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Αισιόδοξοι οι CEOs στην Κύπρο  
για τις προοπτικές ανάπτυξης των εταιρειών τους 

 
Η PwC παρουσίασε τα ευρήματα της 7ης τοπικής έρευνας για τους CEOs 

 
 
Αισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο τόσο για τις 
προοπτικές ανάπτυξης των εταιρειών τους, όσο και για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας, 
σύμφωνα με τα τοπικά αποτελέσματα της 21ης Ετήσιας Παγκόσμιας Έρευνας της PwC για τους CEOs. 
 
Η έρευνα με τίτλο «The Anxious Optimist in the Corner Office» ολοκληρώθηκε φέτος με τη συμμετοχή 
σχεδόν 1.300 CEOs από 85 χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, η PwC Κύπρου διεξήγαγε για 7η συνεχόμενη 
χρονιά τοπική έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 67 CEOs του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου.  
 
Από την ανάλυση των στοιχείων διαφαίνεται ότι οι CEOs είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι, τόσο σε 
παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ευρωζώνη, ενώ στην Κύπρο εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι από ποτέ. 
Συγκεκριμένα το 52% των CEOs στη χώρα μας πιστεύει ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θα 
βελτιωθεί, ποσοστό πολύ ψηλότερο από το 36% που ήταν το 2017 και 33% το 2016. 
 
Επιπρόσθετα, αισιοδοξία εκφράζουν και για στις προοπτικές της δικής τους εταιρείας σε σχέση με την 
αύξηση της κερδοφορίας στους επόμενους 12 μήνες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 85% των CEOs 
στην Κύπρο είναι αισιόδοξοι για τις προοπτικές αύξησης των εσόδων της εταιρείας τους, 
σημειώνοντας μικρή αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό ποσοστό που ήταν 83%. Αντίστοιχα 
αποτελέσματα παρατηρούνται και σε ορίζοντα τριετίας με το ποσοστό των αισιόδοξων να φτάνει το 
91% σε σχέση με το 85% που ήταν το 2017. 
 
Από την έρευνα διαπιστώνεται επίσης πως προτεραιότητα των CEOs στην Κύπρο αποτελεί η οργανική 
ανάπτυξη με ποσοστό 69% και στη συνέχεια οι νέες στρατηγικές συμμαχίες ή κοινοπραξίες με 51%. 
Την ίδια ώρα παρατηρείται σημαντική πτώση όσον αφορά την πρόθεση για μείωση του κόστους, 
καθώς το ποσοστό φέτος είναι 48% ενώ πέρσι ήταν 65%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 63% των CEOs 
στην Κύπρο πιστεύουν πως θα προχωρήσουν σε αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού τους κατά τους 
επόμενους 12 μήνες. Το γεγονός αυτό καταγράφει μια θετική εκτίμηση για το μέλλον και επιβεβαιώνει 
το γενικότερο αισιόδοξο κλίμα. 
 
Όσον αφορά τις χώρες που θεωρούν σημαντικές για τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας τους, 
πρώτη επιλογή των CEOs στην Κύπρο είναι η Ελλάδα με 54%, ενώ ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο 
με 52%, η Ρωσία με 34% και η Γερμανία με 21%.   
 
Παρά τη γενικότερη αισιοδοξία που επικρατεί, εντούτοις φαίνεται να αυξάνεται η ανησυχία για ένα 
ευρύ φάσμα επιχειρηματικών, κοινωνικών και οικονομικών απειλών. Στο επίκεντρο των ανησυχιών των 
CEOs στην Κύπρο βρίσκεται το μέλλον της Ευρωζώνης με ποσοστό 79%. Στη συνέχεια, το 78% 
προτάσσει τη γεωπολιτική αστάθεια και τις υπερβολικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Ακολουθεί η 
αυξανόμενη φορολογική επιβάρυνση με 70% η αβέβαιη οικονομική ανάπτυξη με 69% και η 
τρομοκρατία, που εισέρχεται για πρώτη φορά στην πεντάδα των απειλών σε παγκόσμιο επίπεδο, με 
67%. Επιπρόσθετα ο ρυθμός μεταβολής της τεχνολογίας με 67%, οι κυβερνοαπειλές με 66%, η 
διαθεσιμότητα βασικών δεξιοτήτων με 64% και η μεταβαλλόμενη καταναλωτική συμπεριφορά με 57% 
συνιστούν τις πιο σημαντικές επιχειρηματικές απειλές για τους CEOs στην Κύπρο όσον αφορά τις 
προοπτικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων τους.  
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 
11 Απριλίου 2018, ο Συνέταιρος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην PwC Κύπρου κ. Φίλιππος Σώσειλος. 
Στη συζήτηση που ακολούθησε συμμετείχαν o Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου κ. Ευγένιος 
Ευγενίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cablenet Communication Systems Ltd κ. Νικόλας Σιακόλας και 
η  Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια της Hermes Airports Ltd κ. Ελένη Καλογήρου, η οποία 
συμμετείχε στην έρευνα παραχωρώντας προσωπική συνέντευξη. 
 
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της τοπικής έρευνας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου κ. Ευγένιος 
Ευγενίου, ανέφερε ότι «Η πλειοψηφία των CEOs στην Κύπρο πιστεύει ότι η παγκόσμια οικονομική 
ανάπτυξη θα βελτιωθεί. Αυτό φαίνεται να είναι κατά μέρος αποτέλεσμα της ισχυροποίησης της 
κυπριακής οικονομίας καθώς αυτή  καταγράφει αυξανόμενα θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, που 
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αγγίζουν το τελευταίο τρίμηνο του 2017 το 3,9%. Η αύξηση της παραγωγικότητας, η προσέλκυση 
παραγωγικών επενδύσεων, οι μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν  την ανταγωνιστικότητα  και την  
καινοτομία αποτελούν το επόμενο μεγάλο στοίχημα της Κύπρου», κατέληξε ο κ. Ευγενίου.  
 
Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.pwcceosurvey.com.cy 
 

 
 


