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PwC: Η ανάπτυξη στην Κύπρο μέσα από τις Ευρωπαϊκές προκλήσεις στο 
επίκεντρο του συνεδρίου του Economist 

 
 
Η PwC Κύπρου ήταν ο Premium Χρυσός Χορηγός του 15ου Συνεδρίου του Economist που 
πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Νοεμβρίου στη Λευκωσία. Το συνέδριο απασχόλησαν θέματα όπως οι 
εξελίξεις και οι οικονομικές προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Brexit, η ασφάλεια στην περιοχή 
αλλά και η ενίσχυση της δημοσιονομική πειθαρχίας, της κοινωνική συνοχής και της κουλτούρας 
καινοτομίας.   
 
Εξετάστηκαν επίσης ζητήματα που διαμορφώνουν το μέλλον του τραπεζικού τομέα όπως η προοπτική 
ολοκλήρωσης της τραπεζικής ένωσης στα επόμενα χρόνια, η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων και οι εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης της ανάπτυξης.  Ειδική αναφορά έγινε και στον 
τομέα της ενέργειας όπου αναλύθηκαν οι παγκόσμιες τάσεις που επηρεάζουν την περιοχή και οι 
τελευταίες εξελίξεις στο ενεργειακό.  
 
Το συνέδριο χαιρέτησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ Νίκος Αναστασιάδης o οποίος τόνισε τη 
σημασία της περιφερειακής συνεργασίας για την επίτευξη των εθνικών αναπτυξιακών και ενεργειακών 
μας στόχων.  
 
Κατά την διάρκεια του συνεδρίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC, κ Ευγένιος Χρ. Ευγενίου ανέφερε 
ότι «Πρέπει να επικεντρωθούμε στην ποιότητα και στην αποτελεσματικότητα των κρατικών δαπανών. 
Αυτό σε συνδυασμό με τις διαρθρωτικές αλλαγές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
παραγωγικότητας αποτελούν τη μόνη λύση για να επιτευχθεί μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη 
δημιουργώντας "δημοσιονομικό χώρο" για επενδύσεις σε υποδομές, στην εκπαίδευση, στην 
καινοτομία, στην έρευνα και σε προγράμματα που στοχεύουν στην επίτευξη κοινωνικής συνοχής».   

  
###ΤΕΛΟΣ### 

 

Σημειώσεις: 
 
Το περιεχόμενο αυτό προορίζεται για γενική ενημέρωση, και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την 
εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλή. 
 
© 2019 PricewaterhouseCoopers Λτδ. Με επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων.  
Ο όρος PwC αναφέρεται στην PwC Κύπρου και σε ορισμένες περιπτώσεις πιθανόν να αναφέρεται στο 
δίκτυο της PwC. Ο κάθε ένας οργανισμός-μέλος αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Για 
περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pwc.com/structure. 
 
Στόχος μας στην PwC Κύπρου, είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και η επίλυση των προβλημάτων. 
Το παγκόσμιο δίκτυο της PwC αποτελείται από περισσότερους από 276,000 ανθρώπους σε 157 
χώρες και όλοι μαζί δεσμευόμαστε να προσφέρουμε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τις 
Ελεγκτικές & Συμβουλευτικές αλλά και τις Φορολογικές και Νομικές Υπηρεσίες. Μοιραστείτε μαζί μας 
ότι σας απασχολεί. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας στο www.pwc.com.cy 
 
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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