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Έντονη ελληνική παρουσία  
Στο EFCA Forum 2005 

 
Με έντονη ελληνική παρουσία διεξήχθη στις 24 Φεβρουαρίου 2005 στις Βρυξέλες 
το Forum 2005 της EFCA. Περίπου 20 εκπρόσωποι ελληνικών µελετητικών 
εταιρειών παρακολούθησαν τις εργασίας του Forum, ενώ 4 ελληνικές εταιρείες 
(Α∆Κ, ADO, ∆ΕΚΑΘΛΟΝ, SGI-TRADEMCO) ήταν υποστηρικτές (sponsors). 
 

Η συµµετοχή αυτή είναι µια σαφής ένδειξη της προσπάθειας των ελληνικών µελετητικών 
εταιρειών για αναπροσανατολισµό των δραστηριοτήτων τους µε έµφαση στις δραστηριότητες 
εκτός Ελλάδος.  

Στο συνέδριο συµµετείχαν περίπου 150 στελέχη µελετητικών εταιρειών και εταιρειών 
συµβούλων από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από χώρες που είναι συνδεδεµένες 
µ’ αυτήν µε διάφορους τρόπους (χώρες υπό ένταξη, χώρες που θα ξεκινήσουν διαδικασίες 
ένταξης κ.λπ.).  

Οι στόχοι του συνεδρίου ήταν να προσφέρει υψηλού επιπέδου περιληπτική παρουσίαση 
των χρηµατοδοτικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων και κατά δεύτερο να δώσει την ευχέρεια στους συµµετέχοντες να γνωρισθούν µεταξύ 
τους και µε τους οµιλητές - στελέχη των παραπάνω διεθνών οργανισµών. 
 
Οι συνεδριάσεις 

Το Forum είχε τρεις αυτόνοµες συνεδριάσεις: Η πρώτη ήταν αφιερωµένη στην 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την επίπτωση στους συµβούλους µηχανικούς, η δεύτερη στην 
εξέλιξη των διορθωτικών προγραµµάτων και των προγραµµάτων συνοχής στην  νέα διευρυµένη 
Ε.Ε. και η τρίτη στις πολιτικές βοήθειας προς τις τρίτες χώρες.  

Στην πρώτη ενότητα ήταν οµιλητές από τον ιδιωτικό τοµέα και από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Στην δεύτερη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από χώρες που πρόσφατα έχουν 
ενταχθεί στην Ε.Ε. Στην τελευταία ενότητα ήταν εκπρόσωποι της Ε.Ε. και Επενδυτικού 
Τραπεζών.  

Τις συνεδριάσεις διηύθυνε ο τέως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Henning 
Christophersen. Αναλυτικά πρακτικά θα βρει κανείς στο site της EFCA. 
 
Ενδιαφέροντα στοιχεία 

Στη συνέχεια θα αναφερθούν µερικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία από τις εισηγήσεις. 
Στον τοµέα συµβούλων-µελετητών στις χώρες τις Ε.Ε. απασχολούνται περίπου 650.000  άτοµα, 
προσωπικό υψηλού επιστηµονικού επιπέδου, ενώ ο ετήσιος κύκλος εργασιών των παραπάνω 
εταιρειών είναι περίπου 70 δισ. ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε επενδύσεις περίπου 1530 δισ. ευρώ, 
δηλαδή ο κύκλος εργασιών των µελετητών παράγει επενδύσεις 22 φορές υψηλότερες.  

Από πολλές εταιρείες στην Ε.Ε. θεωρείται αναγκαία η επένδυση στην επιµόρφωση και 
στην εξάσκηση των στελεχών των εταιρειών. Επισηµάνθηκαν οι κίνδυνοι από τον γιγαντισµό των 
εταιρειών και υποδείχθηκε η δηµιουργία οµάδων συνεργαζοµένων εταιρειών για 
αλληλοϋποστήριξη ως εναλλακτική λύση.  

Έγινε, επίσης, αναφορά και στην υπό επεξεργασία Κοινοτική Οδηγία για τις υπηρεσίες 
και στις αντιθέσεις που δηµιούργησε η πρώτη έκδοσή της που δηµοσιεύθηκε (ήδη έχει αποσυρθεί 
για νέα επεξεργασία).  

Οµιλητές από διεθνείς τράπεζες (European Investment Bank, Kreditanstalt fur 
Weideraufban, European Bank of Reconstruction and Development) παρουσίασαν τον τοµέα και 
τον τόπο που κάθε µια εξειδικεύεται, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο αξιολογεί τις διάφορες 
επενδύσεις.  
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Ως προς τις κύριες τάσεις στην διεθνή αγορά των εταιρειών συµβούλων/µελετητών 
αναφέρθηκαν οι ακόλουθες:  
• Αύξηση του ρόλου των τοπικών παραγόντων στις αναπτυσσόµενες χώρες στις διαδικασίες 
ανάθεσης.  

• Σταθεροποίηση των αγορών και αύξηση του ρόλου των µεγάλων διεθνών εταιρειών. 
• Αύξηση των συµπράξεων µε µη κρατικούς φορείς στις τοπικές αγορές.  
Τέλος, όσον αφορά την βοήθεια προς τις τρίτες χώρες από την Ε.Ε., το υπάρχον νοµικό 

πλαίσιο θα αντικατασταθεί από τρία οριζόντια εργαλεία και τρία κάθετα.  
• Το πρώτο θα καλύπτει αυτό που δεν καλύπτουν το επόµενο.  
• Το δεύτερο θα καλύπτει τρίτες χώρες στην ευρωπαϊκή περιφέρεια (Ανατολική και 
Νοτιοανατολική Ευρώπη) και θα αντικαταστήσει το MEDA και TACIS.  

• Το τρίτο θα καλύπτει τις υπό ένταξη χώρες και θα αντικαταστήσει τα Phere, ISPA, SAPARD 
CARDS κ.λπ.  
Τα κάθετα εργαλεία θα καλύπτουν την ανθρωπιστική βοήθεια, µακροοικονοµική βοήθεια και 

την υποστήριξη των χωρών που αντιµετωπίζουν κρίσεις και αστάθεια. 
 


