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O autOrima – Steward redqueen

djelatnOSt tvRtke

Steward Redqueen tvrtka je koja se bavi stra-
teškim savjetovanjem i kojoj je cilj povećati
pozitivan utjecaj privatnoga sektora na dru -
št venu zajednicu. Ima urede u Amsterdamu,
Barceloni i New Yorku, a radi na projektima
diljem svijeta. Kao stručnjak u ovome područ -
ju od 2000. godine tvrtka je usmjerena na
održivo poslovanje, mjerenje utjecaja i pot-
poru promjenama. Klijenti cijene njezine
stroge analize, njezinu sposobnost rješavanja
složenih problema i činjenicu da je uvijek
ispred vremena. Radi za (višenacionalne) tvr-
tke, sudjeluje u razvojnim projektima u
financijskome sektoru te radi za različite usta-
nove iz javnoga sektora.

pROCjene SOCiOekOnOmSkOga
utjeCaja (SOCiO-eCOnOmiC impaCt
aSSeSSmentS / Seia) 

Strane su tvrtke dugi niz desetljeća bile pred-
metom žustrih rasprava. Njihovi zagovornici
ističu doprinos stranoga kapitala domaćoj
štednji i broju radnih mjesta, prijenosu tehno-
logije i (u mnogim slučajevima) izvozu.
Njihovi protivnici tvrde da strane tvrtke isti-
skuju domaće tvrtke i dobavljače, a
istodobno vrlo malo pridonose prihodu koji
država ubire od poreza. Procjene socioeko-
nomskoga utjecaja koje daje tvrtka Steward
Redqueen ne oslanjaju se na tvrdnje, nego su
utemeljene na nastojanju da se izmjeri izravan
i neizravan utjecaj tvrtka u državama u kojima
posluju. Na projektima te vrste tvrtka Steward
Redqueen surađuje s profesorom Sveučilišta
u Georgetownu Ethanom B. Kapsteinom. 

prof. dr. sc. etHan b. kapStein 

Prof. dr. sc. Ethan Kapstein pridruženi je 
partner tvrtke Steward Redqueen. 
Trenutačno je gostujući profesor na poslovnoj
školi McDonough School of Business 
Sveučilišta u Georgetownu na kojoj drži 
kolegij Strategija. Prije toga bio je predstojnik

katedre za političku ekonomiju na poslovnoj
školi INSEAD. Također je na različitim 
položajima radio na Har vardskome sveučilištu,
poslovnoj školi Whar ton, Minesotskome 
sveučilištu te u Orga nizaciji za ekonomski 
razvoj i suradnju (OECD). Kao nekadašnji
međunarodni bankar i mornarički časnik 
prof. Kapstein također radi kao gos podarski 
i strateški savjetnik državnih agen cija i mnogih
vodećih višenacionalnih tvrtka. 

SavjetniCi

Dr. sc. REné Kim osnivač je tvrtke Steward 
Redqueen i partner u toj tvrtki. Surađivao je s
mnogim višenacionalnim tvrtkama i privatnim
dioničkim fondovima i na razvijenim 
tržištima i na tržištima zemalja u razvoju. 
U Amsterdamu je radio za Bostonsku 
savjetodavnu skupinu, a bio je i predavač na
Masačusetskome tehnološkom institutu. 
Doktor je hidrologije i meteorologije (Ph.D
cum laude) i autor mnogih stručnih članaka. 

HEDDa EggEling, mag. sav jetnica je u 
tvrtki Steward Redqueen, a surađivala je s 
15 višenacionalnih tvrtka i organi za cija na više
od 20 pojedinačnih projekata. 

SabinE DanKbaaR, mag. sav jetnica je u
tvrtki Steward Redqueen, a na pro jek tima
procjene socioekonomskoga učinka radila je
za nekoliko (višenacionalnih) tvrtka.

iSkuStvO u izRadi analiza
SOCiOekOnOmSkOga utjeCaja 

Od 2006. godine tvrtka Steward Redqueen
izradila je više od 60 studija o socioekonom -
s kome utjecaju za međunarodne tvrtke i
institucije u području rudarstva, razvojnih 
financija, proizvodnje hrane i pića, bankarstva
te odmora i rekreacije, i to u Aziji, Africi, 
Latinskoj Americi i Europi. 

Više podataka potražite na: 
www.stewardredqueen.com.
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PRiKazani REzUltati dobiveni su na teme-
lju ekonomskoga modela koji se zasniva na
analizi ulaza i izlaza (input-output analizi), tj.
međusektorskoj analizi. Riječ je o priznatoj
metodi u okviru koje se cjelokupan ekonom-
ski utjecaj dijeli na izravni (koji proizlazi iz
Coca-Colina poslovanja), neizravni (koji pro -
izlazi iz poslovanja trgovinskih partnera i 
dobavljača) i izazvani (koji proizlazi iz 
potrošnje kućanstava).

REzUltati analizE prikazani su s
obzirom na: 
→ doprinos Coca-Cole bruto društvenomu

proizvodu (BDP-u) (čine ga prihod kućan-
stava, porezni prihodi te zarada i uštede
koje tvrtka ostvaruje)

→ broj radnih mjesta koja Coca-Cola osigu-
rava.

PRoCjEna SoCioEKonomSKoga
UtjECaja obuhvaća i neizravan utjecaj svih
povezanih djelovanja u 2012. godini i povijesni
pregled te prikazuje utjecaj Coca-Cole u 
Republici Hrvatskoj od 1995. godine do
danas. Studija pokazuje da je prisutnost
Coca-Cole u Republici Hrvatskoj znatna:

→ U 2012. godini Coca-Cola je hrvatskomu
gospodarstvu dala doprinos u vrijednosti
od 2 164 milijuna kuna (0,7 % BDP-a i 5,2 %
od ukupnoga doprinosa industrije hrane i
pića BDP-u), od čega je 215 milijuna kuna
izravan doprinos. Drugim riječima, svaka
kuna izravnoga doprinosa znači i 9 kuna
neizravnoga doprinosa. 

→ U 2012. godini iz Coca-Cole je uplaćeno 
1 232 milijuna kuna poreza (2 % ukupnoga
poreznog prihoda u Republici Hrvatskoj),
od čega je Coca-Cola izravno uplatila 
125 milijuna kuna. 

→ Coca-Cola je u 2012. godini ukupno 
osigurala više od 7 400 radnih mjesta 
(0,5 % od ukupnoga broja radnih mjesta 
u Republici Hrvatskoj), pri čemu je tvrtka
izravno zapošljavala 554 osobe. Drugim 
riječima, na svako svoje radno mjesto
Coca-Cola osigurava još 12 radnih mjesta
u širemu gospodarstvu. 

Proizvodnjom i prodajom svojih proizvoda u Republici Hrvatskoj Coca-Cola pridonosi razvoju hrvatskoga
gospodarstva. U razdoblju od siječnja do lipnja 2013. godine savjetodavna tvrtka Steward Redqueen analizirala je
podatke i izradila Studiju o socioekonomskome utjecaju Coca-Cole u Republici Hrvatskoj u 2012. godini u okviru
koje je izmjeren socioekonomski doprinos Coca-Cole u Republici Hrvatskoj. 

→ Od 1995. godine do danas Coca-Cola je
hrvatskomu gospodarstvu dala doprinos u
vrijednosti od 33 milijarde kuna, od čega
18 milijardi čine porezi.

→ Ukupan broj radnih mjesta u Coca-Coli ti-
jekom godina ostao je stabilan i odnosi se
na 0,49 % – 0,75 % ukupnoga broja zapo-
slenih u Republici Hrvatskoj.

→ Od 1995. godine Coca-Cola je ostvarila
gotovo 780 milijuna kuna ulaganja, što je 
7 % od prosječnoga godišnjeg doprinosa
hrvatskomu gospodarstvu ostvarenoga iz-
ravnim stranim ulaganjima. 

→ Od svake kune potrošene na Coca-Coline
proizvode u 2012. hrvatskomu gospodar-
stvu ostaje 90 lipa. 

U StUDiji SU analiziRana i dva scenarija. 
U prvome se analizira kakav bi utjecaj na
hrvatsko gospodarstvo imao uvoz zapakirane
vode umjesto njezine proizvodnje na
lokalnome tržištu. U drugome se scenariju
analizira kakav utjecaj na hrvatsko
gospodarstvo ima proizvodnja Coca-Cole na
lokalnome tržištu u odnosu na zamišljenu
situaciju u kojoj se sva pića uvoze, a na
lokalnome se tržištu koristi samo
distribucijskim i prodajnim kanalima.

analize SCenaRija dOvOde dO 
SljedećiH zaključaka: 

(1) Kad bi voda proizvedena u lokalnoj pu-
nionici bila zamijenjena vodom iz uvoza,
hrvatsko bi gospodarstvo pretrpjelo gu-
bitak od oko 15 milijuna kuna (0,7 % od
trenutačnoga doprinosa Coca-Cole), a
ukinulo bi se oko i 70 radnih mjesta (1 %
od trenutačnoga broja radnih mjesta).

(2) Kad bi se ukinula proizvodnja na
lokalnome tržištu i svi proizvodi počeli
uvoziti, hrvatsko bi gospodarstvo
pretrpjelo gubitak od 87 milijuna kuna 
(4 % od trenutačnoga doprinosa 
Coca-Cole), a ukinulo bi se oko 530
radnih mjesta (9 % od trenutačnoga
broja radnih mjesta).

Sažetak
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Cilj jE ovE StUDijE s pomoću ekonom-
skoga modela prikazati opseg Coca-Colina
utjecaja u državama u kojima posluje, pri
čemu se utjecaj očituje u financijskome dopri-
nosu i radnim mjestima koja Coca-Cola osigu-
rava. Iako Coca-Coline proizvode potrošači
često smatraju proizvodima jedne višenacio-
nalne tvrtke sa sjedištem u Atlanti u saveznoj
američkoj državi Georgiji, u većini država riječ
je o proizvodima lokalnih punioničarskih sku-
pina (npr. Skupine Coca-Cola Hellenic) koje
koncentrat sirupa otkupljuju od tvrtke The
Coca-Cola Company. Punioničarske skupine
osiguravaju radna mjesta na lokalnome tržištu
i stvaraju vlastiti prihod, no također osigura-
vaju radna mjesta, prihode i porezna davanja
u okviru lokalne ekonomije kupnjom roba i
usluga od čitavoga niza dobavljača i proda-
jom svojih proizvoda unutar široke distribucij-
ske mreže (koja uključuje i hotele, restorane i
supermarkete), čiji prihodi uvelike ovise o po-
trošnji Coca-Colinih proizvoda. U državama u
kojima posluje Coca-Cola je, dakle, dobrim 
dijelom lokalna tvrtka. 

