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Εισαγωγή  

 Η Ελλάδα τα τελευταία έξι χρόνια βρίσκεται σε έντονη οικονομική ύφεση 

που έχει οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας, μείωση του βιοτικού επιπέδου των 

Ελλήνων, συρρίκνωση του εισοδήματός τους και κλείσιμο εκατοντάδων 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η λήψη διαρθρωτικών μέτρων και η αύξηση της 

φορολογίας έχουν επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την υφιστάμενη κατάσταση. 

 Η ανεργία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας. 

Στο πρώτο τρίμηνο του 2014 το ποσοστό των ανέργων άγγιξε το 28%, ενώ η 

απασχόληση σημείωσε οριακή αύξηση 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο 

τρίμηνο. Ανατρέχοντας σε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2013), διαπιστώνουμε ότι το 

ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι σχεδόν επτά μονάδες υψηλότερο από ότι 

των αντρών. Το ποσοστό στις γυναίκες είναι 31,4% ενώ στους άντρες 25%. Τα 

ποσοστά της ανεργίας είναι ακόμα υψηλότερα στους νέους ηλικίας 15-24 ετών, 

όπου ενώ το μέσο ποσοστό ανεργίας στα δύο φύλα είναι 56,7%, στις γυναίκες 

ηλικίας 15-24, φθάνει στο 61,5% (ΟΟΣΑ,2014). 

 Είναι ξεκάθαρο ότι η ανεργία αν και είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί 

όλους τους έλληνες, έχει πλήξει ιδιαίτερα τις γυναίκες και κυρίως τις νέες. Η νέα 

επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της υπάρχουσας, αποτελούν το 

σημαντικότερο αντίδοτο για την καταπολέμηση της ανεργίας. Τα τελευταία 

χρόνια, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει αυξηθεί το 

ενδιαφέρον για τη λήψη μέτρων με στόχο την αντιμετώπιση της περιορισμένης 

συμμετοχής των γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα (Υ.Ε.Κ.Α.Π., 

2012).  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει προγράμματα τα οποία 

απευθύνονται αποκλειστικά σε γυναίκες και έχουν διττό σκοπό. Αφενός να 

στηρίξουν τα επιχειρηματικά τους πονήματα, να δώσουν κίνητρα και να 

εφοδιάσουν κατάλληλα τις νέες γυναίκες επιχειρηματίες και αφετέρου να μειωθεί 

το ποσοστό της ανεργίας, μέσα από την αύξηση της επιχειρηματικής τους 

δραστηριότητας. Παράλληλα, αυτά τα προγράμματα και οι δράσεις, στοχεύουν 

στην εξάλειψη των κοινωνικών στερεοτύπων που συχνά αποτελούν τροχοπέδη 

για την  επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών. 

 Η συνθήκη του Άμστερνταμ, αποτέλεσε την αφετηρία για την εστίαση της 
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αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρώπης, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

και ιδιαίτερα της γυναικείας (Χριστοδουλοπούλου και Χαριτωνίδου, 2007). Στην 

Ελλάδα τα τελευταία χρόνια λαμβάνονταν διάφορα μέτρα για την ενθάρρυνση και 

στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, τα οποία εστιάζουν στο να 

προσφέρουν κίνητρα, εκπαίδευση και επιδοτήσεις σε γυναίκες επιχειρηματίες 

(Υπουργείο Οικονομικών, 2011). 

Διάφορες έρευνες όμως, όπως αυτές των Rodriguez-Gutierrez,  del Mar 

Fuentes-Fuentes, & Rodriguez-Ariza, L. (2013) και των Reavley & Lituchy, 

(2008), επισημαίνουν ότι η διαθέσιμη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον 

τομέα της επιχειρηματικότητας και της αυταπασχόλησης, δεν έχει πετύχει να 

μειώσει τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ ανδρικής και γυναικείας 

επιχειρηματικότητας. 

 Γενικά, η επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη υστερεί σε σχέση με την 

επιχειρηματικότητα στις ΗΠΑ. Η έρευνα των Grilo και Irigoyen (2006) έδειξε ότι 

οι Ευρωπαίοι είναι πιο διστακτικοί στην ενασχόληση με νέες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες με εξαίρεση όμως την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την 

Πορτογαλία. Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα παλαιότερης έρευνας που 

είχαν πραγματοποιήσει οι Blanchflower, Oswald και Stutzer (2001). Η 

διαπίστωση αυτή σε σχέση με την επιχειρηματική επιδίωξη και πρόθεση των 

Ελλήνων, αναφέρεται κυρίως στους άντρες μια και σύμφωνα με την Business 

Mentors1 (2014) τα ποσοστά επιχειρηματικότητας στις γυναίκες είναι πολύ 

χαμηλά (Business Mentors, 2013).  

Πρόσφατες έρευνες (Sisson, 2010; Karacostas, 2012) υποστηρίζουν ότι οι 

γυναίκες επιχειρηματίες είναι ιδιαίτερα μορφωμένες, χρησιμοποιούν πιο συχνά 

τεχνολογικά συστήματα σε σχέση με τους άντρες και συνιστούν μία οικονομική 

δύναμη που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για την επίτευξη μιας βιώσιμης 

οικονομικής ανάκαμψης.  

Επιπλέον, προγενέστερη έρευνα των Kepler και Shane (2007) κατέληξε 

στο ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες είναι πιο πιθανό να σημειώνουν υψηλότερα 

έσοδα στις επιχειρήσεις τους σε σχέση με αντίστοιχες επιχειρήσεις που 

                                                           

1
 H Business Mentors είναι ένα δίκτυο μεντόρων για την ενίσχυση της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 
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διοικούνται από άντρες, καθώς έχουν την τάση να λαμβάνουν μικρότερα ρίσκα, 

προκειμένου να υπάρχει αρμονία μεταξύ προσωπικής και επιχειρηματικής ζωής. 

Παρότι επίσημες έρευνες δηλώνουν τη δυναμική της γυναίκας ως επιχειρηματίας, 

όπως διαπιστώθηκε η Ελλάδα δεν προάγει τη γυναίκα σε επιχειρηματικό επίπεδο, 

δεν της δίνει ευκαιρίες να ενταχθεί στον επιχειρηματικό στίβο βοηθώντας και 

αυτή στην αναστύλωση της ελληνικής οικονομίας (Kepler και Shane,2007).   

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τη γυναικεία 

επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και να διερευνήσει τις πολιτικές στήριξης σε 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα από μία ανασκοπική έρευνα σχετικών 

ερευνών,  άρθρων στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, βιβλίων και ιστοσελίδων 

που αφορούν την γυναικεία επιχειρηματικότητα σε ευρωπαϊκό και ελλαδικό  

επίπεδο, συλλέχθηκε το απαραίτητο υλικό που αποτέλεσε τη βάση για τη 

συγγραφή της εργασίας. Στόχος είναι η απεικόνιση της κατάστασης που επικρατεί 

στην Ελλάδα σήμερα, όσον αφορά την γυναικεία επιχειρηματικότητα, τα εμπόδια 

και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και η παρουσίαση φορέων και δράσεων 

στα οποία μπορεί να στραφεί η Ελληνίδα σήμερα, προκειμένου να αντλήσει 

στήριξη στα επιχειρηματικά της σχέδια. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι κατά 

την ολοκλήρωση της να καταλήξει σε προτάσεις σχετικές με το εξεταζόμενο θέμα 

και συγκεκριμένα σε προτάσεις που θα βοηθήσουν τη βελτίωση της θέσης των 

γυναικών στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. 
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Κεφάλαιο 1ο Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματίας 

1.1 Η έννοια και το περιεχόμενο της επιχειρηματικότητας 

Αρχικά, η έναρξη της παρούσας ενότητας θα γίνει μέσα από την 

οριοθέτηση της έννοιας της επιχειρηματικότητας. Η οριοθέτηση θα γίνει 

ιστορικά, συγκεκριμένα η συγγραφέας θα ξεκινήσει από την παλαιότερη 

χρονολογική οριοθέτηση του όρου και θα φτάσει στις πιο πρόσφατες.   

Μέσα στην ιστορία μπορεί κάποιος να εντοπίσει πολλά γνωμικά, πολλές 

ρητορείες αλλά και πολλούς ορισμούς οι οποίοι δόθηκαν και μπορούν να 

συνδεθούν με την επιχειρηματικότητα. Κάποιοι από αυτούς δε δόθηκαν με στόχο 

να εξηγήσουν την έννοια της επιχειρηματικότητας, αλλά απετέλεσαν σίγουρα τη 

βάση για θέσεις και απόψεις που αναπτύχθηκαν από θεωρητικούς, οι οποίοι 

συνειδητά θέλησαν να εξηγήσουν την έννοια του επιχειρηματία και της 

επιχειρηματικότητας.  

Ένα από τα πολλά σημαντικά γνωμικά του Σωκράτη, θα μπορούσε να 

αποτελεί μια πρώτη δήλωση σε σχέση με την έννοια της επιχειρηματικότητας. 

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι: «Το καλό ξεκίνημα δεν είναι βέβαια ασήμαντο 

πράγμα, ούτε όμως σημαίνει και πολλά πράγματα».  

Η επιχειρηματικότητα, η επιχειρηματική δράση, αποτελεί ένα νέο 

ξεκίνημα και σίγουρα είναι σημαντική κίνηση, όμως δεν σημαίνει πολλά 

πράγματα αν δεν επιτύχει τους στόχους που τέθηκαν κατά την έναρξη της.   

Μελετώντας διάφορους θεωρητικούς του είδους (Burgelman,1983; 

Nielsen&Hisrich,1985; MacMilan et al.1986 κ.λ.π), θα διαπιστωθεί ότι η άποψη 

του Σωκράτη αποτέλεσε βάση για πολλές μετέπειτα απόψεις και θέσεις σε σχέση 

με την επιχειρηματικότητα, μια και πολλοί θεωρητικοί έθεσαν ως βάση για την 

επιχειρηματικότητα, αρχικά την πρόθεση κάποιου να ρισκάρει να κάνει την αρχή 

προβαίνοντας σε μια επιχειρηματική δράση και στη συνέχεια μέσα από τις 

κατάλληλες κινήσεις να επιτύχει τους στόχους της επιχειρηματικής του δράσης.  

Ένας εκ των βασικών εκφραστών του management, ο Drucker(1985) ανέφερε στο 

βιβλίο του «Innovation and Entrepreneurship» ότι η επιχειρηματικότητα ορίζεται 

μέσα από δυο βασικές έννοιες την μοναδικότητα και τη διαφορετικότητα, γι’ 

αυτόν για να είναι επιτυχημένη μια νέα επιχειρηματική δράση, θα πρέπει να είναι 
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μοναδική στην αγορά και να αναφέρεται σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι που 

χαρακτηρίζεται από διαφορετικότητα και καινοτομία.  

O Kotler ένας από τους πιο γνωστούς συγγραφείς του marketing, έδωσε τη 

δική του οπτική στην έννοια της επιχειρηματικότητας, μέσα από τον ακόλουθο 

ορισμό «Η επιχειρηματικότητα ορίζεται ως το σύνολο των επιχειρηματικών 

δράσεων στις οποίες επικεντρώνεται ένα άτομο, έχοντας ως στόχο του το 

κέρδος». Επεκτείνοντας τον ορισμό του ανέφερε ότι το κέρδος που αποτελεί το 

αποτέλεσμα της επιχειρηματικότητας, πηγάζει από τη καινοτομία και τη 

διαφορετικότητα που χαρακτηρίζει την επιχειρηματική δράση (Lilien and 

Kotler,1983).  

Συνεχίζοντας την ιστορική προσέγγιση του όρου, το 1991 ο Porter 

αναφέρει σε σχέση με την επιχειρηματικότητα ότι αποτελεί εδώ και πολλές 

δεκαετίες, το κεντρικό θέμα στις έρευνες που προσπαθούν να απαντήσουν σε 

ερωτήματα όπως γιατί διαφέρουν οι επιχειρήσεις μεταξύ τους, πως 

συμπεριφέρνονται, πως επιλέγουν τη στρατηγική τους και πως ασκούν τη 

διοίκησή τους (Porter,1991).  

Αργότερα το 1997 οι Johnson και Scoles (1997), αρχικά προσεγγίζουν την 

επιχειρηματικότητα υπό μία ευρεία διάσταση, συνδέοντας την κυρίως, με την 

επιχειρηματική προδιάθεση, τη νοοτροπία και τις ικανότητες του επιχειρηματία. 

Για τους δύο αυτούς ερευνητές, η επιχειρηματικότητα ενυπάρχει μέσα στο κάθε 

άτομο, μπορεί όμως περαιτέρω να καλλιεργηθεί και κάτω από κατάλληλες 

υποκειμενικές και αντικειμενικές προϋποθέσεις, να αναπτύξει επιχειρηματική 

δραστηριότητα ο κάθε άνθρωπος.  

Οι ίδιοι αναφέρουν την ίδια χρονιά ότι: «Η Επιχειρηματικότητα 

υιοθετείται: μέσα από τη στρατηγική κατεύθυνση η οποία δίνει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα για την επιχείρηση, αλλά και μέσω της διάταξης των πόρων της 

μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες 

των αγορών και να ικανοποιήσει τις ανάγκες των βασικών ομάδων 

ενδιαφερόμενων». 

Προχωρώντας, το 2002 ένας Έλληνας πανεπιστημιακός από τους ειδικούς 

στη στρατηγική των επιχειρήσεων ο Βασίλης Παπαδάκης (2002), με βάση τους 

ορισμούς των Johnson & Scholes (1997), αναφέρει ότι η επιχειρηματικότητα 
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εκφράζεται και είναι αποτελεσματική μέσα από τη δυναμικότητα του 

επιχειρηματία, τις επιδιώξεις του, τους στόχους, τη φιλοσοφία του και ευρύτερα 

την έρευνα που έχει κάνει στο περιβάλλον δράσης της επιχειρηματικής του 

κίνησης. 

Σύμφωνα με τους Cool, Almeida Costa και Dierickx (2002) αν όλες οι 

επιχειρήσεις σε μία αγορά είχαν τους ίδιους πόρους, δεν θα υπήρχε καμία 

στρατηγική που να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις επιχειρήσεις της αγοράς. 

 Η θεωρία των πόρων και των ικανοτήτων επεξηγεί τις διαφορές στην 

απόδοση των επιχειρήσεων βάσει των ικανοτήτων τους (Busenitz & Barney, 

1997; Teece, Pisano και Shuen, 1997, Alvarez & Barney, 2005). Σύμφωνα με τον 

Barney (1991), οι πόροι μιας επιχείρησης πρέπει να είναι πολύτιμοι, σπάνιοι και 

δύσκολο να μιμηθούν ή να αντικατασταθούν προκειμένου να συμβάλουν στη 

δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Σύμφωνα με τους Peteraf και 

Barney, υπάρχουν τέσσερις βασικές προϋποθέσεις για την δημιουργία βιώσιμου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος: ανώτεροι πόροι (ετερογένεια εντός του 

κλάδου), εκ των υστέρων οριοθέτηση στον ανταγωνισμό, ατελής κινητικότητα 

πόρων και εκ των προτέρων όρια στον ανταγωνισμό.  

Οι Ardichvilli et al(2003) αναφέρουν ορίζοντας την επιχειρηματικότητα, 

ότι η νέα επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζεται στο εξωτερικό 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον, χρησιμοποιώντας τους πόρους και τις ικανότητες 

της, τα οποία μπορούν να της προσδώσουν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

και περισσότερη ισχύ μέσα στην αγορά που δραστηριοποιείται.  

Οι Audretsch and Keilbach (2004) αναφέρουν ότι η επιχειρηματικότητα 

βασίζεται στην επιχειρηματική ισχύς η οποία σχετίζεται με την κουλτούρα του 

επιχειρηματία, τα ίδια κεφάλαια της, το εργατικό δυναμικό της, τα κανάλια 

διανομής που έχει στη διάθεσή της και τη σχέση της με το περιβάλλον.  

Οι ίδιοι αναφέρουν ότι κάθε επιχείρηση έχει ως στόχο, να χρησιμοποιεί 

την ισχύ της προς όφελός της και για την εξυπηρέτηση των δικών της 

συμφερόντων. Εξετάζοντας το εσωτερικό της περιβάλλον, μπορεί να αποκτήσει 

ισχύ από τους πόρους από τους οποίους αποτελείται και κυρίως από τη σωστή 

διαχείριση τους.  

Οι Short et al.(2009) όρισαν την επιχειρηματικότητα, μέσα από τη 
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δυναμική της επιχείρησης και των επιδράσεων που έχει από το εξωτερικό της 

περιβάλλον, το οποίο αποτελεί παράγοντα ρύθμισης της λειτουργίας και της 

στρατηγικής επίτευξης των στόχων της. Ο επιχειρηματίας είναι αυτός που 

επιτυχημένα μελετά το περιβάλλον και προβαίνει σε δράσεις με βάση αυτό. 

 Ένα άλλο στοιχείο κατά το συγγραφέα, που ορίζει την επιχειρηματική 

δράση και ισχύ είναι η θεωρία πόρων και ικανοτήτων, η οποία δίνει έμφαση 

στους πόρους μιας επιχείρησης ως τη βασική πηγή ανάπτυξης ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος και υψηλής απόδοσης(Freeman,2010).  

Η θεωρία υποθέτει ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε έναν 

κλάδο μπορεί να είναι ετερογενείς όσον αφορά την πληθώρα των πόρων που 

ελέγχουν. Επίσης, υποθέτει ότι η ετερογένεια των πόρων μπορεί να διαρκέσει 

μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς οι πόροι που χρησιμοποιούνται για την 

υλοποίηση των εταιρικών στρατηγικών, δεν μεταφέρονται εύκολα από την μία 

επιχείρηση στην άλλη (κάποιοι πόροι δεν είναι εύκολο να συσσωρευτούν ή να 

αντιγραφούν). Η ετερογένεια (ή μοναδικότητα) των πόρων αντιμετωπίζεται ως 

βασική προϋπόθεση για τη συνεισφορά τους στη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος.  

Όπως παρατηρείται ιστορικά η έννοια και ο ορισμός της 

επιχειρηματικότητας έγινε σε δυο επίπεδα, από τη μια σε επίπεδο ορισμού του 

όρου και από την άλλη σε σύνδεση με τη λειτουργία της επιχείρησης και των 

παραγόντων που τη καθορίζουν και την επηρεάζουν. Συνεχίζεται παρακάτω η 

ιστορική καταγραφή ορισμών σε σχέση με την επιχειρηματικότητα. 

Η επιχειρηματικότητα είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που λόγω αυτής 

της πολυδιάστατης φύσης, οι εννοιολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις έχουν 

στηριχτεί σε ποικίλες αρχές όπως οικονομικές, κοινωνιολογικές και ψυχολογικές 

(Hofstede et al, 2004). Η επιχειρηματικότητα εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες όπως το άτομο, την εταιρία, την περιοχή που ασκείται η 

επιχειρηματικότητα ή την βιομηχανία και ακόμη και το έθνος (Davidsson, 2006). 

Σύμφωνα και πάλι με τον Davidsson (2006) στην οικονομική πολιτική, η 

έννοια της επιχειρηματικότητας συνδέεται άρρηκτα με τη δημιουργία 

επιχειρήσεων οι οποίες προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας, τεχνολογική ανάπτυξη 

μέσω νέων προϊόντων, πρακτική αξιοποίηση τεχνολογικής γνώσης κ.λπ (Gartner, 
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2007).  

O Politis (2007) δηλώνει ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί τομέα 

μάθησης, εκπαίδευσης και ευρύτερα ανάπτυξης του ατόμου. Μεταβαίνοντας σε 

πιο πρόσφατες περιόδους και ειδικά σε περιόδους κοντά στη κρίση, θα γίνει 

αναφορά στον ορισμό του (Dacin, Dacin & Tracey, 2011), ο οποίος προσπάθησε 

να ορίσει την επιχειρηματικότητα μέσα από την αποσαφήνιση του περιεχομένου 

της, που γι’ αυτόν αναπτύσσεται μέσα από κάποια στάδια. Τα στάδια αυτά είναι η 

ηγεσία, η σωστή διαχείριση και η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας.  

Ο ίδιος επισημαίνει ότι παγκοσμίως θεωρείται από επιχειρηματικούς 

φορείς, αναγκαίο να γίνει μια προσπάθεια ένταξης της επιχειρηματικότητας στην 

εκπαίδευση, με το σκεπτικό πως βοηθάει στην ανάπτυξη της παιδείας, της 

οικονομίας και της κοινωνίας. Υπάρχουν οργανισμοί που επενδύουν στην 

επιχειρηματικότητα και την προάγουν σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, 

όπως το JCI (Junior Chamber International), η JADE, η EUROPEN κ.λ.π.  

Πρόσφατα το 2013, οι Tsavli and Vavougios(2013) εξέφρασαν την άποψη 

ότι η επιχειρηματικότητα είναι: «Η υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας η οποία 

σήμερα εστιάζει στην ικανότητα συνδέσμου της δημιουργικότητας και της 

καινοτομίας με την σωστή και αποτελεσματική διαχείριση της ικανότητας 

προσαρμογής της επιχείρησης στις τρέχουσες εξελίξεις σε διάφορους τομείς. 

Μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία διασφαλίζεται η δυνατή λειτουργία και 

ανάπτυξη μιας επιχείρησης γεγονός που συνδέεται άρρηκτα με τους στόχους και 

τη στρατηγική που εφαρμόζει».  

 

1.2 Σημεία διαφοροποίησης της γυναικείας από την αντρική 

επιχειρηματικότητα 

Στη παρούσα ενότητα θα γίνει προσπάθεια να παρουσιαστούν σημεία 

διαφοροποίησης της γυναικείας από την αντρική επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα 

με τους Robb et al (2012) παλαιότερα αυτό που ίσχυε είναι ότι οι άντρες 

επιχειρηματίες μπορεί να απασχοληθούν περισσότερες ώρες από τις γυναίκες 

επιχειρηματίες, επειδή είναι πιθανότερο το βασικό τους κίνητρο για την 

επιχειρηματική τους ενασχόληση, να είναι η απόκτηση χρημάτων. Σήμερα, αυτό 
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συνεχίζει να ισχύει όμως και οι γυναίκες φαίνεται να ενστερνίζονται παρόμοιες 

λογικές γι’ αυτό και πολλές έχουν σταματήσει να θέτουν ως βασική του 

προτεραιότητα το να κάνουν οικογένεια. Βέβαια, οι άντρες συνεχίζουν στα 

πρότυπα που ορίζει η κοινωνία να είναι πιο ενεργοί επιχειρηματίες. 

Σύμφωνα με τους ίδιους το 1991, οι γυναίκες έχουν λιγότερες 

ανταγωνιστικές απαιτήσεις, καθώς αφιερώνουν περισσότερες ώρες στη φροντίδα 

για τα παιδιά, τους γονείς, και την οικογένεια. Οι οικογενειακές αυτές ασχολίες, 

περιορίζουν το χρόνο και την προσπάθεια των γυναικών, καθώς πρέπει να 

ασχολούνται και με άλλα πράγματα και έτσι αναγκάζονται να ξοδεύουν λιγότερο 

χρόνο στις νέες επιχειρήσεις τους, σε σχέση με τους άνδρες. Οι γυναίκες ξεκινούν 

επιχειρήσεις που είναι μικρότερες εν συγκρίσει με εκείνες που αρχίζουν από 

άνδρες.  

Οι γυναίκες ξεκινούν τις επιχειρήσεις με χαμηλότερα επίπεδα κεφαλαίου 

από τους άνδρες (Brush, 2001; Carter et al., 1997; Σαρρή & Τριχοπούλου, 2012). 

Η μικρότερη κλίμακα κεφαλαίων, οφείλεται στην αδυναμία πρόσβασης σε 

μεγαλύτερης κλίμακας επιχειρησιακές ευκαιρίες και στους απαραίτητους 

οικονομικούς πόρους για ανάπτυξη μεγάλων επιχειρηματικών σχεδίων. Επιπλέον, 

σε διαφορετικούς στόχους και προθέσεις που έχουν για τις επιχειρήσεις τους 

(Carter and Allen, 1997). 

Επίσης, ο Brush (2001) αναφέρει ότι άντρες και γυναίκες διακρίνονται 

από διαφορετικά ψυχολογικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Οι διαφορές αυτές 

έχουν αποτελέσει το έρεισμα για την εκπόνηση ποικίλων μελετών, που 

διερευνούν τις διαφορές των δύο φύλων στον επιχειρηματικό τομέα, βάσει 

ψυχολογικών και κοινωνικών θεωριών.  Οι γυναίκες εστιάζονται κυρίως, στις 

προσωπικές σχέσεις τους και προσπαθούν να υιοθετήσουν μία τακτική που να 

συνδυάζει την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή (Brush, 2001). 

Οι άντρες και οι γυναίκες επιχειρηματίες διαφέρουν σχετικά με τους 

λόγους ενασχόλησης τους με επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι λόγοι αυτοί 

είναι η προσπάθεια που καταθέτουν για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους, το 

μέγεθος των δραστηριοτήτων τους, τον τύπο της επιχείρησης που οργανώνουν και 

τις προσδοκίες που έχουν από την απόδοση των επιχειρήσεων τους, καθώς και 

τον κίνδυνο που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν και τα προβλήματα που 
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αντιμετωπίζουν κατά την εκκίνηση της επιχείρησης (De Bruin, Brush, & Welter, 

2006; Verhuel et al, 2004; Σαρρή & Τριχοπούλου, 2012). 

Οι ερευνητές στο παρελθόν κυρίως, πριν την οικονομική κρίση, είχαν 

διαπιστώσει ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες, κατά μέσον όρο, απασχολούνταν 

λιγότερες ώρες από τους άντρες επιχειρηματίες. Ειδικότερα,  μελέτες είχαν δείξει 

ότι οι γυναίκες επενδύουν λιγότερο χρόνο στην ανάπτυξη των νέων επιχειρήσεών 

τους σε σχέση με τους άνδρες (Verheul et al., 2004). Επίσης, έδειχναν ότι οι 

αυτοαπασχολούμενες γυναίκες ήταν λιγότερο πιθανό να εργαστούν πλήρες 

ωράριο σε σχέση με τους αυτοαπασχολούμενους άνδρες (Verheul et al., 2004). 

Σήμερα, αυτό ως θέση έχει διαφοροποιηθεί μάλιστα, μελετητές όπως οι 

Shinnar(2012) αναφέρουν ότι οι γυναίκες σε αρκετές περιπτώσεις, ως 

επιχειρηματίες είναι πιο ενεργές, ασχολούνται περισσότερες ώρες και τα 

καταφέρνουν καλύτερα από τους άντρες (Shinnar et all, 2012). 

Σε ένα άλλο συμπέρασμα κατέληξε ο Carayannis & Formica (2006), ο 

οποίος επισημαίνει ότι ένα βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί τον άντρα και την 

γυναίκα επιχειρηματία, είναι το μέγεθος των επιχειρήσεων που διοικούν. Οι 

άντρες συχνά έχουν μεγαλύτερες επιχειρήσεις από τις γυναίκες. Επίσης, οι άντρες 

εφαρμόζουν αυστηρή ιεραρχία, η οποία τους αποδίδει καλύτερο έλεγχο της 

επιχείρησης. Ένας λόγος που οι γυναικείες επιχειρήσεις παραμένουν μικρές, είναι 

ότι οι άντρες συχνά αποφεύγουν να συνεργαστούν επιχειρηματικά με γυναίκες, 

μηδενίζοντας έτσι τις πιθανότητες να επεκταθεί μια γυναικεία επιχείρηση από 

συνεργασία ή από συγχώνευση. Σήμερα, στην Ελλάδα οι πλειοψηφία των 

γυναικείων επιχειρήσεων είναι ατομικές ή απασχολούν πολύ μικρό αριθμό 

εργαζομένων και εντάσσονται έτσι στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, με ανώτερο 

αριθμό ως δέκα απασχολούμενους (Carayannis & Formica,2006). 

