Επιτελική Σύνοψη
Η λειτουργία της ΣΕΚΑΠ διαχρονικά συντηρεί ένα ευρύ οικοσύστημα, προσφέροντας οφέλη στην ελληνική και
τοπική οικονομία, καθώς και σημαντικά έσοδα για τα δημόσια ταμεία.

Η ΣΕΚΑΠ ιδρύθηκε το 1975 στην Ξάνθη
με στόχο να ενισχύσει τους
καπνοπαραγωγούς της περιοχής και
να αξιοποιήσει τα προϊόντα τους προς
όφελος της τοπικής οικονομίας.
Με εγκαταστάσεις στην πόλη της Ξάνθης
και παράδοση 43 ετών στην παραγωγή
υψηλής ποιότητας και καινοτόμων
τσιγάρων, η ΣΕΚΑΠ αποτελεί μια εκ των
βασικών πυλώνων της
καπνοβιομηχανίας στη χώρα.
Από τη λειτουργία της επωφελείται
πλειάδα επιχειρήσεων και καλλιεργητών
ως μέρος της αλυσίδας αξίας που
συντηρείται στην Ελληνική οικονομία.
Προωθεί τον πρωτογενή τομέα, σε
τοπικό επίπεδο, αφού εκεί λαμβάνει
χώρα μεγάλο μέρος της παραγωγής που
διαχειρίζεται.

Μέσω της λειτουργίας της στηρίζει την
απασχόληση και την οικονομική
δραστηριότητα σε ακριτικές περιοχές.
Συντηρεί ιδιαίτερα σημαντικά έσοδα για
το Ελληνικό Κράτος μέσω των φόρων,
οι οποίο συνολικά ανέρχονται σε €466
εκατ. την τελευταία 5ετία.
Ταυτόχρονα στηρίζει την εξαγωγική
δραστηριότητα της ελληνικής
οικονομίας και τα τελωνειακά έσοδα
Μέσω της αλυσίδας αξίας συνεργάζεται
με ~100 εταιρείες διανομής σε όλα τα
γεωγραφικά διαμερίσματα στην Ελλάδα,
συμβάλλοντας στην βιωσιμότητα
εταιριών στον κλάδο του εμπορίου και
του εφοδιασμού σημείων λιανικής.

Μέσω αναλύσεων που βασίζονται στην
αλληλεξάρτηση οικονομικών
δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, εκτιμάται
ότι επιφέρει ιδιαίτερα
πολλαπλασιαστικά οφέλη στο
οικοσύστημα.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για κάθε €1
δαπάνης σε προμηθευτές της στην
Ελλάδα, η εταιρία συντηρεί €1,6 αμοιβών
σε προσωπικό, €3,9 παραγόμενου
προϊόντος, €1,9 ευρώ προστιθέμενης
αξίας και €28 δημοσίων εσόδων.
Επιπλέον, συντηρεί 330 θέσεις
εργασίας ετησίως με το μεγαλύτερο
μέρος αυτών να αφορά στην τοπική
οικονομία.
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Αποτελεί μία ιστορική βιομηχανία
Η ΣΕΚΑΠ ιδρύθηκε για να στηρίξει το εισόδημα των Ελλήνων καπνοπαραγωγών και σύντομα
εξελίχθηκε σε μια εταιρεία, που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής, διάθεσης και εμπορίας
τσιγάρων και προϊόντων καπνού στην Ελληνική αλλά και διεθνή αγορά.

1975

Ίδρυση της ΣΕΚΑΠ
στην Ξάνθη

1984

Έναρξη της
ελληνικής ετικέτας
COOPERS

1989

Έναρξη της
ελληνικής ετικέτας
GR Lights

1997
2007

Έναρξη των πρώτων διεθνώς
αναγνωρισμένων &
καινοτόμων τσιγάρων με
«BIO-FILTER»

18 εκατ. ευρώ επενδύσεις
για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

2013
Πηγή: Δημοσιευμένα στοιχεία, ΣΕΚΑΠ

Ιδιωτικοποίηση
από την Donskoy
Tabak

2015

Τοποθεσία
Η τοποθεσία του εργοστασίου της
ΣΕΚΑΠ είναι στην Ξάνθη, μια πόλη
με καπνική ιστορία για πάνω από 3
αιώνες και στρατηγική θέση για
εξαγωγές. Τα κέντρα διανομής της
είναι στην Αθήνα και στην
Θεσσαλονίκη.
Όραμα
«Η κατασκευή καπνού απαράμιλλης
ποιότητας, βασισμένη στην τοπική
και παραδοσιακή γνώση που έχει
αποκτηθεί μέσω της εμπειρίας
εκατοντάδων ετών, καθώς και η
εξειδίκευση της παραγωγής στην
τεχνολογία βιολογικού φίλτρου».

