
Δελτίο τύπου

Πιο αισιόδοξοι οι CEOs στην Κύπρο για τις προοπτικές ανάπτυξης της 
παγκόσμιας οικονομίας  

Η PwC παρουσίασε τα τοπικά ευρήματα της 20ης Ετήσιας Παγκόσμιας Έρευνας για τους 
CEOs

Αισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs των κυπριακών επιχειρήσεων για την πορεία της παγκόσμιας 
οικονομίας, σύμφωνα με τα τοπικά αποτελέσματα της 20ης Ετήσιας Παγκόσμιας Έρευνας της PwC για 
τους CEOs. 

Η PwC Κύπρου διεξήγαγε για 6η συνεχόμενη χρονιά τοπική έρευνα στην οποία συμμετείχαν 89 ηγετικά 
στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος η παγκόσμια έρευνα 
διενεργήθηκε σε 79 χώρες και συμμετείχαν συνολικά περίπου 1,400 CEOs.  

Από την έρευνα διαφαίνεται ότι οι CEOs των κυπριακών επιχειρήσεων παρουσιάζονται πιο αισιόδοξοι 
για τις προοπτικές ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. 
Συγκεκριμένα, το 36% των CEOs στην Κύπρο αναμένει ότι θα υπάρξει βελτίωση μέσα στους επόμενους 
12 μήνες (έναντι 33% πέρσι), το 37% διαβλέπει παραμονή στα ίδια επίπεδα, ενώ το 24% πιστεύει πως η 
οικονομία θα σημειώσει ύφεση.  

Επιπρόσθετα, αισιοδοξία επικρατεί και για τις προοπτικές αύξησης των εσόδων των εταιρειών τους 
κατά τους επόμενους 12 μήνες. Παρόλο που παρατηρείται μια μικρή πτώση σε σχέση με πέρσι, από 85% 
σε 83%, το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν πολύ αισιόδοξοι, σημειώνει σημαντική αύξηση. 
Συγκεκριμένα, το 31% δηλώνουν πολύ αισιόδοξοι (έναντι 20% πέρσι), το 52% σχετικά αισιόδοξοι και το 
17% απαισιόδοξοι.  

Από την έρευνα διαπιστώνεται η πρόθεση των CEOs στο σύνολο τους να επικεντρωθούν στην οργανική 
ανάπτυξη και στη μείωση του κόστους, προκειμένου να ενισχύσουν την ανάπτυξη της κερδοφορίας 
τους, ενώ το 46% των CEOs στην Κύπρο πιστεύουν πως θα προχωρήσουν σε αύξηση του ανθρώπινου 
δυναμικού τους κατά τους επόμενους 12 μήνες. Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα αποτελεί την πρώτη 
επιλογή των CEOs στην Κύπρο για ανάπτυξη των εταιρειών τους, ενώ ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο 
και η Ρωσία.   

Στο επίκεντρο των ανησυχιών των CEOs στην Κύπρο βρίσκεται και φέτος η γεωπολιτική αβεβαιότητα 
με ποσοστό 79%, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με πέρσι. Παράλληλα, το μέλλον της 
Ευρωζώνης προβληματίζει το 67% των συμμετεχόντων στην Κύπρο έναντι 75% που είναι το αντίστοιχο 
ποσοστό μεταξύ των CEOs της Ευρωζώνης. Στις κυριότερες απειλές που διαβλέπουν οι CEOs στην 
Κύπρο περιλαμβάνονται επίσης, η αβέβαιη οικονομική ανάπτυξη με ποσοστό 60% και οι υπέρμετρες 
νομοθετικές ρυθμίσεις με 58%. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα συγκεκριμένα ποσοστά ανέρχονται στο 82% 
και 80% αντίστοιχα. Σε σχέση με τις επιχειρηματικές απειλές, το 46% των CEOs των κυπριακών 
επιχειρήσεων ανησυχούν ιδιαίτερα για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά, ενώ το 44% θεωρεί και τη 
ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας ως μία από τις σημαντικότερες απειλές.  

Τα αποτελέσματα της 20ης Ετήσιας Παγκόσμιας Έρευνας για τους CEOs παρουσίασε σε ειδική 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017, ο Συνέταιρος, Υπεύθυνος 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην PwC Κύπρου, κ. Φίλιππος Σώσειλος. Στη συζήτηση που ακολούθησε 
συμμετείχαν o Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου κ. Ευγένιος Ευγενίου και ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου κ. John Patrick Hourican, ο οποίος συμμετείχε στην παγκόσμια 
έρευνα παραχωρώντας εις βάθος συνέντευξη. 

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της τοπικής έρευνας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου κ. Ευγένιος 
Ευγενίου, ανέφερε ότι «η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος προσαρμογής σε συνδυασμό με την 
ανοδική πορεία της κυπριακής οικονομίας, συνέβαλαν καθοριστικά στην αισιοδοξία των CEOs των 
κυπριακών επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συνεχώς 
μεταβαλλόμενες συνθήκες, οι προκλήσεις παραμένουν. Είναι σημαντικό λοιπόν οι επιχειρήσεις να 
επικεντρωθούν και να επενδύσουν στην τεχνολογία, στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους 
αλλά και να προσαρμοστούν στις ανάγκες της αγοράς, δημιουργώντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
που θα τους θωρακίσουν για το μέλλον». 

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.pwcceosurvey.com.cy
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