Σήμερα, οι γυναίκες επιχειρηματίες στην Ευρώπη, αποτελούν μόλις το 

30% όλων των επιχειρηματιών. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη χρειάζεται 

περισσότερους επιχειρηματίες και λαμβάνονται μέτρα προκειμένου να 

υπερνικηθούν εμπόδια  και νοοτροπίες, που εμποδίζουν την αλλαγή και την 

ανάπτυξη. Το βασικό όχημα για την οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία, την 

απασχόληση, και την κοινωνική ολοκλήρωση είναι τα 23 εκατομμύρια ΜΜΕ 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που σήμερα αντιπροσωπεύουν το 99% των 
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επιχειρήσεων (Σαρρή & Τριχοπούλου, 2012; EE, 2013). 

Τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

οργανώνονται διάφορες δράσεις για την ενίσχυση της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας και την αντιμετώπιση των δυσκολιών και των εμποδίων που 

υπάρχουν στην δραστηριοποίηση τους(EE, 2013).  

Σήμερα, την εποχή της κρίσης, η εύρεση εργασίας είναι δύσκολη υπόθεση 

για τις γυναίκες και τους άντρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να οδηγούνται στη 

προσπάθεια έναρξης δικών τους επιχειρηματικών δράσεων. Οι γυναίκες 

διαφέρουν από τους άντρες ακόμα και σήμερα σε πολλά θέματα σε σχέση με την 

έναρξη επιχειρηματικών δράσεων. Κάποια βασικά σημεία είναι τα 

ακόλουθα(Gandhi and Sharma,2014): 

1. Παρότι οι νέες γυναίκες έχουν μεγαλώσει με διαφορετικά πρότυπα από ότι 

ίσχυαν στο παρελθόν, η ελληνική οικογένεια συνεχίζει σε πολλές περιπτώσεις να 

λειτουργεί με το παραδοσιακό τρόπο, βάση του οποίου η γυναίκα φροντίζει την 

οικογένεια και ο άντρας δουλεύει. Οι οικογενειακές τους υποχρεώσεις, σε 

συνδυασμό με την οικονομική κρίση και το περιορισμό των θέσεων εργασίας 

περιορίζουν τη δυνατότητα τους για συνεχή έρευνα, δικτύωση, κατάρτιση και 

γενικά για δράσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης. 

Η ανάγκη εξισορρόπησης εργασίας και οικογένειας έχει καταστεί αυτοσκοπός για 

τις γυναίκες για να εκπληρώσουν τα όνειρα τους και να πετύχουν τους στόχους 

τους. 

2.  Η έλλειψη σχετικών προτύπων από την οικογένεια, που ακόμα και σήμερα 

προσανατολίζει τη γυναίκα προς τη σιγουριά επαγγελμάτων που θα τις 

βοηθήσουν να είναι ανεξάρτητες. Οι γυναίκες βέβαια, λόγω της κρίσης και 

εφόσον μια οικογένεια δεν έχει στις τάξεις της κάποιον άντρα, αναλαμβάνουν τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις και μάλιστα τις καθοδηγούν και τις διοικούν με 

επιτυχία. 

3. Οι γυναίκες παρουσιάζουν λιγότερη αυτοπεποίθηση σε επίπεδο έναρξης 

επιχειρηματικών δράσεων, πράγμα που τις κάνει να διαφέρουν από τους άντρες 

και τις κρατά πίσω σε σχέση με νέες επιχειρηματικές δράσεις. Αυτή η έλλειψη 

αυτοπεποίθησης, σχετίζεται  με την οικογένεια, με τα πρότυπα της κοινωνίας, με 

το ασταθές εξωτερικό περιβάλλον και με την ευρύτερη οικονομική και κοινωνική 
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κατάπτωση της ελληνικής κοινωνίας. 

4.  Οι γυναίκες λόγω των προηγούμενων εργασιών που κάνουν, που διαφέρουν 

από αυτές των αντρών, έχουν συγκεντρώσει λιγότερο κεφάλαιο, που τις 

περισσότερες φορές δεν φτάνει για να προχωρήσουν στην ίδρυση δική τους 

επιχείρησης. Επιπρόσθετα, λόγω των κοινωνικών προκαταλήψεων έχουν 

περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις. 

5. Οι γυναίκες συνήθως, λόγω μη ένταξης τους σε χειρονακτικά επαγγέλματα δεν 

έχουν την κατάλληλη κατάρτιση για δράσεις στο βιομηχανικό κλάδο. Συνήθως, 

ασχολούνται με το κλάδο της παροχής υπηρεσιών. 

 

1.3 Τα χαρακτηριστικά του Επιχειρηματία και της Επιχειρηματία 

Ο επιχειρηματίας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης, 

σύμφωνα με διεθνείς έρευνες (McDougall & Oviatt, 1996; Leonidou et al. 

1998;Willebrands et al,2012). Οι Leonidou et al. (1998) αρχικά αλλά και άλλοι 

ερευνητές μετά από αυτόν όπως (Taubman,2013;Gibson and Weber,2015),  σε 

ανασκοπικές έρευνες σχετικές με την επιρροή του επιχειρηματία στην ανάπτυξη 

της επιχείρησης, διακρίνουν τα χαρακτηριστικά του σε τέσσερις κατηγορίες: 

 γενικά αντικειμενικά (ηλικιακή ομάδα, εκπαιδευτικό υπόβαθρο, 

επαγγελματική εμπειρία και φύλλο) 

 ειδικά αντικειμενικά (εθνική προέλευση, γνώσεις ξένων γλωσσών)  

 γενικά υποκειμενικά (ανοχή κινδύνου, καινοτομία, ευελιξία, δέσμευση, 

ποιότητα και δυναμισμός) και 

 ειδικά υποκειμενικά (αντιλήψεις για τους κινδύνους, οι αντιλήψεις του 

κόστους, αντιλήψεις κέρδους, αντιλήψεις ανάπτυξης, αντιλήψεις 

πολυπλοκότητας).  

Η ηλικία, έχει απασχολήσει αρκετούς ερευνητές. Τα άτομα μικρής ηλικίας 

είναι πιο πρόθυμα να ασχοληθούν με νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και 

όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές, οι νέοι επιχειρηματίες στρέφονται περισσότερο 

στις διεθνείς αγορές απ΄ ότι οι επιχειρηματίες που είναι πιο μεγάλοι σε ηλικία.  

Οι Zhou et al. (2012) και Javalgi et al.(2014), υποστηρίζουν ότι οι νέοι 
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επιχειρηματίες είναι πιο ανοικτοί στην επέκταση των δραστηριοτήτων των 

εταιριών τους, σε ξένες αγορές ενώ οι Albornoz et al(2012), δηλώνουν ότι όσο 

πιο νέοι είναι οι επιχειρηματίες τόσο πιο πιθανόν είναι να ασχοληθούν με 

εξαγωγές. Οι νέοι επιχειρηματίες, είναι πιο δεκτικοί σε προτάσεις για καινοτόμες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες και είναι διατεθειμένοι να στραφούν σε νέες 

αγορές(Aguilar-Morales et al,2013). 

Οι επιχειρηματίες, είτε είναι άνδρες, είτε γυναίκες χαρακτηρίζονται από 

κάποια συγκεκριμένα στοιχεία της προσωπικότητάς τους όπως είναι η 

δημιουργικότητα, η καινοτομία, η ικανότητα του ρίσκου και τέλος το αίσθημα της 

ανεξαρτησίας. Οι επιχειρηματίες, είτε είναι άνδρες, είτε γυναίκες, μέσα από τις 

δραστηριότητές τους, δείχνουν ότι είναι καινοτομικοί, ριψοκίνδυνοι και ότι 

θέλουν να επιτύχουν (Qiu, 2015). 

Το αίσθημα της επιτυχίας που νιώθουν οι επιχειρηματίες τους οδηγεί στο 

να μπορούν να ηγούνται αποτελεσματικά μια ομάδα ανθρώπων, να την 

οργανώνουν και τελικά να επιτυγχάνουν οποιονδήποτε στόχο. Γνωρίζουν και 

μπορούν να κινούνται με ταχύτητα, να μην αργοπορούν και είναι ικανοί να 

ξεπεράσουν οποιοδήποτε εμπόδιο (Pavlović, 2013).  

Πέραν του αισθήματος της επιτυχίας, οι επιχειρηματίες, άνδρες και 

γυναίκες, έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τις δυνάμεις τους και ως εκ 

τούτου η αυτοαντίληψή τους και η αυτοπεποίθησή τους είναι υψηλά. Αποτελεί 

γεγονός ότι άνθρωποι που πιστεύουν σε εξωτερικές δυνάμεις για ότι τους 

συμβαίνει, δεν μπορούν να αναπτύξουν επιχειρηματικές δράσεις. Αντίθετα, 

άνθρωποι που εμπιστεύονται τις δυνατότητές τους και αποδίδουν οποιαδήποτε 

επιτυχία ή αποτυχία αποκλειστικά και μόνο στον εαυτό τους, είναι ικανοί να 

αναπτύξουν επιχειρηματικές δράσεις (Karuthan, & Kumar, 2012).  

Επίσης, οι επιχειρηματίες, άνδρες και γυναίκες, έχουν συνεχώς 

καινούργιες, πρωτότυπες ιδέες, που μπορεί να τους διαφοροποιήσει από την 

υπόλοιπη αγορά και να τους οδηγήσει στην επιτυχία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό 

των επιχειρηματιών είναι η τάση για ανεξαρτησία, να είναι δηλαδή αφεντικά του 

εαυτού του. Όλα τα παραπάνω οδηγούν τον επιχειρηματία να είναι πρόθυμος να 

αναλάβει οποιοδήποτε ρίσκο προκειμένου να επιτύχει με τη δική του επιχείρηση 

(Dorsey, 2014).  
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1.3.1  Διαδικασία ανάπτυξης επιχειρηματικότητας 

Η έναρξη μιας νέας επιχείρησης αποτελεί την πιο προφανή μορφή 

επιχειρηματικότητας. Γενικά, η επιχειρηματική δραστηριότητα εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες, όπως η προσωπικότητα του επιχειρηματία, η μορφή της 

επιχείρησης αλλά και οι συνθήκες που επικρατούν στο εξωτερικό περιβάλλον 

κατά την έναρξή της. Επίσης, σημαντική παράμετρος είναι οι οικονομικές και 

πολιτικές συνθήκες, που επικρατούν την περίοδο που αποφασίζει ο 

επιχειρηματίας να δραστηριοποιηθεί σε μία συγκεκριμένη αγορά (Κονδύλης, 

2008). 

Η εκκίνηση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, επηρεάζεται από την 

ύπαρξη ευκαιριών και την παρουσία ατόμων που αναπτύσσουν την 

επιχειρηματικότητα. Ο Κονδύλης (2008), επισημαίνει ότι παρουσία αυξημένης 

επιχειρηματικότητας συνυπάρχει με ένα περιβάλλον που ενισχύει την 

επιχειρηματική δράση. Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο για την ανάληψη και 

επιτυχία μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, παίζουν και τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά του επιχειρηματία. 

Στην πράξη όμως, η παρουσίαση επιχειρηματικών ευκαιριών δεν σημαίνει 

ότι όλοι οι άνθρωποι θα ανταποκριθούν με τον ίδιο τρόπο, ακόμα και αν έχουν 

χαρακτηριστικά που ευνοούν την ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  

Η διαδικασία οργάνωσης των επιχειρήσεων είναι σημαντική, καθώς όταν 

οι επιχειρηματίες αναγνωρίζουν την ύπαρξη ευκαιριών είναι πιθανό να 

αντιδράσουν με διαφορετικό τρόπο στη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης 

(Κονδύλης, 2008). Η οργάνωση μιας επιχείρησης εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες, όπως την νομική μορφή της, το ανθρώπινο δυναμικό της, τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει στην αγορά και τη χρηματοδότηση που 

έχει ή αναζητά. Καθώς η οργάνωση των στοιχείων αυτών γίνεται σε 

διαφορετικούς χρόνους, σε διαφορετικό βαθμό, και με διαφορετική σειρά η 

ίδρυση μιας νέας επιχείρησης, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μια γραμμική 

διαδικασία (Aldrich & Martinez, 2001).  

Επομένως, η επιχειρηματικότητα επηρεάζεται τόσο από τα 

χαρακτηριστικά του επιχειρηματία και το εξωτερικό περιβάλλον όσο και τον 

τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης. Οι νέες επιχειρήσεις, ανάλογα με τους 
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διαθέσιμους πόρους, την εμπειρία και τη γνώση του επιχειρηματία, θα εντοπίσουν 

τις υπάρχουσες ευκαιρίες και θα τις εκμεταλλευτούν με διαφορετικό τρόπο.  

Σύμφωνα με τον Elgar (2005), η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 

επηρεάζεται καταρχήν, από τη διαδικασία που καθορίζει το εύρος των 

πραγματικών ευκαιριών και το βαθμό κατά τον οποίο αξιοποιούνται. Σημαντικό 

ρόλο παίζει επίσης, η προσαρμογή των ευκαιριών στις ανάγκες και ικανότητες 

της επιχείρησης και στην θετική αξιοποίηση παλαιότερων και νέων εμπειριών.  

Η διαδικασία ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας αναπτύσσεται μέσα από 

συγκεκριμένα βήματα. Τα βήματα αυτά είναι τα ακόλουθα (Kotler, and 

Armstrong, 2001): 

1. Αυτό-αξιολόγηση: Πριν να προχωρήσει κάποιος στην έναρξη επιχειρηματικής 

δράσης θα πρέπει: α) να συνειδητοποιήσει τα κίνητρα που έχει για να γίνει 

επιχειρηματίας, β) να αξιολογήσει τις ικανότητες του, γ) να εντοπίσει τις 

αδυναμίες του και να επιδιώξει να τις μειώσεις, δ) να αξιολογήσει το είδος της 

επιχείρησης που θέλει να ιδρύσει, λαμβάνοντας υπόψη τα απαιτούμενα κεφάλαια, 

την εμπειρία και τα ταλέντα που διαθέτει. Οι λόγοι που παρακινούν ένα άτομο να 

ιδρύσει τη δική του επιχείρηση είναι α) η απόκτηση χρημάτων, β) η ανάγκη για 

ανεξαρτησία, δ) η επιθυμία να κάνει κάτι νέο, ε) η επιδίωξη κοινωνικού κύρους, 

ζ) η επιθυμία να αποδείξει στους άλλους ότι μπορεί να τα καταφέρει, ε) ανεργία 

και αδυναμία εύρεση εργασίας.  

2. Προετοιμασία για την έναρξη της επιχείρησης: Η δημιουργία μιας επιχείρησης 

χρειάζεται τη κατάλληλη προετοιμασία. Με βάση τις επιλογές που διέπουν την 

επιχειρηματικότητα, ο επιχειρηματίας οφείλει να λάβει κάποιες αποφάσεις. Αυτές 

οι επιλογές είναι οι ακόλουθες: α) το άνοιγμα μιας νέας επιχείρησης, β) η εξαγορά 

μιας υπάρχουσας επιχείρησης, γ) η συνέχιση μιας οικογενειακής επιχείρησης. 

Πριν το ξεκίνημα μιας επιχείρηση απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες(Kotler and 

Armstrong, 2001): 

 Επιχειρηματική ιδέα: Η επιχειρηματική ιδέα είναι συνδεδεμένη με την 

επιχειρηματική δράση. Πρόκειται για την υπόθεση ότι μια επιχείρηση έχει 

την οικονομική δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία για το 

οποίο θέτετε συγκεκριμένη ποσότητα ή τιμή, ώστε να δημιουργούνται 

έσοδα από τα οποία αφαιρούνται συγκεκριμένα έξοδα. 
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 Επιχειρηματικό σχέδιο: Πριν ο επίδοξος επιχειρηματίας πάρει την 

απόφαση για την έναρξη μιας νέας επιχείρησης, είναι απαραίτητο να 

συντάξει ένα επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο αποτελεί ένα βασικό 

εργαλείο για κάθε επιχειρηματική δράση, σε κάθε βάση εξέλιξης της. Το 

επιχειρηματικό σχέδιο είναι σημαντικό διότι: α) περιγράφει το όραμα, τη 

στρατηγική και τους στόχους της επιχείρησης, β) εντοπίζει το μέγεθος της 

χρηματοδότησης, γ) διευκολύνει τους χρηματοδότες και τους επενδυτές, 

δ) βελτιώνει τη διοικητική ικανότητα του ιδρυτή.  

 Οικονομικός σχεδιασμός της επιχείρησης: Ο μελλοντικός επιχειρηματίας 

πριν την έναρξη μιας επιχείρησης θα πρέπει να προετοιμάσει και να 

σχεδιάσει ένα ρεαλιστικό προϋπολογισμό, τόσο για τα ποσά που 

χρειάζονται για την εκκίνηση όσο και τα ποσά που θα χρειαστούν για τη 

μετέπειτα λειτουργία της επιχείρησης. 

 Σχέδιο marketing: Ο ρόλος του marketing στην επιβίωση μιας επιχείρησης 

είναι πολύ σημαντικός. Ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιούνται οι τεχνικές 

του μάρκετινγκ, βοηθά σε μεγάλο βαθμό στην επιτυχία ή την αποτυχία της 

επιχείρησης. 

 Η νομική μορφή της επιχείρησης: Κατά τη λήψη της απόφασης για την 

νομική μορφή της επιχείρησης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι σκοποί της 

επιχείρησης, τα διαθέσιμα κεφάλαια και οι σχέσεις μεταξύ των προσώπων 

που ιδρύουν την επιχείρηση. 

  Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας: Κατά το 

σχεδιασμό της επιχείρησης λαμβάνονται αποφάσεις για το προϊόν, τα 

μηχανήματα, τη τεχνογνωσία, τις εγκαταστάσεις, τα τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού κ.λ.π. 

 Τοποθεσία της επιχείρησης: Κατά την επιλογή της τοποθεσία 

λαμβάνονται υπόψη ο χώρος στέγασης της εταιρείας, οι χώροι 

στάθμευσης, η ευκολία πρόσβασης, οι δημογραφικές αλλαγές. 

 Επιλογή και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού: Η σωστή επιλογή και 

η αξιοποίηση του προσωπικού σχετίζεται με τη παραγωγικότητα μιας νέας 

επιχείρησης. Οι αποφάσεις που πρέπει να παρθούν είναι οι ακόλουθες: α) 
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Ειδικότητες για να στελεχωθεί η επιχείρηση, β) Βασικά χαρακτηριστικά 

και προσόντα των απασχολούμενων, γ) Οργανόγραμμα της επιχείρησης, 

δ) Άτομα που θα τη στελεχώσουν.  

 

1.4 Δημογραφικά στοιχεία των επιχειρηματιών 

1.4.1  Η οπτική του φύλου στην επιχειρηματικότητα  

Οι Kyro & Hyrsky, (2008), υπογραμμίζουν ότι η γυναικεία 

επιχειρηματικότητα μπορεί να τονώσει σε σημαντικό βαθμό την παραγωγική 

δυνατότητα της οικονομίας. Μια από τις βασικότερες μελέτες η οποία ορίζει τη 

γυναικεία επιχειρηματικότητα και την αποσυνδέει από τον ευρύτερο όρο της 

επιχειρηματικότητας, είναι αυτή των Gutierrez, Fuentez and Ariza (2013), η οποία 

αναφέρει ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα διαφέρει σε σχέση με το 

περιεχόμενο και την υπόσταση της από την ευρύτερη έννοια της 

επιχειρηματικότητας αλλά και σε σχέση με την εφαρμογή της, δεδομένων των 

πολλών παραμέτρων που την επηρεάζουν, οι οποίες δεν χαρακτηρίζουν απόλυτα 

την επιχειρηματικότητα και ειδικά για τους άντρες.  

Οι παράμετροι αυτοί είναι οι ακόλουθοι: α) φόβος αποτυχίας, β) έλλειψη 

κεφαλαίων και μειωμένη στήριξη σε επίπεδο επένδυσης είτε από φορείς όπως 

τράπεζες είτε ακόμα και από το συγγενικό περιβάλλον, γ) έλλειψη στήριξης από 

το σύντροφο, δ) έλλειψη γνώσεων λόγω έλλειψης σωστής κατάρτισης σε 

νεαρότερες ηλικίες, ε) αδυναμία συνδυασμού οικογένειας και επιχειρηματικών 

δράσεων και ειδικά μεγάλωμα των παιδιών. Το Σχήμα 1.1 ορίζει το πλαίσιο 

διαφοροποίησης της γυναικείας επιχειρηματικότητα από την ευρύτερη 

επιχειρηματικότητα 

 

 

 

 

 

 

Financial Capital        Έλλειψη των οικονομικών πόρων  

                                             Φόβος των τραπεζών 

            
Human Capital         Έλλειψη γνώσεων στις επιχειρήσεις  

Social Capital              Η συμπεριφορά των συντρόφων 

                               Αδυναμία σύνδεσης εργασίας με οικογένεια  
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Σχήμα 1.1 – Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 

Πηγή: Gutierrez, R., Fuentes, F& Ariza, R.(2013)  “Women entrepreneurs in 

Mexico: an analysis of financial, human and social capital”, European Scientific 

Journal ,Vol.9, No.16 pp.1857 – 7881 

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα χαρακτηρίζεται από μία κοινωνική και 

οικονομική διάσταση, που την έχει κατατάξει στην κορυφή του ενδιαφέροντος 

των ευρωπαϊκών και ελληνικών φορέων. Ανά τακτά διαστήματα, δημοσιεύονται 

ποικίλες μελέτες με στόχο την ανάλυση της ταυτότητας της γυναίκας 

επιχειρηματία, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, τις προοπτικές εξέλιξής της και 

γενικότερα την πορεία της μέσα στις επιχειρήσεις (ΙΟΒΕ, 2011).  

Στην Ελλάδα, οι γυναίκες τις τελευταίες δεκαετίες έχουν κάνει σημαντικά 

βήματα όσον αφορά την αυταπασχόληση και την ανάληψη επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. Βασικός στόχος τους είναι η ένταξη στην αγορά εργασίας, η 

ενσωμάτωσή τους στον οικονομικό τομέα και κυρίως η ισότιμη αντιμετώπιση 

τους σε σχέση με τους άντρες επιχειρηματίες. 

Ο χαρακτηρισμός μιας επιχείρησης ως γυναικείας, σύμφωνα με τον 

ΕΟΜΜΕΧ (2011), προϋποθέτει την ύπαρξη τουλάχιστον μίας γυναικείας 

συμμετοχής με ποσοστό πάνω από 51% στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης 

και κυρίως τη λήψη των στρατηγικών αποφάσεων που αφορούν την επιχείρηση 

από την ιδιοκτήτρια. 

Σε αρκετές περιπτώσεις στην Ελλάδα, οι γυναίκες αν και φαίνονται 

ιδιοκτήτριες μιας επιχείρησης, δεν συμμετέχουν καθόλου στη λήψη των 

αποφάσεων που αφορούν εταιρικά θέματα καθώς την διοίκηση ασκεί κάποιος 

άντρας (π.χ. σύζυγος), ο οποίος για νομικούς ή φορολογικούς λόγους, έχει 

επιλέξει να φαίνεται ως ιδιοκτήτρια της εταιρίας, η γυναίκα.  Στην 

πραγματικότητα όμως, ασκεί ο ίδιος μόνος του, την διοίκηση.  

Σε αρκετές περιπτώσεις. η ιδιοκτησία μιας επιχείρησης ανήκει και σε 

άντρα και σε γυναίκα, οι οποίοι πέρα από την κοινή ιδιοκτησία, ασκούν από 

κοινού και τη διοίκηση της επιχείρησης (Στρατηγάκη, 2005). 

Διάφορες μελέτες (Kamberidu, 2013), υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες 

υπερισχύουν από τους άνδρες όσον αφορά την ομαδική εργασία, τις 
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επικοινωνιακές δεξιότητες και τα κοινωνικά μέσα. Οι ερευνητές (Kamberidou and 

Fabry, 2012, Kamberidu, 2013) υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες είναι καλύτεροι 

ακροατές και όταν σε μία επιχείρηση τη διοίκηση την ασκούν από κοινού άντρες 

και γυναίκες, η «συλλογική νοημοσύνη»2 της ομάδας αυξάνεται. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες είναι εγγενώς πιο ταλαντούχες από τους 

άνδρες. Εντούτοις, δείχνει ότι όταν στη διοίκηση μιας επιχείρησης 

συμπεριλαμβάνονται και άντρες και γυναίκες, οδηγούμαστε σε καλύτερα 

αποτελέσματα. Ο συνδυασμός ανδρικού και γυναικείου ταλέντου προσφέρει 

σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα(Kamberidou and Fabry, 2012). 

 

1.4.2 Ηλικία και εκπαίδευση 

Σε πολλές περιοχές, οι νέες γυναίκες (18-34 ετών) συμμετέχουν στην 

επιχειρηματικότητα με το ίδιο ή παρόμοιο ποσοστό του ηλικιωμένου πληθυσμού 

(35-64 ετών). Αυτό περιλαμβάνει την υποσαχάρια Αφρική, τη Λατινική Αμερική 

/ Καραϊβική, την ανεπτυγμένη Ασία, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι 

περιοχές εκτείνονται σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής ανάπτυξης. Στις 

περισσότερες περιοχές του κόσμου δηλαδή, η επιχειρηματικότητα, είναι τόσο 

δημοφιλής μεταξύ των νέων γυναικών, όσο είναι και στα άτομα μεγαλύτερης 

ηλικίας. 

Στις αναπτυσσόμενες χώρες της Ευρώπης, και στο Ισραήλ, τα ποσοστά 

των νέων γυναικών είναι, κατά μέσο όρο, 63% υψηλότερα από ότι στα άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας. Σε τρεις αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές οικονομίες, οι νεαρές 

γυναίκες εμφανίζονται να έχουν σχεδόν δύο φορές τα επίπεδα ΣΕΔ των 

μεγαλύτερων ηλικιακά γυναικών επιχειρηματιών. Οι άνδρες αναφέρουν επίσης 

μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων στις αναπτυσσόμενες χώρες της Ευρώπης (52% 

υψηλότερη), αλλά σχεδόν παρόμοιο ποσοστό συμμετοχής μεταξύ των ηλικιακών 

ομάδων στο Ισραήλ (Kelley et al., 2013). 

Μια ενδιαφέρουσα αντίθεση μπορεί να δει κανείς στη Δημοκρατία της 

Κορέας και του Πακιστάν. Στην Κορέα, τα ποσοστά ΣΕΔ είναι σχεδόν αμελητέα 

                                                           

2
 Η συλλογική νοημοσύνη είναι η νοημοσύνη μιας ομάδας ή μιας συλλογικότητας που ανακύπτει 

από τη συνεργασία και τον ανταγωνισμό των μονάδων / μελών της και έχει την ικανότητα λήψης 

συλλογικών αποφάσεων. 
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μεταξύ των νεαρών γυναικών, ενώ στο Πακιστάν, οι μεγαλύτερες γυναίκες 

σχεδόν δεν συμμετέχουν σε αυτήν τη δραστηριότητα. Η έλλειψη νέων 

επιχειρηματιών στην Κορέα είναι λιγότερο δραστική μεταξύ των ανδρών, όπου το 

7% των νέων συμμετέχουν, αν και σε χαμηλότερο από το ποσοστό των ανδρών 

επιχειρηματιών μεγαλύτερης ηλικίας (13%). Μεταξύ των ανδρών επιχειρηματιών 

στο Πακιστάν, οι δύο ηλικιακές ομάδες αναφέρουν σχεδόν ταυτόσημα ποσοστά 

ΣΕΔ. Συνεπώς, η έλλειψη νεαρών επιχειρηματιών στη Λαϊκή Δημοκρατία της 

Κορέας και της μη συμμετοχής από μεγαλύτερης ηλικίας επιχειρηματίες στο 

Πακιστάν φαίνεται να είναι ένα φαινόμενο που αποδίδεται στις γυναίκες. 

