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Πλαίσιο συζήτησης για την εκδήλωση – συνάντηση των μελών του ΣΕΓΜ

«Δεδομένα και συνθήκες ανταγωνισμού στον τομέα των μελετητικών – συμβουλευτικών
υπηρεσιών».

Στη δυσμενέστατη περίοδο που διανύει η χώρα μας, ο κλάδος των μελετητικών-
συμβουλευτικών επιχειρήσεων, τον οποίο εκπροσωπεί ο Σύνδεσμός μας, βρίσκεται σε ιδιαιτέρως
κρίσιμη κατάσταση ως προς τη βιωσιμότητά του, αφενός λόγω της διαρκούς συρρίκνωσης του
κύκλου εργασιών, αφετέρου -και το κυριότερο- λόγω της διαφαινόμενης έλλειψης μελλοντικής
προοπτικής και αδυναμίας μεσομακροπρόθεσμου σχεδιασμού για τον ρόλο του κλάδου.

Όπως επανειλημμένως έχει επισημάνει ο ΣΕΓΜ, η επιδεινούμενη αυτή κρίση του κλάδου δεν
είναι αποκλειστική απόρροια της εθνικής οικονομικής κρίσης, αλλά οφείλεται κυρίως στην
διαχρονικώς εσφαλμένη πολιτική και θεσμική προσέγγιση του μελετητικού-συμβουλευτικού τομέα,
ως τομέα της εθνικής οικονομίας, η οποία λειτουργεί περιοριστικά, δεν επιτρέπει την ανάπτυξη και
την υγιή επιχειρηματικότητα και έχει οδηγήσει, χωρίς υπερβολή, στην απαξίωση των μελετητικών-
συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Το επί δεκαετίες ισχύον αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης, πιστοποίησης και λειτουργίας
των μελετητικών-συμβουλευτικών επιχειρήσεων, ουσιαστικώς ευνόησε την ευκαιριακή
επιχειρηματικότητα και εμπόδισε τη δημιουργία ελληνικών εταιρειών με μέγεθος, οργάνωση και
υποδομές και -εν γένει- με ανταγωνιστικές δυνατότητες συστηματικής εξωστρεφούς
δραστηριοποίησης, παρά το γεγονός ότι η χώρα μας παρείχε ευνοϊκές και εξαιρετικές συνθήκες τα
τελευταία 20-25 έτη, λόγω του τεραστίου προγράμματος δημοσίων έργων που υλοποιήθηκε, μέσω
των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και των ολυμπιακών αγώνων.

Είναι σαφές ότι η βιωσιμότητα του κλάδου, εκτός των αναμενόμενων δυνατοτήτων ουσιαστικής
συμμετοχής και συμβολής στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας μας, κυρίως μέσω της
αξιοποίησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2007-2014 και των όποιων ιδιωτικών επενδυτικών
σχεδίων, εξαρτάται -σε μέγιστο βαθμό- από τη δυνατότητα αυτού για εξωστρεφή, καινοτόμο και
ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα, η οποία όμως προϋποθέτει αλλαγή νοοτροπίας, από όλους, και
σχεδιασμό ειδικών δράσεων για τον τομέα των μελετητικών/συμβουλευτικών επιχειρήσεων, με
στόχο την ουσιαστική ανάπτυξή του.

Δυστυχώς, η χώρα μας είναι ίσως η μοναδική από τις αναπτυγμένες χώρες που δεν διαθέτει
μία, έστω, μελετητική/συμβουλευτική εταιρεία μεσαίου μεγέθους για τα διεθνή δεδομένα. Στις άλλες
χώρες ο κλάδος αυτός είναι από τους πλέον εξωστρεφείς, συνιστά σημαντικό κλάδο της οικονομίας
και κατατάσσεται στις προτεραιότητες της οικονομικής διπλωματίας, όχι για τη λογιστική συμμετοχή
του στο Α.Ε.Π., αλλά για την μεγάλη προστιθέμενη αξία του στους λοιπούς τομείς της οικονομίας
(κατασκευές, εμπόριο, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, κ.λπ.) και στον επενδυτικό σχεδιασμό και
προγραμματισμό.
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Για την αντιστροφή της σημερινής κατάστασης απαξίωσης, την πολιτική, κοινωνική και
οικονομική ανόρθωση και την ουσιαστική και υγιή ανάπτυξη του κλάδου των μελετητικών-
συμβουλευτικών υπηρεσιών, ο οποίος -σημειωτέον- μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην
αναχαίτιση του εντεινόμενου μεταναστευτικού ρεύματος επιστημόνων, πιστεύουμε ότι απαιτείται
πλήρης ρήξη με το παρελθόν και το παρόν, και αλλαγή σελίδας μέσω ενός ταχύρρυθμου
προγράμματος δράσεων, το οποίο θα συνοδεύεται από τολμηρές θεσμικές παρεμβάσεις, με
πρωταρχικούς στόχους:

 τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό του συστήματος πιστοποίησης των μελετητικών –
συμβουλευτικών επιχειρήσεων και την εξυγίανση της μελετητικής αγοράς,

 την διασφάλιση των θεμελιωδών αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και την
ανάπτυξη υγιών και αποτελεσματικών συνθηκών ανταγωνισμού,

 την ενίσχυση και την προστασία της ουσιαστικής και συστηματικής επιχειρηματικότητας και την
εξάλειψη του φαινομένου της ευκαιριακής επιχειρηματικής δράσης,

 την προώθηση της πραγματικής εταιρικής επιχειρηματικότητας και την παροχή κινήτρων για τη
δημιουργία Ελληνικών μελετητικών - συμβουλευτικών εταιρειών, με μέγεθος, οργάνωση και
υποδομές, που θα προσδώσουν δυνατότητες ανταγωνισμού των αλλοδαπών συναφών
εταιρειών και θα επιτρέπουν την συστηματική εξωστρεφή δραστηριοποίηση.

Σήμερα, το ανεπαρκές και αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο, η οικονομική κρίση και ο
περιορισμός του μελετητικού αντικειμένου, σε συνδυασμό με την απελευθέρωση των εκπτώσεων
(Ν. 3919/2011), έχουν δημιουργήσει απαράδεκτες και ανεξέλεγκτες συνθήκες ανταγωνισμού και
έχουν μετατρέψει τους διαγωνισμούς των δημοσίων συμβάσεων σε «αγώνες επίδειξης
εκπτώσεων».

Όπως είχε προβλέψει ο Σύνδεσμός μας, η αποσπασματική, άνευ πρόβλεψης προληπτικών και
ασφαλιστικών μέτρων, εφαρμογή της ελεύθερης έκπτωσης δεν μπορεί να επιτύχει τους βασικούς
στόχους της, δηλαδή την εξυγίανση του ανταγωνισμού και τη διασφάλιση της διαφάνειας.
Δυστυχώς, η πρόβλεψή μας αυτή επιβεβαιώθηκε πολύ γρήγορα, καθόσον από τα στοιχεία των
διαγωνισμών, κατά το διάστημα εφαρμογής του μέτρου, προκύπτει ότι δίδονται ανεξέλεγκτες
εκπτώσεις, οι οποίες πλέον, ξεπερνούν παγίως το 60% και φτάνουν σε πολλές περιπτώσεις μέχρι
και το 85%, φαινόμενο που εντείνεται συνεχώς και έχει οδηγήσει στην πλήρη απαξίωση και στον
ευτελισμό του κλάδου.

Λαμβάνοντας, δε, υπόψη αφενός την έλλειψη τεχνικών προδιαγραφών, αφετέρου τις
αντικειμενικές αδυναμίες της δημοσίας διοίκησης για την άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου και
αυστηρής επίβλεψης των ανατιθέμενων συμβάσεων, η συνέχιση της κατάστασης αυτής, εκτός των
αναμενόμενων δυσμενών συνεπειών για το δημόσιο συμφέρον και τη χώρα, ιδίως όταν οι μελέτες
αυτές αφορούν έργα ενταγμένα στο τρέχον ΕΣΠΑ ή έργα προγραμματιζόμενα προς υλοποίηση στη
νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, θα επιφέρει πλήρη στρέβλωση στην αγορά των μελετών
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και των συναφών υπηρεσιών, εξαφανίζοντας τις υγιείς, δραστήριες και καταξιωμένες εταιρείες, οι
οποίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν και να επιβιώσουν σ’ ένα τέτοιο διαμορφούμενο
επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ο ΣΕΓΜ, έχοντας πλήρη γνώση των σημερινών δεδομένων και συνθηκών ανταγωνισμού στον
τομέα των μελετητικών – συμβουλευτικών υπηρεσιών, αλλά και της παθογένειας του όλου
συστήματος, εκτός των επανειλημμένων σχετικών παρεμβάσεων στα αρμόδια Υπουργεία και
Αρχές, αποφάσισε και ανέλαβε πρωτοβουλία έναρξης ενός ουσιαστικού, ειλικρινούς και
αμερόληπτου δημοσίου διαλόγου για το παρόν και το μέλλον των μελετητικών – συμβουλευτικών
επιχειρήσεων, στον οποίο προσκαλεί προς συμμετοχή όλους τους εμπλεκόμενους -εμμέσως ή
αμέσως- φορείς (Υπουργεία, Αρχές, Επιμελητήρια, επιχειρηματικούς Συνδέσμους, κ.ά.).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013, στο ξενοδοχείο ROYAL
OLYMPIC (Αθανασίου Διάκου 28-34, Aθήνα), με ώρα έναρξης 17.30.


