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Δημιουργούμε 
αξία για την 
Kύπρο του 

αύριο
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Εδώ και 9 χρόνια άλλαξαν πολλά, η αποστολή μας για ένα 
καλύτερο αύριο όμως παραμένει αναλλοίωτη!

Μελέτη κοινωνικo-
οικονομικής επίδρασης 

της Lidl Kύπρου 2011/2019

20192011
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2011→
€55 εκ.

2011
↳ 1.032

H συνολική μας
συνεισφορά στο 
ΑΕΠ της χώρας 

Συνολικές θέσεις εργασίας 
που υποστηρίζουμε στην 
Κύπρο

Περισσότερο από 2 φορές 
αυξημένη σε σχέση με το 1ο έτος 
λειτουργίας μας

Περίπου 2 φορές αυξημένες σε 
σχέση με το 1ο έτος λειτουργίας 
μας
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2019
↓

1.948 
↗ €113 εκ.

2019

< ➁< ➁



➀ 
Δημιουργία 

αξίας για την 
οικονομία της 

χώρας 

76
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Η συνεισφορά μας στην 
οικονομία της χώρας

➀ Άμεση προστιθέμενη αξία

€32 εκ.
€59 εκ. 

➁ Έμμεση προστιθέμενη αξία

€14 εκ.
€38 εκ. 

< ➁ < ➁.➄
Φορές αυξημένη σε σχέση 
με το 1ο έτος λειτουργίας 
μας

Φορές αυξημένη σε σχέση 
με το 1ο έτος λειτουργίας 
μας

● 2011
● 2019

αντιστοιχεί στο 0,31% 
των φορολογικών 
εσόδων του κράτους0,31% ↩

2019↘
€23 εκ.

H συνολική συνεισφορά μας
σε φορολογικά έσοδα 

αντιστοιχεί στο 0,14% 
των φορολογικών 
εσόδων του κράτους

2011

0,14%↩
←€9 εκ.
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➂ Επαγόμενη προστιθέμενη αξία

€9 εκ.
€16 εκ. 

➃ Συνολική* προστιθέμενη αξία στην οικονομία της χώρας

€55 εκ.
αντιστοιχεί στο 0,28% του ΑΕΠ

€113 εκ.
αντιστοιχεί στο 0,51% του ΑΕΠ

*Τα συνολικά αποτελέσματα αναφέρονται στο σύνολο των άμεσων, έμμεσων και επαγόμενων επιδράσεων.
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➁
Δημιουργία 

θέσεων 
εργασίας 

στην Κύπρο
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● 2011
● 2019

Θέσεις 
εργασίας

➀ Άμεσες

393

580

➁ Έμμεσες

263

637

➂ Επαγόμενες

376

731

2019↙
1.948 Συνολικές θέσεις εργασίας που 

υποστηρίζουμε στην Κύπρο. Αντιστοιχούν 
στο 0,49% της συνολικής απασχόλησης στη 
χώρα. 

2011
→ 1.032 Συνολικές θέσεις εργασίας που 

υποστηρίζουμε στην Κύπρο.
Αντιστοιχούν στο 0,27% της συνολικής 
απασχόλησης στη χώρα.

Περίπου 2 φορές αυξημένες 
σε σχέση με το 1ο έτος 
λειτουργίας μας

< ➁



< ➄○% 

Το εισόδημα από τις 
συνολικές θέσεις 

εργασίας υποστηρίζει

Από κάθε άμεση 
θέση εργασίας μας 

υποστηρίζονται

5.065 2,36 1,632.786 
ανθρώπους επιπλέον θέσεις εργασίας στην κυπριακή οικονομία επιπλέον θέσεις εργασίας στην κυπριακή οικονομίαανθρώπους

● 2011
● 2019

● 2011
● 2019

< ➁ 00
Περίπου 2 φορές αυξημένοι 
σε σχέση με το 1ο έτος 
λειτουργίας μας

Περίπου 50% αυξημένες από 
το 1ο έτος λειτουργίας μας

1514



Εδώ και 9 χρόνια δημιουργούμε αξία και δεσμευόμαστε να 
συνεχίσουμε με στόχο ένα καλύτερο αύριο για τα Προϊόντα, 
την Κοινωνία, τους Εργαζομένους, το Περιβάλλον και τους 
Εξωτερικούς Συνεργάτες.

➂
Επενδύσεις για 

την κοινωνία & το 
περιβάλλον

1716



€96.491 Σύνολο επενδύσεων €143.970Σύνολο επενδύσεων

2011
€60.000

Επενδύσεις σε κοινωνικές 
δράσεις και δωρεές

€23.970
↘↲

€36.491↘Αξία προσφοράς 
προϊόντων

Αξία προσφοράς 
προϊόντων

2019
↩€120.000

Επενδύσεις σε κοινωνικές 
δράσεις και δωρεέςΕπενδύσεις σε πρωτοβουλίες για 

την κοινωνία, το περιβάλλον και 
δωρεές προϊόντων
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Lidl Cyprus
Industrial Area, 2 Pigasou Street,
CY-7100, Aradipou-Larnaca

Σε όλο το έντυπο τα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στον 
πλησιέστερο ακέραιο και τα ποσοστά έχουν υπολογιστεί
επί των μη στρογγυλοποιημένων ποσών.