Τα χαμηλότερα επίπεδα της εκπαίδευσης υπάρχουν στην υποσαχάρια 

Αφρική, όπου κατά μέσο όρο το 42% των γυναικών επιχειρηματιών έχουν 

τουλάχιστον δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο), όπως φαίνεται στο 

διάγραμμα 2-9, όπου το 15% έχει ένα μετα-δευτεροβάθμιο πτυχίο (κολέγιο ) ή 

ανώτερο. 

Οι γυναίκες επιχειρηματίες στην περιοχή αυτή είναι ελαφρώς πιο πιθανό 

να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ότι 

γυναίκες που δεν είναι επιχειρηματίες ή δεν είναι ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης. 

Ωστόσο, το επίπεδο της εκπαίδευσης των γυναικών επιχειρηματιών είναι 

χαμηλότερο από εκείνο των ανδρών συναδέλφων τους. Στην Γκάνα και το 

Μαλάουι, μόνο το 2% των γυναικών επιχειρηματιών διαθέτει μεταδευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. 

Τα υψηλότερα επίπεδα επιχειρηματιών που είναι απόφοιτοι 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζονται στις ΗΠΑ, όπου το 70% των 

γυναικών επιχειρηματιών διαθέτουν αυτό το επίπεδο της εκπαίδευσης. Αυτό είναι 

υψηλότερο από ότι στους μη-επιχειρηματίες/ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, και σχετικά 

παρόμοιο με των ανδρών, όπως παρουσιάζουν τα σχήματα 2-9 και 2-10. 

Στις ανεπτυγμένες χώρες της Ασίας, οι γυναίκες επιχειρηματίες είναι 

ελαφρώς λιγότερο πιθανό να έχουν μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση από τις 

γυναίκες μη-επιχειρηματίες / ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Επιπλέον, σε σύγκριση με 

τους άνδρες επιχειρηματίες, είναι πάνω από ένα τέταρτο λιγότερο πιθανό να 

έχουν αυτό το επίπεδο της εκπαίδευσης. Το χάσμα αυτό είναι το υψηλότερο στην 

Κορέα, όπου οι γυναίκες επιχειρηματίες έχουν λίγο περισσότερο από τις μισές 
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πιθανότητες να έχουν μια μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση από τις γυναίκες μη-

επιχειρηματίες / ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, αλλά λιγότερο από τις μισές 

πιθανότητες να έχουν αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης όπως οι άνδρες 

επιχειρηματίες. 

Τα επίπεδα Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι συνήθως υψηλά στις 

ανεπτυγμένες χώρες της Ασίας, με πάνω από το 90% του πληθυσμού να διαθέτει 

ένα δεύτερο πτυχίο. Υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των φύλων στα επίπεδα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και αυτό το χάσμα μεγεθύνεται για τους 

επιχειρηματίες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχουν λιγότερες γυναίκες με 

πανεπιστημιακή μόρφωση σε σύγκριση με τους άνδρες στην περιοχή αυτή γενικά, 

αλλά εκείνες με αυτό το επίπεδο της εκπαίδευσης είναι λιγότερο πιθανό να γίνουν 

επιχειρηματίες. 

Μια διαφορετική ιστορία εξελίσσεται, ωστόσο, ως προς τα επίπεδα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη (τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις 

ανεπτυγμένες χώρες). Σχετικά το ίδιο ποσοστό των μη-επιχειρηματιών/μη-

ιδιοκτητών επιχειρήσεων και στα δύο φύλα, διαθέτει ένα δεύτερο πτυχίο, και λίγο 

περισσότερες γυναίκες από ότι άνδρες σε αυτή την ομάδα, διαθέτουν 

μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όμως, οι γυναίκες επιχειρηματίες στις 

αναπτυσσόμενες χώρες της Ευρώπης έχουν πάνω από 45% περισσότερες 

πιθανότητες να διαθέτουν ένα πανεπιστημιακό πτυχίο από τις γυναίκες μη-

επιχειρηματίες / μη-ιδιοκτήτριες επιχείρησης (Kelley et al., 2013).  

Επιπλέον, έχουν ένα τέταρτο περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες 

επιχειρηματίες να έχουν επιτύχει αυτό το επίπεδο της εκπαίδευσης. Τα 

ανεπτυγμένα κράτη της Ευρώπης εμφανίζουν επίσης παρόμοια αποτελέσματα, αν 

και σε ελαφρώς μικρότερο βαθμό. Σε αυτές τις περιοχές, οι γυναίκες 

επιχειρηματίες είναι, επομένως, εξαιρετικά μορφωμένες σε σχέση και με τις 

γυναίκες μη-επιχειρηματίες / μη-ιδιοκτήτριες επιχειρήσεων και τους άνδρες 

επιχειρηματίες. 

Τα υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης των γυναικών επιχειρηματιών του 

δείγματος βρίσκονται στη Ρωσία, τη Δανία και τη Λιθουανία, όπου πάνω από τα 

τέσσερα πέμπτα διαθέτουν ένα μεταδευτεροβάθμιο πτυχίο. Στη Φινλανδία, 

ελαφρώς λιγότερες γυναίκες επιχειρηματίες έχουν επιτύχει αυτό το επίπεδο 



 25 

εκπαίδευσης -περίπου το 55% - αλλά αυτό αντιστοιχεί σε πάνω από δύο τρίτα 

υψηλότερα από ότι για τους άνδρες επιχειρηματίες, παρουσιάζοντας μεγάλη 

διαφορά μεταξύ των φύλων. 

 

 

Σχήμα 2-9. Ποσοστό γυναικείας ΣΕΔ και γυναικείας μη-ΣΕΔ / ιδιοκτήτες μη 

καθιερωμένων επιχειρήσεων με τουλάχιστον ένα μεταδευτεροβάθμιο πτυχίο ανά 

περιοχή 

Πηγή: Global Entrepreneurship Monitor, 2012 

 

Σχήμα 2-10. Ποσοστό γυναικείας και ανδρικής ΣΕΔ με τουλάχιστον ένα 

μεταδευτεροβάθμιο πτυχίο ανά περιοχή 

Πηγή: Global Entrepreneurship Monitor, 2012 
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1.4.3  Οικογενειακό πλαίσιο: μέγεθος του νοικοκυριού και εισόδημα 

Το μέσο μέγεθος του νοικοκυριού για τις γυναίκες επιχειρηματίες, 

κυμαίνεται στα τρία άτομα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ κα σε πέντε στην 

υποσαχάρια Αφρική και την ΜΕΝΑ / Mέση-Ασία. Το ίδιο ισχύει και για τις 

γυναίκες μη-επιχειρηματίες / μη-ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Οι άντρες 

επιχειρηματίες παρουσιάζουν επίσης, παρόμοιο μέσο όρο ως προς το μέγεθος του 

νοικοκυριού, όπως οι γυναίκες επιχειρηματίες σε επίπεδο περιοχών. 

Στις επιμέρους οικονομίες, η Φινλανδία, η Αυστρία, η Δανία και η 

Γερμανία παρουσιάζουν μικρότερα μεγέθη νοικοκυριών τόσο για τις γυναίκες 

επιχειρηματίες, όσο και για τις γυναίκες μη επιχειρηματίες / ιδιοκτήτες 

επιχειρήσεων: λιγότερα από τρία άτομα ανά νοικοκυριό κατά μέσο όρο. Στο 

Πακιστάν, την Αγκόλα και την Παλαιστίνη, από την άλλη πλευρά, τα νοικοκυριά 

και για τις δύο ομάδες αποτελούνται κατά μέσο όρο από πάνω από έξι άτομα. 

Κάποιος θα περίμενε ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες θα προέρχονταν από 

μεγαλύτερα νοικοκυριά, επειδή έχοντας τις δικές τους επιχειρήσεις θα έχουν και 

μεγαλύτερη ευελιξία καθώς μπορούν να κερδίζουν ένα εισόδημα, και να 

φροντίζουν και τα εξαρτώμενα από αυτές άτομα. Μεγαλύτερα νοικοκυριά, με 

περισσότερα οικογενειακά μέλη για φροντίδα, μπορούν επίσης να συμβάλλουν 

στα κίνητρα από αναγκαιότητα. Από την άλλη πλευρά, τα λιγότερα μέλη του 

νοικοκυριού μπορεί να παρέχουν περισσότερο χρόνο και λιγότερες υποχρεώσεις 

που επιτρέπουν στις γυναίκες να συμμετάσχουν σε αυτή τη δραστηριότητα. Το 

δείγμα παρουσιάζει ενδείξεις και των δύο επιχειρημάτων, όπου το μέγεθος του 

νοικοκυριού των γυναικών επιχειρηματιών είναι κατά ένα τέταρτο μεγαλύτερο 

από τις γυναίκες μη-επιχειρηματίες/μη-ιδιοκτήτες επιχειρήσεων στο Βέλγιο, αλλά 

σχεδόν 20% μικρότερο στο Πακιστάν. 

Το Σχήμα 2-11 δείχνει την κατανομή των επιχειρηματιών σε τρία επίπεδα 

εισοδήματος των νοικοκυριών κατά περιοχή. Αυτά τα επίπεδα προσδιορίζονται σε 

κάθε οικονομία με βάση την κατανομή του εισοδήματος του συνολικού 

δείγματος. Τα νοικοκυριά με υψηλότερα εισοδήματα μπορεί να έχουν τους 

πόρους για να χρηματοδοτούν τις επιχειρηματικές προσπάθειες ή να αποτελούν 

χρηματοδοτικό μαξιλάρι, στο οποίο μπορούν να στηριχτούν. Από την άλλη 
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πλευρά, τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα μπορεί να υποδεικνύουν μία τάση για 

επιχειρηματικότητα κατ’ ανάγκην. 

Οι γυναίκες επιχειρηματίες στην υποσαχάρια Αφρική, MENA / Μέση-

Ασία και στις ανεπτυγμένες χώρες της Ασίας είναι πιο ομοιόμορφα 

κατανεμημένες μεταξύ των τριών επιπέδων του εισοδήματος των νοικοκυριών. 

Στη Λατινική Αμερική / Καραϊβική, την αναπτυσσόμενη Ασία, την Ευρώπη 

(αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες) και τις ΗΠΑ, το 43% ή περισσότερο από τις 

γυναίκες επιχειρηματίες προέρχονται από νοικοκυριά στην υψηλότερη κατηγορία 

εισοδήματος. Στο Ισραήλ, όμως, οι γυναίκες έχουν πάνω από τις μισές 

πιθανότητες να ανήκουν στην κατηγορία μεσαίου εισοδήματος (Global 

Entrepreneurship Monitor, 2012). 

Ένας συνδυασμός των περιοχών και των επιπέδων ανάπτυξης μπορεί να 

παρουσιάζεται και στα δύο άκρα του φάσματος εισοδήματος. Στην Παλαιστίνη, 

την Ταϊβάν και την Ουγκάντα, λίγο περισσότερο από το ένα πέμπτο των γυναικών 

επιχειρηματιών αναφέρουν εισόδημα νοικοκυριού στο κορυφαίο ένα τρίτο των 

οικονομιών τους. Αντίθετα, πάνω από το 55% των γυναικών επιχειρηματιών στην 

Τουρκία, την Πορτογαλία και το Μαλάουι εμπίπτουν σε αυτή την περιοχή. 

Οι άντρες επιχειρηματίες τείνουν να προέρχονται πιο συχνά από 

νοικοκυριά υψηλού εισοδήματος.  Πάνω από το ήμισυ των ανδρών 

επιχειρηματιών στη Λατινική Αμερική / Καραϊβική, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ 

προέρχονται από νοικοκυριά με υψηλότερο το ένα τρίτο του εισοδήματος.  Το 

Ισραήλ έχει το διπλάσιο ποσοστό ανδρών επιχειρηματιών στην ανώτατη 

κατηγορία εισοδήματος σε σύγκριση με τις γυναίκες. 
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Εικόνα 2-11. Κατανομή των γυναικών και των ανδρών επιχειρηματιών σε σχέση 

με τα επίπεδα του εισοδήματος του νοικοκυριού ανά περιοχή 

Πηγή: Global Entrepreneurship Monitor, 2012 

 

1.5 Κίνητρα ώθησης της γυναίκας στην επιχειρηματικότητα 

Οι άνθρωποι ξεκινούν επιχειρήσεις για ποικίλους λόγους και αυτά τα 

κίνητρα ποικίλλουν κατά φύλο. Παρότι όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη 

ενότητα, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στη προσπάθεια τους να 

ιδρύσουν μια επιχείρηση είναι πιθανότερο από τους άνδρες, να αρχίσουν για να 

επιτύχουν μια ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογένειας (Boden,1999). Η 

μητρότητα διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην επιθυμία των γυναικών να 

γίνουν αυτοαπασχολούμενες (Birley 1989).   

Οι Shane et al (1991) σε έρευνά τους η οποία δείχνει το τι ίσχυε τη 

προηγούμενη δεκαετία, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και την Νορβηγία, είναι πιθανότερο να ασχοληθούν με μία νέα 

επιχειρηματική δραστηριότητα προκειμένου μέσω αυτής, να αποκτήσουν 
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αναγνώριση, Το ίδιο όμως υποστηρίζεται αρκετά χρόνια μετά και σε έρευνα των 

Georgellis and Wall(2002) βάση της οποίας πολλές γυναίκες θέλουν να γίνουν 

αυτοαπασχολούμενες, για να αναπτύξουν ένα πιο εύκαμπτο πρόγραμμα εργασίας, 

που θα τους επιτρέπει να ισορροπήσουν τις οικογενειακές και εργασιακές 

απαιτήσεις. Σε έρευνες όπως αυτές των Carter et al. (2003) και, (De Bruin, Brush, 

& Welter, 2006) οι γυναίκες αναφέρουν την επιθυμία τους για ευελιξία και 

ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και στην οικογένεια. 

Επίσης, η γυναίκα επιχειρηματίας μπορεί να θέλει να νιώσει χρήσιμη μετά 

από την ολοκλήρωση της περιόδου της ανατροφής των παιδιών. Όταν τα παιδιά 

μεγαλώνουν ή απομακρύνονται από τον χώρο του σπιτιού, η γυναίκα νιώθει πως 

δεν είναι πλέον αρκετά χρήσιμη (Σαρρή & Τριχοπούλου, 2012). Γι’ αυτό με την 

απασχόληση προσπαθεί να καλύψει το κενό που της έχει αφήσει η απουσία των 

παιδιών της, όπως επισημαίνει η Στρατηγάκη (2005). Επιστρέφει λοιπόν, στην 

αγορά εργασίας μέσω της επιχειρηματικότητας αφού μεγαλώσουν τα παιδιά της. 

Το γεγονός αυτό μέχρι πρόσφατα ήταν και η αιτία που οι γυναίκες ξεκινούσαν 

την επιχειρηματική δραστηριότητα σε μεγαλύτερη ηλικία από τους άντρες.  

Επιπλέον, οι άντρες επιχειρηματίες είναι πιθανότερο σε σχέση με τις 

γυναίκες επιχειρηματίες, να δηλώσουν ότι έγιναν επιχειρηματίες λόγω της 

επιθυμίας τους να βγάλουν χρήματα ή να χτίσουν μια επιχείρηση. Για παράδειγμα 

οι (De Bruin, Brush, & Welter, 2006)  DeMartino και  Barbato (2003) κατέληξαν 

στην έρευνά τους, ότι οι άντρες επιχειρηματίες προτιμούν καριέρες που κάνουν 

λεφτά, ενώ οι γυναίκες επιχειρηματίες, καριέρες που τους επιτρέπουν ισορροπία 

με την οικογένεια και όπως προαναφέρθηκε, αναγνώριση από τη κοινωνία 

(Weber, & Schaper, 2004). 

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, ένας εκ των βασικότερων λόγων που μπορεί 

να οδηγήσουν μία γυναίκα στην επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι οι ανάγκες 

που της οικογένειας, μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις ο άντρας δεν 

εργάζεται(Xie,2014). 

Οι γυναίκες δηλαδή, εστιάζουν σε μεγάλο βαθμό στα κοινωνικά και 

οικονομικά προβλήματα της οικογένειας τους, είναι έτοιμες να προβούν σε 

οποιαδήποτε πράξη, πράγμα που της οδηγεί να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση 

για να στηρίξουν την οικογένεια τους(Xie,2014).  
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1.6 Χαρακτηριστικά γυναικείας επιχειρηματικότητας στην 

Ελλάδα  

 Το GEM (2012) σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ (2013), δημοσίευσε πρόσφατα 

στοιχεία που αφορούν την γυναικεία επιχειρηματικότητα. Τα στοιχεία της 

έρευνας είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα καθώς δεν περιγράφει μόνο τα 

χαρακτηριστικά της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα αλλά τη 

συγκρίνει με το σύνολο των εταιρειών, βάσει στοιχείων ICAP, και τις 500 

μεγαλύτερες εταιρείες, βάσει του συνολικού κύκλου εργασιών τους το 2012, οι 

οποίες διοικούνται από Γυναίκες (Leading Women in Business). 

 Η πρώτη ομάδα λοιπόν, περιλαμβάνει 22.497 επιχειρήσεις που έχουν 

αντληθεί από τη βάση δεδομένων της ICAP Group (διαθέσιμα οικονομικά 

στοιχεία της χρήσης 2012) Οι εταιρίες είναι μεγάλου μεγέθους, σε επίπεδο τζίρου 

και απασχόλησης σε προσωπικό και προέρχονται από όλους τους κλάδους της 

εγχώριας οικονομίας, είναι διαφόρων νομικών μορφών και δραστηριοποιούνται 

σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. 

 Η δεύτερη εξεταζόμενη ομάδα, αφορά 4.635 εταιρείες του παραπάνω 

συνόλου, οι οποίες διοικούνται από γυναίκες. Οι γυναίκες έχουν στη περίπτωση 

αυτή υψηλόβαθμη θέση είτε διοικητική, είτε απλά είναι σε  υψηλόβαθμό πόστο 

μέσα στην εταιρεία. 

 Η τρίτη ομάδα αφορά στις 500 μεγαλύτερες εταιρείες βάσει του 

συνολικού κύκλου εργασιών τους το 2012, οι οποίες διοικούνται από Γυναίκες.  

 Στο συνολικό δείγμα της ομάδας 1, το ποσοστό των επιχειρήσεων που 

διευθύνονται από γυναίκες-ανώτατα στελέχη ανέρχεται σε 20,6%. Τα στοιχεία 

της έρευνας δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών που διευθύνονται 

από γυναίκες είναι πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις. Όσο δε αυξάνει το μέγεθος 

των εταιρειών τόσο μικρότερο είναι και το ποσοστό των επιχειρήσεων που 

διευθύνονται από γυναίκες. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι ενώ το ποσοστό των 

γυναικείων επιχειρήσεων που απασχολούν από 1 έως 9 άτομα είναι 21,6%,  το 

ποσοστό των γυναικείων επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερα από 250 

άτομα είναι 9,3% (πίνακες 1  και 2). 
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 Η έρευνα υπογραμμίζει ότι παρατηρείται αξιόλογη αύξηση του ποσοστού 

των γυναικών σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες το 2013/12 και ειδικότερα στις 

μεγάλες και μεσαίες εταιρείες. Για παράδειγμα, το ποσοστό διείσδυσης των 

γυναικών στις μεγάλες εταιρείες (με προσωπικό >250 ατόμων) κυμαίνονταν το 

2011 σε 6,1%, ενώ το 2012 αυξήθηκε κατά τρεις μονάδες (πίνακας 2). 

 Ο ακόλουθος πίνακας 3, απεικονίζει τη συμμετοχή των εταιρειών που 

διευθύνονται από γυναίκες, με βάση τη νομική τους μορφή. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό συμμετοχής των εν λόγω εταιρειών, παρατηρείται στις Εταιρείες 

Περιορισμένης Ευθύνης (29,6%) και ακολουθούν οι Ομόρρυθμες Εταιρείες 

(28,2%) και οι Μονοπρόσωπες ΕΠΕ (22,3%). Στις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) το 

αντίστοιχο ποσοστό διείσδυσης των γυναικών (18,8%) κυμαίνεται χαμηλότερα 

από το γενικό μέσο όρο. Αντίθετα, παρατηρείται ότι το 86,2% των 500 

κορυφαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα που διευθύνονται από γυναίκες ανώτατα 

στελέχη (ομάδα «Top 500 LWiB) είναι ανώνυμης μορφής (ΑΕ). 
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 Ανατρέχοντας στα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα 4, 

συμπεραίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό εταιρειών που διοικούνται από 

γυναίκες παρατηρείται στα Ιόνια νησιά (24,9% επί των συνολικών εταιρειών του 

δείγματος), την Κρήτη (22,7%) και τη Μακεδονία (22,3%). Αντίθετα, η 

μικρότερη συμμετοχή καταγράφεται στην Ήπειρο, η πλειοψηφία των οποίων έχει 

έδρα την Αττική, 

 

 

 Το ποσοστό διείσδυσης των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες στο 

σύνολο των εταιρειών του δείγματος (22.497), δεν παρουσιάζει σημαντικές 

διαφοροποιήσεις με βάση τον ευρύτερο κλάδο δραστηριότητάς τους (Βιομηχανία 

– Εμπόριο – Υπηρεσίες/Λοιποί κλάδοι) και κυμαίνεται από 19,0% (στον τομέα 

της βιομηχανίας) έως 20,6% (στον τομέα του εμπορίου, πίνακας 5). 

 

 Η έρευνα παρέχει επιπλέον στοιχεία, όσον αφορά το ποσοστό συμμετοχής 

των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες, για κάθε επιμέρους κλάδο. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, φαίνεται ότι τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής 

των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες, στον τομέα της Βιομηχανίας, 

παρατηρούνται στον κλάδο Υποδήματα - Δερμάτινα Είδη: 38,7% και στον κλάδο 
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Λευκά Είδη – Είδη από Ύφασμα: 28,6%. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά 

παρατηρούνται στα κλάδο Καπνός: 10% και στο κλάδο -Ορυχεία-Μεταλλεία-

Αλυκές: 10,3% 

 Στο εμπόριο, τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής των εταιρειών που 

διοικούνται από γυναίκες, παρατηρούνται στις Αντιπροσωπείες – Εισαγωγές – 

Εξαγωγές: 37,5%, στα Έπιπλα - Φωτιστικά: 34,3% και στα Λευκά Είδη - 

Υφάσματα Επίπλωσης: 30,1%. Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στον 

κλάδο Ορυκτά – Μεταλλεύματα: 12,5% και Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό 

Υλικό: 13,8%. 

 Τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής των εταιρειών που διοικούνται από 

γυναίκες στον τομέα των Υπηρεσιών, παρατηρούνται στους εξής κλάδους:  

Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων: 50%, Ιδιωτική Εκπαίδευση: 39% και 

στον Τουρισμό (Κατασκηνώσεις - Κάμπινγκ): 36,6%. Μηδενική είναι η 

συμμετοχή σε κλάδους όπως το Ποδόσφαιρο – Μπάσκετ: 0% και οι Εταιρίες 

Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών: 0%. Ενώ, ιδιαίτερα χαμηλή είναι στον κλάδο 

Αμοιβαία Κεφάλαια: 4,8% και στις Ασφάλειες: 8,5%. 

 Τέλος, όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη των εξεταζόμενων εταιριών 

(πίνακας 6), ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το στοιχείο ότι παρά την τρέχουσα 

οικονομική ύφεση και τις ζημίες που εμφάνισαν οι περισσότεροι κλάδοι της 

εγχώριας οικονομίας, οι εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες κατόρθωσαν να 

πετύχουν θετικό πρόσημο και στο τελικό καθαρό (προ φόρου) αποτέλεσμα, 

περιθώριο καθαρού κέρδους 2012: 1,2%. 
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 Αντίθετα, λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα που 

οδήγησε σε συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης, τα συνολικά καθαρά 

αποτελέσματα του συνόλου των εταιρειών, ήταν ζημιογόνα τη διετία 2011-2012, 

με τις ζημιές πάντως να εμφανίζονται μειωμένες κατά 10% το 2012 σε σχέση με 

το 2011.  

 Στο σημείο αυτό, αξίζει να επισημανθεί ότι μεταξύ των 500 πιο 

κερδοφόρων επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 2012, με βάση τα αποτελέσματα 

EBITDA (σχετική έκδοση ICAP Group: “Business Leaders in Greece”), ποσοστό 

της τάξης του 11% (56 επιχειρήσεις) διοικούνται από γυναίκες. Οι εν λόγω 56 πιο 

κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες διοικούνται από γυναίκες, 

απασχολούν συνολικά περισσότερα από 29.000 άτομα μόνιμου προσωπικού. 

 Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, φανερώνουν μία αύξηση στο ποσοστό 

των ελληνικών εταιρειών που διευθύνονται από γυναίκες ανώτατα στελέχη. 

Ασφαλώς, η συμμετοχή των γυναικών στις ανώτατες βαθμίδες διοίκησης των 

ελληνικών επιχειρήσεων, υστερεί ακόμα σημαντικά σε σχέση με τους άνδρες. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό των γυναικών δεν ξεπερνά το 40% σε 

όλους σχεδόν τους κλάδους της εγχώριας οικονομίας.  

 Επίσης, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι εταιρείες που διοικούνται από 
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γυναίκες παρουσιάζουν εμφανώς καλύτερες επιδόσεις στα οικονομικά τους 

αποτελέσματα, σε σύγκριση με το σύνολο των εταιρειών (ΙΟΒΕ, 2013).  

 Τα στοιχεία αυτά αναφορικά με τα κέρδη που παρουσιάζουν οι γυναικείες 

επιχειρήσεις, είναι ιδιαίτερα θετικά για τις ελληνικές γυναικείες επιχειρήσεις. Η 

αύξηση των πωλήσεων, η απασχόληση, η αύξηση της απασχόλησης, το εισόδημα, 

και η επιβίωση της επιχείρησης, είναι σε χαμηλότερα επίπεδα, στις επιχειρήσεις 

που διοικούνται από γυναίκες. Αυτή η διαπίστωση υφίσταται πέρα από τις 

ελληνικές και για ξένες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται είτε στην 

Ευρώπη είτε σε παγκόσμιο επίπεδο(Kepler,2007; Fairlie and Robb, 

2007;Schober,2013).  

Οι επιχειρήσεις που η ιδιοκτησία τους ανήκει σε γυναίκες, είναι λιγότερο 

κερδοφόρες από εκείνες που έχουν άντρες ιδιοκτήτες. Η μέση επιχείρηση που έχει 

ηγέτη μία γυναίκα, παράγει περίπου το 78 τοις εκατό του κέρδους μιας παρόμοιας 

επιχείρησης που διευθύνεται από άντρες (Fairlie and Robb, 2007).  

Οι νέες επιχειρήσεις που ιδρύονται και διοικούνται από γυναίκες είναι 

λιγότερο πιθανό να επιζήσουν μακροχρόνια, σε σχέση με νέες αντίστοιχες 

επιχειρήσεις που οι ιδρυτές τους είναι άνδρες. Το ποσοστό επιβίωσης των 

επιχειρήσεων για τέσσερα έτη, είναι μικρότερο κατά 8,6 τοις εκατό σε σχέση με 

το αντίστοιχο ποσοστό για τις ανδρικές επιχειρήσεις (Schober,2013).  