Stoga SE PoStavlja PitanjE što bi se
dogodilo da se Coca-Colini proizvodi uvoze
umjesto da se proizvode na lokalnome trži-
štu. Takav je scenarij opisan na kraju ovoga iz-
vješća. Kao što će se vidjeti, taj bi scenarij
znatno utjecao na broj radnih mjesta, prihode
općenito i prihod koji države ubiru od poreza.
U državama u kojima posluje Coca-Cola
pruža više od osvježenja. Ona je izvor 
gospodarskoga rasta i vitalnosti. 

Da bi SE CoCa-Colin UtjECaj mogao
izmjeriti, osmišljen je odgovarajući ekonomski
model. Model se zasniva na analizi ulaza i
izlaza kojom je obuhvaćeno međudjelovanje
različitih gospodarskih sektora. Prvo poglavlje
sadržava prikaz Coca-Cole u Republici
Hrvatskoj. U drugome se poglavlju daje
kratak opis hrvatskoga gospodarskog
okružja, a u trećemu je opisan model
primijenjen za analizu podataka. U četvrtome
je poglavlju prikazan ekonomski utjecaj 
Coca-Cole u 2012. godini, a u petome je
poglavlju opisan njezin utjecaj tijekom 
duljega razdoblja. Šesto poglavlje donosi
rezultate analize scenarija, a u posljednjemu
su poglavlju izneseni zaključci i preporuke za
Coca-Colu u Republici Hrvatskoj. Ekonomski
je model iscrpnije objašnjen u I. dodatku. 

Ova je studija socioekonomskoga utjecaja Coca-Cole u Republici Hrvatskoj jedna u nizu studija o Coca-Colinu
utjecaju u Europi. Pokušaj je to da se izmjeri Coca-Colin utjecaj na gospodarstvo.

Cilj Studije
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COCa-COla u 
republiCi hrvatSkOj

CoCa-Cola SE u Republici Hrvatskoj proiz-
vodi od 1968. godine. Coca-Colu u Republici
Hrvatskoj, kao i u mnogim drugim državama,
čine dvije tvrtke. Coca-Cola Adria podružnica
je tvrtke The Coca-Cola Company (TCCC) i
bavi se promocijom Coca-Colinih proizvoda.
Coca-Cola HBC Hrvatska ovlaštena je lokalna
punionica tvrtke The Coca-Cola Company i
podružnica Skupine Coca-Cola Hellenic
(CCH) i bavi se punioničarskom djelatnošću.  

CoCa-Cola HbC HRvatSKa opskrbljuje
više od 4 milijuna potrošača zahvaljujući
proizvodnji i distribuciji jedinstvene ponude
proizvoda visoke kvalitete. Njezino je sjedište
u Zagrebu, a trenutačno upravlja punionicom
u Zagrebu koja je ujedno i opskrbno središte
za susjednu Republiku Sloveniju. Stavljanje
proizvoda na tržište omogućuje i šest skla-
dišta i distribucijskih centara. U 2012. godini
Coca-Cola je (točnije Coca-Cola HBC Hrvat-
ska i Coca-Cola Adria) zapošljavala 554
osobe te, kao što će se u tekstu pokazati,
neizravno osiguravala još 12 puta toliko 
radnih mjesta u čitavome lancu postupaka
povezanih s proizvodom – od opskrbe do 
distribucije. Coca-Colini se proizvodi u 
Republici Hrvatskoj distribuiraju na prodajna
mjesta više od 31 000 kupaca, koji ih zatim
čine dopstupnima potrošačima u veleprodaji
ili maloprodaji. 

PonUDU PRoizvoDa činE:
→ međunarodne robne marke među kojima

su: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta i
Sprite 

→ lokalne robne marke poput Bistre
→ licencirane robne marke kao što su Cappy,

Nestea i Illy.1

CoCa-Cola jE jEDna oD vodećih tvrtka u
industriji hrane i pića, a njezinu proizvodnu
ponudu čine bezalkoholna pića, sokovi i 
voda. Na Coca-Coline proizvode otpada 
0,2 % ukupne godišnje potrošnje prosječnoga
hrvatskog potrošača, koji godišnje u 

prosjeku konzumira 34 litre Coca-Colinih
proizvoda.2

HRvatSKi jE maloPRoDajni SEKtoR od
2000. godine zabilježio znatan rast. Rast je
potaknut jačanjem sektora, pojačanim trži-
šnim nadmetanjem vodećih tvrtka,
prisutnošću tvrtka jakih na međunarodnim
tržištima i jačanjem turizma u Republici
Hrvatskoj. 

voDEći jE maloPRoDajni lanaC 
KonzUm, čiji je udjel na maloprodajnome
tržištu 2006. godine iznosio oko 22 %. 
Konzum ima vlastitu trgovačku marku K-plus.

tvRtKa U vlaSništvU također ima i vele-
prodajni lanac Velpro (s vlastitom trgova-
čkom markom Rial). Konzum je dio koncerna
Agrokor, najveće privatne tvrtke u Republici
Hrvatskoj.3

Kao i svaki drugi poslovni subjekt, Coca-Cola u velikoj mjeri ovisi o stabilnosti i prilagodljivosti lokalne ekonomije, tj.
o potražnji za njezinim proizvodima i mogućnostima ulaganja. Ovo se poglavlje bavi odnosom tvrtke i lokalnoga
gospodarstva.

COCa-COla u hrvatSkOme 
gOSpOdarStvu

1. Slika:
zemljovid Republike Hrvatske na kojoj su označene glavne organizacijske
jedinice Coca-Cole HbC Hrvatska (upravno-proizvodno središte zagreb,
prodajno-distribucijsko središte požega, prodajno-distribucijsko središte
Rijeka i prodajno-distribucijsko središte Solin)

Rijeka

zagreb

Solin

požega



10
COCa-COla u hrvatSkOme
gOSpOdarStvu − pregled

REPUbliKa HRvatSKa RazmjERno jE
mlaDa DRžava (utemeljena 1991. godine) s
oko 4,4 milijuna stanovnika.4 S obzirom na to
da je nekad bila socijalistička država, vlast je
imala nadzor nad dobrim dijelom gospodar-
stva. Iako je proces privatizacije otpočeo, u
lokalnoj se industriji i dalje osjeća snažna pri-
sutnost države. 

iaKo SE REPUbliKa HRvatSKa može sma-
trati jednom od bogatijih država nastalih
raspadom bivše Socijalističke Federativne
Republike Jugoslavije, hrvatsko je gospodar-
stvo snažno pogođeno ratom koji je trajao 
od 1991. do 1995. godine. Proizvodnja je 
zabilježila veliki pad, a Republika Hrvatska
propustila je prvi val ulaganja u države 
srednje i istočne Europe koji je uslijedio 
nakon pada Berlinskoga zida. 

Stabilan goSPoDaRSKi RaSt između 
4 % i 6 % Republika Hrvatska zabilježila je
nedavno, u prvim godinama 21. stoljeća.7

U tome je razdoblju Coca-Cola također
uspjela ostvariti rast prodaje. Međutim, zbog
svjetske gospodarske krize koja je započela
2008. godine, realni je BDP zabilježio pad od
7 % 2009. i 2 % 2010. godine. U 2011. godini
realni je BDP stagnirao, dok je 2012. zabilježen
daljnji pad od 2 %. To se odrazilo i na 
Coca-Colu. U posljednjih je nekoliko godina
zabilježen pad prodaje, a pritisak na troškove
proizvodnje sve je veći jer potrošači
raspolažu sve manjim diskrecijskim dohotkom
za kupovinu hrane i pića.

goSPoDaRSKi zaStoj očitovao se i 
na hrvatskome tržištu rada. Nezaposlenost je
među mladima porasla s 25 %, koliko je
iznosila 2009., na 43 % u 2012. godini.
Ukupna je stopa nezaposlenosti u Republici
Hrvatskoj u tome razdoblju porasla s 9 % na
16 %.8 Kao što se vidi u poglavlju Kvantitativni
utjecaj od 1995., broj radnih mjesta u 
Coca-Coli u tih je nekoliko godina ostao
razmjerno stabilan u usporedbi s općim
trendovima.

SEKtoR USlUžniH DjElatnoSti čini oko
70 % hrvatskoga gospodarstva. S više od 11
milijuna dolazaka godišnje turizam je glavni
izvor prihoda, posebno na obali Dalmacije i
Istre. To ima pozitivan učinak na Coca-Colu
jer u ljetnoj sezoni najviše se Coca-Colinih
proizvoda prodaje upravo turistima.9

glavni izvozni PaRtnERi Republike
Hrvatske susjedne su države (npr. Slovenija,
Bosna i Hercegovina) ili države u okružju (npr.
Italija, Njemačka).10 Iako je trgovinska bilanca
2011. godine bila pozitivna, treba napomenuti
da svojim izvozom Republika Hrvatska
zaostaje za drugim državama srednje i
istočne Europe.11 Kao što se vidi u poglavlju
Utjecaj na dobavljače, Coca-Coline aktivnosti
koje za posljedicu imaju jačanje lokalne
industrije pozitivno utječu na trgovinsku
bilancu Republike Hrvatske.

PREma anKEti koju je u okviru programa
Enterprise survey provela Međunarodna
financijska korporacija (IFC) pristup 
novčanim sredstvima najveća je prepreka
tvrtkama koje posluju u Republici Hrvatskoj.12

Razlog je tomu pritisak pod kojim se
Republika Hrvatska nalazi zbog svjetske
gospodarske krize koja je prouzročila
smanjenje izvoza i dodatno smanjenje priljeva
kapitala. Međutim, s obzirom na to da je
Coca-Cola u Republici Hrvatskoj dio Skupine
Coca-Cola Hellenic, njezino poslovanje u
manjoj mjeri ovisi o hrvatskome financijskom
tržištu, pa se njezin položaj, kad je o
financiranju riječ, može smatrati netipičnim.

3. Slika:
kretanje bDP-a u Republici Hrvatskoj u odnosu na Europsku uniju6

2. Slika:
potrošnja Coca-Colinih proizvoda u razdoblju od 1995. do 2012.5

60

40

80

100

120

140

160

180

1995. 1997. 1999. 2001. 2003. 2005. 2007. 2009. 2011.

2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

–6 %

–8 %

–4 %

–2 %

0 %

2 %

4 %

6 % HRvatSKa
EU-27



11

Nadalje, iako se godišnja brutovrijednost
fiksnoga kapitala od 2008. godine smanjuje,
Coca-Colina se ulaganja ne smanjuju. To
pokazuje da su Coca-Colina ulaganja važan i
stabilan čimbenik u hrvatskome
gospodarstvu, što je posebno važno u
vrijeme kad ono bilježi pad ili stagnira. 

