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PwC Κύπρου: Θετικά οικονομικά αποτελέσματα και το 2016 

 
Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το οικονομικό έτος 2016 παρουσίασε η PwC Κύπρου, την 
Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου, στη Λεμεσό, κατά το Ετήσιο Συνέδριο του οργανισμού. Συγκεκριμένα, τα 
έσοδα του οργανισμού για το 2016 ανήλθαν στα €79,8 εκ. και η συνολική συνεισφορά του στα έσοδα 
του κράτους διαμορφώθηκε στα €28,5 εκ. 
 
Το συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χάρης Γεωργιάδης και ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, κ. John Patrick Hourican, οι οποίοι παρουσίασαν τις 
θέσεις τους πάνω σε θέματα οικονομίας και μίλησαν για το σημερινό παγκόσμιο επιχειρηματικό και 
τραπεζικό περιβάλλον και τις προκλήσεις που αυτό αντιμετωπίζει. Επιπλέον, στο συνέδριο μίλησαν  
υψηλόβαθμα στελέχη της PwC από την Κύπρο αλλά και από το διεθνές δίκτυο του οργανισμού. Εκ 
μέρους του Junior Achievement, μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ειδικεύεται στην παροχή 
εκπαίδευσης σε θέματα νεανικής επιχειρηματικότητας και που η PwC Κύπρου στηρίζει σταθερά τα 
τελευταία δυο χρόνια, μίλησε  η CEO του οργανισμού, κ. Ελοίζα Σαββίδου. Στο επίκεντρο των 
συζητήσεων του συνεδρίου τέθηκε η πρόοδος της κυπριακής οικονομίας, οι εξελίξεις στους διάφορους 
επιμέρους τομείς της, καθώς και η υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα των επαγγελματικών 
υπηρεσιών. 
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου, κ. Ευγένιος Ευγενίου, προέβη σε απολογισμό του έτους,  
επισημαίνοντας τις σημαντικές επιτυχίες του οργανισμού. Επιπλέον, αναφέρθηκε στους στόχους και 
στις στρατηγικές προτεραιότητες για το επόμενο έτος, εκφράζοντας την πρόθεση του οργανισμού να 
επενδύσει σε νέες τεχνολογίες και νέες υπηρεσίες, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της αγοράς.  
 
Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χάρης Γεωργιάδης, δήλωσε: «Είναι με 
ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι και φέτος στο Ετήσιο Συνέδριο της PwC Κύπρου, όπου μου δόθηκε η 
ευκαιρία να επαναλάβω εκ μέρους της κυβέρνησης πόσο στρατηγικής σημασίας θεωρούμε τον τομέα 
των επαγγελματικών υπηρεσιών. Προφανώς, η Κύπρος διαθέτει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε 
αυτόν τον τομέα, ο οποίος έχει συμβάλει στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Θα συνεχίσουμε 
να συνεργαζόμαστε με τον ιδιωτικό τομέα και με τον τομέα των υπηρεσιών για να βελτιώνουμε 
διαρκώς αυτό ακριβώς το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Βρισκόμαστε σε έναν καλό δρόμο ως 
οικονομία, έχουμε πετύχει μια σημαντική ανάκαμψη αλλά δεν θα πρέπει να οδηγηθούμε στον 
εφησυχασμό. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και 
να διευρύνουμε τα πλεονεκτήματά μας. Η συνεργασία μας με την PwC προς αυτή την κατεύθυνση 
είναι και θα παραμείνει σημαντική». 
 
Σχολιάζοντας το συνέδριο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, κ. John Patrick Hourican, 
ανέφερε: «Ο κυπριακός τραπεζικός τομέας έχει περάσει μια μεγάλη δύσκολη περίοδο. Υπήρξε 
καταβεβλημένος, αλλά σήμερα πλέον μπορεί να ‘σταθεί στα πόδια του’ όντας ανταγωνιστικός ξανά. 
Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αρχίσουμε να κοιτάμε στο μέλλον συνεχίζοντας παράλληλα να 
εργαζόμαστε για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα του παρελθόντος. Αυτό είναι το καθήκον όλων μας, 
αλλά και της Κύπρου ευρύτερα: να ανταγωνιστούμε σε ένα διεθνές περιβάλλον, χωρίς να 
περιοριζόμαστε στο τοπικό σκηνικό». 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του 2016 η PwC Κύπρου συνέχισε να υλοποιεί ένα 
στοχευμένο πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για προώθηση της 
επιχειρηματικότητας ανάμεσα στους νέους.  
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Το περιεχόμενο αυτό προορίζεται για γενική ενημέρωση, και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την 
εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλή. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Κωνσταντίνα Λογοθέτη (+357-
22555108) email:  konstantina.logotheti@cy.pwc.com και την κ. Μύρια Πίττα (+357-22555103) 
email:  myria.pitta@cy.pwc.com, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες, PwC Κύπρου.    
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