
 

Δελτίο τύπου 
 

Στα $35.9 δις τα παγκόσμια έσοδα της PwC για το 2016 
 

 
To δίκτυο της PwC παρουσίασε ακαθάριστα έσοδα ύψους $35.9 δις για το οικονομικό έτος που 
ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2016, με τα συνολικά παγκόσμια έσοδα του οργανισμού να 
καταγράφουν αύξηση πέραν του 7%, σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία. 
 
Η μεγαλύτερη εισοδηματική ανάπτυξη προέρχεται από τις αναπτυσσόμενες αγορές - κυρίως την Ασία, 
όπου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10%, με ισχυρή απόδοση σε Ινδία και Κίνα. Στη Βόρειο Αμερική και 
στην Καραϊβική τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8%, ωθούμενα από την ισχυρή απόδοση που κατέγραψαν 
στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη αγορά της PwC παγκοσμίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Νότιο και Κεντρική 
Αμερική τα έσοδα του οργανισμού αυξήθηκαν κατά 9%. Στη Δυτική Ευρώπη η ανάπτυξη ήταν 
σταθερή, καταγράφοντας άνοδο 6%, ενώ σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη σημειώθηκε 
αξιοσημείωτη εισοδηματική ανάπτυξη της τάξης του 10%. 
 
Η ζήτηση των υπηρεσιών διασφάλισης και των ελεγκτικών υπηρεσιών του δικτύου παραμένει ισχυρή, 
παρά τον έντονο ανταγωνισμό και τη συμπίεση των τιμών παγκοσμίως. Κατά το 2016, ο τομέας 
υπηρεσιών διασφάλισης της PwC, η αξία του οποίου ανέρχεται στα $13 δις, αυξήθηκε κατά 6%. 
Ευρύτερες υπηρεσίες διασφάλισης όπως ΙΤ, διασφάλιση ρίσκου και δεδομένων είναι τομείς στους 
οποίους η PwC οδηγεί την καινοτομία και επεκτείνει τις επενδύσεις της.  

 
Η αύξηση ύψους 8% των εσόδων από συμβουλευτικές υπηρεσίες σε $11.5 δις, ήταν αποτέλεσμα της 
αυξημένης ζήτησης από πελάτες για υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση στρατηγικής αλλά 
και την εφαρμογή της (strategy through execution), καθώς και της αξιοσημείωτης ανάπτυξης ενός 
ευρέως φάσματος συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες forensics και υπηρεσίες που 
σχετίζονται με συμφωνίες. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες διαδικτυακής ασφάλειας, οι ψηφιακές 
υπηρεσίες καθώς και οι υπηρεσίες data & analytics επωφελήθηκαν από τις πρόσφατες, σημαντικές 
επενδύσεις της PwC.  

 
Οι ευνοϊκές συνθήκες αγοράς για συμφωνίες επηρέασαν θετικά τις φορολογικές υπηρεσίες του 
δικτύου, με τα σχετικά έσοδα να αυξάνονται κατά 7%, σε $9.1 δις. Επιπρόσθετα, υπήρξε συνεχής, 
ισχυρή ζήτηση για συμμόρφωση, εταιρικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και μεταφορά τιμολόγησης 
διεθνώς. 

 
Η ποιότητα συνεχίζει να είναι η κινητήριος δύναμη όλων των οργανισμών της PwC παγκοσμίως. Κατά 
το 2016, $500 εκατομμύρια επενδύθηκαν για την περαιτέρω ενδυνάμωση της ποιότητας και της 
παράδοσης των υπηρεσιών του οργανισμού, καθώς συνεχίζει να επικεντρώνεται με ζήλο στην κάλυψη 
των αναγκών των πελατών του.  

 
Σε σχετικές δηλώσεις του, ο Bob Moritz, επικεφαλής της PricewaterhouseCoopers International Ltd 
ανέφερε: «Η δύναμη του εμπορικού μας σήματος, οι ευκαιρίες που παρέχουμε στους ανθρώπους μας, 
η ποιότητα των υπηρεσιών μας και η επικέντρωσή μας στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών 
μας βρίσκονται στον πυρήνα της PwC και είναι τα σταθμά με τα οποία μετρούμε την επιτυχία. H 
αύξηση των εσόδων του οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016 σε όλες τις κύριες αγορές και 
επιχειρήσεις είναι περίτρανη απόδειξη του ουσιαστικού σκοπού μας, που είναι η οικοδόμηση 
εμπιστοσύνης και η επίλυση προβλημάτων». 

 
Διανύουμε μια εποχή πρωτοφανούς ελέγχου, με το κοινό να έχει μεγαλύτερες προσδοκίες από τις 
επιχειρήσεις σήμερα. Ως οργανισμός επικεντρωνόμαστε όχι μόνο στο πώς μπορούμε να 
εξυπηρετήσουμε καλύτερα τις ανάγκες του πυρήνα των πελατών μας αλλά και της κοινωνίας 
γενικότερα. Αυτή η πρόθεση αντανακλάται στους στόχους μας, στην κουλτούρα που οικοδομούμε σε 
ολόκληρο το δίκτυό μας και στις ιστορίες που εντάσσονται στον ετήσιο απολογισμό μας».  
 
Άνθρωποι 
 
Το δίκτυο της PwC καλωσόρισε αριθμό-ρεκόρ νεοεισερχομένων το 2016, προσθέτοντας 58,801 άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων 26,780 αποφοίτων. Γενικά, το δυναμικό της PwC παγκόσμια αυξήθηκε κατά 
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7% (περισσότεροι από 223,000 άνθρωποι). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό ήταν σε 
αγορές που παρουσίασαν ισχυρή ανάπτυξη, όπως στην Ασία, την Κεντρική και την Ανατολική 
Ευρώπη. Αξίζει να σημειωθεί ότι 83% του προσωπικού του οργανισμού δηλώνουν περήφανοι που 
εργάζονται στην PwC.  

 
Αναλυτικά, τo οικονομικό έτος 2016 περισσότεροι από τους μισούς νεοεισελθέντες απόφοιτους ήταν 
γυναίκες. Επιπρόσθετα, 665 συνέταιροι έγιναν δεκτοί σε ολόκληρο το δίκτυο της PwC, με τις 
προαγωγές γυναικών συνεταίρων να έχουν αυξηθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αντανακλώντας 
πλέον το 27% του συνόλου των νέων συνεταίρων.   

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το υπό εξέταση οικονομικό έτος, η PwC δώρισε $63 εκατομμύρια σε 
κοινοτικές δράσεις και περισσότερες από 820,000 εργατοώρες σε επαγγελματικές υπηρεσίες και 
εξειδικευμένες εθελοντικές δραστηριότητες.  

 
 

Σημειώσεις: 
1   These figures relate only to the 21 leading firms in the PwC network 
 
Το περιεχόμενο αυτό προορίζεται για γενική ενημέρωση, και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την 
εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλή. 
 
© 2016 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. 
 
H PwC Κύπρου στηρίζει τις επιχειρήσεις αλλά και τους ίδιους τους ανθρώπους ώστε να δημιουργήσουν 
την αξία που αναζητούν. Είμαστε μέλος του παγκόσμιου δικτύου της PwC που αποτελείται από 
περισσότερους από 208,000 ανθρώπους σε 157 χώρες.  Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας και 
δεσμευόμαστε να προσφέρουμε υψηλή ποιότητα στις Ελεγκτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες αλλά και 
στις 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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