REPUbliKa HRvatSKa postala je 1. srpnja
2013. članicom Europske unije. Članstvom u
Europskoj uniji otvaraju se nove tržišne prilike
na teritoriju država članica, a uz pretpristupne
fondove, koji su Republici Hrvatskoj bili
dostupni i prije, i ostala će sredstva Europske
unije biti lakše dostupna. Istodobno će,
međutim, članstvo u Europskoj uniji biti veliki
ispit konkurentnosti lokalne industrije. S
obzirom na to da Republika Hrvatska izlazi iz
CEFTA-e, područja slobodne trgovine između
zemalja srednje i jugoistočne Europe koje se
pripremaju za članstvo u Europskoj uniji,
njezini će proizvodi u državama u okruženju
poskupjeti. Osim toga, lokalne se robne
marke moraju boriti za udjel na tržištima
Europske unije.13 Članstvo također
podrazumijeva primjenu pravne stečevine
Europske unije, što će utjecati na sektor
proizvodnje šećera, jedan od važnih sektora u
Coca-Colinoj proizvodnji. U skladu s
odredbama koje se odnose na uređenje
zajedničkoga tržišta (Common Market
Organization) za svaku se državu određuju
proizvodne i uvozne kvote. S obzirom na to
da Coca-Cola uvozi šećer, uvozne će kvote
vrlo vjerojatno utjecati na opskrbu šećerom, a
moguće je da time utječu i na strukturu
troškova proizvodnje na lokalnome tržištu.14

Hrvatsko gospodarstvo Udjel cjelokupnoga Coca-Colina sustava
Službena procjena broja stanovnika 4,4 milijuna
Broj radnih mjesta 1,4 milijuna 0,5 % radnih mjesta
Službena stopa nezaposlenosti 13,5 %
BDP 0,7 % BDP-a
Rast BDP-a
BDP po glavi stanovnika
Udjel djelatnosti u BDP-u (2011.)

poljoprivreda 5,1 %
industrija 26,5 % 2,4 % udjela industrije u BDP-u

proizvodne djelatnosti 16,2 % 5,2 % udjela proizvodnje u BDP-u
usluge 68,4 %

Godišnja inflacija 0,9 %
Udjel državnih prihoda u BDP-u (2011.) 32,1 %
Udjel poreznih doprinosa u BDP-u 18,0 % 2 % poreznih doprinosa
Udjel državne potrošnje u BDP-u (2011.) 19,9 %

od čega su hrana i bezalkoholna pića 31,7 %
Udjel potrošnje kućanstava u BDP-u (2011.) 58,2 % 0,3 % potrošnje kućanstava
Udjel izvoza u BDP-u (2011.) 41,8 %
Udjel uvoza u BDP-u (2011.) 41,9 % (Izvori: Eurostat i Državni zavod za statistiku)

5. Slika:
vanjskotrgovinska bilanca Republike Hrvatske (u milijardama kuna)16

4. Slika:
vanjskotrgovinska bilanca Republike Hrvatske (u milijardama kuna)15

1. tabliCa:
pokazatelji hrvatskoga gospodarstva u 2012.
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13

U PRoCESU PRoizvoDnjE, PaKiRanja,
PRomoCijE i DiStRibUCijE svojih
proizvoda do krajnjih potrošača Coca-Cola
potiče gospodarske aktivnosti u čitavome
lancu vrijednosti. Njezino poslovanje podu-
pire prateće djelatnosti u oba smjera lanca
vrijednosti – od opskrbe do distribucije.
Lokalni su dobavljači i proizvođači u većoj
mjeri ovisni o potražnji sirovina za proizvo-
dnju nego distributeri i trgovci u maloprodaji,
koji tržište opskrbljuju gotovim proizvodima.
Međutim, sve prateće djelatnosti, bez obzira
na to je li riječ o opskrbi ili distribuciji, stvaraju
prihod i podliježu porezima, čime također
potiču gospodarsku aktivnost unutar vlasti-
toga lanca vrijednosti.

način vREDnovanja goSPoDaRSKiH
aKtivnoSti povezanih s Coca-Colom 
pokazuje se na 6. slici. S lijeve se strane, kao
ishodišna točka analize, nalazi ukupna potro-
šnja Coca-Colinih proizvoda čija se 
financijska vrijednost može pratiti i izračunati.
Kad potrošač u supermarketu kupi bocu
Coca-Cole, dio novca koji je potrošio prihod
je supermarketa, dio je prihod distributera
koji je proizvod prevezao od proizvodnoga
pogona do prodajnoga mjesta, a dio prihod
Coca-Coline punionice. Sve tri spomenute
strane imaju svoje dobavljače roba i usluga,
isplaćuju plaće zaposlenicima i plaćaju
poreze, ulažu i ostvaruju zaradu.  

6. Slika:
ukupni utjecaj Coca-Cole na hrvatsko gospodarstvo sastoji se od nekoliko razina i vrsta utjecaja (strelice označuju 
financijske troškove)

U procesu proizvodnje, pakiranja, promocije i distribucije Coca-Colinih proizvoda do krajnjih potrošača Coca-Cola
potiče gospodarske aktivnosti u čitavome lancu vrijednosti. Njezino poslovanje podupire prateće djelatnosti u oba
smjera uzduž lanca vrijednosti – od opskrbe do distribucije.

metOdOlOgija

2. razina: neizravni utjeCaj
(dObavljači dObavljača)

2. razina: neizravni utjeCaj
(dObavljači dObavljača)

1. razina: 
neizravni utjeCaj
(izRavni dObavljači 
i tRgOvinSki SektOR)

trgOvina

COCa-COlini 
dObavljači 

(rOba i uSluga)

3. razina: izazvani utjeCaj
(OSObna pOtROšnja zapOSlenika)

0. razina: 
izravni utjeCaj

pOtrOšnja 
COCa-COlinih 

prOizvOda
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UtjECaj SE mjERi taKo da se podatak o
ukupnoj potrošnji Coca-Colinih proizvoda kao
osnovni element unosi u takozvanu matricu
društvenoga računovodstva, koja obuhvaća
sve sektorske međuovisnosti koje postoje
unutar lokalne ekonomije. (Iscrpnije se 
objašnjenje nalazi u I. dodatku.) 

takO je mOguće pRatiti CjelOkupan
gOSpOdaRSki utjeCaj COCa-COle kOji
Se Očituje kaO:

→ izRavni UtjECaj (0. Razina): Utjecaj
koji izravno proizlazi iz troškova lokalne
Coca-Coline punionice i podružnice tvrtke
The Coca-Cola Company (uključuje plaće,
poreze i dobit koja ostaje na lokalnome
tržištu te radna mjesta u Coca-Coli).

→ nEizRavni UtjECaj (1. Razina) –
izRavni Dobavljači i tRgovinSKi
SEKtoR: Utjecaj koji proizlazi iz troškova
ostalih poslovnih subjekata uzduž lanca
vrijednosti Coca-Colinih proizvoda – od
opskrbe do distribucije (uključuje npr.
radna mjesta i plaće koje isplaćuju dobav-
ljači i trgovci u maloprodaji).

→ nEizRavni UtjECaj (2. Razina) –
Dobavljači Dobavljača: Utjecaj koji
proizlazi iz poslovanja dobavljača i trgo-
vaca u maloprodaji koji su dio primarnoga
lanca vrijednosti Coca-Colinih proizvoda, s
ostalim dobavljačima roba i usluga koji
nisu njegov dio, a koji također isplaćuju
plaće i plaćaju poreze (uključuje npr. radna
mjesta i plaće koje isplaćuju dobavljači
Coca-Colinih dobavljača). 

→ izazvani UtjECaj (3. Razina) – 
oSobna PotRošnja zaPoSlEniKa:
Utjecaj koji proizlazi iz potrošnje zaposle-
nika Coca-Cole, njezinih poslovnih
partnera i njihovih dobavljača čija radna
mjesta izravno ili neizravno osigurava
Coca-Cola. Ekonomski stručnjaci nisu
suglasni kad je riječ o tome treba li tu
vrstu utjecaja uvrstiti u izračun jer postoji
opasnost da će se računati dvostruko.
Stoga je u ovoj studiji primijenjen oprezniji
pristup i ta vrsta utjecaja nije uzeta u
obzir.

7. Slika:
izravni Coca-Colin utjecaj tek je vrh ledene sante.

izRavni utjeCaj (0. Razina)
(COCa-COla)

neizRavni utjeCaj (1. Razina)
(IZRaVNI DOBaVljačI I tRGOVINSKI SEKtOR)

neizRavni utjeCaj (2. Razina)
(Dobavljači Dobavljača)

izazvani utjeCaj (3. Razina)
(oSobna PotRošnja zaPoSlEniKa)

ukupni COCa-COlin ekOnOmSki utjeCaj
=

+

+

+

nije 
uvršten 

u ovo
izvješće.
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8. Slika:
ukupna vrijednost izravnoga doprinosa Coca-Cole u Republici Hrvatskoj (u milijunima kuna)17

izravni trenutačni dOprinOS 

DoDana vRijEDnoSt definira se kao 
razlika između prihoda koje tvrtka ostvaruje i
troškova roba i usluga. Drugim riječima, 
jednaka je vrijednosti isplaćenih plaća, 
uplaćenih poreza i ostvarene dobiti. Da bi se
izračunala izravna dodana vrijednost koju
Coca-Cola daje hrvatskomu gospodarstvu,
potrebno je oduzeti plaće, poreze i dobit koji
pripadaju stranim dioničarima. Na 8. slici 
prikazana je dodana vrijednost koju u 
Republici Hrvatskoj stvaraju Coca-Cola HBC
Hrvatska i Coca-Cola Adria. 

UKUPna vRijEDnoSt PotRošnjE
Coca-Colinih proizvoda u kafićima, 
supermarketima i na ostalim prodajnim 
mjestima iznosi 2 781 milijuna kuna. 

oD toga iznoSa 556 milijUna KUna
prihodi su državnoga proračuna, i to u obliku
poreza na dodanu vrijednost (dio cijene koju
plaćaju potrošači), 685 milijuna kuna malo-
prodajne marže u kanalima za neposrednu
konzumaciju (npr. u kanalu za ugostiteljstvo),
586 milijuna kuna maloprodajne marže u
kanalima za odgođenu konzumaciju, a 140
milijuna kuna veleprodajne marže.

