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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Η σπουδαιότητα της γυναικείας επιχειρηµατικότητας για την ανάπτυξη των εθνικών 
οικονοµιών και την εθνική οικονοµική µεγέθυνση έχει αναδειχθεί από πολλές µελέτες 
παγκοσµίως. Στην Ελλάδα τα τελευταία δύο µε τρία χρόνια λόγω του εξαιρετικά 
ασθενούς οικονοµικού κλίµατος που επικρατεί η ενίσχυση της γυναικείας 
επιχειρηµατικότητας αποτελεί από τις πιο σηµαντικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει 
η χώρα τα τελευταία χρόνια, προκειµένου να βοηθήσει στην ανάπτυξη του εµπορίου 
και στην επιτάχυνση των ρυθµών της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 
 
Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει και να παρουσιάσει τις 
πτυχές και τους προσδιοριστικούς παράγοντες της προσπάθειας δηµιουργίας µιας 
νέας επιχείρησης ή την επέκταση µιας υφιστάµενης επιχείρησης από γυναίκες και 
κυρίως στον ελλαδικό χώρο, µέσω της συλλογής τόσο πρωτογενών (διεξαγωγή 
έρευνας µε την χρήση ερωτηµατολογίου) όσο και δευτερογενών (βιβλιογραφία) 
δεδοµένων.  
 
Τα αποτελέσµατα καταδεικνύουν ότι η ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας 
στο σύγχρονο οικονοµικό περιβάλλον της Ελλάδας ακολουθεί το υπόδειγµα υστέρησης 
που εµφανίζει στους περισσότερους τοµείς η ελληνική οικονοµία έναντι των άλλων 
ανεπτυγµένων χωρών. Άλλωστε η έννοια της γυναικείας επιχειρηµατικότητας αποτελεί 
την ευαίσθητη πτυχή της ελληνικής οικονοµίας καθώς µόλις τις τελευταίες δεκαετίες έχει 
επιτευχθεί µια ουσιαστική αναγνώριση και αναβάθµιση του ρόλου της γυναίκας.    
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Στις περισσότερες ανεπτυγµένες χώρες, υπάρχει ένα ευδιάκριτο χάσµα µεταξύ της 

αντιπροσώπευσης των γυναικών στο συνολικό εργατικό δυναµικό και της 

αντιπροσώπευσης τους σε θέσεις διοίκησης. Συγκεκριµένα, στην Ευρώπη το ποσοστό 

των γυναικών που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα είναι πολύ µικρότερο από το 

ποσοστό των γυναικών στο εργατικό δυναµικό. Για παράδειγµα, στη Μεγάλη Βρετανία, 

ενώ το 44% του ανθρώπινου δυναµικού είναι γυναίκες, µόλις το 15% ασκεί 

επιχειρηµατική δραστηριότητα. Τις τελευταίες δεκαετίες η συµµετοχή των γυναικών 

παρουσιάζει συνεχώς αυξανόµενη δυναµική, καθώς µόνο την περίοδο    2000 – 2005 

οι γυναίκες κατέλαβαν το 85% των νέων θέσεων εργασίας, µε ταυτόχρονη αύξηση της 

εκπροσώπησης τους σε επαγγέλµατα και ειδικότητες όπου παραδοσιακά 

κυριαρχούσαν οι άνδρες. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει µακρύς ακόµα δρόµος έως ότου οι 

γυναίκες να εξασφαλίσουν επαρκή συµµετοχή στην επιχειρηµατική δραστηριότητα.  

 
Η συµµετοχή των γυναικών στον επιχειρηµατικό τοµέα εξακολουθεί να είναι 

χαµηλή, ακόµη και σε χώρες µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο και οικονοµική ανάπτυξη. 

Το γεγονός αυτό παραµένει στην κορυφή της ατζέντας όλων των πολιτικών, 

κοινωνικών και οικονοµικών φορέων στις προηγµένες χώρες, καθώς συνεπάγεται 

ελλιπή αξιοποίηση ταλέντων και κατασπατάληση ανθρώπινου δυναµικού. Μια δίκαιη 

και δηµιουργική κοινωνία δεν µπορεί να αποθαρρύνει την ισότιµη συµµετοχή όλων των 

µελών της στις ευκαιρίες επαγγελµατικής εξέλιξης και οφείλει να παραµερίζει όσα 

εµπόδια παρουσιάζονται ως αποτέλεσµα στερεότυπων αντιλήψεων.  

 
Το δηµογραφικό πρόβληµα στην Ευρώπη και η γήρανση του πληθυσµού 

δηµιουργούν στα κράτη την επιτακτική ανάγκη να χρησιµοποιήσουν το ταλέντο όλων 

ανεξαιρέτως των εργαζοµένων τους, χωρίς την παρεµβολή προκαταλήψεων και 

διακρίσεων. Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες στις περισσότερες 

ευρωπαϊκές χώρες αποτελούν τουλάχιστον το 50% των αποφοίτων πανεπιστηµίου, 

υπάρχουν ακόµα σηµαντικά εµπόδια και αρνητικά στερεότυπα που συνοδεύουν τις 

γυναίκες και καθιστούν την επαγγελµατική τους ζωή και εξέλιξη δύσκολη. 

 
Τα εµπόδια που εµφανίζονται στη σταδιοδροµία των γυναικών είναι πολλά και 

έχουν πολλές µορφές. Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση τους βασίζεται στην ανάλυση 

των αιτιών, διότι έτσι µόνο θα γίνουν κατανοητές οι ρίζες του προβλήµατος και θα 

βρεθούν λύσεις που να ανταποκρίνονται στην ένταση και στην έκταση των δυσκολιών. 



 

 

Ως εκ τούτου θα πρέπει να σηµειωθεί πως βασικός σκοπός της παρούσας 

εργασίας, είναι η ανάλυση των χαρακτηριστικών και των δεδοµένων της γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας στις µέρες µας, καθώς επίσης και των παραγόντων εκείνων που 

επηρεάζουν τους καταναλωτές στην απόφαση τους για αγορά κάποιων αγαθών και 

υπηρεσιών. Επιπλέον, στα κεφάλαια που περιλαµβάνονται, παρουσιάζονται η 

λειτουργία των επιχειρήσεων, ο τρόπος που αυτές διοικούνται κυρίως από τις γυναίκες 

καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά τους στον Ελλαδικό χώρο και στην εγχώρια 

αγορά. Όλα αυτά αποτελούν σηµεία έρευνας της παρούσας εργασίας, τα 

συµπεράσµατα της οποίας  θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των αντιδράσεων 

του επιχειρηµατικού αλλά και καταναλωτικού κόσµου ως προς την γυναικεία 

επιχειρηµατικότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
 
1.1. Εισαγωγή Κεφαλαίου 
 
 

Βασικό αντικείµενο µελέτης στο συγκεκριµένο κεφάλαιο, αποτελεί η µελέτη και 

ανάλυση των βασικών εννοιών της επιχειρηµατικότητας στις µέρες µας και οι οποίες 

έννοιες σχετίζονται µε τα κίνητρα τα οποία προσφέρονται αντίστοιχα σε πολίτες – 

εµπόρους για δραστηριοποίηση τους στο χώρο του εµπορίου και σε συνδυασµό µε τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας. Επίσης, αναλύεται η εξέλιξη των 

βασικών δεικτών της επιχειρηµατικότητας αλλά και ποια τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

που αναφέρονται σε συνδυασµό µε την κλαδική διάσταση του φαινοµένου στη χώρα 

µας. 

 
 
1.2. Η Έννοια της Επιχειρηµατικότητας 
 
 

Η επιχειρηµατικότητα επιδέχεται πολλών ορισµών και προσεγγίσεων, που 

εκτείνονται από το δηµιουργείν έως το επιβιώνειν, από την ανάληψη ρίσκου έως την 

άσκηση ηγεσίας για τη πραγµάτωση του στόχου και από την επιθυµία 

αυτοαπασχόλησης έως την πραγµάτωσή της. Πάνω απ’ όλα όµως, η 

επιχειρηµατικότητα είναι νοοτροπία, κυρίως ατόµων που ανήκουν σε µια ετερογενή 

οµάδα και που έχουν το ταλέντο να αναγνωρίζουν ευκαιρίες εκεί που οι άλλοι δεν τις 

βλέπουν και να οργανώνονται για να επιτύχουν το τελικά επιδιωκόµενο όφελος. 

 
Η επιχειρηµατικότητα είναι στενά συνδεδεµένη µε την καινοτοµία, που αναζητά 

διαρκώς κάτι νέο, το οποίο να ανταποκρίνεται στις εξελισσόµενες (ή και τεχνητές) 

ανάγκες του ανθρώπου και για το σκοπό αυτό αναπλάθει το παλιό. Οφείλει όµως να 

είναι το ίδιο συνδεδεµένη και µε τη κοινωνική υπευθυνότητα και το σεβασµό στη 

οικολογική ισορροπία, προκειµένου να παραµείνει ωφέλιµη και εποµένως βιώσιµη. Η 

επιχειρηµατικότητα µπορεί έτσι να συµβάλλει στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και 

πλούτου, απελευθερώνοντας εν γένει το ανθρώπινο δυναµικό, επιτρέποντας την 

µετατροπή νέων ιδεών σε επιτυχηµένες προσπάθειες και συσσωρεύοντας σχετική 

γνώση. 

 
Είναι όµως σηµαντικό να επισηµανθεί και η αντίληψη σχετικά µε τον σύγχρονο 

επιχειρηµατία που φυσικά δεν έχει µόνο φωτεινές πλευρές, αλλά και αρκετές σκοτεινές, 

ιδίως σε µεταβατικές εποχές σαν τη σηµερινή. Από τη µια, πολλές µεσαίες και µικρές 

επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν επί πολλά έτη σοβαρότατα προβλήµατα επιβίωσης, λόγω 
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του ισχυρού πλέον ανταγωνισµού, της συχνά γραφειοκρατικής µεταχείρισης και της 

παραµορφωµένης αντίληψης για την αγορά, αλλά και λόγω της έλλειψης ουσιαστικών 

διοικητικών γνώσεων και επιχειρηµατικής στρατηγικής από τους ιδρυτές – ιδιοκτήτες – 

διευθυντές τους. Από την άλλη όµως και η κοινωνία στέκεται ιδιαίτερα επιφυλακτική ως 

προς το ήθος και τις πρακτικές που αρκετοί επιχειρηµατίες µετέρχονται, άλλοι για να 

επιβιώσουν και άλλοι για να συσσωρεύσουν πλούτο. Το δίπολο αυτό δηµιουργεί 

σηµαντικές στρεβλώσεις και εµπόδια στις προσπάθειες για την υγιή ανάπτυξη της 

επιχειρηµατικότητας. 

 
Η κυρίαρχη άποψη των ειδικών σήµερα είναι ότι οι επιχειρηµατίες γίνονται µέσα 

από τις εµπειρίες της ζωής τους και µάλιστα σε κάθε στιγµή αυτής. Τονίζουν ότι το µεν 

ταλέντο και η προδιάθεση είναι έµφυτα, χρειάζεται όµως να υπάρχουν και οι 

απαραίτητες συνθήκες για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. Στην αρχή της 

προσπάθειάς τους οι επιχειρηµατίες έχουν το όραµα να ιδρύσουν µιαν επιχείρηση, που 

θα τους ανήκει και θα την διευθύνουν. Πρόκειται λοιπόν για ένα τρίπτυχο δηµιουργίας – 

ιδιοκτησίας – διοίκησης, που προϋποθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, γνώσεις και 

δεξιότητες.  

 
Σε όλη τη διάρκεια της επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας τους και ιδιαίτερα µπροστά 

στη λήψη αποφάσεων και την επιλογή ανάµεσα σε εναλλακτικές λύσεις, οι 

επιχειρηµατίες πρέπει να συνδυάζουν τέσσερα στοιχεία: 

1. την ικανότητα να «ακούν» και να «βλέπουν» τις συλλογικές ανάγκες και να είναι 

δεκτικοί στο καινούργιο, 

2. τη δυνατότητα να συνθέτουν τις υπάρχουσες γνώσεις και τις νέες ιδέες, 

προκειµένου να ανταποκριθούν στις επερχόµενες συλλογικές ανάγκες, 

3. την καλλιέργεια της διαίσθησής τους που θα τους επιτρέψει να σταθµίζουν τα 

δεδοµένα πέρα από τις όποιες αναλύσεις και 

4. την πρακτικότητά τους που θα τους εφοδιάζει µε τα απαραίτητα εργαλεία και 

µέσα για την εφαρµογή των στόχων που βάζουν. 

 

Στα κοινά χαρακτηριστικά των επιχειρηµατιών περιλαµβάνονται ο κατά τεκµήριο 

ευφάνταστος και δηµιουργικός χαρακτήρας τους, η επιθυµία τους για ανεξαρτησία και 

αυτοπραγµάτωση, η αποφασιστικότητά τους για σκληρή και πειθαρχηµένη εργασία και 

η ετοιµότητά τους για ανάληψη ρίσκου. Οι επιχειρηµατίες είναι πρόσωπα που 

αντιλαµβάνονται µια ευκαιρία και δηµιουργούν µια οργάνωση για να την προωθήσουν 

µε επιτυχία. Έχουν την ικανότητα να µαθαίνουν από τις εµπειρίες του πραγµατικού 

κόσµου και να µετασχηµατίζουν αυτή τη γνώση σε νέες καταστάσεις, προϊόντα και 
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υπηρεσίες. Χαρακτηρίζονται από καινοτοµικές ιδέες και τρόπο σκέψης που τους 

επιτρέπει να συσχετίζουν τις προσωπικές τους γνώσεις µε πρακτικές εφαρµογές, που 

ανταποκρίνονται σε υπαρκτές ανάγκες και επιλύουν πρακτικά προβλήµατα. Είναι 

επίµονοι και αποφασιστικοί στο κυνήγι των στόχων τους και στην επίλυση των 

προβληµάτων που αντιµετωπίζουν κατά τη διάρκεια του αγώνα τους. Είναι ακόµη 

δηµιουργικοί που τους επιτρέπει να επικεντρώνουν και να αξιοποιούν τα ισχυρά τους 

σηµεία, παρά να εγκλωβίζονται στις αδυναµίες τους. Οι επιχειρηµατίες έχουν µάθει να 

παίρνουν την εξέλιξη της καριέρας τους στα ίδια τους τα χέρια. Έτσι πολλές φορές, ενώ 

σκέφτονται µια ιδέα, δεν διστάζουν να συνεχίσουν την ήδη υπάρχουσα απασχόληση 

τους, που τους εξασφαλίζει τον απαραίτητο χρόνο και χρήµα προκειµένου να ωριµάσει 

η επιχειρηµατική τους ιδέα. 

 
Από την άλλη, ως άνθρωποι της πράξης, είναι έτοιµοι να αναλάβουν το ρίσκο να 

εγκαταλείψουν την ασφάλεια της σταθερής τους εργασίας, όταν νοιώσουν ότι είναι 

έτοιµοι να επιδιώξουν το στόχο τους, ή ακόµα κι όταν αισθανθούν ότι η παρούσα 

απασχόληση τους αυτή είναι ανιαρή, τους «πνίγει» και δεν τους βοηθά στην εξέλιξη 

τους. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να ανοίγουν νέους δρόµους, έχοντας µεγάλη 

αυτοπεποίθηση και εµπιστοσύνη στις ικανότητές τους, γεγονός όµως που συχνά τους 

οδηγεί στη παγίδα της ψευδαίσθησης ότι «ξέρουν καλύτερα απ’ τον καθένα» να κάνουν 

κάτι. Γι’ αυτό και σχεδόν πάντα επιζητούν και αναγνωρίζουν ένα άτοµο έµπιστο, για να 

παίξει το ρόλο του µέντορά τους. Είναι ακόµη ευέλικτοι, ενθουσιώδεις και εξωστρεφείς 

και δίνουν µεγάλη σηµασία στην αξιοποίηση της δυναµικής των οµάδων, γι’ αυτό και 

είναι έντονα συνεργατικοί.  

 
Όπως προαναφέρθηκε, το µεν ταλέντο και η προδιάθεση είναι έµφυτα σε έναν 

επιχειρηµατία, χρειάζεται όµως να υπάρχουν και οι απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες 

για την επιτυχή έκβαση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Οι επιχειρηµατίες δεν 

απαιτείται να γνωρίζουν σε βάθος τις επιστήµες αλλά σε εύρος, προκειµένου να είναι 

σε θέση να σχηµατίσουν µια γενική ιδέα και µια συνολική εικόνα, παρά να 

διαµορφώσουν µια εξειδικευµένη άποψη για κάτι συγκεκριµένο. Επίσης, δεν 

χρειάζονται ιδιαίτερα ερευνητικές ικανότητες για να αναλύσουν στοιχεία, αλλά µάλλον 

επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες για να έρθουν σε επαφή µε ανθρώπους. 

 

Έτσι, οι απαραίτητες γνώσεις τους αφορούν: 

• στη λειτουργικότητα του προϊόντος τους, 

• στην ικανοποίηση των πελατών τους, 
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• στη δυναµική της αγοράς στην οποία απευθύνονται, 

• στα στοιχεία marketing του προϊόντος τους, 

• στα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα µε τα οποία συνεργάζονται, 

• στην απόδοση της λειτουργίας της επιχείρησής τους και 

• στο νοµικό σύστηµα µέσα στο οποίο λειτουργούν. 

 

Επίσης, οι απαραίτητες δεξιότητές τους αφορούν: 

• στην ικανότητα διοίκησης του έργου που αναλαµβάνουν, 

• στην ικανότητά τους να αντιλαµβάνονται δεδοµένα προϋπολογισµών, 

• στην ικανότητα επικοινωνίας και κινητοποίησης των ανθρώπων, 

• στις διαπραγµατευτικές τους ικανότητες, 

• στη σαφήνεια και τη διεισδυτικότητα των παρουσιάσεών τους και 

• στη χρήση των νέων τεχνολογιών (Η/Υ κ.λ.π.)1. 

 
 
1.3. Τα Κίνητρα για την Ανάληψη Επιχειρηµατικότητας  
 
 

Ένα από τα πιο κρίσιµα χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας είναι η εξέταση 

των κινήτρων που ωθούν στην ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης. Με βάση θεωρητικές 

αναλύσεις και εµπειρικές έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί, τα επιχειρηµατικά 

κίνητρα διακρίνονται σε αυτά που «ελκύουν» τον επιχειρηµατία να αναλάβει κάποια 

πρωτοβουλία και σε αυτά που «ωθούν» τον επιχειρηµατία να αποµακρυνθεί από άλλες 

µορφές απασχόλησης και να προσανατολισθεί προς την αυτοαπασχόληση µέσω της 

ανάληψης κάποιας επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας. Τα πρώτα τα ονοµάζουµε θετικά 

κίνητρα ή αλλιώς κίνητρα έλξης (pull motives) και τα δεύτερα αρνητικά κίνητρα ή 

κίνητρα ώθησης (push motives). 

 
Ως κίνητρα έλξης που σχετίζονται µε την επιλογής της αυτοαπασχόλησης ή την 

ίδρυση από ένα άτοµο δικής του επιχείρησης θεωρούνται συνήθως: 

• η ανάγκη για ανεξαρτησία,  

• η ανάγκη για επίτευγµα, 

• η ανάγκη αξιοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και εµπειρίας που διαθέτει ένα 

άτοµο (δηλαδή µεγαλύτερη προσωπική ανάπτυξη – εξέλιξη), 

• οικονοµικοί λόγοι (επιθυµία απόκτησης κέρδους – πλούτου)2. 

                                                      
1 Στέφανος Μιχιώτης 2006 (Απόσπασµα από εκπαιδευτικό υλικό εκδοθέν από το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας)  
2 Hansemark, 1998 (Glancey et al., 1998 Watson et al., 1998) 
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Αντίθετα ως κίνητρα ώθησης που ενθαρρύνουν ή ακόµη και εξαναγκάζουν το 

άτοµο να ιδρύσει δική του επιχείρηση ως ένα µέσο επιβίωσης θεωρούνται συνήθως: 

• η ανεργία, 

• η αδυναµία προαγωγής (στην περίπτωση ιδίως γυναικών), 

• η απόλυση, 

• η ύφεση της οικονοµίας, 

• η ανασφάλεια εργασίας.  

 
Παρόλο που δεν υπάρχουν τεκµηριωµένα αποτελέσµατα ερευνών, υποστηρίζεται 

ευρύτερα ότι τα άτοµα που κινητήρια δύναµη στην απόφασή τους να ιδρύσουν δική 

τους επιχείρηση αποτέλεσαν τα κίνητρα έλξης, εµφανίζουν πιο αποδοτικές και 

υψηλότερης µεγέθυνσης επιχειρήσεις3.     

 
Ταυτόχρονα όµως, δεν θα πρέπει να αγνοηθεί και µία σειρά άλλων παραγόντων 

που µπορούν να επιδράσουν σε σηµαντικό βαθµό στη διαµόρφωση της 

επιχειρηµατικής παρόρµησης του εν δυνάµει επιχειρηµατία4. Οι παράγοντες αυτοί που 

χαρακτηρίζονται ως ουδέτεροι παράγοντες, µπορεί να αναφέρονται στην τύχη (τυχαία 

σύλληψη µιας ιδέας, τυχαία σηµαντική γνωριµία), στις επιδράσεις από το οικογενειακό 

ή κοινωνικό περιβάλλον (οικογενειακή επιχειρηµατική κουλτούρα, οικονοµική 

επιφάνεια, το επίπεδο σπουδών κ.α.). 

 
Η παραπάνω καταγραφή των εναλλακτικών κινήτρων για ανάληψη επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας δεν είναι επαρκή, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον ακριβή 

προσδιορισµό της συµβολής του κάθε παράγοντα στην ανάληψη παρόµοιας 

δραστηριότητας. Επίσης, η ύπαρξη κάποιων από τους παραπάνω παράγοντες δεν 

αποτελεί απαραίτητα την ικανή και αναγκαία συνθήκη για να ακολουθήσει κάποιο 

άτοµο επιχειρηµατική δράση. Αντίθετα, ίσως ένας συνδυασµός κάποιων κατάλληλων 

κινήτρων όχι απαραίτητα σε υψηλό βαθµό, θα µπορούσαν να προσφέρουν ένα 

κατάλληλο θετικό υπόβαθρο συνέργιας για επιτυχηµένη επιχειρηµατική δράση. 

 
Επιπρόσθετα, η ανάληψη επιχειρηµατικής δραστηριότητας ενισχύεται και από 

κάποια βασικά χαρακτηριστικά που αφορούν στους κύριους περιβαλλοντικούς 

παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την προσφορά της επιχειρηµατικότητας5.  

Οι κυριότεροι από αυτούς είναι: 

                                                      
3 Storey, 1994 (Glancey et al., 1998) 
4 
Χασσίδ, Καραγιάννης 1999 

5 Casson, 1987 
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- η ύπαρξη και η προστασία του θεσµού της ατοµικής πρωτοβουλίας και 

ιδιοκτησίας, 

- η επαρκής πληροφόρηση, 

- το ευνοϊκό θεσµικό πλαίσιο µε αναπτυξιακό χαρακτήρα και η ύπαρξη βασικής 

υποδοµής, 

- το σταθερό φορολογικό σύστηµα και η προσπάθεια απλούστευσης της 

γραφειοκρατίας, 

- η επαρκής προσφορά των απαραίτητων συντελεστών παραγωγής καθώς και 

ειδικευµένου εργατικού δυναµικού, 

- η αποδοχή κανόνων της ελεύθερης αγοράς, 

- η ύπαρξη συνθηκών υγιούς κεφαλαιαγοράς, 

- το σταθερό πολιτικό κλίµα και η οικονοµική σταθερότητα, 

- η υιοθέτηση προγραµµάτων κατάρτισης και µετεκπαίδευσης των εργαζοµένων, 

- η θέσπιση και η εφαρµογή αποτελεσµατικής βιοµηχανικής πολιτικής. 
 

Η ανάληψη επιχειρηµατικής δραστηριότητας διακρίνεται επίσης σύµφωνα µε το 

Παγκόσµιο Παρατηρητήριο Επιχειρηµατικότητας (Global Entrepreneurship Monitor- 

GEM) σε επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας και σε επιχειρηµατικότητα ανάγκης. Η 

επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας, αναφέρεται στην επιχειρηµατικότητα που έχει ως κίνητρο 

κυρίως την αξιοποίηση µιας επιχειρηµατικής ευκαιρίας που εντοπίζεται από το άτοµο, 

αξιολογείται στο πλαίσιο του οικονοµικού περιβάλλοντος του και προκρίνεται ικανή είτε 

να οδηγήσει σε αύξηση του εισοδήµατος του, είτε να προσφέρει εργασιακή 

ανεξαρτησία. Η επιχειρηµατικότητα ανάγκης, αναφέρεται στην περίπτωση όπου το 

άτοµο ωθείται στην ανάληψη επιχειρηµατικής δραστηριότητας λόγω έλλειψης άλλων 

επιλογών εργασίας, δυσαρέσκειας µε την υπάρχουσα απασχόληση, φόβου για πιθανή 

απόλυση µε βραχυπρόθεσµο στόχο απλώς τη διατήρηση του εισοδήµατος του, το 

οποίο προφανώς απειλείται µε συρρίκνωση6. 

 
 
1.4. Η Εξέλιξη των Βασικών ∆εικτών Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα 
 
 

Από το 2003 η Ελλάδα συµµετέχει στο Παγκόσµιο Παρατηρητήριο 

Επιχειρηµατικότητας (GEM) µέσω του Ιδρύµατος Οικονοµικών και Βιοµηχανικών 

Ερευνών (ΙΟΒΕ) που αποτελεί τον ελληνικό εταίρο στην ερευνητική κοινοπραξία του 

GEM. Ο βασικός δείκτης µέτρησης της επιχειρηµατικότητας ο οποίος µετρά και 

αξιολογεί την επιχειρηµατικότητα, αφορά στο επίπεδο της επιχειρηµατικότητας αρχικών 

                                                      
6 
ΙΟΒΕ 2010 (Η Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2009-2010) 
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σταδίων που εκδηλώνεται σε µία οικονοµία. Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτόν τον 

δείκτη είναι: 

� οι επίδοξοι επιχειρηµατίες, δηλαδή εκείνα τα άτοµα που έχουν αναλάβει 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες προκειµένου να ξεκινήσουν µία νέα επιχείρηση 

και 

� οι νέοι επιχειρηµατίες, δηλαδή τα άτοµα που έχουν ήδη ξεκινήσει µία 

επιχείρηση τουλάχιστον για 3,5 χρόνια. 

 
Αναλυτικότερα, στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα άτοµα ηλικίας 18-64 ετών, που 

είναι επίδοξοι επιχειρηµατίες, δηλαδή έχουν ξεκινήσει διαδικασίες έναρξης ενός νέου 

εγχειρήµατος, στο οποίο θα είναι είτε µοναδικοί ιδιοκτήτες είτε συνεργάτες µε άλλους 

επιχειρηµατίες. Επίσης στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα άτοµα που έχουν ήδη 

δηµιουργήσει µία επιχείρηση µόλις λίγων µηνών (3-42 µήνες). Είναι σηµαντικό να 

αναφέρουµε στο σηµείο αυτό ότι την περίοδο του 2009, ο δείκτης επιχειρηµατικότητας 

αρχικών σταδίων στην Ελλάδα, σηµείωσε µια συνεχή µείωση παρόλο που η επίδοση 

του ήταν δεύτερη υψηλότερη κατά την τελευταία πενταετία. Πιο συγκεκριµένα, περίπου 

610.000 άτοµα (8,8%) του πληθυσµού ηλικίας 18-64 ετών δήλωσαν ότι βρίσκονται στα 

αρχικά στάδια έναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Η µείωση αυτή προέκυψε 

κυρίως λόγω του περιορισµού των επίδοξων επιχειρηµατιών. 

 
Αντίθετα, για τη ίδια περίοδο, σηµειώθηκε αύξηση των καθιερωµένων 

επιχειρηµατιών, δηλαδή των ατόµων που έχουν ήδη ιδρύσει µία επιχείρηση που 

λειτουργεί για τουλάχιστον 3,5 χρόνια, µε το σχετικό ποσοστό να φτάνει στο υψηλότερο 

σηµείο της πενταετίας. Έτσι η συνολική επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα 

διαµορφώνεται στο 23,6% του πληθυσµού ηλικίας 18-64 ετών, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι 

ο αριθµός των ατόµων που σκοπεύουν να γίνουν επιχειρηµατίες εντός των επόµενων 

τριών ετών είναι ο µεγαλύτερος της πενταετίας 2005-2009. 

 
Πίνακας 1.1.: Εξέλιξη βασικών δεικτών επιχειρηµατικότητας (% πληθυσµού ηλικίας 18-64 ετών) 

  

Επίδοξη 
επιχειρη-
µατικότητα 

Νέα 
επιχειρη-
µατικότητα 

Επιχειρηµατικότητα 
αρχικών σταδίων 

Καθιερωµένη 
επιχειρη-
µατικότητα 

Συνολική 
επιχειρη-
µατικότητα 

2005 5,2 1,6 6,8 10,5 16,4 
2006 5,6 2,3 7,9 8,2 16,2 
2007 4,6 1,1 5,7 13,3 18,7 
2008 5,3 4,6 9,9 12,6 22,0 
2009 4,5 4,7 8,8 15,1 23,6 

Μέσος 
όρος 5,0 4,9 7,8 11,9 19,4 

Πηγή: GEM, Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 
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Οι βασικότεροι παράγοντες που ωθούν τους ανθρώπους να ασχοληθούν µε την 

επιχειρηµατικότητα είναι, οι περιορισµένες θέσεις εργασίας, η πίεση στον εργασιακό 

χώρο, ο φόβος ότι θα χάσουν τη δουλειά τους βραχυπρόθεσµα ή και γιατί δεν είναι 

ευχαριστηµένοι µε την εργασίας τους. Έτσι αναζητούν καλύτερες ευκαιρίες από την 

αυτοαπασχόληση. Αναφορικά, µε τον αριθµό των επιχειρηµατιών που διέκοψαν το 

εγχείρηµα τους κατά την διάρκεια του 2009, σηµείωσε µία οριακή αύξηση σε σχέση µε 

το 2008. Ο αριθµός αυτός υπολογίζεται σε περίπου 180.000 άτοµα. 

 
Πίνακας 1.2.: Εξέλιξη βασικών δεικτών επιχειρηµατικότητας (% πληθυσµού ηλικίας 18-64 ετών) 

 

Πρόθεση έναρξης 
επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας 

Αναστολή επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας 

2005 15,4 3,0 
2006 14,1 2,7 
2007 13,7 2,6 
2008 16,6 2,3 
2009 17,2 2,6 

Μέσος όρος 15,4 2,6 

Πηγή: GEM, Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

 
 
1.5. Τα Ποιοτικά Χαρακτηριστικά της Επιχειρηµατικότητας  
 
 

Στην σηµερινή κοινωνία της ψηφιακής επανάστασης οι επιχειρήσεις βιώνουν 

ολοένα και εντονότερα τις ραγδαίες εξελίξεις της σηµερινής εποχής. Η αλµατώδης 

ανάπτυξη των επιστηµών και των τεχνολογιών, η παγκόσµια αγορά, οι ψηφιακές 

οικονοµίες, η κοινωνία της γνώσης και ο εντεινόµενος διεθνής ανταγωνισµός, αλλάζουν 

διαρκώς τους τρόπους παραγωγής και διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών. Στα πλαίσια 

αυτού του νέου ανταγωνιστικού τοπίου αναγνωρίζεται η σηµασία των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών της επιχειρηµατικότητας ως βασικοί άξονες για την έγκαιρη και διαρκή 

προσαρµογή των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις της εποχής.  

 
 

Τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας σχετίζονται µε: 

• την καινοτοµία των νέων επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων, 

• το επίπεδο της τεχνολογίας και των διεργασιών που θα χρησιµοποιηθούν 

στο συγκεκριµένο εγχείρηµα, 

• την ένταση του ανταγωνισµού που οι ίδιοι οι επιχειρηµατίες εκτιµούν ότι θα 

αντιµετωπίσουν, 

• το βαθµό εξωστρέφειας της συγκεκριµένης επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας, 
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• τις προοπτικές δηµιουργίας νέας απασχόλησης που αναµένει ο ίδιος ο 

επιχειρηµατίας από το εγχείρηµα του, σε βάθος πενταετίας7. 

 
Το επίπεδο τεχνολογίας, η ένταση του ανταγωνισµού και ο βαθµός εξωστρέφειας 

σχετίζονται µε το βαθµό καινοτοµίας των νέων εγχειρηµάτων. Η καινοτοµία µπορεί να 

ορισθεί ως η υιοθέτηση κάθε συστήµατος, διαδικασίας, προγράµµατος, που είναι νέο 

για τον οργανισµό8. Για µία επιχείρηση η καινοτοµία µπορεί να είναι ένα νέο προϊόν, µία 

νέα υπηρεσία, µία νέα µέθοδος παραγωγής ή διακίνησης προϊόντων ή ακόµα και η 

υιοθέτηση πρωτοποριακών µεθόδων στη διοίκηση και στην προβολή της επιχείρησης. 

Η καινοτοµία είναι πράγµατι ένα ισχυρό µέσο οικονοµικής ανάπτυξης που επιτρέπει τη 

δηµιουργία νέων αγορών ή την ενίσχυση και τη διατήρηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος σε µία υπάρχουσα αγορά. 

 
Στην σύγχρονη εποχή των ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων, η έννοια της 

καινοτοµίας είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την τεχνολογία. Παρόλο που ο ανθρώπινος 

παράγοντας αποτελεί πυρήνα έµπνευσης και δηµιουργίας νέων ιδεών, η 

αποτελεσµατική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 

διευκολύνει όχι µόνο τον εντοπισµό, αλλά και τη δηµιουργία επιχειρηµατικών 

ευκαιριών. Κατά συνέπεια, η γνώση των σύγχρονων τεχνολογιών είναι πρωταρχικής 

σηµασίας που σε συνδυασµό µε το επιχειρηµατικό πνεύµα και τη δυναµική της 

καινοτοµίας µπορούν να ασκήσουν ισχυρή και άµεση επίδραση στην οικονοµική 

ανάπτυξη µιας επιχείρησης αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. 

 
Η ίδρυση και ανάπτυξη µιας νέας επιχείρησης είναι ένα συναρπαστικό εγχείρηµα το 

οποίο όµως απαιτεί µεθοδικότητα και προσεκτικές ενέργειες. Ο νέος επιχειρηµατίας θα 

πρέπει να γνωρίζει ότι ένα από τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης της µεγέθυνσης αλλά 

κυρίως της επίδρασης ενός νέου επιχειρηµατικού εγχειρήµατος σε µία οικονοµία είναι 

και η συνεισφορά του στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς επίσης και ο 

εξαγωγικός προσανατολισµός. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες θα πρέπει να µην 

απευθύνονται µόνο στη εγχώρια αγορά αλλά και σε εν δυνάµει πελάτες του 

εξωτερικού. Θα πρέπει επίσης, να είναι άρτια προετοιµασµένος για να αντιµετωπίσει 

προβλήµατα, τα οποία µπορεί να προκύψουν κατά την ανάπτυξη της επιχείρησης, η 

οποία, για να παραµείνει ανταγωνιστική, θα πρέπει να καινοτοµεί συνεχώς. Για τη 

δηµιουργία όµως επιτυχηµένων καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών απαιτείται η 

                                                      
7 ΙΟΒΕ 2009 (Η Επιχειρηµατικότητα στα πρόθυρα της κρίσης) 
8 Drucker, Peter F., 1993, Innovation and Entrepreneurship: Practices and Principles, Harper Business   
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κατανόηση των αναγκών και των επιθυµιών των καταναλωτών, των τεχνολογικών 

δυνατοτήτων, αλλά και της επιχειρησιακής βιωσιµότητας.  

 
Προφανώς τα προαναφερόµενα ποιοτικά χαρακτηριστικά δε συνιστούν τα µόνα 

κριτήρια ποιοτικής επιχειρηµατικότητας. Αν και η διεθνής βιβλιογραφία για τα ως άνω 

κριτήρια ποιοτικής επιχειρηµατικότητας είναι σχετικά περιορισµένη και αναφέρονται  

στην ανάλυση και κατανόηση των κριτηρίων που αφορά στον κλάδο των κεφαλαίων 

επιχειρηµατικών συµµετοχών (Venture Capital) στο σχεδιασµό των επενδυτών 

στρατηγικών όπως  ο βαθµός «δικτύωσης» του νέου εγχειρήµατος, ο βαθµός, δηλαδή, 

στον οποίο η επιχειρηµατική οµάδα έχει οικοδοµήσει σταθερές διαύλους επικοινωνίας 

και συνεργασίας µε άλλους παίκτες που δραστηριοποιούνται στο ίδιο επιχειρηµατικό 

περιβάλλον, για την ανταλλαγή πληροφόρησης και πόρων9, τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά του επιχειρηµατία10, το µέγεθος, ο ρυθµός µεγέθυνσης και η 

προσβασιµότητα στην πελατεία – στόχο, αλλά και ο βαθµός διαφοροποίησης του 

προϊόντος µε την έννοια της µοναδικότητας προϊόντος, τις πατέντες και την τεχνολογική 

υπεροχή11.      

 
 
1.6. Η Κλαδική ∆ιάσταση της Επιχειρηµατικότητας 
 
 

Η προώθηση της επιχειρηµατικότητας αποτελεί το ζητούµενο σε µία οικονοµία για 

την αποφυγή τόσο της οικονοµικής κρίσης όσο και της πιστωτικής στενότητας. Η 

οικονοµική ανάπτυξη δεν είναι όµως πάντα συνυφασµένη και µε την ποσοτική αύξηση 

των επιχειρήσεων. Στην πραγµατικότητα αναζητούνται οι ποιοτικές επιχειρήσεις που: 

 

� προωθούν την καινοτοµία, 

� επενδύουν στις γνώσεις, 

� είναι ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο, 

� δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας και 

� υπηρετούν τις ανάγκες µίας οικονοµίας µε σκοπό την βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας τους  

 
Είναι σηµαντικό λοιπόν να ερευνάται πρώτα από όλα ο κλάδος στον οποίο θα 

δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση. ∆εν είναι τυχαίο ότι η πλειονότητα των νέων 

εγχειρηµάτων (46,5%) το 2009 αφορούσε προϊόντα και υπηρεσίες µε αποδέκτη τον 

τελικό καταναλωτή. Τα περισσότερα από αυτά τα εγχειρήµατα ήταν καταστήµατα 

                                                      
9 Baum and Silverman, 2004, Riquelme and Watson, 2000 
10 Hisrich and Jankowicz  
11 Hall and Hofer, 1993  
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λιανικού εµπορίου, εστιατόρια και καφετέριες, γυµναστήρια, κοµµωτήρια και λογιστικά 

γραφεία. Παράλληλα όµως, το 2009 παρατηρήθηκε και µία αυξητική τάση στον τοµέα 

της µεταποίησης δηλαδή στη βιοµηχανική δραστηριότητα. Το γεγονός αυτό είναι 

αισιόδοξο αν συνεχίσει φυσικά να είναι αυξητικό και σε µελλοντικές µετρήσεις και τα 

στοιχεία επιβεβαιώσουν ότι οι νέοι επιχειρηµατίες προτιµούν να µην συγκεντρώνονται 

στο τελικό προϊόν αλλά και σε άλλους κρίκους της «αλυσίδας αξίας».  

∆ιάγραµµα 1.1. : Ποσοστιαία κατανοµή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στις χώρες  
καινοτοµίας κατά τοµέα 2009 

Πηγή: ΙΟΒΕ 2010 

 
Τέλος, όσον αφορά τον αριθµό των επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες σε 

άλλες επιχειρήσεις σηµειώνεται µία στασιµότητα, γεγονός που θεωρείται αρνητικό 

καθώς αυτές οι επιχειρήσεις µπορούν να επηρεάσουν θετικά την προστιθέµενη αξία και 

την καινοτοµικότητα µιας σύγχρονης οικονοµίας και άρα είναι περισσότερο επιθυµητές. 

 
 
1.7. Επίλογος Κεφαλαίου 
 
 

Στο παρόν κεφάλαιο, αναλύθηκαν οι βασικές έννοιες της επιχειρηµατικότητας. 

Σηµαντικά σηµεία του κεφαλαίου είναι εκείνα τα οποία αναφέρουν πως η 

επιχειρηµατικότητα είναι στενά συνδεδεµένη µε την καινοτοµία, που αναζητά διαρκώς 

κάτι νέο, το οποίο να ανταποκρίνεται στις εξελισσόµενες ανάγκες του σύγχρονου 

ανθρώπου. Επίσης, πως µε βάση θεωρητικές αναλύσεις και εµπειρικές έρευνες που 
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έχουν πραγµατοποιηθεί, τα επιχειρηµατικά κίνητρα διακρίνονται σε αυτά που 

«ελκύουν» τον επιχειρηµατία να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία και σε αυτά που 

«ωθούν» τον επιχειρηµατία να αποµακρυνθεί από άλλες µορφές απασχόλησης και να 

προσανατολισθεί προς την αυτοαπασχόληση µέσω της ανάληψης κάποιας 

επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας.  

