Τα ζαχαρότευτλα 
προέρχονται από διάφορες 
χώρες της Ευρώπης, όπως 
τη Γαλλία, τη Γερμανία, 
την Πολωνία, το Βέλγιο, 

την Ολλανδία και το 
Λουξεμβούργο.

ΙΣΧΥΡΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Προμήθεια συστατικών γεωργικής προέλευσης

εγκαταστάσεις 
παραγωγής και 
εμφιάλωσης 
λειτουργούν και 
στελεχώνονται σε 
τοπικό επίπεδο 
προκειμένου να 
προμηθεύσουν 
τους κατά τόπους 
καταναλωτές και τις 
κατά τόπους αγορές.

Τα εισοδήματα 
που παράγονται 
διοχετεύονται στα 
εστιατόρια, μπαρ, 
σουπερμάρκετ
και καταστήματα 
κάθε ευρωπαϊκής 
πόλης και 
κωμόπολης.

Η βιομηχανία αναψυκτικών είναι μια τοπική 
βιομηχανία· δημιουργεί θέσεις απασχόλησης σε 
τοπικό επίπεδο. Η παραγωγή, διανομή και οι 
πωλήσεις  πραγματοποιούνται σε εγγύτητα με 
τον καταναλωτή  και συνιστούν κινητήριο 
δύναμη για τις τοπικές κοινότητες της Ευρώπης.

Ο κλάδος των 

αναψυκτικών εξακολουθεί 

να παραμένει ισχυρός και 

εν μέσω της οικονομικής 

κρίσης, η οποία έχει 

διαβρώσει την αξία και 

το μερίδιο αγοράς πολλών 

άλλων βιομηχανιών.

Επιπλέον, ο κλάδος προσφέρει 

σταθερότητα εξακολουθώντας να 

δημιουργεί θέσεις εργασίας και 

εισοδήματα καθ' όλη τη διάρκεια 

της οικονομικής ύφεσης.

€

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. εισπράττουν

από τη φορολόγηση της εργασίας και
το ΦΠΑ, έσοδα τα οποία προκύπτουν
από τα προϊόντα του κλάδου. 

€22,3 δισ.

Τα νοικοκυριά που συνδέονται με 
την εφοδιαστική αλυσίδα
του κλάδου λαμβάνουν

υπό τη μορφή καθαρών εσόδων 
μετά την αφαίρεση των φόρων

€25,1 δισ.

Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. είναι κύριοι αποδέκτες των οφελών που 
συνεπάγονται οι οικονομικές επιδόσεις του κλάδου. 

Εισπράττουν σημαντικά φορολογικά έσοδα, άμεσα συνδεδεμένα 
με τις δραστηριότητες του κλάδου των αναψυκτικών. Επιπλέον, 
τα νοικοκυριά που συνδέονται με την αλυσίδα εφοδιασμού της 
βιομηχανίας συνιστούν τους άμεσους αποδέκτες των εσόδων 

που παράγονται από τον κλάδο:

ΕΝΑΣ ΙΣΧΥΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

Ο κλάδος δεσμεύεται  ότι θα 

τροφοδοτεί την «ατμομηχανή» 

της ανάπτυξης και της 

δημιουργίας θέσεων 

απασχόλησης της Ευρώπης 

και ότι θα συνεχίσει να 

προσφέρει  προστιθέμενη αξία 

στο σύνολο της ηπείρου.
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www.unesda.eu