U ovoj je studiji primjenom već spomenutoga modela ulaza i izlaza dana procjena Coca-Colina ekonomskoga
utjecaja. Ovo poglavlje daje prikaz najvažnijih rezultata. Prvo se analizira dodana vrijednost koju Coca-Cola stvara u
Republici Hrvatskoj (prihodi, dobit, porezi), a zatim broj radnih mjesta koja osigurava Coca-Cola i njihov utjecaj na
raspodjelu dobiti.

trenutačni ekOnOmSki 
utjeCaj

ukupan 
iznos 

potrošen na 
Coca-Coline
proizvode

PDV maloprodajna
marža u

kanalima za
odgođenu

konzumaciju

maloprodajna
marža u

kanalima za
neposrednu
konzumaciju

netoprihodi
Coca-Cole

HBC
Hrvatska

prilagođeni
ostali

prihodi

troškovi
Coca-Cole

adria

ukupno
Coca-Cola
u Hrvatskoj

izvori neizravnoga
utjecaja

nabava na
domaćemu tržištu:
256 milijuna kuna

porezi:
125 milijuna kuna

plaće
89 milijuna kuna

izravna 
dodana 
vrijednost

2 781 556

727

685

813 34 51 830
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CoCa-Cola HbC HRvatSKa na
DomaćEmU tRžištU ostvaruje prihode koji
iznose 813 milijuna kuna. Kad se od prihoda
Coca-Cole HBC Hrvatska (prihodi na 
lokalnome tržištu i izvoz) oduzmu troškovi
Coca-Cole Adria na lokalnome tržištu, 
dobivamo ukupan prihod Coca-Cole u 
Republici Hrvatskoj, koji iznosi 830 milijuna
kuna. Od toga iznosa 125 milijuna kuna čine
porezi, a 89 milijuna kuna netoplaće. Porezi i
plaće izravna su dodana vrijednost u iznosu
od 215 milijuna kuna tj. 0,07 % BDP-a.17

šiRi EKonomSKi UtjECaj temelji se na
trgovačkim maržama (ukupno 1 412 milijuna
kuna) i nabavi roba i usluga na lokalnome
tržištu (256 milijuna kuna), o čemu vidi više u
poglavlju Ukupni trenutačni doprinos.

ukupni trenutačni dOprinOS 

PRaćEnjEm tRošKova Coca-Colinih izra-
vnih dobavljača i poslovnih subjekata koji su
dio njezina distribucijskoga kanala i njezinih
izravnih troškova, moguće je procijeniti
ukupnu vrijednost Coca-Colina doprinosa
hrvatskomu gospodarstvu. Kao što pokazuju
9. i 10. slika, Coca-Cola je u 2012. godini hrvat-
skomu gospodarstvu dala doprinos od 2 164
milijuna kuna (0,7 % BDP-a). Najveću dobro-
bit od poslovanja Coca-Cole u Republici
Hrvatskoj (uključujući proizvodnju i 
konzumaciju pića) ima državna vlast, koja je
zahvaljujući njoj ostvarila najmanje 
1 232 milijuna poreznih prihoda (2 % ukupnih
poreznih prihoda); raspodjela je prikazana na
7. slici. Hrvatska kućanstva zahvaljujući 
Coca-Coli ostvaruju prihod (uglavnom je riječ
o plaćama) u iznosu od 626 milijuna kuna.
Ostatak od ukupne vrijednosti Coca-Colina
doprinosa hrvatskomu gospodarstvu čine
dobit i ušteda ostvarene u korporacijskome
sektoru. Vrijednosti koju sustav stvara mogla
bi se pridodati i osobna potrošnja zaposle-
nika Coca-Cole, njezinih dobavljača i
poslovnih subjekata koji su dio njezina distri-
bucijskoga kanala (izazvani utjecaj). Time bi

9. Slika:
doprinos Coca-Cole u Republici Hrvatskoj (u milijunima kuna)19

1 izravno
potrošena kuna
osigurava
dodatnih 9
neizravno
potrošenih kuna

374

571

1 378

prihodi
kućanstava

dobit i ušteda prihodi od
poreza

ukupno

2 164 milijuna kuna
(0,7 % BDP-a)

1 232
milijuna
kuna

305 milijuna kuna

626 milijuna kuna

122

196

341

89

103
202

272

835

192

3. razina – osobna potrošnja zaposlenika
2. razina – dobavljači dobavljača
1. razina – izravni dobavljači i trgovinski sektor  
0. razina – Coca-Cola

125

2 5371 424

748

366

215
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se njezin doprinos gospodarstvu povećao za
374 milijuna kuna. S obzirom na to da su
plaće zaposlenika već uzete u obzir kao pri-
hod kućanstava, izazvani utjecaj nije prikazan
u konačnim rezultatima kako bi se izbjeglo
dvostruko uvrštavanje u izračun.

UKUPan DoPRinoS Po SEKtoRU prikazan
je na 10. slici. Kao što se može vidjeti, najve-
ćom vrijednošću Coca-Cola pridonosi
trgovinskomu sektoru (prodajni kanal za ugo-
stiteljstvo, maloprodaja u distribucijskome
kanalu za odgođenu konzumaciju, velepro-
daja) te nešto manjom u sektoru poslovnih
usluga i proizvodnome sektoru, koji također
imaju korist od Coca-Colina poslovanja. Samo
u trgovinskome sektoru Coca-Colin je dopri-
nos veći od 813 milijuna kuna, što je 38 %
ukupnoga doprinosa. Taj podatak ne samo da
upućuje na to koliko je Coca-Colino poslova-
nje važno za hrvatski trgovinski sektor, 
nego i na to koliko je sam trgovinski sektor, 
uključujući turizam i sve ostale djelatnosti
koje o njemu ovise, važan za hrvatsko gospo-
darstvo. Na drugoj se razini utjecaja također
vidi da ostali sektori u kontekstu vlastite
proizvodnje dobara i usluga uvelike ovise o
trgovinskome sektoru.

opskrba distribucija

poljoprivredni
sektor

proizvodni i
građevinski

sektor

sektor
poslovnih

usluga

sektor javnih
usluga

Coca-Cola u
Hrvatskoj

prijevozni i
komunikacijski

sektor

trgovinski
sektor

PDV ukupno

2 164 milijuna kuna
(0,7 % BDP-a)

= 38 % 
ukupnoga
iznosa

1 izravno
potrošena kuna
osigurava
dodatnih 9
neizravno
potrošenih kuna.

10. Slika:
doprinos Coca-Cole po gospodarskome sektoru (u milijunima kuna)

37

499

172

296

179 34

215
138

864

113

700

571

556

2 537

374

571

1 378

215

3. razina – osobna potrošnja zaposlenika
2. razina – dobavljači dobavljača
1. razina – izravni dobavljači i trgovinski sektor  
0. razina – Coca-Cola
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12. Slika:
raspodjela radnih mjesta koja Coca-Cola osigurava u Republici Hrvatskoj po sektoru (u tisućama radnih mjesta)21

11. Slika:
prikaz raspodjele poreznih doprinosa unutar Coca-Colina lanca vrijednosti u Republici Hrvatskoj (u milijunima kuna)20

poljoprivredni
sektor

proizvodni i
građevinski

sektor

sektor
poslovnih

usluga

sektor javnih
usluga

Coca-Cola u
Hrvatskoj

prijevozni i
komunikacijski

sektor

trgovinski
sektor

ukupno

7 400 radnih mjesta 
(0,5 % od ukupnoga
broja radnih mjesta)

Na svako svoje
radno mjesto 
Coca-Cola
osigurava još 
12 radnih mjesta.
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3. razina – osobna potrošnja zaposlenika
2. razina – dobavljači dobavljača
1. razina – izravni dobavljači i trgovinski sektor  
0. razina – Coca-Cola
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plaće

drugi
porezi

uvozni
porezi

trošarine ukupni
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je platila
Coca-Cola
u Hrvatskoj

porezi koji
su platili

dobavljači

porezi 
koje je
platio

trgovinski
sektor

PDV na
Coca-Coline
proizvode

porezi 
koje su
platili

dobavljači
dobavljača

ukupnoizazvani
porezi

1 232
milijuna
kuna 
(2 %
ukupnih
poreznih
prihoda
Republike
Hrvatske)

4
38 14 8

62 125
52

227

556

192

272

1 424

279

835

125

3. razina – osobna potrošnja zaposlenika
2. razina – dobavljači dobavljača
1. razina – izravni dobavljači i trgovinski sektor  
0. razina – Coca-Cola

192
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vrijednosti
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PoREz na DoDanU vRijEDnoSt, kao 
što pokazuje 11. slika, ima najveći udjel u 
poreznim doprinosima. U ožujku 2012. 
godine stopa PDV-a porasla je s 23 % na 
25 %. Ta se stopa primjenjuje na gazirana
bezalkoholna pića i na vodu. Primijenjena je pri
izračunu, pa prikazani podaci odražavaju nje-
zinu primjenu. Stopa PDV-a za bezalkoholna
pića u Republici Hrvatskoj nešto je viša od
prosjeka za 27 država Europske unije, koji
iznosi 21 %, i znatno veća od europskoga 
prosjeka za mineralnu vodu21, koji iznosi 17 %.
Porezi koje Coca-Cola plaća uključuju 
trošarine, porez na dobit, porezne izdatke
povezane s plaćama, naknadu za okoliš i carine.

radna mjeSta kOja OSigurava
COCa-COla

CoCa-Cola U REPUbliCi HRvatSKoj, kao
što pokazuje 12. slika, osigurava 7 400 radnih
mjesta, tj. 0,5 % od ukupnoga broja radnih
mjesta. To je znatan broj uzmemo li u obzir
da su u 2012. godini u Coca-Coli bile izravno
zaposlene 554 osobe. Drugim riječima, na
svako svoje radno mjesto Coca-Cola 
osigurava još 12 radnih mjesta u različitim 
sektorima hrvatskoga gospodarstva. I u tome
bi se slučaju, kad bismo uzeli u obzir izazvani
utjecaj, tj. osobnu potrošnju zaposlenika koje
Coca-Cola izravno i neizravno zapošljava,
ovomu broju trebalo pridodati još 1 700 

radnih mjesta. Proizvodne i trgovinske 
djelatnosti najtješnje su povezane s 
Coca-Colinim poslovanjem. Naljepnice, boce i
predoblike Coca-Cola kupuje na lokalnome
tržištu, čime osigurava radna mjesta u 
proizvodnji. Skupina Coca-Cola Hellenic 
izravno osigurava gotovo 100, a neizravno
više od 70022 radnih mjesta u proizvodnji. 
U trgovinskome sektoru Coca-Cola osigurava
3 800 radnih mjesta u tvrtkama koje sudjeluju
u opskrbi potrošača Coca-Colinim 
proizvodima. Od toga je gotovo 2 000 radnih
mjesta unutar distribucijskoga kanala za pića
namijenjena odgođenoj konzumaciji i više od
1 800 radnih mjesta (konobara u kafićima)
unutar distribucijskoga kanala za pića 
namijenjena neposrednoj konzumaciji. 