 
Αναφέρεται χαρακτηριστικά πως η συνολική επιχειρηµατική δραστηριότητα στην 

Ελλάδα αφορά στο 23,6% του πληθυσµού ηλικίας 18-64 ετών το 2009. Θα πρέπει 

επίσης να σηµειωθεί πως τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας 

σχετίζονται µε την καινοτοµία των νέων επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων, το επίπεδο της 

τεχνολογίας και των διεργασιών που θα χρησιµοποιηθούν στο συγκεκριµένο 

εγχείρηµα, την ένταση του ανταγωνισµού που οι ίδιοι οι επιχειρηµατίες εκτιµούν ότι θα 

αντιµετωπίσουν, το βαθµό εξωστρέφειας της συγκεκριµένης επιχειρηµατικής 

πρωτοβουλίας αλλά και τις προοπτικές δηµιουργίας νέας απασχόλησης που αναµένει 

ο ίδιος ο επιχειρηµατίας από το εγχείρηµα του, σε βάθος πενταετίας. Τέλος γίνεται 

αντιληπτό πως η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας που µπορεί να είναι βιώσιµη ακόµα 

και σε περιόδους κρίσης, πιστωτικής στενότητας και ύφεσης είναι πάντοτε το 

ζητούµενο σε µία οικονοµία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
 
 
2.1. Εισαγωγή Κεφαλαίου 
 
 

Βασικό αντικείµενο µελέτης στο συγκεκριµένο κεφάλαιο, ορίζεται η µελέτη και 

ανάλυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριµένα, 

επιχειρείται µια σύγκριση της επιχειρηµατικότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών σε 

συνδυασµό µε τα κίνητρα της επιχειρηµατικότητας των τελευταίων. Επίσης, 

αναφέρονται οι ανασταλτικοί παράγοντες ανάπτυξης της γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας καθώς και η κλαδική διάσταση αυτής στη χώρα µας. 

 
 
2.2. Η Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 
 
 

Ένα από τα ζητήµατα που απασχολούν την ελληνική οικονοµία, ιδιαίτερα την 

τελευταία δεκαπενταετία, είναι η δηµιουργία και ανάπτυξη της «Γυναικείας 

Επιχειρηµατικότητας». Η έννοια της γυναικείας επιχειρηµατικότητας αποτελεί 

ευαίσθητη πτυχή της ελληνικής οικονοµίας. Μόλις τις τελευταίες δεκαετίες έχει 

επιτευχθεί µια ουσιαστική αναγνώριση και αναβάθµιση του ρόλου της γυναίκας12. Μετά 

το 1975, όταν και προωθήθηκε η συνταγµατική ρύθµιση για την ισότητα µεταξύ ανδρών 

και γυναικών, υπάρχει µια σταδιακή ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στον 

οικονοµικό χώρο. Ενώ, οι σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις αντιµετωπίζονται ως 

κύριος άξονας της οικονοµίας, µέχρι πρόσφατα η επιχειρηµατικότητα δεν είχε 

διερευνηθεί λαµβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου. Ειδικότερα, δεν είχε δοθεί 

έµφαση στο κατά πόσο ο παράγοντας φύλο λειτουργεί ανασταλτικά ή ενισχυτικά στην 

αντιµετώπιση των προκλήσεων της αγοράς ή αν επιδρά στις µεθόδους παραγωγής 

που επιλέγονται και στις στρατηγικές που χρησιµοποιούνται. 

 
Η επιχειρηµατική δραστηριότητα των γυναικών αποτελεί σηµαντικό πολιτικό 

στόχο και  «οφείλει να διαπερνά µε τρόπο ενεργό και από όλες τις πολιτικές που 

αφορούν στην απασχόληση και στην επιχειρηµατικότητα, όχι επειδή είναι κοινοτική 

και εθνική επιταγή, αλλά επειδή πράγµατι οι γυναίκες φέρουν µεγαλύτερο το βάρος 

στην κατανοµή της ανεργίας και αντιµετωπίζουν µεγαλύτερα προβλήµατα ένταξης 

στην αγορά εργασίας». Λύση στη γυναικεία ανεργία ή στη µη συµµετοχή της γυναίκας 

στην αγορά εργασίας, αποτελεί η στροφή των γυναικών προς την επιχειρηµατικότητα. 

 

                                                      
12 Petraki-Kottis, Ventoura-Neokosmidi, 2004 
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Οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί µια επιχείρηση “γυναικεία”, όπως ορίζεται από 

τον Οργανισµό για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΑΣΑ) είναι οι εξής: 

α)  να υπάρχει γυναικεία συµµετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον 51% στο κεφάλαιο 

της επιχείρησης και  

β) οι ενέργειες στρατηγικής σκοπιµότητας που αφορούν στην ανάπτυξη της 

επιχείρησης να λαµβάνονται από την/τις ιδιοκτήτρια/-ες. 

 

Αυτές οι προϋποθέσεις είναι σηµαντικές για την «πραγµατική» καταγραφή των 

γυναικείων επιχειρήσεων, καθώς µεγάλος είναι ο αριθµός των επιχειρήσεων, όπου οι 

συνέταιροι είναι διαφορετικού φύλου ή, οι περιπτώσεις οικογενειακών επιχειρήσεων 

στις οποίες η γυναίκα καταγράφεται ως ιδιοκτήτρια για φορολογικούς λόγους, ενώ 

στην ουσία ο άνδρας λαµβάνει τις αποφάσεις στρατηγικής σηµασίας και ασκεί 

επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

 
 
2.3. Σύγκριση Επιχειρηµατικότητας Ανδρών – Γυναικών 
 
 

Η επιχειρηµατική δραστηριότητα µε την έννοια της έναρξης νέων εγχειρηµάτων, δεν 

είναι ίδια σε κάθε χώρα. Το γεγονός όµως που είναι αδιαµφησβήτητο είναι ότι ο 

αριθµός των ανδρών που συµµετέχουν στην επιχειρηµατική δραστηριότητα είναι 

αρκετά υψηλότερος από αυτό των γυναικών. Η υπεροχή αυτή των ανδρών 

επιβεβαιώνεται και από έρευνες του GEM.  

Επιπλέον από τις έρευνες αυτές προκύπτουν δύο βασικά ζητήµατα: 

- ότι η πιθανότητα κάποιος που ξεκινά µία νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα να 

είναι άνδρας είναι πολύ υψηλότερες από το να είναι γυναίκα και 

- ότι οι γυναίκες των αναπτυσσόµενων χωρών εµφανίζουν υψηλότερη 

επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων συγκριτικά µε τις ανεπτυγµένες. 

 
Στην Ελλάδα, το σύνολο της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων κατανέµεται 

κατά 70% προς 30% περίπου ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα. Η 

αντιστοιχία αυτή κατατάσσει την Ελλάδα σε χαµηλή θέση στην Ευρώπη. Ένα πολύ 

σηµαντικό στοιχείο για τον σχεδιασµό πολιτικών που αφορούν την ενίσχυση της 

γυναικείας επιχειρηµατικότητας είναι το ποσοστό του γυναικείου πληθυσµού της 

χώρας που κατευθύνεται σε επιχειρηµατική δραστηριότητα. Έτσι λοιπόν, το ποσοστό 

των γυναικών που ήταν έτοιµο να προβεί σε έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

στην Ελλάδα αναλογούσε σε 4,7% το έτος 2006 ενώ ο συνολικός δείκτης 

επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων, ανεξαρτήτου φύλου σηµείωσε αύξηση. Το 
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γεγονός ότι το έτος 2006 ένα µεγάλο σχετικά ποσοστό Ελληνίδων βρίσκονταν σε 

διαδικασία έναρξης ενός νέου εγχειρήµατος σηµατοδοτεί και µία περίοδο αποδοχής 

της γυναικείας σταδιοδροµίας. Φυσικά όλα τα παραπάνω αφορούν τόσο τους 

επίδοξους όσο και τους νέους επιχειρηµατίες.    

 
Πίνακας 2.1.: ∆ιάρθρωση επίδοξων και νέων επιχειρηµατιών ανά φύλο 

 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Επίδοξοι 

επιχειρηµατίες 

79,6 20,3 100 

Νέοι επιχειρηµατίες 53,2 46,7 100 

Πηγή: ΙΟΒΕ 2007 

 
Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι τα πράγµατα δεν είναι και 

τόσο ξεκάθαρα ανάµεσα στα δύο φύλα όσον αφορά τον καταµερισµό της 

επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. Όπως προκύπτει από τον πίνακα 2.1. οι άνδρες 

κυρίως είναι εκείνοι που ασχολούνται µε την ίδρυση µιας νέας επιχείρησης και 

γενικότερα µε την έναρξη µιας καινούριας επιχειρηµατικής δραστηριότητας ενώ τα 

ποσοστά συµµετοχής των δύο φύλων στην νέα επιχειρηµατικότητα φαίνεται να είναι 

σχεδόν ίδια. Το φαινόµενο αυτό δείχνει ότι λειτουργεί ίσως ένας ενδοοικογενειακός 

καταµερισµός, όπου το γυναικείο φύλο αναλαµβάνει την ευθύνη ή την διαχείριση της 

επιχείρησης αφού ξεκινήσει η λειτουργία της. 

 
Η σταθερή υπεροχή των ανδρών αναδεικνύεται και στην καθιερωµένη 

επιχειρηµατικότητα. Σε αντίθεση όµως µε την επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων 

που εµφανίζεται υψηλότερη στις αναπτυσσόµενες χώρες συγκριτικά µε τις 

ανεπτυγµένες, η κατάταξη των χωρών µε βάση την καθιερωµένη επιχειρηµατικότητα 

των γυναικών δεν φαίνεται να ακολουθεί κάποια σαφή αρχή. Άλλωστε οι παράγοντες 

που καθορίζουν την καθιερωµένη επιχειρηµατικότητα είναι γενικά διαφορετικοί και 

λειτουργούν κατά διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικές χώρες από εκείνους που 

καθορίζουν την γυναικεία επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων. Βασικός παράγοντας 

που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη είναι εκείνος του ∆είκτη του Λόγου Μετάβασης 

(Transition Ratio). Ο δείκτης αυτός έχει καθιερωθεί από το ερευνητικό πρόγραµµα 

του GEM και αναφέρεται στον λόγο της καθιερωµένης επιχειρηµατικότητας προς την 
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επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων. Ο Λόγος Μετάβασης είναι 1,53 για τις 

Ελληνίδες και µόλις 0,83 για τους άνδρες επιχειρηµατίες. Γεγονός όµως είναι ότι ο 

συγκεκριµένος δείκτης δεν ισχύει κατά φύλο καθώς όλα τα εγχειρήµατα δεν έχουν τα 

ίδια χαρακτηριστικά και για τα δύο φύλα. Το γεγονός ότι δεν µπορεί να υπάρξει 

υπόθεση για συστηµατική διαφορά στη βιωσιµότητα των εγχειρηµάτων ανάµεσα στα 

δύο φύλα κάνει εύλογη την υπόθεση ότι η διαφορά σχετίζεται µε κάποια συνειδητή 

µεταβίβαση του ρόλου του επιχειρηµατία από τον άνδρα στη γυναίκα καθώς το 

εγχείρηµα αρχίζει να καθιερώνεται. Πρόκειται για την υπόθεση του ενδοοικογενειακού 

καταµερισµού ρόλων όπως έχει ήδη αναφερθεί.   

 

Η καθιερωµένη επιχειρηµατικότητα των Ελληνίδων εµφανίζεται εξαιρετικά υψηλή. 

Έτσι, ενώ µόλις 3 στους 10 επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων είναι γυναίκες, ο 

αντίστοιχος λόγος στην καθιερωµένη επιχειρηµατικότητα είναι σχεδόν 5 στους 10. Και 

από τα στοιχεία αυτά φαίνεται ξεκάθαρα ο ενδοοικογενειακός καταµερισµός των 

ρόλων, φαινόµενο που φυσικά δεν εµφανίζεται µόνο στην χώρα µας. 

 
 
2.4. Τα Κίνητρα της Επιχειρηµατικότητας των Γυναικών 
 
 

Σε όλα τα ερευνητικά προγράµµατα το στοιχείο που έχει µεγάλη σηµασία είναι η 

διαφορά ανάµεσα στην επιχειρηµατικότητα ανάγκης και στην επιχειρηµατικότητα 

ευκαιρίας. Σηµαντική είναι η απάντηση από το κάθε άτοµο που ξεκινά µία 

επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε το αν κίνητρο του ήταν η εκµετάλλευση 

κάποιας επιχειρηµατικής ευκαιρίας ή λόγοι ανάγκης.  

 
Σε κάποιες χώρες κυρίως αναπτυσσόµενες, οι λόγοι ανάγκης είναι περισσότεροι. 

Φαίνεται ότι µια εργασιακή σχέση µε τον καθιερωµένο µισθό δεν είναι και τόσο 

ικανοποιητική για πολλούς. ∆εν ισχύει το ίδιο όµως και στις αναπτυγµένες χώρες. Σε 

αυτές τις χώρες, το ποσοστό των γυναικών που προτιµούν µια καθιερωµένη εργασιακή 

σχέση µε µισθό και καριέρα είναι αρκετά µεγάλο. Να σηµειωθεί ότι σε εταιρείες είτε 

ιδιωτικές είτε δηµόσιες δίνονται και τα ανάλογα πλεονεκτήµατα σε µητέρες 

εργαζόµενες. Έτσι λοιπόν λόγω των παραπάνω παραγόντων οι περισσότερες γυναίκες 

δεν στρέφονται σε µία επιχειρηµατική δραστηριότητα αλλά αντίθετα προτιµούν µία 

θέση σε κάποια επιχείρηση σαν υπάλληλοι και κυρίως όταν ταυτόχρονα εκλείπουν και 

κάποιες ευκαιρίες οι οποίες θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν µία σηµαντική αλλαγή 

συµπεριφοράς του γυναικείου φύλου.    
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Επιπλέον, η ανάγκη για επιβίωση συµβάλλει στο να υπάρχει µία υπερβολή στα 

κοινωνικά στερεότυπα ανάµεσα στα δύο φύλα. Τα στοιχεία που προέκυψαν από 

έρευνα του GEM το 2006 παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τα κίνητρα 

των δύο φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα πρώτο στοιχείο που παρατηρήθηκε 

είναι ότι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης η επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας υπερτερεί 

σηµαντικά της επιχειρηµατικότητας ανάγκης, χωρίς να γίνεται διάκριση στα δύο φύλα. 

Ωστόσο, σε όλες σχεδόν τις χώρες οι γυναίκες δηλώνουν ως κίνητρο την ανάγκη σε 

υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά µε τους άνδρες, µολονότι σε πολλές χώρες, η διαφορά 

δεν φαίνεται να είναι στατιστικά σηµαντική. Τέσσερις χώρες διαφοροποιούνται σε 

σχέση µε αυτό τον κανόνα: Σουηδία, Φιλανδία, Ισλανδία και Γαλλία. Ο κυριότερος 

λόγος για αυτό είναι ότι σε χώρες όπου οι θεσµοί που αφορούν το κράτος πρόνοιας 

είναι πιο ανεπτυγµένοι τότε παρατηρείται και λιγότερο έντονο το κίνητρο ανάγκης για 

την έναρξη ενός νέου εγχειρήµατος. Σαν αποτέλεσµα όλων των παραπάνω µπορούµε 

να πούµε ότι η επιχειρηµατικότητα ανάγκης είναι στενά συνυφασµένη µε το µέγεθος και 

την ποιότητα των κοινωνικών παροχών µίας χώρας. 

 
Στην Ελλάδα η διαφορά ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες είναι ιδιαίτερα έντονη. 

Ενώ µόνο ένας στους πέντε άνδρες δήλωσε ότι ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα 

για λόγους ανάγκης, στην περίπτωση των γυναικών το αντίστοιχο ποσοστό ήταν δύο 

στις πέντε. Παρόλο αυτά η Ελλάδα κατέχει χαµηλή θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Τα 

στοιχεία που αφορούν την ελληνική πραγµατικότητα καταγράφονται στον πίνακα 2.1. 

και αναφέρονται στην περίοδο 2003-2006. Στην καταγραφή αυτή σηµειώνεται µία 

σταθερότητα όσον αφορά τα κίνητρα επιχειρηµατικότητας ανεξαρτήτου φύλου.  

 

Έτσι λοιπόν το 40% των γυναικών µε δικές τους επιχειρήσεις που βρίσκονταν στα 

πρώτα στάδια της δραστηριότητάς τους δήλωσαν σαν κίνητρο την ανάγκη, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών ανέρχονταν σε 20%. Τα δεδοµένα του διαγράµµατος 

2.1. δεν είναι τυχαία αλλά αντανακλούν µια σταθερή σχέση στα κίνητρα της 

επιχειρηµατικότητας των δύο φύλων στην Ελλάδα. Αξίζει πάντως να επισηµανθεί ότι η 

διαφορά είναι υψηλότερη από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Η διαπίστωση 

αυτή διαδραµατίζει σπουδαίο ρόλο για την ενδυνάµωση της γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας η οποία πρέπει να είναι πολύ στοχευµένη προκειµένου να 

σηµειώσει αύξηση. 
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∆ιάγραµµα 2.1.: Μέσος όρος τετραετίας 2003-2006 

Πηγή: IOBE 2007 
 
 
2.5. Ανασταλτικοί Παράγοντες Ανάπτυξης Γυναικείας 

Επιχειρηµατικότητας 
 
 

Ο ρόλος των γυναικείων επιχειρηµατιών στην ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας 

αρχίζει να αναδεικνύεται καθώς όλο και περισσότερες γυναίκες αναπτύσσουν δικές 

τους επιχειρήσεις. Στις Ηνωµένες Πολιτείες κατά τα έτη 1987-1994 ο αριθµός των 

γυναικείων επιχειρηµατιών, αυξήθηκε κατά 78% και οι γυναικείες επιχειρήσεις 

αποτελούν το 36% όλων των επιχειρήσεων13. Στον Καναδά, οι γυναίκες κατέχουν ή 

διοικούν το 30,3% του συνόλου των επιχειρήσεων, στην Αυστραλία το ένα τρίτο των 

επιχειρήσεων ενώ στην Ιαπωνία το 23,3%. Στην Ευρώπη, την προηγούµενη δεκαετία, 

τα ποσοστά γυναικείας επιχειρηµατικότητας κυµαίνονταν γύρω στο 20-30% αλλά οι 

τάσεις είναι αυξητικές. Στην Ελλάδα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 15% του συνόλου των 

επιχειρήσεων. Γενικά τα ποσοστά της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα είναι 

χαµηλά σε σχέση µε άλλες αναπτυγµένες χώρες14. 

 
Μερικοί από τους σηµαντικότερους σηµαντικούς παράγοντες που συντελούν στην 

περιορισµένης κλίµακας γυναικεία επιχειρηµατικότητα είναι: 

 

� η επίτευξη ισορροπίας µεταξύ προσωπικής και εργασιακής ζωής 

Οι γυναίκες αναφέρουν µεγαλύτερο άγχος σε σύγκριση µε τους άνδρες 

επιχειρηµατίες εξαιτίας των υποχρεώσεων όχι µόνο στην εργασία αλλά και στην 
                                                      
13 National Foundation for Women Business Owners, USA, 1995 
14 Nina-Pazarzi & Giannacourou, 2003 
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προσωπική-οικογενειακή ζωή. Η διεύθυνση µιας επιχείρησης συνοδεύεται από πολλές 

ώρες εργασίας σε πίεση για τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Οι συνθήκες αυτές 

δηµιουργούν προβλήµατα στις γυναίκες αφού οι απαιτήσεις των δύο κόσµων 

δηµιουργούν πιέσεις και κάποιες φορές στέκονται εµπόδιο στην περαιτέρω εξέλιξη 

τους. Αν και ο γάµος και η οικογένεια αποτελούν υποστηρικτικούς µηχανισµούς στην 

καριέρα των ανδρών, οι γυναίκες αναφέρουν ότι υποφέρουν στην προσπάθεια να 

συνδυάσουν την εργασιακή µε την προσωπική-οικογενειακή ζωή15. 

 
� η ύπαρξη άτυπων δικτύων 

Η επιθυµία των ανδρών να ξεκινήσουν ένα δικό τους εγχείρηµα συχνά 

επιτυγχάνεται µέσω άτυπων δικτύων συνεργασίας που προσφέρουν γνώση, 

πληροφορίες, υποστήριξη. Η µεγαλύτερη εµπειρία των ανδρών στο χώρο των 

επιχειρήσεων τους δίνει το πλεονέκτηµα να έχουν πρόσβαση σε τέτοια δίκτυα, που 

συχνά έχουν µεγάλη δύναµη και επιρροή. Οι γυναίκες αντιθέτως εµφανίζονται συχνά 

απρόθυµες να εµπλακούν σε τέτοια δίκτυα όχι µόνο γιατί δεν τους δίνεται η πρόσβαση, 

αλλά κυρίως γιατί πιστεύουν ότι µε αυτό τον τρόπο θα αναγκαστούν να συµβιβαστούν 

µε κάτι στο οποίο δεν πιστεύουν και δεν τις αντιπροσωπεύει. 

 
� ο φόβος της επιτυχίας 

Οι γυναίκες συνδέουν την επιτυχία σε παραδοσιακά ανδροκρατούµενους χώρους 

µε την απώλεια της θηλυκότητας τους. Πολλές είναι οι φορές που οι γυναίκες 

εκφράζουν φόβους σχετικά µε τη δυνατότητα να συνδυάσουν τις υποχρεώσεις της 

προσωπικής και της εργασιακής ζωής µε επιτυχία, την πιθανή απόρριψη από το άλλο 

φύλο λόγω ενδεχόµενου ανταγωνισµού, τη δυνατότητα τους να ανταπεξέλθουν και σε 

άλλους δύσκολους ρόλους όπως αυτός του γονέα και τέλος σχετικά µε την υιοθέτηση 

ανδρικών προτύπων συµπεριφοράς. Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι οι γυναίκες 

φοβούνται να εισέλθουν σε ανδροκρατούµενους κόσµους και να αναρριχηθούν στο 

χώρο των επιχειρήσεων γιατί αυτό ίσως να µην επιδοκιµάζεται από το κοινωνικό τους 

περίγυρο. Η κοινωνική πίεση, που µπορεί να είναι άµεση ή έµµεση, δηµιουργεί 

φόβους, ενοχές και διαφορετικές προσδοκίες. Αντίθετα, είναι πολλές οι φορές που η 

γυναίκα επαινείται για το ρόλο της ως µητέρας ή για το ότι συνδυάζει ή και κάποιες 

φορές παραµερίζει την καριέρα της προκειµένου να µεγαλώσει τα παιδιά της.  

 
� η απουσία ινδαλµάτων 

Το γεγονός ότι οι γυναίκες σχετικά πρόσφατα άρχισαν να επιλέγουν την 

επιχειρηµατική καριέρα σηµαίνει ότι εκείνες οι γυναίκες που κατάφεραν να εξελιχθούν 

στο χώρο των επιχειρήσεων δεν είχαν πρότυπα ή µοντέλα συµπεριφοράς. Η απουσία 
                                                      
15 Simpson, 1997 
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ινδαλµάτων, οδήγησαν τις γυναίκες στη µίµηση των ανδρικών προτύπων, µε 

αποτέλεσµα να υπάρχουν γυναίκες επιχειρηµατίες που να φηµίζονται για την 

«σκληρότητα» τόσο των αποφάσεων τους όσο και των τρόπων συµπεριφοράς16. Η 

µίµηση αυτή των ανδρικών προτύπων δηµιούργησε προβλήµατα στην εξέλιξη της 

καριέρας των γυναικών, αφού δηµιούργησε σε αυτές µεγάλη πίεση να υιοθετήσουν και 

καθηµερινά να εµφανίζουν µια συµπεριφορά που δεν ήταν αποτέλεσµα δικού τους 

χαρακτήρα, δικών τους αξιών και συµπεριφορών. 

 
� η οργανωσιακή κουλτούρα 

Σε συνδυασµό µε την απουσία ινδαλµάτων, η οργανωσιακή κουλτούρα, που 

ορίζεται σύµφωνα µε τον Hofstede (1991) ως «ο κοινός τρόπος σκέψης που 

διαφοροποιεί τα µέλη ενός οργανισµού από τον άλλο», µπορεί να αποτελέσει εµπόδιο 

για την εξέλιξη και την αποδοτικότητα των γυναικών σε θέσεις διοικητικής ευθύνης. Μία 

οργανωσιακή κουλτούρα που κυριαρχείται από ανδρικές αξίες, στάσεις και πιστεύω 

περιθωριοποιεί τις γυναίκες, αφού αν δεν υιοθετήσουν αυτές τις αξίες δεν µπορούν να 

επιβιώσουν. 

 
� η ύπαρξη προκαταλήψεων και στερεοτύπων 

Η πεποίθηση ότι οι γυναίκες δεν έχουν εκείνες τις φιλοδοξίες και τα κίνητρα που 

χρειάζονται για να επιτύχουν, προκαλεί συνήθως µια έµµεση διάκριση εναντίον των 

γυναικών που θέλουν να ακολουθήσουν επιχειρηµατική καριέρα. Θεωρείται ότι οι 

γυναίκες θα προχωρήσουν και θα εξελιχθούν µόνο εάν αισθάνονται ότι έχουν όλες τις 

ικανότητες και την εµπειρία να ανταπεξέλθουν σε αυτό που επέλεξαν. Αντίθετα, οι 

άνδρες είναι έτοιµοι να χρησιµοποιήσουν όλα τα µέσα για να επιτύχουν τον σκοπό 

τους. Αυτή η προκατάληψη λειτουργεί εναντίον των γυναικών που θεωρούνται ότι δεν 

ενδιαφέρονται αρκετά για το εγχείρηµα τους. 

 
� η έλλειψη κεφαλαίου χρηµατοδότησης 

Ένα, επιπλέον, ζωτικής σηµασίας πρόβληµα – εµπόδιο για την έναρξη και την 

ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας αποτελεί η έλλειψη κεφαλαίου τόσο 

οικονοµικού όσο και γνωστικού. Ειδικότερα, σε ότι αφορά το οικονοµικό κεφάλαιο, οι 

γυναίκες δυσκολεύονται να το συγκεντρώσουν, αφενός επειδή οι οικογενειακές 

υποχρεώσεις, υποχρεώνουν τη γυναίκα να εργαστεί σε κλάδους που παρέχουν 

χαµηλότερο εισόδηµα και αφετέρου επειδή αποφεύγουν τις µεγάλες δανειακές 

υποχρεώσεις. Όµως ακόµη και όταν οι γυναίκες καταφέρνουν να συγκεντρώσουν 

κεφάλαιο, συνήθως το ύψος του τις οδηγεί σε δραστηριότητες µε χαµηλές 

                                                      
16 Crampton & Mishra, 1999 
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αναπτυξιακές δυνατότητες. Τα πιο σηµαντικά προβλήµατα για τις γυναίκες και τις 

πηγές χρηµατοδότησης εντοπίζονται στα εξής: 

- δυσκολία άντλησης κεφαλαίων για την έναρξη επιχείρησης, 

- οι εγγυήσεις που απαιτούνται για την ανάληψη δανείων είναι µεγαλύτερες από 

τις οικονοµικές δυνατότητες των γυναικών, 

- η χρηµατοδότηση υφιστάµενων επιχειρήσεων είναι περιορισµένη, καθώς είναι 

µικρός ο βαθµός εκµετάλλευσης άτυπων χρηµατοδοτικών δικτύων από τις 

γυναίκες, 

- οι σχέσεις των αυτοαπασχολούµενων µε τους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς 

διέπονται από στερεοτυπικές αντιλήψεις µε βάση το φύλο. 

 
 
2.6. Η Κλαδική ∆ιάσταση της Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας 
 
 

Μελετώντας το θέµα της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα παρατηρείται ότι οι 

Ελληνίδες στρέφονται στην οικονοµική σταδιοδροµία τα τελευταία τριάντα πέντε 

χρόνια, ενώ οι περισσότερες γυναίκες επιχειρηµατίες εµφανίζονται στη δεκαετία του 

1980. Στον Πίνακα 2.2. παρατίθενται µε σαφήνεια οι τοµείς στους οποίους 

δραστηριοποιούνται οι γυναίκες καθώς και το ποσοστό συµµετοχής τους. Σε όλους 

σχεδόν τους τοµείς υπάρχει µικρή ή µεγάλη διαφορά ανάµεσα στον αριθµό των 

ανδρών και των γυναικών επιχειρηµατιών. Από τα στοιχεία επιβεβαιώνεται ακόµη µία 

φορά ότι οι γυναίκες παραµένουν στα παραδοσιακά για αυτές επαγγέλµατα και δεν 

αποτολµούν να εισέλθουν σε τοµείς όπου παραδοσιακά κυριαρχούν οι άνδρες.  

 
Το ενδιαφέρον των περισσοτέρων γυναικών επιχειρηµατιών στρέφεται κυρίως 

στους τοµείς της γεωργίας / κτηνοτροφίας, των µεταποιητικών βιοµηχανιών, της 

διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και του χονδρικού και λιανικού εµπορίου. Τα 

µεγαλύτερα ποσοστά της γυναικείας απασχόλησης, συγκεντρώνονται στον τοµέα, της 

εκπαίδευσης, της παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου, της γεωργίας / 

κτηνοτροφίας και του χονδρικού / λιανικού εµπορίου. 
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Πίνακας 2.2.: Συνολική απασχόληση και γυναικεία απασχόληση στην Ελλάδα ανά κλάδο το 
2005 

Κλάδος Σύνολο Γυναίκες 
% Γυναικείας 
Απασχόλησης 

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκοµία 358.071 120.198 33,57% 
Αλιεία 9.700 539 5,56% 
Ορυχεία και λατοµεία 703 0 0,00% 
Μεταποιητικές βιοµηχανίες 124.248 19.488 15,68% 
Κατασκευές 115.759 1.932 1,67% 

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή 
αυτοκινήτων 318.856 83.076 26,05% 
Ξενοδοχεία και εστιατόρια 95.301 25.919 27,20% 
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 63.240 3.522 5,57% 
Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 10.535 3.971 37,69% 

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις 
και επιχειρηµατικές δραστηριότητες 121.015 41.032 33,91% 

∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση 1.485 238 16,03% 
Εκπαίδευση 25.036 13.604 54,34% 
Υγεία και κοινωνική µέριµνα 32.968 11.426 34,66% 

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 
υπέρ του κοινωνικού συνόλου και άλλων 
υπηρεσιών κοινωνικού ή ατοµικού χαρακτήρα 39.246 20.764 52,91% 

Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό 
προσωπικό 3.493 3.294 94,30% 

Πηγή: Αδηµοσίευτα στοιχεία ΕΣΥΕ 2005 

 

Στον Πίνακα 2.2. εµφανίζονται τοµείς όπου οι γυναίκες βρήκαν πιο πρόσφορο 

έδαφος µε τη βοήθεια των µέτρων και των πολιτικών που εφαρµόζονται τα τελευταία 

χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία από τις χαρακτηριστικές και οργανωµένες 

προσπάθειες εφαρµογής των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ανάπτυξη 

της επιχειρηµατικότητας των Ελληνίδων της υπαίθρου. Οι Ελληνίδες της υπαίθρου, 

λόγω των οικονοµικών συνθηκών, αρχίζουν να κατανοούν την ανάγκη να ξεφύγουν 

από τον παραδοσιακό ρόλο της γυναίκας νοικοκυράς και άµισθης βοηθού του 

συζύγου / πατέρα. Η δυνατότητα των γυναικών να µετατρέψουν τις άλλοτε 

καθηµερινές τους ασχολίες σε νέες µορφές επαγγελµατικής δραστηριότητας, δίνει 

ώθηση στην οικονοµία. Οι γυναίκες ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα 

συστήνοντας αγροτουριστικούς, αγροοικονοµοτεχνικούς και αγροτοβιοτεχνικούς 

συνεταιρισµούς. Με τη σύσταση των συνεταιρισµών οι γυναίκες αρχίζουν να 

αποκτούν επιχειρηµατική νοοτροπία, αρχίζει να αυξάνεται η αυτενέργεια τους και να 

εντάσσονται σε ένα σύστηµα συλλογικών δράσεων χάρη στο οποίο ξεπερνούν 
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ορισµένα οικονοµικοκοινωνικά ζητήµατα που δεν θα µπορούσαν να τα ξεπεράσουν 

ατοµικά17. 

 
Το διάγραµµα 2.2. που ακολουθεί παρουσιάζει την τοµεακή κατανοµή ανδρών και 

γυναικών επιχειρηµατιών στην Ελλάδα για την τετραετία 2003-2007 σύµφωνα µε 

έρευνα του ΙΟΒΕ στο πλαίσιο του GEM. Στο ερευνητικό πρόγραµµα του GEM, οι 

δραστηριότητες που εντοπίζονται στην έρευνα κατατάσσονται σε τέσσερις ευρείες 

κατηγορίες: 

1. τον πρωτογενή τοµέα (γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκοµία, αλιεία, ορυχεία, 

λατοµεία), 

2. τον βιοµηχανικό τοµέα (κατασκευές, µεταποίηση, µεταφορές και διανοµή 

χονδρικής), 

3. τις υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, όπου δηλαδή οι βασικοί πελάτες είναι άλλες 

επιχειρήσεις και 

4. τα προϊόντα / υπηρεσίες προς καταναλωτές, που περιλαµβάνουν 

δραστηριότητες που απευθύνονται στους τελικούς καταναλωτές ως φυσικά 

πρόσωπα (λιανικό εµπόριο, ξενοδοχεία / εστιατόρια, υπηρεσίες υγείας, 

υπηρεσίες εκπαίδευσης, κοινωνικές υπηρεσίες, ψυχαγωγία). 

 
Όπως είναι φανερό από το ακόλουθο διάγραµµα 2.2. η «ρηχότητα» της 

επιχειρηµατικότητας, δηλαδή το γεγονός ότι πάνω από τα δύο τρίτα των εγχειρηµάτων 

κατευθύνονται σε δραστηριότητες που απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή ως 

φυσικό πρόσωπο, ισχύει στην Ελλάδα σε σηµαντικά υψηλότερο βαθµό για τις γυναίκες 

παρά για τους άνδρες καθώς το ποσοστό των γυναικών που απευθύνονται 

επιχειρηµατικά στον τελικό καταναλωτή είναι κατά 7% ανώτερο εκείνου των ανδρών. Η 

υπεροχή αυτή συνεπάγεται σηµαντική χαµηλότερη δραστηριότητα των Ελληνίδων στην 

µεταποιητική δραστηριότητα και στις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις. Το ανησυχητικό 

εύρηµα εδώ είναι ότι παρά το γεγονός της µεγάλης συµµετοχής των γυναικών στην 

επιχειρηµατική λειτουργία, ένα µεγάλο µέρος της κατευθύνεται σε δραστηριότητες µε 

σχετικά µικρή αναπτυξιακή δυναµική. Με άλλα λόγια, ένα βασικό συµπέρασµα είναι ότι 

στην Ελλάδα η βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της επιχειρηµατικότητας των 

γυναικών έχει ακόµα µεγαλύτερη σηµασία από τη βελτίωση των ποσοτικών της 

χαρακτηριστικών 

 

                                                      
17 Παπαδάκη-Κλαυδιανού, 2004 
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∆ιάγραµµα 2.2. : Κατανοµή της γυναικείας επιχειρηµατικότητας κατά είδος δραστηριότητας 

Πηγή: ΙΟΒΕ 2007 

 
 
2.7. Επίλογος Κεφαλαίου 
 
 

Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρθηκε πως η έννοια της γυναικείας επιχειρηµατικότητας 

αποτελεί ευαίσθητη πτυχή της ελληνικής οικονοµίας. Μόλις τις τελευταίες δεκαετίες έχει 

επιτευχθεί µια ουσιαστική αναγνώριση και αναβάθµιση του ρόλου της γυναίκας. Είναι 

σηµαντικό επίσης το γεγονός πως µετά το 1975, όταν και προωθήθηκε η συνταγµατική 

ρύθµιση για την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών, υπάρχει µια σταδιακή ενίσχυση 

της γυναικείας παρουσίας στον οικονοµικό χώρο. Αναφέρεται λοιπόν πως ενώ οι 

σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις αντιµετωπίζονται ως κύριος άξονας της οικονοµίας, 

µέχρι πρόσφατα η επιχειρηµατικότητα δεν είχε διερευνηθεί λαµβάνοντας υπόψη τη 

διάσταση του φύλου.  

Αντίστοιχα, αναφέρεται πως στην Ελλάδα, το σύνολο της επιχειρηµατικότητας 

αρχικών σταδίων κατανέµεται κατά 70% προς 30% περίπου ανάµεσα σε άνδρες και 

γυναίκες, επίδοση µε την οποία η χώρα κατατάσσεται χαµηλά ανάµεσα στις χώρες 

της Ευρώπης. Ένα βασικό ζήτηµα όµως που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη από την 

πλευρά του σχεδιασµού πολιτικών για την ενίσχυση της γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας είναι το ποσοστό του γυναικείου πληθυσµού της χώρας που 

κατευθύνεται σε επιχειρηµατική δραστηριότητα. Γεγονός επίσης είναι πως στις 

αναπτυσσόµενες χώρες το κίνητρο της ανάγκης φαίνεται να είναι ισχυρότερο καθώς η 

εύρεση ικανοποιητικής απασχόλησης µε µισθωτή σχέση είναι γενικά δυσκολότερη. 
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Αντιθέτως στις ανεπτυγµένες χώρες υπάρχει σαφής προτίµηση των γυναικών – 

ειδικά στην αρχή της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας – για µισθωτή εργασία 

(θέσεις στο δηµόσιο τοµέα ή σε µεγάλες επιχειρήσεις), όπου παρέχονται σηµαντικές 

διευκολύνσεις στην εργαζόµενη µητέρα (ιατρικές υπηρεσίες, άδειες µητρότητας κ.τ.λ.).  

Μερικοί από τους σηµαντικότερους επιβαρυντικούς παράγοντες που συντελούν στην 

περιορισµένης κλίµακας γυναικεία επιχειρηµατικότητα είναι η επίτευξη ισορροπίας 

µεταξύ προσωπικής και εργασιακής ζωής, η ύπαρξη άτυπων δικτύων, ο φόβος της 

επιτυχίας, η απουσία ινδαλµάτων, η οργανωσιακή κουλτούρα, η ύπαρξη 

προκαταλήψεων και στερεοτύπων και η έλλειψη κεφαλαίου χρηµατοδότησης. Τέλος, 

µελετώντας το θέµα της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα παρατηρείται ότι οι 

Ελληνίδες στρέφονται στην οικονοµική δραστηριότητα τα τελευταία τριάντα πέντε 

χρόνια, ενώ οι περισσότερες γυναίκες επιχειρηµατίες εµφανίζονται στη δεκαετία του 

1980. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο –  ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ 
 
 
3.1. Εισαγωγή Κεφαλαίου 
 
 

Βασικό αντικείµενο µελέτης του κεφαλαίου αυτού είναι η µελέτη και ανάλυση των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών της επιχειρηµατικότητας των Ελληνίδων. Αντίστοιχα, 

αναλύονται οι έννοιες της καινοτοµικότητας, της τεχνολογικής αναβάθµισης, του 

ανταγωνισµού και των θέσεων εργασίας. 

 
 
3.2. Καινοτοµικότητα 
 
 

Οι ακαδηµαϊκοί και οι αρµόδιοι για τη χάραξη µιας αποτελεσµατικής οικονοµικής  

πολιτικής εκτιµούν τη σηµασία της βιοµηχανικής καινοτοµίας. Σε έναν κόσµο όπου δεν 

συναντάµε συχνά τέτοια οµοφωνία, η επικρατούσα άποψη είναι ότι σε όλα τα 

βιοµηχανικώς προηγµένα κράτη, η µακροπρόθεσµη ανάπτυξη επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας πηγάζει από την ικανότητα της να αναπτύσσει και να παράγει συνεχώς 

καινοτόµα προϊόντα. Είναι ξεκάθαρο ότι οι καινοτοµίες κάθε κλίµακας και εύρους 

επιδρούν θετικά στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων συνολικά και συνεπώς στις 

οικονοµίες. Επιπλέον σε αντίθεση µε ότι πίστευαν παλιότερα, έχει γίνει σταδιακά σαφές 

ότι δεν υπάρχει συγκεκριµένο µέγεθος επιχείρησης που να επωφελείται ειδικότερα από 

την καινοτοµία. ∆ηλαδή τόσο οι µεγάλες όσο και οι µικρές επιχειρήσεις έχουν 

σηµαντικούς, συχνά δε συµπληρωµατικούς ρόλους να επιτελέσουν στο πλαίσιο της 

διαδικασίας τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας µε την ευρεία έννοια.  