 

1.7 Αποτύπωση της γυναικείας  επιχειρηματικότητα και του 

επιχειρηματικού κλίματος σε παγκόσμιο επίπεδο 

Τα ποσοστά της γυναικείας ΣΕΔ στις οικονομίες και τις περιφέρειες, 

ακολουθούν παρόμοια πορεία με εκείνη των ανδρών, αν και σε χαμηλότερα 

επίπεδα. Η ομάδα ΜΕΝΑ / Μέσης Ασίας παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ανισότητα, 

όπου τα ποσοστά της ανδρικής ΣΕΔ είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερα από αυτά 

των γυναικών. Κατά μέσο όρο, η υποσαχάρια Αφρική και η αναπτυσσόμενη Ασία 

παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ισότητα των φύλων (βλέπε σχήμα 2-2) (GEM, 

2012). 

Στην αναπτυγμένη Ευρώπη, το ποσοστό της γυναικείας ΣΕΔ στη Λετονία 

σχεδόν διπλασιάστηκε, το 2012, ενώ οι άλλες τρεις οικονομίες σκαρφάλωσαν 
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ελαφρώς προς τα πάνω. Στην ανεπτυγμένη Ευρώπη, η γυναικεία 

επιχειρηματικότητα στην Ολλανδία μετακινήθηκε από ένα σχετικά χαμηλό σε ένα 

υψηλό επίπεδο. Λιγότερο δραστικές αυξήσεις εντοπίζονται στο Βέλγιο και το 

Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η Νορβηγία παρουσίασε μία ελαφρά πτωτική τάση, και η 

Ισπανία παρουσίασε διακυμάνσεις. 

Οι ιδιοκτήτες καθιερωμένων επιχειρήσεων αντιπροσωπεύουν αυτούς που 

λειτουργούν επιχειρήσεις ηλικίας κάτω των τριών ετών και έξι μηνών. Τα 

ποσοστά ΣΕΔ δείχνουν την έκταση των ατόμων που έχουν αναλάβει δράση για να 

ξεκινήσουν μία επιχειρηματική δραστηριότητα. Η ιδιοκτησία καθιερωμένης 

επιχείρησης, από την άλλη πλευρά, δείχνει το ποσοστό των ατόμων σε μία 

κοινωνία που λειτουργούν επιχειρήσεις που είναι ώριμες. Ο δείκτης αυτός μπορεί, 

επομένως, να αποκαλύψει τη βιωσιμότητα της επιχειρηματικότητας, που 

οφείλεται στις ικανότητες και την προθυμία των επιχειρηματιών να υποστηρίξουν 

την ομάδα τους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, μοχλοί στο περιβάλλον τους και 

ούτω καθεξής. 

Σε γενικές γραμμές, περισσότερα άτομα, τόσο άνδρες, όσο και γυναίκες, 

ξεκινούν νέες επιχειρήσεις από ότι λειτουργούν ώριμες επιχειρήσεις. Αυτό ίσως 

να είναι λιγότερο περίεργο αν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι η 

επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα δυναμικό φαινόμενο, με διαφορετικούς 

ανθρώπους που εισέρχονται και εξέρχονται από τις επιχειρήσεις ανά πάσα στιγμή. 

Μια κοινωνία μπορεί να έχει πολλούς ανθρώπους που ασκούν τις επιχειρηματικές 

φιλοδοξίες τους, ίσως από ανάγκη ή ακολουθώντας μια ευκαιρία. Ωστόσο, το να 

κρατήσει κανείς αυτές τις επιχειρήσεις σε λειτουργία πέρα από την φάση 

εκκίνησης δεν είναι, σε πολλές περιπτώσεις, εύκολο. Το πλαίσιο για τις γυναίκες 

επιχειρηματίες μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά αυτήν τη διαδικασία. Για 

παράδειγμα, τα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, μπορούν να 

παρουσιάσουν πιο σημαντικές διακυμάνσεις για τις γυναίκες, ιδιαίτερα συν τω 

χρόνω, όταν π.χ. ασχολούνται με την φροντίδα των παιδιών (ή ίσως και τους 

γονείς) (GEM, 2014). 

 

1.7.1 Επιχειρηματικό Προφίλ: Βιομηχανία και Ομάδα 

Κατά μέσο όρο σε κάθε περιοχή, το ήμισυ τουλάχιστον των γυναικών 
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επιχειρηματιών δραστηριοποιούνται στον καταναλωτικό κλάδο, 

αντιπροσωπεύοντας σχεδόν τα 4/5 των γυναικών επιχειρηματιών στην 

υποσαχάρια Αφρική και φθάνοντας κοντά στο 90% στην Αγκόλα, την Ουγκάντα 

και την Αιθιοπία. 

Οι επιχειρήσεις στον τομέα αυτό, πωλούν στους καταναλωτές άμεσα. Για 

παράδειγμα, οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και εξυπηρέτησης πελατών. Παρά 

το γεγονός ότι οι καταναλωτικές επιχειρήσεις μπορεί να αντιπροσωπεύουν ένα 

υψηλό δυναμικό, αυτό αποτελεί γενικά την λιγότερο συχνή περίπτωση σε σχέση 

με τον τυπικό κλάδο μεταποίησης έντασης κεφαλαίου ή τις επιχειρηματικές 

υπηρεσίες που εξαρτώνται από την γνώση. 

Οι άντρες επιχειρηματίες έχουν περισσότερες πιθανότητες να εστιάσουν 

σε άλλους τομείς. Οι γυναίκες έχουν 50% περισσότερες πιθανότητες από τους 

άνδρες, να έχουν καταναλωτικές επιχειρήσεις στις ανεπτυγμένες χώρες της Ασίας 

και στις αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες στην Ευρώπη. Στο μεγαλύτερο μέρος 

τους, οι άνδρες ανταγωνίζονται στον τομέα της μεταποίησης σε κάθε περιοχή, 

στον τομέα της εξόρυξης (υποσαχάρια Αφρική και ΜΕΝΑ / Μέση Ασία), και στις 

επιχειρηματικές υπηρεσίες (ανεπτυγμένη Ασία και Ευρώπη, ΗΠΑ και Ισραήλ) 

(GEM, 2014). 

Ενώ η έμφαση στον καταναλωτικό τομέα, τείνει να χαρακτηρίζει πολλές 

οικονομίες που καθοδηγούνται από τους παράγοντες, ο ανεπτυγμένος κόσμος 

παρουσιάζει περισσότερη επιχειρηματική δραστηριότητα στις υπηρεσίες, όπως 

δείχνει το σχήμα 2-7. Δεν βρέθηκαν γυναίκες επιχειρηματίες στον τομέα των 

υπηρεσιών στο Πακιστάν, το Μαλάουι και την Γκάνα. Αντίθετα, πάνω από το 

35% των γυναικών επιχειρηματιών στη Γαλλία, τη Σουηδία, την Πολωνία και τη 

Σλοβενία δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. 
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Σχήμα 2-7. ΣΕΔ ανά βιομηχανικό τομέα για γυναίκες και άνδρες ανά περιοχή 

Πηγή: Global Entrepreneurship Monitor, 2012 

 

1.7.2 Ομάδα  

Οι περισσότερες επιχειρήσεις ξεκινούν με έναν ιδιοκτήτη. Όπως φαίνεται 

στο σχήμα 2-8, το ποσοστό των γυναικών επιχειρηματιών που είναι μοναδικοί 

ιδιοκτήτες κυμαίνεται από μόλις πάνω από το μισό στις αναπτυσσόμενες χώρες 

της Ευρώπης σε σχεδόν 9/10 στο Ισραήλ. Υπάρχουν ακόμα πολλές 

μονοπρόσωπες επιχειρήσεις, στην καθιερωμένη φάση. Και πάλι, οι 

αναπτυσσόμενες χώρες της Ευρώπης εμφανίζουν το χαμηλότερο επίπεδο (61%), 

ενώ το Ισραήλ το υψηλότερο (86%). 

Στην αναπτυσσόμενη Ασία και Ευρώπη, οι γυναίκες εμφανίζουν αρκετά 

παρόμοια χαρακτηριστικά με τους άνδρες, όσον αφορά στο ποσοστό των 

επιχειρηματιών που έχουν έναν, δύο, ή τρεις ή περισσότερους ιδιοκτήτες. Στις 

χώρες της αναπτυσσόμενης Ασίας υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις με έναν μόνο 

ιδιοκτήτη, σχεδόν τα τρία τέταρτα, ενώ στην αναπτυσσόμενη Ευρώπη μόλις πάνω 

από το μισό των επιχειρήσεων βρίσκονται με αυτό το χαρακτηριστικό 

ιδιοκτησίας. 

Ένα ενδιαφέρον πρότυπο, ωστόσο, μπορεί να παρατηρηθεί σε πολλές από 

τις υπόλοιπες οικονομίες. Οι γυναίκες ήταν γενικά πιο πιθανό να λειτουργούν 
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επιχειρήσεις με μόνο έναν ιδρυτή, δείχνοντας μία τάση να λειτουργούν μόνες 

τους. Θα ήταν λιγότερο πιθανό να εργαστούν σε ομάδες από ό,τι οι άνδρες, με 

λίγες από αυτές να δηλώνουν ότι είχαν επιχειρήσεις με τρεις ή περισσότερους 

ιδρυτές (Kelley  et al., 2013).  

Ομάδες των τριών ή περισσοτέρων ιδιοκτητών ήταν ιδιαίτερα σπάνιο 

μεταξύ των γυναικών επιχειρηματιών στην υποσαχάρια Αφρική (8%), αλλά 

περισσότερο διαδεδομένες στη ανεπτυγμένη Ασία (22%). Σε αμφότερες τις 

περιπτώσεις, ωστόσο, οι άνδρες ήταν περισσότερο πιθανό να έχουν ανοίξει μία 

επιχείρηση σε ομάδες των τριών ή περισσοτέρων ατόμων. Σε μερικές από αυτές 

τις οικονομίες, η συνίδρυση ήταν αρκετά δημοφιλής ανάμεσα στις γυναίκες. Στη 

Λατινική Αμερική / Καραϊβική και στην αναπτυσσόμενη Ευρώπη, 27% και 30%, 

αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις εμφανίζουν δύο ιδρυτές. 

 

Σχήμα 2-8. Κατανομή ΣΕΔ ανά αριθμό ιδιοκτητών για γυναίκες και άνδρες ανά 

περιοχή 

Πηγή: Global Entrepreneurship Monitor, 2012 

 

1.8 Διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας  

Η διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας μπορεί να συμβεί για 

διάφορους λόγους. Τα άτομα μπορεί να σταματήσουν να λειτουργούν 

επιχειρήσεις που ήταν ασύμφορες επειδή δεν μπορούσαν να τις 

χρηματοδοτήσουν. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να την πωλήσουν, να 

συνταξιοδοτηθούν ή απλά επιλέγουν να κάνουν κάτι άλλο.  
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Είναι σημαντικό για τους επιχειρηματίες να είναι επιτυχής η λειτουργία 

της επιχείρησης, όσον αφορά στην έναρξη και τη διατήρησή της. Αλλά αυτή η 

δραστηριότητα είναι εγγενώς επικίνδυνη, οπότε κάποιες περιπτώσεις εξόδου 

πρέπει να είναι ανεκτές. Είναι επομένως, σημαντικό να προωθηθεί αρκετά το 

ξεκίνημα της δραστηριότητας και να παραχθεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο 

επιτυχίας, αναγνωρίζοντας ότι η δραστηριότητα αυτή μπορεί εξίσου να οδηγήσει 

σε αποτυχία για λόγους που συχνά δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να ελεγχθούν 

από την αρχή. 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 2-5, η υποσαχάρια Αφρική καταγράφει πολλές 

διακοπές λειτουργίας επιχειρήσεων μεταξύ των γυναικών, καθώς και σε 

υψηλότερο επίπεδο από ότι για τους άνδρες. 

Αυτή η περιοχή, ωστόσο, έχει υψηλό ποσοστό ΣΕΔ. Οι γυναίκες που 

ξεκινούν ή λειτουργούν μία νέα επιχείρηση είναι διπλάσιες από αυτές που 

διακόπτουν την λειτουργία μίας επιχείρησης. Σε αντίθεση, ενώ η περιοχή ΜΕΝΑ 

/ Μέση Ασία εμφανίζει επίσης ένα υψηλό αριθμό διακοπών, υπάρχουν λιγότερες 

ενάρξεις επιχειρήσεων. Το ποσοστό ΣΕΔ για τις γυναίκες είναι μόνο το ένα τρίτο 

των γυναικών που διέκοψαν την λειτουργία. Και οι δύο αυτές περιοχές 

χαρακτηρίζονται από οικονομίες που καθοδηγούνται κυρίως από παράγοντες. Και 

οι δύο αντιμετωπίζουν δύσκολα οικοσυστήματα για την έναρξη και τη λειτουργία 

των επιχειρήσεων. Αυτό δεν σταματά τις γυναίκες από την υποσαχάρια Αφρική 

να ανοίγουν επιχειρήσεις, παρόλο που ένα μεγάλο μέρος αυτού του φαινομένου 

οφείλεται στην αναγκαιότητα (GEM, 2014). 

Στις ΗΠΑ και την αναπτυσσόμενη Ασία, υπάρχουν σχετικά λίγες γυναίκες 

που διακόπτουν τη λειτουργία της επιχείρησης και αυτό συνοδεύεται από υψηλά 

ποσοστά ΣΕΔ. Στις ΗΠΑ ο αριθμός των γυναικών που ασχολήθηκαν με την ΣΕΔ 

το 2013, ήταν τρεις φορές μεγαλύτερος από αυτές που διέκοψαν την λειτουργία 

των επιχειρήσεων. Τα ποσοστά ΣΕΔ είχαν ανακάμψει στις ΗΠΑ το 2011 και το 

2012, κάτι που μπορεί, τουλάχιστον εν μέρει, να ευθύνεται για αυτήν την 

υψηλότερη αναλογία. Επιπλέον, η αναλογία αυτή είναι η ίδια για τους άνδρες. Η 

αναλογία ενάρξεων - διακοπών είναι ακόμη υψηλότερη - έξι προς ένα - στην 

αναπτυσσόμενη Ασία. 
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Σχήμα 2-5. Ποσοστά διακοπών λειτουργίας επιχειρήσεων για γυναίκες και άνδρες 

ανά περιοχή 

Πηγή: Global Entrepreneurship Monitor, 2012 

Σε σχέση με τους λόγους για τη διακοπή, οι γυναίκες στην ανεπτυγμένη 

Ευρώπη είναι ελαφρώς πιο πιθανό να εμφανίσουν ένα υψηλότερο ποσοστό 

εξόδων λόγω έλλειψης κερδοφορίας από ότι οι άνδρες, με σχεδόν μισές από τις 

γυναίκες να διακόπτουν για το λόγο αυτό, όπως δείχνει το σχήμα 2-6. 

Για τις γυναίκες που εξέρχονται από τις επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και το 

Ισραήλ, σχεδόν το ένα τρίτο και ένα τέταρτο, αντίστοιχα, αναφέρουν προβλήματα 

με τη χρηματοδότηση, ένα πολύ υψηλότερο ποσοστό από ότι ισχύει για τους 

άνδρες. 

 

 

Σχήμα 2-6. Λόγοι για την διακοπή της λειτουργίας επιχείρησης για γυναίκες και 
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άνδρες, σε ποσοστό συνολικών διακοπών ανά περιοχή 

Πηγή: Global Entrepreneurship Monitor, 2012 

Το παρόν κεφάλαιο παρουσίασε και ανέλυσε το περιεχόμενο της 

επιχειρηματικότητας εστιάζοντας στη γυναικεία επιχειρηματικότητα. 

Συγκεκριμένα, παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά της επιχειρηματίας αλλά 

και τα κίνητρα ώθησης των γυναικών να αναπτύξουν επιχειρηματικές δράσεις. Το 

επόμενο κεφάλαιο θα εστιάσει στην αναγκαιότητα ύπαρξης πολιτικών στήριξης 

και προώθησης σε ευρωπαϊκό, διεθνές  και εθνικό επίπεδο της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας. Οι πολιτικές στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας 

θεωρούνται υψίστης σημασίας και αναγκαίες δεδομένου ότι προωθούν τη 

γυναικεία επιχειρηματικότητα, ειδικά σε μια εποχή, όπως η σημερινή που 

ταλανίζεται από την κρίση και ως εκ τούτου η πολιτική στήριξης της 

επιχειρηματικότητας γενικά και της γυναικείας επιχειρηματικότητας ειδικά, 

καθίσταται σημαντικό βήμα για την οικονομική ανάπτυξη.  
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Κεφάλαιο 2ο Πολιτικές στήριξης σε Ευρωπαϊκό και 

Διεθνές επίπεδο 

2.1 Προώθηση ευκαιριών   

Η προσπάθεια υποστήριξης της ισότιμης πρόσβασης και εξέλιξης των δύο 

φύλων στην αγορά εργασίας έχει σκοπό αφενός να επιτύχει έναν πιο δίκαιο 

καταμερισμό  του πλούτου και των ανθρώπινων πόρων,  να μειώσει το χάσμα -

που ακόμη υπάρχει- μεταξύ των φύλων στην παραγωγική και αξιοπρεπή εργασία 

και αφετέρου να βοηθήσει στην πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του 

κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας.  

Η κοινωνική συνοχή μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα 

οικονομικής ανάπτυξης. Μέσω αυτών των δράσεων θα μπορεί η ισότητα να 

αποκτήσει ένα πρόσημο, οικονομικό και πολιτικό συνάμα. Η Σύνοδος Κορυφής 

για την Απασχόληση που πραγματοποιήθηκε το έτος 1997 στο Λουξεμβούργο 

αποτέλεσε καμπή καθώς αποδέχτηκε επίσημα για πρώτη φορά σε πολιτικό 

επίπεδο ότι η ισότητα ευκαιριών δεν αποτελεί μόνο ένα αναφαίρετο ανθρώπινο 

δικαίωμα αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί ένα ισχυρό οικονομικό ενδιαφέρον. Έτσι, 

οι βασικές επιδιώξεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του ΥΠΕΣΔΔΑ είναι: 

1. Η ανάπτυξη ενός οικείου, φιλικού και δυναμικού επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος με ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας με 

έναν τρόπο πιο άμεσο, απλό και αποτελεσματικό. 

2. Η εξέλιξη της επιχειρηματικότητας των γυναικών από 

«επιχειρηματικότητα ανάγκης» σε μια επιχειρηματικότητα που 

στηρίζεται στην πρωτοπορία και τη γνώση. Επιπλέον, η εισαγωγή 

μεγαλύτερου ποσοστού γυναικών  στον τομέα της Έρευνας και 

Καινοτομίας, καθώς και η Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων στις 

επιχειρήσεις. 

3. Η ενίσχυση γυναικείων πρωτοβουλιών ειδικότερα σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο στους κλάδους του τουρισμού και της παραγωγής 

πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών.  

4. Η υιοθέτηση κατάλληλων δράσεων για την επίτευξη βασικών σκοπών 
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όπως:  η δια βίου μάθηση, η τόνωση και ενθάρρυνση του 

επιχειρηματικού πνεύματος και των δεξιοτήτων των γυναικών ούτως 

ώστε οι τελευταίες να είναι σε θέση να εκτελέσουν με τις δικές τους 

δυνάμεις εποικοδομητικές επιχειρηματικές δράσεις. 

5. Μέτρα, τα οποία θα στοχεύουν στην προαγωγή ίσων ευκαιριών για 

την όσο το δυνατόν καλύτερη -σε θετικά πλαίσια- εκμετάλλευση του 

γυναικείου ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού στην Έρευνα και την 

Τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΤΑ). 

 

2.2 Έργα προώθησης και ενίσχυσης της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας (ενδεικτική αναφορά) 

Στην ενότητα αυτή  θα γίνει η παράθεση ενδεικτικών έργων, τα οποία 

εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά και στην Ελλάδα ειδικότερα και 

αναφέρονται στη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Ενδεικτική αναφορά θα γίνει 

επίσης σε φορείς που στηρίζουν τη Γυναικεία επιχειρηματικότητα  

Πρόγραμμα “WOMEN crossing the borders of Entrepreneurship & 

Developing their skills”: Το συγκεκριμένο έργο εμπεριέχει την υλοποίηση ενός 

εργαστηρίου με βασικό ζήτημα την άνοδο της γυναικείας επιχειρηματικότητας 

και την κοινωνική και όχι μόνο εισαγωγή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Το 

Εργαστήριο ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας θα υλοποιηθεί από το 

Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στη Λάρισα, και κατά την διάρκεια 

του εργαστηρίου θα έρθουν σε επαφή γυναίκες από διαφορετικά κράτη ούτως 

ώστε να λάβουν μέρος σε μια δραστηριότητα μάθησης (Ινστιτούτο ανάπτυξης 

Επιχειρηματικότητας, 2014). 

Women in business support growth and competitiveness (WBC) 

National Greek Chamber women network Interreg III B/Archimed: Το WBC 

είναι ένα μεγάλο διακρατικό πρόγραμμα, το οποίο σκιαγραφεί το γυναικείο 

επιχειρηματικό περιβάλλον του ελλαδικού χώρου και πραγματοποιεί δράσεις 

μέσα από τα Επιμελητήρια στοχεύοντας στην ένταξη των γυναικών στην αγορά 

εργασίας. 

Women in Business and in Decision-Making: Πρόκειται για ένα 
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πρόγραμμα, με επίσης διακρατικό χαρακτήρα, που σκιαγράφησε αρκετές 

πρακτικές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και πραγματοποιήθηκε από το Δίκτυο Γυναικών 

EUROCHAMBRES (EUROCHAMBRES, 2014). 

Women on Board of Local Development (on Board):  Πρόκειται για το 

τρίτο πρόγραμμα που έλαβε χώρα από το Δίκτυο Γυναικών EUROCHAMBRES 

και αφορά την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στο οικονομικό περιβάλλον 

(EUROCHAMBRES, 2014). Σχετίζεται με τη συμμετοχή των γυναικών στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στην εναρμόνιση της επαγγελματικής με την 

οικογενειακή ζωή των γυναικών και την είσοδο στη χρηματοδότηση από γυναίκες 

νέες επιχειρηματίες 

Global Fund for Women (GFW). Το Δίκτυο GFW είναι μη 

κερδοσκοπικό ίδρυμα, το οποίο καλύπτεται οικονομικά από επιχορηγήσεις και 

δωρεές. Προωθεί την οικονομική ασφάλεια των γυναικών, την υγεία, την 

εκπαίδευση και την ηγεσία στη γυναικεία επιχειρηματικότητα παγκοσμίως. 

Επιχορηγεί τις οργανώσεις που ενεργούν τόσο σε τοπικό, όσο και περιφερειακό 

και εθνικό επίπεδο εστιάζοντας σε  Αφρική, Μέση Ανατολή, Ευρώπη, Ασία, 

Ωκεανία και Αμερική. 

Το GFW συγκεντρώνει άνδρες και γυναίκες, που αποτελούν μέρος του 

παγκόσμιου φεμινιστικού κινήματος. Πάνω από 20.000 άτομα και φιλανθρωπικά 

ιδρύματα έχουν κάνει δωρεές στην GFW, και προέρχονται από περισσότερες από 

40 χώρες. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 17 γυναίκες από 12 

διαφορετικά κράτη και εμπεριέχει επιχειρηματίες, παραγωγούς ΜΜΕ, καθώς 

επίσης και ιατρικούς επαγγελματίες. Τα γραφεία του στεγάζονται στο Σαν 

Φρανσίσκο και στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ.  

Το GFW αποτελείται από ένα δίκτυο που αριθμεί πάνω από 150 

συμβούλους και γύρω στους 2.000 άτυπους συμβούλους, εθελοντές, από κάθε 

σημείο του κόσμου. Το προσωπικό του GFW αποτελείται από άτομα του 

Οικονομικού κλάδου του κλάδου της Διοίκησης, της Ανάπτυξης, της 

Επικοινωνίας, και των Υπεύθυνων Προγραμμάτων (Global Fund for Women, 

2014). 

Άλλα εθνικά προγράμματα από την ΕΕ: Υπάρχουν αρκετά  εθνικά 

προγράμματα τόνωσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας όπως στην Ισπανία το 
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πρόγραμμα “E-chance 2.0 (Leonardo da Vinci)”, στη Γερμανία το “Bundesweite 

gründerinnenagentur”, στην Ιταλία το “Euroimpresa Legnano”, στην Αυστρία τα 

προγράμματα “Gründerinnenzentrum Steiermark”, “Wirtschaftsagentur Wien 

WWFF Frauenservice” και “Initiative Frauen Gründen”. Επίσης, στη Γαλλία το 

“La plate-forme entreprendre au féminin (Women entrepreneurs' platform)”, στη 

Βρετανία το “West Midlands Forum for Supporting Women's Enterprise”, στη 

Βουλγαρία το “Women entrepreneurship development in Sofia and Vratsa”. Το 

Δίκτυο “BPW Danube Net” αφορά τις χώρες του Δούναβη, την Αυστρία, την 

Κροατία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, τη Μολδαβία, την 

Ουκρανία, τη Σλοβακία, τη Σερβία και τη Ρουμανία. Τέλος, το “Women 

Integration and Skills for Entrepreneurship (WISE)”, πρόγραμμα 

συγχρηματοδοτούμενο από το “Leonardo da Vinci” της Ε.Ε όπου συμμετέχουν 

οργανισμοί από την Ισπανία, τη Βρετανία, την Κύπρο, την Εσθονία, την Αυστρία, 

και την Πολωνία".  

Η αναφορά στα ανωτέρω προγράμματα της ΕΕ πραγματοποιείται 

προκειμένου να αποδειχθεί το μεγάλο ενδιαφέρον των εν λόγω κρατών για την 

ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας (Europa , 2014). 

 Στη παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν φορείς που ως στόχο τους έχουν 

την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα αυτοί είναι οι 

ακόλουθοι: 

 Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ): Η 

Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης συστάθηκε το 1985, 

όπου δραστηριοποιείται με το σχήμα της ανώνυμης εταιρίας. Εντάσσεται στον 

κοινωνικό τομέα της οικονομίας, διοικείται από 11μελές αιρετικό διοικητικό 

συμβούλιο και διαθέτει για μετόχους τους φορείς της αυτοδιοίκησης, το Ελληνικό 

δημόσιο καθώς και φορείς του κοινωνικού τομέα. 

Το σύνολο των εργαζομένων της αποτελείται από άτομα με άριστη επιστημονική  

κατάρτιση και με σημαντική εργασιακή εμπειρία σε ζητήματα τοπικής και 

περιφερειακής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης, κοινωνικής πολιτικής, ανθρώπινων 

πόρων, πολιτισμού, τουρισμού, περιβάλλοντος, πληροφορικής και τεχνολογικών 

εφαρμογών. Στόχος τους η προσφορά επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε 

φορείς της αυτοδιοίκησης, του δημόσιου και  του κοινωνικού τομέα, με ενέργειες 
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που επικεντρώνονται στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και απασχόληση.(ΚΕΘΙ , 

2008). 

Γυναίκες, Απασχόληση και Τοπική Οικονομία στο Αιγαίο: Το έργο αυτό  

αποτελεί τμήμα των Δράσεων για την Καταπολέμηση του Διαχωρισμού στο 

Χώρο Εργασίας – Equal Ανδρομέδα. Επεδίωξε την ενθάρρυνση της αρχής του 

σεβασμού του δικαιώματος της ισότητας και την δίκαιη εκπροσώπηση των 

γυναικών στην αγορά εργασίας, με την υποστήριξη της γυναικείας απασχόλησης 

σε τομείς της νέας οικονομίας, όπως οι νέες μορφές τουρισμού και η νέα 

τεχνολογία, καθώς επίσης και στην ανάδειξη-διερεύνηση του ζητήματος της 

αφανούς εργασίας των γυναικών (Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Πειραιά, 2008). 

Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων 

Περιφέρειας Ηπείρου: Βασικός σκοπός ήταν η υποστήριξη της 

επιχειρηματικότητας ειδικών κοινωνικών ομάδων της Περιφέρειας Ηπείρου. Η 

σημασία του όρου «υποστήριξη της επιχειρηματικότητας» σήμαινε το σύνολο 

των κατάλληλων ενεργειών που θα έδιναν την ευκαιρία στους πληθυσμούς που 

ανήκουν σε  συγκεκριμένες ομάδες- στόχους, να υλοποιήσουν μια έξυπνη και 

καινοτόμα  ιδέα. Η βασική επιδίωξη αυτής της σκέψης ήταν η ενθάρρυνση της 

επιχειρηματικότητας σε συγκεκριμένους τομείς – κλάδους οικονομικής δράσης 

της Ηπείρου, οι οποίες αποτελούν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμά της 

(Χατζηνικολάου, 2014). 

Ενθάρρυνση, κατάρτιση και αξιοποίηση της επιχειρηματικότητας ανέργων 

σε νέες δεξιότητες λόγω απαξίωσης επαγγελμάτων που οφείλεται σε 

μεταβολές στην αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Το 

συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο θα ξεπεραστεί με την προώθηση του εν λόγω 

έργου είναι η διαρθρωτική ανεργία, η οποία δημιουργείται εξαιτίας της 

υποτίμησης προς ορισμένα επαγγέλματα που οφείλεται στο κλείσιμο σημαντικών 

μονάδων και στις διάφορες αλλαγές  της αγοράς εργασίας. Έτσι, σκοποί του 

έργου είναι η αναζήτηση και εύρεση κατάλληλων ανθρώπων που θα αποτελέσουν 

την ομάδα-στόχο προκειμένου οι τελευταίοι να βοηθηθούν, να ενθαρρυνθούν, να 

καταρτιστούν και να αποτελέσουν μια δύναμη στον επιχειρηματικό τομέα, με την 

ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα εξυπηρετούν 
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βασικές καταναλωτικές ανάγκες που προκύπτουν σε συγκεκριμένες περιοχές 

(Μπούμπουκας, κ.α, 2009). 

Επιχειρηματικότητα στη μεθόριο: Η προσφερόμενη ιδέα εφαρμόζεται 

δοκιμαστικά και αποτελεί ένα συγκροτημένο πακέτο ενεργειών στον Νομό 

Έβρου- ως περιοχή "πιλότο"- για την ενθάρρυνση  της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας, αλλά και άλλων ειδικών ομάδων πληθυσμού, στις 

παραμεθόριες περιοχές με ταυτόχρονη χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων του 

Νομού (τοπικών πλουτοπαραγωγικών πόρων) με έμφαση στο τουριστικό προϊόν. 

Τα πορίσματα καθώς και η τελική κρίση της υλοποίησης του έργου όσο και τα 

βασικά μέσα διαμόρφωσης πολιτικής που θα δημιουργηθούν, θα μπορούν να 

υιοθετηθούν αβασάνιστα και σε ένα μεγάλο ποσοστό Νομών της χώρας αλλά και 

της ΕΕ. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος (δηλ. η "ομάδα στόχος") αποτελεί ο 

γυναικείος πληθυσμός των Δήμων του Βόρειου Έβρου (Καβάλας, 2011). 

Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης και στήριξης της 

επιχειρηματικότητας ειδικών κοινωνικών και ευπαθών ομάδων σε 

απομακρυσμένες περιοχές: Σκοπός του σχεδίου είναι η ίδρυση καινούργιων 

επιχειρήσεων από άνεργες γυναίκες, μετανάστες και παλιννοστούντες. Μία 

πρωτότυπη προσέγγιση εμψύχωσης των ανέργων προωθείται ούτως ώστε να 

ξεκινήσουν δυναμικά την επιχειρηματική δράση. Επιπλέον, να αναπτυχθούν 

στους Νομούς Κοζάνης και Φλώρινας, Δομές Στήριξης της Επιχειρηματικότητας 

οι οποίες θα στηρίξουν τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. 

Το σπουδαιότερο από όλα αποτελεί το γεγονός ότι επιχειρείται η προβολή 

(με σκοπό να γίνει ευρύτερα γνωστή) η τοπική εταιρική κοινωνική ευθύνη των 

μεγάλων τοπικών επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας υπεργολαβίες για τις 

καινούργιες επιχειρήσεις. Στην περιοχή των δύο Νομαρχιών έχουν ήδη κτιστεί 

εργοστάσια παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (παραγωγή του 85% της 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα). Επίσης, είναι εγκατεστημένα το 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Οι γυναίκες 

και οι νέοι παλιννοστούντες θα αρχίσουν την επιχειρηματική τους ενεργοποίηση 

στον τομέα της εργασίας εξ’αποστάσεως, με την χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογισμών και στον τομέα των υπηρεσιών (καθαρισμοί και συντήρηση 

κτιρίων), παρέχοντας αρμονία ανάμεσα στο οικογενειακό και επαγγελματικό 
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περιβάλλον (Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, 2008). 

Σχέδιο ΠΕΡΣΕ – ΦΩΝΗ: Η ΠΕΡΣΕ-ΦΩΝΗ αποτελεί ένα Υπόδειγμα 

"Ολοκληρωμένης Παρέμβασης Υπέρ των Γυναικών" της Περιφέρειας Αττικής, το 

οποίο δημιουργήθηκε ειδικά για τις άνεργες και τις εργαζόμενες γυναίκες. Το 

Υπόδειγμα ΠΕΡΣΕ-ΦΩΝΗ, υιοθετώντας τη βασική αρχή της ισότητας των 

φύλων, επιχείρησε μέσα από αμοιβαίες δράσεις προσφοράς υπηρεσιών 

πληροφόρησης, συμβουλευτικής και κοινωνικής υποστήριξης καθώς και την 

ενεργή συμμετοχή  εξειδικευμένων φορέων, να επιτύχει με ασφάλεια την 

απασχόληση 1.040 ανέργων και εργαζόμενων γυναικών που διαμένουν σε 

Δήμους της Αττικής, και να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάπτυξης 

επιχειρηματικότητας (Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, 2008). 

Γυναίκες της δυτικής Μακεδονίας μπροστά σε μια ολοκληρωμένη 

προοπτική: Το Σχέδιο Δράσης επιδιώκει μέσα από ένα σύνολο από 

ολοκληρωμένες επεμβάσεις, να επιτύχει μόνιμη λειτουργία βασικών υπηρεσιών 

καλύπτοντας όλες τις πλευρές της εργασίας, δηλαδή της ενθάρρυνσης της 

απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των γυναικών. Το κύριο ζητούμενο 

αυτού του Σχεδίου είναι η πλήρης μεσολάβηση υπέρ των γυναικών, που είτε 

έχουν χάσει τη δουλειά τους είτε εργάζονται σε θέσεις ή κλάδους για τους 

οποίους δεν υπάρχει η βεβαιότητα ότι θα συνεχίσουν μελλοντικά να λειτουργούν 

ευνοϊκά.  

Τοπικά Βιοτεχνικά και άλλα Επιμελητήρια: Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 

Αθηνών είναι οργανωμένο με βάση μια εσωτερική διάρθρωση η οποία παρέχει 

υπηρεσίες συμβουλευτικής (mentoring) σε γυναίκες, στο πλαίσιο της ισότιμης 

συμμετοχής τους στη διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Επιπλέον, η εν 

λόγω διάρθρωση έχει ως επίκεντρο την εξάλειψη των διακρίσεων στην εργασία, 

σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς που υποστηρίζουν τις ίσες ευκαιρίες (π.χ. 

Γενική Γραμματεία Ισότητας και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας). 

Τέλος, η δομή αυτή αποτελεί μέλος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Γυναικών, σε 

συνεργασία τόσο με τον Δήμο Αθηναίων όσο και το Ινστιτούτο Εργασίας της 

Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 

Θεσσαλονίκης ανέπτυξε ενέργειες με πρωτοβουλία γυναικών συμβούλων, μία 

ομάδα ενίσχυσης και ενθάρρυνσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, η οποία 
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διαθέτει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που συνδέεται άμεσα με την ίδρυση νέων 

επιχειρήσεων, την διάθεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και  δραστηριοποιείται 

στην άσκηση πίεσης (lobbying) στις αρχές και σε θεσμικούς φορείς, για την 

εισαγωγή συγκεκριμένων σχεδίων και πρωτοβουλιών. Το Επιμελητήριο 

Μεσσηνίας έχει αναπτύξει την Τοπική Δράση Γυναικών, η οποία έχει ως ευθύνη 

την προσφορά υποστήριξης και υποδείξεων, για τη συγκρότηση  νέων 

επιχειρήσεων, την άμεση δίοδο σε πηγές χρηματοδότησης, προσφέροντας 

παράλληλα κατάλληλες γνώσεις στις γυναίκες πάνω σε ζητήματα που έχουν 

σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα και την ανάδειξη των θέσεων των 

γυναικών επιχειρηματιών στους κατάλληλους  θεσμικούς φορείς και αρχές. Το 

Επιμελητήριο Μαγνησίας έχει βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στην σύσταση και 

ενδυνάμωση  του σωματείου «Σύνδεσμος Γυναικών Επιχειρηματιών 

Μαγνησίας», το οποίο προωθεί  την γυναικεία επιχειρηματικότητα σε τοπικό 

επίπεδο, με λεπτομερή πληροφόρηση για τις διαδικασίες προφοράς οικονομικών 

μέσων, ενώ προτρέπει μέσω έντονης πίεσης απέναντι στους αρμόδιους φορείς, να 

μελετήσουν τις θέσεις και να επιλύσουν τα  προβλήματα των γυναικών 

επιχειρηματιών (Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, 2008). 

Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ) Λάρισας 

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών, «ΘΕ.Σ.ΙΣ.ΝΕΤ»: Στο 

ΘΕ.Σ.ΙΣ.ΝΕΤ λαμβάνουν μέρος 18  φορείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς 

και η “ομάδα-στόχος”, η οποία συγκροτείται από μεγάλη μερίδα του γυναικείου 

πληθυσμού της περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία χρειάζεται έντονη υποστήριξη 

και καθοδήγηση. 

Στο νομό Λάρισας λειτουργεί η  ΝΕΛΕ, η οποία αποτελεί  αποκεντρωμένη 

υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Επιμόρφωσης Ενηλίκων. Ως Πρόεδρός της 

έχει οριστεί ο Νομάρχης, ενώ η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο της ΝΕΛΕ 

ασκείται από ένα σύνολο τοπικών Φορέων και υπηρεσιών. Από το 2005 η ΝΕΛΕ 

ασχολείται ενεργά με  τις συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες του 

προγράμματος «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Υπέρ των Γυναικών στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας», ακολουθώντας τη γραμμή δράσης που έχει θεσπίσει το 

ΘΕ.Σ.ΙΣ.net, το οποίο δραστηριοποιείται από φορείς του νομού και επιδιώκει να 

επιτύχει την ενδυνάμωση της απασχόλησης, μια δυναμική προσέγγιση στην 

αγορά εργασίας και φυσικά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, το 
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εν λόγω σχέδιο αποσκοπεί στην ορθή  πληροφόρηση, στην ενίσχυση του ψυχικού 

σθένους των γυναικών καθώς και στην ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση του 

τοπικού πληθυσμού για την ομαλή κοινωνική και εργασιακή απορρόφηση των 

γυναικών (Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης, 2006).  

Εργαστήρια Συνεργασίας – Δίκτυο Πληροφόρησης Περιφέρειας Θεσσαλίας: 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσα από μια σειρά κοινοτικών στρατηγικών της Ε.Ε., 

κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 με σκοπό την συνοχή, την ανάπτυξη 

και την απασχόληση, επεδίωξε να αναγνωριστεί και να διακριθεί αυτός ο Νομός 

σε Δυναμικό Εξωστρεφή Περιφερειακό Πόλο της Ελλάδος, με ξεχωριστό προφίλ 

(ποιοτικό, πρωτοπόρο και πολιτιστικό) στον αγροτουρισμό και οικοτουρισμό. Οι 

ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν βάσει του Δ΄ ΚΠΣ είχαν ως σκοπό την τόνωση 

της απασχόλησης με την υιοθέτηση πρωτότυπων επιχειρηματικών προσεγγίσεων, 

με παράλληλη ένταξη του σχεδίου «Ενίσχυση της Γυναικείας 

Επιχειρηματικότητας». 

Υποστηρικτικοί παράγοντες Συνεργασίας στάθηκαν τα Εργαστήρια 

συνεργασίας και το Δίκτυο Πληροφόρησης. Τον Απρίλιο του 2005 

υλοποιήθηκαν συνολικά 11 θεματικά εργαστήρια, σε ουσιαστικούς τομείς της Δ΄ 

προγραμματικής περιόδου, κατά το οποίο έλαβαν μέρος πάνω από 200 

επιστήμονες, οι οποίοι παρείχαν απλόχερα χιλιάδες ώρες οργανωμένης 

προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών στο τοπικό σύνολο.  

Η ύπαρξη του Δικτύου Πληροφόρησης και Υποστήριξης του Πληθυσμού 

της Θεσσαλικής Υπαίθρου, αποτελεί  μοναδικό έργο ανάμεσα στις 13 

Περιφέρειες της χώρας. Παρόλο που εφαρμόζεται δοκιμαστικά αποκλειστικά 

στον νομό Θεσσαλίας, έχει επιτύχει πολλά, μεταξύ των οποίων και την στροφή 

στον τομέα της πληροφόρησης με παράλληλη ενδυνάμωση και τόνωση του 

αγροτικού πληθυσμού. Επιπλέον, συνίσταται χώρος και βασικό όργανο διαλόγου 

και συμμετοχής, του συνόλου των Δημόσιων, Αυτοδιοικητικών, Ιδιωτικών και 

Κοινωνικών Φορέων της Θεσσαλίας, ενώ τέλος τα μέλη λειτουργούν με μοναδικό 

κίνητρο ένα συναίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης, μεταλαμπαδεύοντας 

τεχνογνωσία στον τοπικό πληθυσμό του Νομού (Γαλανοπούλου, κ.α, 2006). 

Σωματείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Μαγνησίας: Στον Βόλο 

αναπτύχθηκε και λειτουργεί το Σωματείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 
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Μαγνησίας, το οποίο δραστηριοποιείται με κοινωφελή σκοπό.  Ιδρύθηκε το 2006 

από γυναίκες που έχουν ενταχθεί στον επιχειρηματικό κλάδο. Βασική επιδίωξη 

είναι η  εξασφάλιση, η προστασία και η προώθηση των επαγγελματικών, 

οικονομικών, κοινωνικών και ηθικών συμφερόντων των μελών του Σωματείου. 

Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην επίτευξη αντιπροσώπευσης των γυναικών 

επιχειρηματιών σε όλα τα μεγέθη όπως στους συνδικαλιστικούς, κοινωνικούς και 

οικονομικούς φορείς. Σημαντική επίσης, θεωρείται η παρασκευή, επιμέλεια, 

πραγματοποίηση καθώς και η ευρύτερη εποπτεία και αξιοποίηση αναπτυξιακών, 

εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων υποστήριξης, δημιουργώντας τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις ενδυνάμωσης σε αυτό το αντικείμενο.  (CMagnesia, 

2011).  

Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας (ΚΓΚ): Το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας 

αποτελεί Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΟΤΑ, με έδρα το Δήμο Καρδίτσας. 

Λαμβάνει μέρος και συνεργάζεται με δίκτυα που κινούνται σε περιφερειακά, 

εθνικά, αλλά  και διακρατικά δίκτυα.   

Το Κέντρο αυτό συμβάλλει στην οικονομική χειραφέτηση των γυναικών 

και την ισότητα των δυο φύλων, καθώς και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

Επιπλέον, η επένδυση στον γυναικείο πληθυσμό της Καρδίτσας, θεωρείται ένα 

από τα πιο αποτελεσματικά μέσα για την υποστήριξη της ισότητας, την 

προώθηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και μια υγιή και βιώσιμη 

οικονομική ανάπτυξη.   

Τέλος, το ΚΓΚ έχει δημιουργήσει με επιτυχία τα εξής τμήματα: τμήμα 

προώθησης της γυναικείας απασχόλησης, τμήμα υποστήριξης γυναικών που 

υφίστανται βία και άλλων ευπαθών ομάδων του νομού Καρδίτσας, χώρο 

δημιουργικής απασχόλησης παιδιών καθώς και βρεφικό σταθμό (Δήμος 

Καρδίτσας , 2013).   

ΕΡΓΑΝΗ: Μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, μη κυβερνητικός οργανισμός, 

που αποτελεί ένα Κέντρο Στήριξης και Απασχόλησης της επιχειρηματικότητας 

των γυναικών. Υποστηρίζει γυναίκες και μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σε 

θέματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. Στελεχώνεται από 

εξειδικευμένους επιστήμονες κοινωνιολόγους, νομικούς, οικονομολόγους, 

ψυχολόγους. Ο φορέας παρέχει συμβουλές και πληροφόρηση, για θέματα που 
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απασχολούν τις γυναίκες όπως είναι η ίδρυση μιας δικής τους επιχείρησης, η 

εφαρμογή νέων τεχνολογιών, η δικτύωση κ.α. (ΕΡΓΑΝΗ, 2014).  

Παρακάτω δίνονται πληροφορίες για φορείς που εντάσσονται στα δίκτυα 

στήριξης των γυναικών, σε επίπεδο επιχειρηματικότητας. Οι φορείς αυτοί είναι 

οι ακόλουθοι: 

1. ΤΟΓΜΕ: Ο Τομέας Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών. Ιδρύθηκε το 

1995 ως φορέας της ΕΕΔΕ. Τα τελευταία χρόνια μεταμορφώθηκε σε φορέα 

διεύρυνσης της γυναικείας παρουσίας στο χώρο του Μάνατζμεντ και των 

επιχειρήσεων. Στόχος του φορέα είναι να εστιάσει στην προώθηση, ανάδειξη και 

καθιέρωση στην Ελλάδα, όσο το δυνατό περισσότερων επιχειρηματιών και 

υψηλόβαθμων στελεχών γυναικών, προκειμένου να δημιουργήσει ένα κλίμα 

θετικό για τις γυναίκες επαγγελματίες και να ωθήσει τα νεαρότερα κορίτσια να 

κάνουν τις δικές τους επιχειρηματικές δράσεις και κινήσεις (TOGME/EEDE, 

2014). 

2. ΣΕΓΕ: Ο συγκεκριμένος φορέας αποτελεί ένα μη κυβερνητικό οργανισμό με 

Πανελλήνια δράση, ο οποίος αναφέρεται σε γυναίκες που ασκούν δράσεις 

επιχειρηματικές στην Ελλάδα. Ο ΣΕΓΕ αποτελεί μέλος της Επιτροπής Εμπορίου 

& Ανάπτυξης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), του Συνδέσμου 

Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), του Συνδέσμου Γυναικών 

επιχειρηματιών της Μεσογείου (AFAEMME), ενώ αρκετά μέλη του συμμετέχουν 

στις διοικήσεις Επιμελητηρίων. Συνεργάζεται με υπουργεία, κοινωνικούς φορείς, 

επαγγελματικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις σε τοπικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, για την προώθηση των συμφερόντων των γυναικών που ασκούν 

επιχειρηματική δραστηριότητα (SEGE, 2014). 

3. ΕΕΔΕΓΕ: Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών 

Επιχειρηματιών, αποτελεί την Αστική Εταιρεία των Επιμελητηρίων της Ελλάδος. 

Ρόλος του συγκεκριμένου οργάνου είναι η προώθηση της επιχειρηματικής δράσης 

της γυναίκας, με βάση το πρότυπο του Ευρωεπιμελητηρίου και τις αποφάσεις της 

Λισσαβόνας. Στόχος του οργανισμού είναι η δραστηριοποίηση των 

επιμελητηρίων και των επιχειρηματιών-μελών τους σχετικά με τα οφέλη που θα 

προκύψουν από την πλήρη ενσωμάτωση των γυναικών στην αγορά εργασίας και 

την οικονομία. Ως βασικός στόχος του οργάνου, καθίσταται η ενίσχυση και 
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εξυγίανση των υπαρχόντων γυναικείων επιχειρηματικών μονάδων και η ανάπτυξη 

της επιχειρηματικότητας της γυναίκας με την ίδρυση νέων επιχειρήσεων 

(ΕΕΔΕΓΕ, 2013). 

4. Κ.Ε.Θ.Ι: Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας. Το Κ.Ε.Θ.Ι ιδρύθηκε το 

1994 και στόχος του είναι η προστασία και διαφύλαξη των δικαιωμάτων της 

γυναίκας αλλά και η στήριξη των επιχειρηματικών και λοιπών της δράσεων. Το 

Κ.Ε.Θ.Ι είναι Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού δικαίου, το οποίο λειτουργεί στην 

Αθήνα και στη Πάτρα, ελέγχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και 

χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) του 

Υπουργείου Εσωτερικών. Εστιάζει στην ενεργοποίηση των γυναικών σε όλους 

τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής και έχει ως κύριο 

στόχο να συμβάλλει καθοριστικά στην εξάλειψη των διακρίσεων κατά των 

γυναικών (K.Ε.Θ.Ι., 2014).  

5. ΓΓΙΦ: Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) αποτελεί τον 

αρμόδιο κυβερνητικό φορέα για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την 

παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών 

και ανδρών, σε όλους τους τομείς. Ο φορέας εστιάζει κυρίως, στην ισότητα των 

δυο φύλων όμως μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία δρα και σε 

επιχειρηματικά πεδία, ενισχύοντας τις επιχειρηματικές δράσεις των γυναικών 

μέσα από τη διοργάνωση σεμιναρίων αλλά και συνεδρίων σχετικών με το θέμα 

(ΓΓΙΦ, 2014). 

6. Businesswoman.gr: Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό 

χαρακτήρα παρέχοντας πληροφορίες κυρίως, στις γυναίκες για θέματα που τις 

απασχολούν, τα οποία μπορούν να αναφέρονται σε κοινωνικά δρώμενα, σε 

οικογενειακά ζητήματα αλλά και σε θέματα επιχειρηματικότητας. Σε σχέση με 

την επιχειρηματικότητα, δίνει πληροφορίες για όλα τα θέματα που σχετίζονται με 

την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, με επιδοτήσεις κρατικές και μη, με συνεργασίες 

που μπορούν να κάνουν Ελληνίδες επιχειρηματίες με εταιρείες του εξωτερικού 

κ.λπ. Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί ένα φορέα πληροφόρησης για ειδικές 

ομάδες αλλά και για άνεργες γυναίκες, οι οποίες επιδιώκουν να βρουν μια 

εργασία (BusinessWoman, 2014).   

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο οι Ευρωπαϊκοί φορείς είναι οι ακόλουθοι:  
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1. Δίκτυο Υποστήριξης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας - Female 

Entrepreneurship Support Network - FEM.EN.S: Ο στόχος του Δικτύου 

Πρεσβευτών, είναι να έχει επιτυχημένους επιχειρηματίες που αγωνίζονται για να 

εμπνεύσουν τις γυναίκες όλων των ηλικιών, να γίνουν επιχειρηματίες και να 

δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Οι Πρέσβεις συμβάλουν στην αύξηση 

της εμπιστοσύνης που απαιτείται για τη σύσταση και τη δημιουργία επιτυχημένων 

επιχειρήσεων. Αποτελούν επίσης, πρότυπα για να εμπνεύσουν και άλλες γυναίκες 

να γίνουν επιχειρηματίες «αφηγούμενες την δική τους ιστορία» (European 

Commission , 2012). 

Οι πρεσβευτές προέρχονται από τις ακόλουθες χώρες: Αλβανία, Βέλγιο, 

Κροατία, Κύπρος, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, 

Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, 

Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. 

Κατά το πρώτο έτος, 150 πρεσβευτές συμμετείχαν σε ένα σύνολο 141 

εθνικών εναρκτήριων συναντήσεων και άλλων εμπνευσμένων εκδηλώσεων και 

εργαστηρίων, φτάνοντας τους πάνω από 7600 συμμετέχοντες, με αποτέλεσμα την 

υψηλή συμμετοχή του πληθυσμού-στόχου δηλαδή γυναίκες δυνητικά 

επιχειρηματίες. 

Επιπλέον, δεδομένα από 5 συμμετέχουσες χώρες, έδειξαν ότι 52 νέες 

εταιρείες που διευθύνονταν από γυναίκες, δημιούργησαν 68 νέες θέσεις εργασίας 

μέσω της υποστήριξης των πρέσβεων. 

Οι στοχευμένες ομάδες ήταν γυναίκες από διαφορετικά υπόβαθρα, ιδίως 

άνεργες, φοιτήτριες και απόφοιτες πανεπιστημίου, γυναίκες που εργάζονται με 

σθένος και δυνατότητες για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, γυναίκες 

που επιστρέφουν από άδεια εγκυμοσύνης, γυναίκες που εργάζονται και 

ενδιαφέρονται για την καινοτομία, την κατασκευή, την έρευνα και την ανάπτυξη.  

Οι πρεσβευτές εμφανίστηκαν επίσης, στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, σε 

εφημερίδες και σε περιοδικά με ένα ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον από γυναίκες 

δημοσιογράφους, για την κάλυψη και την προώθηση των έργων του Δικτύου.  

2. B-WCo Balkan Women Coalition for Professional Qualification and 

Training in the field of Business and Economic Science Greece:  Το παρόν 
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έργο αποτελεί μια συλλογική έμπνευση 8 χωρών της Βαλκανικής Χερσονήσου. 

Πρόκειται για την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Κροατία, την ΠΓΔΜ, τη Σερβία, την 

Αλβανία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία (το ευρωπαϊκό της τμήμα) (B-WCo , 

2011).  

Οι εν λόγω οργανώσεις μετέχουν από κοινού σε μια μεγάλη κατηγορία 

έργων και δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Βασική επιδίωξη είναι η ανάπτυξη 

ενός ακλόνητου και διακρατικού συνόλου οργανισμών και φορέων, τα οποία 

παρέχουν απρόσκοπτα ολοκληρωμένα πακέτα επαγγελματικών δεξιοτήτων, με 

παράλληλη διεξαγωγή σεμιναρίων κατάρτισης, τα οποία θα αποτελέσουν 

σημαντικά εφόδια για την πνευματική και επαγγελματική ενίσχυση των γυναικών 

που στρέφονται στον επιχειρηματικό κλάδο. Επιπλέον, με σκοπό την υποστήριξη 

ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, σταδιακά εντάσσονται καινούργια 

εκπαιδευτικά πακέτα διαφορετικών επιπέδων, με προσθήκη νέων σεμιναρίων και 

μαθημάτων ούτως ώστε να λαμβάνουν μέρος οι γυναίκες σε προγράμματα 

έρευνας, καινοτομίας καθώς και στην ευαισθητοποίηση του κοινού (B-WCo , 

2011). 

Είναι σπουδαίο να τονιστεί ότι η γυναικεία ανεργία αντιπροσωπεύει κατά 

προσέγγιση, το 1/2 της συνολικής ανεργίας στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας 

σημαντικές διακυμάνσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό το γεγονός, στην ουσία, 

φανερώνει τη διάκριση που υφίστανται οι γυναίκες και τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν, στην προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και 

να μπορέσουν να  συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη με την ενεργό ένταξή 

τους στην αγορά εργασίας (B-WCo , 2011). 