PoDjElU S obziRom na UDjEl PojEDi-
niH DjElatnoSti u hrvatskome BDP-u
važno je napraviti iako bi se moglo reći da je
svaki posao jednako vrijedan. Drugim
riječima, potrebno je izračunati koliki je dopri-
nos po radnome mjestu. Na 13. slici prikazan
je doprinos po radnome mjestu (porezni
doprinos, dobit tvrtke i doprinos kućanstva)
za različite sektore koje Coca-Cola svojim
poslovanjem podupire. Kao što se na slici
jasno vidi, doprinos koji daju Coca-Cola i nje-
zini dobavljači veći je od hrvatskoga prosjeka.
Coca-Cola osigurava radna mjesta koja daju
velik doprinos BDP-u, čime sam sustav daje
iznimno velik doprinos hrvatskomu gospo-
darstvu.

13. Slika:
doprinos po radnome mjestu u odnosu na broj radnih mjesta koja osigurava Coca-Cola
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U Doba SoCijalizma Republika Hrvatska
snažno je ovisila o gospodarstvu čitave
tadašnje države. Njezino je gospodarstvo
stoga snažno pogođeno raspadom
Socijalističke Federativne Republike
Jugoslavije, koji se dogodio 1991. godine.
Smanjeni pristup tržištima bivše Socijalističke
Federativne Republike Jugoslavije, istočne
Europe i bivših sovjetskih zemalja te veća
konkurencija iz zemalja izvan okruženja
mnoge su hrvatske tvrtke doveli do propasti.
Osim toga, hrvatsko je gospodarstvo zbog
rata pretrpjelo velike gubitke u proizvodnji i
izvozu, infrastruktura i proizvodni kapaciteti
pretrpjeli su velike materijalne štete, a znatna
su sredstva uložena u zbrinjavanje
raseljenoga stanovništva. Nakon rata proces
privatizacije državnoga industrijskog sektora
započeo je razmjerno sporo. Početkom i
sredinom 90-ih godina prošloga stoljeća u
Republici Hrvatskoj nedostajalo je kapitalnih
ulaganja.24

CoCa-Cola jE U REPUbliCi HRvatSKoj
prisutna od 1968. godine. Otad pridonosi
hrvatskomu gospodarstvu osiguravajući
radna mjesta i pridonoseći BDP-u. Ostvarila je
i mnoštvo neizravnih doprinosa dajući
primjere najbolje prakse upravljanja tvrtkom,
postavljajući standarde za industriju pića,
prenoseći znanje na konkurente (dijelom
zbog toga što neki zaposlenici prelaze u
druge tvrtke koje posluju na lokalnome
tržištu) te privatnim ulaganjima koja donose
dobrobit Republici Hrvatskoj i njezinoj
konkurentnosti. 

CoCa-Cola jE S nEKoliKo SvojiH
Dobavljača uspostavila dugoročnu
suradnju, a tim je tvrtkama dala potporu u
njihovu razvoju. Coca-Cola podupire i niz
dobrotvornih projekata diljem zemlje. U tome
smislu tvrtka stvara javna (ili prividno javna)
dobra od kojih svi građani Republike Hrvatske
imaju koristi bez obzira na to kupuju li 
Coca-Coline proizvode. U sljedećim trima
poglavljima daje se iscrpniji opis i
vrednovanje takvih doprinosa. 

kvantitativni utjeCaj Od 1995. 

oD PočEtKa SvojEga PoSlovanja na
području Republike Hrvatske Coca-Cola je
davala znatan doprinos gospodarstvu. S
obzirom na to da je Republika Hrvatska
oslobodila većinu okupiranoga područja tek
1995. godine, kad je započelo ponovno
uspostavljanje redovite opskrbe te oporavak i
razvoj tržišta, analiza socioekonomskoga
utjecaja sustava tijekom duljega razdoblja
usmjerena je na posljednjih 17 godina (1995. –
2012.). Referentni su podaci dostupni samo
za to razdoblje. Iscrpniji opis metodologije
primijenjene za procjenu utjecaja tijekom
duljega razdoblja nalazi se u II. dodatku. 

oD 1995. goDinE Coca-Cola je u
hrvatskome gospodarstvu sudjelovala s oko
33 820 milijuna kuna. To je 0,9 % ukupnoga
BDP-a u tome razdoblju i 3,3 % od udjela
industrije pića u BDP-u. Relativni doprinos u
duljemu razdoblju približno je jednak
relativnomu doprinosu u 2012. godini (0,7 %
BDP-a).

U prethodnome je poglavlju prikazan Coca-Colin utjecaj u 2012. godini. Međutim, Coca-Cola je na području koje je
pripadalo bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici jugoslaviji, a danas je Republika Hrvatska, prisutna već 
45 godina. U tome je razdoblju ulagala u proizvodne pogone, postavljala standarde u industriji pića, pridonosila
BDP-u i osiguravala radna mjesta u djelatnostima povezanim sa svojom djelatnošću.

pOvijeSni utjeCaj na razvOj
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CoCa-Colin DoPRinoS HRvatSKomU
goSPoDaRStvU u razdoblju od 1995. do
2012. godine pokazuje se na 14. slici. Podaci
pokazuju da je u prvih nekoliko godina nakon
pokretanja proizvodnje na lokalnome tržištu
doprinos rastao. Nakon otvaranja druge

punionice 1996. godine doprinos je porastao
s 1 500 milijuna kuna na 2 200 milijuna kuna,
koliko je iznosio 1998. godine. Nakon
preuzimanja punionice vode 2004. godine,
kad je iznosio 2 100 milijuna kuna, doprinos
sustava porastao je do 2008. godine na 
2 800 milijuna kuna. Taj je trend u skladu s
povećanom konzumacijom Coca-Colinih
proizvoda, čiji je prvi vrhunac zabilježen 1998.
godine s godišnjom konzumacijom od 136,5
milijuna litara, a drugi 2008. godine, kad je
prosječna godišnja konzumacija iznosila 
170,5 milijuna litara (vidi sliku).

najvEćU DobRobit od Coca-Colina
poslovanja u Republici Hrvatskoj od 1995.
godine ima, kao što se također pokazuje na
14. slici, državna vlast. To proizlazi iz činjenice
da sustav najveći doprinos hrvatskomu
gospodarstvu daje plaćanjem poreza. Od
1995. godine Coca-Cola je uplatila 18 milijardi
kuna poreza. 

14. Slika:
doprinos Coca-Cole u Republici Hrvatskoj po vrsti (u milijunima kuna) u razdoblju od 1995. do 2012.

15. Slika:
porezni doprinosi Coca-Cole u usporedbi s ukupnim poreznim
prihodima u razdoblju od 1995. do 2012.25
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goDišnji PoREzni DoPRinoS koji proizlazi
iz Coca-Colina poslovanja porastao je, kao što
se pokazuje na 14. i 15. slici, s 530 milijuna
kuna, koliko je iznosio 1995. godine, na 1 232
milijuna kuna, koliko je zabilježeno 2012.
godine. Riječ je o ukupnome rastu od 132 %
od 1995. godine. Porezni je doprinos 
Coca-Cole od 2005. godine bio stabilan i
iznosio je oko 1,9 % ukupnih poreznih
doprinosa državnomu proračunu. 

izRavan CoCa-Colin UtjECaj i utjecaj
koji proizlazi iz njezina lanca vrijednosti
pokazuje se na 16. slici. Najveći je doprinos
koji proizlazi iz Coca-Colina poslovanja
ostvaren je na razini izravnih dobavljača i u
trgovinskome sektoru. 

KaKo biSmo CoCa-Colin UtjECaj
prikazali u široj perspektivi, ukupan doprinos
Coca-Cole doveden je u omjer s BDP-om 
(17. slika).26 Coca-Cola je, posebno u ranijim
godinama, imala važnu gospodarsku ulogu.
Najveći je doprinos dala hrvatskomu
gospodarstvu 1998. godine, kad je njezin
doprinos iznosio 1,2 % od ukupnoga BDP-a i
4,7 % od udjela industrije pića u BDP-u. 

oD 1995. goDinE Coca-Cola je ostvarila
gotovo 780 milijuna kuna ulaganja, što je 7 %
od prosječnoga godišnjeg doprinosa
hrvatskomu gospodarstvu ostvarena 
izravnim stranim ulaganjima. Ukupna su
ulaganja Coca-Cole u Republici Hrvatskoj
prikazana na 18. slici. Gospodarska kriza u
Republici Hrvatskoj prouzročila je nagli pad
ukupnih kapitalnih izdataka. Međutim, 
Coca-Colina ulaganja nisu slijedila taj trend. 

16. Slika:
doprinos Coca-Cole u Republici Hrvatskoj po razini (u milijunima kuna) u razdoblju od 1995. do 2012.

17. Slika:
doprinos Coca-Cole u usporedbi s doprinosom hrvatskoga
gospodarstva u razdoblju od 1995. do 2012.27
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UKUPna vRijEDnoSt Ulaganja smanjila
se, primjerice, 2007. godine, ali je Coca-Cola
svoja ulaganja od 2010. godine povećala. U
teškim je gospodarskim vremenima osigurala
priljev kapitala važan za rast gospodarstva.

PRoSjEčan bRoj RaDniH mjESta koje
Coca-Cola godišnje osigurava u Republici
Hrvatskoj prikazan je na 19. i 20. slici. Broj
radnih mjesta u razdoblju od 1995. do 2012.
godine u velikoj je mjeri ovisio o prodaji
Coca-Colinih proizvoda, što opet upućuje na
povezanost tvrtke i općega gospodarstva. U
razdoblju od 1998. do 2009. godine 
Coca-Cola je svake godine osiguravala
gotovo 9 000 radnih mjesta u različitim
gospodarskim sektorima (izazvani utjecaj 
nije uzet u obzir). Više od 17 godina 
Coca-Cola za svako radno mjesto u Coca-Coli
osigurava još od 9 do 12 radnih mjesta u
širemu gospodarstvu.

18. Slika:
ulaganja Coca-Cole u usporedbi s ukupnim ulaganjima u razdoblju
od 1995. do 2012.28

19. Slika:
ukupan broj radnih mjesta koje je Coca-Cola osigurala u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1995. do 2012. (u tisućama
radnih mjesta)
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najvEći bRoj RaDniH mjESta koje 
Coca-Cola osigurava, oduvijek je, kao što
20. slika pokazuje, bio u trgovinskome
sektoru. Znatan je i broj radnih mjesta u
industrijskome sektoru jer Coca-Cola već 
15 godina naljepnice i boce nabavlja na
lokalnome tržištu. 

UKUPan bRoj RaDniH mjESta koja 
Coca-Cola osigurava od 2005. godine
stabilan je, a opća je stopa zaposlenosti u
padu, što se vidi na 21. slici.