 
Σε ότι αφορά την ουσία της καινοτοµίας ο Schumpeter προσδιόρισε πέντε κύριες 

πηγές: 

1. εισαγωγή ενός νέου αγαθού (ή µια σηµαντική βελτίωση της ποιότητας ενός 

αγαθού που ήδη υπάρχει), 

2. εισαγωγή µιας νέας µεθόδου παραγωγής (δηλαδή µιας καινοτοµίας στις 

διαδικασίες), 

3. άνοιγµα µιας νέας αγοράς (ιδίως µιας εξαγωγικής αγοράς σε νέα εδάφη), 

4. κατάκτηση µιας νέας πηγής προσφοράς πρώτων υλών ή ηµικατεργασµένων 

αγαθών, 

5. δηµιουργία ενός νέου είδους βιοµηχανικής οργάνωσης (δηλαδή µια οργανωτική 

βιοµηχανία). 
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Είναι σαφές ότι η έννοια της καινοτοµίας είναι πολύ ευρύτερη από την έννοια της 

τεχνικής βελτίωσης (technical advance) µε τη στενή της σηµασία, αν και ο Schumpeter 

απερίφραστα εξαιρούσε τις όποιες οριακές ή αισθητικές αλλαγές. Επιπλέον, οι 

περισσότερες επιχειρήσεις ταχύρρυθµης ανάπτυξης δεν είναι καινοτοµικές µε την 

τεχνολογική έννοια, αλλά µπορεί να ενσωµατώνουν καινοτοµίες τοποθέτησης 

προϊόντος στην αγορά ή διεθνικές συµµαχίες. Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις µε τις 

καλύτερες επιδόσεις είναι εκείνες που δραστηριοποιούνται σε ώριµους κλάδους και 

προβαίνουν σε οργανωτικές καινοτοµίες ή καινοτοµίες µάρκετινγκ και όχι οι 

επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας ή οι επιχειρήσεις µε προσανατολισµό στις νέες 

τεχνολογίες. Θα πρέπει επίσης να επισηµάνουµε ότι οι πέντε µορφές καινοτοµίας του 

Schumpeter δεν είναι αµοιβαία αποκλειόµενες. Οι καινοτοµίες στις διαδικασίες, για 

παράδειγµα, συχνά συνοδεύονται από αλλαγές στην οργάνωση του εργατικού 

δυναµικού. Οµοίως οι καινοτοµίες προϊόντων συχνά εξυπηρετούν νέες αγορές ή 

απαιτούν νέες µεθόδους αξιοποίησης των αγορών που ήδη υπάρχουν.  

 
Είναι σαφές ότι κάθε είδους καινοτοµία συνεπάγεται το «καινούργιο». ∆ηλαδή ο 

νεωτερισµός αποτελεί θεµελιώδες στοιχείο της καινοτοµίας. Αυτό, ωστόσο, δεν 

σηµαίνει ότι η καινοτοµία είναι απλά µια επινόηση. Η επινόηση αποτελεί τµήµα µόνο 

της διαδικασίας καινοτοµίας – µπορεί, δε, να µην αποτελεί καν τµήµα της διαδικασίας 

αυτής. Η έννοια της καινοτοµίας έχει περισσότερο να κάνει µε την εµπορική εφαρµογή 

των επινοήσεων (που πραγµατοποιούνται συνήθως για πρώτη φόρα). Άρα η 

καινοτοµία ενσωµατώνει τόσο την πτυχή της δηµιουργίας ή της ανακάλυψης, όσο και 

την πτυχή της διάδοσης ή της αξιοποίησης18.  

 
Μέσα από την έρευνα του GEM για την καινοτοµικότητα των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων των Ελληνίδων, φαίνεται και το πόσο χαµηλή είναι αυτή σε προϊόντα 

και υπηρεσίες. Το βασικό ερώτηµα που έπρεπε να απαντήσουν οι επιχειρηµατίες, στο 

πλαίσιο της έρευνας αυτής, είναι κατά πόσο το προϊόν ή η υπηρεσία που προσφέρουν 

είναι νέο και πρωτοποριακό. Οι απαντήσεις αν και υποκειµενικές δίνουν ένα στίγµα για 

το τι ο κάθε επιχειρηµατίας θεωρεί ότι παρέχει στους πελάτες του. 

 
Ακολουθεί το διάγραµµα 3.1. στο οποίο παρατίθενται στοιχεία για την περίοδο 

2003-2006.  

 

                                                      
18 David Deakins - Mark Freel, 2006 
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∆ιάγραµµα 3.1. : Καινοτοµία και επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων ανδρών και γυναικών 

Πηγή: ΙΟΒΕ 2007 

 

Από το διάγραµµα 3.1. φαίνεται καθαρά ότι οι γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρες 

αναλαµβάνουν πιο καινοτοµικά εγχειρήµατα. Αναλυτικότερα, το 68,2% των Ελλήνων 

νέων  επιχειρηµατιών δεν θεωρούν ότι προσφέρουν κάποιο καινοτοµικό προϊόν ή 

υπηρεσία ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών ανέρχεται στο 63,6%. Αντίστροφα, 

το 17,1% των Ελληνίδων νέων επιχειρηµατιών δηλώνουν ότι προσφέρουν κάποιο νέο 

και πρωτοποριακό προϊόν ενώ µόλις το 13,2% των ανδρών δηλώνουν το ίδιο.  

 
Όσον αφορά τους καθιερωµένους επιχειρηµατίες το ποσοστό των Ελληνίδων που 

δηλώνουν ότι προσφέρουν κάποιο νέο και πρωτοποριακό προϊόν είναι ακόµα 

µεγαλύτερο. Συγκεκριµένα, τα ποσοστά ανέρχονται σε 19,3% για τις γυναίκες και σε 

13,5% για τους άνδρες όπως διακρίνονται και από το διάγραµµα 3.2. Η υπεροχή των 

γυναικών στον τοµέα των καινοτοµιών είναι εµφανής.  
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∆ιάγραµµα 3.2. : Καινοτοµία και καθιερωµένη επιχειρηµατικότητα ανδρών και γυναικών 

Πηγή: ΙΟΒΕ 2007 

 
 
3.3. Τεχνολογική Αναβάθµιση 
 

 
Πολύ συχνά αναφέρεται ότι οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις κινούνται πλέον σε 

µια παγκόσµια οικονοµία, (global economy) ή σε ένα παγκόσµιο χωριό, (global village). 

Οι φράσεις αυτές προσπαθούν να περιγράψουν τις ριζικές ανακατατάξεις που έχουν 

συµβεί τα τελευταία χρόνια στις µορφές, στον όγκο και στην ταχύτητα των οικονοµικών 

συναλλαγών µεταξύ διαφορετικών χωρών. Εκτός από την εντυπωσιακή 

απελευθέρωση των διεθνών ροών προϊόντων, υπηρεσιών και κεφαλαίων η οποία 

επιτελέστηκε στη δεκαετία του 1990, ουσιαστική συνεισφορά στην πραγµατοποίηση 

των ανακατατάξεων αυτών είχαν και τα ραγδαία τεχνολογικά άλµατα που επιτεύχθηκαν 

στους τοµείς των µεταφορών, των συγκοινωνιών, των τηλεπικοινωνιών και της 

πληροφορικής. Ειδικότερα οι τεχνολογικές εξελίξεις του 20ου αιώνα και ιδιαίτερα η 

πρωτοφανής ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών 

τις τελευταίες δεκαετίες, επιτάχυναν και διεύρυναν τη διάχυση της πληροφορίας και της 

γνώσης ακόµα και στις πιο υπανάπτυκτες και αποµονωµένες χώρες της υδρογείου. 

Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η συνεισφορά της ανάπτυξης και της ραγδαίας χρήσης του 

∆ιαδικτύου (internet) από τις επιχειρήσεις.  

 

Οι επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης στις επιχειρήσεις είναι σηµαντικές. Η 

διεθνοποιηµένη οικονοµία έχει µεταβάλλει ριζικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 

λειτουργούν οι επιχειρήσεις, άσχετα από το µέγεθος τους, τον τοµέα 
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δραστηριοποίησης τους και από το τοπικό ή διεθνή χαρακτήρα των δραστηριοτήτων 

τους. Ιδιαίτερα έντονες είναι οι πιέσεις σε επιχειρήσεις µικρού µεγέθους, όπως είναι η 

συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρηµατικών σχηµάτων. Σε λίγα χρόνια, 

λίγες επιχειρήσεις θα µπορούν να παραµείνουν απρόσβλητες από το διεθνή 

ανταγωνισµό. Ακόµη και µικρές ή µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εύκολα θα τις 

έβλεπε κανείς να επιβιώνουν µόνο ως εγχώριες, θα δουν τις αγορές τους να 

συρρικνώνονται. Ο ανταγωνισµός από διεθνοποιηµένες επιχειρήσεις, εθνικές ή όχι, θα 

περιορίσει το ζωτικό τους χώρο. Οι επιχειρήσεις εποµένως θα πρέπει να 

προσαρµόσουν τη συµπεριφορά τους και τις στρατηγικές τους στα νέα δεδοµένα. 

Εξαιτίας της συνεχούς εντατικοποίησης του ανταγωνισµού που δηµιουργείται από τη 

διεθνοποιηµένη οικονοµία, είναι αναγκαίο οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί να 

προχωρήσουν στις κατάλληλες αναπροσαρµογές στην οργάνωση τους, στη τεχνολογία 

που χρησιµοποιούν και στις ικανότητες του ανθρώπινου δυναµικού.  

 

Είναι πλέον δεδοµένο ότι η επιχείρηση, ο οργανισµός ή η οικονοµία επηρεάζεται 

από τα γεγονότα στο διεθνές περιβάλλον. Αυτό που χρήζει προσοχής είναι ο βαθµός 

µε τον οποίο επηρεάζονται από τα συγκεκριµένα γεγονότα. Μέσα σε ένα δυναµικό 

περιβάλλον, οι επιχειρηµατίες πρέπει να µπορέσουν να προσαρµόσουν τις 

επιχειρήσεις τους στα νέα δεδοµένα και στις νέες συνθήκες ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα οι επιχειρήσεις τους να παραµείνουν ανταγωνιστικές και συνεπώς, να 

κατορθώσουν να ευηµερήσουν και να επιβιώσουν µακροχρόνια. Στα πλαίσια, λοιπόν, 

της παγκοσµιοποίησης και της αυξηµένης ανταγωνιστικότητας οι επιχειρηµατίες είναι 

αναγκαίο να µπορούν να ανταποκριθούν στη ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών 

και την ενσωµάτωση τους στην παραγωγή και τις υπηρεσίες. Επιπλέον, προκειµένου οι 

επιχειρήσεις να καταστήσουν τα προϊόντα τους ανταγωνιστικά και να κατορθώσουν να 

διατηρήσουν ή να βελτιώσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα τους στην αγορά, 

καθίσταται πιο επιτακτική η ανάγκη για χρήση καινοτόµων τεχνολογιών.  

 

Μια εταιρεία µπορεί να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα, 

δηµιουργώντας συνεχώς νέα ή πρωτοπόρα προϊόντα/υπηρεσίες, που παραµένουν 

βιώσιµα στην παγκόσµια αγορά. Αυτό επιτυγχάνεται µόνο αν η εταιρεία θέσει ως 

κεντρικό στρατηγικό στόχο της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας την χρήση νέων 

τεχνολογιών καθώς η τεχνολογική αλλαγή δηµιουργεί νέες ευκαιρίες για να 

αναπτυχθούν ευκολότερα καινοτόµες ιδέες, όπως νέα προϊόντα, νέες δυνατότητες για 

τον σχεδιασµό ενός υπάρχοντος προϊόντος και νέους τρόπους µάρκετινγκ. Σήµερα, 

είναι γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την απόκτηση 

και την εφαρµογή της πλέον προηγµένης τεχνολογίας τόσο στην παραγωγική 
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διαδικασία όσο και στη διοίκηση, ενώ ταυτόχρονα είναι πρόθυµες να υποστούν το 

σχετικά υψηλό κόστος απόκτησης τους καθώς οι θετικές συνέπειες που έχει η χρήση 

νέων και προηγµένων τεχνολογιών είναι πολλές. Τέτοιες θετικές συνέπειες αποτελούν: 

• η εισαγωγή στις διεθνείς αγορές νέων και εξελιγµένων προϊόντων, 

• η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, 

• η αποτελεσµατικότερη χρησιµοποίηση των παραγωγικών συντελεστών της 

επιχείρησης (όπως ο µηχανολογικός εξοπλισµός και το ανθρώπινο δυναµικό), 

το οποίο µε την σειρά του οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας και της 

απόδοσης των παραγωγικών συντελεστών, 

• η ανάπτυξη και υιοθέτηση αποτελεσµατικότερων µεθόδων διοίκησης και 

µάρκετινγκ, 

• η αποδοτικότερη και σύγχρονη επικοινωνία µεταξύ των εργαζοµένων, των 

τµηµάτων της επιχείρησης, 

• η αυτοµατοποίηση των καθηµερινών λειτουργιών της επιχείρησης, 

• η µείωση του κινδύνου για µελλοντικές επενδύσεις, 

• η προµήθεια πρώτων υλών πιο γρήγορα, απλά και οικονοµικά, 

 

Τα στοιχεία των ερευνών του GEM αναφορικά µε τις επιδόσεις των Ελλήνων 

επιχειρηµατιών στην χρήση νέων τεχνολογιών/διεργασιών για την παραγωγή 

προϊόντων, δείχνουν ότι και στον τοµέα αυτό οι γυναίκες υπερέχουν σηµαντικά των 

ανδρών.  

 

30,4% 69,6%

40,8% 59,2%
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∆ιάγραµµα 3.3. : Νέες τεχνολογίες και επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων κατά φύλο 

Πηγή: ΙΟΒΕ 2007 
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Σύµφωνα µε το διάγραµµα 3.3., στο οποίο παρατίθενται στοιχεία της περιόδου 

2003-2006, το 40% των Ελληνίδων νέων επιχειρηµατιών δηλώνουν ότι η τεχνολογία 

που χρησιµοποιούν στο εγχείρηµα τους δεν ήταν διαθέσιµη για περισσότερο από ένα 

χρόνο πριν την ίδρυση του εγχειρήµατος τους, ενώ µόλις το 30% των ανδρών 

συµφωνούν σε αυτό.  

 
Η κατάσταση δεν διαφέρει ουσιαστικά στην περίπτωση της καθιερωµένης 

επιχειρηµατικότητας όπως άλλωστε φαίνεται από τα δεδοµένα που καταγράφονται στο 

διάγραµµα 3.4.  

 

18,5% 70,3%

29,7% 81,5%
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∆ιάγραµµα 3.4. : Νέες τεχνολογίες και καθιερωµένη επιχειρηµατικότητα κατά φύλο 

Πηγή: ΙΟΒΕ 2007 

 
Το αποτέλεσµα αυτό είναι δικαιολογηµένο καθώς αφορά επιχειρήσεις οι οποίες 

υφίστανται για µεγάλο χρονικό διάστηµα µε συνέπεια πολλές εκ των οποίων να 

χρησιµοποιούν παλιές τεχνολογίες. Παρόλα αυτά οι γυναίκες για ακόµα µία φορά 

υπερέχουν, αφού το 30% των Ελληνίδων καθιερωµένων επιχειρηµατιών δηλώνουν ότι 

οι τεχνολογίες που τους ήταν διαθέσιµες ήταν µόλις ενός έτους ενώ µόνο το 20% των 

ανδρών ισχυρίζονται το ίδιο. Οι τεχνολογικές αναβαθµίσεις προωθούνται κυρίως από 

τις Ελληνίδες επιχειρηµατίες που αποτελούν το µισό του συνόλου των καθιερωµένων 

επιχειρηµατιών, γεγονός που έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµία. 

 
 
3.4. Ανταγωνισµός  
 
 

Ο ανταγωνισµός αναφέρεται στο βαθµό κατά τον οποίο οι επιχειρήσεις 

ανταποκρίνονται στις ανταγωνιστικές κινήσεις άλλων εταιρειών στη βιοµηχανία. Ο 
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ανταγωνισµός µεταξύ των υπαρχουσών επιχειρήσεων είναι ο αγώνας µεταξύ τους για 

την επικράτηση στην αγορά και την αύξηση του µεριδίου αγοράς του καθενός, ενώ 

µπορεί να πάρει διάφορες µορφές σε επίπεδο που αφορά στον ανταγωνισµό των 

τιµών, στα νέα προϊόντα, στην καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, στις εγγυήσεις καλής 

λειτουργίας, στα καλύτερα δίκτυα διανοµής κ.α. Ο έντονος ανταγωνισµός είναι το 

αποτέλεσµα µιας σειράς διαρθρωτικών παραγόντων που αλληλεπιδρούν. Οι 

παράγοντες αυτοί περιλαµβάνουν: 

• Πολλές ή εξίσου εξοπλισµένες επιχειρήσεις: η πίεση του ανταγωνισµού 

αυξάνεται αυτόµατα µε υψηλή συγκέντρωση των ανταγωνιστών. Οι συνθήκες 

της αγοράς είναι συχνά ασταθείς εάν οι επιχειρήσεις είναι παρόµοιου µεγέθους 

και εξοπλισµένες µε παρόµοιους πόρους. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι µικρές 

αλλαγές (π.χ. στις τιµές), µπορούν να έχουν αισθητό αντίκτυπο σε όλη την 

αγορά. 

• Αργή ανάπτυξη τοµέα: σε περιπτώσεις µε αργή (ή ανύπαρκτη) εξέλιξη, 

ενεργοποιείται αµείλικτος ανταγωνισµός δηλαδή µία µάχη για αγορές – κλειδιά. 

• Έλλειψη διαφοροποίησης ή χαµηλού κόστους αλλαγής για τους πελάτες: Αν 

είναι δύσκολο για τους πελάτες να γίνεται διάκριση µεταξύ προϊόντων, τότε ο 

ανταγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί περισσότερο µέσω της διαφήµισης παρά σε 

µια µοναδική πρόταση πώλησης. Με χαµηλού κόστους αλλαγές οι πελάτες είναι 

πιο πιθανό να στραφούν σε προϊόντα άλλων ανταγωνιστών. 

• Το υψηλό κόστος αποθήκευσης ή τα εξαιρετικά ευπαθή προϊόντα αναγκάζουν 

τον παραγωγό να πουλήσει τα εµπορεύµατα όσο το δυνατόν συντοµότερα. 

• Τα στρατηγικά ρίσκα είναι υψηλά όταν µια επιχείρηση έχει χάσει τη θέση της 

στην αγορά ή έχει τη δυνατότητα για µεγάλα κέρδη, γεγονός που εντείνει τον 

ανταγωνισµό.  

• Τα υψηλά εµπόδια εξόδου δηµιουργούν υψηλό κόστος στην εγκατάλειψη ενός 

προϊόντος. Η επιχείρηση θα πρέπει να ανταγωνιστεί για να παραµείνει στην 

αγορά. 

• Οι διαφορές των ανταγωνιστών σε θέµατα εταιρικής κουλτούρας, ιστορίας, 

φιλοσοφίας µπορούν να καταστήσουν ασταθή έναν κλάδο. 

• Μια αναπτυσσόµενη αγορά και οι δυνατότητες για µεγάλα κέρδη προκαλεί τις 

νέες επιχειρήσεις να εισέλθουν και αναγκάζει τις υφιστάµενες επιχειρήσεις να 

αυξήσουν την παραγωγή. 

Γενικότερα, ο ανταγωνισµός ωθεί τις επιχειρήσεις να προσπαθήσουν να κερδίσουν 

περισσότερους πελάτες από τους ανταγωνιστές τους προκειµένου να επιβιώσουν, να 
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αναπτυχθούν και να επιτύχουν µεγαλύτερο κέρδος. Για να προσελκύσουν τους πελάτες 

αναγκάζονται να αυξήσουν την παραγωγή τους, να µειώσουν τις τιµές τους και να 

βελτιώσουν τα προϊόντα τους. Αποτέλεσµα είναι η ευηµερία του καταναλωτή, ο οποίος 

αντίστοιχα ωφελείται αφού πληρώνει λιγότερο για τα ίδια προϊόντα, έχει περισσότερες 

επιλογές και οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του µε νέα 

προϊόντα. Έτσι η ενίσχυση του ανταγωνισµού µειώνει τις τιµές, αυξάνει την ποιότητα, 

ευνοεί την καινοτοµία και αυξάνει την αποτελεσµατικότητα, δηλαδή µε το ίδιο κόστος 

παράγονται περισσότερα αγαθά ή αντίστοιχα για τα ίδια αγαθά απαιτείται χαµηλότερο 

κόστος.  Ταυτόχρονα ο ανταγωνισµός δίνει στον καταναλωτή περισσότερες επιλογές. 

Από την άλλη πλευρά, η βελτίωση των προϊόντων κοστίζει και απαιτεί επενδύσεις, σε 

έρευνα και τεχνολογία, σε έρευνα αγοράς, σε προώθηση τους. Αν οι ανταγωνιστές 

µπορούν να αντιγράψουν τα προϊόντα των άλλων χωρίς περιορισµούς, η ανάπτυξη 

νέων προϊόντων δηµιουργεί υψηλό κόστος σ’ αυτόν που τα δηµιουργεί χωρίς να του 

αποδίδει κέρδος, αφού όλοι οι ανταγωνιστές θα επωφεληθούν από αυτά. Αποτέλεσµα 

είναι ότι κανείς δεν καινοτοµεί, αφού γνωρίζει ότι δεν θα ωφεληθεί από την καινοτοµία. 

Για να βελτιώσει προϊόντα και υπηρεσίες, ο παραγωγός θα πρέπει να εξασφαλίσει 

συνθήκες διασφάλισης των προϊόντων του στην αγορά. Στην περίπτωση αυτή 

δηµιουργείται ένα είδος περιορισµού στη δράση των άλλων επιχειρήσεων, αφού δεν 

τους επιτρέπεται να αντιγράψουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του ανταγωνιστή τους.       

 

Ο χαµηλός ανταγωνισµός λόγω των υψηλών επιπέδων καινοτοµικότητας και 

τεχνολογικής αναβάθµισης είναι αναµενόµενος. Ιδιαίτερα από την στιγµή που από 

αυτές δηµιουργούνται αγορές όπου δεν υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές. Παρόλα αυτά 

έπειτα από έρευνα του GEM για την περίοδο 2003-2006, φαίνεται ότι στην χώρα µας ο 

ανταγωνισµός είναι αισθητός και ότι η επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν έχει καταφέρει 

να δηµιουργήσει αξιόλογες νέες αγορές. 

 

Σύµφωνα µε το διάγραµµα 3.5. που ακολουθεί το 10% των Ελλήνων νέων 

επιχειρηµατιών δηλώνουν ότι δεν αντιµετώπισαν κανέναν ανταγωνιστή ενώ το 40% 

των γυναικών επιχειρηµατιών δηλώνουν ότι αντιµετώπισαν λίγους ανταγωνιστές. 

Αντίστοιχα οι άνδρες που έδωσαν την ίδια απάντηση ανέρχονται σε ποσοστό 21%. 

Συνεπώς η υπεροχή των γυναικών σε θέµατα τεχνολογίας και καινοτοµικότητας 

προκύπτει από το γεγονός ότι οι γυναίκες επιχειρηµατίες είναι σε θέση να δηµιουργούν 

νέες αγορές µε χαµηλό ανταγωνισµό.   
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∆ιάγραµµα 3.5. : Ένταση ανταγωνισµού και επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων ανδρών και 
γυναικών 

Πηγή: ΙΟΒΕ 2007 

 
Όσον αφορά την καθιερωµένη επιχειρηµατικότητα, τα στοιχεία που προκύπτουν 

σύµφωνα µε το διάγραµµα 3.6. διαφέρουν σηµαντικά. Οι επιχειρηµατίες που δηλώνουν 

ότι δεν αντιµετώπισαν ανταγωνιστές είναι λίγοι και αυτοί είναι κυρίως άνδρες. Γεγονός 

είναι ότι στην ελληνική αγορά επτά στους δέκα καθιερωµένους επιχειρηµατίες έχουν 

ανταγωνιστές ανεξαρτήτου φύλου, στοιχείο που υποδηλώνει την έλλειψη δηµιουργίας 

νέων αγορών. 
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∆ιάγραµµα 3.6. : Ένταση ανταγωνισµού και καθιερωµένη επιχειρηµατικότητα ανδρών και 
γυναικών 

Πηγή: ΙΟΒΕ 2007 
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3.5.  Θέσεις Εργασίας 

 
Η προώθηση της επιχειρηµατικότητας αποτελεί τον βασικό πυλώνα ενίσχυσης της 

απασχόλησης και αντιµετώπισης της ανεργίας και των φαινοµένων κοινωνικού 

αποκλεισµού που διαφαίνονται επικίνδυνα µέσα στην οικονοµική και διαρθρωτική 

κρίση που αντιµετωπίζουν οι χώρες. Τα τελευταία χρόνια η γυναικεία 

επιχειρηµατικότητα παρουσιάζει σηµαντική αύξηση, ιδιαίτερα στις χώρες του δυτικού 

κόσµου. Παρόλο που το επιχειρηµατικό ενδιαφέρον των ανδρών παρουσιάζεται 

εντονότερο από εκείνο των γυναικών, η γυναικεία επιχειρηµατικότητα θεωρείται εξίσου 

σηµαντική µε την ανδρική για την οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας, καθώς συµβάλλει 

στη δηµιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και στην αύξηση του αριθµού των 

απασχολούµενων γυναικών. 

 
Η επιχειρηµατικότητα είναι συνυφασµένη µε την ατοµική πρωτοβουλία και την 

ανάληψη καινοτόµων δράσεων από ανθρώπους που τολµούν και είναι διατεθειµένοι να 

διακινδυνεύσουν την προσωπική τους επιτυχία µέσα από τη δηµιουργία και λειτουργία 

της δικής τους επιχείρησης. Τα άτοµα που ασχολούνται µε την επιχειρηµατικότητα 

παρουσιάζουν, σε σχέση µε τους υπόλοιπους εργαζόµενους, µεγαλύτερα ποσοστά 

προσωπικής ικανοποίησης και αισθάνονται µεγαλύτερη υπερηφάνεια και αγάπη για τη 

δουλεία τους, ενώ επιδιώκουν παράλληλα να αποκτήσουν κοινωνική καταξίωση. Η 

απασχόληση σε µία προσωπική επιχείρηση, εκτός του ότι επιλύει το πρόβληµα της 

ανεργίας, προσφέρει ανεξαρτησία, δηµιουργικότητα, συναισθήµατα αυτοεκπλήρωσης, 

δυνατότητα ελέγχου του ρυθµού εργασίας καθώς επίσης δυνατότητα επικοινωνίας µε 

πολλούς και διαφορετικής φύσεως ανθρώπους19.   

 
Ένα από τα πιο σηµαντικά θέµατα που ερευνά το GEM είναι και η δηµιουργία 

θέσεων εργασίας τόσο από τους επιχειρηµατίες που βρίσκονται στα αρχικά στάδια 

έναρξης των εγχειρηµάτων τους όσο και από τους καθιερωµένους επιχειρηµατίες. Το 

συγκεκριµένο ζήτηµα εξετάζεται και από τη πλευρά της απασχόλησης αλλά και από τη 

πλευρά των προσδοκιών που υπάρχουν για δηµιουργία θέσεων απασχόλησης έπειτα 

από µία πενταετία και αναφέρεται στην περίοδο 2003-2006 . Βέβαια η δηµιουργία 

θέσεων εργασίας αφορά κυρίως τους ήδη υπάρχοντες επιχειρηµατίες και όχι αυτούς 

που αισιοδοξούν να ξεκινήσουν µία νέα επιχείρηση.  

 
Ένα πρώτο συµπέρασµα είναι ότι ένας στους τέσσερις επιχειρηµατίες, ανεξαρτήτου 

φύλου, δηλώνουν ότι στο εγχείρηµα τους δεν απασχολούν κανέναν εκτός του  εαυτού 

                                                      
19 ∆. Σδράλη, 2005 «Η επιχειρηµατικότητα ως µορφή απασχόλησης για την πρόσβαση της γυναίκας στην αγορά 
εργασίας» 
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τους. Θετικό στοιχείο πάντως αποτελεί το γεγονός ότι το ποσοστό των επιχειρηµατιών, 

ανεξαρτήτου φύλου, που δεν δηµιουργούν καµία θέση εργασίας είναι αρκετά χαµηλό 

(10%-15%) ενώ αρνητικό στοιχείο αποτελεί το µικρό ποσοστό των επιχειρηµατιών 

(περίπου 20%) των οποίων τα εγχειρήµατα δηµιουργούν πάνω από πέντε νέες θέσεις 

εργασίας. 

 
Για το µέλλον των θέσεων απασχόλησης έπειτα από µία πενταετία, ένας στους 

τέσσερις επιχειρηµατίες δηλώνουν και πάλι ότι δεν αναµένουν να δηµιουργήσουν καµία 

θέση. Πάντως οι νέοι επιχειρηµατίες είναι πιο αισιόδοξοι από τους ήδη καθιερωµένους. 

Ωστόσο, οι Ελληνίδες επιχειρηµατίες έχουν µεγαλύτερες προσδοκίες για το µέλλον 

καθώς ποσοστό ίσο µε 42% θεωρεί ότι θα δηµιουργήσει πάνω από έξι θέσεις εργασίας 

µέσα σε µία πενταετία ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ανέρχεται µόνο στο 

31%. Με άλλα λόγια, οι νέες Ελληνίδες επιχειρηµατίες εκφράζουν έναν δυναµισµό 

σχετικά µε τη µελλοντική απασχόληση, που υπερτερεί σαφώς εκείνου των ανδρών 

συναδέλφων τους.  

 
 
3.6. Επίλογος Κεφαλαίου 
 
 

Βασικό αντικείµενο µελέτης στο συγκεκριµένο κεφάλαιο, ορίστηκε αντίστοιχα η 

µελέτη και ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της επιχειρηµατικότητας των 

Ελληνίδων. Όπως αναφέρθηκε, είναι σαφές ότι η έννοια της καινοτοµίας είναι πολύ 

ευρύτερη από την έννοια της τεχνικής βελτίωσης (technical advance) µε τη στενή της 

σηµασία, αν και ο Schumpeter απερίφραστα εξαιρούσε τις όποιες οριακές ή αισθητικές 

αλλαγές. Επίσης, µια εταιρεία µπορεί να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα, 

δηµιουργώντας συνεχώς νέα ή πρωτοπόρα προϊόντα/υπηρεσίες, που παραµένουν 

βιώσιµα στην παγκόσµια αγορά. Αυτό επιτυγχάνεται µόνο αν η εταιρεία θέσει ως 

κεντρικό στρατηγικό στόχο της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας την χρήση νέων 

τεχνολογιών, καθώς η τεχνολογική αλλαγή δηµιουργεί νέες ευκαιρίες για να 

αναπτυχθούν ευκολότερα καινοτόµες ιδέες, όπως νέα προϊόντα, νέες δυνατότητες για 

τον σχεδιασµό ενός υπάρχοντος προϊόντος και νέους τρόπους µάρκετινγκ. 

 
Γενικότερα, ο ανταγωνισµός ωθεί τις επιχειρήσεις να προσπαθήσουν να κερδίσουν 

περισσότερους πελάτες από τους ανταγωνιστές τους προκειµένου να επιβιώσουν, να 

αναπτυχθούν και να επιτύχουν µεγαλύτερο κέρδος. Για να προσελκύσουν πελάτες 

αναγκάζονται να αυξήσουν την παραγωγή τους, να µειώσουν τις τιµές τους και να 

βελτιώσουν τα προϊόντα τους. Τέλος, η επιχειρηµατικότητα είναι συνυφασµένη µε την 

ατοµική πρωτοβουλία και την ανάληψη καινοτόµων δράσεων από ανθρώπους που 
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τολµούν και είναι διατεθειµένοι να διακινδυνεύσουν την προσωπική τους επιτυχία µέσα 

από τη δηµιουργία και λειτουργία της δικής τους επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο – ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 
 
 
4.1. Εισαγωγή Κεφαλαίου 
 
 

Βασικό αντικείµενο µελέτης στο κεφάλαιο αυτό, είναι αντίστοιχα η µελέτη και 

ανάλυση των δηµογραφικών χαρακτηριστικών των Ελληνίδων Επιχειρηµατιών. Πιο 

συγκεκριµένα, αναλύεται η ηλικιακή κατανοµή, το επίπεδο µόρφωσης, το οικογενειακό 

τους εισόδηµα, οι γνώσεις - ικανότητες και ο φόβος αποτυχίας καθώς και η 

οικογενειακή κατάσταση των γυναικών αυτών. 

 
 
4.2. Ηλικιακή Κατανοµή 
 
 

Οι Εθνικές Εκθέσεις του ΙΟΒΕ για την επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα µε βάση τις 

ετήσιες έρευνες του GEM έχουν αναδείξει την ύπαρξη σηµαντικών διαφορών ανάµεσα 

σε κάποια κρίσιµα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων επιχειρηµατιών σε 

σχέση µε τα διεθνή δεδοµένα. Σηµαντικές διαφορές έχουν επίσης διαπιστωθεί σε 

κρίσιµα δηµογραφικά χαρακτηριστικά ανάµεσα σε γυναίκες και άνδρες. Πιο 

συγκεκριµένα το παρόν κεφάλαιο εξετάζει πέντε δηµογραφικά χαρακτηριστικά των 

Ελληνίδων επιχειρηµατιών, τα οποία περιλαµβάνουν α) την ηλικιακή κατανοµή, β) το 

επίπεδο εκπαίδευσης, γ) το οικογενειακό εισόδηµα, δ) τις γνώσεις – ικανότητες και το 

φόβο της αποτυχίας, ε) την οικογενειακή κατάσταση. 

 
Τα στοιχεία που αφορούν την ηλικιακή κατανοµή των καθιερωµένων 

επιχειρηµατιών για την περίοδο 2003-2006 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 
Πίνακας 4.1.: Ηλικιακή κατανοµή επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων κατά φύλο 

 Φύλο Επιχειρηµατία 

Ηλικία Άνδρες % συµµετοχής Γυναίκες % ποσοστό 
συµµετοχής 

18 – 24 9,6 6,7 
25 – 34  34,5 32,9 
35 – 44  33,6 24,0 
45 – 54  16,1 24,2 
55 – 64  6,2 12,2 

Σύνολο 100 100 

Πηγή: ΙΟΒΕ 2007 
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Σύµφωνα λοιπόν µε πίνακα 4.2. δεν υπάρχει καµία ουσιαστική διαφορά όσον 

αφορά την ηλικιακή κατανοµή των καθιερωµένων επιχειρηµατιών είτε αυτοί είναι 

άνδρες είτε είναι γυναίκες καθώς τα ποσοστά διαφέρουν σε µικρό βαθµό. Αλλά τα 

πράγµατα διαφοροποιούνται αρκετά στην περίπτωση των νέων επιχειρηµατιών όπως 

φαίνεται από τον πίνακα 4.1. 

 
Πίνακας 4.2.: Ηλικιακή κατανοµή καθιερωµένης επιχειρηµατικότητας κατά φύλο 

 Φύλο Επιχειρηµατία 

Ηλικία Άνδρες % συµµετοχής Γυναίκες % συµµετοχής 

18 – 24 8,4 7,5 
25 – 34  16,0 14,9 
35 – 44  25,2 30,2 
45 – 54  32,4 32,0 
55 – 64  18,0 15,4 

Σύνολο 100 100 

Πηγή: ΙΟΒΕ 2007 
 

Συγκεκριµένα οι νέοι επιχειρηµατίες ανεξαρτήτου φύλου είναι µικρότερης ηλικίας 

από τους καθιερωµένους ενώ φαίνεται ότι οι άνδρες αρχίζουν την επιχειρηµατική τους 

δραστηριότητα σε µικρότερη ηλικία από ότι οι γυναίκες. Συγκεκριµένα µόνο το 63% των 

Ελληνίδων επιχειρηµατιών ήταν ηλικίας κάτω των 45 στην περίοδο 2003-2006 ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ήταν 78%.  

 
Σε µία άλλη έρευνα των Χασσίδ και Καραγιάννη (1999) σε ένα τυχαίο δείγµα 500 

επιχειρήσεων σε τέσσερις µεγάλες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πάτρα) 

βρέθηκε ότι οι περισσότερες Ελληνίδες αρχίζουν την επιχειρηµατική τους 

δραστηριότητα, συνήθως µε τη δηµιουργία µικρών επιχειρήσεων, ανάµεσα στα 40 – 55 

έτη. Αυτό το εύρηµα αποδίδεται στο γεγονός ότι σε αυτήν την ηλικία µειώνονται οι 

οικογενειακές υποχρεώσεις (π.χ. ανατροφή παιδιών) και εποµένως οι απαιτήσεις από 

πλευράς χρόνου και προσωπικής προσπάθειας. Οι µισές περίπου από τις επιχειρήσεις 

που διοικούνται από γυναίκες σχετίζονται µε οικογενειακές επιχειρήσεις και ενώ η 

ανάπτυξη νέων προϊόντων αποτελεί βασική δραστηριότητα, σπάνια χρησιµοποιούνται 

οι νέες τεχνολογίες. Παρόµοια αποτελέσµατα παρατηρούνται και σε διεθνείς έρευνες.  

 
Οι παραπάνω διαπιστώσεις έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο επίπεδο του 

σχεδιασµού πολιτικών για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας, καθώς αν 

ευσταθεί η υπόθεση ότι οι νεαρότερες ηλικίες τείνουν να ξεκινούν πιο φιλόδοξα 

εγχειρήµατα, µε καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης µέσω της καινοτοµίας, τότε µέτρα 
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που ανακουφίζουν τις γυναίκες από το βάρος των οικογενειακών υποχρεώσεων και 

τους επιτρέπουν να εισέλθουν στον επιχειρηµατικό στίβο νωρίτερα, ενδεχοµένως να 

οδηγούν σε πολλαπλασιαστική αύξηση των εγχειρηµάτων µε υψηλή δυναµική. 

 
 
4.3. Επίπεδο Μόρφωσης 
 
 

Ένας από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζει την απόφαση των 

γυναικών να γίνουν επιχειρηµατίες είναι το επίπεδο εκπαίδευσης. Το υψηλό µορφωτικό 

επίπεδο, σε συνδυασµό µε τις πολιτικές και τα µέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, αποτελούν τα καλύτερα συστατικά για την 

επιτυχηµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα. «Η εκπαίδευση και η κατάρτιση πρέπει να 

συµβάλλει στην ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας, µέσω της ανάπτυξης της 

κατάλληλης νοοτροπίας και της ευαισθητοποίησης, όσον αφορά τις επαγγελµατικές 

ευκαιρίες που προσφέρει η ιδιότητα του επιχειρηµατία και των δεξιοτήτων20».  Στόχος 

είναι οι οµάδες που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς και ειδικότερα οι γυναίκες να 

ενισχυθούν και να βοηθηθούν, προκειµένου να αναλάβουν επιχειρηµατικές 

πρωτοβουλίες.  

 

Από αδηµοσίευτα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ) 

2005, παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.3. η κατάσταση απασχόλησης των ανδρών και των 

γυναικών στην Ελλάδα ανάλογα µε το επίπεδο της εκπαίδευσης τους, προκειµένου  να 

διαπιστωθεί κατά πόσο συµβαδίζει η απασχόληση µε το επίπεδο εκπαίδευσης. 

 

Από τον Πίνακα 4.3. προκύπτει ότι οι γυναίκες που έχουν διδακτορικό ή 

µεταπτυχιακό τίτλο απασχολούνται κατά 91,2% και αυτές µε πτυχίο ανώτατων σχολών 

89,5% αντίστοιχα. Παρατηρώντας τα στοιχεία για τα αντίστοιχα επίπεδα µόρφωσης 

στον ανδρικό πληθυσµό, προκύπτει πως απασχολείται το 95,7% των κατόχων 

διδακτορικού ή µεταπτυχιακού τίτλου και το 95,6% των πτυχιούχων ανώτατων σχολών. 

Μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται και για τα δύο φύλα στους απόφοιτους 

ανώτερης τεχνολογικής, επαγγελµατικής εκπαίδευσης και µέσης εκπαίδευσης. 

Απόρροια του Πίνακα 4.3. τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες είναι πως το 

υψηλό µορφωτικό επίπεδο παρέχει τις δεξιότητες και τις ικανότητες, ώστε να 

αποφευχθεί η ανεργία για εκείνους που το κατέχουν. 

 
 

                                                      
20 Πράσινη Βίβλος, 2003 
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Πίνακας 4.3.: Κατάσταση απασχόλησης ανάλογα µε το επίπεδο εκπαίδευσης το 2005 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
Απασχολούµενες % Άνεργες % 

∆ιδακτορικό ή µεταπτυχιακός τίτλος 90,2 9,8 
Πτυχίο Ανώτατων Σχολών  89,5 10,5 
Πτυχίο Ανώτερης Τεχν. Επαγ. Εκπαίδευσης 82,8 17,2 
Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 82,0 18,0 
Απολυτήριο ∆ηµοτικού 87,6 12,4 
Μερικές Τάξεις ∆ηµοτικού 91,0 9,0 
∆εν πήγε καθόλου σχολείο 86,8 13,2 
ΑΝ∆ΡΕΣ Απασχολούµενοι % Άνεργοι % 
∆ιδακτορικό ή µεταπτυχιακός τίτλος 95,7 4,3 
Πτυχίο Ανώτατων Σχολών  95,6 4,4 
Πτυχίο Ανώτερης Τεχν. Επαγ. Εκπαίδευσης 93,6 6,4 
Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 93,8 6,2 
Απολυτήριο ∆ηµοτικού 95,2 4,8 
Μερικές Τάξεις ∆ηµοτικού 95,5 4,5 
∆εν πήγε καθόλου σχολείο 95,2 4,8 

Πηγή: ΕΣΥΕ Αδηµοσίευτα Στοιχεία 2005 
 

Επίσης, από τα στοιχεία προκύπτει ότι η ανεργία που πλήττει τους άνδρες είναι 

µικρότερης έντασης από εκείνη που πλήττει τις γυναίκες σε όλα τα αντίστοιχα επίπεδα 

εκπαίδευσης. Ωστόσο, το χάσµα της διαφοράς φαίνεται να είναι µικρότερο όταν 

συγκρίνονται τα ποσοστά ανεργίας για τους κατόχους πτυχίων ανώτατων σχολών και 

διδακτορικών ή µεταπτυχιακών τίτλων. Αυτό σηµαίνει ότι η εκπαίδευση λειτουργεί µεν 

θετικά και για τα δύο φύλα, δίνει ωστόσο και πάλι µεγαλύτερο συγκριτικό προβάδισµα 

για αποφυγή ανεργίας στους άνδρες. 

