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Καιπόρ για... μεγαλύηεπερ "ταπιέρ"
Αηζηφδνμνο γηα ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηψλ εκθαλίδεηαη ν εθηειεζηηθφο
αληηπξφεδξνο ηεο ΓΙΑΣ Ιρζπνθαιιηέξγεηεο θ. ηέθανορ Μανέλληρ, ν νπνίνο ζεκεηψλεη
φηη ζηνλ θιάδν "δελ ππάξρνπλ αδχλακνη θξίθνη" αιιά "παπυσημένερ θιλοζοθίερ και
σαμηλή αποθαζιζηικόηηηα".
Ο θ. Μαλέιιεο, κε αθνξκή ηα δηάθνξα γεγνλφηα θαη θεκνινγίεο πνπ ηαιαλίδνπλ ηνλ
θιάδν ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, ζηελ εθ’ φιεο ηεο χιεο ζπλέληεπμε πνπ αθνινπζεί
μεθαζαξίδεη φηη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν νη ηξάπεδεο έσοςν σάζει ηα ηελεςηαία 20
σπόνια ηα λιγόηεπα σπήμαηα από οποιονδήποηε άλλο κλάδο ηηρ οικονομίαρ, ελψ
γηα ην ζέκα ηεο ΔΛΙΦΘ εθηηκά φηη ζα βξεζεί ζχληνκα ιχζε.
Ο θ. Μαλέιιεο ηάζζεηαη ππέξ ηεο άπνςεο φηη ε νξζνινγηθνπνίεζε ηνπ θιάδνπ ζα
πξνέιζεη κέζα απφ ηε ζπλαηλεηηθή ζπγθέληξσζε ησλ κεγάισλ παηθηψλ ζε δύο μεγάλα
ζσήμαηα, ζεκεηψλνληαο φηη ζεκαζία δελ έρεη πψο ζα νλνκάδεηαη ην ζρήκα πνπ ζα
πξνέιζεη, αιιά πνηα θηινζνθία δηνίθεζεο ζα αθνινπζήζεη, ελψ ζπκπιεξψλεη φηη ε ΓΙΑΣ
Ιρζπνθαιιηέξγεηεο ζα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο εμειίμεηο.
Κύπιε Μανέλλη, θα ξεκινήζυ ηη ζςνένηεςξή μαρ ανάποδα πυηώνηαρ ζαρ αν έσεηε
μεηανιώζει πος αθήζαηε μια επιηςσημένη καπιέπα ζηον ηπαπεζικό κλάδο για να
πποζσυπήζεηε ζε έναν σώπο πος ηόζο ηαλαιπυπείηαι ηοςρ ηελεςηαίοςρ μήνερ.
Πίζηεπα θαη πηζηεχσ αθξάδαληα φηη ε κεζνγεηαθή ηρζπνθαιιηέξγεηα έρεη ιακπξφ κέιινλ.
Παξάγεη εμαηξεηηθά πξντφληα, πςειήο δηαηξνθηθήο αμίαο πνπ έρνπλ κεγάιε
αλαγλσξηζηκφηεηα ζε πάξα πνιιέο ρψξεο αλά ηνλ θφζκν, ελίνηε ρξεζηκνπνηνχληαη θαη
σο "θξάρηεο πσιήζεσλ" άιισλ πξντφλησλ θαη είλαη απφ ηηο ιίγεο βηνκεραληθέο
παξαγσγέο πνπ κπνξνχλ λα ζηαζνχλ ζε νπνηαδήπνηε "πξάζηλε" νηθνλνκία νδεγεζνχκε
κεηά ηελ πνιχπινθε θξίζε ηελ νπνία βηψλνπκε, νηθνλνκηθή, πεξηβαιινληηθή αιιά θαη
δηαηξνθηθή.