21. Slika:
broj radnih mjesta koja je Coca-Cola osigurala i stopa nezaposlenosti
u Republici Hrvatskoj29

20. Slika:
ukupan broj radnih mjesta koja je Coca-Cola osigurala u Republici Hrvatskoj po djelatnostima u razdoblju od 1995. do 2012. 
(u tisućama radnih mjesta)

1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
0

11

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

jedna punionica 
u funkciji

otvaranje druge
punionice

preuzimanje
punionice vode

zatvaranje druge
punionice

poljoprivredni sektor
industrijski sektor

trgovinski, prijevozni i komunikacijski sektor
druge usluge

Coca-Cola u Hrvatskoj

1995. 2000. 2005. 2010.
0,4 %

0,5 %

0,6 %

0,7 %

0,8 %

11 %

8 %

10 %

9 %

12 %

13 %

14 %

15 %

16 %

17 %

br
oj

 ra
dn

ih
 m

je
st

a 
ko

ji 
os

ig
ur

av
a 

Co
ca

-C
ol

a 
iz

ra
že

n 
ka

o 
po

st
ot

ak
uk

up
no

ga
 b

ro
ja

 ra
dn

ih
 m

je
st

a

st
op

a 
ne

za
po

sle
no

st
i u

 R
ep

ub
lic

i H
rv

at
sk

oj

broj radnih mjesta koje godišnje osigurava Coca-Cola izražen kao postotak
ukupnoga broja radnih mjesta
službena stopa nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj



26
utjeCaj na dObavljače 

CoCa-Cola Sa Svojim Dobavljačima
nastoji uspostaviti dugoročnu suradnju te
stoga, kad je to moguće, podupire njihov rast,
pa čak i širenje na strana tržišta. Uvedena je
strategija za njezinu suradnju s novim
dobavljačima, koja lokalnim tvrtkama daje
mogućnost da unaprijede svoje poslovanje
kako bi ono bilo u skladu sa strogim 
Coca-Colinim uvjetima. U posljednjih je
nekoliko godina Coca-Cola HBC Hrvatska
pomogla domaćemu proizvođaču šećera da
dobije status dobavljača za čitavu Skupinu
Coca-Cola Hellenic (koja se bavi
punioničarskom djelatnošću na 28 različitih
tržišta). Tomu je proizvođaču tako omogućen
izvoz u nekoliko zemalja okruženja, u kojima
su mu se otvorile nove tržišne prilike. Od te i
sličnih Coca-Colinih aktivnosti Republika
Hrvatska ostvaruje dobrobit jer one jačaju
lokalnu industriju i povećavaju njezinu
konkurentnost na svjetskome tržištu. Ona
također pridonosi i pozitivnoj trgovinskoj
bilanci Republike Hrvatske. 

Uz viSoKE StanDaRDE KvalitEtE te
zdravlja i sigurnosti na radu, koje dobavljač
mora zadovoljiti želi li ostvariti suradnju s
Coca-Colom, Coca-Cola također vodi računa
o društvenim i etičkim pitanjima te o zaštiti
okoliša. U tome smislu Coca-Cola u Hrvatskoj
ima ključnu ulogu u postavljanju standarda,
što je također važan doprinos društvu.
Republika Hrvatska potpisnica je Protokola iz
Kjota, prema kojemu do 2020. godine
ispuštanje ugljikova dioksida treba smanjiti za
20 %. Coca-Cola svojim projektima također
može pridonijeti postizanju toga cilja. Kao dio
aktivnosti i projekata u području održivoga
razvoja Coca-Cola HBC Hrvatska prva je
tvrtka iz Coca-Colina sustava koja je 2003.
godine objavila Izvješće o društvenoj
odgovornosti u skladu sa smjernicama
Svjetske inicijative za izvješćivanje (GRI).
Dvije godine poslije bila je prva hrvatska
tvrtka koja je objavila Izvješće o održivosti u
skladu sa smjernicama GRI-ja. Za
izvješćivanje o održivosti tvrtku je triput
nagradio Hrvatski poslovni savjet za održivi
razvoj (HR PSOR). 
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prijenOS znanja

CoCa-Colini zaPoSlEniCi dobro su
obrazovani, a ekonomski je doprinos svakoga
od njih veći od prosječnoga ekonomskog
doprinosa zaposlenika u proizvodnome
sektoru (vidi poglavlje Radna mjesta koja
osigurava Coca-Cola). U cilju daljnjega
unapređivanja svoje baze znanja Coca-Cola
svake godine ulaže znatna sredstva u stručno
usavršavanje svojih zaposlenika. Zaposlenici
imaju priliku sudjelovati u unutrašnjim
obrazovnim programima i praktičnoj obuci, a
dostupna im je i praktična izobrazba.
Proračun predviđen za stručno usavršavanje
zaposlenika iznosio je u 2012. godini 1,6
milijuna kuna. Tvrtka je obrazovnim
programima znanja i vještine svojih
zaposlenika prilagodila trenutačnim
potrebama tržišta rada. Upravo je to, prema
mišljenju Svjetske banke30, područje u kojemu
Republika Hrvatska zaostaje za drugim
državama. Prema anketi koju je u okviru
programa Enterprise survey provela
Međunarodna financijska korporacija (IFC),
28 % hrvatskih tvrtka nedovoljno obrazovani
kadar smatra glavnom preprekom u
poslovanju.31 Sredstva koja Coca-Cola ulaže u
izobrazbu zaposlenika mogu promijeniti
postojeće stanje jer će se prelaskom
zaposlenika u druge tvrtke ta znanja prenijeti
i u njih.  

CoCa-Colini StRUčnjaCi sudjeluju u radu
više stručnih udruga i mreža te stručnih i
poslovnih organizacija. U 2012. su godini
sudjelovali u radu 20 poslovnih udruga i
mreža koje se bave područjima odnosa s
javnošću i komunikacija, ljudskih potencijala,
informacijske tehnologije, proizvodnje i
pravnih poslova. Coca-Cola HBC Hrvatska
također veliku pozornost pridaje suradnji sa
studentima koju ostvaruje putem različitih
studentskih udruga i sveučilišta. U razdoblju
od 2010. do 2013. godine njezini su
zaposlenici 16 puta pozivani da se kao gosti
predavači obrate hrvatskoj poslovnoj
zajednici. Čineći to, oni prenose svoje vještine
i znanja na opću dobrobit hrvatskoga
društva. 

za Svoj jE tRUD Coca-Cola HBC Hrvatska
2012. godine šesti put zaredom dobila
certifikat Poslodavac partner.32 Taj se
certifikat dodjeljuje tvrtkama s najvišim
standardima u području upravljanja ljudskim
potencijalima.
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SCEnaRiji U PRavilU analiziRajU
posljedice budućih promjena u politici tvrtke,
državnoj politici (npr. promjena porezne
politike) ili pak promjena gospodarske klime.
Za potrebe ovoga izvješća analizirana su dva
scenarija.

PRvi SCEnaRij analiziRa promjene u
broju radnih mjesta i doprinosu gospodarstvu
u slučaju zatvaranja punionice vode.

DRUgi SCEnaRij analiziRa što bi se
dogodilo da je Coca-Cola 1968. godine
proizvode odlučila uvoziti umjesto proizvoditi
ih na lokalnome tržištu. 

važnOSt prOizvOdnje na
lOkalnOme tržištu

CoCa-ColinE PUnioniCE, kao i svi drugi
poslovni subjekti, izložene su vanjskim
gospodarskim utjecajima koji utječu na
odluku o tome hoće li one nastaviti s radom. 

zamiSlitE SljEDEćE SCEnaRijE: 

→ Voda proizvedena u punionici u Republici
Hrvatskoj zamjenjuje se vodom iz uvoza. 

→ Svi proizvodi koji se proizvode u Republici
Hrvatskoj zamjenjuju se gotovim
proizvodima iz uvoza; obustavi li se u
potpunosti proizvodnja, Coca-Cola HBC
Hrvatska postaje distributer Coca-Colinih
proizvoda iz uvoza, a Coca-Cola Adria u
Republici Hrvatskoj promiče 
Coca-Coline proizvode.

prOmjena ekOnOmSkOga
utjeCaja uvjetOvana uvOzOm
vOde

KaD bi voDa proizvedena u lokalnoj 
punionici bila zamijenjena vodom iz uvoza,
hrvatsko bi gospodarstvo pretrpjelo gubitak
od oko 15 milijuna kuna (0,7 % od 
trenutačnoga Coca-Colina doprinosa), što je
pokazano na 22. slici. To podrazumijeva sma-
njenje prihoda kućanstava, nižu dobit tvrtka i
niže porezne prihode. Uzme li se u obzir
potrošnja zaposlenika (tj. izazvani utjecaj 3.
razine), doprinos bi se smanjio za dodatnih 
4 milijuna kuna.

jedan od ciljeva analize ekonomskoga utjecaja jest omogućiti vodstvu tvrtke da analizira širi socioekonomski utjecaj
svojih odluka temeljem planiranih scenarija. takvi scenariji daju koristan uvid u posljedice mogućih situacija.

analize SCenarija

22. Slika:
scenarij uvoza vode – smanjenje doprinosa (u milijunima kuna)

0. razina – Coca-Cola
1. razina – izravni dobavljači i trgovinski sektor  
2. razina – dobavljači dobavljača
3. razina – osobna potrošnja zaposlenika

prihodi
kućanstava

dobit i
ušteda

porezni
prihodi

ukupno

–2

–1

–1

-9

–6

–5

-19

15 milijuna
kuna
(0,7 %
trenutačnoga
iznosa)

–1
–3

–1
–1

–3

–3

–2

–8

–4

–3–3
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KaKo bi SE zatvaRanjE PUnioniCE
voDE odrazilo na broj radnih mjesta,
pokazano je na 23. slici. Posljedica bi bila
ukidanje oko 70 radnih mjesta (1 % od
trenutačnoga broja radnih mjesta). Neizravno
bi ta promjena izazvala ukidanje još oko 20
radnih mjesta. 

prOmjena ekOnOmSkOga
utjeCaja uvjetOvana uvOzOm
Svih prOizvOda 

HRvatSKo bi goSPoDaRStvo, kao što je
pokazano na 24. slici, pretrpjelo znatan
gubitak od otprilike 87 milijuna kuna (4 % od
trenutačnoga Coca-Colina doprinosa) kad bi
se svi Coca-Colini proizvodi uvozili na
hrvatsko tržište. Time bi se smanjili prihodi
kućanstava, dobit tvrtka i porezni prihodi.
Smanjenjem osobne potrošnje (izazvani
utjecaj 3. razine) ukupan bi se doprinos
smanjio za dodatnih 30 milijuna kuna. 

SmanjEnjE bRoja RaDniH mjESta u
slučaju obustave proizvodnje pokazano je na
25. slici. Brojevi su i u ovom slučaju veliki jer bi
bilo ukinuto gotovo 530 radnih mjesta (9 %
od trenutačnoga broja radnih mjesta).
Izazvani utjecaji doveli bi do ukidanja još oko
130 radnih mjesta. 