Οι επενδύσεις αυτές σε ειδικά προγράμματα για τις γυναίκες, μελλοντικά 

θα έχουν θετικά αποτελέσματα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, 

δεδομένου ότι οι γυναίκες ξοδεύουν γενικά, ένα μεγαλύτερο ποσοστό του 

εισοδήματός τους για την υγεία, την εκπαίδευση και την ευημερία των 

οικογενειών και των κοινοτήτων τους, συγκριτικά με τους άνδρες. 

3. AFAEMME Association of Organization of Mediterranean 

Businesswoman: Ο εν λόγω Σύνδεσμος ξεκίνησε από τη Βαρκελώνη το 2002, 

και είναι κομμάτι της τόνωσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της 

ισότητας των φύλων.  Στον Σύνδεσμο συμμετέχουν δυναμικά 47 μέλη-ενώσεις, 
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από 24  χώρες της Μεσογείου, όπως είναι η Αίγυπτος, η Γαλλία, η Ιταλία, η 

Αλβανία, η Συρία, ο Λίβανος, η Μάλτα κλπ.  Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι 

πέρα από τη συμμετοχή της Ελλάδας, η χώρα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να 

κατέχει την αντιπροεδρία του συνδέσμου μέσω του ΣΕΓΕ  

.Επιδίωξη του Συνδέσμου είναι να δημιουργήσει μια ενιαία ομάδα 

γυναικών επιχειρηματιών και στελεχών, έχοντας την αρμοδιότητα να ενεργεί εξ 

ονόματός τους, ούτως ώστε να υποστηρίζει, να κατευθύνει και ταυτόχρονα να 

συμβάλλει στην ανάδειξη των δραστηριοτήτων των γυναικών επιχειρηματιών, σε  

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Κλάδος των ενεργειών του AFAEMME είναι και η εκστρατεία Woman 

Mobility Information Campaign, που έχει εντάξει στο περιβάλλον της δυο 

σπουδαίες λειτουργίες (AFAEMME, 2012):  

α) Women mobility med platform: μία ενέργεια εφαρμογής και διανομής 

πληροφοριακού υλικού με πολύτιμες πληροφορίες για σημαντικά θέματα  

β) Womenmobility.ORG: μία λειτουργία ενός εργαλείου με "απευθείας σύνδεση"  

πληροφόρηση όλων των επιχειρηματιών γυναικών για τις δράσεις τους και τις 

δυνατότητές τους στις μεσογειακές αγορές (Women Mobility, 2010). 

4. FEM - Female Europeans of Medium and Small Enterprises Female 

Europeans of Medium and Small Enterprises (FEM): Η Female Europeans of 

Medium and Small Enterprises (FEM) ιδρύθηκε στο 1990, ως ένας οργανισμός 

για την προστασία των εθνικών και περιφερειακών γυναικείων οργανώσεων, 

μεσαίων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  Αποτελεί έναν οργανισμό, ο οποίος 

αντιπροσωπεύει 15 ενώσεις γυναικών επιχειρηματιών από 10 Ευρωπαϊκές χώρες.  

Στόχος του μεταξύ άλλων, είναι:  η ενθάρρυνση της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η προώθηση ίσων 

ευκαιριών για γυναίκες και άντρες στην πολιτική και στην οικονομία στις μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις κ.α. (FEM , 2014) 

5. WES – Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προώθησης γυναικείας επιχειρηματικότητας 

European Network to Promote Women’s Entrepreneurship (WES): Αποτελεί 

τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 

(WES) με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, η οποία και 
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πραγματοποιεί δυο σημαντικές δράσεις μέσα στα όρια που θεσπίζει το Γ’ ΚΠΣ. 

Οι εν λόγω δράσεις επικεντρώνονται στα εξής ζητήματα: α)  «Ολοκληρωμένες 

Παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών» και β) «Θετικές Δράσεις υπέρ των γυναικών 

στις Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις» (WES, 2013). 

 

2.2.1 Δίκτυο στήριξης – καθοδήγησης γυναικείας επιχειρηματικότητας 

Το «Business Mentors» στοχεύει στη παροχή γνώσεων σε γυναίκες που 

έχουν ήδη αρχίσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Οι γνώσεις 

παρέχονται από έμπειρους καθοδηγητές που έχουν εδραιωθεί και θεωρούνται 

επιτυχημένοι επιχειρηματίες στο κλάδο τους. 

Το πρόγραμμα «Business Mentors» εφαρμόζεται από ελληνική 

κοινοπραξία, η οποία συντονίζεται από την εταιρεία «Μίλητος Αναδυόμενες 

Τεχνολογίες & Υπηρεσίες και εταίρους», από το Σ.Β.Β.Ε., από τον Ελληνικό 

Σύνδεσμο Νέων Επιχειρηματιών Αθηνών και το OLN Learning και διαρκεί 2 έτη 

(Σ.Β.Ε.Ε , 2004). 

Το έργο υποστηρίχθηκε χρηματοδοτικά από τη Γενική Διεύθυνση 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της ΕΕ. Το ελληνικό δίκτυο αποτελούμενο από 

102 μέλη, 50 μέντορες, άντρες και γυναίκες επιτυχημένους επιχειρηματίες αλλά 

και 52 νέες επιχειρηματίες, στόχο είχε να ενισχύσει τη γυναικεία 

επιχειρηματικότητα με την μετάδοση της συσσωρεμένης γνώσης των μεντόρων. 

 Καταξιωμένοι επιχειρηματίες προσφέρουν υποστήριξη και συμβουλές για 

ζητήματα διαχείρισης της γραφειοκρατίας, εξωστρέφειας των εταιριών όπως και 

για πιθανούς επιχειρηματικούς κινδύνους.   
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Κεφάλαιο 3ο  Η Επιχειρηματικότητα των Ελληνίδων 

3.1 Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των Ελληνίδων 

επιχειρηματιών 

3.1.1 Ηλικιακή κατανομή 

 Τα ακόλουθα διαγράμματα καταγράφουν την ηλικιακή κατανομή της 

επιχειρηματικής δράσης ανδρών και γυναικών. Το πρώτο διάγραμμα καταγράφει 

την επιχειρηματικότητα στα πρώτα στάδια, ενώ το δεύτερο την προσδιοριζόμενη 

επιχειρηματικότητα αθροιστικά για τις χρονιές 2003-2006. 

 

Διάγραμμα 3.1: Ηλικιακή κατανομή επιχειρηματικότητας πρώιμων σταδίων 

κατά Φύλο 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Global Entrepreneurship Monitor, 2012 
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Διάγραμμα 3.2: Ηλικιακή κατανομή καθιερωμένης επιχειρηματικότητας 

κατά Φύλο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Global Entrepreneurship Monitor, 2012 

Αναφορικά με τα διαγράμματα, οι ηλικίες των επιχειρηματιών ανδρών και 

γυναικών διαφέρουν λίγο μεταξύ τους. Η ηλικιακή διαφορά υφίσταται 

περισσότερο μεταξύ ανδρών και γυναικών σχετικά με την επιχειρηματικότητα 

πρώιμων  σταδίων. 

Οι νέοι επιχειρηματίες συνήθως είναι μικρότεροι ηλικιακά αναφορικά με 

τους καθιερωμένους. Το πιο μεγάλο ποσοστό των Ελληνίδων νέων 

επιχειρηματιών είναι από 25 έως 34 ετών και ακολουθούν οι γυναίκες από 45 έως 

54 ετών μαζί με τις γυναίκες 34 έως 44 ετών, με ποσοστό 24 %. Πιο μικρά είναι 

τα ποσοστά για τις πολύ μικρές και τις πολύ μεγάλες ηλικίες. 

Σε σχέση με την ηλικιακή κατανομή των ανδρών, οι γυναίκες συνήθως 

ξεκινούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε πιο μεγάλη ηλικία από τους άνδρες, 

λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων. 

Η ηλικιακή βαθμίδα των γυναικών επιχειρηματιών είναι αρκετά 

σημαντική λόγω του ότι  θα δώσει την άδεια  να εξαχθούν πορίσματα σε σχέση με 

τη σύνθεση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.  

Στο Διάγραμμα 3.3, αποτυπώνεται αναλυτικά πως οι άνδρες νέοι 
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επιχειρηματίες μπαίνουν στον κλάδο σε πιο μικρή ηλικία σε σχέση με τις 

γυναίκες. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών που ξεκινά να δραστηριοποιείται 

επιχειρηματικά εμφανίζεται στην ηλικία μεταξύ 35-44 ετών, με ποσοστό 35,71%. 

Ενώ, το αντίστοιχο ποσοστό των αντρών εμφανίζεται στην ηλικία των 25-34 ετών 

με το ποσοστό να φτάνει στο 39,53%. 

 

Διάγραμμα 3.3  Ηλικιακή κατανομή επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων 

κατά φύλο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Global Entrepreneurship Monitor, 2012 

 

Η αιτία για την είσοδο των γυναικών στον επιχειρηματικό κλάδο-αρένα, 

σε μεγαλύτερη ηλικία σε σχέση με αυτή των ανδρών, είναι η αφιέρωση των 

πρώτων σε οικογενειακές υποχρεώσεις. Η εύλογη αυτή υπόθεση επιβεβαιώνεται 

επίσης, και από τις διεθνείς εκθέσεις του GEM (2014) που παρέχουν σχετικά 

ευρήματα και για άλλες χώρες. 

 Το δυσχερές θέμα εδώ αναφορικά με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα 
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συσχετίζεται με τη γενική διαπίστωση, σε διεθνές επίπεδο, πως τα άτομα 

μικρότερης ηλικίας έχουν τη τάση να παίρνουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες 

διαθέτοντας περισσότερες φιλόδοξες, Υπό την προϋπόθεση πραγματοποίησης σε 

μακροχρόνια μέτρα, τα πλεονεκτήματα πρόκειται να είναι αρκετά μεγαλύτερα σε 

όρους υψηλής δυναμικής.  

 

3.1.2 Εκπαιδευτικό επίπεδο 

 Τα Διαγράμματα στη συνέχεια σκιαγραφούν τα ποσοστά Ελληνίδων και 

Ελλήνων επιχειρηματιών, στα επίπεδα εκπαίδευσης: α) μερικής δευτεροβάθμιας, 

β) δευτεροβάθμιας, γ) τριτοβάθμιας και δ) μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο. 

Τα δεδομένα προκύπτουν συνολικά για τα έτη 2003-2006. 

Διάγραμμα 3.4: Εκπαιδευτικό επίπεδο επιχειρηματικότητας πρώιμων 

σταδίων κατά φύλο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Global Entrepreneurship Monitor, 2012 
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Διάγραμμα 3.5: Εκπαιδευτικό επίπεδο καθιερωμένης επιχειρηματικότητας 

κατά Φύλο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Global Entrepreneurship Monitor, 2012 

 

 Από τα ανωτέρω διαγράμματα φαίνεται ότι δεν υφίστανται μεγάλες 

διαφορές στα εκπαιδευτικά στοιχεία ανδρών και γυναικών επιχειρηματιών. Σε 

σχέση με τις νέες επιχειρηματίες, το ποσοστό των γυναικών με μερική 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι κατά 50% μεγαλύτερο από ότι αυτό των 

ανδρών.  

 

3.1.3 Οικογενειακό εισόδημα   

 Στη συνέχεια θα μελετηθεί το οικογενειακό εισόδημα νέων και 

καθιερωμένων Ελληνίδων επιχειρηματιών. Αναφορικά με τα στοιχεία του GEM, 

το οικογενειακό εισόδημα κατανέμεται στα εξής κλιμάκια: χαμηλότερο, μεσαίο 

και υψηλότερο. Στα ακόλουθα διαγράμματα φαίνονται τα ελληνικά δεδομένα 

μεταξύ 2003-2006. 
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Διάγραμμα 3.6: Εισοδηματικό επίπεδο και καθιερωμένη επιχειρηματικότητα 

κατά φύλο 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Global Entrepreneurship Monitor, 2012 

 Από τα διαγράμματα φαίνεται ότι οι περισσότερες Ελληνίδες νέες 

επιχειρηματίες έχουν μεσαίο οικογενειακό εισόδημα, αναφορικά με τους άνδρες 

επιχειρηματίες που κυρίως εμφανίζουν ανώτερο οικογενειακό εισόδημα. Το 

18,5% των γυναικών νέων επιχειρηματιών προέρχεται από το κατώτερο κλιμάκιο, 

ξεπερνώντας εις διπλούν το αντίστοιχο των ανδρών.  

 Η μικρή συμμετοχή στην καθιερωμένη επιχειρηματικότητα των 

Ελληνίδων εκφράζει ότι, λόγω της εξασφάλισης οικονομικής άνεσης, το κίνητρο 

άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι σημαντικά χαμηλότερο για τις 

γυναίκες 

 

3.2 Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της Κρίσης  

Αναφορικά με την Παγκόσμια Έκθεση του GEM, σε ελάχιστα κράτη τα 

ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα αγγίζουν 

τα ανάλογα των ανδρών (Xavier et al,2013).  

Μάλιστα, οι χώρες στις οποίες συμβαίνει αυτό κατάγονται από τις φτωχές 

περιοχές του πλανήτη. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 59% των 

πτυχιούχων και το 61% των διδακτόρων στην Ε.Ε. είναι γυναίκες. Η μελέτη του 
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ΙΟΒΕ για την γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα (Ιωαννίδης, 2007) 

σημείωσε ότι, παρά το ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα των Ελληνίδων 

υστερούσε των ανδρών, υπερτερούσε στην καινοτομικότητα, το τεχνολογικό 

επίπεδο και στις προοπτικές δημιουργίας απασχόλησης.  

 

3.2.1  Οι ποσοτικοί δείκτες της επιχειρηματικότητας πρώιμων σταδίων των 

Ελληνίδων 

Το σύνολο των γυναικών που ήταν το 2012 στην πρώιμη φάση 

επιχειρηματικής ενεργητικότητας σε σχέση με το σύνολο του γυναικείου 

πληθυσμού, μεταξύ 18-64 ετών, ήταν της τάξεως του 4.3%. Στον αντίποδα, το 

αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών στο σύνολο του ανδρικού πληθυσμού (18-64) 

αγγίζει στο 8.6%. Οπότε, είναι γεγονός ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα 

πρώιμων σταδίων υστερεί σημαντικά (σχεδόν κατά το ήμισυ) της ανδρικής. 

Διάγραμμα 3.7: Ποσοτικοί δείκτες της επιχειρηματικότητας πρώιμων 

σταδίων των Ελληνίδων 
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Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

Κάθε εθνική έρευνα του GEM (2014) για τα κράτη καινοτομίας 

αποδεικνύουν πως η συμμετοχή του γυναικείου πληθυσμού σε επιχειρηματικές 

δραστηριότητες πρώιμων σταδίων υστερεί έναντι της αντίστοιχης συμμετοχής του 

ανδρικού πληθυσμού.  
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Πίνακας 3.1-Επιχειρηματικότητα πρώιμων  σταδίων με βάση το φύλο (2012) 

Χώρες 

Επιχειρηματικότητα 

πρώιμων  σταδίων 

στους άνδρες(ως % του 

ανδρικού πληθυσμού) 

Επιχειρηματικότητα 

πρώιμων  σταδίων στις 

γυναίκες(ως % του 

γυναικείου πληθυσμού) 

Χώρες Α 26.67 20.65 

Χώρες Β 15.46 10.84 

Αυστρία 11.04 8.12 

Βέλγιο 7.73 2.64 

Δανία 7.60 3.09 

Φινλανδία 7.83 4.09 

Γαλλία 6.36 4.02 

Γερμανία 7.15 3.54 

Ελλάδα 8.63 4.37 

Ιρλανδία 8.29 3.95 

Ισραήλ 7.62 5.46 

Ιταλία 5.73 2.91 

Ιαπωνία 5.88 2.07 

Κορέα 10.83 2.28 

Ολλανδία 13.90 6.68 

Νορβηγία 9.83 3.56 
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Πορτογαλία 9.26 6.15 

Σιγκαπούρη 13.15 10.01 

Σλοβακία 13.72 6.73 

Σλοβενία 8.09 2.59 

Ισπανία 7.36 4.00 

Σουηδία 7.99 4.84 

Ελβετία 6.41 5.45 

Ταϊβάν 9.05 6.04 

Η.Β. 11.63 6.30 

ΗΠΑ 15.24 10.47 

Χώρες Γ 9.18 4.97 

Μ.Ο. GEM 15.39 10.64 

Χώρες Α: Χαμηλού κόστους, Χώρες Β: Βελτίωσης Αποτελεσματικότητας, Χώρες 

Γ: Καινοτομίας 

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3.2- Ποσοστό επιχειρηματικότητας ανάγκης στη συνολική 

επιχειρηματικότητα πρώιμων  σταδίων ανά φύλο (2012) 

Χώρες Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα 
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πρώιμων  σταδίων 

στους άνδρες(ως % του 

ανδρικού πληθυσμού) 

πρώιμων  σταδίων στις 

γυναίκες(ως % του 

γυναικείου πληθυσμού) 

Χώρες Α 0.33 0.40 

Χώρες Β 0.26 0.30 

Αυστρία 0.08 0.15 

Βέλγιο 0.19 0.14 

Δανία 0.08 0.09 

Φινλανδία 0.15 0.21 

Γαλλία 0.16 0.21 

Γερμανία 0.22 0.22 

Ελλάδα 0.25 0.40 

Ιρλανδία 0.29 0.27 

Ισραήλ 0.17 0.22 

Ιταλία 0.21 0.05 

Ιαπωνία 0.25 0.09 

Κορέα 0.34 0.38 

Ολλανδία 0.09 0.06 

Νορβηγία 0.06 0.12 

Πορτογαλία 0.19 0.16 

Σιγκαπούρη 0.16 0.13 
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Σλοβακία 0.36 0.36 

Σλοβενία 0.07 0.07 

Ισπανία 0.23 0.31 

Σουηδία 0.07 0.07 

Ελβετία 0.20 0.16 

Ταϊβάν 0.20 0.15 

Η.Β. 0.15 0.24 

ΗΠΑ 0.21 0.21 

Χώρες Γ 0.18 0.19 

Μ.Ο. GEM 0.25 0.28 

Χώρες Α: Χαμηλού κόστους, Χώρες Β: Βελτίωσης Αποτελεσματικότητας, Χώρες 

Γ: Καινοτομίας 

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

Σύμφωνα με τα κίνητρα της γυναικείας επιχειρηματικότητας, αυτά 

παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα. Η επιχειρηματικότητα ανάγκης στην 

Ελλάδα εμφανίζεται ισχυρότερη στις γυναίκες επιχειρηματίες πρώιμων σταδίων 

αναφορικά  με τους άνδρες.  

 

 

 

3.2.2. Η εξέλιξη της επιχειρηματικότητας πρώιμων  σταδίων των Ελληνίδων 

προ και μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης.  

 Το ακόλουθο Διάγραμμα σκιαγραφεί την εξέλιξη της κατανομής ανά 

φύλο, της επιχειρηματικής δραστηριότητας αρχικών σταδίων μεταξύ 2003 και 

2012, όπου υφίστανται στοιχεία για τον ελλαδικό χώρο. Αναφορικά με τα 

αποτελέσματα, η συμμετοχή των γυναικών στην επιχειρηματικότητα ήταν 



 70 

χαμηλότερη από τους άνδρες. 

Μεταξύ 2004 και 2008, σημειώνεται τάση σύγκλισης των ποσοστών 

συμμετοχής των δύο φύλων στην επιχειρηματικότητα. Η συμμετοχή των 

γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα πρώιμων  σταδίων φαίνεται πως 

σταθεροποιείται την περίοδο της κρίσης. Εξαίρεση υπάρχει το έτος 2012 όπου 

σημειώνεται πτώση της συμμετοχής σε ποσοστό 32%. 

 

Διάγραμμα 3.8 Διαχρονική εξέλιξη ποσοστιαίας κατανομής 

επιχειρηματικότητας πρώιμων  σταδίων κατά φύλο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αναφορικά με την τελευταία δεκαετία, για άνδρες και γυναίκες που 

λαμβάνουν μέρος στην επιχειρηματικότητα πρώιμων σταδίων ως ποσοστό του 

πληθυσμιακού φύλου, αποδεικνύεται μία μεγάλη κάμψη του ποσοστού και των 

δύο φύλων, μετά την έναρξη της κρίσης, όπως αναλυτικότερα παρουσιάζεται στο 

παραπάνω Διάγραμμα.  

 

3.3 Το εκπαιδευτικό επίπεδο των Ελληνίδων επιχειρηματιών 

Η μελέτη των Διαγραμμάτων 3-9 και 3-10 που ακολουθούν, θα δώσουν 
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την εικόνα που επικρατεί με το διαχωρισμό των Ελληνίδων και των Ελλήνων 

επιχειρηματιών, νέων και καθιερωμένων αντίστοιχα, σε τέσσερα επίπεδα 

εκπαίδευσης: α) μερική δευτεροβάθμια, β) δευτεροβάθμια, γ) τριτοβάθμια και δ) 

μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο. Τα δεδομένα προκύπτουν αθροιστικά για 

ολόκληρη την τετραετία 2003-6. 

 

Διάγραμμα 3-9: Εκπαιδευτικό επίπεδο επιχειρηματικότητας αρχικών 

σταδίων κατά φύλο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3-10: Εκπαιδευτικό επίπεδο καθιερωμένης επιχειρηματικότητας 

κατά Φύλο 
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Σύμφωνα με τα δεδομένα των δυο διαγραμμάτων, παρατηρούμε ότι τα 

εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά τόσο στον αντρικό όσο και στον γυναικείο 

πληθυσμό καθιερωμένων επιχειρηματιών, κυμαίνονται σχεδόν στα ίδια ποσοστά. 

Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι  οι νέες και νέοι επιχειρηματίες διαθέτουν 

υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο σε σχέση με τους παλαιότερους ομολόγους 

τους. Αυτή η διαπίστωση θεωρείται πολύ θετική καθώς γίνεται αντιληπτό ότι 

εισέρχονται στον επιχειρηματικό κλάδο άτομα τα οποία είναι εφοδιασμένα με 

περισσότερες δεξιότητες, καλύτερη κατάρτιση και γνώσεις συγκριτικά με τα 

προηγούμενα χρόνια.  

Μια ακόμη εξακρίβωση που εξάχθηκε από το διάγραμμα και η οποία 

κρίνεται σημαντική, είναι πως ο αριθμός των γυναικών με μερική δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση είναι σαφώς μεγαλύτερο (αγγίζει το 50%),  από εκείνο των ανδρών. 

Η ερμηνεία που δίνουν οι ερευνητές σχετικά με αυτό το αποτέλεσμα είναι πως 

θεωρείται απαραίτητη η υψηλή εισροή γυναικών στον επιχειρηματικό κόσμο. Το 

γεγονός ότι οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών, σημαίνει ότι εκείνες όχι 

μόνο έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά έχουν αποκτήσει και 

κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό, δηλαδή διαθέτουν επιπλέον 

πνευματικά εφόδια.  

 

3.4 Ο βαθμός καινοτομίας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

των Ελληνίδων 

Στις προηγούμενες παραγράφους είχε τονιστεί ιδιαίτερα η πορεία που 

είχαν οι ποσοτικοί δείκτες της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων, ενώ 
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μελετήθηκαν εκτενώς τα δημογραφικά δεδομένα και τα προσωπικά στοιχεία των 

Ελληνίδων επιχειρηματιών. Σε αυτό το σημείο, θα δοθεί προσοχή στα ποιοτικά 

και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των νέων επιχειρηματικών δράσεων των 

Ελληνίδων, για το έτος 2012. Πιο αναλυτικά, μελετάται ο βαθμός καινοτομίας, το 

επίπεδο τεχνολογικής αναβάθμισης, η ένταση του ανταγωνισμού, ο βαθμός 

εξωστρέφειας και προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης κατά την 

επόμενη πενταετία. 

Η έρευνα για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα (η οποία γίνεται μια 

φορά το χρόνο) εντός του GEM, εξετάζει σε βάθος το ποσοστό καινοτομίας των 

προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν οι επιχειρηματίες στην αγορά. 

Ιδιαίτερα, δίνεται έμφαση στην ερώτηση που απευθύνεται στους επιχειρηματίες 

σχετικά με αυτό το ζήτημα, η οποία διατυπώνεται ως εξής: εάν πολλοί, λίγοι ή 

κανένας από τους πελάτες τους πιστεύουν ότι το προϊόν ή υπηρεσία που εισάγουν 

στην αγορά είναι νέο και πρωτοποριακό. Επισημαίνεται ότι, η όποια ερώτηση και 

απάντηση τίθεται και δίδεται αντίστοιχα, ενδέχεται να ανταποκρίνεται στις 

κρίσεις και στις εκτιμήσεις ενός μόνο ατόμου -άσχετα αν είναι σύμφωνος με την 

πραγματικότητα-. Έχει ωστόσο μια βαρύτητα επειδή δικαίως θεωρείται μία 

μεταβλητή που δύναται να ελκύσει το ενδιαφέρον για εισαγωγή καινοτομίας, 

όπως άλλωστε εκφράζεται και από τις αντίστοιχες διεθνείς εκθέσεις του GEM. 

Στο Διάγραμμα 3-11 παρατηρούμε τα στοιχεία που έχουν σύνδεση με τα 

επίπεδα καινοτομίας, μεταξύ των δύο φύλων που αποκάλυψε η έρευνα πεδίου το 

2012. 

Διάγραμμα 3-11 Καινοτομία και επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων 

ανδρών και γυναικών  
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Καινοτομία και επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων ανδρών και 

γυναικών: Το 16,28% των ανδρών επιχειρηματιών έχει αναφέρει ότι το 

προϊόν/υπηρεσία που προσφέρουν, θεωρείται καινοτόμο και πρωτότυπο από το 

σύνολο των πελατών του.  Το αντίστοιχο ποσοστό που εκφράζει τις γυναίκες 

επιχειρηματίες, αγγίζει μόνο το 9,52%. Έτσι, το επίπεδο καθολικής πρωτοπορίας 

δείχνει πολύ υψηλότερο στους άνδρες επιχειρηματίες συγκριτικά με τις γυναίκες. 

Ωστόσο, το 68,6% των ανδρών νέων επιχειρηματιών πιστεύει ότι το προϊόν ή 

υπηρεσία που προσφέρουν δεν θα χαρακτηριστεί ως καινούργιο από κανέναν 

πελάτη τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών επιχειρηματιών είναι 

52,38%. Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι οι γυναίκες συγκεντρώνουν ένα πολύ 

υψηλότερο ποσοστό (38,1%) έναντι των ανδρών (15,12%) στο επίπεδο μερικής 

καινοτομίας. Δηλαδή, φαίνεται πως το γυναικείο φύλο έχει μεγαλύτερη ικανότητα 

στο να παρουσιάζει καινούργια προϊόντα ή υπηρεσίες στους πελάτες τους. Τέλος, 

για του λόγου το αληθές, υπενθυμίζουμε ότι το ίδιο φαινόμενο διαπιστώθηκε και 

από το ΙΟΒΕ στην μελέτη του 2007, για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. 

Επομένως, ακόμη και σε περιόδους κρίσης η ικανότητα αυτή παραμένει ένα 

έντονο διακριτικό στοιχείο της γυναικείας επιχειρηματικότητας του ελληνικού 

πληθυσμού. 