Σι, καηά ηη γνώμη ζαρ, έσει οδηγήζει έναν "ηόζο εξαιπεηικό κλάδο", όπυρ λέηε,
ζηιρ δςζκολίερ πος διέπσεηαι;
Σηνλ θιάδν ππάξρεη πνιιά ρξφληα ηψξα κεγάινο θαηαθεξκαηηζκφο θαη άλαξρε
αλάπηπμε, κέζα ζε έλα αζαθέο ζεζκηθφ πιαίζην. Όηαλ αληαγσλίζηξηεο ρψξεο (βι.
Τνπξθία) επηβξαβεχνπλ ηηο παξαγσγέο ηνπο κε επηδνηήζεηο αλά θηιφ, ζηελ Διιάδα ν
δεχηεξνο κεγαιχηεξνο εμαγσγηθφο θιάδνο ςάρλεη λα βξεη ηε ζέζε ηνπ, εμαηξείηαη απφ
νπνηνδήπνηε κέηξν ζηήξημεο θαη ελίνηε βάιιεηαη απφ αλεχζπλεο αλαθνξέο.

Γηα λα κελ παξεμεγεζψ, δελ ηζρπξίδνκαη φηη ν θιάδνο πξέπεη λα εληζρπζεί κε
επηδνηήζεηο. Τν αληίζεην κάιηζηα, κηαο θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηνλ
θαηαθεξκαηηζκφ είλαη θαη απηφο.
Τελ θαηάιιειε πξνζνρή ρξεηάδεηαη θαη ηε ζεζκνζέηεζε ελφο ζχγρξνλνπ πιαηζίνπ πνπ
ζα νδεγήζεη ζε πην πγηή αλάπηπμε.
Όκσο πξνζσπηθά πηζηεχσ φηη ηε κεγαιχηεξε δεκηά ζηνλ θιάδν θαη δε ζηηο κεγάιεο
εηαηξίεο απηνχ, πνπ επεξεάδνπλ θαηά 70% ηε ζπλνιηθή θαηάζηαζε, έρνπλ θάλεη νη
ρξεκαηηζηεξηαθνί αγψλεο δξφκνπ ζηνο νπνίνπο έρνπλ επηδνζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα νη
εηζεγκέλεο εηαηξίεο, ζην φλνκα ηεο κεγέζπλζεο θαη ησλ πνιχ πςειψλ ξπζκψλ
αλάπηπμεο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ρξεκαηηζηεξηαθψλ ππεξαμηψλ.
Σηελ πξνζπάζεηα απηή, παξφηη αληηθεηκεληθά δεκηνπξγήζεθαλ αμηφινγα επηρεηξεκαηηθά
ζρήκαηα ηθαλά λα παίμνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζε παγθφζκην επίπεδν, κηαο θαη ν
θιάδνο έρεη πξσηίζησο εμαγσγηθφ ραξαθηήξα, ζπαηαιήζεθαλ δπλάκεηο θαη πφξνη
νξηζκέλεο θνξέο ζε θηλήζεηο εληππσζηαζκνχ θαη ιαλζαζκέλσλ ρξνληθά θαηεπζχλζεσλ.
Σε φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο, φπσο μέξεηε, ην θαηάιιειν timing είλαη
θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο.
Οη αλσηέξσ θηλήζεηο νδήγεζαλ κνηξαία ζε ζεκαληηθέο απμήζεηο παξαγσγήο πνπ
επηβάξπλαλ επηπξφζζεηα ηηο ήδε ρξεκαηννηθνλνκηθά επηβαξεκέλεο απφ ηηο ζπλερείο
επελδχζεηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο. Μελ μερλάηε πσο γηα θάζε 1.000 ηφλνπο παξαγσγήο
ςαξηνχ απαηηνχληαη πεξίπνπ EUR 3,5 εθαη. ζε θεθάιαηα θίλεζεο. Όιεο νη ελ ιφγσ
εηαηξίεο ηελ ηειεπηαία 3εηία έρνπλ δηπιαζηάζεη ηελ παξαγσγή ηνπο κεξηθψο νξγαληθά
αιιά θπξίσο κέζσ εμαγνξψλ.