RaDna mjESta U tvRtKama koje su
Coca-Colini izravni dobavljači u većoj mjeri
ovise o Coca-Colinu poslovanju nego radna
mjesta u prodajnome lancu. Većina ukinutih
radnih mjesta bila bi u samoj Coca-Coli i u
proizvodnome sektoru. Ukinula bi se sva
radna mjesta u Coca-Coli HBC Hrvatska koja
su povezana s proizvodnjom, primjerice sva
radna mjesta koja sudjeluju u upravljanju
opskrbnim lancem. Velik broj radnih mjesta
koja bi se ukinula u proizvodnome sektoru
pokazuje da Coca-Cola kupovinom
naljepnica, boca i predoblika na lokalnome
tržištu osigurava znatan broj radnih mjesta. U
trgovinskome sektoru ne bi bilo znatnijega
utjecaja. Radna mjesta u trgovinskome
sektoru ovise o prodaji Coca-Colinih
proizvoda, koji bi u tome slučaju dolazili iz
uvoza. 

23. Slika:
scenarij uvoza vode – smanjenje doprinosa (u milijunima kuna)

0. razina – Coca-Cola
1. razina – izravni dobavljači i trgovinski sektor  
2. razina – dobavljači dobavljača
3. razina – osobna potrošnja zaposlenika

Coca-Cola u
Hrvatskoj

prijevozni i
komunikacijski

sektor

trgovinski
sektor

ukupnopoljoprivredni
sektor

proizvodni i
građevinski

sektor

sektor
poslovnih

usluga

-21

11

12

10

-32

-2

31

20

91

72 radna
mjesta 
(1 % od
trenutačnoga
broja)

–7

4
20

sektor javnih
usluga

-2

13

-16

–10

7

21
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OStali mOgući SCenariji 

oSim SCEnaRija oPiSaniH U PREtHoD-
nomE PoglavljU, postoji još scenarija koje
bi Coca-Cola i njezini dionici trebali razmotriti:

→ promjena porezne politike (npr. uvođenje
poreza na šećer) 

→ povećanje potrošnje u kućanstvima na
štetu potrošnje izvan kućanstava (npr. u
restoranima)

→ proširenje proizvodnih pogona ili 
distribucijskih skladišta 

→ povećanje udjela domaćih dobavljača
→ promjena utjecaja Coca-Colina sustava na

različite društvene slojeve 
→ promjena utjecaja na broj radnih mjesta;

treba uzeti u obzir podjelu po stručnoj
spremi

→ promjena utjecaja na proizvodne
rezultate; treba uzeti u obzir podjelu po
županijama ili općinama 

→ promjena potrošnje energije ili ispuštanja
ugljikova dioksida (CO2) po radnome mje-
stu ili svakoj kuni doprinosa unutar
Coca-Colina lanca vrijednosti

→ promjena potrošnje vode po radnome
mjestu ili svakoj kuni doprinosa unutar
Coca-Colina lanca vrijednosti

→ posljedice izazvane ulaskom Hrvatske u
Europsku uniju.

25. Slika:
scenarij uvoza svih proizvoda – smanjenje broja radnih mjesta (ukupno)

24. Slika:
scenarij uvoza svih proizvoda – smanjenje doprinosa (u milijunima kuna)

0. razina – Coca-Cola
1. razina – izravni dobavljači i trgovinski sektor  
2. razina – dobavljači dobavljača
3. razina – osobna potrošnja zaposlenika

prihodi
kućanstava

dobit i
ušteda

porezni
prihodi

ukupno

–7

–9

–10

-59

–30

–23

-117

87 milijuna
kuna
(0,4 %
trenutačnoga
iznosa)

–5
–13

–4
–5

–16

–13

–15

–44

–30

0. razina – Coca-Cola
1. razina – izravni dobavljači i trgovinski sektor  
2. razina – dobavljači dobavljača
3. razina – osobna potrošnja zaposlenika

Coca-Cola u
Hrvatskoj

prijevozni i
komunikacijski

sektor

trgovinski
sektor

ukupnopoljoprivredni
sektor

proizvodni i
građevinski

sektor

sektor
usluga

–222

70

203

67

–340

-16

204

103

–663

529 radnih
mjesta 
(9 % od
trenutačnoga
broja)

–18

–42

134

–25

–34–34

222
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zaključCi 

Iz provedene se analize mogu izvesti sljedeći
zaključci: 

1. Coca-Cola daje znatan doprinos hrvat-
skomu gospodarstvu:
→ 215 milijuna kuna izravnoga doprinosa,

što je 0,07 % BDP-a 
→ 2 164 milijuna kuna doprinosa koji se

ostvaruju u širemu gospodarstvu, što
je 0,7 % BDP-a

→ 9 kuna neizravnoga doprinosa za
svaku kunu izravnoga.

2. Coca-Cola daje znatan doprinos porez-
nim prihodima Republike Hrvatske: 
→ 125 milijuna kuna poreza koji plaća

Coca-Cola jest 0,2 % ukupnoga porez-
nog prihoda 

→ 1 232 milijuna kuna poreza koji se
ostvaruju u širemu gospodarstvu jest 
2 % ukupnoga poreznog prihoda. 

3. Coca-Cola u svojemu sustavu osigurava
radna mjesta s višom stopom doprinosa
hrvatskomu gospodarstvu te usto i velik
broj radnih mjesta u širemu
gospodarstvu: 
→ 554 radna mjesta s višom stopom

doprinosa u samome sustavu 
→ u 2012. Coca-Cola je osigurala više od

7 400 radnih mjesta, što je 0,5 % od
ukupnoga broja zaposlenih u Republici
Hrvatskoj

→ za svako svoje radno mjesto 
Coca-Cola osigurava još 12 radnih 
mjesta u širemu gospodarstvu.

4. od 1995. godine Coca-Cola je dala zna-
tan doprinos hrvatskomu gospodarstvu: 
→ 33,8 milijardi kuna doprinosa cjelokup-

nomu gospodarstvu, što je oko 0,9 %
ukupnoga BDP-a u tome razdoblju 

→ 18 milijardi kuna poreznih doprinosa 
→ 780 milijuna kuna ulaganja 
→ Coca-Cola godišnje u Republici Hrvat-

skoj osigurava u prosjeku 8 000 radnih
mjesta s višom stopom doprinosa
hrvatskomu gospodarstvu.

5. analiza scenarija dovodi do sljedećih
zaključaka: 
→ Kad bi voda proizvedena u lokalnoj

punionici bila zamijenjena vodom iz
uvoza, hrvatsko bi gospodarstvo 
pretrpjelo gubitak od oko 15 milijuna
kuna (0,7 % od trenutačnoga
doprinosa Coca-Cole), a ukinulo bi 
se oko 70 radnih mjesta (1 % od 
trenutačnoga broja radnih mjesta). 

→ Kad bi se obustavila proizvodnja na
lokalnome tržištu i svi proizvodi počeli
uvoziti, hrvatsko bi gospodarstvo pre-
trpjelo gubitak od 87 milijuna kuna 
(4 % od trenutačnoga doprinosa 
Coca-Cole), a ukinulo bi se oko 530
radnih mjesta (9 % od trenutačnoga
broja radnih mjesta). 

prepOruke za COCa-COlu 
u republiCi hrvatSkOj 

→ Promicati važnost Coca-Colina utjecaja u
Republici Hrvatskoj među različitim
skupinama dionika, uključujući i vlastite
zaposlenike.

→ isticati razmjernu stabilnost Coca-Colina
poslovanja u Republici Hrvatskoj,
uključujući ulaganja i broj radnih mjesta
koja sustav osigurava čak i u vrijeme
općega gospodarskog pada.

→ isticati aktivnosti povezane s
poslovanjem Coca-Cole od 1995. godine i
njezin doprinos gospodarskomu rastu i
razvoju Republike Hrvatske.

→ i dalje posvećivati veliku pozornost
stručnomu usavršavanju i konkurentnosti
na hrvatskome tržištu rada provedbom
obrazovnih programa i davanjem
potpore dobavljačima.

→ Pobrinuti se da hrvatska vlast bude
svjesna uloge Coca-Cole i privatnoga
sektora općenito u stvaranju poreznih
prihoda, u ulaganjima i pri stvaranju
općega dobra.

zaključCi i prepOruke
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priStup izradi mOdela

moDEl StvoREn za PotREbE ovE
StUDijE objedinjuje Coca-Coline financijske
podatke te takozvanu matricu društvenoga
računovodstva za Republiku Hrvatsku i
raspodjelu radnih mjesta po vrstama
djelatnosti. Matrica društvenoga
računovodstva opisuje veze među različitim
gospodarskim djelatnostima, prikazujući kako
izlazni proizvod jedne djelatnosti postaje

ulazni proizvod, tj. sirovina druge. Jedna
djelatnost tako postaje ovisna o drugoj kao
što je djelatnost kupca proizvoda ovisna o
djelatnosti dobavljača sirovine. 26. slika
prikazuje kako se iz triju izvora podataka
dobivaju dva osnovna podatka koji proizlaze
iz modela.

i. dOdatak: Objašnjenje mOdela

26. Slika:
prikaz izrade modela

ulazni podaci

račun dobiti i gubitka i tržišne
procjene tvrtka Coca-Cola
Hellenic i the Coca-Cola

Company

ulazni i izlazni podaci za 
57 hrvatskih gospodarskih

sektora

podaci o zaposlenosti za 
11 gospodarskih sektora

doprinos Coca-Cole
lokalnomu tržištu 

(porezi, plaće, dobit)

radna mjesta koja osigurava
Coca-Cola

izlazni podaci

financijska 
izvješća

makroekonomski
podaci



36
oD čEtiRi KvaDRanta matRiCE za ovu 
su analizu relevantna tri. Konačna potrošnja
potiče proizvodnju koja dovodi do
financijskoga prijenosa među različitim
sektorima kojim se stvaraju prihodi
kućanstava i države (porezi) te dobit
(dividende i ušteda). Posljednja je matrica
društvenoga računovodstva za Republiku
Hrvatsku izrađena 2007. godine i preuzeta je
iz baze podataka projekta GTAP.

CoCa-Colina SE DjElatnoSt, kao što
pokazuje 27. slika, uzima kao zasebna 
djelatnost, što se očituje stupcem i retkom u
matrici. Stupac predstavlja preraspodjelu
Coca-Colina izvješća o tijeku novca. Redak 
je prazan osim podatka o ukupnoj 
konzumaciji bezalkoholnih pića, tj. sredstvima
koja prihoduje Coca-Colina punionica i 
koja uključuju (dio) prihoda od izvoza 
proizvoda. U tome je smislu potrošnja 
bezalkoholnih pića uzeta kao egzogena 
varijabla. Posljednji je korak u izradi matrice
računovodstva njezina normalizacija kako 
bi zbroj u svim stupcima iznosio jedan. 
Tijek financijskih sredstava povezanih s 
konzumacijom gotovih Coca-Colinih 
proizvoda može se pratiti u cjelokupnome
gospodarstvu. Pritom se ekonomski utjecaj
koji proizlazi iz Coca-Colina poslovanja može
podijeliti na tri različite vrste:

27. Slika:
matrica društvenoga računovodstva

prema

od

ulaganja

izvoz
porezi

potrošnja kućanstava
m

aloprodaja......
Coca-Cola...

proizvodni sektor
poljoprivredni sektor

poljoprivredni sektor
proizvodni sektor

...
Coca-Cola

...

