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Αύξηση 7%, καταγράφουν τα παγκόσμια έσοδα της PwC 

Μεικτά έσοδα ύψους 37,7 δισ. δολαρίων ΗΠΑ κατέγραψαν συνολικά για το έτος που έληξε στις 30 
Ιουνίου 2017, οι οργανισμοί-μέλη της PwC σε όλο τον κόσμο. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά σχεδόν 7%, 
σημειώνοντας είκοσι έτη συνεχούς αύξησης εσόδων για το διεθνές δίκτυο της PwC. 

Σε δηλώσεις του ο Bob Moritz, Προέδρος του διεθνούς της δικτύου της PwC σημείωσε πως «καθώς ο 
κόσμος μεταβάλλεται και οι επιχειρήσεις των πελατών μας εξελίσσονται, έτσι και η PwC υπόκειται σε 
αλλαγές με στόχο να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες και πολυπλοκότερες ανάγκες της κοινωνίας.  

Η στρατηγική μας να επενδύσουμε σημαντικά στην τεχνολογία, στην ποιότητα, στις νέες και 
καινοτόμες υπηρεσίες αλλά και στην πρόσληψη εξαιρετικών ταλέντων, απέδωσε μια αξιοσημείωτη 
αύξηση εσόδων για το οικονομικό έτος 2017, σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής μας. 

Διαθέτουμε το καλύτερο brand στην αγορά και αυτό, σε συνδυασμό με τη δύναμη των ανθρώπων και 
της φήμης μας όσον αφορά το επίπεδο της εξυπηρέτησης των πελατών μας, έδωσαν ώθηση για μια 
ισχυρή οργανική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Εξακολουθούμε να προβαίνουμε σε επιλεγμένες, 
στρατηγικές εξαγορές ώστε να ενισχύσουμε τις υφιστάμενες υπηρεσίες μας αλλά και να επιταχύνουμε 
την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, όπως είναι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. 

Η καινοτομία αποτελεί βασικό πυλώνα της επιτυχίας μας. Αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη, τη 
ρομποτική και τη μηχανική μάθηση, καθώς στόχος μας είναι να παρέχουμε αξία στους πελάτες μας σε 
βάθος χρόνου. Επιπρόσθετα, επενδύουμε σε τομείς όπως η προστασία δεδομένων. Ολοένα και 
περισσότερα δεδομένα δημιουργούνται και αξιοποιούνται, ενώ οι εταιρείες εκτίθενται σε νέους 
κινδύνους. Στην PwC βοηθούμε τους πελάτες μας να αναπτύξουν την κυβερνοασφάλειά τους και τα 
προγράμματα προστασίας δεδομένων τους ούτως ώστε να είναι σε θέση να τους αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά». 

Έσοδα 
Παρά τον έντονο ανταγωνισμό, οι Ελεγκτικές υπηρεσίες της PwC αυξήθηκαν σημαντικά, 
σημειώνοντας άνοδο 6% και αγγίζοντας τα 16 δισ. δολάρια. Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει την 
απόκτηση νέων πελατών, αλλά και την αυξανόμενη ζήτηση για ευρύτερες ελεγκτικές υπηρεσίες.   

Οι Συμβουλευτικές υπηρεσίες σημείωσαν αύξηση περίπου 8%, φτάνοντας τα 12,3 δισ. δολάρια – ένα 
εξαιρετικά σημαντικό αποτέλεσμα, που έρχεται να συμπληρώσει την υψηλή ανάπτυξη που 
σημειώθηκε πέρυσι παρά το κλίμα αβεβαιότητας που επηρέασε πολυάριθμες συμβουλευτικές 
δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα σημαντική αύξηση σημείωσε η Strategy& αλλά και οι 
υπηρεσίες τεχνολογίας με αύξηση της τάξης του 17% και 20%, αντίστοιχα. 