Τελ θαιή 4εηία γηα ηνλ θιάδν πνπ πξνεγήζεθε ηνπ 2008, αλάινγεο παξαγσγηθέο
απμήζεηο αθνινχζεζαλ θαη νη κηθξφηεξεο εηαηξίεο ζηελ Διιάδα αιιά θαη νη αληαγσληζηέο
καο ζηελ Τνπξθία θαη ζηελ Ιζπαλία. Τν απνηέιεζκα ήηαλ ε ππεξπξνζθνξά πνπ
βηψζακε απφ ην 2008 θπξίσο ζηελ ηζηπνχξα, ε νπνία ήηαλ δχζθνιν λα απνξξνθεζεί
απφ ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο πνπ θπκαίλεηαη ζηα επίπεδα ηνπ 8% - 9% ηα ηειεπηαία
ρξφληα.
Απηφ νδήγεζε ζε δχζθνιε ζέζε φιεο ηηο κνλάδεο παλεπξσπατθά, κε δεηλφηεξε εθείλε
ησλ Ιζπαλψλ παξαγσγψλ πνπ έρνπλ πςειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο απφ εκάο, αιιά
θαη ησλ Τνχξθσλ.
Δπηπρψο ην 2009 μεθίλεζε πνιχ θαιά, θαίλεηαη φηη νη ειιεληθέο εμαγσγέο παίξλνπλ
κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο ζπλνιηθήο πίηαο θαη ππφ πξνυπνζέζεηο ζα κπνξνχζε λα
εμειηρζεί ζε πνιχ θαιή ρξνληά γηα ηνπο Έιιελεο παξαγσγνχο.

Πώρ ανηιμεηυπίζει ηο ηπαπεζικό ζύζηημα ηην καηάζηαζη αςηή και πώρ πιζηεύεηε
όηι ζηέκεηαι απένανηι ζηον κλάδο ζαρ;
Η κεζνγεηαθή ηρζπνθαιιηέξγεηα είλαη θιάδνο ακηγψο εληάζεσο θεθαιαίνπ, ιφγσ ηνπ
18κελνπ παξαγσγηθνχ θχθινπ, θαη νη ηξάπεδεο έρνπλ κάζεη λα "δνπλ" κε απηήλ ηελ
θαηάζηαζε. Αληηθεηκεληθά νη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο εκθαλίδνληαη ππεξδαλεηζκέλεο θαη ζε
κηα πξσηνθαλή παγθνζκίσο ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ε αλεζπρία απηή νμχλεηαη
ππεξβνιηθά. Απηφ βέβαηα επηπρψο δελ ζπκβαίλεη ζην ζχλνιν ηνπ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο.
Όπσο θαη νη ππφινηπνη θιάδνη, έηζη θαη νη ηξάπεδεο απαξηίδνληαη απφ πεξηζζφηεξν ή
ιηγφηεξν αλνηρηφκπαινπο θαη πεθσηηζκέλνπο αλζξψπνπο πνπ κπνξνχλ λα θξίλνπλ θαη
λα αληηκεησπίζνπλ θαηαζηάζεηο πέξα απφ ηε ινγηθή ησλ εμαζθαιίζεσλ θαη δε ηεο
κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγήο θαη ηεο πξνζεκείσζεο ζε πάγηα.
Καη αο κελ μερλάκε φηη ζηελ θαηάζηαζε απηή έρνπλ ζπκβάιεη θαη νη ηξάπεδεο, θαζψο ζην
φλνκα ηνπ κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκνχ θαη ησλ κεγαιχηεξσλ κεξηδίσλ αγνξάο πνιιέο
θνξέο έκελαλ ζηελ άθξε νη αμηνινγήζεηο ησλ business plans θαη ν έιεγρνο ηνπ
παξαγσγηθνχ θαη ζπλαιιαθηηθνχ θπθιψκαηνο.
