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«Το Brexit δημιουργεί μεγάλη ζήτηση για συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο»
Ενώ απομένουν λιγότερες από 60 ημέρες για την καταληκτική ημερομηνία του Brexit, είναι
δύσκολο να βρεθούν στην οικονομία του ΗΒ τομείς που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου
εργασιών τους. Όμως οι εταιρείες consultants αποτελούν εξαίρεση. Σύμφωνα με την Tussell1, μια βάση
δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις, οι συμβουλευτικές εταιρείες κέρδισαν πέρυσι 34 πρόσθετες
συμβάσεις συνολικού ύψους £ 95 εκ.2 Οι συμβάσεις αυτές ανταποκρίνονται άμεσα στην ανάγκη να
βοηθηθεί η δημόσια διοίκηση του ΗΒ στην προετοιμασία για την έξοδό της χώρας από την ΕΕ και
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εκπόνηση εθνικής αγροτικής πολιτικής, τη δημιουργία ενός
αυτοματοποιημένου συστήματος τελωνειακών διασαφήσεων και τη διαχείριση των συνεπειών του
Brexit στα πανεπιστήμια και τον επιστημονικό τομέα.
Οι περικοπές θέσεων εργασίας την τελευταία δεκαετία3 σε όλη τη βρετανική δημόσια διοίκηση
είχαν σαν συνέπεια πολλές δημόσιες υπηρεσίες να αγωνίζονται σήμερα να βρουν προσωπικό για να
διαχειριστούν τις αλλαγές. Μια πρόσφατη έκθεση του National Audit Office (NAO - Εθνικό Ελεγκτικό
Συνέδριο) αναφέρει ότι οι περικοπές θέσεων εργασίας έχουν αφήσει σημαντικά κενά στην ικανότητα
της βρετανικής δημόσιας διοίκησης να αντιμετωπίσει τις αυξημένες απαιτήσεις του Brexit. Το ΝΑΟ
σημειώνει ότι Υπουργεία, όπως το Defra4, τα οποία διαθέτουν μεγάλα ποσά χρηματοδότησης από την
ΕΕ, χρειάζονται νομικούς, οικονομικούς και τομεακούς εμπειρογνώμονες για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων του Brexit.
Σύμφωνα με την Tussell, αρκετά εκατομμύρια έχουν επίσης δαπανηθεί για συμβουλευτικές
υπηρεσίες σε τομείς που δεν αναφέρονται άμεσα στην ΕΕ, αλλά καλούνται να αντιμετωπίσουν τις
επιπτώσεις της εξόδου. Πρόσφατα ο Gus Tugendhat, ιδρυτής της Tussell, ανέφερε δημοσίως ότι:
«ακόμη και στις καλύτερες περιστάσεις, η δημόσια διοίκηση του ΗΒ από μόνη της δεν θα είχε ποτέ
επαρκές βάθος ή εμπειρογνωμοσύνη για να ολοκληρώσει στον διαθέσιμο χρόνο ένα τεράστιο έργο όπως
το Brexit. Η ανάθεση ορισμένων από τις σημαντικές μελέτες σε εξωτερικούς συμβούλους (outsourcing)
ήταν αναπόφευκτη και ρεαλιστική ».
Πολλές από τις συμβουλευτικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέχουσα θέση στον κατάλογο του
UKs Leading Management Consultants 2019. Σύμφωνα με την Tussell, η μεγαλύτερη σύμβαση
ανατέθηκε από το Cabinet Office τον Απρίλιο 2018 σε εννέα συμβουλευτικές εταιρείες, μεταξύ των
οποίων η PwC, η Deloitte και η McKinsey, οι οποίες έλαβαν από £ 5 εκ. έως και £ 10 εκ. για υπηρεσίες
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σε τομείς που σχετίζονται με το Brexit, αν και υπάρχουν λίγες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς
περιλαμβάνουν οι τομείς αυτοί. Τρία από τα συμβόλαια αυτά, συνολικής αξίας £ 25 εκ., διατέθηκαν
στις εταιρείες Bain, McKinsey και Boston Consulting. Οι EY και Deloitte έλαβαν επίσης £ 10 εκ.
εκάστη. Η PwC κέρδισε τη μεγαλύτερη αξία των εργασιών που σχετίζονται με το Brexit,
εξασφαλίζοντας συνολικά συμβάσεις αξίας £ 14 εκ., που αφορούν το Cabinet Office, καθώς και το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων (Defra), το Υπουργείο Μεταφορών
και την παροχή συμβουλών σχετικά με τις επιπτώσεις του Brexit στη Βόρειο Ιρλανδία.
Αυτή η παρτίδα των συμβάσεων πρόκειται να διαρκέσει μέχρι την άνοιξη του 2019, αλλά, όπως
αναφέρουν οι FT5, υπάρχει σαφής επιλογή οι συμβάσεις να ανανεωθούν για ένα ακόμη έτος με το ίδιο
κόστος. Ο Larry Zeenny, διευθυντής του δικτυακού τόπου Consultancy.uk, δήλωσε πρόσφατα ότι
πολλές από τις μεγάλες εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών δημιούργησαν Brexit
Departments για να επωφεληθούν από την αυξανόμενη ζήτηση για συμβουλές που σχετίζονται με το
άρθρο 50 και καλύπτουν τα πάντα, από την ανάλυση των επιπτώσεων και την προετοιμασία έως την
εκτέλεση επιχειρησιακών σχεδίων.
Οι περισσότερες υπηρεσίες συμβούλων που σχετίζονται με το Brexit έχουν επικεντρωθεί στο
ΗΒ, αλλά τώρα επεκτείνονται και στην Ευρώπη, όπου εταιρείες και κυβερνητικές υπηρεσίες επίσης
διαπιστώνουν ότι πρέπει να αναπτύξουν εμπειρογνωμοσύνη για να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της
εφαρμογής του άρθρου 50. Σε ορισμένες περιπτώσεις, προσέθεσε ο κ. Zeenny, οι σύμβουλοι είναι
ενσωματωμένοι σε κυβερνητικά τμήματα παρέχοντας "σύντομες, στρατηγικές συμβουλευτικές
υπηρεσίες", ενώ σε άλλες περιπτώσεις προσφέρουν καθημερινή υποστήριξη, όπως η ίδρυση και
λειτουργία γραφείων διαχείρισης έργων.
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