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«Η επίδραση της 

MYTILINEOS

στην εθνική οικονομία &

απασχόληση»
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Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2019) 



• Η MYTILINEOS αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα με διεθνή αναπτυξιακή πορεία στους

τομείς της Μεταλλουργίας, των Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών και της Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου. Ως

υπεύθυνη βιομηχανική εταιρία επιδιώκει την αέναη εφαρμογή της επιχειρηματικής αριστείας εξισορροπώντας την οικονομική με τη

βιώσιμη ανάπτυξη.

• Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990 και είναι εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που

ξεπερνά τα 2 δισ. Ευρώ.

• Η MYTILINEOS διαθέτει την σημαντικότερη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και εμπορίας αλουμίνας και αλουμινίου στην

Ευρωπαϊκή Ένωση και μαζί με τα μεταλλεία της, αποτελεί κινητήρια δύναμη για την εθνική και ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και την

ελληνική περιφέρεια. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη, με ετήσια

παραγωγή που ανέρχεται σε 650.000 τόνους βωξίτη, από υπόγεια εργοτάξια.

• Συγκαταλέγεται στη 10αδα των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου ενεργειακών έργων EPC παγκοσμίως, ενώ υλοποιεί σημαντικά

ενεργειακά έργα στις αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

• Είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας με 1.200 MW θερμικών έργων στην Ελλάδα με καύσιμο φυσικό αέριο

και ένα χαρτοφυλάκιο έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) άνω των 200 MW, που αναλογεί σε ένα πολύ σημαντικό

ποσοστό του ενεργού και αδειοδοτημένου εγκατεστημένου θερμικού παραγωγικού δυναμικού της χώρας.

MYTILINEOS: ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

• Με στόχο την ενημέρωση όλων των Κοινωνικών της Εταίρων, ώστε να ενισχυθεί η αντίληψη της συνολικότερης οικονομικής και

κοινωνικής αξίας που δημιουργεί η δραστηριότητα της, προχώρησε στην υλοποίηση της μέτρηση του κοινωνικο-οικονομικού της

αποτυπώματός, μέσω μιας αξιόπιστης και διεθνώς αναγνωρισμένης μεθοδολογίας.

• Στο πλαίσιο αυτό, τον Μάιο του 2020, το τμήμα υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ πραγματοποίησε τη

2η μελέτη Κοινωνικο – Οικονομικής επίδρασης της Εταιρίας, με περίοδο αναφοράς το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2019

έως και 31η Δεκεμβρίου 2019.

• Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης επιβεβαιώνουν, για μια ακόμα φορά την υπεύθυνη στάση και την ευρύτερη συνεισφορά της

MYTILINEOS στην Ελλάδα, αποτυπώνοντας την προστιθέμενη αξία που δημιουργεί στην εθνική οικονομία και την

απασχόληση, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη συλλογική προσπάθεια για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του

ΟΗΕ.
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Η κοινωνική και οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα προκύπτει από την οικονομική δραστηριότητα που προκαλεί σε όλη

την αλυσίδα αξίας της, από την παραγωγή μέχρι την προώθηση και πώληση των προϊόντων της. Για τη λειτουργία της, η MYTILINEOS

προμηθεύεται πρώτες ύλες, προϊόντα και υπηρεσίες από Έλληνες προμηθευτές, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο διάφορους

επιχειρηματικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως τον κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, τον κλάδο των κατασκευών, τον

κλάδο της μεταλλουργίας. Προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις, η εταιρεία υποστηρίζει εισοδήματα, φορολογικά έσοδα και θέσεις εργασίας

και, κατά αντιστοιχία, το ίδιο ισχύει και για τους προμηθευτές και συνεργάτες της στη δική τους αλυσίδα αξίας. Για την αξιολόγηση και

ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα οικονομικό μοντέλο «εισροών-εκροών», το οποίο εντοπίζει και περιγράφει τους

συσχετισμούς μεταξύ των διαφορετικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας.

ΕΙ
ΣΡ
Ο
ΕΣ

Οικονομικά αποτελέσματα 
χρήσης της MYTILINEOS, 
καθώς και τα υπόλοιπα 
άμεσα αποτελέσματα από 
τη δραστηριότητα της. 
Βασική πηγή πρωτογενών 
στοιχείων αποτέλεσαν η 
βάση δεδομένων και οι 
οικονομικές καταστάσεις 
της MYTILINEOS (έσοδα, 
εργαζόμενοι, μισθοί, φόροι, 
πληρωμές σε προμηθευτές), 
καθώς και δεδομένα από 
την Ευρωπαϊκή Στατιστική 
Υπηρεσία (Eurostat)

Μ
Ο
Ν
ΤΕ
Λ
Ο

Μοντέλο «εισροών-
εκροών». Η συγκεκριμένη  
μεθοδολογία επιτρέπει τη 
μοντελοποίηση των 
διαδοχικών επιδράσεων 
εντός της οικονομίας και, 
ως εκ τούτου, τον 
υπολογισμό της 
προστιθέμενης αξίας και 
των θέσεων εργασίας στο 
σύνολο της εφοδιαστικής 
αλυσίδας.

