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Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, µαζί µε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη Βιώσιµη
Ανάπτυξη, αποτελούν τους τρεις θεµελιώδεις πυλώνες της σύγχρονης
επιχειρηµατικότητας.
Το 2005 µε πρωτοβουλία του ΣΕΒ καταρτίστηκε (και
υιοθετήθηκε από την επιχειρηµατική µας κοινότητα) η Χάρτα ∆ικαιωµάτων και
Υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο ΣΕΒ ανέλαβε την
πρωτοβουλία κατάρτισης του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, µε σκοπό την
ενίσχυση της διαφάνειας της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας και τη συµβολή στη
διαδικασία συνεχούς εκσυγχρονισµού της. Είναι ένας κώδικας στην πρωτοπορία
των διεθνών πρακτικών, πλήρης και απαιτητικός –µια πραγµατική δοκιµασία
ειλικρίνειας και προοδευτικότητας για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις που θέλουν να
λέγονται σύγχρονες. Αντικατοπτρίζει έτσι τη θέση του ΣΕΒ για τον λόγο και τον ρόλο
της επιχειρηµατικότητας στη σηµερινή Ελλάδα –για την αυξηµένη ευθύνη της
απέναντι στις προκλήσεις που οφείλει να αντιµετωπίσει.
Θέλω να υπενθυµίσω, ότι ο νέος Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης προσθέτει ένα
επιπλέον επίπεδο διαφάνειας στο ήδη υπάρχον και εκτεταµένο σύστηµα
παρακολούθησης και λογοδοσίας για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις έχουν ως
κύριο στόχο την οικονοµική αποτελεσµατικότητα µε αποδοτική χρήση των πόρων.
Γι’ αυτό διατηρούν και λειτουργούν ένα πλήρες πλέγµα αποτύπωσης και
παρακολούθησης της δράσης τους. Επιπλέον, ανταποκρίνονται σε ένα αυστηρό
νοµικό πλαίσιο για την ορθή εφαρµογή και δηµοσιοποίηση αυτού του συστήµατος,
που περιλαµβάνει τακτική παρουσίαση αποτελεσµάτων, κανόνες για ελάχιστα
κεφάλαια και διανοµή κερδών, εφαρµογή διεθνών λογιστικών προτύπων, συστήµατα
εσωτερικού ελέγχου, υποχρεωτικό έλεγχο από εξωτερικούς ελεγκτές και για τις
εισηγµένες –επιπλέον– δηµοσιοποίηση τριµηνιαίων αποτελεσµάτων, κανόνες
λειτουργίας για τα διοικητικά συµβούλια, κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης και συνεχή
αναφορά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Είναι βέβαιο πως, αν το Κράτος είχε υιοθετήσει έστω και κατ’ ελάχιστο, ένα τέτοιο
σύστηµα καταγραφής και οικονοµικού απολογισµού για τις δαπάνες του κράτους και
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των δηµόσιων οργανισµών, η εκτεταµένη κρίση που βιώνουµε σήµερα θα είχε
αποφευχθεί.
∆εν θα είχαν δηµιουργηθεί τα τεράστια ελλείµµατα, χωρίς καλά-καλά να γνωρίζουµε
πού πήγαν τα λεφτά, δεν θα ήµασταν ικέτες των εταίρων µας και επαίτες των
αγορών, δεν θα είχαµε φτάσει στο κατώφλι της χρεοκοπίας.
Η δοµική κρίση, που βιώνουµε σήµερα, αναδεικνύει πράγµατι την ιδιωτική οικονοµία
ως τον κατ’ εξοχήν φορέα της αναγκαίας αλλαγής για να σταθεί ξανά στα πόδια του ο
τόπος. Μόνο η επιχειρηµατικότητα είναι σε θέση να αποτελέσει την κινητήρια
δύναµη της εθνικής ανάκαµψης, µόνο οι σύγχρονες επιχειρήσεις µπορούν να
επαναφέρουν τον τόπο σε τροχιά ανάπτυξης –µε επενδύσεις, µε τη δηµιουργία
θέσεων εργασίας, µε την καινοτοµία και την εξωστρέφεια. Αυτή είναι, σήµερα, η
µεγάλη ηθική και κοινωνική ευθύνη του επιχειρηµατικού µας κόσµου.
