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Ισχυρή Κοινωνική και Οικονομική επίδραση στην Ελλάδα
Πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης
Παγκόσμιοι Στόχοι
Βιώσιμης Ανάπτυξης
που υποστηρίζει η
πρωτοβουλία.

Αθήνα, Ελλάδα – 4 Δεκεμβρίου 2018 – Η MYTILINEOS, με στόχο την
ενημέρωση όλων των Κοινωνικών της Εταίρων, για το πώς δημιουργεί οφέλη
όχι μόνο για την ίδια αλλά για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της τα τελευταία
τριάντα χρόνια, προσδιορίζει την κοινωνικο-οικονομική της επίδραση.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου 2018 – Σεπτεμβρίου 2018,
το τμήμα υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας
ΕΥ πραγματοποίησε τη μελέτη της Κοινωνικό-Οικονομικής επίδρασης της
εταιρείας, με περίοδο αναφοράς το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2017
έως και 31η Δεκεμβρίου 2017. H μελέτη προσδιορίζει και αποτυπώνει την
ευρύτερη συνεισφορά της MYTILINEOS στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας τη
σημασία της δημιουργίας αξίας για την εθνική οικονομία και την απασχόληση,
συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του
Ο.Η.Ε.
Ακολουθώντας τη διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία του μοντέλου
«εισροών-εκροών», η μελέτη αναλύει το κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα
που προκύπτει στη χώρα από όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής
Δραστηριότητας της MYTILINEOS (Μεταλλουργία, Ηλεκτρική Ενέργεια Εμπορία Φυσικού Αερίου και Ολοκληρωμένα έργα και υποδομές) και εκτείνεται
από την προμήθεια πρώτων υλών και την παραγωγή μέχρι την τελική διάθεση
και το τέλος του κύκλου της ζωής των προϊόντων.
Σε όλους τους τομείς η MYTILINEOS 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. Υπολογίζεται έτσι
η προστιθέμενη οικονομική αξία, δηλαδή το σύνολο των εσόδων που
εισπράττουν τα νοικοκυριά (από τις αμοιβές εργαζομένων και προμηθευτών), οι
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και το Κράτος (μέσω των φορολογικών
εισφορών), αλλά και η συμβολή στην απασχόληση, δηλαδή οι θέσεις εργασίας
που υποστηρίζονται σε κάθε επιμέρους στάδιο της αλυσίδας αξίας της. Με τον
τρόπο αυτό, παρουσιάζεται το πολλαπλό θετικό αποτύπωμα που δημιουργείται
πέρα από την εταιρεία, στην απασχόληση και στους σχετικούς επαγγελματικούς
κλάδους της οικονομίας συνολικά.
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Σύμφωνα με τα επιλεγμένα αποτελέσματα της μελέτης:
1. H συνολική συνεισφορά της MYTILINEOS από τη δραστηριότητα της στην
ελληνική οικονομία:
✓ δημιουργεί προστιθέμενη αξία ύψους €1,06 δισ. ίση με το 0,6% του
συνολικού ΑΕΠ της χώρας,
✓ για κάθε €1 άμεσης συνεισφοράς της εταιρείας, δημιουργούνται
επιπλέον €1,36 προστιθέμενης αξίας στην εθνική οικονομία.
✓ Η συνολική συνεισφορά σε επίπεδο φόρων από τη δραστηριότητα
της εταιρείας ανέρχεται σε €244 εκ. ποσό που αντιστοιχεί στο 0,3%
των συνολικών φορολογικών εσόδων του κράτους
✓ για κάθε €1 άμεσων φόρων της MYTILINEOS οι άμεσοι και έμμεσοι
προμηθευτές της καταβάλλουν περισσότερα από €4 φόρων ως
αποτέλεσμα της συνεργασία τους με την εταιρεία.
✓ ο Τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS καλύπτει το 30% της
συνολικής προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται από τον κλάδο
της Μεταλλουργίας στην Ελλάδα
✓ ο Τομέας Ηλεκτρικής ενέργειας και εμπορίας Φυσικού Αερίου της
MYTILINEOS καλύπτει το 8% της συνολικής προστιθέμενης αξίας
που δημιουργείται από τον κλάδο της Ενέργειας στην Ελλάδα
2. H συνολική συνεισφορά της MYTILINEOS από τη δραστηριότητα της στην
εγχώρια απασχόληση:
✓ υποστηρίζει συνολικά 13.598 θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν στο
0,4% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα,
✓ από κάθε άμεση θέση εργασίας της εταιρείας υποστηρίζονται 5
επιπλέον θέσεις απασχόλησης στην ελληνική οικονομία,
✓ το εισόδημα που προκύπτει από τις θέσεις αυτές υποστηρίζει
πλήρως ή μερικώς 31.275 πολίτες
✓ ο Τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS υποστηρίζει συνολικά
6.679 θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν στο 12% της συνολικής
απασχόλησης του κλάδου της Μεταλλουργίας στην Ελλάδα.
✓ ο Τομέας Ηλεκτρικής ενέργειας και εμπορίας Φυσικού Αερίου της
MYTILINEOS υποστηρίζει 3.638 θέσεις εργασίας καλύπτοντας το 6%
της συνολικής απασχόλησης του κλάδου της Ενέργειας στην
Ελλάδα.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην σχετική αναλυτική έκθεση που είναι
διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://www.mytilineos.gr/el-gr/csrreports/publications
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

mytilineos.gr

κα. Αντιγόνη Φάκου: Γραφείο Τύπου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Tel. 210-6877346 | Fax 210-6877400
| E-mail: Antigoni.Fakou@mytilineos.gr.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
H Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρισμού
& Φυσικού Αερίου και Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το
1990, είναι εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών
που ξεπερνά τα 1,5 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 2.900 άμεσους και
έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.mytilineos.gr | Facebook
| Twitter | YouTube | LinkedIn
Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον Δελτία Τύπου και ενημερώσεις από την MYTILINEOS,
κάντε κλικ εδώ
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