ΕΚ
Ρ
Ο
ΕΣ

Προστιθέμενη αξία και η 
απασχόληση που 
δημιουργούνται σε όλη την 
αλυσίδα αξία της 
MYTILINEOS στην Ελλάδα.

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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Κοινωνικο-οικονομικό Αποτύπωμα

Η εκτίμηση της συνολικής κοινωνικο-οικονομικής

επίδρασης της MYTILINEOS στην Ελλάδα αναλύεται σε

τρεις κατηγορίες επιδράσεων τις άμεσες, τις έμμεσες και

τις επαγόμενες:
Α
Μ
ΕΣ
ΕΣ

Η άμεση επίδραση  
περιλαμβάνει την αξία που 
δημιουργείται άμεσα από 
την Εταιρεία για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη της 
όπως θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται άμεσα από  
την Εταιρεία και μισθούς 
που πληρώνει η 
MYTILINEOS στους 
εργαζομένους της, καθώς 
και φόρους, κόστη 
ασφάλισης που καταβάλλει 
στο Κράτος.

ΕΜ
Μ
ΕΣ
ΕΣ

Ως έμμεση επίδραση 
ορίζεται η επίδραση της 
MYTILINEOS στους 
προμηθευτές της. Η 
Ελληνική οικονομία 
επωφελείται από τις αγορές 
της Εταιρείας σε προϊόντα 
και υπηρεσίες, καθώς οι 
αγορές αυτές δημιουργούν 
εισόδημα για τους 
προμηθευτές της, θέσεις 
εργασίας και μισθούς στην 
εφοδιαστική αλυσίδα, 
καθώς και φόρους που 
καταβάλλονται στο Κράτος.

ΕΠ
Α
ΓΟ

Μ
ΕΝ

ΕΣ

Ως επαγόμενη επίδραση 
ορίζεται το αποτέλεσμα που 
δημιουργείται από την 
κατανάλωση των μισθών 
των εργαζομένων της 
MYTILINEOS, καθώς και 
των εργαζομένων των 
προμηθευτών της, ως 
αποτέλεσμα της ζήτησης 
που προκαλεί η Εταιρεία 
στην εφοδιαστική της 
αλυσίδα. Αυτές οι 
επιδράσεις περιλαμβάνουν 
τη δημιουργία επαγόμενων 
θέσεων εργασίας, μισθών 
και φόρων.

Στο πλαίσιο της μελέτης διερευνήθηκε η δραστηριότητα των τριών Τομέων

Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Μεταλλουργίας, Ενέργειας και

Κατασκευών) και των αντίστοιχων θυγατρικών εταιρειών που αποτελούν

το επιχειρηματικό σύστημα της MYTILINEOS στην Ελλάδα.
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Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ MYTILINEOS

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ)

*(άμεσες, έμμεσες & επαγόμενες επιδράσεις)

Δημιουργεί συνολική*       

προστιθέμενη αξία      

€1,06 δισ.                         

ίση με το 0,6% 
του συνολικού ΑΕΠ της χώρας

Διαθέτει συνολική* 

φορολογική συνεισφορά 

€301 εκ. 

ίση με το 0,39% των συνολικών 

φορολογικών εσόδων του κράτους

Υποστηρίζει 

συνολικά* 

13.802 
θέσεις εργασίας ίση με το  0,36% της

συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα

Η MYTILINEOS με τη δραστηριότητά της:

συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επίτευξη, των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2019) 
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Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ MYTILINEOS ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Α.
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Η συνολική συνεισφορά της 

MYTILINEOS στο ΑΕΠ*
ανέρχεται σε                                  

€1,06 δισ.
και διακρίνεται σε άμεση, 

έμμεση και επαγόμενη.

…..προστιθέμενη αξία που προκύπτει από τα

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα που προκαλούν

οι εργαζόμενοι της MYTILINEOS, καθώς και οι

εργαζόμενοι των προμηθευτών της, στην ευρύτερη

οικονομία από τις αγορές που πραγματοποιούν. Ίση

με το 0,07% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.

….προστιθέμενη αξία της MYTILINEOS που

δημιουργείται από τις δραστηριότητες των

προμηθευτών της εταιρείας ως αποτέλεσμα των

αγορών που η Εταιρία πραγματοποιεί για την

υποστήριξη της λειτουργίας της. Ίση με το 0,27%

του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.