 

Συµπεραίνεται, εποµένως, ότι ένα µεγάλο µέρος των µέτρων και των πολιτικών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχει αφενός ως στόχο τα χαµηλότερα επίπεδα 

εκπαίδευσης, στα οποία και παρουσιάζεται η εξαιρετικά αυξηµένη ανεργία και 

αφετέρου να προωθεί την απόκτηση τίτλων ανώτατων σχολών ή τίτλων εξειδίκευσης, 

οι κάτοχοι των οποίων έχουν µικρότερη πιθανότητα να µείνουν άνεργοι. Ένα ακόµη 

συµπέρασµα που προκύπτει, είναι ότι η χρηµατοδότηση θα πρέπει να γίνεται για την 

ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας κυρίως στους πληθυσµούς µε χαµηλότερα επίπεδα 

µόρφωσης, µε έµφαση στις γυναίκες, που έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να µείνουν 

άνεργες από ότι οι άνδρες. 
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4.4. Οικογενειακό Εισόδηµα 
 
 

Το δηµογραφικό χαρακτηριστικό που θα εξεταστεί στην παρούσα παράγραφο 

σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα των Ελληνίδων έχει σχέση µε το οικογενειακό 

εισόδηµα των νέων και των καθιερωµένων επιχειρηµατιών. Το οικογενειακό εισόδηµα 

κατανέµεται σε τρία κλιµάκια: χαµηλότερο, µεσαίο και υψηλότερο. Τα διαγράµµατα 4.1. 

και 4.2. παρουσιάζουν την ελληνική πραγµατικότητα για την τετραετία 2003 – 2006. 

 
Από το διάγραµµα 4.1. παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των Ελληνίδων 

νέων επιχειρηµατιών έχει µεσαίο οικογενειακό εισόδηµα, πάντα µε τα σχετικά δεδοµένα 

της χώρας, σε αντίθεση µε τους άνδρες επιχειρηµατίες, οι οποίοι στο µεγαλύτερο 

ποσοστό τους εµφανίζουν ανώτερο οικογενειακό εισόδηµα. Το γεγονός αυτό 

αντανακλά τις δυσκολίες εξασφάλισης χρηµατοδότησης από πηγές εκτός οικογένειας. 

Επιπρόσθετα, ένα 18,5% των Ελληνίδων νέων επιχειρηµατιών προέρχεται από το 

κατώτερο κλιµάκιο, ποσοστό διπλάσιο του αντίστοιχου των ανδρών. Πρόκειται βέβαια 

για εύρηµα που δεν µπορεί παρά να σχετίζεται µε την υψηλότερη επιχειρηµατικότητα 

ανάγκης των γυναικών.    
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∆ιάγραµµα 4.1. : Εισοδηµατικό επίπεδο και επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων κατά φύλο 

Πηγή: IOBE 2007 

 

Σύµφωνα µε το διάγραµµα 4.2., όσον αφορά τις Ελληνίδες καθιερωµένες 

επιχειρηµατίες και εδώ το µεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από το µεσαίο 

εισοδηµατικό επίπεδο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποσοστό των γυναικών µε χαµηλό 

εισόδηµα καθώς αυτό  είναι τριπλάσιο από το αντίστοιχο των ανδρών, γεγονός που 
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επιβεβαιώνει για ακόµη µία φορά την υψηλή επιχειρηµατικότητα ανάγκης των 

γυναικών. Επίσης, το ποσοστό των καθιερωµένων ανδρών επιχειρηµατιών που 

προέρχονται από τα ανώτερα εισοδηµατικά κλιµάκια είναι πολύ µεγαλύτερο από αυτό 

των γυναικών (55,5% έναντι 35,8%).  Μία προφανής εκτίµηση είναι ότι ίσως το υψηλό 

οικογενειακό εισόδηµα του καθιερωµένου επιχειρηµατία να είναι αποτέλεσµα των 

επιχειρήσεων του και όχι προϋπόθεση της επιχειρηµατικής του δράσης. Αντίστοιχα η 

χαµηλή συµµετοχή στην επιχειρηµατικότητα των γυναικών µε υψηλό εισόδηµα δείχνει 

ότι η οικονοµική ασφάλεια αποτελεί αντικίνητρο ανάληψης επιχειρηµατικών δράσεων.  
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∆ιάγραµµα 4.2. : Εισοδηµατικό επίπεδο και καθιερωµένη επιχειρηµατικότητα κατά φύλο 

Πηγή: IOBE 2007 
 
 
4.5. Γνώσεις – Ικανότητες – Φόβος Αποτυχίας 
 
 

Ένα από τα σηµαντικότερα ατοµικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε την ανέλιξη 

σε ανώτερες ιεραρχικές θέσεις, είναι οι ίδιες οι φιλοδοξίες του ατόµου, δηλαδή κατά 

πόσο το ίδιο το άτοµο επιθυµεί να αναλάβει διοικητικά καθήκοντα. Άτοµα µε υψηλές 

διοικητικές φιλοδοξίες µπορεί για παράδειγµα να δείχνουν µεγαλύτερη επιµονή στην 

επιδίωξη της κατάκτησης µιας ανάλογης θέσης, σε σχέση µε άτοµα που δεν έχουν 

καθόλου ή έχουν µειωµένες διοικητικές φιλοδοξίες. Οι φιλοδοξίες αυτές υποθετικά θα 

µπορούσαν να αποτελούν κριτήριο πρόβλεψης της επαγγελµατικής ανέλιξης των 

ατόµων, ιδιαίτερα για τις πρώτες διοικητικές βαθµίδες. Εκτός από τις διοικητικές 

βαθµίδες, σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία ενός επιχειρηµατία θεωρείται ότι παίζει η 

«αρρενωπότητα» καθώς η «αρρενωπότητα» παραδοσιακά ταυτίζεται µε την αντίληψη 
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περί αποτελεσµατικής ηγεσίας. Το χαρακτηριστικό αυτό, αντίθετα µε ότι µαρτυρά το 

όνοµα του, δεν ταυτίζεται µε το ανδρικό φύλο απαραίτητα.  

 
Η επιθετικότητα και η µειωµένη διάθεση αυτοπροβολής των γυναικών, αρκετές 

φορές εκλαµβάνονται ως δεδοµένες, µε αποτέλεσµα να µη γίνονται προσπάθειες 

περαιτέρω εµβάθυνσης στα αίτια της συµπεριφοράς αυτής, αν δηλαδή αποτελεί 

εγγενές χαρακτηριστικό της γυναικείας ιδιοσυγκρασίας ή αν οφείλεται σε άλλους 

εξωγενείς παράγοντες. Υπάρχουν ωστόσο έρευνες που έδειξαν ότι οι άνθρωποι 

ανταποκρίνονται καλύτερα στους άνδρες που αυτοπροβάλλονται ή που «διαφηµίζουν» 

την καλή τους απόδοση, ενώ το αντίθετο συµβαίνει µε τις γυναίκες. Ανοιχτές 

εκδηλώσεις επιτυχούς ανταγωνιστικότητας και προβολής των επιτευγµάτων ή της 

εξαιρετικής απόδοσης από τη µεριά των γυναικών, οδηγούν σε αισθήµατα και κινήσεις 

απόρριψης από τους άνδρες, που αισθάνονται ότι πιθανώς να απειλούνται. Μία ακόµη 

έρευνα που υποστηρίζει την άποψη αυτή, είναι η έρευνα των Daubman και Sigall 

(1997). Στη συγκεκριµένη έρευνα, οι γυναίκες που έλαβαν µέρος έδιναν τα ακριβή 

αποτελέσµατα της απόδοσης τους σε κάποιο τεστ όταν τα αποτελέσµατα αυτά δεν 

γνωστοποιούνταν σε τρίτους, ενώ υποβάθµιζαν τις επιδόσεις τους όταν τα 

αποτελέσµατα γνωστοποιούνταν στους υπόλοιπους εξεταζόµενους. Μάλιστα, οι  

Daubman και Sigall δίνουν µία νέα διάσταση στην ερµηνεία του φαινόµενου, καθώς 

πιστεύουν ότι οι γυναίκες είχαν αυτή τη συµπεριφορά όχι µόνο επειδή οι υπόλοιποι τις 

αντιµετώπιζαν πιο θετικά όταν δεν πρόεβαλλαν τα επιτεύγµατα τους, αλλά και επειδή οι 

ίδιες πίστευαν ότι θα γίνονταν περισσότερο αποδεκτές αν δεν εµφανίζονταν 

«υπεροπτικές» µε το να δηλώσουν υψηλές επιδόσεις. Αντίθετα, οι άνδρες συχνά 

υπερεκτιµούσαν τις επιδόσεις τους είτε αυτές γίνονταν γνωστές σε άλλους είτε όχι. 

Επιπλέον, σε αντίθεση µε τις γυναίκες, οι άνδρες δήλωσαν ότι θεωρούσαν ικανότερους 

τους άνδρες που αυτοπροβάλλονταν, όχι όµως και τις γυναίκες. 

 
Συνολικά υπάρχει µια σειρά ερευνών που δείχνουν ότι η υποτιθέµενη έλλειψη 

αυτοπεποίθησης δεν είναι τίποτε άλλο από διστακτικότητα αυτοπροβολής. Για 

παράδειγµα, σε πειραµατική έρευνα της Horner το 1968 σε φοιτητές που τους ζητήθηκε 

να συνεχίσουν δύο ιστορίες σχετικά µε την υποτιθέµενη µεγάλη επιτυχία ενός φοιτητή 

και µιας φοιτήτριας, το 65% των γυναικών έγραψε ιστορίες που έκρυβαν φόβο 

επιτυχίας, έναντι του αντίστοιχου 10% των ανδρών του δείγµατος. Εντούτοις, στο 

πείραµα χρησιµοποιήθηκε υποθετική ιστορία στην οποία ο ήρωας (και η ηρωΐδα 

αντίστοιχα) επιτύγχανε σε ένα παραδοσιακό «ανδρικό» επάγγελµα, αυτό του γιατρού 

(τουλάχιστον έτσι εκλαµβανόταν). Οι Feather και Simon το 1975 επανέλαβαν την 

έρευνα µε ιστορίες επιτυχίας γυναικών και ανδρών σε παραδοσιακά ανδρικά και 
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γυναικεία επαγγέλµατα (ιατρική και νοσηλευτική αντίστοιχα). Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας έδειξαν ότι η επαγγελµατική επιτυχία ήταν περισσότερο ελκυστική τόσο για τις 

γυναίκες όσο και για τους άνδρες όταν το επάγγελµα ήταν συµβατό µε τις 

παραδοσιακές αντιλήψεις για τα επαγγέλµατα που µπορούν να ασκούν τα άτοµα του 

κάθε φύλου. Πιο συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα των γυναικών στην ιστορία επιτυχίας 

της νοσηλευτικής ήταν θετικά σε αντίθεση µε αυτά των ανδρών, ανατρέποντας έτσι τη 

θεωρία περί φόβου επιτυχίας των γυναικών, αλλά και προβάλλεται περισσότερο η 

ανάγκη να λαµβάνονται υπόψη στην ερµηνεία των διαφορών των δύο φύλων και άλλοι 

παράγοντες, όπως οι κοινωνικές επιδράσεις.  

 

4.6. Οικογενειακή Κατάσταση 
 
 

Η εργασία και η οικογένεια είναι δύο από τους οµολογουµένως σηµαντικότερους 

τοµείς της ζωής του ατόµου. Από τη µία µεριά το άτοµο περνά µεγάλο µέρος της 

ηµέρας του στο εργασιακό του περιβάλλον και αφιερώνει αρκετές από τις δυνάµεις του 

στις εργασιακές απαιτήσεις, ενώ από την άλλη µεριά, η οικογένεια αποτελεί το σηµείο 

αναφοράς στη ζωή του ατόµου και είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Οι δύο τοµείς αυτοί δεν 

είναι ανεξάρτητοι µεταξύ τους, δηλαδή δεν υπάρχουν στεγανά που να αποµονώνουν 

τον έναν τοµέα από τον άλλο. Έτσι, υπάρχουν αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους που 

επηρεάζουν το άτοµο, θετικά ή αρνητικά. 

 
Η πηγή της εσωτερικής σύγκρουσης των ρόλων που συντελείται στο άτοµο είναι οι 

αλληλοσυγκρουόµενες απαιτήσεις, που ξεκινούν από τη µη συµβατότητα των ρόλων21. 

Ειδικότερα, η σύγκρουση µεταξύ εργασίας και οικογένειας ορίζεται από τους 

Greenhaus & Beutell (1985) ως «η εσωτερική διαµάχη από τις πιέσεις των ρόλων του 

τοµέα της οικογένειας και της εργασίας που µέχρι ενός βαθµού είναι ασύµβατοι. 

∆ηλαδή η ανάληψη του ενός ρόλου γίνεται δυσκολότερη από την ανάληψη του άλλου». 

Οι κατευθύνσεις που ακολουθούν αυτές οι συγκρούσεις είναι κυρίως δύο: από τον 

εργασιακό χώρο στον οικογενειακό και αντίστροφα. Οι συγκρούσεις αυτές επηρεάζουν 

σηµαντικά τόσο τις εργασιακές επιδόσεις όσο και την προσωπική ζωή, και οι 

εργαζόµενοι προσπαθούν να µειώσουν την έντασή τους22.  

 
Μεταξύ άλλων, προκαλούν εξουθένωση στο άτοµο αλλά και έντονα αισθήµατα 

ενοχής. Οι γυναίκες για παράδειγµα που αντιµετωπίζουν πρόβληµα σύγκρουσης 

ρόλων, µπορεί να αισθάνονται ότι δεν κάνουν ότι καλύτερο για τα παιδιά και την 

οικογένεια τους, να αισθάνονται δηλαδή ότι δεν µπορούν να αποδώσουν στο µέγιστο 
                                                      
21 Greenhaus & Beutell, 1985 
22 Rau & Hyland, 2002 
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ούτε στον ένα ούτε στον άλλο τοµέα23. Άλλοι ερευνητές προσδιορίζουν την αρνητική 

επίδραση που µπορεί να έχει ένας ρόλος σε κάποιον άλλο ως αποτέλεσµα διάχυσης, 

(spillover effect). Πιο συγκεκριµένα, spillover effect ονοµάζεται η «µεταφορά» 

συµπεριφορών, στάσεων και συναισθηµάτων που προέρχονται από έναν ρόλο και 

«µεταφέρονται» σε κάποιον άλλο. Το spillover effect µε κατεύθυνση από την οικογένεια 

στην εργασία οδηγεί σε εργασιακή υπερφόρτωση και σε µειωµένη εργασιακή απόδοση, 

ενώ µε κατεύθυνση από την εργασία στην οικογένεια οδηγεί σε διατάραξη της 

οικογενειακής ισορροπίας και σε µειωµένη απόδοση στον ρόλο του γονέα. 

 

Η σύγκρουση των ρόλων συνδέεται µε τη θεωρία ορίων (boundary theory). Ο όρος 

αυτός χρησιµοποιείται για το σύνολο της βιβλιογραφίας που περιγράφει την ανάγκη του 

ατόµου να δηµιουργεί και να συντηρεί όρια χρονικά, χωρικά ή ακόµη και νοητά τα 

οποία τον βοηθούν να διαχωρίζει γεγονότα και δραστηριότητες διαφορετικών τοµέων 

της ζωής του µεταξύ τους. Τέτοιοι τοµείς είναι για παράδειγµα ο τοµέας της εργασίας, ο 

τοµέας της οικογενειακής ζωής, κ.α. Με τη θέσπιση των ορίων αυτών, το άτοµο µπορεί 

να εστιάσει την προσοχή του και τις δυνάµεις του στον τοµέα που προέχει την κάθε 

χρονική στιγµή. Παράλληλα όµως, τα όρια αυτά κάνουν τη µετάβαση από τον ένα 

τοµέα στον άλλο δυσκολότερη, το ίδιο και την αντιµετώπιση των προβληµάτων που 

ανακύπτουν σε κάθε τοµέα24. 

 
Στην σηµερινή επιχειρηµατική πραγµατικότητα, τα όρια µεταξύ εργασίας και 

προσωπικής ζωής γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα, δηµιουργώντας προβλήµατα 

συγκρούσεων µεταξύ των ρόλων που επηρεάζουν του εργαζόµενους. Οι οργανισµοί 

έχουν αρχίσει να κατανοούν όλο και καλύτερα τα προβλήµατα που προκύπτουν από 

τις συγκρούσεις αυτές, καθώς µεταξύ άλλων επηρεάζουν αρνητικά την εργασιακή 

ικανοποίηση25. Τα προβλήµατα που προκύπτουν από την προστριβή των 

αλληλοσυγκρουόµενων απαιτήσεων µεταξύ των ρόλων, θεωρείται ότι είναι σοβαρότερα 

για τις γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρες, καθώς ο ρόλος που διαδραµατίζουν οι 

γυναίκες στην οικογενειακή ζωή είναι θεµελιώδης. Άλλωστε, µια από τις αµετάβλητες 

διαφορές µεταξύ ανδρών και γυναικών είναι ότι οι γυναίκες βιώνουν την εγκυµοσύνη 

και τη γέννα. Είναι γεγονός πως η µητρότητα και οι οικογενειακές υποχρεώσεις 

γενικότερα, οδηγούν σε πολύ διαφορετικά µοντέλα καριέρας για τις γυναίκες σε σχέση 

µε τα παραδοσιακά µοντέλα καριέρας των ανδρών. Για παράδειγµα, οι γυναίκες αρκετά 

συχνά αναγκάζονται να σταµατήσουν προσωρινά την επαγγελµατική τους 

                                                      
23 Catalyst, 1996 
 
24 Ashforth et al., 2000 
25 Martins et al., 2002 
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σταδιοδροµία για οικογενειακούς λόγους, καθώς οι απαιτήσεις των πολλαπλών ρόλων 

δεν µπορούν να συµβιβαστούν. Άλλες φορές, οι γυναίκες αναγκάζονται να 

ακολουθήσουν διαφορετικά µονοπάτια καριέρας γιατί είναι υποχρεωµένες να 

προσαρµόζουν την καριέρα τους σε αυτή των συντρόφων τους.  

 
Η αντίληψη αυτή σχετικά µε τη δυσκολία των γυναικών να συνδυάσουν διοικητικά 

και λοιπά επαγγελµατικά καθήκοντα µε τις οικογενειακές υποχρεώσεις (δηλαδή πως 

µπορούν να επιτύχουν ισορροπία µεταξύ των δύο τοµέων και παράλληλα να είναι 

αποτελεσµατικές επιχειρηµατίες), είναι ιδιαίτερα συνηθισµένη. Αυτό όµως που είναι 

ακόµη πιο ανησυχητικό, είναι ότι η αντίληψη αυτή δεν πλήττει µόνο όσες γυναίκες 

εργαζόµενες έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις. Όλες οι γυναίκες αδιακρίτως 

θεωρούνται «επιρρεπείς». Ακόµη και αν οι γυναίκες δεν έχουν οικογενειακές 

υποχρεώσεις, όταν φτάνει η ώρα της αξιολόγησης για προαγωγή, µεταξύ µιας γυναίκας 

και ενός άνδρα µε ίδια προσόντα και επιδόσεις είναι πολύ πιθανό να επιλέγει ο άνδρας 

υποψήφιος, καθώς θεωρείται η επιλογή µε το µικρότερο ρίσκο26. Άµεσο αποτέλεσµα 

είναι πολλές γυναίκες να αποχωρούν από τις επιχειρήσεις. Τελικά όµως, δεν 

ζηµιώνονται µόνο οι γυναίκες αλλά και οι ίδιες οι επιχειρήσεις, καθώς µε την 

αποχώρηση των γυναικών στερούνται πολύτιµων πηγών επιχειρησιακού ταλέντου και 

ποικιλοµορφίας στις διοικητικές τους τάξεις27. 

 
 Αν και το πρόβληµα αυτό έχει αρκετά µεγάλες διαστάσεις, εντούτοις παρατηρείται 

έλλειψη ερευνών28, καθώς υπάρχουν πολύ λίγες µελέτες γύρω από µονοπάτια 

καριέρας που ενσωµατώνουν τις ιδιαίτερες πτυχές της ζωής των γυναικών29. ∆ύο 

βασικά στοιχεία σχετικά µε τα µοντέλα καριέρας (που υπάρχουν είτε στη θεωρία είτε 

αυτών που εφαρµόζονται στην πράξη) είναι πρώτον ότι είναι βασισµένα στη γραµµική 

πορεία της τυπικής ζωής ενός εργαζοµένου άνδρα (εκπαίδευση – πλήρης απασχόληση 

– συνταξιοδότηση) και δεύτερον ότι το πρότυπο αυτό δεν είναι εφαρµόσιµο στις 

σηµερινές εργαζόµενες γυναίκες. Το «ανδρικό αυτό µοντέλο παραδοσιακά 

χρησιµοποιείται ως κριτήριο αξιολόγησης της επαγγελµατικής προόδου. Είναι 

προφανές λοιπόν ότι όσο οι γυναίκες είναι υποχρεωµένες να «αποκλίνουν» από το 

παραδοσιακό µοντέλο διακόπτοντας για κάποιο διάστηµα την εργασία τους για να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της µητρότητας, θα βρίσκονται σε µειονεκτική θέση ως 

προς την επαγγελµατική τους εξέλιξη. Η γραµµική αντίληψη που επικρατεί στον 

σχεδιασµό των µονοπατιών καριέρας, δεν είναι κάτι καινούριο για τις επιχειρήσεις. 

Παραδοσιακά, η καριέρα εκλαµβάνεται ως µία νοητή ακολουθία αλληλένδετων 

                                                      
26 Mavin, 2001, White, 1995, Batt & Valcour, 2003 
27 Burke, 2000 
28 Mavin, 2001 
29 Still & Timms, 1998 
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εργασιών. Η αντίληψη αυτή προϋποθέτει µια γραµµική προς τα πάνω εξέλιξη, που 

συχνά απεικονίζεται µε την άνοδο σε µια κλίµακα, που στο κέντρο της βρίσκεται η 

εργασία. Οι προαγωγές αντιπροσωπεύουν την αλλαγή του στάτους και αποτελούν την 

πιο κοινή περίπτωση επαγγελµατικής κινητικότητας. Το γεγονός ότι µεγάλο µέρος των 

σχετικών θεωριών περί επαγγελµατικής εξέλιξης έχει γίνει σε δείγµατα λευκών ανδρών 

της µεσαίας τάξης30, δεν ευνόησε την ανάδειξη εναλλακτικών µονοπατιών καριέρας για 

τις υπόλοιπες κατηγορίες εργαζοµένων – µεταξύ των οποίων και οι γυναίκες – που να 

ενσωµατώνουν αρµονικά τις επιδράσεις άλλων ρόλων, και κυρίως αυτών που 

σχετίζονται µε την οικογένεια.  

 

 Η παραδοσιακή προσέγγιση σχετικά µε το θέµα της σύγκρουσης των ρόλων 

(στην οποία βασίζεται και η θεωρία των ορίων), είναι ότι αυτοί βρίσκονται σε 

αντιπαράθεση µεταξύ τους. ∆ηλαδή οι απαιτήσεις ενός ρόλου δηµιουργούν πίεση για 

το άτοµο, που µειώνουν την απόδοση σε έναν άλλο ρόλο31. Ιδιαίτερα για τους ρόλους 

της εργασίας και της οικογένειας, η κοινή αντίληψη είναι ότι βρίσκονται σε σύγκρουση. 

Υπάρχει όµως και η άλλη άποψη, ότι οι πολλαπλοί ρόλοι µπορεί να αποδειχθούν 

επωφελείς για το άτοµο, καθώς µεταξύ τους αναπτύσσονται συνέργειες32. Επειδή η 

έρευνα για την ισορροπία οικογενειακής και εργασιακής ζωής βασίζεται κυρίως στην 

πρώτη προσέγγιση, η δεύτερη, ότι δηλαδή η εµπλοκή σε έναν ρόλο µπορεί να 

δηµιουργεί φαινόµενα εµπλουτισµού σε έναν άλλο ρόλο, συχνά παραβλέπεται. 

 
 Η πρώτη άποψη εκφράζεται µε τη θεωρία των πεπερασµένων πόρων. Πρεσβεύει 

ότι τα άτοµα έχουν περιορισµένους προσωπικούς πόρους (π.χ. περιορισµένη ενέργεια) 

τους οποίους µπορούν να ξοδέψουν στους διάφορους ρόλους που καλούνται να 

«ενσαρκώσουν». Οι πόροι αυτοί µπορούν νοητά να παροµοιαστούν µε µία πίτα, από 

την οποία ο κάθε ρόλος καταναλώνει ένα κοµµάτι. Έτσι, οι πόροι που σπαταλώνται για 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενός ρόλου, αναλίσκονται και δεν είναι διαθέσιµοι 

στη συνέχεια για κάποιον άλλο ρόλο. Η θεωρία αυτή αρχικά αναπτύχθηκε από τον 

Goode το 1960. Σύµφωνα µε τον Goode λοιπόν, η σύγκρουση µεταξύ των ρόλων είναι 

αναπόφευκτη, καθώς υπάρχει εσωτερικός ανταγωνισµός στο άτοµο για την κατανοµή 

των περιορισµένων πόρων και συνδέεται µε αρνητικά σωµατικά και ψυχολογικά 

συµπτώµατα. ∆ηλαδή η σύγκρουση των ρόλων οδηγεί σε αποδυνάµωση του ενός 

ρόλου από την άντληση των πόρων που θα διαθέσει το άτοµο στους άλλους ρόλους. 

 

                                                      
30 O’ Leary, 1997 
31 Greeunhaus & Beutell, 1985. Rothbard, 2001 
32 Barnett, 1998. Ruderman et al. 2002 
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 Η δεύτερη θεωρία είναι αυτή του εµπλουτισµού των πόρων. Η θεωρία αυτή 

προτείνει ότι δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει σύγκρουση µεταξύ των ρόλων για την 

κατανοµή των προσωπικών πόρων στον ένα ρόλο σε βάρος του άλλου. Αντίθετα, 

υπάρχουν θετικά αποτελέσµατα από την εµπλοκή σε πολλούς ρόλους. Η πολλαπλή 

αυτή δέσµευση αυξάνει την ποικιλία στη ζωή του ατόµου, το βοηθά να καταπολεµήσει 

την ανία και να έχει µια «γεµάτη ζωή», µε αποτέλεσµα να αισθάνεται µεγαλύτερη 

εσωτερική ικανοποίηση και καλύτερη ψυχολογική ισορροπία.  

 
 Οι Marks (1977) και Sieber (1974) ήταν από τους πρώτους που παρατήρησαν ότι 

η θεωρία των πεπερασµένων πόρων δεν εξηγεί πλήρως τη δέσµευση σε πολλαπλούς 

ρόλους. Αντίθετα, διατύπωσαν την άποψη ότι οι πολλαπλοί ρόλοι προσφέρουν στο 

άτοµο περισσότερη ενέργεια και άλλους πόρους από όσους τελικά απαιτούσαν. 

∆ηλαδή το σύνολο των ρόλων είναι µεγαλύτερο από τα µέρη αθροιστικά, καθώς ο ένας 

ρόλος µπορεί να παράγει πόρους για τους άλλους. Αυτό φυσικά δεν αναιρεί τα 

προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν από τους πολλαπλούς ρόλους όπως στρες 

και εξάντληση. Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώθηκε και από έρευνα της ίδιας ερευνήτριας 

(Rothbard, 2001). Στην έρευνα αυτή, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι συναισθηµατικοί 

σύνδεσµοι µεταξύ των διαφορετικών ρόλων ήταν περισσότεροι για τις γυναίκες σε 

σχέση µε τους άνδρες, όπως και οι ενδείξεις εµπλουτισµού από τους ρόλους αυτούς. 

Μια πιθανή εξήγηση για τον µικρό αριθµό των συνδέσµων µεταξύ των ρόλων στους 

άνδρες, είναι ότι διαχωρίζουν τους ρόλους περισσότερο από ότι οι γυναίκες. 

 
 Επίσης η έρευνα των Ruderman και συνεργατών (2002) µε ποιοτικά και ποσοτικά 

στοιχεία, υποστηρίζει την άποψη ότι οι διαφορετικοί ρόλοι ζωής των γυναικών 

εµπλουτίζουν ο ένας τον άλλο, οδηγώντας σε πολλαπλές ωφέλειες. Μάλιστα, ο 

εµπλουτισµός αυτός δεν γίνεται αντιληπτός µόνο από τις ίδιες τις γυναίκες, αλλά και 

από τους συναδέλφους τους, οι οποίοι θεωρούν ότι οι γυναίκες µε εµπλοκή σε 

πολλαπλούς ρόλους είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικές στα διαπροσωπικά και διοικητικά 

καθήκοντα της εργασιακής τους θέσης. Πιο συγκεκριµένα, το οικογενειακό περιβάλλον 

µπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη ιδιαίτερα των ενδοστρατηγικών ικανοτήτων. Απ’ 

την άλλη µεριά, πολλές δεξιότητες που αναπτύσσονται στον εργασιακό χώρο, µπορούν 

µε τη σειρά τους να αξιοποιηθούν και στα πλαίσια της οικογένειας. ∆ηµιουργούνται έτσι 

αµοιβαίες ωφέλειες µεταξύ εργασίας και οικογένειας, που τελικά αποβαίνει προς 

όφελος του ατόµου33 και αναδεικνύει τη χρησιµότητα της θεωρίας του εµπλουτισµού 

των ρόλων.  

 

                                                      
33 Chinchilla, Poelmans & Leon, 2005 
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 Κλείνοντας την παράγραφο της σύγκρουσης µεταξύ οικογενειακής ζωής και 

επαγγελµατικών υποχρεώσεων, θα πρέπει να αναφερθούµε σε µια ιδιαίτερη πτυχή του 

προβλήµατος αυτού που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς λαµβάνει σηµαντικές 

διαστάσεις στον σύγχρονο επιχειρηµατικό κόσµο (το πρόβληµα εντοπίζεται κυρίως στις 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα), και δεν είναι άλλη από το φαινόµενο των 

µακροχρόνιων ωραρίων. Το φαινόµενο αυτό διεθνώς έχει επικρατήσει να ονοµάζεται 

presenteeism στη διεθνή βιβλιογραφία (από την αγγλική λέξη present, παρών). Ο 

Cooper (1996) ορίζει το φαινόµενο αυτό ως «την παραµονή στον εργασιακό χώρο όταν 

ο εργαζόµενος θα πρέπει να βρίσκεται στο σπίτι, είτε γιατί είναι αδιάθετος είτε γιατί έχει 

προηγουµένως εργαστεί τόσες πολλές ώρες, που πλέον δεν είναι αποτελεσµατικός». Η 

νέα µορφή των επιχειρήσεων ενισχύει τις διαστάσεις του φαινοµένου. Σήµερα, το 

εργατικό δυναµικό σε πολλές επιχειρήσεις χωρίζεται σε µια οµάδα εργαζοµένων και 

στελεχών που ανήκουν στον πυρήνα της επιχείρησης (core employees) και στους 

υπόλοιπους εργαζόµενους (peripheral employees) που συχνά εργάζονται µε καθεστώς 

µερικής ή εποχιακής απασχόλησης. Ακόµη και οι εργαζόµενοι που ανήκουν στον 

πυρήνα της επιχείρησης δεν απολαµβάνουν κάποιου ιδιαίτερου στάτους που να τους 

εξασφαλίζει εργασιακή ασφάλεια, καθώς η ευελιξία που επιβάλλει η αγορά έχει 

µεταβάλει το ψυχολογικό συµβόλαιο, αφαιρώντας την ασφάλεια που υπήρχε τις 

περασµένες δεκαετίες. Κανένας εργαζόµενος πλέον δεν µπορεί να θεωρεί τη θέση του 

δεδοµένη. 

 
 Αυτά τα δύο στοιχεία, ο φόβος για το εργασιακό µέλλον και ο αυξανόµενος 

φόρτος εργασίας, επηρεάζουν τα εργασιακά ωράρια, οδηγώντας σε σηµαντική 

επιµήκυνση τους34. Η συµπεριφορά αυτή εντάσσεται από κάποιους ερευνητές στη γενι 

ότερη συµπτωµατολογία του συνδρόµου των επιζώντων, το οποίο πλήττει τα στελέχη 

που δεν αποµακρύνονται, αλλά παραµένουν στην επιχείρηση µετά από µια διαδικασία 

περικοπών. Οι επιπτώσεις της µακροχρόνιας παραµονής στην εργασία είναι 

σηµαντικές καθώς συµβάλλουν µεταξύ των άλλων, στην αύξηση των στρεσογόνων 

ασθενειών και σε πτώση του εργασιακού ηθικού. Οι σηµαντικότερες ίσως αρνητικές 

επιπτώσεις των µακροχρόνιων ωραρίων (ή καλύτερα της µακροχρόνιας παραµονής 

στον εργασιακό χώρο) εντοπίζονται στην οικογενειακή ζωή, καθώς οι ώρες παραµονής 

στο γραφείο είναι ώρες που ο εργαζόµενος θα µπορούσε να περάσει µε την οικογένεια 

του.  

 
 Μια άλλη εξήγηση για την εξάπλωση του φαινοµένου του «presenteeism» που 

προτείνεται στη διεθνή βιβλιογραφία, είναι η πιθανότητα να λειτουργεί σαν µια µορφή 

                                                      
34 Simpson, 1995 
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αντίστασης των ανδρών στην είσοδο των γυναικών στις επιχειρήσεις. Η ενσωµάτωση 

των γυναικών στην ανδρική µέχρι πρότινος ιεραρχία, µπορεί να προκαλέσει 

αντιδράσεις, καθώς εκλαµβάνεται ως απειλή για το στάτους και τα δικαιώµατα του 

ισχυρού φύλου35. Καθώς οι γυναίκες είναι αυτές που συνήθως αναγνωρίζουν και 

αντιδρούν στην «επιβολή» της µακροχρόνιας παραµονής στο γραφείο, συνηθέστερα 

επειδή συγκρούεται µε τις οικογενειακές υποχρεώσεις, η ανεπίσηµη «υιοθέτηση» µιας 

τέτοιας πρακτικής από την ανδροκρατούµενη διοικητική ιεραρχία των επιχειρήσεων 

µπορεί να λειτουργήσει σαν ιδανικό «όπλο».  

  
 
4.7. Επίλογος Κεφαλαίου 

 
 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύθηκαν τα σηµαντικότερα δηµογραφικά χαρακτηριστικά 

των Ελληνίδων επιχειρηµατιών. Πιο αναλυτικά, αναφορικά µε την ηλικιακή κατανοµή 

των καθιερωµένων επιχειρηµατιών δεν υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ 

ανδρών και γυναικών. Αντιθέτως, οι άνδρες νέοι επιχειρηµατίες τείνουν να είναι 

µικρότεροι από τις αντίστοιχες γυναίκες, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην µείωση 

των οικογενειακών υποχρεώσεων των γυναικών στις µεγαλύτερες ηλικίες. Όσον αφορά 

το επίπεδο εκπαίδευσης, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι αυτό παρουσιάζει αυξητική 

τάση τα τελευταία χρόνια, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες και σε 

συνδυασµό µε τις διάφορες πολιτικές και µέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας συµβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικής 

δράσης και ως εκ τούτου στην µείωση της ανεργίας. 

 
Σε αντίθεση µε τα παραπάνω δύο χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν, το 

δηµογραφικό χαρακτηριστικό που παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές µεταξύ ανδρών 

και γυναικών είναι αυτό που σχετίζεται µε το οικογενειακό εισόδηµα. Τα αποτελέσµατα 

των ερευνών παρουσιάζουν ότι το ποσοστό των Ελλήνων τόσο των νέων όσο και των 

καθιερωµένων επιχειρηµατιών που προέρχονται από το ανώτερο εισοδηµατικό 

κλιµάκιο είναι αρκετά µεγαλύτερο από αυτό των γυναικών, γεγονός που σχετίζεται 

κυρίως µε την υψηλότερη επιχειρηµατικότητα ανάγκης των γυναικών. Επιπλέον, είναι 

χρήσιµο να υπενθυµίσουµε ότι ενώ οι γυναίκες παρουσιάζουν αυξηµένες γνώσεις και 

ικανότητες έναντι των ανδρών σε πολλές των περιπτώσεων, εντούτοις ο φόβος της 

αποτυχίας και η έλλειψη αυτοπροβολής αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες 

έναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

 

                                                      
35 Cockburn, 1991 
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Τέλος, σχετικά µε το δηµογραφικό χαρακτηριστικό που αφορά την οικογενειακή 

κατάσταση, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι γυναίκες αντιµετωπίζουν µεγαλύτερη 

δυσκολία να συνδυάσουν τα επαγγελµατικά τους καθήκοντα µε τις οικογενειακές τους 

υποχρεώσεις µε αποτέλεσµα ο επιχειρηµατικός κόσµος να στερείται τις πολύτιµες και 

ποικιλόµορφες πηγές επιχειρηµατικού ταλέντου των γυναικών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο – ΚΛΑ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  
 
 
5.1.  Εισαγωγή Κεφαλαίου  
 
 

Βασικό αντικείµενο µελέτης στο κεφάλαιο αυτό είναι η µελέτη και ανάλυση της 

κλαδικής διάρθρωσης των γυναικείων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριµένα 

αναλύεται η νοµική µορφή των επιχειρήσεων, ποια η επιχειρηµατική δράση των 

γυναικών στις αγροτικές περιοχές, ποια η φύση των γυναικείων συνεταιρισµών αλλά 

και ποια η γυναικεία επιχειρηµατικότητα σε άλλους κλάδους οικονοµικής 

δραστηριότητας. 

 
 
5.2. Νοµική Μορφή 
 
 

Κάθε επίδοξος επιχειρηµατίας προκειµένου να υλοποιήσει επιτυχώς την 

επιχειρηµατική του ιδέα καλείται να αποφασίσει ποια νοµική µορφή θα λάβει η 

επιχείρηση του. Η νοµική µορφή µιας επιχείρησης είναι το νοµικό πλαίσιο µέσα στο 

οποίο η επιχείρηση πραγµατοποιεί τις συναλλαγές της. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι 

επιχειρήσεων ανάλογα µε το νοµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο αυτές λειτουργούν. Κάθε 

τύπος επιχείρησης έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανταποκρίνεται σε διαφορετικές 

οικονοµικές δυνατότητες και σκοπιµότητες. Έτσι, µία επιχείρηση µπορεί να είναι: 

• Ατοµική επιχείρηση 

• Εταιρική επιχείρηση. Η εταιρική επιχείρηση ανήκει σε δύο ή περισσότερα 

άτοµα, τους εταίρους, που συνδέονται µε ειδική σχέση µεταξύ τους, η οποία 

καθορίζεται ανάλογα µε το είδος της εταιρείας. Βασικές µορφές της εταιρικής 

επιχείρησης είναι: οµόρρυθµη, ετερόρρυθµη, ανώνυµη εταιρεία και εταιρεία 

περιορισµένης ευθύνης. 

 
Η νοµική µορφή µιας επιχείρησης αποτελεί µία πολύ σηµαντική παράµετρο για την 

επιτυχή της πορεία και η επιλογή της θα πρέπει να αποτελεί αντικείµενο ενδελεχούς 

διερεύνησης λόγω των νοµικών και φορολογικών αποτελεσµάτων που αυτή 

συνεπάγεται. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των εναλλακτικών νοµικών µορφών 

που επιτρέπονται από την ελληνική νοµοθεσία εκτός από τις νοµικές και φορολογικές 

συνέπειες θα πρέπει να συνεκτιµώνται και καθαρά οικονοµικοί παράγοντες όπως ο 

κλάδος στον οποίο θα δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση, αν τα πρόσωπα που 

συµµετέχουν θα ενεργούν ως επιχειρηµατίες ή ως επενδυτές. Μολονότι οι κλασικοί 
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διαχωρισµοί µεταξύ ατοµικών και εταιρικών µορφών επιχειρήσεων, παρουσιάζουν 

ακόµη ενδιαφέρον από πλευράς νοµικής και φορολογικής, η νοµοθεσία παρέχει 

σηµαντικές δυνατότητες στον σύγχρονο επιχειρηµατία να διαµορφώσει την επιχείρηση 

του κατά τον πλέον πρόσφορο για τους σκοπούς του τρόπο, αποµακρυνόµενος από τα 

παραδοσιακά µοντέλα επιχειρηµατικότητας, διατηρώντας βεβαίως την βασική δοµή 

οργάνωσης που προβλέπεται από τον νόµο.  

