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Μην διστάζεις να το λες!!!
                        Διαβάζω Θράκη Press

Η ιδιωτική επιχειρηματικότητα ως συνέπεια της κρίσης.

Είναι γεγονός ότι η τρέχουσα οικονομική ύφεση της Ελληνικής οικονομίας 
σε σύντομο χρονικό διάστημα έλαβε διαστάσεις οικονομικής κρίσης, η 
οποία έχει επιδράσει στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της 
εγχώριας οικονομίας. Όμως είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η κρίση 
αυτή δεν προέκυψε από τον αμιγώς ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, αλλά 
από τον δημόσιο και κυρίως από την δυσχερής χρηματοδότηση του. Ο 
ιδιωτικός τομέας τα τελευταία τριάντα χρόνια παρουσιάζει μια διαρκής 
συρρίκνωση σε σύγκριση με τον δημόσιο τομέα, του οποίου τα μεγέθη 
παρουσίαζαν μια συνεχή μεγέθυνση. Το γεγονός της μεταβολής αυτής 

εμφανίζεται από την αναλογική ή ποσοστιαία συμμετοχή των δύο τομέων (ιδιωτικού και 
δημόσιου) στην σύνθεση του ΑΕΠ της Ελληνικής οικονομίας. Είναι αλήθεια ότι η συμβολή του 
στενού και ευρύτερου δημοσίου (ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ) τομέα συνολικά έφτασε να ξεπερνά το 
50% του ΑΕΠ της χώρας, σε σύγκριση με το ποσοστό συμβολής του  ιδιωτικού τομέα. 
Ταυτόχρονα, πρέπει να αναφερθεί ότι η μεταβολή αυτή δεν συνέβη τυχαία και άμεσα. Αντίθετα 
αποτελεί συνέπεια μιας μακρόχρονης διαδικασίας και οικονομικών επιλογών, μέσα από τις 
οποίες η επιχειρηματικότητα οδηγήθηκε στο περιθώριο. Αυτό τεκμαίρεται άλλωστε και από 
τις προτιμήσεις του εγχώριου οικονομικά ενεργού πληθυσμού, όπου η επιλογή απασχόλησης 
του στον δημόσιο τομέα, αποτέλεσε την κύρια προτεραιότητα του έναντι της επιλογής για 
ανάπτυξη ιδίας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας με την ίδρυση ατομικής ή άλλης επιχείρησης. 
Είναι αλήθεια ότι οι δαιδαλώδεις και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, η άμεση 
και έμμεση φόρο-εισπρακτική στόχευση της επιχειρηματικότητας μέσα από τους υψηλούς 
φορολογικούς συντελεστές και τις κατά καιρούς περαιώσεις, συνάφειες και έκτακτες εισφορές, 
σε συνδυασμό με το δυσβάσταχτο μη μισθολογικό κόστος της απασχόλησης, αποτέλεσαν 
σημαντικούς παράγοντες για τον περιορισμό και την υστέρηση της επιχειρηματικότητας στην 
εγχώρια οικονομία μας. Από την άλλη πλευρά πρέπει να αναφερθεί και μια άλλη παθογένεια 
της οικονομίας μας, η οποία αφορά την στόχευση των  επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που 
αναπτύχθηκαν ή διατηρήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια  οι οποίες στην πλειονότητά τους 
στόχευαν, άμεσα ή/και έμμεσα, περισσότερο στον πελάτη-δημόσιο τομέα, και λιγότερο στην 
ιδιωτική οικονομία και στις εξαγωγές. Οι συνέπειες της στόχευσης αυτή ήταν δυσμενείς, αφού 
η κρίση του δημοσίου τομέα εύκολα και γρήγορα παρέσυρε και τον ιδιωτικό τομέα, και εν 
πολλοίς ένα μεγάλο και κρίσιμο αριθμό οικονομικών δραστηριοτήτων. 
Όμως η τρέχουσα οικονομική κρίση, εμφανίζεται να  μεταβάλλει, σε βάθος και πλάτος, τα 
δεδομένα της οικονομίας. Η προαποφασισμένη συρρίκνωση του δημόσιου τομέα τόσο αριθμητικά 
(σε απασχολούμενους), όσο και ποσοτικά (σε δραστηριότητες) καθώς και  μισθολογικά (σε 
επίπεδο αμοιβών), πρόκειται να αναδιατάξει τις ισορροπίες στην εγχώρια οικονομία. Ειδικότερα 
είναι αναμενόμενο να παρατηρηθεί η ανάπτυξη επιμέρους επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε 
οικονομικούς χώρους και δραστηριότητες που θα διατεθούν από τον δημόσιο τομέα μέσα 
από τον γενικότερο περιορισμό του, και την ταυτόχρονη δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού 
κλίματος. Η επιχειρηματικότητα αυτή δεν αναμένεται να είναι αποκλειστικά μικρομεσαία, αλλά 
θα λάβει και την μορφή ισχυρών και μεγάλων σχημάτων από την Ελλάδα ή και το εξωτερικό. 
Όμως, σε κάθε περίπτωση, είναι αναμενόμενη και η ανάπτυξη της μικρής και μικρομεσαίας 
επιχειρηματικότητας η οποία θα χαρακτηρίζεται από ευελιξία και ελαστικότητα. Αυτού 
του μεγέθους η επιχειρηματικότητα, αναμένεται να εκδηλωθεί από νέους επιστήμονες και 
νέους ηλικιακά επιχειρηματίες, καθώς επίσης και από αξιόλογους και ταλαντούχους νέο-
συνταξιούχους του δημοσίου τομέα.
Αναμφίβολα οι μεταβολές αυτές δεν αναμένονται να λάβουν χώρα τις επόμενες ημέρες, ούτε 
τον επόμενο μήνα. Αποτελούν όμως ένα οικονομικό φαινόμενο το οποίο  εμφανίζεται να ξεκινά 
την παρούσα περίοδο, προκαλώντας αύξηση στον  βαθμό ιδιωτικοποίησης της οικονομίας και 
ταυτόχρονα σημαντικές και κρίσιμες ανατροπές στα δρώμενα της.  
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