Επέκταση σε νέες αγορές
στην Ευρώπη, την π. Σοβιετική Ένωση, τα
Βαλκάνια, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή.
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Αποτελεί μοχλό μιας εκτενούς αλυσίδας αξίας
Από τη λειτουργία της ΣΕΚΑΠ επωφελείται πλειάδα επιχειρήσεων και καλλιεργητών ως μέρος της
αλυσίδας αξίας της.
Εξαγωγές

Ελληνική αγορά

Δεδομένα 2013 - 2017
Σημεία λιανικής πώλησης

~40%

Πελάτες εξωτερικού

Έσοδα από
πωλήσεις
εσωτερικού

Εταιρείες Logistics

~60%

Έσοδα από
πωλήσεις
εξωτερικού

Διανομείς

Εξωτερικοί συνεργάτες
εκτελωνιστές

Millenium
(Κεντρικός διανομέας)

Μάρκετινγκ & Πωλήσεις
Ανάμειξη καπνού και παραγωγή τσιγάρων και φίλτρων
Έρευνα και ανάπτυξη

Χονδρέμποροι καπνού
Λοιποί προμηθευτές
Πηγή: ΣΕΚΑΠ

Καπνοκαλλιεργητές

(β’ ύλες καπνού, ρεύμα, αναλώσιμα κτλ)
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Σύνθεση
πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων
TBD
Η λειτουργία της ΣΕΚΑΠ έχει σημαντικές πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στην οικονομία και
κοινωνία.
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Η ΣΕΚΑΠ χαρακτηρίζεται ως βιομηχανία με υψηλά πολλαπλασιαστικά οφέλη καθώς μέσω της λειτουργίας της
συντηρεί σημαντική ζήτηση σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, το μεγαλύτερο μέρος της
οποίας αφορά σε προϊόντα με έντονα τοπικό χαρακτήρα, όπως ο καπνός. Παράλληλα απασχολεί σημαντικό
αριθμό εργαζομένων κατά μήκος της αλυσίδας αξίας, συνεισφέροντας στην βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας.

x3,9 ευρώ

Για κάθε

1 ευρώ

σε Έλληνες
προμηθευτές …
… η ΣΕΚΑΠ αποδίδει

x1,6

ευρώ για μισθοδοσία
εργαζομένων

παραγόμενου
προϊόντος, σε όλο το υποστηριζόμενο
οικοσύστημα

x1,9 ευρώ

προστιθέμενης

αξίας,

με το μεγαλύτερο μέρος να
αφορά την Αν. Μακεδονία και Θράκη

x28 ευρώ

δημοσίων

εσόδων,

με το 75% των οποίων να
προκαταβάλλονται

Η ΣΕΚΑΠ συντηρεί

330 θέσεις εργασίας

ετησίως κατά μήκος της αλυσίδας αξίας, το μεγαλύτερο

μέρος να αφορά στο νομό Ξάνθης.
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Βασικά σημεία αναφοράς
Η ΣΕΚΑΠ, μέσω της αλυσίδα αξίας που συντηρεί, συμβάλει σε μια σειρά από σημαντικούς παράγοντες
για την οικονομία και την τοπική κοινωνία.
Στηρίζει τους τοπικούς καλλιεργητές
Σημαντικό μέρος των προμηθειών
καπνού αφορούν ελληνικές
ποικιλίες, 40% εκ των οποίων
προέρχεται από την Ξάνθη

Συνεισφέρει στο δημόσια έσοδα
Κατέβαλε €466 εκατ. σε δημόσια
έσοδα την τελευταία 5ετία, με το
μεγαλύτερο μέρος αυτών να αφορά
τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ο
οποίος και προπληρώνεται από την
ΣΕΚΑΠ ανεξαρτήτως αγοράς από
τον τελικό καταναλωτή

Ενισχύει τις εξαγωγές και τα τελωνειακά έσοδα
Τροφοδοτεί την οικονομία με €63
εκατ. από εξαγωγές μεταξύ 2013
και 2017 και συνεισφέρει περίπου
70% των εσόδων του τελωνείου
Ξάνθης

Δημιουργεί απασχόληση
Την τελευταία πενταετία απασχολεί
κατά μέσο όρο 190 εργαζομένους
πλήρους απασχόλησης ετησίως
με συνολικό κόστος μισθοδοσίας
€25,8 εκατ.

Δημιουργεί προϋποθέσεις βιωσιμότητας για το
εμπόριο
Συνεργάζεται με +100 διανομείς
σε όλη την Ελλάδα, στους 34% εκ
των οποίων έχει μερίδιο φωνής
καπνού άνω του 50%.

Επιφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη
Κάθε €1 σε Έλληνες προμηθευτές
αποδίδουν:
• x€1,6 σε αμοιβές προσωπικού
• X€3,9 παραγόμενου προϊόντος
• x€1,9 προστιθέμενης αξίας
• x€28 δημοσίων εσόδων
Συνολικά συντηρεί 330 θέσεις
εργασίας ετησίως
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