 
Σύµφωνα µε έρευνα του Εθνικού Επιµελητηριακού ∆ικτύου Γυναικών, 12% των 

γυναικείων επιχειρήσεων είναι οµόρρυθµες επιχειρήσεις και 12% είναι εταιρείες 

περιορισµένης ευθύνης. Το 7,8% είναι ετερόρρυθµες ενώ οι ανώνυµες εταιρείες 

αποτελούν το 8,3% των γυναικείων επιχειρήσεων. Η ατοµική µορφή κυριαρχεί στις 

60% περίπου των περιπτώσεων, γεγονός που δείχνει ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν 

κυρίως ως φορείς αυτοαπασχόλησης, στηριζόµενες όταν είναι απαραίτητο σε 

πρόσθετη εργατική δύναµη από το στενό ή και ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον. Στις 

περιπτώσεις απασχόλησης µισθωτών υπαλλήλων ο αριθµός τους περιορίζεται κατά 

κανόνα στα πέντε άτοµα.  

 
 
5.3. Η Επιχειρηµατική ∆ράση των Γυναικών στις Αγροτικές Περιοχές 
 
 

Η ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα ακολουθεί το 

υπόδειγµα υστέρησης που εµφανίζει στους περισσότερους τοµείς η ελληνική οικονοµία 

έναντι των άλλων ανεπτυγµένων χωρών. Ωστόσο, τα ειδικά χαρακτηριστικά της 

Ελλάδας, τόσο σε πολιτισµικό όσο και σε γεωγραφικό επίπεδο, έχουν προσδιορίσει σε 

µεγάλο βαθµό την κατεύθυνση και το ρυθµό ανάπτυξης της γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας. Σύµφωνα µε µελέτη, οι τοµείς στους οποίους επιδεικνύουν 

µεγαλύτερη επιχειρηµατικότητα οι γυναίκες στην Ελλάδα είναι η γεωργία, το εµπόριο, 

τα ξενοδοχεία και εστιατόρια, και η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας.  

 

Ο ισχυρός αγροτικός τοµέας της ελληνικής οικονοµίας υπήρξε πόλος έλξης για τη 

γυναίκα – επιχειρηµατία. Αν και ο πρώτος γυναικείος συνεταιρισµός ιδρύθηκε το 1957 

στη Σαρακίνα Γρεβενών, η µεγαλύτερη ανάπτυξη παρατηρήθηκε τη δεκαετία του 1980 

λόγω της ευαισθητοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα ισότητας. Ως 

αποτέλεσµα, προωθήθηκαν εθνικές πρωτοβουλίες επαγγελµατικής κατάρτισης των 

γυναικών για τη δηµιουργία µικρών επιχειρήσεων και έτσι το 2000 οι γυναικείοι 

συνεταιρισµοί ανέρχονται 71 (Έρευνα Υπ. Εσωτερικών, 2000). Η προτίµηση των 
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γυναικών στους γεωργικούς συνεταιρισµούς µπορεί να ερµηνευτεί και από άλλους 

λόγους, όπως: 

 

• ∆υνατότητα έναρξης ή διατήρησης οικιακών βιοτεχνικών δραστηριοτήτων οι 

οποίες δεν εντάσσονται, συνήθως στην επίσηµη οικονοµική δραστηριότητα. 

• ∆ιατήρηση ή έναρξη απασχόλησης χωρίς ηλικιακές διακρίσεις. 

• Αντιµετώπιση ελλείψεων σε κεφάλαιο, πληροφόρηση και εκπαίδευση. 

• Αντιµετώπιση, µέσω της κατανοµής, µεγάλου µέρους του κόστους διαχείρισης 

µιας επιχείρησης όπως π.χ. κόστος προώθησης προϊόντων. 

• Εκµετάλλευση των κυβερνητικών πολιτικών υποστήριξης των συνεταιρισµών 

στην προσπάθεια τόνωσης της αγροτικής οικονοµίας και 

• Αντιµετώπιση του ανταγωνισµού της ανοιχτής αγοράς λειτουργώντας στο 

προστατευτικό συνεταιριστικό περιβάλλον36. 

 

Σπουδαιότερος ίσως παράγοντας είναι η κουλτούρα της ελληνικής κοινωνίας και δη 

της υπαίθρου, απέναντι στη γυναίκα – επιχειρηµατία. Ειδικά τις δεκαετίες του 1970 και 

1980, η «συντριπτική» ελληνική αγροτική κοινωνία µπορούσε πιο εύκολα να αποδεχθεί 

την επιχειρηµατική ενασχόληση της γυναίκας µε τον πρωτογενή τοµέα παραγωγής, 

παρά σε άλλον τοµέα. Οι τοµείς τους αγροτουρισµού και της βιοτεχνικής και 

οικοτεχνικής παραγωγής αποτελούν την κύρια δράση των γυναικείων αγροτικών 

συνεταιρισµών. 

 
Επιπλέον, ένα σηµαντικό βήµα για την ενίσχυση του γυναικείου ρόλου στην 

ύπαιθρο σηµειώνεται στην Ελλάδα κατά την τελευταία 20ετία. Σηµαντική υπήρξε και η 

πρωτοβουλία της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας, η οποία, σε συνεργασία µε άλλους 

φορείς, ξεκίνησε τις πρώτες προσπάθειες για τη σύσταση και την οργάνωση 

γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισµών σε διάφορες περιοχές της χώρας 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και αξιόλογης πολιτισµικής παράδοσης. 

 
Οι λόγοι που οδήγησαν την Γενική Γραµµατεία Ισότητας στην προώθηση των 

γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισµών είναι: 

- Η συµµετοχή των γυναικών των αγροτικών περιοχών στους κοινωνικούς 

θεσµούς (συνεταιρισµούς, συλλόγους, τοπική αυτοδιοίκηση κ.τ.λ.) είναι 

περιορισµένη. 

                                                      
36 Nina – Pazarzi, 1994 
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- Οι γυναίκες αγρότισσες, παρά το γεγονός ότι συµµετέχουν στις γεωργικές 

εργασίες σε σηµαντικό βαθµό, είναι άµισθες εργάτριες και στερούνται 

προσωπικού εισοδήµατος. 

- Οι γυναίκες συµµετέχουν πιο εύκολα σε γυναικείους συνεταιρισµούς παρά σε 

µικτούς. 

- Οι γυναικείου συνεταιρισµοί µπορούν να αποτελέσουν ένα κανάλι που θα 

µεταφέρει την «φωνή» της γυναίκας στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτική 

ζωή του τόπου. 

- Οι γυναικείοι αυτοί συνεταιρισµοί έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε 

χρηµατοδοτικές πηγές, οι οποίες χρηµατοδοτούν συλλογικές προσπάθειες και 

µάλιστα γυναικείες. 

- Οι συνεταιρισµοί, ως νοµικά πρόσωπα, έχουν µεγαλύτερη ευελιξία. 

- Οι δραστηριότητες αυτές είναι οικείες στις γυναίκες και επιτρέπουν στις 

αγρότισσες να εισπράττουν οι ίδιες την αµοιβή, χωρίς την παρέµβαση του 

συζύγου. 

 
Πέρα όµως, από τους καθαρά γυναικείους αγροτουριστικούς συνεταιρισµούς, 

δηµιουργήθηκαν και πολλοί γυναικείοι συνεταιρισµοί αγροοικοτεχνικού και 

αγροβιοτεχνικού κυρίως χαρακτήρα, οι οποίοι είναι εξειδικευµένοι στην παρασκευή 

παραδοσιακών και χειροτεχνικών προϊόντων, που βασίζονται στην λαϊκή τέχνη της 

κάθε περιοχής. Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία 

ενός αγροτουριστικού – αγροοικοτεχνικού – βιοτεχνικού συνεταιρισµού είναι οι εξής: 

- Η λειτουργία ικανού αριθµού αγροτουριστικών καταλυµάτων στην περιοχή. 

- Η ανάπτυξη συνεταιριστικού πνεύµατος µεταξύ των γυναικών της περιοχής που 

διαθέτουν τα καταλύµατα. 

- Η ανάδειξη ηγετικής ή ηγετικών προσωπικοτήτων µεταξύ των γυναικών, οι 

οποίες θα πρέπει να εµφορούνται από ανιδιοτελείς σκοπούς.  

- Η ανάπτυξη αγροοικοτεχνικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων παραγωγής 

ειδών λαϊκής τέχνης και παρασκευής παραδοσιακών προϊόντων. 

- Η ενίσχυση της ιδεολογίας και της πρακτικής του αγροτουριστικού – 

αγροοικοτεχνικού συνεργατισµού από φορείς τοπικής και περιφερειακής 

ανάπτυξης. 

 
Συνοψίζοντας τα ανωτέρω για τη συνεισφορά των αγροτουριστικών συνεταιρισµών, 

οι οποίοι φαίνεται πως µπορούν να αυξήσουν το µερίδιο τους στον επιχειρηµατικό 

στίβο των γυναικών της υπαίθρου και το ρόλο τους στην οικονοµική και κοινωνική 
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κατάσταση της ίδιας της γυναίκας όσο και στην τοπική οικονοµία και κοινωνία 

µπορούµε να σηµειώσουµε ότι: 

 
Στην ίδια την γυναίκα: 

� Προσφέρουν διεξόδους απασχόλησης και ένταξης στην αγορά εργασίας, σε ένα 

χώρο όπου η προσφορά εξαρτηµένης εργασίας είναι εξαιρετικά περιορισµένη. 

� Αποτελούν ευέλικτες µορφές απασχόλησης, διευκολύνοντας τη γυναίκα να 

συµφιλιώσει τις εργασιακές της υποχρεώσεις µε τις οικογενειακές. 

� Προσφέρουν συµπληρωµατικό ή και κύριο εισόδηµα στο νοικοκυριό. Στην 

περίπτωση µονογονεϊκών οικογενειών αποτελούν καλή λύση εξυπηρέτησης 

των οικονοµικών αναγκών µε τις αυξηµένες υποχρεώσεις της µητέρας απέναντι 

στη φροντίδα των παιδιών της. 

� ∆ίνουν τη δυνατότητα απόκτησης προσωπικής ιδιοκτησίας και ενδυναµώνουν 

και αναβαθµίζουν τη θέση της γυναίκας στο κοινωνικό περιβάλλον. Προσδίδουν 

στην ίδια την αίσθηση της πληρότητας, αυξάνουν την αυτοπεποίθηση και την 

αυτοεκτίµηση της. 

� Αποτελούν για πολλές γυναίκες ευκαιρία απόδρασης από τον αόρατο 

εργασιακά χώρο του νοικοκυριού ή και από την κυριαρχία του εργοδότη. 

� Καλλιεργούν την επικοινωνία µε χρηµατοδοτικούς, εµπορικούς 

συνδικαλιστικούς φορείς, ενισχύοντας την επιχειρηµατική ικανότητα, αλλά και 

την επικοινωνία µε το κοινωνικό περιβάλλον. 

� Συµβάλλουν επίσης στη σταδιακή αλλαγή των στερεοτυπικών αντιλήψεων ως 

προς το φύλο. 

 
Στην τοπική κοινωνία: 

� Συµβάλλουν στη διατήρηση της κοινωνικής ισορροπίας, συγκρατώντας 

γυναικείο δυναµικό και συµβάλλοντας στην ανανέωση του αγροτικού 

νοικοκυριού. 

� Συµβάλλουν στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας των τοπικών γεωργικών 

προϊόντων µεταποιώντας τα σε προϊόντα µε υψηλή πραγµατική και συµβολική 

αξία. 

� Συµβάλλουν στην διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που συγκροτούν 

την ταυτότητα της περιοχής, προσφέροντας αφενός στην επισκεψιµότητα και 

την άντληση πόρων για την περιοχή αφετέρου στη διατήρηση τοπικών 

παραγωγικών συστηµάτων, προσφέροντας έτσι πολύτιµη υπηρεσία στη 

διαφύλαξη της ετερογένειας της ελληνικής περιφέρειας. 
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� Συµβάλλουν στην αύξηση της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας στην 

ύπαιθρο, αφενός απασχολώντας στο µέτρο του µεγέθους τους βέβαια, 

πρόσθετο εργατικό δυναµικό, αφετέρου λειτουργώντας πολλαπλασιαστικά στη 

δηµιουργία άλλων θέσεων εργασίας και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στο 

τόπο τους. 

� Αυξάνουν την επιχειρηµατική σύνδεση στην κοινότητα και καλλιεργούν 

ερεθίσµατα για τη στήριξη ευρύτερα της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. 

� Συµβάλλουν στη µεταφορά τεχνογνωσίας και καινοτοµιών, παράγοντας νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, σε ένα χώρο που υστερεί σε τέτοιες εφαρµογές. 

 
Από επιµέρους αξιολογήσεις των συνεταιρισµών που λειτουργούν από γυναίκες 

στην Ελλάδα, έχει προκύψει ότι οι σοβαρότερες αδυναµίες των γυναικών εντοπίζονται 

σε: 

• Έλλειψη χρόνου. Ο τριπλός ρόλος των γυναικών (εργαζόµενες – µητέρες – 

νοικοκυρές) περιορίζει το διαθέσιµο χρόνο για παραγωγικότερη εργασία. 

• Ύπαρξη νοµικών εµποδίων. Η ύπαρξη ορισµένων νόµων δηµιουργεί 

προβλήµατα σε µισθολογικό και ιδιοκτησιακό επίπεδο ενώ επηρεάζει τα 

προσωπικά δικαιώµατα των γυναικών όπως, για παράδειγµα, η ύπαρξη ίδιας 

περιουσίας σαν απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή σε συνεταιρισµό. 

•  Ύπαρξη παραδοσιακών εµποδίων. Κοινωνικά και θρησκευτικά στερεότυπα 

καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την αποδεκτή κοινωνική συµπεριφορά των 

γυναικών και επηρεάζουν το ρόλο τους. 

• Έλλειψη εκπαίδευσης. Τα κοινωνικά στερεότυπα πολλές φορές επηρεάζουν το 

είδος και τη διάρκεια εκπαίδευσης των γυναικών. Έτσι παρατηρείται το 

φαινόµενο οι γυναίκες να ενηµερώνονται σπανιότερα από τους άνδρες για 

θέµατα όπως οι νέες τεχνολογίες, οργάνωση και διοίκηση συνεταιρισµών, νέες 

µεθόδους και τεχνικές παραγωγής.  

• Περιορισµένες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες. 

• Υστέρηση στην άντληση πόρων για στρατηγικές τοποθέτησης των προϊόντων 

στην αγορά και προώθησης των πωλήσεων. 

• Αναποτελεσµατική πολιτική για την προώθηση επωνυµίας προϊόντος. 

 
 
5.4. Γυναικείοι Συνεταιρισµοί 
 
 

Μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το έτος 1981, οι γυναικείοι 

αγροτουριστικοί συνεταιρισµοί έχουν αυξηθεί και εµπνέουν, ως µοντέλο συλλογικής 
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επιχειρηµατικής οργάνωσης, τις γυναίκες στην ύπαιθρο αλλά και τις αυτοδιοικήσεις σε 

όλα τα επίπεδα (περιφέρειες, νοµαρχίες και δήµους) ανά την Ελλάδα, οι οποίες 

βλέπουν τους γυναικείους συνεταιρισµούς ως εργαλείο τοπικής ανάπτυξης, µε την 

κινητοποίηση των τοπικών πόρων και την ενεργοποίηση του γυναικείου στοιχείου. Να 

σηµειωθεί ότι δεν λείπουν και οι µικτοί συνεταιρισµοί, καθώς το οικονοµικό ενδιαφέρον 

της δραστηριότητας ωθεί τους άνδρες να γίνονται µέλη των συνεταιρισµών αυτών. 

Όπως προκύπτει από έρευνα, ένα ποσοστό της τάξης του 18% είναι µικτοί 

συνεταιρισµοί, αν και σε όλα τα ∆ιοικητικά Συµβούλια την πλειοψηφία διαθέτουν οι 

γυναίκες. Η πλειοψηφία των συνεταιρισµών στους οποίους συµµετέχουν άνδρες είναι 

νεαρής ηλικίας. 

 
Οι τοµείς στους οποίους αναπτύσσουν επιχειρηµατική δράση οι γυναικείοι 

συνεταιρισµοί στην ύπαιθρο είναι ο αγροτουρισµός, η βιοτεχνική – οικοτεχνική 

παραγωγή και η εµπορία ειδών που προέρχονται από τη µεταποίηση προϊόντων της 

γεωργικής εκµετάλλευσης, η κατασκευή και εµπορία προϊόντων πολιτιστικής 

κληρονοµιάς και η παραγωγή και εµπορία προϊόντων εναλλακτικών µορφών γεωργίας. 

Από το σύνολο των γυναικείων αγροτουριστικών, αγροβιοτεχνικών και 

αγροοικοτεχνικών συνεταιρισµών, µόνο ο ένας στους πέντε (ποσοστό 20%) ασχολείται 

µε την υποδοχή και τη φιλοξενία τουριστών, διαθέτοντας δωµάτια σε ξενώνες. Αυτό 

αποδίδεται στο σχετικό υψηλό κόστος επένδυσης που απαιτούν τα αγροτουριστικά 

καταλύµατα αλλά και στο αναγκαίο κόστος συντήρησης και λειτουργίας καθώς και στην 

πολιτική που ακολουθείται σχετικά µε τη χορήγηση νέων αδειών λειτουργίας. 

 
 Αναφορικά µε τις επενδύσεις, που απαιτούν σηµαντικά διαθέσιµα κεφάλαια, 

φαίνεται αυτές να ενδιαφέρουν τις γυναίκες που, ίσως αρχίζουν να κατανοούν ότι το 

µέλλον βρίσκεται στην υιοθέτηση µιας επαγγελµατικής και περισσότερο 

επιχειρηµατικής συµπεριφοράς, η οποία, χωρίς να θίγει την παράδοση και την 

ιδιαιτερότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, µπορεί να οδηγήσει σε 

καλύτερα οικονοµικά αποτελέσµατα. Έτσι, προτεραιότητες επενδυτικού ενδιαφέροντος 

αποτελούν καταλύµατα, ξενώνες, εστιατόρια, catering και εργαστήρια και καταστήµατα 

πώλησης των προϊόντων τους. 

 
Στο σηµείο αυτό, αξίζει να γίνει αναφορά στο σκοπό και τις δραστηριότητες της 

Ένωσης Αγροτουριστικών, Βιοτεχνικών και Οικοτεχνικών Συνεταιρισµών Ελλάδος, που 

είναι το πανελλήνιο όργανο εκπροσώπησης τους, όπως αναφέρεται στο καταστατικό 

της που συντάχθηκε µε τις διατάξεις τους Ν. 2810/2000. Οι γυναικείοι συνεταιρισµοί 

εµπνέουν ως µοντέλο τις γυναίκες αλλά και τις Περιφέρειες, τις Νοµαρχίες και τις 

Τοπικές Αυτοδιοικήσεις σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι βλέπουν στους γυναικείους 
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συνεταιρισµούς ένα εργαλείο τοπικής ανάπτυξης και ενεργοποίησης του γυναικείου 

πληθυσµού. Οι γυναικείοι αγροτουριστικοί και αγροοικοτεχνικοί συνεταιρισµοί 

αντιµετωπίζουν σήµερα µερικά πρακτικά προβλήµατα, όπως οργανωτικά, 

γραφειοκρατικά, φορολογικά, επενδυτικά κ.α. τα οποία αν δε ξεπερασθούν σύντοµα θα 

οδηγήσουν σε περαιτέρω αποδυνάµωση του ήδη αποδυναµωµένου Γυναικείου 

Συνεταιριστικού Κινήµατος στη χώρα µας. Θεωρείται, εποµένως απαραίτητη η 

κατάλληλη υποστήριξη από όλους τους σχετιζόµενους φορείς και από τους φορείς της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να επιλυθούν τα προβλήµατα που προαναφέρθηκαν. Οι 

φορείς της Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξ’ ορισµού θεωρούνται οι πλέον 

αρµόδιοι για την παροχή κινήτρων στις γυναίκες, ώστε να αναλάβουν επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες. Με άλλα λόγια, οι δήµοι και οι κοινότητες αποτελούν τις απαραίτητες 

κοινωνικό-οικονοµικές οντότητες, µέσα στις οποίες τα άτοµα πρέπει να βρίσκουν την 

οικονοµική και κοινωνική τους ολοκλήρωση37. Υπό την έννοια αυτή, οι µονάδες 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν όλες τις αναγκαίες 

προϋποθέσεις για την αποτελεσµατική δραστηριοποίηση των ατόµων µέσα στα όριά 

τους, τόσο όσον αφορά τον οικονοµικό όσο και στους λοιπούς τοµείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, οι οποίοι αποτελούν τις συνιστώσες ενός πλαισίου σύγχρονης 

διαβίωσης.    

 
Καθώς η τοπική αυτοδιοίκηση αντιπροσωπεύει την τοπική κοινωνία, αποτελεί τον 

κατεξοχήν πολιτικό εκφραστή της τοπικής δυναµικής και µπορεί να γίνει ο φορέας 

προγραµµατισµού και υλοποίησης της τοπικής ανάπτυξης. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι 

η πιο αρµόδια πολιτική βαθµίδα για τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση κάθε 

αναπτυξιακού προγράµµατος38. Η επιχειρηµατικότητα αποτελεί το «κλειδί» για την 

οικονοµική ανάπτυξη. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, η αγροτική ανάπτυξη συνδέεται 

άµεσα µε την επιχειρηµατικότητα. Σε επίπεδο πολιτικής έχει παρατηρηθεί τα τελευταία 

χρόνια τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελλάδα µία έξαρση του 

ενδιαφέροντος για την αντιµετώπιση της περιορισµένης συµµετοχής των γυναικών 

στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Στόχος όλων των µέτρων πολιτικής είναι η 

διευκόλυνση των γυναικών στο ξεκίνηµα µιας επιχείρησης, καθώς και η υποστήριξη 

τους στον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων επιχειρήσεων. 

 
Οι επιµέρους στόχοι των προγραµµάτων που σχεδιάζονται θα πρέπει να 

περιλαµβάνουν υποστηρικτικές δραστηριότητες και συγκεκριµένα: 

- Τεχνική βοήθεια για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση επιχειρηµατικών 

σχεδίων. 
                                                      
37 Φαναριώτης, 1999 
38 Μαϊστρος, 2000 
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- Ενηµέρωση για τις δυνατότητες χρηµατοδότησης. 

- Παρακολούθηση της νέας τεχνολογίας από ειδικούς συµβούλους στην αρχική 

περίοδο λειτουργίας της. 

- Οικονοµική ενίσχυση (επιδοτούµενα δάνεια και επιχορηγήσεις) και 

συγκεκριµένες επιχειρηµατικές δαπάνες. 

 
Προκειµένου οι δήµοι να µπορέσουν να συγκρατήσουν τον πληθυσµό τους, θα 

πρέπει να δώσουν κίνητρα στις γυναίκες, ώστε να αναλάβουν επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες. Ειδικότερα, θα µπορούσαν να υποβληθούν προτάσεις για την ένταξη 

σε προγράµµατα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και υποστήριξη της 

επιχειρηµατικότητας των γυναικών στους οικονοµικούς τοµείς της µεταποίησης, του 

εµπορίου και του τουρισµού. Σηµαντική θα ήταν και η ένταξη σε προγράµµατα για την 

ενίσχυση της νεανικής επιχειρηµατικότητας, µέσω χρηµατικών ενισχύσεων για τη 

δηµιουργία µικροµεσαίων επιχειρήσεων.  

  
 
5.5. Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα σε άλλους Κλάδους Οικονοµικής 

∆ραστηριότητας 
 
 

Εκτός από τον αγροτικό τοµέα και τους γυναικείους συνεταιρισµούς, υπάρχουν και 

άλλοι κλάδοι όπου η αντιπροσώπευση των γυναικών στον επιχειρηµατικό στίβο είναι 

αισθητή. Σύµφωνα µε µελέτη που διενεργήθηκε για τη δεκαετία 1993 – 2003 από την 

Εθνική Στατιστική υπηρεσία τέτοιοι κλάδοι είναι: 

 
� Η µεταποιητική βιοµηχανία 

 
Ο κλάδος της µεταποιητικής βιοµηχανίας αποτελεί µία από τις ευχάριστες εκπλήξεις 

αναφορικά µε την ενδυνάµωση της επιχειρηµατικής δράσης των γυναικών τα τελευταία 

χρόνια. Οι διαδικασίες αναδιοργάνωσης του κλάδου δε φαίνεται να επηρέασαν τη 

γυναικεία επιχειρηµατικότητα, τουλάχιστον όσο επηρέασαν την επιχειρηµατική δράση 

των ανδρών στο κλάδο και τη συνολική µισθωτή απασχόληση του κλάδου. Από τα 

στοιχεία του 2003, ο αριθµός των γυναικών εργοδοτών-επιχειρηµατιών παρέµεινε 

αµετάβλητος σε σχέση µε τα στοιχεία του 1993, σε απόλυτο µέγεθος 6.000 γυναίκες 

επιχειρηµατίες. Αντίθετα, παρατηρείται σηµαντική µείωση στον αριθµό των ανδρών 

επιχειρηµατιών από 50.000 σε 39.000. Παράλληλα, οι πιθανότητες ανάληψης 

επιχειρηµατικής δράσης στον κλάδο από τις γυναίκες αυξάνονται κατά 2,5% 

παραµένοντας ωστόσο σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα σε σύγκριση µε τις πιθανότητες 

των ανδρών (13% στις γυναίκες έναντι 87% στους άνδρες). Αντίστοιχα, η υποχώρηση 

της συνολικής επιχειρηµατικότητας στον κλάδο ως συγκριτικά περισσότερο έντονη από 
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την υποχώρηση της συνολικής µισθωτής εργασίας του κλάδου µεταφράζεται σε 

αύξηση του µέσου µεγέθους των επιχειρήσεων του κλάδου. Έτσι, το µέσο µέγεθος των 

επιχειρήσεων του κλάδου την εξεταζόµενη περίοδο αυξήθηκε κατά 15,1%. 

 

� Χονδρικό – Λιανικό εµπόριο 
 

Ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εµπορίου συγκεντρώνει περίπου το 25% των 

επιχειρηµατιών του κάθε φύλου. Το συνολικό ανθρώπινο δυναµικό του κλάδου 

αυξήθηκε κατά τη δεκαετία 1993-2003 σε ποσοστό 36% και διαµορφώθηκε το 2003 

περίπου στους 393.000 επιχειρηµατίες και µισθωτούς. Ο αριθµός των γυναικών 

επιχειρηµατιών αυξήθηκε από 8.700 το 1993 σε 13.200 το 2003, δηλαδή αύξηση κατά 

50,5%, ενώ µεγαλύτερη αύξηση σε σχετικούς όρους παρουσίασε η γυναικεία µισθωτή 

απασχόληση κατά 65%. Από την άλλη πλευρά οι άνδρες παρουσίασαν οριακή αύξηση 

του αριθµού των επιχειρηµατιών και αύξηση 30% της µισθωτής τους απασχόλησης. Η 

µεγαλύτερη αύξηση του αριθµού των γυναικών έναντι των ανδρών στο επίπεδο των 

επιχειρηµατιών, αλλά και ο ακόµα µεγαλύτερος ρυθµός αύξησης στη µισθωτή  

απασχόληση είχαν ως αποτέλεσµα την ενίσχυση της παρουσίας και αντιπροσώπευσης 

των γυναικών στον επιχειρηµατικό στίβο του κλάδου. Ειδικότερα, το 1993 ο αριθµός 

των γυναικών επιχειρηµατιών στον κλάδο κάλυπτε το 40,6% του αριθµού των 

επιχειρηµατιών που αναλογούσαν στις γυναίκες βάσει της συµµετοχής τους στο 

ανθρώπινο δυναµικό των επιχειρήσεων του κλάδου, ενώ το 2003, το αντίστοιχο 

ποσοστό κάλυψης αυξήθηκε στο 46,6% διατηρώντας ωστόσο µεγάλο το 

επιχειρηµατικό κενό ανάµεσα στα δύο φύλα. Η πιθανότητα ανάληψης επιχειρηµατικής 

δράσης στον κλάδο από τις γυναίκες αυξάνεται από το 13,7% το 1993 στο 18,9% το 

2003. Αντίθετα, οι άνδρες εµφανίζουν σηµαντική υποχώρηση των πιθανοτήτων τους 

για ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης, όµως οι πιθανότητες των ανδρών εξακολουθούν 

να είναι αρκετά περισσότερες από αντίστοιχες πιθανότητες των γυναικών. 

 
� Ξενοδοχεία – Εστιατόρια 

 
Αναφορικά µε τον κλάδο των ξενοδοχείων-εστιατορίων, ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν 

η αύξηση του αριθµού των γυναικών επιχειρηµατιών, της τάξεως του 320% ή σε 

απόλυτο µέγεθος κατά 6.500 γυναίκες. Από την άλλη πλευρά, η αύξηση των ανδρών 

επιχειρηµατιών ήταν, σε σχετικούς όρους, µικρότερη και έφτασε το 36% ή 8.000 

άνδρες επιχειρηµατίες. Οι πιθανότητες ανάληψης επιχειρηµατικής δράσης στον κλάδο 

από τις γυναίκες αν και υπερδιπλασιάζονται και φτάνουν το 2003 στο 23,6% έναντι 

11,5% το 1993, ωστόσο παραµένουν σηµαντικά λιγότερες από τις αντίστοιχες 

πιθανότητες των ανδρών που είναι 76,4% το 2003. 
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� Εκπαίδευση 
 

Ο κλάδος της εκπαίδευσης αποτελεί έναν από τους κλάδους των υπηρεσιών όπου 

η συµµετοχή των γυναικών στη συνολική του απασχόληση είναι σηµαντικά µεγαλύτερη 

από την αντίστοιχη συµµετοχή των ανδρών. Τη δεκαετία 1993-2003, το συνολικό 

ανθρώπινο δυναµικό του κλάδου αυξήθηκε περίπου κατά 57.000 άτοµα ή αύξηση 30% 

φτάνοντας το 2003 στους 244.000 επιχειρηµατίες και εργαζόµενους. Αν και οι γυναίκες 

συµµετείχαν στο 82,5% αυτής της αύξησης, ωστόσο, η επίδοσή τους στο επίπεδο της 

επιχειρηµατικής δράσης ήταν αρνητική. Ειδικότερα, παρατηρείται µείωση του αριθµού 

των γυναικών επιχειρηµατιών στον κλάδο κατά 24%, ενώ ο αριθµός των ανδρών 

επιχειρηµατιών αυξήθηκε κατά 34%. Αντίθετα, στο επίπεδο της µισθωτής 

απασχόλησης, η επίδοση των γυναικών ήταν κατά πολύ µεγαλύτερη από αυτή των 

ανδρών µε αποτέλεσµα την εξεταζόµενη περίοδο να καταλάβουν περίπου τις 48.000 

από τις 56.000 θέσεις µισθωτής απασχόλησης που δηµιουργήθηκαν στον κλάδο. 

Αντίστοιχα, οι πιθανότητες των γυναικών για ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης στον 

κλάδο υποχωρούν σηµαντικά, ενώ αυτές των ανδρών αυξάνονται. Έτσι, οι πιθανότητες 

των γυναικών υποχωρούν από το 46,1% το 1993 στο 32,7% το 2003. Παράλληλα, η 

µεγαλύτερη δυναµική που εκδηλώθηκε στο επίπεδο της µισθωτής απασχόλησης, 

έναντι της δυναµικής σε επίπεδο επιχειρηµατιών προκάλεσε τη σηµαντική αύξηση, σε 

όρους απασχόλησης, του µέσου µεγέθους των επιχειρήσεων του κλάδου. Ειδικότερα, 

τη δεκαετία 1993 – 2003, το µέσο µέγεθος των επιχειρήσεων στον κλάδο αυξήθηκε 

κατά 22,4%. 

 
� Κλάδος υγείας και πρόνοιας 

 
Ο κλάδος της υγείας – πρόνοιας παρουσιάζει ανάλογη εικόνα µε αυτήν του κλάδου 

της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριµένα, την περίοδο 1993-2003, το συνολικό ανθρώπινο 

δυναµικό του κλάδου αυξήθηκε κατά 10,6% ή 14.300 άτοµα. Ωστόσο, η µεταβολή αυτή 

αποτυπώθηκε µε διαφορετική ένταση στα δύο φύλλα. Στο επίπεδο επιχειρηµατιών, οι 

γυναίκες παρουσίασαν αύξηση κατά 11,5%, ενώ η αντίστοιχη επίδοση στους άνδρες 

ήταν αρκετά µεγαλύτερη σε ύψος 48%. Παράλληλα, η µισθωτή απασχόληση των 

γυναικών αυξήθηκε την ίδια περίοδο κατά 7%, ενώ και σε αυτό το επίπεδο οι άνδρες 

παρουσίασαν συγκριτικά καλύτερη επίδοση σε ποσοστό 16%.Οι σαφώς καλύτερες 

επιδόσεις στους άνδρες και η µικρότερη δυναµική στις γυναίκες προκάλεσαν τη µείωση 

της αντιπροσώπευσης των τελευταίων στους επιχειρηµατίες του κλάδου. Ειδικότερα, το 

1993, ο αριθµός των γυναικών επιχειρηµατιών στον κλάδο κάλυπτε το 68,1% του 

αριθµού των γυναικών επιχειρηµατιών που αναλογούσαν στις γυναίκες βάσει της 

συµµετοχής τους στο ανθρώπινο δυναµικό των επιχειρήσεων του κλάδου, ενώ το 
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2003, το αντίστοιχο ποσοστό υποχώρησε στο 59,6%. Αντίστοιχα, οι πιθανότητες 

ανάληψης επιχειρηµατικής δράσης στον κλάδο από τις γυναίκες παρουσίασαν µείωση 

και έφτασαν το 2003 στο 38,6% έναντι 45,4% το 1993. Επιπλέον, η µεγαλύτερη σε 

σχετικούς όρους αύξηση του αριθµού των επιχειρηµατιών στον κλάδο σε συνδυασµό 

µε τη σχετικά µικρότερη αύξηση της µισθωτής απασχόλησης, προκάλεσαν την 

υποχώρηση του µέσου µεγέθους των επιχειρήσεων. Έτσι, στον κλάδο, κατά τη 

δεκαετία 1993-2003, παρατηρείται µείωση του µέσου µεγέθους των επιχειρήσεων κατά 

16,2%. 

 
� Κλάδος Ενδιάµεσων Χρηµατοπιστωτικών Οργανισµών 

 
Τη δεκαετία 1993-2003, ο κλάδος των ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών 

οργανισµών και επιχειρήσεων παρουσιάζει εντυπωσιακά υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης 

στη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων. Ο αριθµός των επιχειρηµατιών αυξάνεται κατά 

420%, ενώ το συνολικό ανθρώπινο δυναµικό του κλάδου αυξάνεται περίπου κατά 11%, 

φτάνοντας το 2003 στους 94.000 εργοδότες και µισθωτούς. Ο αριθµός των γυναικών 

επιχειρηµατιών στον κλάδο αυξάνεται µε ιδιαίτερα εντυπωσιακό ρυθµό 970%. Οι 

ρυθµοί αυτοί είναι αποτέλεσµα της ανάπτυξης στον κλάδο των νέων επιχειρήσεων. 

 
� Κλάδος ∆ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας 

 
Ο κλάδος των υπηρεσιών διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, τη δεκαετία 1993-2003, 

παρουσιάζει το δεύτερο υψηλότερο ρυθµό αύξησης της απασχόλησης ανάµεσα σε 

όλους τους κλάδους της οικονοµίας. Το συνολικό ανθρώπινο δυναµικό του κλάδου 

αυξάνεται κατά 66.000 άτοµα ή 83% και το 2003 φτάνει στις 146.000 επιχειρηµατίες και 

µισθωτούς. Το γυναικείο ανθρώπινο δυναµικό του κλάδου εµφανίζει εντυπωσιακούς 

ρυθµούς αύξησης τόσο στο επίπεδο της επιχειρηµατικής δράσης όσο και στο επίπεδο 

της µισθωτής απασχόλησης. Ειδικότερα, οι γυναίκες επιχειρηµατίες αυξήθηκαν τη 

δεκαετία 1993-2003 κατά 47%, ενώ η γυναικεία µισθωτή απασχόληση στον κλάδο 

υπερδιπλασιάστηκε φτάνοντας το 2003 περίπου στις 68.000 θέσεις µισθωτής εργασίας 

από τις συνολικά 124.000 θέσεις του κλάδου. Όλες οι παραπάνω µεταβολές στη 

σύνθεση του ανθρώπινου κεφαλαίου του κλάδου είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση της 

αντιπροσώπευσης των γυναικών στον επιχειρηµατικό στίβο, καθώς και την αύξηση 

των πιθανοτήτων τους στην ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης και θέσεων µισθωτής 

εργασίας. Αναλυτικότερα, το 1993, ο αριθµός των γυναικών επιχειρηµατιών στον κλάδο 

κάλυπτε µόλις το 41% του αριθµού των γυναικών επιχειρηµατιών που αναλογούσαν 

στις γυναίκες βάσει της συµµετοχής τους στο ανθρώπινο δυναµικό των επιχειρήσεων 

του κλάδου, ενώ το 2003, το αντίστοιχο ποσοστό κάλυψης αυξήθηκε στο 47%. 

Αντίστοιχα, οι πιθανότητες των γυναικών για ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης στον 
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κλάδο αυξήθηκαν από 18,6% το 1993 σε 23,6% το 2003, παραµένοντας ωστόσο 

αρκετά λιγότερες από τις αντίστοιχες των ανδρών. 

 
 
� Κλάδος Κατασκευών 

 
Στον κλάδο των κατασκευών η παρουσία γυναικών επιχειρηµατιών είναι ελάχιστη 

και η επιχειρηµατική δράση και διοίκηση του συνόλου σχεδόν των επιχειρήσεων του 

κλάδου ανήκει στους άνδρες. Η συµµετοχή των γυναικών στο συνολικό ανθρώπινο 

δυναµικό του κλάδου, αν και αυξήθηκε κατά την δεκαετία 1993-2003, ωστόσο 

παραµένει σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα. Το 2003, από τους 247.000 επιχειρηµατίες και 

µισθωτούς του κλάδου, οι γυναίκες συγκέντρωναν µόλις το 3% ή 7.500 γυναίκες, ενώ 

το αντίστοιχο ποσοστό το 1993 δεν ξεπερνούσε το 1,5%. Η µεταβολή της 

απασχόλησης των γυναικών τη δεκαετία 1993-2003 αφορά σχεδόν στο σύνολό της τις 

θέσεις µισθωτής εργασίας, ενώ παρόµοια είναι και η εικόνα της µεταβολής της 

συνολικής απασχόλησης των ανδρών στον κλάδο. Ωστόσο, η αύξηση της µισθωτής 

απασχόλησης των γυναικών στον κλάδο ήταν αρκετά µεγαλύτερη από την αύξηση της 

µισθωτής απασχόλησης των ανδρών, ενώ παράλληλα ήταν και αρκετά µεγαλύτερη 

από την αύξηση του αριθµού των γυναικών επιχειρηµατιών. Οι διαφορετικού είδους και 

µεγέθους τάσεις ανάµεσα στα δύο φύλα και ιδιαίτερα ανάµεσα στους επιχειρηµατίες και 

µισθωτούς κάθε φύλου είχαν ως αποτέλεσµα τη σηµαντική υποχώρηση της 

αντιπροσώπευσης των γυναικών επιχειρηµατιών στον κλάδο. 

 

� Κλάδος Μεταφορών και Επικοινωνιών 
 

Η κυριαρχία των ανδρών, όχι µόνο στον επιχειρηµατικό στίβο, αλλά και στις θέσεις 

µισθωτής απασχόλησης του κλάδου, καθώς και η σχετικά περιορισµένη αύξηση της 

συνολικής τους απασχόλησης χαρακτηρίζουν τον κλάδο των µεταφορών και 

επικοινωνιών. Ειδικότερα, την περίοδο 1993-2003, το συνολικό ανθρώπινο δυναµικό 

των επιχειρήσεων του κλάδου αυξήθηκε µόλις κατά 4%. Η µεταβολή αυτή ήταν 

αποτέλεσµα δύο διαφορετικών τάσεων. Από τη µια πλευρά αυξήθηκε η συνολική 

µισθωτή απασχόληση στον κλάδο κατά 9.000 άτοµα, ενώ από την άλλη πλευρά, 

µειώθηκε σηµαντικά ο αριθµός των επιχειρηµατιών κατά 2.000 άτοµα, δηλαδή κατά 

18,5%. Η µείωση του αριθµού των επιχειρηµατιών ήταν – σε σχετικούς όρους – 

ελαφρώς µεγαλύτερη στις γυναίκες, ενώ από τις 9.000 νέες θέσεις µισθωτής εργασίας, 

περίπου τις 8.000 θέσεις κατέλαβαν οι γυναίκες. Αποτέλεσµα όλων των παραπάνω 

µεταβολών στην απασχόληση των δύο φύλων ήταν η σηµαντική µείωση της 

αντιπροσώπευσης των γυναικών στους επιχειρηµατίες του κλάδου. Ειδικότερα, το 

1993, ο αριθµός των γυναικών επιχειρηµατιών στον κλάδο κάλυπτε το 47,9% του 
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αριθµού των επιχειρηµατιών που αναλογούσαν στις γυναίκες βάσει της συµµετοχής 

τους στο ανθρώπινο δυναµικό των επιχειρήσεων του κλάδου, ενώ το 2003, το 

αντίστοιχο ποσοστό κάλυψης υποχώρησε στο 35,5%. Παράλληλα, αν και οι 

πιθανότητες ανάληψης επιχειρηµατικής δράσης στον κλάδο µειώθηκαν και για τα δύο 

φύλα, ωστόσο, οι πιθανότητες των ανδρών εξακολουθούν να είναι συγκριτικά 

περισσότερες από τις πιθανότητες των γυναικών (το 2003 6,6% στις γυναίκες έναντι 

93,4% στους άνδρες). 