...
maloprodaja

kućanstva
porezi

uvoz

dividende/uštede

Stupci pokazuju odakle svaki
sektor/dionik troši novac.

Potrošnja/konzumacija potiče proizvodnju i dovodi do →
prijenosa novca među sektorima koji dovodi do →

prihoda kućanstava i države.

Redci pokazuju
kako svaki
sektor/dionik
dobiva novac.

prijenos

prihodi
izvan 
tržišta

potrošnja

matriCa društvenOga
računOvOdStva 

moDEl jE UtEmEljEn na matrici
društvenoga računovodstva (SAM). Matricom
je obuhvaćen tijek novca povezan sa svim
ekonomskim transakcijama koje se odvijaju u
hrvatskome gospodarstvu. Ona je statistički i
statični prikaz ekonomske i socijalne strukture
Republike Hrvatske. Kao što je prikazano na
27. slici, u matrici društvenoga računovodstva
broj stupaca i redaka jednak je jer svi sektori,
tj. sudionici u gospodarstvu (gospodarski
sektori, kućanstva, državna vlast i strani
sektor), istodobno i kupuju i prodaju. Stupci
predstavljaju kupce (trošak), a redci
prodavače (priljev). 
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→ izRavni UtjECaj (0. Razina): Utjecaj

koji izravno proizlazi iz troškova lokalne
Coca-Coline punionice i podružnice tvrtke
The Coca-Cola Company (uključuje plaće,
poreze i dobit koja ostaje na lokalnome
tržištu te radna mjesta u Coca-Coli). 

→ nEizRavni UtjECaj (1. Razina) –
izRavni Dobavljači i tRgovinSKi
SEKtoR: Utjecaj koji proizlazi iz troškova
ostalih poslovnih subjekata uzduž lanca
vrijednosti Coca-Colinih proizvoda – od
opskrbe do distribucije (uključuje npr.
radna mjesta i plaće koje isplaćuju
dobavljači i trgovci u maloprodaji).

→ nEizRavni UtjECaj (2. Razina) –
Dobavljači Dobavljača: Utjecaj koji
proizlazi iz poslovanja dobavljača i trgovaca
u maloprodaji koji su dio primarnoga lanca
vrijednosti Coca-Colinih proizvoda s ostalim
dobavljačima roba i usluga koji nisu
njegovim dijelom, a koji također isplaćuju
plaće i plaćaju poreze (uključuje npr. radna
mjesta i plaće koje isplaćuju dobavljači
Coca-Colinih dobavljača).

→ izazvani UtjECaj (3. Razina) –
PotRošnja zaPoSlEniKa: Utjecaj 
koji proizlazi iz potrošnje zaposlenika
Coca-Cole, njezinih poslovnih partnera i
njihovih dobavljača čija radna mjesta
izravno ili neizravno osigurava Coca-Cola.
Ekonomski stručnjaci nisu suglasni oko
toga treba li tu vrstu utjecaja uvrstiti u
izračun jer postoji opasnost da će se
računati dvostruko; stoga je u ovoj studiji
primijenjen oprezniji pristup i ta vrsta
utjecaja nije uzeta u obzir. 

pretpOStavke 

Osnovna je pretpostavka opisanoga modela
da analiza ulaza i izlaza implicitno
podrazumijeva kako povećanu potražnju
može zadovoljiti povećana proizvodnja sa
stalnim cijenama u svim gospodarskim
djelatnostima. Međutim, postoje djelatnosti
koje neće osjetiti povećanje potražnje za
bezalkoholnim pićima, pa stoga u njima neće
biti ni povećanja proizvodnje. Također postoje
gospodarske djelatnosti koje ne mogu
osigurati stabilnu cijenu zbog, primjerice,
manjka radne snage, sirovina ili proizvodnih
kapaciteta. Zbog trenutačne gospodarske
krize ne postoji ograničenje kapaciteta.
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a. zapOSlenOSt 

Eurostat redovito objavljuje iscrpne podatke
o stanju na hrvatskome tržištu rada. Spaja-
njem tih podataka s podacima o izlazu
pojedinih sektora koji se nalaze u matrici dru-
štvenoga računovodstva za Republiku
Hrvatsku, moguće je provesti statističku ana-
lizu i pratiti podatke o zaposlenosti (tj. broju
radnih mjesta na svaku kunu izlaza) unutar
Coca-Cole. Raščlanjivanjem podataka dobiva
se procjena broja radnih mjesta koje 
Coca-Cola osigurava u ostalim djelatnostima,
pri čemu se vidi koje djelatnosti u najvećoj
mjeri ovise o proizvodnji i prodaji 
Coca-Colinih proizvoda.

b. utjeCaj tijekOm duljega
razdOblja 

Za izračun Coca-Colina utjecaja tijekom
duljega razdoblja u obzir su uzeti sljedeći
podaci: 

FinanCijSka izvješća tvRtke
Za Coca-Colu HBC Hrvatska (CCH) u obzir su
uzeti računi dobiti i gubitka, podaci o prodaji i
tržišne procjene za razdoblje od 2005. do
2012. godine, a za Coca-Colu Adria (TCCC)
računi dobiti i gubitka te tržišne procjene za
razdoblje od 2008. do 2012. godine. S obzi-
rom na to da je The Coca-Cola Company s
oglašavanjem u Republici Hrvatskoj započela
1998. godine (i time započela pridonositi
lokalnomu gospodarstvu), procjene za razdo-
blje od 1998. do 2008. godine mogu se
smatrati mjerom opreza. 

makROekOnOmSki pOkazatelji
S obzirom na to da matrica društvenoga
računovodstva odražava stanje gospodarstva
u jednoj godini, za procjenu Coca-Colina utje-
caja tijekom duljega razdoblja primijenjene su
različite matrice društvenoga računovodstva.
Kao ulazni podaci za te su matrice uzete
tablice ulaza i izlaza za 57 različitih gospodar-
skih djelatnosti iz baze podataka projekta
GTAP, koja se posuvremenjuje svakih nekoliko

godina. Stoga je za razdoblje od 1995. do
2002. upotrijebljena matrica za 2001. godinu
(temelji se na podacima iz baze GTAP 6), za
razdoblje od 2003. do 2005. godine matrica
za 2004. godinu (temelji se na podacima iz
baze GTAP 7), a za razdoblje od 2006. do
2012. godine matrica za 2007. godinu (temelji
se na podacima iz baze GTAP 8). 

za analizU bRoja RaDniH mjESta u
obzir su uzeti podaci za 11 djelatnosti. Iscrpni
su podaci o broju radnih mjesta dostupni tek
od 2003. godine. Dok je zaposlenost za
razdoblje od 2003. do 2012. godine odraz
specifičnih uvjeta na tržištu rada pojedine
godine, zaposlenost za razdoblje od 1995. do
2002. godine izračunana je temeljem uvjeta
na tržištu rada 2003. godine. Podaci o
ukupnoj vrijednosti izlaza u razdoblju od
2005. do 2012. temelje se na udjelima
pojedinih djelatnosti u BDP-u prema
podacima Državnoga zavoda za statistiku,
ukupnome BDP-u i tržišnim cijenama prema
Eurostatovim podacima i izlazu po djelatnosti
prema podacima iz matrice društvenoga
računovodstva za Republiku Hrvatsku (za
2001., 2004. i 2007. godinu). 

ii. dOdatak: primjena pOdataka
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pOljOpRivRedni SektOR:

→ proizvodnja riže
→ proizvodnja pšenice
→ proizvodnja žitarica
→ proizvodnja povrća, voća i orašastih plodova
→ proizvodnja uljanih biljaka
→ proizvodnja šećerne trske i šećerne repe
→ proizvodnja biljnih vlakana
→ proizvodnja usjeva
→ uzgoj goveda, ovaca i koza  te konja 
→ proizvodnja proizvoda životinjskoga

podrijetla
→ proizvodnja sirovoga mlijeka
→ proizvodnja vune i svile
→ šumarstvo
→ ribarstvo

pROizvOdni SektOR:
(proizvodnja / rudarstvo / 
komunalne usluge / građevinarstvo)

→ proizvodnja ugljena
→ proizvodnja nafte
→ proizvodnja plina
→ proizvodnja minerala
→ proizvodnja proizvoda od goveđega mesa
→ proizvodnja mesnih proizvoda
→ proizvodnja biljnih ulja i masti
→ proizvodnja mliječnih proizvoda
→ prerada riže
→ proizvodnja šećera
→ proizvodnja prehrambenih proizvoda
→ proizvodnja pića i duhanskih proizvoda
→ proizvodnja tekstila
→ proizvodnja odjeće
→ proizvodnja kožnatih proizvoda
→ proizvodnja drvenih proizvoda 
→ proizvodnja papirnatih proizvoda i

izdavaštvo
→ proizvodnja naftnih i ugljenih proizvoda
→ proizvodnja kemijskih, gumenih i plastičnih

proizvoda
→ proizvodnja mineralnih proizvoda
→ proizvodnja obojenih metala
→ proizvodnja metala

→ proizvodnja metalnih proizvoda
→ proizvodnja motornih vozila i dijelova 
→ proizvodnja prijevoznih sredstava
→ proizvodnja elektroničke opreme
→ proizvodnja strojeva i opreme
→ proizvodnja tvorničkih proizvoda
→ proizvodnja električne energije
→ proizvodnja i distribucija plina
→ proizvodnja vode
→ građevinarstvo

malOpROdajni SektOR:

→ sav promet u maloprodaji
→ popravak motornih vozila te proizvoda za

osobnu uporabu i kućanstvo
→ trgovina motornim gorivima na malo

velepROdajni SektOR:

→ trgovina na veliko i posredovanje u trgovini

ugOStiteljSki SektOR:

→ hoteli i restorani

pRijevOzni SektOR:
(prijevoz/komunikacije)

→ prijevoz
→ vodeni prijevoz
→ zračni prijevoz
→ komunikacija

uSlužni SektOR:
(financijske, javne, socijalne usluge)

→ osigurateljske usluge
→ poslovne usluge
→ javna uprava, obrana, obrazovanje, zdravstvo
→ usluge stanovanja
→ rekreacijske i druge usluge

U sljedećoj tablici navedeni su svi podsektori koji su dio sektora spomenutih u ovome izvješću.

iii. dOdatak: pregled gOSpOdarSkih SektOra
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