….προστιθέμενη αξία της MYTILINEOS που

προκύπτει από τις δραστηριότητές της και

αντιστοιχούν στο 0,26% του συνολικού ΑΕΠ της

χώρας.

Η συνολική προστιθέμενη αξία που 

δημιουργείται από τη  

δραστηριότητα της MYTILINEOS  

είναι ίση με το 

0,6%
του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.

Άμεση
συνεισφορά

€453 εκ.

Έμμεση
συνεισφορά

€479 εκ.

Επαγόμενη 
συνεισφορά 

€128 εκ.

Για κάθε €1 άμεσης συνεισφοράς της 

MYTILINEOS δημιουργείται επιπλέον 

€1,34
προστιθέμενης αξίας στην Ελληνική 

οικονομία.

Η προστιθέμενη αξία που δημιουργείται

από τους προμηθευτές της

MYTILINEOS, και αποδίδεται στην

Εταιρία, είναι μεγαλύτερη από την άμεση

συνεισφορά της. Γεγονός που

καταδεικνύει το πολλαπλασιαστικό

όφελος που προκύπτει στην Ελληνική

οικονομία από τη λειτουργία της

MYTILINEOS.

Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2019) 

*Η συνεισφορά της MYTILINEOS στο

ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται από τη

συνολική προστιθέμενη αξία που

δημιουργείται στην ελληνική οικονομία

από τη δραστηριότητα της Εταιρίας.

Α.1. Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ MYTILINEOS ΣΤΟ ΑΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
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€449 εκ.
(2017)

€481 εκ.
(2017)

€128 εκ. 
(2017)

0,6%
(2017)

€1,058 δισ.
(2017)
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Η έμμεση προστιθέμενη αξία της MYTILINEOS

ανέρχεται συνολικά σε                      

€479 εκ.

Το συγκεκριμένο γράφημα περιλαμβάνει την

ανάλυση της προστιθέμενης αξίας της

MYTILINEOS, ανά κλάδο, που δημιουργείται από

τις δραστηριότητες των προμηθευτών της ως

αποτέλεσμα των αγορών που η Εταιρία

πραγματοποιεί για την υποστήριξη της

λειτουργίας της.

…και αντιστοιχεί στο         

0,27%                     
του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.

Α.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
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Η συνολική συνεισφορά της 

MYTILINEOS σε φορολογικά 

έσοδα ανέρχεται σε                                  

€301εκ.
και διακρίνεται σε άμεση, 

έμμεση και επαγόμενη.

…..επαγόμενοι φόροι που προκύπτουν από την

κατανάλωση των εργαζομένων της MYTILINEOS

και των εργαζομένων των προμηθευτών της

MYTILINEOS.

….έμμεσοι φόροι είναι εκείνοι τους οποίους

πληρώνουν οι προμηθευτές της MYTILINEOS

λόγω των αγορών που πραγματοποιεί η Εταιρία.

….άμεσοι φόροι που καταβάλλονται στο κράτος

και αφορούν κυρίως σε φόρους και εργοδοτικές

εισφορές που αναλογούν στην ίδια την

MYTILINEOS .

€

Α.3. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ MYTILINEOS ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
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€244 εκ.
(2017)

Άμεση
συνεισφορά

€65 εκ.
€40 εκ.

(2017)

Έμμεση
συνεισφορά

€186 εκ.
€161 εκ.

(2017)

Επαγόμενη 
συνεισφορά 

€50 εκ.
€43 εκ. 

(2017)

Η συνολική συνεισφορά σε 

φορολογικά έσοδα που 

δημιουργείται από τη  

δραστηριότητα της MYTILINEOS  

αντιστοιχεί στο 

0,4% 
των συνολικών φορολογικών 

εσόδων του κράτους.

0,3%
(2017)

Για κάθε €1 άμεσων φόρων της 

MYTILINEOS οι άμεσοι και έμμεσοι 

προμηθευτές της καταβάλλουν 

περισσότερα από 

€3
φόρων ως αποτέλεσμα της 

συνεργασία στους με την Εταιρία.

€ € € €

Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2019) 
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Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ MYTILINEOS ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Β.
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Από τη δραστηριότητα

της MYTILINEOS

στην Ελλάδα

υποστηρίζονται συνολικά 

13.802
Θέσεις εργασίας 

(άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες)

…..που υποστηρίζονται από τις δαπάνες των

εργαζομένων της MYTILINEOS καθώς και τις

δαπάνες των εργαζομένων των προμηθευτών της

στην ευρύτερη οικονομία, βάσει της αναλογίας που

αντιστοιχεί από τη ζήτηση που δημιουργεί η

εταιρεία.