Τη
συνειδητοποιούµε και την αναδεχόµαστε. Κάθε υγιής επιχειρηµατική µονάδα, κάθε
ζωντανό επιχειρηµατικό κύτταρο αποτελεί ένα ανάχωµα στην κρίση και µια διέξοδο
για το συλλογικό µας µέλλον.
Σε πείσµα της κρατικής και κοµµατικής πατρωνίας, κόντρα στο αντί-επιχειρηµατικό
περιβάλλον και την κατεστηµένη αντί-επιχειρηµατική ιδεολογία, µέσα στα τελευταία
20 χρόνια η νέα ελληνική επιχειρηµατικότητα δούλεψε σκληρά και δηµιουργικά,
ανέλαβε ρίσκα και πρωτοβουλίες, επένδυσε στην πραγµατική οικονοµία, έδωσε
δουλειές σε εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες και κατέκτησε αξιοσηµείωτη παρουσία
στις διεθνείς αγορές.
Οι προδιαγραφές της είναι αυτοδίκαια οι προδιαγραφές των πιο δυναµικών, των
πραγµατικά προοδευτικών δυνάµεων του τόπου µας. Σε αυτήν την ιδιωτική
οικονοµία βρίσκονται σήµερα όλες οι εστίες ανάπτυξης που παραµένουν ενεργές
µέσα στην κρίση. Για να βγούµε από την κρίση αυτές τις εστίες πρέπει να
γαλουχήσουµε και να πολλαπλασιάσουµε.
Η ανάπτυξη δεν υπαγορεύεται µε νόµους και προεδρικά διατάγµατα, δεν
πυροδοτείται µόνο µε επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις. Όλα αυτά, καλώς γίνονται –
αλλά, δεν επαρκούν.
Η σύγχρονη ελληνική επιχειρηµατικότητα θέλει την αλλαγή –την απελευθέρωση από
τα δεσµά του υδροκέφαλου Κράτους. Χρειάζεται και διεκδικεί ζωτικό χώρο για να
αντιπαλέψει την κρίση και να φέρει βιώσιµη ανάπτυξη στον τόπο. Και αυτό
προϋποθέτει τη δραµατική µείωση του όγκου και της παρέµβασης του Κράτους στην
οικονοµία.
Γιατί το Κράτος µπορεί να χρεοκόπησε, αλλά η οικονοµία και η κοινωνία µας
παραµένουν κρατικοδίαιτες. Το Κράτος συνεχίζει να είναι ο πανταχού παρών και τα
ελάχιστα πληρών Θεός της Ελλάδος. Ελέγχει ή επηρεάζει άµεσα το 70% του
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.
Απασχολεί –άµεσα ή έµµεσα– σχεδόν 2
εκατοµµύρια ανθρώπους. Συντηρεί µε τους φόρους µας, κυριολεκτικά, χιλιάδες
άχρηστους οργανισµούς και φορείς. Εκτρέφει µια θηριώδη γραφειοκρατία που
αποτελεί πηγή διαφθοράς και σπατάλης. Καθορίζει τις συνθήκες παραγωγής και τις
τιµές στους πιο σηµαντικούς τοµείς της ζωής µας –από την ενέργεια µέχρι τις
µεταφορές και από την υγεία µέχρι τη σύνταξη. Ψηφίζει ή διατηρεί ατέλειωτη σειρά
νόµων που καθορίζουν µία στρεβλή, µη ανταποδοτική, κατανοµή των πόρων στην
οικονοµία και ευνοούν έτσι την ανοµία.
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Αν αυτό το κράτος δεν περιοριστεί, η χώρα θα συνεχίσει να παράγει ελλείµµατα και
χρέη. Ο πληθωρισµός δεν θα ελεγχθεί, η ανεργία δεν θα µειωθεί, νέες περικοπές και
φόροι δεν θα αποφευχθούν, η ανάπτυξη δεν θα µας καταδεχτεί.
