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ΕΛΛΑΔΑ : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ



ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σε επίπεδο επιχείρησης, η ανταγωνιστικότητα µπορεί εύκολα να
οριστεί: είναι η δυνατότητα (ικανότητα) µιας επιχείρησης να
επιβιώσει και να αναπτυχθεί, λαµβάνοντας υπόψη τον ανταγωνισµό
άλλων επιχειρήσεων για τα ίδια κέρδη (στον ίδιο κλάδο ή την αγορά).
Οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται για αγορές και πόρους
(ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα) και συνεπώς είναι σχετικά εύκολο να
εξετάσει κανείς, συγκριτικά, την ανταγωνιστική τους θέση µετρώντας
είτε µερίδια αγορών (δείκτης επίδοσης) είτε το βαθµό δηµιουργίας και
συσσώρευσης ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων όπως καινοτοµικά
προϊόντα, διαδικασίες, κλπ (δείκτες εισροών).

Σε µέσο επίπεδο, ο κλάδος ή βιοµηχανία µιας χώρας αποτελείται
από µια οµάδα επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται όχι µόνο µεταξύ
τους, αλλά και ως σύνολο µε αντίστοιχες βιοµηχανίες άλλων χωρών.
Οι επιχειρήσεις στη βιοµηχανία µιας χώρας µπορεί να ακολουθούν
παρόµοιες στρατηγικές που καθιστούν την στρατηγική µιας εθνικής
βιοµηχανίας σαφώς διαφορετική από την στρατηγική µιας άλλης
εθνικής βιοµηχανίας. Επίσης οι βιοµηχανίες µπορεί, εκτός από
ιστορικούς, θεσµικούς και περιβαλλοντικούς λόγους να διαφέρουν ως
προς τη δοµή τους, τις σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ των
προµηθευτών και των αγοραστών καθώς και άλλα χαρακτηριστικά
που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία (δικτυώσεις, συνέργιες
κλπ) που µπορούν να οδηγήσουν σε µια διαδικασία αυξανόµενης
ανταγωνιστικότητας. Στο πλαίσιο αυτό ο τοµέας µιας χώρας είναι
ανταγωνιστικός, συγκρινόµενος µε τους αντίστοιχους τοµείς άλλων
χωρών, εάν ως σύνολο έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που



του επιτρέπουν να δηµιουργήσει µε συνέπεια υψηλότερη
προστιθέµενη αξία και υψηλότερα κέρδη (διάσταση διεθνών
µεριδίων-κερδών, προϋποθέσεων / αποτελέσµατος της
ανταγωνιστικότητας).
Σε µάκρο επίπεδο ή σε επίπεδο εθνικού κράτους, η έννοια της
ανταγωνιστικότητας γίνεται περισσότερο δυσνόητη. Ένα κράτος δεν
είναι το ίδιο µε µια επιχείρηση ή µια βιοµηχανία. Τα κράτη δεν
ανταγωνίζονται µεταξύ τους όπως κάνουν οι επιχειρήσεις. Τα κράτη
ανταγωνίζονται µεταξύ τους στη δηµιουργία των κατάλληλων
συνθηκών ανάπτυξης της οικονοµικής δραστηριότητας.
Ανταγωνίζονται στο να δηµιουργήσουν τις πολιτικές, να
δροµολογήσουν τις διαρθρωτικές αλλαγές που είναι συνεπείς µε τη
διαδικασία της παγκοσµιοποίησης, να διορθώσουν τις όποιες
δυσλειτουργίες των αγορών και να δηµιουργήσουν το θεσµικό
πλαίσιο που ενισχύει την εµπιστοσύνη, παράγει κοινωνικό κεφάλαιο,
ενθαρρύνει και διευκολύνει την επιχειρηµατικότητα, δηµιουργεί τις
προϋποθέσεις για περισσότερες και ποιοτικά καλύτερες θέσεις
εργασίας, βελτιώνει τις δεξιότητες των εργαζοµένων, δηµιουργεί
περισσότερες ευκαιρίες και ενισχύει τη συνοχή της κοινωνίας και την
ποιότητα ζωής των πολιτών. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
συµβάλλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων: η ανταγωνιστικότητα
αναφέρεται στην «ικανότητα διατήρησης και βελτίωσης του βιοτικού
επιπέδου των πολιτών της χώρας - αύξησης της απασχόλησης και
του πραγµατικού εισοδήµατος, µείωσης της ανεργίας, καθώς και της
ενίσχυσης των δυνατοτήτων και των ευκαιριών - εντός και εκτός των
εθνικών συνόρων, υπό συνθήκες παγκοσµιοποίησης».