Τα έσοδα από τις Φορολογικές & Νομικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 6%, φτάνοντας τα 9,5 δισ. 
δολάρια, με αυξανόμενη ζήτηση για εργασίες φορολογικής συμμόρφωσης και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σχετικά με την άμεση και έμμεση φορολογία παγκοσμίως. Αξίζει να σημειωθεί πως 
απαριθμώντας πάνω από 41.000 επαγγελματίες φορολογικούς συμβούλους, η PwC διαθέτει το 
μεγαλύτερο δίκτυο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών φορολογίας στον κόσμο. 

Ανθρώπινο Δυναμικό 
Κατά το οικονομικό έτος 2017, το ανθρώπινο δυναμικό της PwC σε παγκόσμιο επίπεδο αυξήθηκε κατά 
6%, φτάνοντας τα 236.235 άτομα. 

Αριθμός-ρεκόρ, ύψους 59,252 ατόμων προστέθηκε στην PwC σε όλο τον κόσμο. Το 50% των 
απόφοιτων και το 45% των επαγγελματιών που προσλήφθηκαν ήταν γυναίκες. Επιπλέον, 
ανακοινώθηκε ο διορισμός 862 νέων συνεταίρων εκ των οποίων 25% ήταν γυναίκες. Όσον αφορά τις 
προαγωγές την 1η Ιουλίου, το 27% αφορούσε γυναίκες γεγονός που ενισχύει την γυναικεία παρουσία 
στην ηγεσία της PwC. 

Η διεθνής παρουσία της PwC παραμένει ισχυρή, με οργανισμούς-μέλη σε 158 χώρες και γραφεία σε 
736 τοποθεσίες.  
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H PwC απασχολεί άτομα με ποικίλες δεξιότητες και εμπειρίες, ενώ επενδύει στην εκπαίδευση και στην 
ανάπτυξή τους ώστε να μαθαίνουν, να εξελίσσονται και να ηγούνται συνεχώς, σε κάθε επίπεδο. Η 
κουλτούρα της PwC, βασισμένη σε κοινές αξίες , εμπνέει τους ανθρώπους της ώστε να δίνουν τον 
καλύτερό τους εαυτό, ενώ οι τεχνολογικές της επενδύσεις επιτρέπουν να κινητοποιεί τους ανθρώπους 
της ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν τους πελάτες ταχύτερα και καλύτερα από ποτέ άλλοτε.  

Προσφορά στη κοινωνία 
Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για επενδύσεις στην κοινωνία, η PwC εστιάζει στη μεγιστοποίηση 
των δυνατοτήτων των ανθρώπων μέσω της εκπαίδευσης και της ενίσχυσης ΜΚΟ αλλά και των μικρών 
επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο. 

Φέτος, 59.704 άτομα του δυναμικού της PwC συνείσφεραν 755.811 ώρες από το χρόνο τους, αξίας 66 
εκ. δολαρίων. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι οι οργανισμοί-μέλη της PwC δώρισαν περίπου 64 
εκ. δολάρια σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς και κοινοτικές δραστηριότητες.  

Ποιότητα και Παγκόσμια Ετήσια Έκθεση 
Η ποιότητα αποτελεί την κινητήρια δύναμη των παγκόσμιων δραστηριοτήτων της PwC και το 
επίκεντρο σημαντικών επενδύσεων σε χρόνο και πόρους από τη διεύθυνση και το προσωπικό της. Το 
οικονομικό έτος 2017, η PwC επένδυσε πάνω από 500 εκ. δολάρια στη βελτίωση της ποιότητας των 
υπηρεσιών της. 

Επιδεικνύοντας τη δέσμευσή της για ποιότητα η PwC δημοσίευσε, για πρώτη φορά, στην Παγκόσμια 
Ετήσια Έκθεση της για το οικονομικό έτος 2017 αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών ποιότητας που 
ακολουθεί και των αποτελεσμάτων του πιο πρόσφατου εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου που 
διενήργησε. (www.pwc.com/annualreview).