 
� Λοιπές υπηρεσίες 

 
Τη δεκαετία 1993 – 2003, στον κλάδο των λοιπών υπηρεσιών κοινωνικού και 

ατοµικού χαρακτήρα, το συνολικό ανθρώπινο δυναµικό αυξάνεται κατά 30% φτάνοντας 

το 2003 περίπου στους 110.000 επιχειρηµατίες και µισθωτούς. Ο αριθµός των 

γυναικών επιχειρηµατιών του κλάδου παρουσιάζει µείωση κατά 10%, ενώ οι άνδρες 

εργοδότες αυξάνονται περίπου κατά 20%. Στο επίπεδο της µισθωτής απασχόλησης, οι 

θέσεις εργασίας αυξάνονται κατά 25.000, ενώ από αυτές, οι 17.000 κατελήφθησαν από 

γυναίκες. Με βάση τις παραπάνω µεταβολές, την εξεταζόµενη περίοδο, η 

αντιπροσώπευση των γυναικών στους επιχειρηµατίες του κλάδου υποχωρεί στο 91,4% 

του αριθµού των εργοδοτριών που αναλογούσαν στις γυναίκες βάσει της συµµετοχής 

τους στο ανθρώπινο δυναµικό των επιχειρήσεων του κλάδου. Το 1993, η 

αντιπροσώπευση των γυναικών στους επιχειρηµατίες του κλάδου ήταν µεγαλύτερη 

από αυτήν που τους αναλογούσε και έφτανε στο 124,4%. Η υποχώρηση του αριθµού 

των γυναικών επιχειρηµατιών στον κλάδο µείωσε και τις πιθανότητές τους για την 

ανάληψη επιχειρηµατικής δραστηριότητας από 46,3% το 1993 σε 40,3% το 2003, ενώ 

αντίθετα η δυναµικότερη παρουσία τους στο επίπεδο της µισθωτής απασχόλησης 

αύξησε τις πιθανότητές τους για ανάληψη θέσεων µισθωτής εργασίας. 

 
 
5.6. Επίλογος Κεφαλαίου  
 
 

Βασικό αντικείµενο µελέτης στο κεφάλαιο αυτό, αποτέλεσε η µελέτη και ανάλυση 

της κλαδικής διάρθρωσης των γυναικείων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Πιο 

συγκεκριµένα, αναφέρεται πως µία επιχείρηση µπορεί να είναι ατοµική επιχείρηση ή 

εταιρική επιχείρηση. Η εταιρική επιχείρηση ανήκει σε δύο ή περισσότερα άτοµα, τους 

εταίρους, που συνδέονται µε ειδική σχέση µεταξύ τους, η οποία καθορίζεται ανάλογα 

µε το είδος της εταιρείας. Βασικές µορφές της εταιρικής επιχείρησης είναι: οµόρρυθµη, 

ετερόρρυθµη, ανώνυµη εταιρεία και εταιρεία περιορισµένης ευθύνης. Αναφέρθηκε 

επίσης, πως ο ισχυρός αγροτικός τοµέας της ελληνικής οικονοµίας υπήρξε πόλος 
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έλξης για τη γυναίκα – επιχειρηµατία. Αν και ο πρώτος γυναικείος συνεταιρισµός 

ιδρύθηκε το 1957 στη Σαρακίνα Γρεβενών, η µεγαλύτερη ανάπτυξη παρατηρήθηκε τη 

δεκαετία του 1980 λόγω της ευαισθητοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα 

ισότητας. 

 
Μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το έτος 1981, οι γυναικείοι 

αγροτουριστικοί συνεταιρισµοί έχουν αυξηθεί και εµπνέουν, ως µοντέλο συλλογικής 

επιχειρηµατικής οργάνωσης, τις γυναίκες στην ύπαιθρο αλλά και τις αυτοδιοικήσεις σε 

όλα τα επίπεδα (περιφέρειες, νοµαρχίες και δήµους) ανά την Ελλάδα, οι οποίες 

βλέπουν τους γυναικείους συνεταιρισµούς ως εργαλείο τοπικής ανάπτυξης, µε την 

κινητοποίηση των τοπικών πόρων και την ενεργοποίηση του γυναικείου στοιχείου. Να 

σηµειωθεί τέλος, ότι δεν λείπουν και οι µικτοί συνεταιρισµοί, καθώς το οικονοµικό 

ενδιαφέρον της δραστηριότητας ωθεί τους άνδρες να γίνονται µέλη των συνεταιρισµών 

αυτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο – ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  
 
 
6.1.  Εισαγωγή Κεφαλαίου 
 
 

Βασικό αντικείµενο µελέτης στο παρόν κεφάλαιο, αποτελεί η µελέτη και ανάλυση 

των παραγόντων της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριµένα, 

αναλύονται οι φορείς και υπηρεσίες υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας 

καθώς και τα προγράµµατα και οι δράσεις που ενθαρρύνουν και βοηθούν 

αποτελεσµατικά τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα στις µέρες µας. 

 
 
6.2. Φορείς και Υπηρεσίες Υποστήριξης της Γυναικείας 

Επιχειρηµατικότητας 
 
 

Η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας. Ιδιαίτερα, όταν αναφερόµαστε σε οικονοµίες όπως η 

Ελληνική, που έχουν δοµηθεί µε κορµό τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, η επιχειρηµατική 

δράση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα και επηρεάζει κρίσιµους οικονοµικούς 

παραµέτρους, όπως την παραγωγή, την απασχόληση και την ισόρροπη ανάπτυξη. 

Κρίσιµο επίσης µέγεθος όχι µόνο για την οικονοµία αλλά και για την κοινωνία είναι και 

το θέµα της απασχόλησης µιας και ο αντίκτυπος του επηρεάζει καθοριστικά την 

ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και για την ισότητα των ευκαιριών που τους 

παρέχονται. Η ενίσχυση της απασχόλησης απαιτεί κατάλληλες πολικές που θα δίνουν 

σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα να συµµετέχουν στην παραγωγική διαδικασία. 

 

Μελετώντας τα στοιχεία τόσο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, όσο και των 

αντίστοιχων ευρωπαϊκών οργανισµών διαπιστώνουµε ότι στις γυναίκες, που 

αποτελούν ένα σηµαντικό κοµµάτι του παραγωγικού δυναµικού της χώρας µας, δεν 

έχουν δοθεί εκείνες οι ευκαιρίες που δικαιούνται προκειµένου να συµµετάσχουν στην 

παραγωγική διαδικασία. Και είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι αρµόδιοι φορείς 

εξαντλούνται στη διαπίστωση ότι η ανεργία είναι γένους θηλυκού, χωρίς να 

προγραµµατίζουν κινήσεις και δράσεις, που θα ανατρέψουν αυτή την πραγµατικότητα, 

που θα δώσουν ώθηση στη γυναικεία παρουσία στο παραγωγικό γίγνεσθαι.  

 

Τα τελευταία χρόνια, κυρίως µέσω διαφόρων φορέων γίνεται µία αξιόλογη 

προσπάθεια ενίσχυσης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών που αναλαµβάνονται από 
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γυναίκες και οι οποίες µε δυναµισµό διεκδικούν τη θέση που ισότιµα δικαιούνται στην 

παραγωγική διαδικασία. Φορείς που υποστηρίζουν την γυναικεία επιχειρηµατικότητα 

είναι οι ακόλουθοι: 

 
� Σύνδεσµος Επιχειρηµατιών Γυναικών Ελλάδος 

 
Ο Σύνδεσµος Επιχειρηµατιών Γυναικών Ελλάδας (ΣΕΓΕ) ιδρύθηκε το 1997 µε έδρα 

τη Θεσσαλονίκη και έχει Πανελλαδική εµβέλεια. Ο ΣΕΓΕ είναι ένας µη κυβερνητικός και 

µη κερδοσκοπικός οργανισµός για γυναίκες που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα 

στην Ελλάδα. Είναι µέλος της Επιτροπής Εµπορίου και Ανάπτυξης του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), 

ενώ αρκετά µέλη του συµµετέχουν στις διοικήσεις Επιµελητριών. Επίσης κατέχει την 

αντιπροεδρία της Οµοσπονδίας Συνδέσµων Γυναικών Επιχειρηµατιών της Μεσογείου 

(AFAEMME) και 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. 

 

Ο ΣΕΓΕ παρέχει στις γυναίκες επιχειρηµατίες της Ελλάδας το περιβάλλον για να 

αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους, προάγει τη νεανική επιχειρηµατικότητα, βελτιώνει 

την αναγνωρισιµότητα των επιτευγµάτων τους στις επιχειρήσεις τους και προωθεί την 

ανάπτυξη των γυναικείων επιχειρήσεων µέσα από την έρευνα και τη πληροφόρηση. Ο 

ΣΕΓΕ προάγει τη δεοντολογία και την ηθική στην άσκηση της επαγγελµατικής 

δραστηριότητας των γυναικών, ενώ συγχρόνως αναλαµβάνει πρωτοβουλίες που 

αποδεικνύουν τη συναίσθηση της κοινωνικής του ευθύνης.  

 

Ο ΣΕΓΕ απαριθµεί σήµερα περισσότερα από 650 µέλη απ’ όλη την Ελλάδα, τα 

οποία απολαµβάνουν τη δυνατότητα να : 

- συνδέονται µε γυναίκες επιχειρηµατίες που έχουν παρόµοια τρόπο σκέψης και 

διάθεση να µοιραστούν ιδέες, πληροφορίες και ευκαιρίες, 

- παρακολουθούν εκδηλώσεις και συνέδρια για ζωτικά θέµατα που αφορούν στην 

επιχειρηµατικότητα, 

- διευρύνουν την επιχειρηµατική τους δικτύωση και γνωστική βάση, 

- αποκτούν πρόσβαση σε επιχειρηµατικά δίκτυα της Ελλάδας και του εξωτερικού 

για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, 

- συµµετέχουν και επωφελούνται από τη θέση του ΣΕΓΕ ως φορέα 

εκπροσώπησης για τη βελτίωση των κοινωνικών, πολιτικών και 

επιχειρηµατικών θεµάτων που αφορούν στις γυναίκες επιχειρηµατίες, 
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- εκπαιδεύονται αυτές και το προσωπικό τους σε εξειδικευµένα προγράµµατα και 

σεµινάρια, 

- ενηµερώνονται για επιχειρηµατικά, αναπτυξιακά εθνικά και κοινοτικά 

προγράµµατα και οικονοµικά θέµατα άµεσου ενδιαφέροντος, 

- συµµετέχουν σε µία κοινότητα που αναγνωρίζει τη σηµασία της προσωπικής 

ανάπτυξης και αλλαγής,  

- ανταλλάσουν εµπειρίες, αποκτούν πρόσβαση στη γνώση και αναζητούν νέους 

συνεργάτες, 

- διατηρούν και διευρύνουν δίκτυα επικοινωνίας. 

 

� Σύνδεσµος Επιχειρηµατιών Γυναικών της Μεσογείου (AFAEMME) 
 

Ο Σύνδεσµος Επιχειρηµατιών Γυναικών της Μεσογείου (AFAEMME) ιδρύθηκε τον 

Ιούλιο του 2002 και αποτελεί την Ένωση των Οργανισµών των γυναικών 

επιχειρηµατιών της Μεσογείου. Τα µέλη της προέρχονται από 23 χώρες της 

Μεσογείου, συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας. Απώτερος στόχος του AFAEMME 

είναι να συνδέσει τις Ενώσεις και τους Συνδέσµους των γυναικών επιχειρηµατιών και 

των στελεχών των µεσογειακών χωρών συµβάλλοντας: 

- στην πολιτιστική ανάπτυξη των γυναικών στις επιχειρήσεις και των γυναικών 

γενικότερα, 

- στην συνεχή και αναπόσπαστη κατάρτιση των γυναικών, 

- στην προώθηση της ισότητας και στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας, 

- στην ανάπτυξη σχέσεων και στην ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των γυναικών 

επιχειρηµατιών που κατοικούν στην λεκάνη της Μεσογείου και ειδικότερα των 

γυναικών των οποίων οι χώρες ανήκουν ως µέλη στο Σύνδεσµο 

Επιχειρηµατιών Γυναικών της Μεσογείου, 

- στον συντονισµό των προσπαθειών των διαφορετικών Συνδέσµων και 

Οργανισµών υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στο χώρο της 

Μεσογείου, 

- στην άσκηση επιρροής στην κοινή γνώµη µέσω ενηµερωτικών εκστρατειών για 

την βελτίωση των κοινωνικο-οικονοµικών συνθηκών για τις γυναίκες 

 
� Portal ενηµέρωσης  για τη γυναίκα επιχειρηµατία 

 
Το businesswoman.gr  είναι το πρώτο ελληνικό ηλεκτρονικό περιοδικό για τη 

γυναικεία επιχειρηµατικότητα µε στόχο την άµεση ενηµέρωση και αξιόπιστη 

πληροφόρηση όλων των ενδιαφεροµένων επαγγελµατιών, στελεχών και 

επιχειρηµατιών γυναικών. ∆ηµιουργήθηκε από µία οµάδα γυναικών επιχειρηµατιών, µε 
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στόχο την εξοικείωση της σύγχρονης γυναίκας επιχειρηµατία µε τη συνεχώς 

εξελισσόµενη τεχνολογία. Πρόθεση του είναι να φέρει σε επαφή τις επιχειρηµατίες µε 

καταξιωµένους επιστήµονες και ειδικούς στο χώρο των επιχειρήσεων και παράλληλα, 

να τις ενηµερώσουν υπεύθυνα και λεπτοµερειακά για προγράµµατα, υπηρεσίες και 

πηγές που θα δώσουν τη δυνατότητα να εξοικονοµήσουν χρόνο και χρήµα.  

 

Το businesswoman.gr είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας µέσω του οποίου 

προσεγγίζονται θέµατα κοινού ενδιαφέροντος και ανταλλάσσονται απόψεις µε γυναίκες 

επιχειρηµατίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσµο. Καλύπτει πολύπλευρα τις ανάγκες 

πληροφόρησης της σύγχρονης γυναίκας επιχειρηµατία χωρίς να είναι εξαρτηµένο από 

συλλόγους, οµάδες ειδικών συµφερόντων ή άλλους φορείς. 

 

Στα περιεχόµενα του µπορεί κανείς να βρει έρευνες, απόψεις και συµβουλές 

ειδικών, ενηµέρωση σχετικά µε προγράµµατα, σεµινάρια και εκθέσεις, χρηστικά θέµατα 

που αφορούν στην επιχειρηµατική καθηµερινότητα, παρουσιάσεις βιβλίων σχετικών µε 

τον κόσµο των business και της επιτυχίας, τα τελευταία νέα της τεχνολογίας, νέα και 

δηµοσιεύσεις επιχειρήσεων. 

 
� European Network to Promote Women’s Entrepreneurship (WES) 

 
Για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

δηµιούργησε το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας. 

Έχει µέλη από 31 ευρωπαϊκές χώρες συµπεριλαµβανοµένων της Κροατίας, της 

Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Τουρκίας. Οι εντεταλµένοι του δικτύου εκπροσωπούν 

κεντρικές εθνικές κυβερνήσεις και ινστιτούτα µε την αρµοδιότητα να προωθήσουν την 

γυναικεία επιχειρηµατικότητα. Στα µέλη του δικτύου παρέχονται συµβουλές, ενίσχυση, 

πληροφορίες και συνδέσµους επικοινωνίας σχετικά µε προγράµµατα ενίσχυσης της 

γυναικείας επιχειρηµατικότητας. Επίσης, βοηθούν για την αναγνώριση και εφαρµογή 

καλών πρακτικών επιχειρηµατικότητας. 

 
� Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας και Προώθησης Γυναικείας 

Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα  

 
Το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) λειτουργεί υπό την εποπτεία και 

χρηµατοδότηση της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Μερικοί από τους βασικούς στόχους 

ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Κ.Ε.Θ.Ι. είναι η διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας σε 

θέµατα ισότητας των φύλων, η τεκµηρίωση και παροχή πληροφόρησης στην 
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απασχόληση, επιχειρηµατικότητα και κοινωνική ένταξη και η υποστήριξη γυναικών για 

την προώθηση στην αγορά εργασίας. Γενικότερα στο Κ.Ε.Θ.Ι. λειτουργούν Κέντρα 

Πληροφόρησης και Συµβουλευτικής Γυναικών για την απασχόληση, την 

επιχειρηµατικότητα και την κοινωνική ένταξη στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, 

Ηράκλειο και Βόλο.  

 

Οι δραστηριότητες του Κ.Ε.Θ.Ι. είναι οι ακόλουθες: 

- διεξαγωγή ερευνών και µελετών για την ισότητα των φύλων, 

- δηµοσίευση και έκδοση µελετών, ερευνών και άλλου ενηµερωτικού υλικού 

(έντυπου και οπτικό – ακουστικού), 

- σχεδιασµός, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραµµάτων δράσης, που 

προωθούν τους στόχους για την άρση των διακρίσεων κατά των γυναικών, 

- µεταφορά τεχνογνωσίας και εµπειρίας σε θέµατα συµβουλευτικής γυναικών για 

την απασχόληση, την επιχειρηµατικότητα και την κοινωνική ένταξη, 

- παροχή πληροφοριών για τα δικαιώµατα των γυναικών και την ισότητα των 

φύλων, 

- ανάληψη της ευαισθητοποίησης, της εκπαίδευσης και της επιµόρφωσης 

ατόµων, οµάδων, φορέων και οργανισµών σε θέµατα σχετικά µε την ισότητα 

των φύλων,    

- λειτουργία πιλοτικών θεσµών που προωθούν καλές πρακτικές υπέρ των 

γυναικών, 

- προώθηση της αµφίδροµης πληροφόρησης σε θέµατα πολιτικής για την 

ισότητα των φύλων µε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς, 

- υποστήριξη της δικτύωσης και της σύνδεσης φορέων που δραστηριοποιούνται 

στην προώθηση των γυναικών στην απασχόληση, στην επιχειρηµατικότητα και 

στην κοινωνική ένταξη, 

- διοργάνωση διαλέξεων, ηµερίδων και συνεδρίων για την ευαισθητοποίηση των 

γυναικών και των ανδρών, καθώς και για την υποστήριξη δράσεων. 

 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Κ.Ε.Θ.Ι. είναι: 

- η ενηµέρωση και πληροφόρηση σχετικά µε θέµατα που αφορούν στην 

προώθηση της ισότητας των δύο φύλων, 

- διενέργεια µελετών, ερευνών και εκδόσεων στους ενδιαφερόµενους. 
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� Γενική Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) 

 
Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων είναι ο αρµόδιος κυβερνητικός φορέας 

για τον σχεδιασµό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρµογής των 

πολιτικών για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τοµείς. Αποτελεί 

αυτοτελή ∆ηµόσια Υπηρεσία και είναι αρµόδια για την προώθηση και πραγµατοποίηση 

της νοµικής και ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής, 

πολιτικής και οικονοµικής ζωής. 

 

Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων µέσω της Ειδικής Υπηρεσίας 

Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων της, υλοποιεί 

συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και δράσεις. Στο πλαίσιο του Εθνικού 

Προγράµµατος για την ουσιαστική Ισότητα των Φύλων υλοποιούνται έργα µε στόχο την 

αντιµετώπιση της ανισότητας των φύλων σε συγκεκριµένα θεµατικά πεδία της 

δηµόσιας πολιτικής και την δηµιουργία ή ενίσχυση θεσµών, δοµών και οργάνων 

παραγωγής πολιτικών.   

 

� Εθνικό Επιµελητηριακό ∆ίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηµατιών 

(Ε.Ε.∆.Ε.Γ.Ε.) 

 
Το Εθνικό Επιµελητηριακό ∆ίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηµατιών ιδρύθηκε 

το 2004 από τα έξι επιµελητήρια της Αττικής, µε στόχο την ενίσχυση της 

επιχειρηµατικότητας γυναικών και την προώθησή τους σε θέσεις ευθύνης, σύµφωνα µε 

τις αποφάσεις της Λισαβόνας, που θέλουν την Ευρώπη δεσπόζουσα δύναµη και µε την 

συµµετοχή των γυναικών. Το ∆ίκτυο τίθεται στη διάθεση των γυναικών επιχειρηµατιών, 

µελών των Ελληνικών Επιµελητηρίων, καθώς και εκείνων που θέλουν να ενταχθούν 

στην παραγωγή και κηρύσσει τον πόλεµο κατά της γυναικείας ανεργίας, της απαξίωσης 

και της ένταξης των γυναικών στις εφεδρείες των παραγωγικών τάξεων. 

Στόχοι του ∆ικτύου είναι : 

- Η ευαισθητοποίηση των Επιµελητηρίων και των επιχειρηµατιών-µελών τους 

σχετικά µε τα οφέλη της πλήρους ενσωµάτωσης των γυναικών στην οικονοµία. 

- Ο προσδιορισµός των εµποδίων, που αποτρέπουν τις γυναίκες από την πλήρη 

ένταξη τους στο εργατικό δυναµικό. 

- Η συµµετοχή των γυναικών στις παραγωγικές µονάδες και στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων. 
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6.3. Προγράµµατα και ∆ράσεις Ενίσχυσης της Γυναικείας 
Επιχειρηµατικότητας 

 
 

Στην ουσιαστική ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας από την πολιτεία, µε 

την αντιµετώπιση των προβληµάτων ρευστότητας σε νέες επιχειρηµατικές ιδέες, καθώς 

και µε την εφαρµογή πρακτικών λύσεων προς την κατεύθυνση αυτή, στοχεύουν τα 

προγράµµατα και οι δράσεις ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. Για την 

επίτευξη του στόχου ως µόνη λύση αναδεικνύεται η προώθηση προγραµµάτων και 

δράσεων για τη δηµιουργία καινοτόµων επιχειρήσεων από την «ανερχόµενη δύναµη» 

των γυναικών, ικανών να αντέξουν στον ανταγωνισµό τόσο της εγχώριας όσο και της 

διεθνής αγοράς. Παράλληλα η αξιοποίηση αυτών των προγραµµάτων, που 

προσφέρουν την κατάλληλη κατάρτιση στη νέα γυναίκα επιχειρηµατία στα πρώτα 

στάδια εκκίνησης της επιχείρησης της, προβάλλεται ως επιτακτική ανάγκη, µε στόχο 

την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και τη δηµιουργία νέων 

θέσεων εργασίας.  

 

Στην Ελλάδα η επιχειρηµατική δραστηριότητα των γυναικών κινείται σε χαµηλά 

επίπεδα. Συγκεκριµένα το 60% των γυναικών στη χώρα µας αποκτούν πανεπιστηµιακά 

πτυχία. Παρόλα αυτά, η συµµετοχή τους σε θέσεις υψηλής ευθύνης είναι µικρή. Μόνο 

το 3% των γυναικών στην Ευρώπη βρίσκεται στο «τιµόνι» µεγάλων εταιρειών, 

κατέχοντας διευθυντικές θέσεις. Στο πλαίσιο λοιπόν της ανάπτυξης, υποστήριξης και 

προώθησης της επιχειρηµατικότητας των γυναικών που επιθυµούν να 

δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά, αξιοποιώντας τις γνώσεις, την κατάρτιση και τα 

ταλέντα τους, αποσκοπούν τα προγράµµατα και οι κοινοτικές πρωτοβουλίες που 

αναφέρονται παρακάτω: 

 

� Πρόγραµµα «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας» 
 

Το πρόγραµµα «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας» 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 πρόγραµµα αποσκοπεί στη διευκόλυνση 

– µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων – της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από γυναίκες 

επιχειρηµατίες σε όλους σχεδόν τους τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Η 
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∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει στο 50% του συνολικού 

εγκεκριµένου προϋπολογισµού (60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων και σε 

πυρόπληκτες των νοµών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Εύβοιας, περιοχή 

Αιγιαλείας και επιλεγµένες περιοχές των νοµών Κεφαλληνίας και Μαγνησίας που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως πυρόπληκτες). Ο συνολικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός της 

πρότασης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ για τις επιχειρήσεις του τοµέα της 

µεταποίησης και του τοµέα της ανακύκλωσης / περιορισµού ρύπανσης, τα 100.000€ 

για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισµού τα 80.000€ για τις εµπορικές 

επιχειρήσεις µε κατώτατο όριο για όλες τις περιπτώσεις τα 30.000€. 

 

� Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL  
 

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL αποτελεί εργαλείο της ευρωπαϊκής στρατηγικής 

για την απασχόληση, χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 

στοχεύει στην πειραµατική εφαρµογή και διάδοση νέων τρόπων καταπολέµησης των 

διακρίσεων και της ανισότητας στον τοµέα της απασχόλησης. Το πρόγραµµα έχει 

σχεδιαστεί για να στηρίξει µια οριζόντια προσέγγιση στις πολιτικές και τις υπηρεσίες 

προς τις οποίες θα έχουν πρόσβαση πολλαπλές κατηγορίες αποκλεισµένων ή 

απειλούµενων από αποκλεισµό από την αγορά εργασίας οµάδων και να αντιµετωπίσει 

την αποσπασµατικότητα και την έλλειψη συντονισµού των εφαρµοζόµενων πολιτικών. 

  

Βασικές αρχές υλοποίησης του προγράµµατος αποτελούν: 

- οι αναπτυξιακές συµπράξεις, ως ισχυρές και δεσµευτικές συµφωνίες φορέων µε 

τη µορφή αστικών µη κερδοσκοπικών εταιρειών µέσω των οποίων 

νοµιµοποιούνται τα έργα, 

- η διακρατικότητα µέσω της ανταλλαγής εµπειριών και τεχνογνωσίας και της 

ανάπτυξης κοινών δράσεων στα θεµατικά αντικείµενα της EQUAL, 

- η καινοτοµία ως προς τις διαδικασίες και τις µεθόδους, τους στόχους και το 

περιεχόµενο των ενεργειών, 

- η ενδυνάµωση ως ενεργός συµµετοχή των οµάδων στόχου στην επιλογή και 

υλοποίηση των προτεινόµενων παρεµβάσεων, 

- η οριζόντια προσέγγιση στην προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών, 

- η ενσωµάτωση των καινοτόµων προσεγγίσεων στον κεντρικό κορµό των 

εθνικών πολιτικών για την απασχόληση. 
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Τα θεµατικά πεδία των προγραµµάτων που υλοποιούνται στα πλαίσια αυτά 

βασίζονται και αναφέρονται στους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την 

απασχόληση που είναι: 

- η βελτίωση της απασχόλησης, 

- η ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος, 

- η ενθάρρυνση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και των 

απασχολούµενων, 

- η ενίσχυση των πολιτικών ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες και 

- η υποστήριξη της κοινωνικής και επαγγελµατικής ένταξης των αιτούντων άσυλο. 

 

� Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ 
 

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER (Liaisons Entre Actions pour le Developpement 

des Economics Rurales) αποτελεί µία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία 

συµβάλλει στη προώθηση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στις λιγότερο 

ευνοηµένες περιοχές της ελληνικής υπαίθρου (ορεινές και µειονεκτικές), όπου και 

εφαρµόζεται. Οι βασικοί στόχοι του προγράµµατος αφορούν: 

- στην ενθάρρυνση των υποδειγµατικών τοπικών πρωτοβουλιών αγροτικής 

ανάπτυξης, 

- στην παροχή στήριξης σε δράσεις καινοτόµου, υποδειγµατικού και 

µεταβιβάσιµου χαρακτήρα, οι οποίες παρουσιάζουν τις νέες οδούς που µπορεί 

να ακολουθήσει η αγροτική ανάπτυξη, 

- στην ανταλλαγή εµπειριών και στην µεταφορά τεχνογνωσίας, 

- στην παροχή στήριξης σε προγράµµατα διακρατικής συνεργασίας, τα οποία 

προέρχονται από τοπικούς φορείς των αγροτικών περιοχών. 

 
Στρατηγικός στόχος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ είναι η συγκράτηση 

του αγροτικού πληθυσµού στην ύπαιθρο µε παρεµβάσεις που εξασφαλίζουν τη 

βιώσιµη ανάπτυξη της, δίνουν τη δυνατότητα συµπληρωµατικού εισοδήµατος και 

συµβάλλουν στη µείωση της ανεργίας, στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και στην 

προστασία του περιβάλλοντος. 

 

� Πρόγραµµα «women@business» 
 

Το ευρωπαϊκό πρόγραµµα women@business αναπτύχθηκε από µία διακρατική 

κοινοπραξία η οποία συστάθηκε ειδικά µε σκοπό την υλοποίηση του. Αποτελείται από 

έξι εταίρους µε βάσεις σε πέντε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κύπρο-Ελλάδα-
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Εσθονία-Ιταλία και Ηνωµένο Βασίλειο) µε συµπληρωµατική εξειδίκευση και εµπειρία. Η 

Γερµανία είναι συµµετέχουσα χώρα. 

 

Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας σε τρία επίπεδα, 

προάγοντας την αρχή της µάθησης, πράξης και αποτελεσµατικής σκέψης. Με βάση το 

σκοπό αυτό, το έργο έχει σχεδιαστεί ώστε να αναβαθµίσει τη θεωρητική επιχειρηµατική 

γνώση, να προσφέρει πρακτική εµπειρία και να δηµιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες 

για αποτελεσµατική σκέψη και παροχή σωστής καθοδήγησης κατά την επιχειρηµατική 

δραστηριότητα. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Πλαισίου Αναφοράς 

Ανταγωνιστικότητας και Καινοτοµίας 2007 – 2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό την  

αιγίδα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας. 

 

Οι στόχοι του έργου είναι: 

- η δηµιουργία των απαραίτητων συνθηκών για νέες αποφοίτους πανεπιστήµιων 

και νέες από εθνικές µειονότητες ή µετανάστριες που θα τις ενθαρρύνουν να 

αναλάβουν επιχειρηµατική δράση, 

- η υλοποίηση ενός καινοτόµου µοντέλου συµβουλευτικών υπηρεσιών για τη 

στήριξη και προώθηση της επιχειρηµατικότητας το οποίο θα µπορεί να 

εφαρµόζεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και το οποίο θα συνεχίσει να αναπτύσσεται 

και µετά την ολοκλήρωση του έργου, 

- η προώθηση µιας συζήτησης µεταξύ των υπευθύνων παραγόντων για τη 

χάραξη πολιτικής και λήψη αποφάσεων σχετικά µε την απλοποίηση των 

διαδικασιών που αφορούν δυνητικούς επιχειρηµατίες ώστε να τους 

ενθαρρύνουν και να τους βοηθήσουν στο τοµέα αυτό.  

 

6.4. Επίλογος Κεφαλαίου  

 
Στο κεφάλαιο αυτό έγινε αναφορά στη µελέτη και ανάλυση των παραγόντων της 

γυναικείας επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. Ειδικότερα, αναλύθηκαν οι φορείς και οι 

υπηρεσίες υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας που εντοπίζονται στην 

Ελλάδα µέσω των διαφόρων µορφών συνδέσµων και portals καθώς και τα 

προγράµµατα και οι δράσεις της γυναικείας επιχειρηµατικότητας µε την συνδροµή των 

αναφερόµενων οργανισµών και συνεταιρισµών. 
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Βιβλιογραφία 6ου Κεφαλαίου 
 
 

• Υπουργείο Ανάπτυξης, (2007), Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηµατικότητα (2007-2013), Ιούλιος 2007 

 
 
Ηλεκτρονικές Πηγές 6ου Κεφαλαίου 
 
 

• Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) – http://www.isotita.gr/ 
 

• Εθνικό Επιµελητηριακό ∆ίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηµατιών 
(Ε.Ε.∆.Ε.Γ.Ε.) – http://www.eedege.eu/default.asp 

 
• European Network to Promote Women’s Entrepreneurship (WES) – 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-
entrepreneurship/women/wes-network/ 

 
• Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) – http://www.kethi.gr/ 

 
• Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL – http://www.equal-greece.gr/ 

 
• Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ – http://www.leader-plus.gr/ 

 
• Portal Ενηµέρωσης για τη γυναίκα επιχειρηµατία – 

http://www.businesswoman.gr/ 
 

• Πρόγραµµα women@business – http://www.womenatbusiness.eu/ 
 

• Σύνδεσµος Επιχειρηµατιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) – http://www.sege.gr/ 
 

• Σύνδεσµος Επιχειρηµατιών Γυναικών της Μεσογείου (AFAEMME) - 
http://www.afaemme.org/ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΠΑΡΑΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
 
7.1. Εισαγωγή Κεφαλαίου 
 
 

Ο στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, είναι η ανάλυση του φαινοµένου 

της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα σε συνδυασµό επίσης µε την παροχή 

κινήτρων και ευκαιριών για την ανάπτυξη των γυναικείων επιχειρήσεων. Σε αυτό το 

κεφάλαιο παρουσιάζεται µία εµπειρική έρευνα µικρής κλίµακας προκειµένου να 

ολοκληρωθεί η διπλωµατική εργασία. Η συλλογή των στοιχείων ολοκληρώθηκε µέσω 

βιβλιογραφικής έρευνας και σχετικών πληροφοριών µέσω ερωτηµατολογίων για την 

γυναικεία επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα.  

 
Η µεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε για την ολοκλήρωση της παρούσας 

διπλωµατικής εργασίας, βασίστηκε στη συλλογή στοιχείων µέσω πρωτογενούς και 

δευτερογενούς έρευνας και έγινε χρήση ερωτηµατολογίων ειδικά προσαρµοσµένων για 

τις ανάγκες της παρουσίασης της έρευνας. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί πως στο 

συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο, πρόκειται για ερωτήσεις που υποστηρίζουν το 

θεωρητικό κοµµάτι της µελέτης το οποίο και ακολουθείται από ποιοτική και ποσοτική 

διερεύνηση. Τέλος θα υπάρχει σχολιασµός των ερωτήσεων και αντίστοιχων 

απαντήσεων σχετικά µε τις υπό διερεύνηση υποθέσεις. 

 
 
7.2. Μεθοδολογία Έρευνας 
 
 

Η έρευνα η οποία διεξήχθη στην συγκεκριµένη µελέτη, βοηθά στην τεκµηρίωση του 

θέµατος της διπλωµατικής εργασίας. Κάθε επιστηµονική έρευνα απαιτεί µια 

«µεθοδολογία» να ακολουθήσει και να προκύψουν αξιόπιστα συµπεράσµατα. Αυτή 

αποτελείται από τρόπους και µεθόδους παραγωγής και ανάλυσης δεδοµένων έτσι 

ώστε οι διάφορες θεωρίες να ελεγχθούν προκειµένου να γίνουν αποδεκτές ή να 

απορριφθούν. Εποµένως η µεθοδολογία, σχετίζεται τόσο µε την λεπτοµερή έρευνα 

µέσω της οποίας συλλέγονται τα δεδοµένα καθώς και µε την επεξεργασία των 

δεδοµένων αυτών. Τα στοιχεία που συλλέγονται και παράγουν ποιοτικά δεδοµένα 

αναλύονται και επεξεργάζονται. Τα κριτήρια µε τα οποία επιλέχθηκαν τα σηµεία που 

πραγµατοποιείται η έρευνα, αναφέρονται στη πόλη του Πειραιά. Η συγκεκριµένη πόλη 

διαθέτει πολλά εµπορικά καταστήµατα, τα οποία λειτουργούνται και διοικούνται από 

γυναίκες επιχειρηµατίες. Επίσης, η συγκεκριµένη πόλη χαρακτηρίζεται ως πολυπληθής 
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µε άτοµα – καταναλωτές οι οποίοι επισκέπτονται καθηµερινά τα καταστήµατα αυτά για 

την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Επιλέχθηκαν εκείνα τα εµπορικά καταστήµατα 

όπου υπήρχε πρόσβαση σε γυναίκες επιχειρηµατίες που γνώριζαν για το αντικείµενο 

έρευνας και θα µπορούσαν να απαντήσουν στο συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο. Η 

εµπειρική έρευνα ακολούθησε την µέθοδο των ερωτηµατολογίων. Ο αριθµός 

ερωτηµατολογίων που επιλέχθηκε για την παρούσα έρευνα, είναι 30. 

Χρησιµοποιήθηκαν 30 ερωτηµατολόγια που απευθύνονται σε ισάριθµο δείγµα 

γυναικών επιχειρηµατιών, µε σκοπό να συλλεχθεί ένα ικανοποιητικό δείγµα έρευνας. 

Σχετικά µε τις τυχόν δυσκολίες πραγµατοποίησης της έρευνας ενδεικτικό πρόβληµα και 

δυσκολία στη πραγµατοποίηση της έρευνας αποτέλεσε σε ορισµένες περιπτώσεις και η 

απροθυµία από µέρους των γυναικών επιχειρηµατιών να απαντήσουν σε ολόκληρο ή 

σε µερικές ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου, αφού όπως ανέφεραν δεν διέθεταν τον 

ανάλογο χρόνο ή δεν επιθυµούσαν να συµµετάσχουν στην έρευνα. 

 
Ως αναφορά στην εννοιολογική διαφορά των ∆ευτερογενών από τα Πρωτογενή 

δεδοµένα ακολουθεί µία περιγραφή αυτών. Ως δευτερεύοντα δεδοµένα περιγράφονται 

εκείνα στα οποία οι πληροφορίες συλλέγονται και καταγράφονται από κάποιον άλλον 

νωρίτερα και για σκοπούς, οι οποίοι είναι διαφορετικοί από εκείνους του συγγραφέα. 

Τα δευτερεύοντα δεδοµένα παρέχουν την βάση για ένα καλό ιστορικό πληροφοριών 

και παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για τη θεµελίωση των θεωριών από την 

πρωταρχική έρευνα. Στην συνέχεια, πρωτογενή δεδοµένα ονοµάζονται εκείνα τα οποία 

αφορούν στη συλλογή πληροφοριών, για την διεξαγωγή αποκλειστικά µιας 

συγκεκριµένης έρευνας. Τα πρωτογενή δεδοµένα είναι µια άλλη πηγή πληροφοριών σε 

αυτήν την εργασία. Η συλλογή πρωτογενών στοιχείων µπορεί να γίνει µε διάφορες 

µεθόδους, µε πιο διαδεδοµένη αυτήν της δηµοσκόπησης. Οι δηµοσκοπήσεις έχουν τη 

δυνατότητα να µας δίνουν στοιχεία για τη στάση, τη γνώµη, τα πιστεύω, την 

προτιθέµενη και εκδηλωθείσα συµπεριφορά, τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά κλπ. 

Συνήθως στις µεθόδους καταγραφής / δηµοσκόπησης χρησιµοποιούνται ερωτήσεις, 

προκειµένου να συλλεχθούν οι κατάλληλες πληροφορίες. Οι ερωτήσεις αυτές είναι 

κατάλληλα προσαρµοσµένες και αποσκοπούν στην συλλογή πληροφοριών, ενώ η 

κατάρτιση τους είναι τέτοια που επιτρέπει την καταγραφή αξιόπιστων δεδοµένων.  

 
Μια δηµοσκόπηση µε συµπλήρωση ερωτηµατολογίων αποτελεί µία πηγή 

πληροφόρησης για το θέµα στο οποίο γίνεται η έρευνα. Ο συγκεκριµένος τρόπος 

βοηθά τον συγγραφέα να έχει καλύτερα αποτελέσµατα στην έρευνα του και να 

κωδικοποιεί ευκολότερα τις πληροφορίες που συλλέγει. Ένα σωστά διαρθρωµένο 

ερωτηµατολόγιο, αποσκοπεί περισσότερο στις πληροφορίες οι οποίες αποτελούν τον 
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πυρήνα της έρευνας και συντελεί αποτελεσµατικά στην δηµιουργία συµπερασµάτων 

και γενικών δεδοµένων. Τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου αυτής είναι το χαµηλό κόστος, 

η αναλυτική περιγραφή και ο καλύτερος έλεγχος της ροής των πληροφοριών. 

Μειονεκτήµατα τα οποία µπορούν να εντοπιστούν στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι 

ο χρόνος που απαιτείται για την συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων και οι απαντήσεις 

ίσως να µην είναι πάντα αντικειµενικές. 

 
 
7.3. Παράθεση Αποτελεσµάτων Έρευνας 

 
 

Στη συνέχεια, αναλύεται το ερωτηµατολόγιο που απευθύνεται σε 30 γυναίκες 

επιχειρηµατίες στην πόλη του Πειραιά και τα οποία ερωτηµατολόγια αποτελούνται από 

είκοσι (20) ερωτήσεις, όλες κλειστού τύπου. Οι απαντήσεις που δόθηκαν στις 

ερωτήσεις αυτές αναφέρονται ως ακολούθως µε τις διαγραµµατικές απεικονίσεις αυτών 

για κάθε ερώτηση ως εξής.  