Ο όρος περιφερειακή ανταγωνιστικότητα µπορεί να προσεγγιστεί
µε µεγαλύτερη δυσκολία. Σύµφωνα µε τον ορισµό της ΕΕ, η
ανταγωνιστικότητα ορίζεται ως:

«η ικανότητα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών που
ικανοποιούν τη ζήτηση των διεθνών αγορών, διατηρώντας
παράλληλα υψηλά και βιώσιµα επίπεδα εισοδήµατος, ή
γενικότερα, η ικανότητα (των περιφερειών) να δηµιουργήσουν,
ενώ βρίσκονται εκτεθειµένες στο διεθνή ανταγωνισµό,
συγκριτικά υψηλά εισοδήµατα και θέσεις απασχόλησης».
Εuropean Commission (1999).

Συµπεραίνεται ότι, ως ορισµός, η περιφερειακή ανταγωνιστικότητα
είναι συγγενής της εθνικής ανταγωνιστικότητας. Ως εκ τούτου στη
διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αναφορές για χωρική
ανταγωνιστικότητα (space competitiveness, Huggins, 2003). Αντίθετα
ως περιεχόµενο βρίσκεται κάπου ανάµεσα και στα τρία επίπεδα
αναφοράς (µίκρο µέσο και µάκρο). Συγκεκριµένα:
Η ανταγωνιστικότητα µιας περιφέρειας συνδέεται µε την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών της – χρειάζεται ένα σηµαντικό
αριθµό ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Η ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων µε τη σειρά της εξαρτάται τόσο από τις επιδόσεις των
ίδιων των επιχειρήσεων όσο και από το άµεσο επιχειρηµατικό
περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργούν και δραστηριοποιούνται.
Ενώ εντοπίζονται ανταγωνιστικές και λιγότερες επιχειρήσεις σε µια
περιφέρεια είναι γενικότερα αποδεκτό ότι υπάρχουν κάποιοι
προσδιοριστικοί παράγοντες (τοπικοί θεσµοί, δοµές, τοπική κοινωνία)
σε κάθε περιφέρεια που επηρεάζουν καθολικά όλες τις επιχειρήσεις
που είναι εγκατεστηµένες σε αυτήν – περιφερειακό επιχειρηµατικό
περιβάλλον.



Η περιφέρεια, ως τµήµα της χώρας, επηρεάζεται από τη µάκρο
ανταγωνιστικότητα:
o Την οικονοµική πολιτική,
o Τις κοινωνικές συνθήκες και τους θεσµούς
o Το ευρύτερο µάκρο περιβάλλον
o Το άνοιγµα των αγορών και την έκθεση στον ανταγωνισµό



ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Συνοπτικά θα µπορούσαµε να απεικονίσουµε τα επίπεδα της
περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και να παρουσιάσουµε τους
προσδιοριστικούς παράγοντες, µε βάση τη βιβλιογραφία, κατά το
ακόλουθο διάγραµµα:

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΜΑΚΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΘΕΣΜΙΚΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΒΑΘΜΟ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –
ΘΕΣΜΟΙ

ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ –
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ



ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Βασικές υποδοµές
• Οδικό δίκτυο

• Σιδηροδροµικό
δίκτυο

• Αεροδρόµια

• Ιδιοκτησία (γη –
ακίνητα)

Τεχνολογικές
υποδοµές

• Τεχνολογίες
επικοινωνιών και
πληροφορικής

• ∆ικτύωση (διαδίκτυο,
τηλεµατικές
υπηρεσίες)

• Υποδοµές της
κοινωνίας της
πληροφορίας

Υποδοµές γνώσης
(εκπαίδευση –

κατάρτιση)
• Εκπαιδευτικές
υποδοµές

• Κατάρτιση

Ποιότητα ζωής
• Κατασκευές –
ανάπτυξη real estate

∆ηµογραφικές τάσεις
• Μετανάστευση της
εργασίας (ιδιαίτερα της
ειδικευµένης εργασίας)

• Ηλικιακή πυραµίδα

Εξειδικευµένο εργατικό
δυναµικό

• Ύπαρξη εξειδικευµένου
εργατικού δυναµικού µε
έµφαση στις ειδικότητες της
κοινωνίας της γνώσης

Επιχειρηµατική κουλτούρα
• Χαµηλά εµπόδια εισόδου
(έναρξης επιχειρηµατικής
δραστηριότητας)

• Νοοτροπία ανάληψης
επιχειρηµατικού ρίσκου από την
κοινωνία και τους εν δυνάµει
επιχειρηµατίες

Κλαδική συγκέντρωση
• Ισοζύγια / εξάρτηση

• Συγκέντρωση της
απασχόλησης

• Κλάδοι παραγωγής αγαθών
και υπηρεσιών υψηλής
προστιθέµενης αξίας

∆ιεθνοποίηση
• Εξαγωγές / διεθνή µερίδια

• Επενδύσεις (FDI)