Γεληθά πηζηεχσ φηη ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είλαη ηα ηειεπηαία ρξφληα αξθεηά
ψξηκν θαη έρεη λα επηδείμεη ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο αληηκεηψπηζεο δχζθνισλ
θαηαζηάζεσλ. Σηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε πξέπεη λα επηδείμεη ζχλεζε θαη ππνκνλή, δηφηη
πηζηεχσ φηη ν θιάδνο καο έρεη θαη ζα έρεη κεζνπξφζεζκα πνιχ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα
απφ πνιινχο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κηαο θαη κηιάκε γηα ηξφθηκν (θαζαξά
ακπληηθφο θιάδνο) κε εληνλφηαην εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.
Δπίζεο, ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν, παξφηη γίλεηαη ηφζνο ζφξπβνο, ζαο πιεξνθνξψ φηη νη
ηξάπεδεο έρνπλ ράζεη ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα ηα ιηγφηεξα ρξήκαηα απφ νπνηνλδήπνηε
άιιν θιάδν ηεο νηθνλνκίαο καο.
Όιν απηφ δελ ζεκαίλεη θπζηθά φηη θαη νη εηαηξίεο δελ πξέπεη λα δείμνπλ απφ ηελ πιεπξά
ηνπο θάπνηα ζεκάδηα νξζνινγηθνπνίεζεο γηα λα απνδείμνπλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα φηη
θάηη "αιιάδεη".
Ελληνικέρ Ισθςοκαλλιέπγειερ: Γιαηί απγεί η εξεύπεζη λύζηρ και ποια πιζηεύεηε όηι
θα είναι η εξέλιξη, μιαρ και όπυρ γνυπίζυ σειπιζηήκαηε υρ εκππόζυπορ
ηπάπεζαρ ανηίζηοιση πεπίπηυζη ππιν από μεπικά σπόνια;
Η πεξίπησζε ησλ Διιεληθψλ Ιρζπνθαιιηεξγεηψλ είλαη έλα θιαζηθφ παξάδεηγκα ζε απηά
πνπ πξναλέθεξα, φπνπ νη ηξάπεδεο ρξεκαηνδνηνχζαλ κε ελέρπξν επηηαγψλ κία ακηγψο
εμαγσγηθή εηαηξία. Η πξντζηνξία ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία πεξηήιζαλ νη Διιεληθέο
έρεη γξαθηεί επαλεηιεκκέλσο ζηνλ Τχπν.

Σεκαζία έρεη πσο απφ ηελ πξψηε κέξα πνπ εκθαλίζηεθε ην πξφβιεκα κε πξσηνβνπιία
ηεο εηαηξίαο καο, ΓΙΑΣ Ιρζπνθαιιηέξγεηεο, θιήζεθαλ ζε θνηλφ ηξαπέδη θαη νη άιιεο δχν
κεγάιεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ, γηα θνηλή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Τν θνηλφ ζρέδην
δηάζσζεο πνπ πξνηείλακε πξνζέθξνπζε δπζηπρψο ζε θάπνηεο αληηξξήζεηο, παξφηη
θαηά ηε γλψκε κνπ ήηαλ πνιχ θαιφ γηα ην ζχλνιν ησλ πηζησηψλ.
Δίκαη αηζηφδνμνο, παξά ηαχηα, φηη κηα θαιή ή ιηγφηεξν θαιή ιχζε ζα βξεζεί ζχληνκα, κε
δεδνκέλν πάληα φηη ε γεληθφηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε έρεη θάλεη ην ηειεπηαίν
δηάζηεκα ηνπο εκπιεθνκέλνπο πην επηθπιαθηηθνχο.
Ποιορ, καηά ηη γνώμη ζαρ, είναι ο δεύηεπορ "αδύναμορ κπίκορ" ηηρ
ισθςοκαλλιέπγειαρ, όπυρ ηόζο ένηονα αναθέποςν δημοζιεύμαηα ηο ηελεςηαίο
διάζηημα;
Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε ν ζφξπβνο απηφο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ έλα
δεκνζίεπκα πνπ ζηεξίρζεθε ζηαηηθά ζηηο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηεο πξνεγνχκελεο
πεξηφδνπ θαη έηζη θσηνγξάθηδε κία αληαγσλίζηξηα εηαηξία.