 

3.4.1 Ελληνίδες επιχειρηματίες και τεχνολογική αναβάθμιση 

Στην παρούσα ενότητα μελετάται μια ακόμη πτυχή της καινοτομίας, ως 

εισροής αυτή τη φορά και η οποία συνδέεται έντονα με την τεχνολογική 

αναβάθμιση των Ελλήνων και Ελληνίδων επιχειρηματιών. Πιο αναλυτικά, γίνεται 

έρευνα σχετικά με το ποσοστό στο οποίο οι επιχειρηματίες αρχικών σταδίων στην 

Ελλάδα, αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες/διεργασίες με σκοπό την δημιουργία των 

προϊόντων τους και την παροχή των υπηρεσιών τους, επικεντρώνοντας την 
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προσοχή στο ποσοστό επιτυχίας σε άνδρες και γυναίκες. Στο διάγραμμα 3-12 

καταγράφονται τα περιγραφικά στοιχεία, που έχουν άμεση σχέση με το αν οι 

επιχειρηματίες εκμεταλλεύονται με θετικό τρόπο την χρήση των πιο νέων 

τεχνολογιών που έχουν κυκλοφορήσει  κατά το τελευταίο έτος, σχετικά νέες 

τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες  πριν από ένα έτος και εντός της τελευταίας 

πενταετίας, ή παλαιότερες τεχνολογίες/διεργασίες. 

 

Διάγραμμα 3-12 Νέες τεχνολογίες/διεργασίες και επιχειρηματικότητα 

αρχικών σταδίων κατά φύλο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νέες τεχνολογίες / διεργασίες και επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων 

κατά φύλο:  Τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης φανερώνουν ότι οι Ελληνίδες 

επιχειρηματίες χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες, σε υψηλότερο ποσοστό 

συγκριτικά πάντα με τους Έλληνες επιχειρηματίες.  Το ενδιαφέρον που δείχνουν 

οι γυναίκες επιχειρηματίες για την χρήση των σχετικά νέων τεχνολογιών στην 

παραγωγική τους διαδικασία είναι εντυπωσιακή, καθώς παρουσιάζει ποσοστό 

42,86% έναντι 31,4% που αντιπροσωπεύει τους άνδρες. Αυτό πρακτικά σημαίνει 

ότι, οι άνδρες επιχειρηματίες είτε δεν τολμούν να δοκιμάσουν τις νεότερες 

τεχνολογίες είτε δείχνουν υπερβολική αφοσίωση στη χρήση παλαιότερων 

τεχνολογιών (59,3%), σε αντίθεση με τις γυναίκες που αποδέχονται με 

μεγαλύτερη ευκολία την ύπαρξη και χρήση νέων τεχνολογιών. Όπως είναι 
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φυσικό, για μια ακόμη φορά τα αποτελέσματα που εξάχθηκαν για το  2012 

συγκλίνουν με τα πορίσματα της μελέτης του 2007. 

 

3.5 Ελληνίδες επιχειρηματίες και ένταση ανταγωνισμού 

Η οικονομική θεωρία συμφωνεί ότι η ένταση του ανταγωνισμού 

ενθαρρύνει την ορθή κατανομή των πόρων τόσο εντός της μεμονωμένης εταιρείας 

(κινητικότητα  παράγοντες), όσο και την αγορά (είσοδος και έξοδος των 

επιχειρήσεων), ενώ παράλληλα προωθεί την αποτελεσματικότητα της παραγωγής 

και την καινοτομία.  

Ωστόσο, η εκδήλωση αδύναμης έντασης ανταγωνισμού, όταν εκείνη 

αντιπροσωπεύει τη δημιουργία «νησίδων αγοράς» στις οποίες δεν υπάρχει -

κυρίως  στα πρώτα στάδια- μεγάλο ποσοστό ανταγωνιστών, κρίνεται σοβαρό 

επειδή φανερώνει ότι οι επιχειρήσεις που έχουν δημιουργήσει τις «νησίδες 

αγοράς», υιοθετούν σχεδιασμούς κινήσεων διαφοροποίησης του προϊόντος και με 

αυτόν τον τρόπο ενισχύουν τις δυνατότητες  εισαγωγής και διατήρησης 

καινοτομίας. 

Το ερώτημα που τίθεται προς τους επιχειρηματίες και αφορά στην 

προσπάθεια εκδήλωσης έντασης ανταγωνισμού έχει ως εξής:  εάν υπάρχουν 

πολλές, λίγες ή καμία επιχείρηση δύναται να παρέχουν το ίδιο ή πανομοιότυπο 

προϊόν είτε να προωθούν ίδια ή όμοια υπηρεσία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

του διαγράμματος  3-13, οι γυναίκες επιχειρηματίες δείχνουν πιο επιδέξιες να 

αναπτύξουν μια «νησίδα αγοράς», συγκριτικά με τους άνδρες επιχειρηματίες στην 

Ελλάδα, σημειώνοντας  σχεδόν διπλάσιο ποσοστό. 

Διάγραμμα 3-13 Ένταση ανταγωνισμού και επιχειρηματικότητα αρχικών 

σταδίων κατά φύλο 
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Ένταση ανταγωνισμού και επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων κατά 

φύλο: αυτό το γεγονός ενισχύει την άποψη του προηγούμενου συμπεράσματος, 

επειδή η αποτελεσματικότητα των Ελληνίδων επιχειρηματιών σχετικά με την 

χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας ισοδυναμεί -έως ένα ποσοστό - σε προσωπικές 

επιχειρηματικές ενέργειες οι οποίες εκδηλώνουν μικρότερης  εντάσεως 

ανταγωνισμό. Επομένως, σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη διαπιστώθηκε ότι οι 

γυναίκες (στον τομέα των επιχειρήσεων) έχουν ισχυρότερη θέληση και ικανότητα 

-συγκριτικά πάντα με το αντρικό φύλο- να αναπτύξουν και να απεργάζονται και 

να διαμορφώνουν νέες αγορές. Όλα τα προηγούμενα δεδομένα καθώς και τα 

εξαγόμενά τους, ενισχύουν την πεποίθηση ότι είναι σπουδαίο να προωθείται και 

να υποστηρίζεται η γυναικεία επιχειρηματικότητα, ενώ θα πρέπει να 

δημιουργηθούν κατάλληλες δράσεις από τους  διαμορφωτές πολιτικής. 

 

3.6 Βαθμός εξωστρέφειας Ελληνίδων επιχειρηματιών 

Οι αναλυτές δεδομένων θεωρούν ότι η δυναμική εξωστρέφειας των νέων 

εγχειρημάτων, είναι σπουδαίας σημασίας και σοβαρό ποιοτικό στοιχείο της 

επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων.  

Στις μέρες μας, ο αντίκτυπος της παγκοσμιοποίησης των επιχειρήσεων 

επικεντρώνεται στην αγορά και στην παραγωγή. Έτσι, όπως είναι φυσικό οι 

επιχειρήσεις στρέφονται σε δράσεις που έχουν εξωστρεφή μορφή με σκοπό να 

συμβάλλουν στην θέσπιση εκείνων των συνθηκών που θα εξασφαλίσουν την  

βιωσιμότητά τους, την ανάπτυξή τους και τη δημιουργία καινούργιων θέσεων 

απασχόλησης, καθώς και την ύπαρξη και διατήρηση ανταγωνιστικού 
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πλεονεκτήματος στην εγχώρια αγορά, τη μεταφορά και τη διάχυση γνώσης, την 

επίτευξη καινοτομίας προϊόντος, διεργασιών ή οργάνωσης κλπ. 

 

Διάγραμμα 3-14 Διεθνοποίηση και επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων 

κατά φύλο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διεθνοποίηση και επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων κατά φύλο:  

Παρατηρώντας τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο διάγραμμα 3.14, είναι 

εύκολο να διαπιστώσει κανείς πως οι γυναίκες επιχειρηματίες εμφανίζουν έστω 

και με μικρή διαφορά, μία μεγαλύτερη τάση έναντι των ανδρών να 

ακολουθήσουν στρατηγική εξωστρέφειας. Έτσι, το 9,52% των Ελλήνων 

επιχειρηματιών δηλώνει πως το 76-100% των πωλήσεών τους προέρχεται από 

εξαγωγές, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών είναι λίγο κάτω από 7%. 

Αντίστοιχα, οι γυναίκες επιχειρηματίες που δηλώνουν πως δεν εξάγουν καθόλου, 

υπερέχουν έναντι των ανδρών κατά περισσότερες από 3,5 ποσοστιαίες μονάδες. 

Βεβαίως, θα πρέπει να επισημανθεί πως η συντριπτική πλειονότητα τόσο των 

γυναικών (46,51%) όσο και των ανδρών (42,86%) επιχειρηματιών δηλώνει πως 

δεν ακολουθεί εξαγωγικό προσανατολισμό, γεγονός που αποκαλύπτει τον 

εσωστρεφή χαρακτήρα της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. 

 

3.6.1 Ελληνίδες επιχειρηματίες και προσδοκίες για τη δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης 
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Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά στην μελέτη του GEM, ρίχνει φως 

στην προσμονή που έχουν πολλοί επιχειρηματίες σχετικά με τον αριθμό των 

θέσεων εργασίας που υπολογίζουν ότι θα επιτύχουν, με την εφαρμογή της νέας 

τους επιχειρηματικής απόπειρας σε χρονικό διάστημα 5 ετών. Ο εντοπισμός 

πιθανών διαφορών όσον αφορά στις προσδοκίες μεταξύ των δύο φύλων, έχει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Επισημαίνεται ότι σε ευρύτερο πλαίσιο, το ζήτημα της υλοποίησης 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων καθώς και της διαδικασίας ανάπτυξης νέων 

θέσεων εργασίας, έχει μεγαλύτερο εκτόπισμα για την Ελλάδα, η οποία ζει στην 

εποχή μιας μεγάλης ανεργίας και μιας συνεχιζόμενης κρίσης  τα τελευταία 5 

χρόνια.  

 

 

 

 

Διάγραμμα 3-15 Προσδοκώμενη απασχόληση σε ορίζοντα πενταετίας 
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Στο Διάγραμμα 3-15 καταγράφονται τα δεδομένα που περιγράφουν τις 

ελπίδες των ανδρών και γυναικών επιχειρηματιών στην Ελλάδα, στο ζήτημα των 

θέσεων απασχόλησης που μπορεί να γεννήσει μια επιτυχημένη επιχειρηματική 

δράση, σε χρονικό διάστημα 5 ετών.  

Είναι εξακριβωμένο ότι τα υψηλότερα ποσοστά των ερωτώμενων και για τα 

δύο φύλα, αναφέρουν πως εντός της ερχόμενης πενταετίας εκτιμάται ότι θα 

συμβεί το επιθυμητό: δηλαδή ότι θα κατορθώσουν να δημιουργήσουν τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις για την ύπαρξη  1 έως 5 θέσεις εργασίας με ποσοστό 

50,62% στις γυναίκες και 45,28% στους άνδρες. Επιπλέον, αποτελούν ίδια και τα 

ποσοστά των επιχειρηματιών μεταξύ των δύο φύλων, όπου αναφέρουν ότι δεν θα 

παράγουν καμία θέση εργασίας μεσοπρόθεσμα. Τέλος, επισημαίνεται ότι τα 

χαμηλότερα ποσοστά που καταγράφηκαν και για τις δύο κατανομές υπολογίζουν 

ότι το επιχειρηματικό τους επιχείρημα θα κατορθώσει να ξεπεράσει τις 

προσδοκίες που έχουν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε ένα σχετικά σύντομο 

χρονικό διάστημα, θα αναπτυχθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός θέσεων εργασίας 

(περισσότερες από 20), ενώ αυτή τη φορά οι προσδοκίες των γυναικών 

βρίσκονται σε λίγο μεγαλύτερα ποσοστά (7,55%) συγκριτικά με των ανδρών 

(6,17%). 

 

3.7  Πρεσβευτές γυναικείας επιχειρηματικότητας 

Ο βασικός σκοπός της δημιουργίας αυτού του Δικτύου είναι αφενός να 

εντάξει στους κόλπους του άτομα, που δραστηριοποιούνται επιτυχώς στον 

επιχειρηματικό κλάδο, και αφετέρου να μπορούν να αποτελούν ένα πρότυπο για 

τις γυναίκες όλων των ηλικιών παρακινώντας τες να γίνουν σημαντικοί εταίροι 

του επιχειρηματικού κόσμου και να φτιάξουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Οι 

πρέσβεις συμβάλλουν με το έργο τους στην ενδυνάμωση της πίστης σε αυτήν την 

προσπάθεια για τη συγκρότηση υγειών και λειτουργικών επιχειρήσεων 

(Ιωαννίδης & Τσακανίκας, 2008).  

Οι πρέσβεις ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα μεταξύ των γυναικών 

με την ανάπτυξη αυτής της ιδέας σε διάφορα ακροατήρια όπως: σε σχολεία, 

κολέγια, πανεπιστήμια, ομάδες της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των 

ΜΜΕ. Παράλληλα, προετοιμάζουν συνέδρια, δίκτυα επιχειρήσεων και 
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πρωτοβουλιών σχετικά με την απασχόληση. 

Το Δίκτυο διαθέτει περίπου 270 επιχειρηματίες, οι οποίοι με την ιδιότητα 

του πρεσβευτή συντελούν στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας σε 

ολόκληρη την Ευρώπη, σε 22 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. 

 Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι σήμερα υπάρχουν πολλά δίκτυα 

ανά τον κόσμο που στηρίζουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Στην Ελλάδα 

γίνονται προσπάθειες βελτίωσης στο τομέα αυτό, με στόχο να ενισχυθεί γενικά η 

επιχειρηματικότητα, πράγμα που χρειάζεται η Ελλάδα λόγο της κρίσης, μέσα από 

δράσεις και ενέργειες που θα αναπτύξουν οι γυναίκες. Οι διάφοροι οργανισμοί 

όπως διαπιστώνεται, δίνουν βαρύτητα να ενισχύσουν σε μεγάλο βαθμό τη 

νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα, βοηθώντας στη μείωση της ανεργίας στις 

τάξεις των γυναικών αλλά και ενισχύοντας τη θέση της γυναίκας στην αγορά.  

 

 

3.8 Πολιτικές στήριξης της επιχειρηματικότητας των Ελληνίδων 

επιχειρηματιών  

 Προγράμματα και δράσεις που βρίσκονται τώρα σε ισχύ για την στήριξη 

της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα είναι τα ακόλουθα: 

1. Πρόγραμμα “ Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών:  Το πρόγραμμα 

υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 

και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) 2007-2013 και εντάσσεται στον άξονα 

προτεραιότητας 2, ο οποίος επιδιώκει την επέκταση της εξωστρεφούς 

επιχειρηματικότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική 

αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας 

με ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας με ποιότητα και περιβαλλοντική 

ευαισθησία. 

Το σύνολο του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ για τις επιχειρήσεις του κλάδου της 

μεταποίησης  

2. Ανάπτυξη της Γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας – 
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Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας (Δ' Κύκλος):  Στο πλαίσιο 

των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του Γ' Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006 υλοποιούνται σήμερα δράσεις για την "Ανάπτυξη 

της Γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας". Στόχος των δράσεων 

είναι η παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων των γυναικών 

επιχειρηματιών, καθώς και η διατήρηση και ενίσχυση του ποσοστού 

απασχόλησης στις γυναικείες επιχειρήσεις. 

 Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των 

γυναικών μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων και 

βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για το πρόγραμμα ισχύει ότι σε μια 

τριετία δεν πρέπει να υπερβούν ανά δικαιούχο τα 100.000 Ευρώ. 

3.Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL: Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL 

συμπληρώνει πλήρως τις εμπειρίες των προηγούμενων Κοινοτικών 

Πρωτοβουλιών EMPLOYMENT και ADAPT και συμπληρώνει επίσης, τις 

υπάρχουσες πολιτικές για την ισότητα ευκαιριών στην αγορά εργασίας. 

 Βασικές αρχές υλοποίησης του Προγράμματος αποτελούν: 

 Οι ισχυρές και δεσμευτικές συμφωνίες φορέων με τη μορφή αστικών μη 

κερδοσκοπικών εταιριών μέσω των οποίων νομιμοποιούνται τα έργα 

 Η διακρατικότητα  

 Η καινοτομία  

 Η τόνωση ως ενεργός συμμετοχή των ομάδων στόχων 

 Η ισότητα ανδρών και γυναικών 

 Η ενσωμάτωση των καινοτόμων προσεγγίσεων στον κεντρικό κορμό των 

εθνικών πολιτικών για την απασχόληση 

 Τα θεματικά προγράμματα στα πλαίσια αυτά, αναφέρονται στους πυλώνες 

της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση που είναι: 

1. Η βελτίωση της απασχολησιμότητας 

2. Η υλοποίηση του επιχειρηματικού πνεύματος 

3. Η ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των 

απασχολουμένων 
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4. Η ενίσχυση των πολιτικών ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες. 

5. Η υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των αιτούντων άσυλο. 

4. Δράση EQUAL Αριάδνη: Το πρόγραμμα «ΑΡΙΑΔΝΗ, Παραδοσιακή 

Χειροτεχνία και Αστική Ανάπτυξη» αποτελεί μια πλήρη πρωτοβουλία στήριξης 

παραδοσιακών χειροτεχνικών επιχειρήσεων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης 

στο πλαίσιο του Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL και υπάρχει δίκτυο φορέων, 

που αποτελούν το εταιρικό σχήμα του προγράμματος όπως η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση κ.α. Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος ΑΡΙΑΔΝΗ είναι: 

 Η προσαρμογή των κλασικών χειροτεχνικών επιχειρήσεων στη σύγχρονη 

αγορά και στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον  

 Η μεταφορά γνώσεων 

 Η ανάπτυξη στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη ενός δικτύου χειρωνακτικών 

επιχειρήσεων  

 Η τόνωση του πολιτιστικού τουρισμού  

 Η βιωσιμότητα μιας ειδικά διαμορφωμένης υπαίθριας αγοράς 

παραδοσιακών χειροτεχνικών προϊόντων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

Το πρόγραμμα ΑΡΙΑΔΝΗ υλοποιείται μέσα από ένα ενδιαφέρον 

συνονθύλευμα ευρύτερων αξόνων ενεργειών, όπως: 

 Η διεξαγωγή μελετών  

 Ο σχεδιασμός εργαλείων ενίσχυσης στην  προσαρμοστικότητα 

 Η στήριξη των χειροτεχνικών επιχειρήσεων 

 Η αναβάθμιση προσόντων προσωπικού  

 Η ανάπτυξη, προβολή και ευαισθητοποίηση. 

5. Δράση EQUAL Διαπολιτισμική: Βασική δράση της Equal Διαπολιτισμικής 

είναι, η τόνωση και η ενεργός συμμετοχή, των ομάδων πληθυσμού (γυναίκες - 

μητέρες μετανάστριες), που εξαιτίας ιδιαίτερων παραγόντων, δέχονται διακρίσεις 

αντιμετωπίζοντας προβλήματα συμμετοχής στην αγορά εργασίας  

 Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι: 

 Η έμφαση σε τομείς της οικονομίας  
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 Η χρήση νέων τεχνολογιών πχ. (ηλεκτρονικό εμπόριο) 

 Η διαπολιτισμικά ευαισθητοποιημένη διοίκηση επιχειρήσεων 

 

3.8.1 Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για την Απασχόληση 

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) για τη χρονική περίοδο 

2011-2014, αφορά στην υποστήριξη ενός σχεδίου για την εφαρμογή 

παραγωγικών πολιτικών ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων, στο επιχειρησιακό 

κλίμα και την απασχόληση στην Ελλάδα. Το εν λόγω πρόγραμμα είναι 

εναρμονισμένο με το «Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης», που είναι ενταγμένα 

στο σχέδιο της Στρατηγικής Ευρώπης 2020. 

Το ΕΠΜ συστήνει τις διεργασίες που επιχειρεί η κυβέρνηση προκειμένου 

να υιοθετήσει ένα καινοτόμο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο αποσκοπεί ιδιαίτερα 

στη βελτίωση και περαιτέρω εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας. Πρόσφατα, η 

αποτίμηση των γεγονότων φανέρωσε ότι η κατεύθυνση ανάπτυξης που 

ακολουθήθηκε ύστερα από την ένταξη της χώρας στην Οικονομική Νομισματική 

Ένωση (ΟΝΕ) δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Παρά το γεγονός ότι σε 

διάστημα 15 ετών υπήρξε μια σταδιακή αλλαγή προς το καλύτερο, η Ελλάδα 

τελικά οδηγήθηκε στη συρρίκνωση της οικονομίας της το 2009 ως αποτέλεσμα 

της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Επιπλέον, με την είσοδό της στη ζώνη του 

ευρώ, η άμεση επαφή της σε  πιστώσεις με χαμηλό κόστος εξυπηρέτησε τη 

ζήτηση. Καθώς όμως δεν πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες επιπρόσθετες 

αλλαγές όσον αφορά στην προσφορά στην οικονομία (οι οποίες θεωρούνταν 

επιβεβλημένες σε ένα περιβάλλον με ακλόνητες συναλλαγματικές ισοτιμίες) αλλά 

από λάθος χειρισμούς εφαρμόστηκαν αναποτελεσματικές δημοσιονομικές 

πολιτικές, είχαν ως αποτέλεσμα να ενδυναμώσουν το υπάρχον πρόβλημα και να 

δυσκολέψουν πολύ τη θέση της Ελλάδας.  

 

3.8.2  Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 -2020 

 Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 προβλέπει πολλές δράσεις, οι οποίες 

στοχεύουν στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, στο άνοιγμα 

δρόμων προκειμένου να καταπολεμηθεί η ανεργία στις τάξεις των γυναικών, 
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αλλά και να ενισχυθεί η θέση τους στο επιχειρησιακό γίγνεσθαι. Συγκεκριμένα, 

πρόσφατα άνοιξε ένα πρόγραμμα, το οποίο θα λειτουργεί ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα ενώ δεν θα είναι το μόνο το οποίο θα υφίσταται σε επίπεδο 

γυναικείας επιχειρηματικότητας. Το πρόγραμμα αυτό έχει ένα συνολικό 

προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 40.000.000 ευρώ και περιλαμβάνει δύο 

Υποδράσεις (ΕΣΠΑ, 2014):  

1. Συνολική παρέμβαση και στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω 

ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 18-35 ετών. 

2. Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης 

μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 36-64 ετών. 

Το ποσοστό της επιδότησης είναι 100% για τις γυναίκες που θα 

ενδιαφερθούν για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και ο μέγιστος προϋπολογισμός 

του είναι 32.000 ευρώ. Οι τομείς ενδιαφέροντος του προγράμματος είναι οι 

Υπηρεσίες, το Εμπόριο, η Βιομηχανία, η Μεταποίηση, ο Τουρισμός, η 

Πληροφορική, οι Τηλεπικοινωνίες, η Έρευνα, η Τεχνολογία και η Καινοτομία. Τα 

περισσότερα προγράμματα του ΕΣΠΑ αναφέρονται σε ανέργους ή σε γυναίκες 

που έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση 

εργασίας, ή έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την 

τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν 

απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.  

Ακόμα το πρόγραμμα αναφέρεται σε γυναίκες που απειλούνται από 

ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή 

έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας.  

Τέλος, αναφέρεται σε γυναίκες αυτοαπασχολούμενες, ασφαλισμένες σε 

οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό 

όριο φτώχειας. Το ύψος της χρηματοδότησης στα συγκεκριμένα προγράμματα 

όπως προαναφέρθηκε, καλύπτουν το 100% της επένδυσης και αναφέρονται σε:  

1. Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης. 

2. Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία. 

3. Δαπάνη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη και 

παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου. 
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4. Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών mentoring / coaching. 

5. Δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηματία ή/και του 

νεοπροσλαμβανόμενου. 

6. Ετήσιο μισθολογικό κόστος. 

Τα επόμενα χρόνια και μέχρι το 2020, θα ανακοινωθούν νέα προγράμματα 

με επιδοτήσεις που θα φθάνουν το 50%.  Το βασικό κριτήριο ένταξης είναι η 

επιχειρηματική δράση σε ποσοστό 51% και πάνω, να ανήκει σε γυναίκα ή σε 

ομάδα γυναικών μέσα από τις δράσεις της "Νέας Καινοτομικής 

Επιχειρηματικότητας". Με βάση το ΕΣΠΑ τα έργα που θα ενισχυθούν είναι τα 

ακόλουθα (ΕΣΠΑ, 2014): 

1. 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού 

χαρακτήρα.  

2. 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ για τα επενδυτικά σχέδια σε κλάδους 

οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων επιχειρήσεων από 

γυναίκες και μάλιστα νέες οι οποίες θέλουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα ή 

και μία κατοχυρωμένη τεχνογνωσία που δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί εμπορικά, σε 

επιχειρηματική καινοτομία. 

Οι επιλέξιμοι κλάδοι είναι οι ακόλουθοι: η αρτοποιία - παραγωγή 

παξιμαδιών και μπισκότων, μακαρονιών, λαζανιών, κακάο, σοκολάτας και 

ζαχαρωτών, αρτυμάτων, καρυκευμάτων, έτοιμων γευμάτων και φαγητών, 

αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών, ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων 

διατροφής και διαιτητικών τροφών κ.λπ.  

Στο πρόγραμμα είναι δυνατόν να ενταχθούν επιχειρήσεις παραγωγής 

κλωστοϋφαντουργικών υλικών, κατασκευής ειδών ένδυσης, αποσκευών, τσαντών 

και υποδημάτων, προϊόντων από ξύλο και φελλό και επίπλου κ.λπ.  

 Τις ενισχύσεις του προγράμματος μπορούν να τις διεκδικήσουν γυναίκες 

προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συστημάτων, 

όσες παρέχουν τεχνική υποστήριξη για τεχνολογίες της πληροφορίας, 

εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών, λογισμικού πολυμέσων κ.λπ. Τέλος, στο 

πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν γυναίκες που ασχολούνται με την 
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επιστημονική έρευνα, την ανάπτυξη, το σχεδιασμό εσωτερικών χώρων, 

βιομηχανικής σχεδίασης και εξειδικευμένο σχεδιασμό αλλά και όσοι παράγουν 

πρωτότυπα σχέδια.  

Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να συσταθούν και να έχουν ημερομηνία 

έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος, 

με σκοπό την εμπορική αξιοποίηση - διάθεση καινοτόμων ιδεών ή μη 

αξιοποιημένης επιστημονικής, τεχνολογικής ή και μη τεχνολογικής εμπορίας / 

γνώσης και υποχρεωτικά θα έχουν τη μορφή εμπορικής εταιρίας ή ατομικής 

επιχείρησης ή κερδοσκοπικού συνεταιρισμού. Τέλος, μπορούν να συμμετέχουν 

νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.  
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Κεφάλαιο 4ο  - Προτάσεις  

Η παρούσα εργασία εστίασε σε ένα σημαίνον θέμα σε σχέση με την 

ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, την προώθηση της επιχειρηματικότητας και 

πιο ειδικά σε σχέση με τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας.  

Τα τρία αυτά πεδία είναι άμεσα συνδεόμενα μεταξύ τους δεδομένου ότι από 

τη μια η προώθηση της επιχειρηματικότητας είναι αποτέλεσμα μιας ισχυρής 

οικονομίας και από την άλλη η προώθηση της επιχειρηματικότητας συμβάλει στη 

μείωση της ανεργίας, στην αύξηση των εσόδων και γενικά στην ενίσχυση της 

οικονομίας μιας χώρας. Η γυναικεία επιχειρηματικότητα ως κομμάτι της 

ευρύτερης επιχειρηματικότητας, στηρίζει την οικονομική ευημερία ενός κράτους 

ενώ συγχρόνως στηρίζεται από αυτή.  