….που υποστηρίζονται στο σύνολο των άμεσων και

έμμεσων Ελλήνων προμηθευτών της MYTILINEOS

από τους οποίους πραγματοποιεί τις αγορές της

που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της.

….που διατηρεί η MYTILINEOS στην Ελλάδα στο

πλαίσιο της λειτουργίας των Τομέων

Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας.

Επίσης, oι συνολικές θέσεις εργασίας 

που υποστηρίζει η MYTILINEOS, 

στηρίζουν το εισόδημα                   

31.745
πολιτών  

διευρύνοντας ακόμα περισσότερο το 

κοινωνικό όφελος που δημιουργείται 

στην Ελλάδα από τις δραστηριότητες της.

Οι συνολικές θέσεις εργασίας που 

υποστηρίζονται από τη 

MYTILINEOS

αντιστοιχούν  στο

0,36% 

της συνολικής απασχόλησης 

στην Ελλάδα.

Άμεσες
Θέσεις εργασίας

2.521
Από κάθε 1 άμεση θέση εργασίας της 

εταιρείας υποστηρίζονται 4,5
επιπλέον θέσεις εργασίας στην 

Ελληνική οικονομία, αποδεικνύοντας το 

μέγεθος της κοινωνικής επίδρασης που 

έχει η δραστηριότητα της Εταιρίας στη 

χώρα.

Β.1. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Η MYTILINEOS
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2.269
(2017)

Έμμεσες
Θέσεις εργασίας

7.961
8.352
(2017)

Επαγόμενες 
Θέσεις εργασίας

3.320
2.977 
(2017)

0,4%
(2017)

13.598
(2017)

Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2019) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΜΑΙΟΣ 2020



Οι έμμεσες θέσεις εργασίας που υποστηρίζει  

η MYTILINEOS στην εφοδιαστική της αλυσίδα 

ανέρχονται συνολικά σε          

7.961

Το συγκεκριμένο γράφημα περιλαμβάνει

περαιτέρω ανάλυση των έμμεσων θέσεων

εργασίας που υποστηρίζει η MYTILINEOS, ανά

κλάδο ελληνικής οικονομίας:

…και αντιστοιχούν στο 0,2%             
της συνολικής απασχόλησης στην 

Ελλάδα.

B.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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• Συνεργαζόμαστε με > 8.000
Έλληνες προμηθευτές

• Δαπανήσαμε > €670 εκ. σε 
αγορές από Έλληνες 
προμηθευτές

• Υποστηρίζουμε 7.961
έμμεσες θέσεις εργασίας

• Συνεισφέρουμε €186 εκ. 
έμμεσους φόρους προς το 
κράτος

• Η έμμεση συνεισφορά μας 
στο ΑΕΠ της χώρας 
ανέρχεται σε €479 εκ.

Εφοδιαστική Αλυσίδα

• Διαθέτουμε 10 Βιομηχανικές 
μονάδες παραγωγής & 15
μονάδες παραγωγής 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

• Απασχολούμε άμεσα 2.521
εργαζόμενους 

• Δαπανήσαμε >€90 εκ. σε μισθούς 
εργαζομένων

• Συνεισφέραμε €65 εκ. άμεσους 
φόρους προς το κράτος

• Η άμεση συνεισφορά μας στο 
ΑΕΠ ανέρχεται σε €453 εκ.

Η Δραστηριότητά μας 

• Έσοδα > €2,2 δισ.

• Πωλήσεις  >659.000 τόνων 
αλουμινίου & αλουμίνας

• Συμμετέχουμε >10% στην 
εγχώρια παραγωγή 
ενέργειας 

• Πώληση Ηλεκτρικής 
ενεργείας 5.782,4 GWh 

Εξαγωγές / Πωλήσεις 
προϊόντων

• Επενδύσαμε >€60 εκ. 
στην προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος α 
και στη διαχείριση 
αποβλήτων και αέριων 
ρύπων.

• Συμμετέχουμε σε 5 
ευρωπαϊκά ερευνητικά 
προγράμματα για την 
ανάπτυξη τεχνολογιών  
αξιοποίησης καταλοίπων 
βωξίτη

Τέλος κύκλου ζωής 
προϊόντων

Από την αγορά πρώτων υλών για την δημιουργία

των προϊόντων μας μέχρι τη διάθεσή τους και το

τέλος του κύκλου της ζωής τους, δημιουργείται μία

σημαντική αλυσίδα αξίας που συμβάλλει στην

ελληνική οικονομία και απασχόληση.

1.

2.

3.

4.

Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ MYTILINEOS ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
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