Τν άξζξν απηφ αλαπαξάρζεθε ζηε ζπλέρεηα, αθαηξψληαο ην ζηνηρείν απηφ θαη/ή
πξνζζέηνληαο θάπνηα άιια, κε απνηέιεζκα θάζε θνξά λα θσηνγξαθίδεηαη θαη θάπνηνο
άιινο. Η δεκηά πνπ πξνθαινχλ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο ζε έλα αληηθεηκεληθά επηβαξεκέλν
πεξηβάιινλ είλαη ηεξάζηηα, παξφηη νη εκπιεθφκελνη, ηξάπεδεο θαη πξνκεζεπηέο,
γλσξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Καηά ηελ άπνςή κνπ, δελ ππάξρεη αδχλακνο θξίθνο κεηαμχ ησλ κεγάισλ εηαηξηψλ θαη
ζα ζαο ην ηεθκεξηψζσ ακέζσο. "Παξσρεκέλεο θηινζνθίεο ππάξρνπλ θαη ρακειή
απνθαζηζηηθφηεηα". Όινη νη κεγάινη φκηινη έρνπλ θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζνπλ
επηρεηξεκαηηθά ζρήκαηα ηέηνηα πνπ θαη παξαγσγηθά θαη ηερλνινγηθά αιιά θαη απφ
άπνςε δηείζδπζεο ζηε δηεζλή αγνξά είραλ θαη ζα έρνπλ ελδηαθέξνλ θαη απφ ηελ
επξχηεξε επελδπηηθή αιιά θαη απφ ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θνηλφηεηα.
Έηζη ζεσξψ πνιχ δχζθνιν, παξφηη πξνο ην παξφλ δελ ζπληξέρεη ιφγνο, αθφκε θαη αλ
δπζθνιέςνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν νη ζπλζήθεο, λα θηάζνπκε ζηελ θαηάζηαζε φπνπ ζα
"θηλδπλεχζεη" θάπνηνο. Υπάξρεη αξθεηή ζσξάθηζε θαη ελδηαθέξνλ απφ ην ζχζηεκα πνπ
πξναλέθεξα.
Ποια η άποτή ζαρ για ηιρ θημολογούμενερ ζςγσυνεύζειρ και ποιοι θα είναι οι
πόλοι ζςγκένηπυζηρ, μιαρ και απκεηοί επίζοςν γι' αςηό;
Πξνζσπηθά είκαη εδψ θαη πνιχ θαηξφ ππέξκαρνο ηεο άπνςεο φηη ε νξζνινγηθνπνίεζε
ηνπ θιάδνπ ζα πξνέιζεη κέζα απφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ κεγάισλ παηθηψλ ζε δχν
κεγάια ζρήκαηα. Η άζθεζε απηή λνκνηειεηαθά πξέπεη λα πεξάζεη απφ ηε ζηήξημε φισλ
ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, φπσο βαζηθψλ κεηφρσλ, ζεζκηθψλ επελδπηψλ θαη θπξίσο
ηξαπεδψλ θαη πξνκεζεπηψλ.

Οη ζπλέξγηεο πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ηα λέα ζρήκαηα, θπξίσο απφ ηε κείσζε ηεο
παξαγσγήο, ηε κεηαθνξά κνλάδσλ, ην θιείζηκν ζπζθεπαζηεξίσλ θαη ην γεληθφηεξν reengineering ηεο θαζεηνπνίεζεο, απαηηνχλ θάπνην ρξφλν γηα λα θαλνχλ ιφγσ θαη ηνπ
κεγάινπ παξαγσγηθνχ θχθινπ. Τα απνηειέζκαηα φκσο ζα είλαη ζεακαηηθά θαη ε
ηζρπξνπνίεζε ησλ εηαηξηψλ πνιχ νπζηαζηηθή, κε ζεκαληηθά κηθξφηεξε έθζεζε ζε
εμσηεξηθφ δαλεηζκφ κεζνπξφζεζκα.