Αν αυτό το κράτος δεν αλλάξει, µοιραία ο τόπος θα βουλιάξει.
Φτάσαµε, σήµερα, στο πιο κρίσιµο σταυροδρόµι. Η κυβέρνηση καλείται να αποδείξει
αν διαθέτει ή όχι τη βούληση και ικανότητα να τα βάλει µε τον σκληρό πυρήνα του
µεταπολιτευτικού Κράτους –µε τα συµφέροντα και τις νοοτροπίες που δίνουν
αδιαπραγµάτευτο αγώνα για να µην αλλάξει τίποτα, αδιαφορώντας για το εθνικό
κόστος.
∆εν υπάρχουν πια τα αντικειµενικά περιθώρια για υπεκφυγές ή εκπτώσεις. Η κρίση
δεν είναι διαχειρίσιµη µε µισές δουλειές, όπως και η κοινή γνώµη δεν θέλει µισόλογα.
Το διακύβευµα είναι ξεκάθαρο.
Όσο οι ∆ΕΚΟ παραµένουν ιδιοκτησία των συντεχνιών στραγγίζοντας τον
προϋπολογισµό, όσο η κατάργηση ή συγχώνευση των άχρηστων φορέων του
δηµοσίου καρκινοβατεί, όσο η δηµόσια περιουσία παραµένει ένα νεκρό κεφάλαιο,
όσο το ∆ηµόσιο δεν υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους κόστους και απόδοσης, όσο
το θεσµικό πλαίσιο του κρατικού παρεµβατισµού δεν καταλύεται, όσο τα κλειστά
επαγγέλµατα δεν απελευθερώνονται πραγµατικά και οι αγορές δεν ανοίγονται στον
ανταγωνισµό, η ουσιαστική αλλαγή υποχωρεί και στο τέλος θα ηττηθεί.
Η αναχρονιστική Ελλάδα της κρατικοδίαιτης αντίληψης και νοµής θα έχει
επικρατήσει. Αλλά, τότε, ο τόπος θα έχει χρεοκοπήσει.
Κύριε υπουργέ,
Οι αποφάσεις της πρόσφατης συνόδου κορυφής υπήρξαν αναµφίβολα ευνοϊκές,
αλλά δεν επιτρέπουν αυταπάτες. Το αντίτιµο για την κατανόηση και στήριξη εκ
µέρους των εταίρων µας είναι η δική µας απαρέγκλιτη συνέπεια στην υλοποίηση των
αναγκαίων αλλαγών. Αν συνεχίσουµε να βραδυπορούµε, η Ευρώπη και οι αγορές
θα µας γυρίσουν οριστικά την πλάτη. Η πίστωση χρόνου που µας δόθηκε στις 11
Μαρτίου είναι µια τελευταία ευκαιρία –για µια καινούρια αρχή. Στις Βρυξέλλες και στο
Βερολίνο, όπου βρέθηκα την περασµένη εβδοµάδα, αποκόµισα από όλους τους
συνοµιλητές µου το ίδιο µήνυµα –ο εφησυχασµός σ’ αυτή την κρίσιµη καµπή θα ήταν
µοιραίο λάθος.
Κυρίες και κύριοι,
Σήµερα, η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση εκφράζει τη βούλησή της, την ετοιµότητά
της να αντιπαρατάξει την ανταγωνιστική παραγωγή στην ύφεση, την απασχόληση
στην ανεργία, την εργασιακή ενότητα στον συντεχνιακό κατακερµατισµό. Ο ιδιωτικός
τοµέας αυτοδεσµεύεται να γίνει η εµπροσθοφυλακή της προσπάθειας για την
οικονοµική ανόρθωση της χώρας. Εµείς, αν απαλλαγούµε από τα βαρίδια του
Κράτους, µπορούµε να τρέξουµε µε άλλους ρυθµούς στον δρόµο της ανάπτυξης –
και να εγγυηθούµε ελπίδα, δηµιουργία και προκοπή για όλους.
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