 

Ερώτηση 1η: Θεωρείτε ότι στη σηµερινή ελληνική κοινωνία η συµφιλίωση 

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής µπορεί να επιτευχθεί; 
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Στην πρώτη ερώτηση οι 22 απάντησαν ναι (73,33%) και οι 8 όχι (26,67%). Η 

πλειοψηφία των γυναικών φαίνεται εδώ ότι κατορθώνει να συνδυάσει επιτυχώς τόσο 

την επαγγελµατική όσο και την προσωπική ζωή. Συνεπώς, οι γυναίκες έχουν αναπτύξει 
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τέτοιες ικανότητες και δεξιότητες που τους επιτρέπουν να συνδυάσουν µε επιτυχία την 

επιχειρηµατική δραστηριότητα µε τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Αν και η συµµετοχή 

των γυναικών στον επιχειρηµατικό τοµέα έχει παρουσιάσει αυξητικές τάσεις τα 

τελευταία χρόνια εντούτοις πολλά είναι αυτά που πρέπει να γίνουν προκειµένου να 

αντιµετωπιστούν οι δυσκολίες που προκύπτουν από την εξισορρόπηση της 

επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. Πολλές γυναίκες επιχειρηµατίες είναι 

παράλληλα επιφορτισµένες µε την φροντίδα των εξαρτηµένων µελών της οικογένειας 

(παιδία και ηλικιωµένοι) µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται σηµαντικά η ψυχική τους υγεία 

και η κοινωνική τους λειτουργικότητα. Συνεπώς καθίσταται επιτακτική η ανάγκη λήψης 

µέτρων για την βελτίωση της διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου καθώς και της 

συµφιλίωσης της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζώης. 

 
 
Ερώτηση 2η: Σε ποιο κλάδο δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας; 
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Στην δεύτερη ερώτηση, το 49,95% των γυναικών επιχειρηµατιών ασχολούνται µε 

επιχειρήσεις ετοίµων ενδυµάτων, το 26,64% µε τουριστικές και ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις και το 23,41% µε εµπόριο καλλυντικών. Η τάση των γυναικών 

επιχειρηµατιών να επιλέγουν τη δραστηριοποίηση στον τριτογενή τοµέα (λιανικό 

εµπόριο και υπηρεσίες κυρίως), παρατηρείται διεθνώς. Η επικέντρωση των γυναικών 

σε τέτοιου τύπου επιχειρήσεις δεν αποτελεί έκπληξη καθώς αποτελούν παραδοσιακούς 
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τοµείς απασχόλησης αυτών. Οι Loscocco & Robinson (1991) χαρακτηρίζουν τις 

επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου και υπηρεσιών «γυναικείου τύπου» και τις 

κατασκευαστικές, οικοδοµικές, υψηλής τεχνολογίας επιχειρήσεις «ανδρικού τύπου». 

Μία πιθανή εξήγηση για αυτό είναι ότι οι γυναίκες φαίνεται να αποδίδουν καλύτερα από 

τους άνδρες σε ηγετικές θέσεις που θεωρούνται «θηλυκές» από την φύση τους, 

δηλαδή, απαιτούν ικανότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας και συνεργασίας, όπως η 

παροχή υπηρεσιών, σε αντίθεση µε τους άνδρες που αποδίδουν καλύτερα σε ηγετικές 

θέσεις που απαιτούν καθοδήγηση και έλεγχο39.  

 
 
Ερώτηση 3η: Ποιος ο αριθµός των εργαζοµένων στην επιχείρησή σας; 
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Στην τρίτη ερώτηση, οι 20 επιχειρήσεις απασχολούν άτοµα από 3-5 (66,6%), οι 5 

επιχειρήσεις από 1-2 (16,7%) και οι υπόλοιπες 5 επιχειρήσεις από 6-10 (16,7%). Το 

φαινόµενο οι γυναικείες επιχειρήσεις να έχουν χαµηλό τζίρο και λίγο προσωπικό 

επιβεβαιώνεται και από πρόσφατες µελέτες στην Ελλάδα. Σε µελέτη του Εµπορικού και 
                                                      
39 Eagly et al., 1995 
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Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου  Αθηνών (1994), σε δείγµα 4.000 επιχειρήσεων στην 

Αττική βρέθηκε ότι οι γυναίκες διοικούν συνήθως µικρές επιχειρήσεις τόσο από 

πλευράς κύκλου εργασιών όσο και από πλευράς οργανωτικής δοµής. Πιο αναλυτικά, 

το 21% των επιχειρήσεων διέθεταν ένα έως δύο άτοµα ως προσωπικό ενώ µόνο το 3% 

είχε πέντε ως δέκα απασχολούµενους. Τέλος είναι άξιο αναφοράς ότι στο δείγµα των 

4.000 επιχειρήσεων ούτε µία επιχείρηση άνω των 50 ατόµων δεν διοικούνταν από 

γυναίκα.  

 
 
Ερώτηση 4η: Πόσα χρόνια εργάζεστε ως επιχειρηµατίας; 
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Στην τέταρτη ερώτηση οι περισσότερες γυναίκες επιχειρηµατίες (14) (46,67%), 

εργάζονται 5 χρόνια, οι 9 γυναίκες 12 χρόνια (30%) και οι 7 γυναίκες 8 χρόνια 

(23,33%). Σύµφωνα µε τις ανωτέρω απαντήσεις ο µέσος όρος των ετών εργασίας των 

γυναικών επιχειρηµατιών που ερωτήθηκαν ανέρχεται περίπου στα 11 χρόνια. Το 

εύρηµα αυτό συµφωνεί άλλωστε και µε προηγούµενες εµπειρικές µελέτες που έχουν 

διεξαχθεί από το ΙΟΒΕ σύµφωνα µε τις οποίες τα λίγα χρόνια επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας συµβαδίζουν µε το γεγονός ότι οι γυναίκες ξεκινούν την 

επιχειρηµατικής τους δραστηριότητα σε σχετικά µεγάλη ηλικία (συνήθως µετά τα 40) 

καθώς σε αυτήν την ηλικία µειώνονται οι οικογενειακές υποχρεώσεις (π.χ. ανατροφή 

παιδιών) και εποµένως οι απαιτήσεις από πλευράς χρόνου και προσωπικής 

προσπάθειας. 
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Ερώτηση 5η : Σε ποια ηλικία ξεκινήσατε να εργάζεστε  ως επιχειρηµατίας (ηλικία); 
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Στην πέµπτη ερώτηση οι 22 γυναίκες άρχισαν να εργάζονται από την ηλικία 41-50 

ετών (73,26%) και οι υπόλοιπες 8 από 31-40 ετών (26,74%). Το εύρηµα φαίνεται να 

συµφωνεί µε έρευνα των Χασσίδ και Καραγιάννη (1999) όπου σε ένα τυχαίο δείγµα 

500 επιχειρήσεων σε τέσσερις µεγάλες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και 

Πάτρα) βρέθηκε ότι οι περισσότερες Ελληνίδες αρχίζουν την επιχειρηµατική τους 

δραστηριότητα, συνήθως µε τη δηµιουργία µικρών επιχειρήσεων, ανάµεσα στα 40 – 55 

έτη. Αυτό το εύρηµα αποδίδεται στο γεγονός ότι σε αυτήν την ηλικία µειώνονται οι 

οικογενειακές υποχρεώσεις (π.χ. ανατροφή παιδιών) και εποµένως οι απαιτήσεις από 

πλευράς χρόνου και προσωπικής προσπάθειας. 
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Ερώτηση 6η: Η επιχείρηση µε την οποία ασχολείστε είναι ; 
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Στην έκτη ερώτηση οι 16 απάντησαν ότι η επιχείρηση είναι νέα (53,33%), οι 9 ότι 

είναι οικογενειακή (30,12%) και οι 5 ότι είναι εξαγορά άλλης επιχείρησης (16,55%). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ παρουσιάζει το γεγονός ότι το ποσοστό των γυναικών 

επιχειρηµατιών που προέρχεται από µία οικογένεια όπου κάποια µέλη ήταν ή είναι 

ιδιοκτήτες µιας επιχείρησης είναι αρκετά µικρότερο (30,12%) από το ποσοστό των 

γυναικών που ίδρυσαν µία νέα επιχείρηση ή εξαγόρασαν µία ήδη υπάρχουσα. Το 

ανωτέρω ποσοστό αποδεικνύει ότι η επιχειρηµατικότητα έχει γίνει ένα νέος τοµέας 

οικονοµικής δραστηριότητας για τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας 

και ενισχύει την έννοια της «αυτοδηµιουργίας» των Ελληνίδων επιχειρηµατιών40. 

 

 

 

 

 

 
                                                      
40 Karagiannis, 2003 
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Ερώτηση 7η: Ποιοι από τους παρακάτω λόγους θεωρείτε ότι είναι οι παράγοντες-

κίνητρα που σας ώθησαν να εργαστείτε ως επιχειρηµατίες; (βαθµολογείστε από το 1-5 

θεωρώντας το 5 ως το σηµαντικότερο και το 1 ως το λιγότερο σηµαντικό). 

 

Οικονοµικοί λόγοι , ανεργία-ανεπαρκές οικογενειακό εισόδηµα 

Προσωπικοί, οικογενειακοί λόγοι- ευέλικτο πρόγραµµα εργασίας 

Επιδίωξη µεγαλύτερου κέρδους και υψηλότερου εισοδήµατος 

Αυτό-εκπλήρωση και αυτό-πραγµάτωση στόχων 
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Στην έβδοµη ερώτηση, οι 12 απάντησαν ότι ο σηµαντικότερος λόγος είναι η αυτό-

εκπλήρωση και η αυτό-πραγµάτωση στόχων (40%). Οι 10 απάντησαν τους 

οικογενειακούς λόγους και κυρίως το ευέλικτο ωράριο εργασίας (33,33%) και οι 8 

απάντησαν την επιδίωξη µεγαλύτερου κέρδους (26,67%). Συνεπώς, οι λόγοι που 

οδηγούν τις γυναίκες επιχειρηµατίες στην δηµιουργία επιχειρήσεων είναι κυρίως αυτοί 

που σχετίζονται µε την επίτευξη προσωπικών και επαγγελµατικών στόχων µη 

οικονοµικής φύσης, µε την ανάδειξη των ικανοτήτων τους και µε την εξισορρόπηση της 

οικογενειακής και εργασιακής ζωής παρά µε την απόκτηση κερδών41. Εποµένως, τα 

οικονοµικά οφέλη και η ανάπτυξη της επιχείρησης, αν και θεωρούνται σηµαντικά, δεν 

αποτελούν τον πρωταρχικό σκοπό. 

 

                                                      
41 Buttner and Moore, 1997 
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Ερώτηση 8η: Ο παράγοντας «κίνδυνος αποτυχίας» ή «ρίσκο» σας απέτρεψε µερικές 

φορές να επιδιώξετε το στόχο που επιδιώκατε; 
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Στην όγδοη ερώτηση οι 21 απάντησαν ναι (70%) και οι 9 όχι (30%). Πολλές έρευνες 

τονίζουν τα χαµηλά ποσοστά ανάληψης ρίσκου εκ µέρους των γυναικών 

επιχειρηµατιών. Η αποφυγή ανάληψης ρίσκου φαίνεται όχι µόνο στις επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες, αλλά παρουσιάζεται σαν τάση σε γενικότερες γυναικείες 

συµπεριφορές, οικονοµικού περιεχοµένου42. Ιδιαίτερα στον χώρο των επιχειρήσεων, οι 

γυναίκες φαίνεται ότι είναι λιγότερο πρόθυµες από τους άνδρες συναδέλφους τους να 

εµπλακούν σε καταστάσεις µε αβέβαια αποτελέσµατα ενώ επιλέγουν συχνότερα 

στρατηγικές αποφυγής επικίνδυνων καταστάσεων και δίνουν έµφαση στην ασφάλεια43. 

Επιλέγουν, ακόµα βραδύτερους ρυθµούς ανάπτυξης της επιχείρησης τους ενώ 

φαίνεται να θέτουν και όρια ανάπτυξης αυτής44.  

 

 

 

 

                                                      
42 Jiannakopoulos and Bernasec, 1998 
43 Sexton and Bowman-Upton, 1990 
44 Cliff, 1998 
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Ερώτηση 9η: Τι πιστεύετε σχετικά µε τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα. Αντιµετωπίζετε 

ισότιµα στο επιχειρησιακό περιβάλλον; 

 

Ναι 

Όχι 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Ναι Όχι

 

 Στην ένατη ερώτηση, οι 21 απάντησαν όχι (70%) και οι 9 ναι (30%). Το εύρηµα 

αυτό φαίνεται να συµφωνεί µε προηγούµενη µελέτη της Eurostat (2002) σύµφωνα µε 

την οποία η διάσταση µεταξύ των ποσοστών συµµετοχής των ανδρών και γυναικών 

επιχειρηµατιών στην απασχόληση, στον ελληνικό χώρο είναι από τις υψηλότερες στην 

Ευρώπη. Το 2002 το ποσοστό των ανδρών στην απασχόληση ανέρχονταν στο 71% 

έναντι 43% των γυναικών45. Η προώθηση συνεπώς της ίσης πρόσβασης και εξέλιξης 

των δύο φύλων στην αγορά εργασίας καθίσταται επιτακτική ανάγκη καθώς εξασφαλίζει 

εν µέρει τη δικαιότερη κατανοµή του πλούτου αλλά και των ανθρώπινων πόρων, 

συµβάλλοντας παράλληλα στην άµβλυνση του κοινωνικού αποκλεισµού και της 

φτώχειας. Η κοινωνική συνοχή είναι µε τη σειρά της µοχλός οικονοµικής ανάπτυξης. 

Κατά συνέπεια, η ισότητα στην ευκαιρία για εργασία, αλλά και στην ανάληψη 

επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, αποκτά ιδιαίτερο οικονοµικό, αναπτυξιακό αλλά και 

κοινωνικό ενδιαφέρον. 

 

 

                                                      
45 Νίνα-Παζαρζή, 2004 
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Ερώτηση 10η: Ποιος από τους παρακάτω ανασταλτικούς παράγοντες πιστεύετε ότι 

εµποδίζει την ισότιµη επιχειρηµατική δραστηριότητα των γυναικών; 
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 Στην δέκατη ερώτηση, οι 11 γυναίκες απάντησαν τον σεξισµό (36,67%), οι 10 

απάντησαν τα κοινωνικά στερεότυπα (33,33%) και οι 9 την πολυπλοκότητα του ρόλου 

της µητέρας (30%). Από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες που αποτελούν τροχοπέδη 

για την ισότιµη επιχειρηµατική δραστηριότητα των γυναικών είναι οι οικογενειακές 

υποχρεώσεις και ιδιαίτερα η µητρότητα, τα παραδοσιακά στερεότυπα καθώς και ο 

σεξισµός. Αναγκαία θεωρείται λοιπόν, η αναστροφή του διαχωρισµού των 

επαγγελµάτων σε ανδρικά και γυναικεία, η στροφή των γυναικών σε τεχνικά και 

σύγχρονα επαγγέλµατα µε µεγαλύτερες διεξόδους στην αγορά εργασίας, η προβολή 

προτύπων επιτυχηµένων γυναικών επιχειρηµατιών, ο συντονισµός των επιµέρους 

δράσεων, η επιµόρφωση σε θέµατα επιχειρηµατικότητας, η παροχή κινήτρων, 

χαµηλότοκων δανείων και ενισχύσεων. 

 

                                                      
46 Ο σεξισµός θεωρείται κοινώς η διάκριση εναντίον ανθρώπων βασισµένη στο φύλο τους ή τον σεξουαλικό τους 
προσανατολισµό παρά στα ατοµικά τους λάθη. Ο όρος προέρχεται από την λατινική λέξη sexus που σηµαίνει φύλο.  Ο 
σεξισµός µπορεί να αναφέρεται σε τρεις λεπτά διαφοροποιηµένες συµπεριφορές: α) την πίστη πως το ένα φύλο είναι 
ανώτερο του άλλου, β) την πίστη πως οι άνδρες και οι γυναίκες είναι πολύ διαφορετικοί και ότι αυτό πρέπει να 
αντανακλάται έντονα στην κοινωνία, τη γλώσσα, τα σεξουαλικά δικαιώµατα και τον νόµο και γ) στο µίσος απέναντι στις 
γυναίκες (µισογυνισµός) ή λιγότερο κοινά στο µίσος απέναντι στους άνδρες. 
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Ερώτηση 11η: Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά πιστεύετε ότι υπήρξε 

αποφασιστικής σηµασίας στην επιχειρηµατική σας πορεία; (βαθµολογείστε από το 1-5 

θεωρώντας το 5 ως το σηµαντικότερο και το 1 ως το λιγότερο σηµαντικό). 

 

Οργανωτικότητα 

∆ηµιουργικότητα 

Κοινωνικότητα 

Καινοτοµία 

Φιλοδοξία 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Καινοτοµία Φιλοδοξία ∆ηµιουργικότητα

 

Στην ενδέκατη ερώτηση, οι 12 απάντησαν πως σηµαντικότερο χαρακτηριστικό 

υπήρξε η καινοτοµία (40%), οι 10 από αυτές, η φιλοδοξία (33,33%) και οι 8 απάντησαν 

πως αποφασιστικής σηµασίας παράγοντας στην επιχειρηµατική τους πορεία υπήρξε η 

δηµιουργικότητα (26,67%). Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις Ελληνίδες 

επιχειρηµατίες για την ανάληψη ενός νέου εγχειρήµατος φαίνεται να είναι η καινοτοµία, 

η δηµιουργικότητα και οι φιλοδοξίες. Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι η 

ισόρροπη συµµετοχή των γυναικών στο κοινωνικό και επιχειρηµατικό γίγνεσθαι, 

διασφαλίζει την αντιπροσωπευτικότερη συµµετοχή του συνόλου της κοινωνίας, 

παρέχοντας καινοτόµες και δηµιουργικές λύσεις στην επίλυση προβληµάτων που 

σχετίζονται µε την επιχειρηµατικότητα καθώς επίσης και στην αξιοποίηση κάθε νέας 

ευκαιρίας που µπορεί να παρουσιαστεί στην αγορά. 
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Ερώτηση 12η: Σε ποιους από τους παρακάτω τοµείς θα χρειαζόσασταν περαιτέρω 

ενίσχυση; (βαθµολογείστε από το 1-5 θεωρώντας το 5 ως το σηµαντικότερο και το 1 ως 

το λιγότερο σηµαντικό). 
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Στην δωδέκατη ερώτηση, οι 12 γυναίκες επιχειρηµατίες απάντησαν ότι θα 

χρειάζονταν περαιτέρω ενίσχυση στον τοµέα της υποστήριξης και εγκαθίδρυσης της 

επιχείρησης τους (40%), οι 10 στο τοµέα της χρηµατοδότησης (33,33%) και οι 8 στον 

τοµέα της δικτύωσης (26,67%). Συνεπώς από τους πλέον ανασταλτικούς παράγοντες 

ανάληψης επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας αποτελούν τα διάφορα πολιτισµικά και 

κοινωνικά εµπόδια καθώς και η δυσκολία πρόσβασης σε πηγές χρηµατοδότησης. 

Παρόµοια µελέτη των Show, Carter και Bierton (2001), συµφωνεί µε το γεγονός ότι οι 

γυναίκες υποψήφιες επιχειρηµατίες έχουν να αντιµετωπίσουν ως εµπόδια, την 

προηγούµενη επιχειρηµατική τους εµπειρία, τους πιθανούς δυσµενείς όρους 

χρηµατοδότησης και τέλος, τη δυσχέρεια των γυναικών ως προς την ανάπτυξη δικτύων 

ή την ευχέρεια πρόσβασης τους σε διάφορα δίκτυα που συνδέονται µε την 

επιχειρηµατικότητα.     
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Ερώτηση 13η: Ποιο από τα παρακάτω Ευρωπαϊκά Προγράµµατα στήριξης της 

γυναικείας επιχειρηµατικότητας γνωρίζετε; 
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Στην δέκατη-τρίτη ερώτηση, οι 11 από αυτές τις επιχειρήσεις απάντησαν ότι 

γνωρίζουν την Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL (36,67%), οι 10 το Πρόγραµµα 

Ενίσχυσης του Γυναικείου Επιχειρείν (33,33%) και οι 9 το Πρόγραµµα χρηµατοδότησης 

και εκπαίδευσης γυναικών (30%). Παρατηρείται λοιπόν ότι το σύνολο των ερωτηθέντων 

γυναικών γνωρίζουν κάποιο από τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα ενίσχυσης της 

γυναικείας επιχειρηµατικότητας. Το γεγονός αυτό συνδέεται άµεσα µε τα διάφορα 

εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες κυρίως κατά την έναρξη της επιχειρηµατικής 

τους δραστηριότητας όπως δυσµενείς όρους χρηµατοδότησης, δυσχέρεια ανάπτυξης 

δικτύων που συνδέονται µε την επιχειρηµατικότητα και δυσκολία πρόσβασης σε 

επιχειρηµατικά δίκτυα, προκειµένου να αντλήσουν την απαραίτητη υποστήριξη και την 

κατάλληλη πληροφόρηση. Συνεπώς, µέσω των διαφόρων προγραµµάτων ενίσχυσης 

της γυναικείας επιχειρηµατικότητας γίνεται µία συντονισµένη προσπάθεια 

αντιµετώπισης των διαφόρων ανασταλτικών παραγόντων που αντιµετωπίζουν οι 

γυναίκες επιχειρηµατίες σήµερα.  
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Ερώτηση 14η: Αν έχετε χρησιµοποιήσει κάποιο από τα παραπάνω προγράµµατα, 

πόσο σας βοήθησε; 
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Στην δέκατη τέταρτη ερώτηση, οι  20 επιχειρήσεις απάντησαν πολύ (66,67%) και οι 

10 επιχειρήσεις λίγο (33,33%). Κατά συνέπεια, η χρήση των διαφόρων ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων στήριξης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας, όπως φαίνεται από τις 

απαντήσεις που δόθηκαν στην συγκεκριµένη ερώτηση, υπήρξε ιδιαιτέρως σηµαντική 

για το σύνολο των γυναικών. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι για να διατηρηθεί η 

δυναµικότητα και να συνεχιστεί η ανάπτυξη, απαιτούνται πολιτικές υποστήριξης καθώς 

η αυξανόµενη δηµιουργία επιχειρήσεων από γυναίκες παρατηρείται και στη χώρα µας 

προσφέροντας απασχόληση και εισόδηµα στις ίδιες αλλά και θέσεις εργασίας και 

ανάπτυξη στη χώρα. Στους επιµέρους στόχους των προγραµµάτων αυτών θα πρέπει 

να συµπεριλαµβάνονται υποστηρικτικές δράσεις και συγκεκριµένα, τεχνική βοήθεια για 

το σχεδιασµό και την υλοποίηση επιχειρηµατικών σχεδίων, ενηµέρωση για τις 

δυνατότητες χρηµατοδότησης, παρακολούθηση της νέας επιχείρησης από ειδικούς 

συµβούλους και οικονοµική ενίσχυση. Καθώς ένα ποσοστό της τάξεως του 33,33% δεν 

έµεινε ιδιαιτέρως ευχαριστηµένο από τα προαναφερόµενα προγράµµατα οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι πολλά θα πρέπει ακόµα να γίνουν προκειµένου να φτάσουµε στο 

επιθυµητό αποτέλεσµα. 
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Ερώτηση 15η: Η γραφειοκρατία αποτελεί σηµαντικό αρνητικό πρόβληµα στις 

σύγχρονες επιχειρήσεις. Τι από τα παρακάτω σας επηρέασε περισσότερο; 
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Στην δέκατη-πέµπτη ερώτηση, οι 12 γυναίκες απάντησαν πως θεωρούν ιδιαιτέρως 

σηµαντικό τον χρόνο (40%), οι 9 άκρως σηµαντικό το χρήµα (30%) και οι υπόλοιπες 9, 

άκρως σηµαντική την ψυχική οδύνη (30%). Από τις δοθείσες απαντήσεις 

επιβεβαιώνεται ότι η γραφειοκρατία στη χώρα µας είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα που 

πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα από το κράτος έτσι ώστε το περιβάλλον να είναι πιο 

φιλικό προς τις επιχειρήσεις. Η ανυπαρξία ενιαίας πολιτικής γύρω από τις επιχειρήσεις 

στην Ελλάδα είναι το µεγαλύτερο εµπόδιο το οποίο πρέπει να υπερπηδήσει µία 

γυναίκα που θέλει να δραστηριοποιηθεί επιχειρηµατικά. Συνεχείς φορολογικές 

µετατροπές και νέοι τρόποι δανεισµού για τις επιχειρήσεις είναι κάποια από τα µεγάλα 

προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν. Συνεπώς, η θέληση δεν είναι αρκετή για 

µια επιτυχηµένη επαγγελµατική πορεία. Χρειάζεται η υποστήριξη του κράτους σε 

θέµατα γραφειοκρατικών και νοµικών διαδικασιών και σωστές υποδοµές για να κάνουν 

το επιχειρηµατικό περιβάλλον πιο ευνοϊκό για τις γυναίκες προκειµένου να αποφευχθεί 

η άδικη σπάταλη χρόνου και χρήµατος.  
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Ερώτηση 16η: Ποιο θεωρείτε ότι αποτελεί το «κλειδί» της επιτυχίας; (βαθµολογείστε 

από το 1-5 θεωρώντας το 5 ως το σηµαντικότερο και το 1 ως το λιγότερο σηµαντικό). 
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Στην δέκατη έκτη ερώτηση, οι 12 απάντησαν πως θεωρούν ιδιαιτέρως σηµαντικό 

πλεονέκτηµα την ικανότητα επικοινωνίας (40%), οι 11 θεωρούν ιδιαιτέρως σηµαντικό 

πλεονέκτηµα την καλή διαχείριση χρόνου (36,67%) και οι 7 θεωρούν κλειδί της 

επιτυχίας τους την γλωσσοµάθεια (23,33%). Όπως διαφαίνεται από τα ευρήµατα της 

συγκεκριµένης ερώτησης, οι γυναίκες επιχειρηµατίες φαίνεται να θεωρούν ως 

σηµαντικούς παράγοντες επιτυχίας της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας, την 

ικανότητα επικοινωνίας και την καλή διαχείριση του χρόνου. Το γεγονός αυτό, ενισχύει 

την άποψη ότι οι γυναίκες αποδίδουν καλύτερα σε ηγετικές θέσεις που θεωρούνται 

«θηλυκές» από τη φύση τους, δηλαδή απαιτούν ικανότητες διαπροσωπικής 

επικοινωνίας και συνεργασίας ενώ ταυτόχρονα η καλή διαχείριση του χρόνου τους, 

τους επιτρέπει να συνδυάζουν µε επιτυχία τις οικογενειακές και προσωπικές τους 

υποχρεώσεις.  Τέλος η γνώση ξένων γλωσσών προβάλλεται ως ένα ακόµα «κλειδί» 

επιτυχίας της γυναικείας επιχειρηµατικότητας, εύρηµα που υποστηρίζεται και από 

άλλες εµπειρικές µελέτες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  
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Ερώτηση 17η : Ποια ηλικία έχετε; 
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Στην δέκατη έβδοµη ερώτηση, οι 19 γυναίκες έχουν ηλικία από 41-50 ετών 

(63,33%) και οι 11 γυναίκες από 31-40 ετών (36,67%). Το εύρηµα αυτό σε συνδυασµό 

µε το γεγονός ότι ο µέσος όρος των ετών της επιχειρηµατικής δραστηριότητας των 

ερωτηθέντων γυναικών ανέρχεται στα 11 χρόνια, επιβεβαιώνει για ακόµη µία φορά την 

άποψη ότι οι γυναίκες συνήθως ξεκινούν την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα σε 

ηλικία τέτοια όπου έχουν ολοκληρώσει σε ένα µεγάλο βαθµό τις οικογενειακές τους 

υποχρεώσεις όπως είναι η ανατροφή των παιδιών τους. Μετά την ηλικία των 40 ετών οι 

γυναίκες αποκτούν µεγαλύτερη ευελιξία στο να συνδυάσουν τις ευθύνες που 

απορρέουν τόσο από την ιδιότητα τους ως µητέρες και σύζυγοι όσο και από την 

συµµετοχή τους στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας.    
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Ερώτηση 18η: Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσής σας; 
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Στην δέκατη όγδοη ερώτηση, οι 22 γυναίκες έχουν πανεπιστηµιακή µόρφωση 

(73,33%) και οι 8 γυναίκες είναι απόφοιτες λυκείου (26,67%). Το επίπεδο µόρφωσης 

των γυναικών επιχειρηµατιών φαίνεται να είναι αρκετά υψηλό. Η βελτίωση του 

µορφωτικού επιπέδου των γυναικών τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε καθοριστικό 

παράγοντα ενίσχυσης της συµµετοχής των γυναικών τόσο στην απασχόληση όσο και 

στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Μια αξιοσηµείωτη εξέλιξη των τελευταίων χρόνων 

αποτελεί η µετατόπιση των γυναικών από επαγγελµατικές οµάδες χαµηλών δεξιοτήτων 

σε επαγγέλµατα υψηλών µορφωτικών απαιτήσεων. Άλλωστε είναι τεκµηριωµένο 

διεθνώς ότι όσο περισσότερο ανεβαίνει το επίπεδο µόρφωσης και δεξιοτήτων των 

γυναικών, τόσο η τάση τους για συµµετοχή στον εργασιακό χώρο αυξάνει συστηµατικά 

χωρίς αυτό όµως να αντισταθµίζει τα µειονεκτήµατα που συνήθως αντιµετωπίζουν οι 

γυναίκες λόγω του φύλου τους. 
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Ερώτηση 19η: Εργάζεστε σύµφωνα µε τις σπουδές που έχετε ακολουθήσει; 
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 Στην δέκατη ένατη ερώτηση, οι 22 γυναίκες δεν έχουν ακολουθήσει τις σπουδές 

τους (76,67%) ενώ µόλις οι 7 γυναίκες έχουν ακολουθήσει επαγγελµατική 

σταδιοδροµία συνυφασµένη µε το αντικείµενο των σπουδών τους (23,33%). Σύµφωνα 

µε τις δοθείσες, στο συγκεκριµένο ερώτηµα, απαντήσεις οδηγούµαστε στο 

συµπέρασµα ότι οι γυναίκες και κυρίως οι νέες, επιλέγουν στην πλειονότητα τους 

σπουδές που συνδέονται µε κορεσµένα επαγγέλµατα και έχουν περιορισµένες 

διεξόδους στην αγορά εργασίας, αποφεύγοντας ανερχόµενα επαγγέλµατα, όπως αυτά 

της νέας τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες 

γυναίκες επιδιώκουν µία θέση στο ∆ηµόσιο, χωρίς, όµως, να το επιτυγχάνουν πάντα. 

Σε σχέση µε το παρελθόν, σήµερα οι γυναίκες αντιπροσωπεύονται ευρύτερα σε 

κλάδους του ∆ηµοσίου µε µονιµότητα εργασίας και υψηλό κύρος καθώς επίσης και σε 

κλάδους µε µόνιµη ή µάλλον διασφαλισµένη απασχόληση, όπως η υγεία, η εκπαίδευση 

και οι τράπεζες. 
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Ερώτηση 20η: Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; 
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Στην εικοστή ερώτηση, οι 22 γυναίκες είναι έγγαµες µε δύο παιδιά (73,33%) και οι 8 

άγαµες (26,67%). Η σύγχρονη Ελληνίδα επιχειρηµατίας φαίνεται ότι έχει εκπαιδευθεί 

από µόνη της να είναι και µητέρα και επιχειρηµατίας και φροντίζει να κάνει διακριτούς 

τους ρόλους της. Το µεγαλύτερο ποσοστό 73,33% απάντησε ότι είναι έγγαµες µε δύο 

παιδιά και πως η οικογένεια δεν επηρεάζει την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα, ενώ 

ποσοστό 26,67% απάντησε ότι είναι άγαµες και πως θεωρούν ότι το οικογενειακό 

περιβάλλον θα επηρεάσει ενδεχοµένως την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία είτε 

θετικά είτε αρνητικά. Γενικότερα, η ταυτόχρονη ανάγκη επαγγελµατικής καταξίωσης και 

οικογενειακής ευτυχίας δεν αποτελεί ανέφικτο στόχο. Αντίθετα πρόκειται για µία βαθιά 

και ουσιαστική ανάγκη κάθε ανθρώπου. 
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7.4. Σχολιασµός των Αποτελεσµάτων Έρευνας 

 
 

Στο νέο γεµάτο προκλήσεις επιχειρηµατικό περιβάλλον, η επιχειρηµατικότητα 

αποτελεί ένα νέο τοµέα ανάπτυξης της γυναικείας οικονοµικής δραστηριότητας. Νέες 

αγορές και θέσεις εργασίας παρέχονται σήµερα στις γυναίκες για την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους. Σύµφωνα µε το ερωτηµατολόγιο και τις απαντήσεις 

των γυναικών επιχειρηµατιών σε αυτό, φαίνεται καθαρά η κατάσταση που επικρατεί 

στην Ελλάδα στο θέµα της γυναικείας παρουσίας στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας. 

Τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα της έρευνας φαίνεται να είναι τα ακόλουθα. 

 
Αναφορικά, µε το µορφωτικό επίπεδο των γυναικών επιχειρηµατιών, φαίνεται να 

είναι αρκετά υψηλό, καθώς το 73,33% αυτών είναι απόφοιτοι πανεπιστηµίου. Αντίθετα, 

το ποσοστό των γυναικών επιχειρηµατιών, που έχει ολοκληρώσει µόνο την 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση υπολογίζεται ότι είναι περίπου 26,67%. Το υψηλό επίπεδο 

µόρφωσης των γυναικών επιχειρηµατιών επιβεβαιώνεται και µε προηγούµενη µελέτη 

(ποσοστό 42% το έτος 2002 ήταν απόφοιτες Ανώτατων Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων 

σύµφωνα µε τους Σαρρή και Τριχοπούλου 2004), αν και τα οφέλη που προσφέρει η 

ανώτατη εκπαίδευση δεν αντισταθµίζουν τα µειονεκτήµατα που συνήθως 

αντιµετωπίζουν οι γυναίκες λόγω του φύλου τους47. Επίσης, η γνώση ξένων γλωσσών 

προβάλλεται ως ένα ακόµα κίνητρο που ενθαρρύνει την γυναικεία επιχειρηµατικότητα, 

εύρηµα που υποστηρίζεται και από άλλες εµπειρικές µελέτες τόσο στην Ελλάδα όσο 

και στο εξωτερικό. 

 
 Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση, µόνο το 26,67% των γυναικών 

επιχειρηµατιών είναι άγαµες. Η πλειοψηφία των γυναικών επιχειρηµατιών ανήκουν 

στην κατηγορία «παντρεµένες µε παιδιά» ενώ περνούν περισσότερο από 10 ώρες την 

ηµέρα στην επιχείρησή τους. Ως εκ τούτου, συνάγεται το συµπέρασµα ότι οι γυναίκες 

έχουν κατορθώσει να αναπτύξουν τέτοιες ικανότητες και δεξιότητες που τους 

επιτρέπουν να συνδυάσουν µε επιτυχία την επιχειρηµατική δραστηριότητα µε την 

προσωπική ζωή. Η διαπίστωση αυτή συµφωνεί άλλωστε και µε προηγούµενη µελέτη 

των Σαρρή και Τριχοπούλου (2004). Σύµφωνα µε δική τους εµπειρική έρευνα, ποσοστό 

66,5% των Ελληνίδων επιχειρηµατιών είναι έγγαµες µε παιδία ενώ µόνο το 18,5% 

αυτών είναι άγαµες. Αντίθετα σε παρόµοια έρευνα που διεξήχθει στην Ολλανδία 

(1994), προτάθηκε ότι οι περισσότερες γυναίκες που συµµετείχαν στην µελέτη τους 

ήταν άγαµες. Η απόκλιση αυτή της οικογενειακής κατάστασης των γυναικών 

                                                      
47 Carter, 2003 
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επιχειρηµατιών ανάµεσα στην Ελλάδα και στην Ολλανδία µπορεί να εξηγηθεί από τη 

διαφορά των πολιτισµών µεταξύ των δύο χωρών. 

 
Η πλειοψηφία (53,33%) των µικρών σε µέγεθος επιχειρήσεων οι οποίες ανήκουν σε 

γυναίκες επιχειρηµατίες αποτελείται από νεοσύστατες επιχειρήσεις. Ακολουθούν οι 

οικογενειακές επιχειρήσεις µε ποσοστό 30,12%, ενώ το ποσοστό των γυναικών που 

δήλωσαν ότι εξαγόρασαν την επιχείρηση τους από κάποιον άλλον ανέρχεται σε 

16,55%. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι περισσότερες γυναίκες 

επιχειρηµατίες (70%) δεν προέρχονται από µια οικογένεια όπου κάποια µέλη ήταν ή 

είναι ιδιοκτήτες µιας επιχείρησης. Το ανωτέρω ποσοστό αποδεικνύει ότι η 

επιχειρηµατικότητα έχει γίνει ένα νέος τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας για τις 

γυναίκες κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας και ενισχύει την έννοια της 

«αυτοδηµιουργίας» των Ελληνίδων επιχειρηµατιών48. Επίσης, γίνεται φανερό ότι οι 

γυναίκες φαίνεται να επιθυµούν περισσότερο να ιδρύσουν µια νέα επιχείρηση, αντί να 

ακολουθήσουν άλλες µορφές ιδιοκτησίας, δηλαδή, να εξαγοράσουν µια ήδη 

υπάρχουσα ή να συνεχίσουν µια οικογενειακή επιχείρηση. Το αποτέλεσµα αυτό της 

έρευνας φαίνεται να συµφωνεί µε αποτελέσµατα προηγούµενων ερευνών που έχουν 

πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε τους Σαρρή και Τριχοπούλου (2004), το 

ποσοστό των νεοσύστατων γυναικείων επιχειρήσεων αποτελεί περίπου το 72% της 

συνολικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας 1992-2000.  

 
Οι γυναίκες που ξεκινούν δικές τους επιχειρήσεις στο σύγχρονο οικονοµικό 

περιβάλλον είναι συνήθως άτοµα µε ποικίλα προσωπικά χαρακτηριστικά και 

διαφορετικό υπόβαθρο49. Όσον αφορά τους παράγοντες που ενθαρρύνουν τόσο την 

γυναικεία όσο και την ανδρική επιχειρηµατικότητα, διαπιστώθηκε ότι στην πρώτη θέση 

βρίσκονται η ανάγκη για εκπλήρωση των στόχων και η ανάγκη για επίτευγµα. Ειδικά 

για τις γυναίκες, µε αυξηµένες οικογενειακές υποχρεώσεις, η εργασιακή ευελιξία 

αποτελεί έναν πρόσθετο παράγοντα. Η ικανότητα αποτελεσµατικής διαχείρισης του 

χρόνου προβάλλεται ως σηµαντική κινητήρια δύναµη για την ενθάρρυνση της 

γυναικείας επιχειρηµατικότητας. Η ικανότητα αυτή φαίνεται αρκετά κρίσιµη, δεδοµένου 

και του γεγονότος ότι οι γυναίκες στην Ελλάδα είναι συνήθως υποχρεωµένες να 

συνδυάζουν τις ευθύνες που απορρέουν τόσο από την ιδιότητα τους ως µητέρες και 

σύζυγοι όσο από την συµµετοχή τους στην νέα ανταγωνιστική αγορά εργασίας.    
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Πιο συγκεκριµένα, οι πιο σηµαντικοί παράγοντες ενίσχυσης της γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας, µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σύµφωνα µε την θεωρία των 

κινήτρων50. Σύµφωνα λοιπόν µε την θεωρία αυτή, τα επιχειρηµατικά κίνητρα 

διακρίνονται σε αυτά που «ωθούν» τον επιχειρηµατία να αποµακρυνθεί από άλλες 

µορφές απασχόλησης και να προσανατολισθεί προς την αυτοαπασχόληση µέσω της 

ανάληψης κάποιας επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας και σε αυτά που «έλκουν» τον 

επιχειρηµατία να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία. Ως κίνητρα ώθησης θεωρούνται το 

χαµηλό οικογενειακό εισόδηµα, τα διαζύγια, η απώλεια θέσεων εργασίας, η υψηλή 

ανεργία, η αδυναµία προαγωγής, η οικονοµική ύφεση και άλλοι οικονοµικής φύσεως 

λόγοι. Επίσης, η ενίσχυση της εργασιακής ευελιξίας αποτελεί ζωτικής σηµασίας 

παράγοντα προώθησης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας51. Αντίθετα ως κίνητρα 

έλξης θεωρούνται η ανάγκη για ανεξαρτησία και επίτευξη, οικονοµικοί λόγοι (απόκτηση 

περισσότερου πλούτου και κέρδους), η ανάγκη αξιοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και 

εµπειρίας52. Εντούτοις, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι στην πραγµατικότητα τα 

κίνητρα ώθησης και έλξης χρησιµοποιούνται συνδυαστικά53. και φαίνεται να 

επηρεάζουν σηµαντικά την γυναικεία επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά 

την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, κάτι που υποστηρίζεται και από άλλα εµπειρικά 

στοιχεία στην Ελλάδα54. Παρόλο που δεν υπάρχουν τεκµηριωµένα αποτελέσµατα 

ερευνών, υποστηρίζεται ευρύτερα ότι τα άτοµα που κινητήρια δύναµη στην απόφασή 

τους να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση αποτέλεσαν τα κίνητρα έλξης, εµφανίζουν πιο 

αποδοτικές και υψηλότερης µεγέθυνσης επιχειρήσεις55. Όσον αφορά την αυτό-

εκπλήρωση και την αυτό-πραγµάτωση στόχων, οι Buttner και Moore (1997) 

υποστηρίζουν ότι ειδικά για τις γυναίκες τα παραπάνω, λαµβάνονται σοβαρά υπόψη 

ως κίνητρα επιτυχίας, αντιθέτως τα κέρδη και η επιχειρηµατική ανάπτυξη, αν και 

ζωτικής σηµασίας, θεωρούνται λιγότερο σηµαντικοί παράγοντες για την επιτυχία τους. 