• Επιχειρηµατική κουλτούρα και
εξωστρέφεια

Καινοτοµία



• Φυσικό περιβάλλον

• Κοινωνικό
περιβάλλον

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



• Πολιτισµικό περιβάλλον
• Ασφάλεια
• Άλλοι παράγοντες
ποιότητας ζωής

• Πατέντες
• Επίπεδα έρευνας και ανάπτυξης
• Ερευνητικά ινστιτούτα/ κέντρα και πανεπιστήµια
• Συνέργιες ανάµεσα σε επιχειρήσεις – ερευνητικά
κέντρα και πανεπιστήµια

Τοπική αυτοδιοίκηση -
Θεσµοί

Περιφερειακή εξειδίκευση
Φύση του ανταγωνισµού



ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. ∆ηµιουργία περισσότερων επιχειρηµατιών

• Άνοιγµα της επιχειρηµατικότητας σε όλα τα µέλη της κοινωνίας. Ιδιαίτερη
βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στις γυναίκες και σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού. Θα πρέπει
να συνεχιστεί η προσπάθεια δηµιουργίας υπηρεσιών στήριξης νέων επιχειρήσεων (ΚΥΕ, ΚΕΤΑ
κλπ).

• Άρση των εµποδίων στην έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας
(διοικητικοί φραγµοί, χρηµατοδότηση, κόστος έναρξης επιχείρησης, επιµερισµός κινδύνου). Το
νέο νοµοσχέδιο του ΥΠΑΝ περιορίζει το χρόνο, και το κόστος δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων
αλλά θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια διευκόλυνσης νέων επιχειρηµατιών.

• Κίνδυνος και ανταµοιβή. Οι πολίτες είναι διστακτικοί στο ρίσκο ενώ πολλές φορές τα
αποτελέσµατα δεν είναι τα αναµενόµενα. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάληψη ρίσκου και
όπου χρειάζεται να κοινωνική ανοχή στην αποτυχία (αποφυγή κοινωνικού στιγµατισµού) ή
επιφόρτιση της πολιτείας (εγγυοδοτικοί µηχανισµοί, ΚΕΣΥΤ, ΤΕΜΠΕ κλπ).

• Ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα πρέπει να
συµβάλλει στην ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας, µέσω της ανάπτυξης της κατάλληλης
νοοτροπίας και της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις επαγγελµατικές ευκαιρίες που προσφέρει η
ιδιότητα του επιχειρηµατία και των δεξιοτήτων.

2. Υποστήριξη της ανάπτυξης των υφισταµένων επιχειρήσεων.
• Κανονιστικό περιβάλλον. Η γραφειοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί πρόβληµα στη

διοίκηση της επιχείρησης.

• Φορολογία. Η λήψη κατάλληλων µέτρων µπορεί να συµβάλλει στην επιβίωση, προώθηση, και
ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

• Πρόσβαση στη χρηµατοδότηση. Η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση είναι απαραίτητη
για την ανάπτυξη, αλλά πολλές ΜΜΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες επειδή η αγορά
επιχειρηµατικών κεφαλαίων δεν είναι αρκετά ανεπτυγµένη και οι τράπεζες τείνουν να
αποφεύγουν τη δανειοδότηση υψηλού κινδύνου.

• Στήριξη των επιχειρήσεων για την αξιοποίηση των γνώσεων και των νέων ευκαιριών.
Θέλουµε οι επιχειρηµατίες να έχουν εξωστρεφή προσανατολισµό, να αξιοποιήσουν καλύτερα
την εσωτερική αγορά, και να αντιµετωπίζουν καλύτερα την πρόκληση της παγκοσµιοποίησης.

• Ενδοεταιρική επιχειρηµατικότητα και επενδύσεις επιχειρηµατικών
κεφαλαίων εταιρικών συµµετοχών. Οι επενδύσεις επιχειρηµατικών κεφαλαίων
εταιρικών συµµετοχών αποτελούν αποτελεσµατικό µέσο ανάπτυξης των επιχειρηµατικών
δυνατοτήτων οι οποίες διαφορετικά θα έµεναν ανεκµετάλλευτες (έρευνα και ανάπτυξη, δίκτυα
κλπ).