Η επιχειρηματικότητα όπως αυτή ορίστηκε στο πρώτο κεφάλαιο της 

εργασίας, διαπιστώθηκε ότι αποτελεί ένα ξεκίνημα μιας επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, ένα ξεκίνημα το οποίο δεν προεξοφλεί την επιτυχία είναι όμως 

μια πρώτη προσπάθεια η οποία υπό προϋποθέσεις, μπορεί να οδηγήσει αρχικά 

ένα άτομο στην επαγγελματική αποκατάσταση και στη συνέχεια στην ανάπτυξη 

μιας επιτυχημένης ή αποτυχημένης επαγγελματικής πορείας.  

Ένα άλλο ζήτημα το οποίο διαπραγματεύτηκε η εργασία και το οποίο 

αποτελεί και βασικό σημείο μελέτης σε σχέση με τη γυναικεία 

επιχειρηματικότητα, είναι οι διακρίσεις που υφίστανται μεταξύ των αντρών και 

γυναικών σε σχέση με την ένταξη τους στον επιχειρηματικό στίβο. Αυτό που 

διαπιστώθηκε είναι ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν κάποια κοινωνικά 

κακέκτυπα τα οποία θέλουν τη γυναίκα να υστερεί του αντρός σε επίπεδο 

επιχειρηματικής δράσης, θεωρώντας την λιγότερη ικανή. Ευτυχώς, αυτές οι 

αντιλήψεις δεν είναι το ίδιο ισχυρές με το παρελθόν και όσο περνούν τα χρόνια 

ξεθωριάζουν και σιγά, σιγά εξαφανίζονται. 

Οι γυναίκες σήμερα είναι ισότιμες με τον άντρα, μάλιστα για πολλούς είναι 

ικανότερες μια και έχουν καλύτερη αντίληψη του ρίσκου και τον ορίων τους, 

πράγμα που τις βοηθά να είναι καλύτερες επιχειρηματίες και να έχουν καλύτερες 

ηγετικές ικανότητες από τους άντρες. Η ελληνική οικογένεια στις μέρες μας, έχει 

διαφοροποιηθεί και είναι πολύ πιο αντικειμενική στις σχέσεις των δυο φύλων, 

στηρίζοντας περισσότερο τη γυναίκα από ότι έκανε στο παρελθόν.  

Μέσα από την εργασία έγιναν αντιληπτά και εκείνα τα στοιχεία που 
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μπορούν να βοηθήσουν ένα άτομο ανεξάρτητα αν είναι άντρας ή γυναίκα, να 

επιτύχει στον επιχειρηματικό στίβο, αυτά είναι α) το πνευματικό επίπεδο, β) το 

μορφωτικό επίπεδο, γ) η γνώση της αγοράς, δ) η γνώση του αντικειμένου του σε 

επίπεδο επιλεγμένων δράσεων, ε) οι οικονομικές γνώσεις, ζ) η προσωπικότητα 

κ.λ.π. 

Μέσα από την εργασία διαπιστώθηκε ότι πέρα από τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά το επόμενο σημαντικό στοιχείο ανάπτυξης μιας επιτυχημένης 

επιχειρηματικής δράσης από τις γυναίκες είναι οι σωστές κινήσεις κατά την 

έναρξη μιας επιχείρησης, κινήσεις που γίνονται από τη στιγμή που θα συλληφθεί 

η επιχειρηματική ιδέα, μέχρι και τη στιγμή που θα υλοποιηθεί. Βασικό εργαλείο 

όπως και ορίστηκε μέσα από την εργασία είναι το επιχειρηματικό σχέδιο. Το 

επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να συνταχθεί πριν τη σύλληψη της ιδέας ενώ θα 

πρέπει να εφαρμόζεται για την επίτευξη και υλοποίηση του. 

Μέσα από την εργασία και πέρα από τα βασικά σημεία ανάπτυξης της 

γυναικείας επιχειρηματικότητας, δόθηκαν αρκετά στατιστικά στοιχεία σε σχέση 

με την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας σε διεθνές και σε εθνικό 

επίπεδο. Αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι τα ποσοστά ενασχόλησης των 

γυναικών με επιχειρηματικές δράσεις όλο και βελτιώνονται με αποτέλεσμα ειδικά 

μέσα στη κρίση και λόγω της αυξημένης ανεργίας, οι γυναίκες να αναζητούν την 

επαγγελματικής τους αποκατάσταση μέσα από επιχειρηματικές δράσεις που είναι 

αποτέλεσμα δικών τους ιδεών και εμπνεύσεων.  

Αυτή η επιθυμία και ευρύτερα η πρόθεση των γυναικών, στηρίζεται σήμερα 

μέσα από την ύπαρξη πολλών φορέων οι οποίοι είναι είτε μη κερδοσκοπικά 

όργανα τα οποία έχουν ιδρυθεί από γυναίκες, είτε κρατικοί φορείς, είτε τέλος 

φορείς της ευρωπαϊκής ένωσης. Όλοι αυτοί οι φορείς λειτουργούν υποστηρικτικά 

για τις γυναίκες, βοηθώντας αυτές να αναπτύξουν τις ιδέες τους και να 

επιδιώξουν μέσα από αυτή τη διαδικασία να επιτύχουν τους στόχους τους.   

Η βασική διαπίστωση από το σύνολο της ανάλυσης που προηγήθηκε 

δεδομένων και των στοιχείων που αναλύονται στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, 

είναι ότι σήμερα η γυναίκα έχει ενταχθεί δυναμικά στον επιχειρηματικό στίβο και 

έχει καταφέρει να ανταγωνίζεται επί ίσους όρους τους άντρες σε όλα τα επίπεδα. 

Στη συνέχεια θα γίνει μια προσπάθεια να γίνουν κάποιες προτάσεις από τη 

συγγραφέα με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε και τα συμπεράσματα, που 
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εξάχθηκαν αλλά και που επισημαίνονται και παρακάτω. Συγκεκριμένα, τα 

τελευταία χρόνια έχουν γίνει και γίνονται σημαντικές προσπάθειες για ενίσχυση 

του επαγγελματικού προσανατολισμού ωστόσο, δεν δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις 

γυναίκες. Ένα βασικό στοιχείο που θα ενισχύσει την πλευρά των γυναικών στο να 

ενταχθούν στον επιχειρηματικό στίβο είναι να υπάρχει η κατάλληλη 

επαγγελματική καθοδήγηση από το σχολείο.  

Αυτό είναι απαραίτητο να συμβεί προκειμένου να ενισχυθεί η γυναικεία 

επιχειρηματικότητα και επιπλέον, τέτοια προγράμματα να προσελκύσουν το 

γυναικείο κοινό.  

Σημαντικό είναι να αναπτυχθούν προγράμματα εκπαίδευσης και δια βίου 

μάθησης, τα οποία θα δώσουν την ευκαιρία σε γυναίκες που έως τώρα δεν 

δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, να το κάνουν ενώ θα αποτελέσει εφαλτήριο 

για τη κινητοποίηση τους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα γνώσεις και αναπτύσσοντας 

δεξιότητες.  

Ταυτόχρονα, τέτοιου είδους προγράμματα θα πρέπει να έχουν διασπορά και 

στην περιφέρεια ούτως ώστε να δοθεί προβάδισμα σε αυτά τα μέρη του 

πληθυσμού που απέχουν από τις ευκαιρίες της πρωτεύουσας. Σε σχέση με την 

ανάλυση που προηγήθηκε στο σύνολο της εργασίας, τα παρακάτω θα πρέπει να 

αποτελούν τους βασικούς άξονες στην ανάπτυξη της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας:  

1. Να ενισχυθεί ο τομέας της καινοτομίας με περισσότερο γυναικείο πληθυσμό 

2. Να καλλιεργηθεί ένα ενθαρρυντικό κλίμα για την γυναικεία 

επιχειρηματικότητα με ταυτόχρονα λιγότερο πολύπλοκες σχετικές διαδικασίες  

3. Γενικά να γίνει πιο απλουστευμένη η όλη διαδικασία για την ίδρυση 

επιχειρήσεων 

4. Να ελαττωθούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις όσον αφορά την εποπτεία της 

επιχειρηματικότητας 

5. Να ενισχυθεί η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, η δικτύωση αλλά και οι 

συμβουλευτικές υπηρεσίες στις υπάρχουσες γυναικείες επιχειρήσεις   

6. Να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια για διαφήμιση και προώθηση της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας  

Παρότι τα παραπάνω είναι δύσκολο να εφαρμοστούν με ευκολία στις 

σημερινές συνθήκες, η δημιουργικότητα και ο δυναμισμός που όπως 
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διαπιστώθηκε μέσα από την εργασία, διακατέχει τις γυναίκες θα βοηθήσει σε 

μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας.  

Επιπροσθέτως, η ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας μπορεί να 

αποτελέσει ώθηση για την κοινωνία και την ανάπτυξη της. Δεδομένης της 

έλλειψης δεξιοτήτων κάτι τέτοιο θα βοηθήσει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. 

Με τον ίδιο τρόπο θα συμβάλλει  και στις πολιτικές για την απασχόληση και την 

ευελιξία.  

Η νέα στρατηγική για την ανάπτυξη θα πρέπει να περιλαμβάνει την 

εξάλειψη των ανισοτήτων του φύλου ώστε να ελαττωθούν οι όποιες διαφορές και 

να εξασφαλιστούν βελτιωμένες θέσεις εργασίας αλλά και να μειωθεί ο κίνδυνος 

της φτώχειας ειδικά, των γυναικών που μένουν μεγαλύτερο καιρό από τους 

άντρες, στην ανεργία. 

Επιπροσθέτως, πρέπει να παραμείνουν ως προτεραιότητα τόσο η μείωση 

των διαφορών στα δύο φύλα όσο και η αντιμετώπιση των αιτίων που τις 

προκαλούν. Σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να συμμετάσχουν όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι σε συνδυασμό με όλα τα διαθέσιμα μέσα, με την εφαρμογή της 

νομοθεσίας, την εκτίμηση των επιχειρηματικών συστημάτων με διαφάνεια και 

την άνοδο των επιπέδων ευαισθητοποίησης για το ζήτημα, αλλά και την 

καταπολέμηση των στερεοτύπων, ώστε να υπάρξει στήριξη των επιχειρηματικών 

δράσεων των γυναικών. 

Οι φορείς θα πρέπει να παρέχουν οικονομικά κίνητρα ώστε οι γυναίκες να 

ξεκινούν δράση στον επιχειρηματικό στίβο. Πρέπει να καταρτιστούν τέτοιες 

πολιτικές ώστε οι επιπτώσεις της κρίσης να είναι περιορισμένες και η συμμετοχή 

των δύο φύλων στην αγορά να είναι δίκαιη και ίση.  

Ο ισορροπημένος επιμερισμός οικογενειακών και επαγγελματικών 

καθηκόντων, θα εξισορροπήσουν καλύτερα την επιχειρηματική με την ιδιωτική 

ζωή. Θα πρέπει στα ίδια πλαίσια να παρέχονται κίνητρα για την μεγαλύτερη 

συμμετοχή των ανδρών στις οικιακές ευθύνες, προκειμένου οι γυναίκες να έχουν 

περισσότερο χρόνο για ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων. Όπως επίσης, θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι μονογονεϊκές οικογένειες.  

Η βελτιωμένη διασφάλιση απέναντι στην φτώχεια και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό, είναι η πλήρης απασχόληση αλλά με ποιοτικές συνθήκες. Σε εποχές 

ύφεσης είναι πολύ επικίνδυνο να βυθιστούν οι ασθενείς οικονομικά ομάδες 
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ακόμα περισσότερο στη φτώχεια, άρα θα πρέπει να δοθεί σημασία στην 

προστασία των συγκεκριμένων ομάδων.  

Τόσο οι άντρες  όσο και οι γυναίκες, πρέπει να ιδιοποιηθούν στα ζητήματα 

των φύλων και να πειστούν για τα οφέλη των αποτελεσματικών πολιτικών για την 

ισότητα των φύλων στην ευρύτερη κοινωνία . 

Η ισότητα δεν είναι μόνο θέμα πολυμορφίας και κοινωνικής δικαιοσύνης 

αλλά και προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της επιχειρηματικής 

ανάπτυξης, της εργασίας, της ανταγωνιστικότητας και της συνοχής. Είναι 

σημαντικό που η ισότητα παραμένει δυνατό στοιχείο στην στρατηγική της 

Ευρωπαϊκή Ένωσης. Άρα, οι πολιτικές για την ισότητα θα πρέπει να θεωρούνται 

μακροχρόνιος και όχι βραχυπρόθεσμος στόχος.  

Η επένδυση στην επιχειρηματικότητα των γυναικών, στην οικονομική 

ανεξαρτησία τους αλλά και στην θέσπιση μέτρων εξισορρόπησης της 

επιχειρηματικότητας με την ιδιωτική ζωή των γυναικών, οδηγεί σε ενίσχυση της 

οικονομικής, κοινωνικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης. Η γυναίκα μπορεί να 

αποτελέσει σήμερα, τη βάση ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, αλλά και της 

εξόδου της χώρας από τη κρίση. 
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Παραρτήματα  

Στοιχεία για την γυναικεία επιχειρηματικότητα (Global Entrepreneurship 

Monitor 2012 Women’s Report) 

Η συμμετοχή των γυναικών στην επιχειρηματικότητα ποικίλλει σημαντικά 

σε όλο τον κόσμο. Στο Πακιστάν, μόνο το 1% των γυναικών είναι επιχειρηματίες, 

ενώ το 40% των γυναικών στη Ζάμπια έχουν εμπλακεί σε αυτήν τη 

δραστηριότητα. Όπως φαίνεται στο σχήμα 3, τα υψηλότερα επίπεδα της 

γυναικείας Συνολικής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (ΣΕΔ), απαντώνται στην 

υποσαχάρια Αφρική (GEM , 2012).  

Η Νότια Αφρική αποτελεί ίσως εξαίρεση με ένα ποσοστό γυναικείας ΣΕΔ 

κάτω του 6%. Επίσης, οι οικονομίες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής 

εμφανίζουν συγκριτικά, υψηλά επίπεδα. Στον Ισημερινό, το επίπεδο είναι 

ιδιαίτερα υψηλό με πάνω από το ένα τέταρτο του γυναικείου πληθυσμού, να 

ασχολείται με την επιχειρηματικότητα. 

Τα χαμηλότερα επίπεδα γυναικείας ΣΕΔ βρίσκονται στα δύο άκρα της 

κλίμακας οικονομικής ανάπτυξης. Η συνολική συμμετοχή στην 

επιχειρηματικότητα (άνδρες και γυναίκες μαζί) είναι συνήθως υψηλότερη στις 

οικονομίες που καθοδηγούνται από τους παράγοντες, όπως π.χ. η ανεπάρκεια των 

θέσεων εργασίας και η ικανότητα ή η τάση για δραστηριοποίηση στον τομέα της 

παραοικονομίας.  

Η περιοχή ΜΕΝΑ / Μέση Ασία, ωστόσο, εμφανίζει τα χαμηλότερα 

ποσοστά γυναικείας ΣΕΔ παρά το γεγονός ότι είναι λιγότερο ανεπτυγμένες 

οικονομικά. Τα ανεπτυγμένα κράτη της Ευρώπης εμφανίζουν επίσης χαμηλά 

ποσοστά της γυναικείας ΣΕΔ, ωστόσο, αυτό είναι λιγότερο περίεργο, γιατί 

υπάρχουν περισσότερες επιλογές θέσεων εργασίας στις οικονομίες που 

καθοδηγούνται από την καινοτομία, καθώς και πτυχές όπως παροχές στους 

εργαζόμενους, κοινωνικά προγράμματα, και πλουσιότερα νοικοκυριά που 

δημιουργούν λιγότερα κίνητρα ανάγκης. 

Στην Ασία, τόσο οι αναπτυσσόμενες όσο και ανεπτυγμένες οικονομίες 

της, παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανομοιομορφία στα ποσοστά συμμετοχής της 

επιχειρηματικότητας μεταξύ των γυναικών. 
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Ενώ, μόνο το 2% των ενήλικων γυναικών ασκούν αυτήν την 

δραστηριότητα στην Ιαπωνία και την Κορέα, παρατηρούνται υψηλά ποσοστά 

συμμετοχής στην Ταϊλάνδη (οικονομία που καθοδηγείται από την αποδοτικότητα) 

και την Σιγκαπούρη (οικονομία που καθοδηγείται από την καινοτομία) σε σχέση 

με τα επίπεδα ανάπτυξής τους. 

 

Σχήμα 2-1. Σύνολο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (ΣΕΔ) στις ενήλικες 

γυναίκες (18-64 ετών) σε 67 Οικονομίες 

Πηγή: Global Entrepreneurship Monitor, 2012 

Σε γενικές γραμμές, τα ποσοστά της γυναικείας ΣΕΔ στις οικονομίες και 

τις περιφέρειες, ακολουθούν παρόμοια πορεία με εκείνη των ανδρών, αν και σε 

χαμηλότερα επίπεδα. Η ομάδα ΜΕΝΑ / Μέσης Ασίας παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 

ανισότητα, όπου τα ποσοστά της ανδρικής ΣΕΔ είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερα 

από αυτά των γυναικών. Κατά μέσο όρο, η υποσαχάρια Αφρική και η 

αναπτυσσόμενη Ασία παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ισότητα των φύλων (βλέπε 

σχήμα 2-2) (GEM, 2012). 

Από τις 67 οικονομίες που εμφανίζονται σε αυτήν την έκθεση, μόνο επτά 

ανέφεραν ίσα ή ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα ΣΕΔ μεταξύ των γυναικών σε 

σύγκριση με τους άνδρες. Στον Παναμά και την Ταϊλάνδη, υπάρχουν 12 γυναίκες 

για κάθε 10 άνδρες που συμμετέχουν στην επιχειρηματικότητα. Τα ποσοστά είναι 

περίπου ίσα μεταξύ των φύλων στην Γκάνα, τον Ισημερινό, τη Νιγηρία, το 



 106 

Μεξικό και την Ουγκάντα. 

 

Σχήμα 2-2. Σύγκριση των γυναικείων και των ανδρικών ποσοστών ΣΕΔ ανά 

περιοχή 

Πηγή: Global Entrepreneurship Monitor, 2012 

Το Σχήμα 2-3 δείχνει μια διαμήκη σύγκριση, μιας επιλεγμένης ομάδας 

των οικονομιών που συμμετέχουν στο GEM κάθε χρόνο από το 2005, σε τρεις 

περιοχές. Τα ποσοστά της γυναικείας ΣΕΔ, παρουσιάζονται σε τέσσερα χρονικά 

διαστήματα δύο ετών. Όπως φαίνεται στο πρώτο διάγραμμα, η Κολομβία 

διατήρησε υψηλό το επίπεδο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ οι άλλες 

τέσσερις οικονομίες ξεκίνησαν με χαμηλότερα επίπεδα και στη συνέχεια 

παρουσίασαν αυξήσεις με την πάροδο του χρόνου. Η Χιλή παρουσιάζει το 

μεγαλύτερο άλμα από σχεδόν το χαμηλότερο προς το υψηλότερο ποσοστό 

γυναικείας ΣΕΔ: από την περίοδο 2005-06 με τριπλασιασμό την περίοδο 2011-

2012 (GEM, 2012). 

Στην αναπτυγμένη Ευρώπη, το ποσοστό της γυναικείας ΣΕΔ στη Λετονία 

σχεδόν διπλασιάστηκε, κατά την περίοδο υπό εξέταση, ενώ οι άλλες τρεις 

οικονομίες σκαρφάλωσαν ελαφρώς προς τα πάνω. Στην ανεπτυγμένη Ευρώπη, η 

γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ολλανδία μετακινήθηκε από ένα σχετικά 

χαμηλό σε ένα υψηλό επίπεδο. Λιγότερο δραστικές αυξήσεις εντοπίζονται στο 

Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η Νορβηγία παρουσίασε μία ελαφρά 

πτωτική τάση, και η Ισπανία παρουσίασε διακυμάνσεις. 
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Σχήμα 2-3. Διαμήκης σύγκριση των ποσοστών της γυναικείας ΣΕΔ σε 

επιλεγμένες οικονομίες σε τρεις περιοχές 

Πηγή: Global Entrepreneurship Monitor, 2012 

Οι ιδιοκτήτες καθιερωμένων επιχειρήσεων αντιπροσωπεύουν αυτούς που 

λειτουργούν επιχειρήσεις ηλικίας κάτω των τριών ετών και έξι μηνών. Τα 

ποσοστά ΣΕΔ δείχνουν την έκταση των ατόμων που έχουν αναλάβει δράση για να 

ξεκινήσουν μία επιχειρηματική δραστηριότητα. Η ιδιοκτησία καθιερωμένης 

επιχείρησης, από την άλλη πλευρά, δείχνει το ποσοστό των ατόμων σε μία 

κοινωνία που λειτουργούν επιχειρήσεις που είναι ώριμες. Ο δείκτης αυτός μπορεί, 

επομένως, να αποκαλύψει τη βιωσιμότητα της επιχειρηματικότητας, που 

οφείλεται στις ικανότητες και την προθυμία των επιχειρηματιών να υποστηρίξουν 

την ομάδα τους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, μοχλοί στο περιβάλλον τους και 

ούτω καθεξής. 
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Πέντε οικονομίες από την υποσαχάρια Αφρική (Αγκόλα, Αιθιοπία, 

Νιγηρία, Ζάμπια και Νότια Αφρική) και τρεις άλλες από διάφορες περιοχές 

(Ρωσία, Κόστα Ρίκα και Ταϊλάνδη) εμφανίζουν ίσα ποσοστά γυναικών και 

ανδρών που λειτουργούν καθιερωμένες επιχειρήσεις. Σε κάθε άλλη οικονομία, 

υπάρχουν λιγότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες σε αυτή τη φάση των επιχειρήσεων, 

σχεδόν δύο γυναίκες για κάθε 10 άνδρες στο Ιράν, την Τουρκία, την Παλαιστίνη 

και την Αίγυπτο. 

Σε γενικές γραμμές, περισσότερα άτομα, τόσο άνδρες, όσο και γυναίκες, 

ξεκινούν νέες επιχειρήσεις από ότι λειτουργούν ώριμες επιχειρήσεις, όπως δείχνει 

το σχήμα 2.4. 

Αυτό ίσως να είναι λιγότερο περίεργο αν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός 

ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα δυναμικό φαινόμενο, με διαφορετικούς 

ανθρώπους που εισέρχονται και εξέρχονται από τις επιχειρήσεις ανά πάσα στιγμή. 

Μια κοινωνία μπορεί να έχει πολλούς ανθρώπους που ασκούν τις επιχειρηματικές 

φιλοδοξίες τους, ίσως από ανάγκη ή ακολουθώντας μια ευκαιρία. Ωστόσο, το να 

κρατήσει κανείς αυτές τις επιχειρήσεις σε λειτουργία πέρα από την φάση 

εκκίνησης δεν είναι, σε πολλές περιπτώσεις, εύκολο. Το πλαίσιο για τις γυναίκες 

επιχειρηματίες μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά αυτήν τη διαδικασία. Για 

παράδειγμα, τα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, μπορούν να 

παρουσιάσουν πιο σημαντικές διακυμάνσεις για τις γυναίκες, ιδιαίτερα συν τω 

χρόνω, όταν π.χ. ασχολούνται με την φροντίδα των παιδιών (ή ίσως και τους 

γονείς) (GEM, 2014). 

Στην υποσαχάρια Αφρική και τη Λατινική Αμερική/Καραϊβική, τα 

ποσοστά της γυναικείας ΣΕΔ είναι υψηλά. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες καθιερωμένων 

επιχειρήσεων, είναι λιγότεροι από το μισό, κατά μέσο όρο, σε κάθε περιοχή. Αυτό 

μπορεί να εξηγηθεί από τα μεγαλύτερα κίνητρα ανάγκης, που προκαλούν τα 

περισσότερα άτομα να ξεκινήσουν, αλλά οι σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες 

καθιστούν αυτές τις προσπάθειες, δύσκολο να διατηρηθούν. Στη Ζάμπια, με το 

υψηλό ποσοστό ΣΕΔ, υπήρχαν πάνω από 10 φορές περισσότεροι επιχειρηματίες, 

ως ιδιοκτήτες καθιερωμένων επιχειρήσεων. Η Σιγκαπούρη, η Ναμίμπια και ο 

Παναμάς παρουσίασαν επίσης υψηλά ποσοστά γυναικείας ΣΕΔ, αλλά αμελητέα 

συμμετοχή σε καθιερωμένες επιχειρήσεις 
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Σχήμα 2-4. Ποσοστά ΣΕΔ για ιδιοκτησία καθιερωμένης επιχείρησης από γυναίκες 

ανά περιοχή 

Πηγή: Global Entrepreneurship Monitor, 2012 

Τέτοια ευρήματα είναι ίσως πιο ανησυχητικά, όπου οι γυναίκες δείχνουν 

χαμηλότερη ΣΕΔ και χαμηλά ποσοστά ιδιοκτησίας καθιερωμένης επιχείρησης σε 

σύγκριση με τους άνδρες. Για την περιοχή ΜΕΝΑ / Μέση Ασία, τα ποσοστά ΣΕΔ 

των γυναικών είναι ήδη χαμηλά, και χαμηλότερα σε σχέση με τους άνδρες. Σε 

συνδυασμό με αυτήν την χαμηλή συμμετοχή στην επιχειρηματικότητα, το επίπεδο 

της ιδιοκτησίας καθιερωμένης επιχείρησης είναι 60% χαμηλότερο από το επίπεδο 

της ΣΕΔ για τις γυναίκες.  

Αυτό μπορεί να προκαλεί προβληματισμό για την ώθηση ή την ικανότητα 

των γυναικών τόσο στο να ξεκινήσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, όσο 

και στο να την διατηρήσουν. Σχεδόν σε κάθε περιοχή, υπάρχει ένα μεγαλύτερο 

χάσμα μεταξύ των επιχειρηματιών και των ιδιοκτητών καθιερωμένων 

επιχειρήσεων για τις γυναίκες, από ό,τι υπάρχει για τους άνδρες (GEM, 2014). 

Μόνο στην αναπτυσσόμενη περιοχή της Ασίας υπάρχουν περισσότεροι 

ιδιοκτήτες καθιερωμένων επιχειρήσεων από ό,τι επιχειρηματίες, μεταξύ των 

γυναικών. Αυτό οφείλεται εξ ολοκλήρου σε ένα υψηλό επίπεδο ιδιοκτησίας 

καθιερωμένων επιχειρήσεων στην Ταϊλάνδη. Συγκεκριμένα στην Ταϊλάνδη  

υπάρχουν πάνω από 40% περισσότερες γυναίκες που λειτουργούν καθιερωμένες 

επιχειρήσεις από ότι γυναίκες που έχουν ξεκινήσει και λειτουργούν νέες 

επιχειρήσεις.  
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Αυτό είναι αξιοσημείωτο επειδή η Ταϊλάνδη έχει ήδη ένα υψηλό επίπεδο 

γυναικών επιχειρηματιών, σε έστω και λίγο μεγαλύτερα ποσοστά από ότι στους 

άνδρες. Λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο ανάπτυξής της, η επιχειρηματικότητα 

μπορεί να θεωρηθεί όχι απλώς μια ανάγκη ή ευκαιρία για είσοδο, αλλά επίσης 

παρέχει έναν διαρκή τρόπο ζωής για τις γυναίκες. Στην αναπτυσσόμενη Ασία 

παρατηρείται επίσης, περισσότερες γυναίκες να είναι ιδιοκτήτριες καθιερωμένων 

επιχειρήσεων από ότι επιχειρηματίες στην Ιαπωνία (διπλάσιες, στην 

πραγματικότητα). Στην περίπτωση της Ιαπωνίας η ιδιοκτησία καθιερωμένων 

επιχειρήσεων, βρίσκεται σε χαμηλό ποσοστό για την ΣΕΔ. 
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