Αλαθνξηθά κε ηνπο πφινπο ζπγθέληξσζεο, φηαλ νη κεγάινη παίθηεο είλαη αξηζκεηηθά 4 - 5
αληηιακβάλεζηε φηη ν νπνηνζδήπνηε ππφ ζπλζήθεο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη πφιν
ζπγθέληξσζεο. Σεκαζία δελ έρεη πσο ζα νλνκάδεηαη ην ζρήκα πνπ ζα πξνέιζεη, αιιά
πνηα θηινζνθία δηνίθεζεο ζα αθνινπζήζεη.
Πξαθηηθά ηψξα, φηαλ δελ ππάξρεη ε πνιπηέιεηα ιφγσ γεληθφηεξεο θξίζεο γηα
ζπγθέληξσζε κέζσ εμαγνξψλ, ζε ζπλαηλεηηθά ζρήκαηα πηζηεχσ φηη ε εηαηξία καο ζα
δηαδξακαηίζεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο εμειίμεηο γηα ηνπο θάησζη ιφγνπο:
* Η ΓΙΑΣ, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ κεγέζνπο παξαγσγήο, έρεη ηε ρακειφηεξε θαηά
πνιχ έθζεζε ζε εμσηεξηθφ δαλεηζκφ ζε ζρέζε κε ηνπο θχξηνπο αληαγσληζηέο ηεο θαη
απηφ αλαγλσξίδεηαη επξέσο θαη απφ ηελ επελδπηηθή θαη απφ ηελ ηξαπεδηθή θνηλφηεηα.
* Η νηθνγέλεηα ηνπ θπξίνπ κεηφρνπ (Πηηάθα) ειέγρεη ζεκαληηθά πςειφ πνζνζηφ ζηελ
εηζεγκέλε.
* Οη απνηηκήζεηο ησλ εηαηξηψλ, κε νπνηαδήπνηε δηεζλψο απνδεθηή κέζνδν θαη αλ
εθπνλεζνχλ, ζα καο πξνζδψζνπλ έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα αλαινγηθά, κηαο θαη
ζηνπο βαζηθνχο δείθηεο φπνπ ζηεξίδνληαη νη αλαιπηέο, ήηνη ρξεκαηνξνέο, EBITDA,
θαζαξφο δαλεηζκφο, απφδνζε, έρνπκε λα επηδείμνπκε ηελ θαιχηεξε ζρέζε.
* Παξά ηαχηα, φκσο, πηζηεχσ φηη θαη ηα αλσηέξσ είλαη δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο αλ ζα
πξέπεη (πνπ ην απεχρνκαη) λα αληηκεησπίζνπκε εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο θηινζνθίεο.
Πξφζθαηα δηάβαζα ζηνλ μέλν Τχπν έλα πνιχ ελδηαθέξνλ άξζξν κε ηίηιν "Σπκβνπιέο
επηβίσζεο απφ ηελ χθεζε απφ ηνλ Γαξβίλν", φπνπ βαζηζκέλν ζην βηβιίν ηνπ πξηλ απφ
150 ρξφληα "Η πξνέιεπζε ησλ Δηδψλ" επηρεηξνχζε έλαλ παξαιιειηζκφ κεηαμχ ηεο
βηνινγηθήο κεηεμέιημεο ησλ εηδψλ θαη απηψλ πνπ επηβίσζαλ ηειηθά θαη ηεο
επηρεηξεκαηηθήο κεηεμέιημεο, θαηαιήγνληαο:
"Γελ είλαη ηειηθά νχηε νη πην δπλαηνί νξγαληζκνί (είδε) νχηε νη πην έμππλνη απηνί πνπ
επηβηψλνπλ, αιιά απηνί πνπ εκθαλίδνληαη νη πην δεθηηθνί ζηηο αιιαγέο".
Σηελ εηαηξία καο ππάξρεη απηή ε θηινζνθία ζε φια ηα επίπεδα θαη δνπιεχνπκε πξνο
απηήλ ηελ θαηεχζπλζε εδψ θαη θαηξφ. Δίκαη δε βέβαηνο φηη πνιχ ζχληνκα ζα είκαζηε ζε
ζέζε λα ζαο εθπιήμνπκε επράξηζηα.
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