3. Προς µια κοινωνία που ευνοεί την επιχειρηµατικότητα.
Ο ρόλος της επιχειρηµατικής κουλτούρας είναι καθοριστικός. Επιθυµητός είναι και ο
επαναπροσανατολισµός του ενδιαφέροντος και της στάσης της κοινωνίας απέναντι στην
επιχειρηµατικότητα. Η δηµιουργία µιας κοινωνίας που να ευνοεί την επιχειρηµατικότητα
προϋποθέτει τη συνδροµή όλων. Πρέπει να βελτιωθεί η στάση απέναντι στην επιχειρηµατική
πρωτοβουλία και στην αποτυχία.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η έννοια εξωστρέφεια είναι ένας πολιτικός όρος που
χρησιµοποιήθηκε αρκετά πρόσφατα προκειµένου να εκφράσει τη
διαδικασία οικονοµικής ολοκλήρωσης της χώρας µε τις παγκόσµιες
αγορές σε ένα πλαίσιο απελευθέρωσης και ανοίγµατος των διεθνών
αγορών και ανάπτυξης διεθνών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
από εθνικές επιχειρήσεις. Οι εξωστρεφείς δραστηριότητες ουσιαστικά
αναφέρονται σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες ατόµων,
επιχειρήσεων ή οργανισµών που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα και
επεκτείνονται σε άλλες χώρες. Οι δραστηριότητες αυτές, οι οποίες
στη διεθνή βιβλιογραφία αποκαλούνται International Business,
διακρίνονται στις ακόλουθες τέσσερις γενικές κατηγορίες
(Χατζηδηµητρίου, 2003):

∆ιεθνές εµπόριο αγαθών (International Merchandise Trade):
αγορές και πωλήσεις αγαθών µεταξύ ανεξάρτητων
επιχειρηµατιών, επιχειρήσεων και οργανισµών δύο χωρών
(εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών).

∆ιεθνές εµπόριο υπηρεσιών (International Service Trade):
όπως και στην προηγούµενη περίπτωση αλλά οι συναλλαγές
αφορούν παρεχόµενες υπηρεσίες όπως µεταφορές,
ναυτιλιακές, ασφαλιστικές, τραπεζικές, κ.ά.

∆ιεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου (International Portfolio
Investment): αφορά τις συναλλαγές ατόµων, επιχειρήσεων ή
οργανισµών σε όλες τις αγορές χρεογράφων (µετοχές,
οµόλογα, κλπ).

Οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (Foreign Direct Investment):
περιλαµβάνει τη µεταφορά κεφαλαίου από µια χώρα σε µια άλλη
µε αποκλειστικό σκοπό τη δηµιουργία εκεί µιας νέας επιχείρησης
ή την εξαγορά του συνόλου ή µέρους του µετοχικού κεφαλαίου
µιας τοπικής επιχείρησης. Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο (IMF, 1995), σε αντίθεση µε τις επενδύσεις
χαρτοφυλακίου, πρωταρχικός αντικειµενικός στόχος του ιδιοκτήτη
των κεφαλαίων αυτών είναι ο ολικός ή µερικός έλεγχος της
τοπικής επιχείρησης και η ενεργός συµµετοχή του στη διοίκηση
της επιχείρησης.
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Ως εκ τούτου ο βαθµός εξωστρέφειας µιας χώρας θα εξαρτηθεί
από τη βαρύτητα των διεθνών συναλλαγών σε σχέση µε τις εθνικές
συναλλαγές (όγκος των διεθνών / εθνικές συναλλαγές) τον τύπο
ολοκλήρωσης (στις τέσσερις περιοχές δηλ. του εµπορίου αγαθών και
υπηρεσιών και επενδύσεων) καθώς και της ποιότητας των
συναλλαγών (προστιθέµενη αξία των συναλλαγών) (Dunning,
1993b).

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτών των συναλλαγών είναι ένας
τύπος επιχειρηµατικής οργάνωσης, η Πολυεθνική Επιχείρηση (ΠΕ,
Multinational Firm). Πολυεθνική είναι µια επιχείρηση που κατέχει,
ελέγχει και διαχειρίζεται πλουτοπαραγωγικούς πόρους σε πάνω από
µια χώρα ή κατά συνέπεια σε τουλάχιστον δύο χώρες.

Η µία χώρα αποτελεί τη χώρα προέλευσης της επιχείρησης και η
άλλη τη χώρα υποδοχής. Στη χώρα υποδοχής λειτουργούν οι
λεγόµενες θυγατρικές ενώ στη χώρα προέλευσης βρίσκεται η µητρική
εταιρεία.

Τα βασικά χαρακτηριστικά µιας ΠΕ περιλαµβάνουν όχι µόνο τη
µεταφορά παραγωγικών συντελεστών, δηλαδή κεφαλαίου και
εργασίας αλλά και ενός πακέτου συµπληρωµατικών, αλλά εξ ίσου
σηµαντικών, πλουτοπαραγωγικών πόρων που περιλαµβάνει,
δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης, τεχνολογία, και διοικητικές
ικανότητες. Επίσης µια ΠΕ χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη µια κοινής
στρατηγικής. Αυτή η στρατηγική αποτελεί το συνδετικό κρίκο µεταξύ
της µητρικής και των θυγατρικών.



5

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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