 
Στην Ελλάδα, οι γυναίκες ξεκινούν συνήθως νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

επηρεαζόµενες από παράγοντες που σχετίζονται µε οικονοµικούς λόγους, όπως η 

επίτευξη των ατοµικών στόχων τους, η δηµιουργικότητα, η αυτονοµία και η ανάγκη 

ανεξαρτησίας. Ως εκ τούτου, η γυναικεία επιχειρηµατικότητα δεν είναι αποτέλεσµα µόνο 

των κινήτρων ώθησης ή µόνο των κινήτρων έλξης αλλά αντιθέτως ο συνδυασµός και 

των δύο είναι αυτό που οδηγεί τις γυναίκες στην δηµιουργία και διοίκηση των δικών 

τους επιχειρήσεων56. Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι οι Henry και Johnston 

                                                      
50 Brush, 1999, Büttner and Moore, 1997 
51 Orchan and Scott, 2001 
52 Glancey et al., 1998 
53 Brush, 1999 
54 Σαρρή και Τριχοπούλου, 2004 
55 Storey, 1994; Glancey et al 1998 
56 Σαρρή και Τριχοπούλου, 2004 
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(2007), τόνισαν την πολύτιµη συµβολή των δύο φύλων στην τόνωση της οικονοµικής 

ανάπτυξης και την δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, παρέχοντας καινοτόµες και 

δηµιουργικές λύσεις στην επίλυση προβληµάτων που σχετίζονται µε την 

επιχειρηµατικότητα καθώς επίσης και στην αξιοποίηση κάθε νέας ευκαιρίας που µπορεί 

να εµφανιστεί στην αγορά. 

 
Όσον αφορά τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, η επιχειρηµατική δραστηριότητα 

φαίνεται να έχει θεµελιώδη επίδραση και συνέπειες στο κοινωνικο-οικονοµικό 

περιβάλλον από την άποψη της ενίσχυσης της ανάπτυξης, της δηµιουργίας θέσεων 

εργασίας και πλούτου57. Στην Ευρώπη, τα στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από 10 

εκατοµµύρια αυτοαπασχολούµενες γυναίκες προσφέρουν θέσεις εργασίας σε 

περισσότερα από 15 εκατοµµύρια υπαλλήλους, ενώ στις ΗΠΑ 6,4 εκατοµµύρια 

επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτοαπασχολούµενες γυναίκες προσφέρουν 

απασχόληση σε 9,2 εκατοµµύρια άτοµα58. 

 
Οι τοµείς στους οποίους φαίνεται να δραστηριοποιούνται περισσότερο οι γυναίκες 

επιχειρηµατίες είναι αυτός των υπηρεσιών και του λιανικού εµπορίου. Πιο αναλυτικά οι 

επιχειρήσεις στις οποίες εµπλέκονται συχνότερα οι γυναίκες είναι οι ξενοδοχειακές, οι 

τουριστικές και αυτές που σχετίζονται µε την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών 

οµορφιάς (κοµµωτήρια,  καταστήµατα πώλησης καλλυντικών κ.α.). 

 
Τα τελευταία χρόνια η γυναικεία επιχειρηµατικότητα έχει προσελκύσει το 

ενδιαφέρον τόσο των διαφόρων µελετητών όσο και των κυβερνήσεων. Για τον λόγο 

αυτό µία σειρά ερευνών έχει διεξαχθεί για να µελετήσει τα προσωπικά χαρακτηριστικά, 

το προφίλ και τα κίνητρα των γυναικών επιχειρηµατιών. 

 
Αν και ένα µεγάλο ποσοστό των ατόµων είναι διατεθειµένο να αναλάβει τον κίνδυνο 

της ίδρυσης µιας νέας επιχείρησης ή της διοίκησης µιας ήδη υπάρχουσας, εντούτοις 

για ποικίλους λόγους πολλοί Ευρωπαίοι εξακολουθούν να εργάζονται ως υπάλληλοι 

τόσο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και σε δηµόσιους οργανισµούς. Ο κίνδυνος της 

αποτυχίας εµφανίζεται σαν αρνητικός παράγοντας για τις γυναίκες στην Ελλάδα, ένα 

πόρισµα που συµφωνεί µε έρευνα του ΙΟΒΕ σύµφωνα µε την οποία οι Ελληνίδες 

επιχειρηµατίες παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά αποτυχίας59. Αναλυτικότερα µία σειρά 

µελετών αποδεικνύει ότι οι γυναίκες είναι λιγότερο αισιόδοξες σε σχέση µε τους άνδρες 

όσον αφορά τις προσδοκίες τους για την επιτυχή πορεία της επιχείρησης και συνήθως 

είναι πιο συντηρητικές όταν λαµβάνουν αποφάσεις που σχετίζονται µε την επιχείρηση 

                                                      
57 Macaulay, 2003; Centre for Women’s Research, 2005 
58 ΟΟΣΑ, 2004 
59 IOBE, 2005 
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τους60. Οι λόγοι για τους οποίος ισχύει αυτό είναι κοινοί τόσο για τους άνδρες όσο και 

για τις γυναίκες. Βέβαια πάντοτε υπάρχουν και κάποιοι επιπρόσθετοι λόγοι που κάνουν 

την επιχειρηµατικότητα λιγότερο ελκυστική για τις γυναίκες. 

 
Παρόλο που την τελευταία δεκαετία υπήρξε µία ενθαρρυντική ανάκαµψη της 

γυναικείας επιχειρηµατικότητας πολλά είναι αυτά που πρέπει να γίνουν µε σκοπό να 

ξεπεραστούν συγκεκριµένοι παράγοντες που αποθαρρύνουν τις γυναίκες στο να 

αναλάβουν ένα νέο εγχείρηµα. Ακόµη πιο σηµαντικό, θεωρείτε η δηµιουργία ενός 

κατάλληλου εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο οι γυναίκες θα µπορούν πιο εύκολα 

να διευρύνουν τις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις τους. 

 
Ένας σηµαντικός παράγοντας της γυναικείας επιχειρηµατικότητας τόσο στην 

Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες είναι η ύπαρξη ή µη εύκολης πρόσβασης σε βασικές 

πηγές τόσο χρηµατοδότησης όσο και υποστήριξης κατά την ίδρυση µιας νέας 

επιχείρησης. Πιο αναλυτικά, σχετικές εµπειρικές έρευνες αποδεικνύουν ότι οι γυναίκες 

έχουν συνήθως δύσκολη πρόσβαση σε αρχικές πηγές χρηµατοδότησης και πάγιο 

εξοπλισµό ενώ ταυτόχρονα δεν διαθέτουν διοικητική εµπειρία και δεν συµµετέχουν σε 

ανεπίσηµα κοινωνικά δίκτυα που αναπτύσσονται στα πλαίσια της λειτουργίας των 

επιχειρήσεων. 

 
Ως αποτέλεσµα και παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στο οικονοµικό 

περιβάλλον έχει παρατηρηθεί αύξηση των αυτοαπασχολούµενων γυναικών στην 

Ελλάδα. Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat, περίπου µία στις δύο γυναίκες στην 

Ελλάδα συµµετέχει στο εργατικό δυναµικό της χώρας ενώ το 21,3% αυτών 

αναφέρονται ως αυτοαπασχολούµενες (Eurostat, 2004). Επιπροσθέτως, θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι αν και η συµµετοχή των γυναικών στην ελληνική αγορά εργασίας έχει 

βελτιωθεί ελαφρώς την περίοδο 1999-2003 από 40,7% σε 44%, το ποσοστό αυτό είναι 

αρκετά χαµηλό σε σχέση µε τον αντίστοιχο µέσο όρο που ισχύει στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και υπολογίζεται στο 55,6%. Πιο αναλυτικά, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία 

αποτελούν τις χώρες της Μεσογείου µε γυναικεία ποσοστά απασχόλησης κάτω του 

50% σε σύγκριση µε το συνολικό ποσοστό απασχόλησης, ως εκ τούτου, 

αποτελεσµατικές πολιτικές και µέτρα πρέπει να ληφθούν, προκειµένου οι χώρες αυτές 

να επιτύχουν τους στόχους της Συνθήκης της Λισαβόνας (Υπουργείο Εσωτερικών, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Έγγραφο Ιουλίου 2005). Επιπλέον, σε µελέτη 

που έγινε για την σχέση µεταξύ της γυναικείας επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην 

Ελλάδα και του ήδη υπάρχοντος επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, έχει παρατηρηθεί µια 

αυξητική τάση των αυτοαπασχολούµενων γυναικών κατά τα τελευταία 25 χρόνια, τόσο 
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για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες παρά το χαµηλό υποστηρικτικό οικονοµικό 

περιβάλλον61. 

 
 
7.5. Προτεινόµενες Πολιτικές και Μέτρα Ενίσχυσης της Γυναικείας 

Επιχειρηµατικότητας  

 
 

Τα τελευταία 15 χρόνια η  επιχειρηµατικότητα αναγνωρίζεται διεθνώς ως  

παράγοντας-κλειδί για την οικονοµική ανάπτυξη62. Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση θεωρεί τις 

µικρές επιχειρήσεις βασική πηγή επιχειρηµατικού δυναµισµού και καινοτοµίας και 

προσβλέπει ειδικότερα σε αυτές να διαδραµατίσουν το δικό τους ρόλο για να γίνει  η 

Ευρώπη η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία63. Σε ότι αφορά την 

κατάλληλη πολιτική που θα πρέπει να ακολουθηθεί στην Ελλάδα, µε  κύριο στόχο την 

ενίσχυση των χαρακτηριστικών που αναφέρονται στην ποιοτική επιχειρηµατικότητα, 

προτείνεται η προώθηση και η υλοποίηση πολιτικών και προγραµµάτων που να 

αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τις αντίξοες συνθήκες που έχει να αντιµετωπίσει ένας 

εν δυνάµει επιχειρηµατίας, όπως: 

� την ύπαρξη  του περιορισµένου αριθµού επιχειρηµατιών ευκαιρίας,  

� την παρουσία χαµηλής εταιρικής επιχειρηµατικότητας, 

� το φόβο της αποτυχίας, ως σοβαρό αποτρεπτικό παράγοντα ανάληψης 

επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών,  

� τη διαπιστωµένη χαµηλή επιχειρηµατικότητα των γυναικών, 

� το σχετικά υψηλό κόστος της επένδυσης, σε συνδυασµό µε τις χρονοβόρες 

διαδικασίες εκκίνησης του νέου επιχειρηµατικού εγχειρήµατος, 

� τον χαµηλό βαθµό εξωστρεφούς προσανατολισµού, 

� την έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης και τέλος, 

� την ύπαρξη θεσµικού πλαισίου που να προβλέπει την επαρκή χρηµατοδότηση 

των επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών. 

 
Σε όλο τον κόσµο η γυναικεία επιχειρηµατικότητα είναι τα τελευταία χρόνια  ένα 

ανερχόµενο φαινόµενο. Η µεγάλη ποικιλία επιχειρήσεων που αναπτύσσουν συµβάλλει 

στη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα των τοπικών οικονοµιών και αναδεικνύει ένα 

νέο ρόλο για τις γυναίκες στο µεταβαλλόµενο µε ταχείς ρυθµούς σήµερα οικονοµικό 

περιβάλλον. Σε τοπικό επίπεδο, η επιχειρηµατικότητα εκτιµάται ως µέσο για την 
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πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας αλλά και ενσωµάτωσής τους στη 

διαδικασία της  ολοκληρωµένης ανάπτυξης του  χώρου αυτού. 

 
Η γυναικεία επιχειρηµατικότητα είναι σήµερα ζητούµενο. Οι πολιτικές διεύρυνσης 

της οικονοµίας στηρίζουν µικρές επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, ενώ η ισχύς των 

συµβολικών εµποδίων σταδιακά αποδυναµώνεται. Όµως η εικόνα της γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας δεν είναι ανάλογη των θεωρητικών προσδοκιών που αναµένεται 

αυτή να εκπληρώσει στο πλαίσιο της ανάπτυξης. Η ποσοτική και ποιοτική εικόνα των 

γυναικείων επιχειρήσεων που προηγήθηκε δείχνει µια αύξουσα πορεία, η οποία όµως 

συναντά και πολλά προβλήµατα και πρέπει να στηριχτεί για να επιταχυνθεί ο 

βηµατισµός της. Κάποιες δέσµες µέτρων είναι ιδιαίτερο χρήσιµο να προσανατολίζονται 

στην αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των προβληµάτων που έχει να αντιµετωπίσει 

µία εν δυνάµει γυναίκα επιχειρηµατίας όπως: 

� τα υψηλά ποσοστά της γυναικείας ανεργίας, 

� τη χαµηλή συµµετοχή των γυναικών στη συνολική επιχειρηµατική 

δραστηριότητα, γεγονός που εµφανίζεται στη συντριπτική πλειοψηφία των 

χωρών που συµµετέχουν στο GEM, 

� τη δυσκολία ανεύρεσης των απαιτούµενων κεφαλαίων για ανάληψη 

επιχειρηµατικής δράσης, 

� την υπάρχουσα προκατάληψη στην ανάληψη επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας 

από την πλευρά των γυναικών, 

� το φόβο αποτυχίας ως προς την ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης, 

� τις αυξηµένες οικογενειακές ευθύνες και υποχρεώσεις, 

� το πολύ µικρό µέγεθος των επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, δεδοµένου ότι το 

21% των γυναικείων επιχειρήσεων είναι ατοµικές  ή απασχολούν από 5-10 το 

πολύ εργαζόµενους. 

 
Σχετικά µε την χάραξη και εφαρµογή αποτελεσµατικών πολιτικών ένα πλήθος 

βασικών µέτρων προτείνονται µε σκοπό την ενδυνάµωση και προαγωγή της γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας. Τα µέτρα αυτά θα πρέπει να προσανατολίζονται στην:   

� δηµιουργία ειδικών γραφείων δηµοσίου χαρακτήρα µε σκοπό την παροχή 

ενηµερωτικών σεµιναρίων και συναντήσεων για ανταλλαγή απόψεων και 

πληροφοριών µεταξύ των γυναικών επιχειρηµατιών, 

� παροχή σε λογική τιµή υπηρεσιών φροντίδας τέκνων, 

� παρότρυνση για βελτίωση των συνθηκών ίσης µεταχείρισης στους χώρους 

εργασίας, 
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� εξάπλωση των δικτύων γυναικείας επιχειρηµατικότητας που χρησιµεύουν ως 

πηγές γνώσης και ως πολύτιµα εργαλεία για τις γυναικείες επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες, 

� ενθάρρυνση της συνεργασίας και των εταιρικών σχέσεων µεταξύ εθνικών και 

διεθνών δικτύων, γεγονός που συντελεί στην επέκταση και εκµετάλλευση 

επιχειρηµατικών ευκαιριών σε όλο τον κόσµο, 

� ενσωµάτωση των γυναικείων απόψεων σε όλες τις πολιτικές που σχετίζονται µε 

τις ΜΜΕ, 

� αξιολόγηση των στρατηγικών που σχετίζονται µε τις ΜΜΕ µε στόχο να 

εντοπιστούν και να διατηρηθούν οι πιο αποτελεσµατικές στρατηγικές που 

οδηγούν τις γυναικείες επιχειρηµατικές δραστηριότητες σε επιτυχία, 

� βελτίωση των αναλυτικών προσεγγίσεων για την αξιολόγηση των επιδράσεων 

που έχει η γυναικεία επιχειρηµατική δραστηριότητα µε την πάροδο του χρόνου, 

� µελέτη της λειτουργίας των αγορών σε όρους διαφοροποίησης της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Όσο µεγαλύτερη είναι η διαφοροποίηση της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας τόσο µεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα 

εµφάνισης νέων καινοτόµων επιχειρηµατικών ευκαιριών, 

� δηµιουργία κεφαλαίων επιδότησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε 

στόχο την αύξηση συµµετοχής των γυναικών,  

� προώθηση της εκπαίδευσης και καθοδήγησης καθώς επίσης και των 

προγραµµάτων κατάρτισης για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών ικανοτήτων και 

για την βελτίωση της συµµετοχής των γυναικών στον τοµέα της 

επιχειρηµατικότητας, 

� εφαρµογή ειδικά σχεδιασµένων πολιτικών και µέτρων για την άρση της 

ανισότητας στην πρόσβαση σε κέντρα λήψης αποφάσεων, σε πόρους και 

ευκαιρίες για ανάληψη επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 

 
Οι παραπάνω προτάσεις αν και παρουσιάζονται ως µεµονωµένες χρήσιµες 

δράσεις, ωστόσο αν συνδυαστούν κατάλληλα, µπορούν να δηµιουργήσουν σηµαντικές 

συνέργειες µε θετικές οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις στο γενικότερο 

επιχειρηµατικό περιβάλλον. 

 
Συνεπώς, η σύγχρονη ανταγωνιστική εποχή της παγκοσµιοποίησης των αγορών, 

των ευκαιριών και των κινδύνων που αυτή συνεπάγεται, καθιστά επιτακτική την ταχεία 

ανάληψη ευθυνών και δράσεων, σχετικά µε την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 

γενικότερα και της γυναικείας επιχειρηµατικότητας ειδικότερα, εφόσον ο χρόνος λήψης 

των αποφάσεων και των απαραιτήτων αλλαγών είναι καθοριστικής σηµασίας για την 
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αναπτυξιακή πορεία του ατόµου, της επιχείρησης, του κλάδου αλλά και της εθνικής 

οικονοµίας ως σύνολο. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

 
 

Βασικός σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, είναι να αναφερθούν στις 

µέρες µας τα χαρακτηριστικά και τα δεδοµένα της γυναικείας επιχειρηµατικότητας 

καθώς επίσης και οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν τους καταναλωτές στην 

απόφαση τους για αγορά κάποιων αγαθών και πως οδηγούνται σε αυτές τις 

αποφάσεις. Επιπλέον πως λειτουργούν οι επιχειρήσεις οι οποίες διοικούνται από 

γυναίκες και µέσω τεχνικών της διαφοροποίησης, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά 

τους και ποιο το µέλλον τους στον Ελλαδικό χώρο και στην εγχώρια αγορά. Όλα αυτά 

αποτελούν σηµεία τα οποία αναφέρονται στην παρούσα διπλωµατική εργασία ενώ 

γίνεται προσπάθεια να εξαχθούν ορισµένα χρήσιµα συµπεράσµατα τα οποία θα 

βοηθήσουν στην κατανόηση των χαρακτηριστικών στοιχείων που αφορούν στην 

γυναικεία επιχειρηµατικότητα. 

 
Η κυρίαρχη άποψη των ειδικών σήµερα είναι ότι οι επιχειρηµατίες γίνονται µέσα 

από τις εµπειρίες της ζωής τους και µάλιστα σε κάθε στιγµή αυτής. Τονίζουν ότι το µεν 

ταλέντο και η προδιάθεση είναι έµφυτα, χρειάζεται όµως να υπάρχουν και οι 

απαραίτητες συνθήκες για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. Στην αρχή της 

προσπάθειάς τους οι επιχειρηµατίες έχουν το όραµα να ιδρύσουν µιαν επιχείρηση, που 

θα τους ανήκει και θα την διευθύνουν. Πρόκειται λοιπόν για ένα τρίπτυχο δηµιουργίας – 

ιδιοκτησίας – διοίκησης, που προϋποθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, γνώσεις και 

δεξιότητες. Ένα από τα ζητήµατα που απασχολούν την ελληνική οικονοµία, ιδιαίτερα 

την τελευταία δεκαπενταετία, είναι η δηµιουργία και ανάπτυξη της «Γυναικείας 

Επιχειρηµατικότητας».  

 
Η έννοια της γυναικείας επιχειρηµατικότητας αποτελεί ευαίσθητη πτυχή της 

ελληνικής οικονοµίας. Μόλις τις τελευταίες δεκαετίες έχει επιτευχθεί µια ουσιαστική 

αναγνώριση και αναβάθµιση του ρόλου της γυναίκας64. Μετά το 1975, όταν και 

προωθήθηκε η συνταγµατική ρύθµιση για την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών, 

υπάρχει µια σταδιακή ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στον οικονοµικό χώρο. Ενώ, 

οι σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις αντιµετωπίζονται ως κύριος άξονας της 

οικονοµίας, µέχρι πρόσφατα η επιχειρηµατικότητα δεν είχε διερευνηθεί λαµβάνοντας 

υπόψη τη διάσταση του φύλου. Ειδικότερα, δεν είχε δοθεί έµφαση στο κατά πόσο ο 

παράγοντας φύλο λειτουργεί ανασταλτικά ή ενισχυτικά στην αντιµετώπιση των 

προκλήσεων της αγοράς ή αν επιδρά στις µεθόδους παραγωγής που επιλέγονται και 

στις στρατηγικές που χρησιµοποιούνται. 
                                                      
64 Petraki-Kottis, Ventoura-Neokosmidi, 2004 
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Τέλος τα προγράµµατα και οι δράσεις ενίσχυσης της γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας στοχεύουν στην ουσιαστική ενίσχυση της γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας από την πολιτεία, µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων 

ρευστότητας σε νέες επιχειρηµατικές ιδέες, καθώς και µε την εφαρµογή πρακτικών 

λύσεων προς την κατεύθυνση αυτή. Για την επίτευξη του στόχου ως µόνη λύση 

αναδεικνύεται η προώθηση προγραµµάτων και δράσεων για τη δηµιουργία καινοτόµων 

επιχειρήσεων από την «ανερχόµενη δύναµη» των γυναικών, ικανών να αντέξουν στον 

ανταγωνισµό τόσο της εγχώριας όσο και της διεθνούς αγοράς. Παράλληλα η 

αξιοποίηση αυτών των προγραµµάτων, που προσφέρουν την κατάλληλη κατάρτιση 

στη νέα γυναίκα επιχειρηµατία στα πρώτα στάδια εκκίνησης της επιχείρησης της, 

προβάλλεται ως επιτακτική ανάγκη, µε στόχο την προώθηση της οικονοµικής 

ανάπτυξης στην Ελλάδα και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 
Ελληνόγλωσση 
 
 

• Ανθοπούλου, Θ. (2006), Όψεις και ∆υναµικές Επιχειρηµατικότητας Γυναικών 
της Υπαίθρου στην Παραγωγή Τροφίµου. Εµπειρική προσέγγιση. Εισήγηση στο 
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΤ.ΑΓΡ.Ο, Αθήνα 

 
• Αντωνοπούλου, ∆. (2007), Στάσεις των Γυναικών απέναντι στην 

Επιχειρηµατικότητα, Έκδοση ΠΑΣΕΓΕΣ 
 

• Αποτύπωση της εικόνας των Γυναικείων Συνεταιρισµών, (2000), Υπουργείο 
Εσωτερικών, Γενική Γραµµατεία Ισότητας, ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., Αθήνα 

 
• Γενική Γραµµατεία Ισότητας (2004), Εθνικές Προτεραιότητες Πολιτικής και οι 

Άξονες 
 

• ∆ράσεις για την Ισότητα των Φύλων (2004-2008) 
 

• Γεωργαντά, Z. (2003), Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµίες: Το Management της 
Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας, Ανικούλα, Θεσσαλονίκη  

 
• Γιδαράκου, Ι. (1996), Πολυδραστηριότητα Αγροτισσών. Νέοι Ρόλοι τους στην 

Ύπαιθρο-Νέες Αναγκαιότητες, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας, 
Θεσσαλονίκη 

 
• Γιδαράκου, Ι. (1999), Ενδογενής Ανάπτυξη της Υπαίθρου και Γυναικεία 

Απασχόληση, στο Ύπαιθρος Χώρα-Η Ελληνική Αγροτική Κοινωνία στο τέλος 
του Εικοστού Αιώνα, Πλέθρον, σελ, 189-216 

 
• Γιδαράκου, Ι. (2005), Γυναικεία Συνεταιριστική Επιχειρηµατικότητα: Θεωρία και 

Πρακτική. Εισήγηση στην Ηµερίδα του Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Ερευνών 
και Μελετών µε τίτλο: Γυναικεία Συνεταιριστική Επιχειρηµατικότητα του 
Ελληνικού Αγροτικού Χώρου, Αθήνα 

 
• ∆ροσοπούλου, Σ.Α. (1989), Αγροτο-Τουρουστικοί Συνεταιρισµοί, Interbooks 

 
• ΕΒΕΑ (1994), Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα, Αθήνα 

 
• Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2003), Πράσινη Βίβλος για την 

Επιχειρηµατικότητα, Βρυξέλλες 
 

• Eυρωπαϊκή Επιτροπή (2005), ΄Εκθεση σχετικά µε την Εφαρµογή του 
Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις Μικρές Επιχειρήσεις, Λουξεµβούργο, Γενική 
∆ιεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας.  

 
• Ζάβαλη, Μ. (2007), Γυναικείοι Αγροτουριστικοί Συνεταιρισµοί: Η Συµβολή τους 

στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτικές Εξυγίανσης. 
Μεταπτυχιακή Εργασία στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 



 

 

• Θεοδωροπούλου, Ε. (2007), Αγροτική Οικιακή Οικονοµία, Αθήνα, Εκδόσεις 
Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου 

 
• Ιακωβίδου, Ο., Κουτσού, Σ. και Συµεωνίδου, Π. (2006), Χαρακτηριστικά 

Γυναικών Επιχειρηµατιών στην Ελληνική Ύπαιθρο. Εισήγηση στο 9ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΤ.ΑΓΡ.Ο., Αθήνα 

 
• ΙΝΕ/ΓΣΕΕ/Α∆Ε∆Υ (2005), Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση, Ετήσια Έκθεση 

2005, Αθήνα 
 

• ΙΝΕ/ΓΣΕΕ/Α∆Ε∆Υ (2005), Η Ελληνική Οικονοµία και Απασχόληση, Ετήσια 
Έκθεση 2005, Αθήνα 

 
• Ιωαννίδης, Σ., Τσακανίκας, Α., Χατζηχρήστου, Σ. (2010), Η Επιχειρηµατικότητα 

στην Ελλάδα 2009-2010: Αναζητώντας ∆ιέξοδο από την Κρίση, Αθήνα: ΙΟΒΕ  
 

• Ιωαννίδης, Σ., Τσακανίκας, Α., Χατζηχρήστου, Σ. (2009), Η Επιχειρηµατικότητα 
στα Πρόθυρα της Κρίσης. Η Έρευνα του GEM 2008-2009, Αθήνα: ΙΟΒΕ  

 
• Ιωαννίδης, Σ., Τσακανίκας Α. (2008), Η Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2007-

2008, Αθήνα: ΙΟΒΕ  
 

• Ιωαννίδης, Σ. (2007), Η Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2006-2007. 
Επισκόπηση από την Σκοπιά της Ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας, Αθήνα: 
ΙΟΒΕ  

 
• Κασσαβέτης, ∆. (2000), Αγροτικοί Συνεταιρισµοί και Κοινωνική ∆υναµική, 

Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 
 

• Κ.Ε.Θ.Ι. ( Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας), 2ο Στατιστικό ∆ελτίο, 
∆εκέµβριος 2004, Το Επιχειρηµατικό Κενό Ανάµεσα στους Άνδρες και τις 
Γυναίκες στην Ελλάδα, Νίκος Ε. Ντερµανάκης 

 
• Κετικίδης, Π. (1998), Hλεκτρονική Επικοινωνία & Στρατηγικές Συµµαχίες, 

περιοδικό: Plant Management Ανάπτυξη, Ετήσια Έκδοση 1998-1999  
 

• Λαϊου-Αντωνίου, Χ. (1995), Μελέτης Σκοπιµότητας Αγροτουρισµού και 
Εναλλακτικών Μορφών Τουρισµού στην Επαρχεία της Σητείας, Ο.Α.Σ. Α.Ε. και 
Leader I, Αθήνα 

 
• Λαµπρινίδης, Λ. (2005), Επιχειρηµατικότητα στην Ευρωπαϊκή Ύπαιθρο. Η 

περίπτωση της Ελλάδας, Εκδόσεις Επίκεντρο 
 

• Μαΐστρος, Π. (2000), Οι Αναπτυξιακοί Θεσµοί της Αυτοδιοίκησης: Συµβολή στην 
Ιστορική Μνήµη, Εκδόσεις Λιβάνη 

 
• Μιχιώτης, Σ. 2006, (Απόσπασµα από εκπαιδευτικό υλικό εκδοθέν από το Εθνικό 

Ίδρυµα Νεότητας)  
 

• Νίνα-Παζαρζή Ε. και Γιαννακούρου Μ. (2003), Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα 
στην Ελλάδα, Μελέτες προς τιµήν του Καθηγητή Α. Λάζαρη, Πανεπιστήµιο 
Πειραιώς  

 



 

 

• Νταντάµη, Β. (2005), Γυναικείοι Αγροτουριστικοί και Αγροβιοτεχνικοί 
Συνεταιρισµοί και η Προσφορά τους στην Τοπική Ανάπτυξη, (διπλωµατική 
εργασία), Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Αθήνα 

 
• Παπαδάκη-Κλαυδιανού, Α. (2004), Πορεία ∆ικτύωσης στα Πλαίσια της Κ.Π. 

EQUAL: Αποτελέσµατα Workshop – ∆ικτύωσης, στα Πρακτικά ∆ιηµερίδας της 
Α.Σ. «ΗΡΑ» ∆ικτύωση Μικροµεσαίων Γυναικείων Επιχειρήσεων 

 
• Παπακωστόπουλος, Κ., Νοµικές και Φορολογικές Παράµετροι για την Επιλογή 

της Νοµικής Μορφής των Επιχειρήσεων 
 

• Πέκκα-Οικονόµου, Β. (2008), Η γυναικεία επιχειρηµατικότητα στην σύγχρονη 
οικονοµική πραγµατικότητα, στο Ε. Νίνα-Παζαρζή (επιµ.) Μελέτες για το Φύλο, 
Περαιάς: ΚΕΠΠ 

 
• Πετρίδου, Ε. και Γλαβέλη, Ν. (2005), Ενθάρρυνση της Επιχειρηµατικής 

∆ραστηριότητας των Γυναικών-Μελών των Αγροτουριστικών Συνεταιρισµών: 
∆ιερεύνηση των Στάσεων τους, στο Πρακτικά ∆ιηµερίδας της Α.Σ. «ΗΡΑ» 
Γυναικείοι Συνεταιρισµοί: Προοπτικές Ανάπτυξης στον 21ο αιώνα  

 
• Ρεγκούζας, Α. (2004), Οµιλία για τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα, Πρακτικά 

Ηµερίδας: Η Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα ως Παράγοντας Οικονοµικής 
Ανάπτυξης και Απασχόλησης 

 
• Σδράλη, ∆. (2005), Η Επιχειρηµατικότητα ως Μορφή Απασχόλησης για την 

Πρόσβαση της Γυναίκας στην Αγορά Εργασίας, Πρακτικά 3ης ∆ιηµερίδας 
Επιχειρηµατικότητας  

 
• Σκορδίλη, Σ. (2005), Ιδιοκτησία και Επιχειρηµατικότητα στην Μεταποίηση, τις 

Υπηρεσίες και το Εµπόριο, στο Μ. Στρατηγάκη, Επιχειρηµατικότητα Γυναικών – 
Όψεις Ιδιοκτησίας και ∆ιοίκησης 

 
• Στρατηγάκη, Μ. (2005), Επιχειρείν και Ανατρέφειν στο Μ. Στρατηγάκη, 

Επιχειρηµατικότητα Γυναικών-Όψεις Ιδιοκτησίας και ∆ιοίκησης, ΚΕΚΜΟΚΟΠ 
Παντείου Πανεπιστηµίου, Gutenberg, σελ. 17-40 

 
• Υπουργείο Ανάπτυξης, (2007), Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα 

και Επιχειρηµατικότητα (2007-2013), Ιούλιος 2007 
 

• Φαναριώτης, Π. (1999), ∆ιοίκηση ∆ηµοσίων Υπηρεσιών και Οργανισµών  
Εισαγωγή στο Σύγχρονο ∆ηµόσιο Management: ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Εκδόσεις 
Σταµούλη 

 
• Χασσίδ, Ι., Καραγιάννης, Α. (1999), Η Επιχειρηµατικότητα στην Ελληνική  

Οικονοµία. Οικονοµική και Κοινωνική Προσέγγιση, Interbooks, Αθήνα 
 

• Χατζηαποστόλου, Θ., (2008), Τεχνολογία Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα 
Τµήµα Επιστήµης Πληροφορικής City College 

 
• Χατζηγαρυφάλλου, Ε. (2004), Ίδρυση Πιλοτικής ΜΜΕ σε Εθνικό Επίπεδο, 

Προβλήµατα Εφαρµογής, στα Πρακτικά ∆ιηµερίδας της Α.Σ. «ΗΡΑ» ∆ικτύωση  
Μικροµεσαίων Γυναικείων Επιχειρήσεων 

 



 

 

• Χατζηδηµητρίου, Γ. (2000), Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Επιχειρηµατικές 
∆ραστηριότητες, Θεσσαλονίκη 

 
 
 
Ξενόγλωσση 
 
 

• Abernathy, W. and Utterback, J. (1978), Patterns of Industrial Innovation, 
Technology Review, 80, 7, σελ.41-7 

 
• Angel, D. (2002), Inter-firm Collaboration and Technological Development 

Partnerships within US Manufacturing Industries, Regional Studies 36, σελ. 
333-44 

 
• Apergis, N. and Pekka-Economou, V. (2010), Incentives and Female 

Entrepreneurial Activity: Evidence from Panel Firm Level Data, International 
Advances of Economic Research, Springer, vol.16(4), pages 371-387 

 
• Archibugi, D., Howells, J. and Michie, J. (1999), Innovations Systems and 

Policy in a Global Economy, Cambridge University Press, σελ. 1-18 
 

• Ashforth, E.B., Kreiner, G.E., Fugate, M. (2000), All in a Day’s Work: 
Boundaries and Micro-role Transitios, Academy of Management Review, Vol. 
25, Issue 3, σελ.472-491 

 
• Audretsch, D. (1995), Innovation, Growth and Survival, International Journal of 

Industrial Organization 13, σελ. 441-57 
 

• Barnett, C.R. (1998), Toward a review and conceptualization of the work-family 
literature, Genetic, Social and General Psychology Monographs, Vol. 124, No 2, 
σελ. 125-182 

 
• Batt, R., Valcour, P.M. (2003), Human Resource Practices as Predictors of 

Work-Family outcomes and Employee Turnover, Industrial Relations, Vol. 17, 
No 3, σελ. 189-220 

 
• Baum, J. A.C.  and Silverman, B.S. (2004), Picking Winners or Building them? 

Alliance Intellectual, and Human Capital as Selection Criteria in Venture 
Financing and Performance of Biotechnology Startups, Journal of Business 
Venturing, 19 (3): 411-26   

 
• Brockhaus, H.R. (1982), The Psychology of the Entrepreneur, Encyclopedia of 

Entrepreneurship, New Jersey: Prentice-Hall 
 

• Brockner, Joel, Grover, Steven, O’Malley, Michael, Reed, F. Thomas, Glynn, 
Ann Mary (1993), Threat of Future Layoffs, Self-esteem, and Survivors’ 
Reactions: Evidence from the Laboratory and the Field, Strategic Management 
Journal, Vol. 14, σελ. 153-166 

 
• Brush, C.G. (1999), Research on Women Business Owners: Past Trends, a 

New Perspective and Future Directions: An Extension, Entrepreneurship 
Theory and Practice, 16, 5-30 



 

 

 
• Burke, J.R. (2001), Managerial women’s career experiences, satisfaction and 

well-being: A Five Country Study, Cross Cultural Management, Vol. 8, No 3, 
σελ. 117-133 

 
• Buttner, H. and Moore, D. (1997), Women’s Organizational Exodus to 

Entrepreneurship: Self-Reported Motivations and Correlated with Success, 
Journal of Small Business Management, 35, 34-47 

 
• Carter, N. (2003), Female Entrepreneurship and Innovation, Paper presented at 

the International WIR Conference, Berlin 
 

• Casson, M. (1987), Entrepreneur1 edited by J.Eatwell, M. Milgate and P. 
Newman 

 
• The New Palgrave: A Dictionary of Economics, tom.2 London: The Macmillan 

Press Limited 
 

• Castro, E.A., Rodrigues, C., Esteves, C. αnd Pires, A.R. (2000), The Triple 
Helix Model as a Motor for the Creative Use of Telematics, Research Policy, 
Vol. 29, σελ. 193-203 

 
• Chinchilla, Nuria, Poelmans, Stevens, Leon, Consuela (2005), Women 

Managers under the Glass Ceiling, IESE 
 

• Cliff, J.E., 1998, Does one size fit all? Exploring the relationship between 
attitudes towards growth, gender and business size. J. Bus. Venturing 13 6, pp. 
523-542 

 
• Cockburn, C. (1991), In the Way of Women: Men’s Resistance to Sex Equality 

in Organizations, London: Macmillan and Ithaca New York: ILR Press 
 

• Cooper, R. G. (1993), Winning at new products: Accelerating the Process from 
the Idea to Launch, 2η έκδοση, Perseus Books Publishing, USA 

 
• Crampton, S. and Mishra, J. (1999), Women in management. Public Personnel 

Management, 28 (1) σελ. 87-107 
 

• Daubman, K. and Sigall, H. (1997), Gender Differences in Perceptions of How 
Others are Affected by self-disclosure of achievent, Sex Roles, Vol. 37, No 1, 
σελ. 73-90  

 
• Davidson, M.J. and Cooper, C.L. (1993), European Women in Business and 

Management, London: Paul Chapman 
 

• Deakins, D. and Freel M. (2006), Entrepreneurship and Small Firms, Open 
University Press, UK Limited   

 
• Dreher, G., Cox Jr. and Taylor H. (2000), Labor market mobility and cash 

compensation: The moderating effects of race and gender, Academy of 
Management Journal, 43 (5), σελ. 890-900 

 



 

 

• Drucker, Peter F. (1993), Innovation and Entrepreneurship: Practices and 
Principles, Harper Business   

 
• Eagly, A.H., Karau, S.J. and Makhijani, M.G., 1995, Gender and the 

effectiveness of leaders: a meta-analysis, Psycol. Bull 117 1, pp. 125-145  
 

• Eurostat (2001),  Key Employment Indicators, 2nd term, Eurostat, Brussels 
 

• Feather, N.T., Simon, J.G. (1975), Reactions to Male and Female Success and 
Failure, Causal Attributions and Perceived Likelihood of Different 
Consequences, Journal of Personality and Social Psycology, Vol. 31, No 1, σελ. 
20-31 

 
• Freel, M. (2002), On Regional Innovation Systems: Illustrations from the West 

Midlands, Environment and Planning C: Government and Policy 20, σελ. 633-
54 

 
• Freeman, C. and Soete, L. (1997), The Economics of Industrial Innovation, 3η 

έκδοση, Pinter, Λονδίνο 
 

• Frone, R.M., Yardley, K.J., Markel, S.K. (1997), Developing and Testing an 
Integrative Model of the Work-family Interface, Journal of Vocational Behaviour, 
Vol. 50, No 2, σελ. 145-167 

 
• GEM, 2009 Global Report 

 
• Geroski, P. and Machin, S. (1992), Do Innovating Firms Outperform Non-

innovators?, Business Strategy Review, σελ. 79-90 
 

• Glancey, K., Greig, M. and Pettigrew, M. (1998), Entrepreneurial Dynamics in 
Small Business Service Sector, International Journal of Entrepreneurial 
Behavior & Research, 4, 249-268 

 
• Goode, W.J. (1960), A Theory of Role Strain, American Sociological Review, 

Vol. 25, σελ. 483-496 
 

• Green, E. and Cohen, L. (1995), Women’s Business: Are Women 
Entrepreneurs Breaking New Ground or Simply Balancing the Demands of 
Women’s Work in a New Way?, Journal of Gender Studies, 4, 297-315 

 
• Greenhaus, H.J. & Beutell, J.N. (1985), Source of Conflict between Work and 

Family Roles, Academy of Management Review, Vol. 10, No 1, σελ. 76-88 
 

• Hall, J. and Hofer, C.W. (1993), Venture Capitalist’s Decision Criteria in New 
Venture Evaluation, Journal of Business Venturing, 8 (1): 25 

 
• Hansemark, O.C. (1998), The effects of an Entrepreneurship Program on Need 

for Achievement and Locus of Control of Reinforcement 
 

• Henry, C. and Johnston, K., (2007), Female Entrepreneurship, Implications for 
Education, Training and Policy, Edited by N Carter, C Henry, B. O. Cinneide 
and K. Johnston, Routledge Taylor and Francis Group 



 

 

 
• Hisrich, R.D. and Jankowicz, A.D. (1990), Intuition in Venture Capital Decisions: 

An exploratory study using a new technique, Journal of Business Venturing, 5: 
19-62 

 
• Hogeschool van Amsterdam, (1994), Success and Failure of Starting Women 

Entrepreneurs in Holland, Research under the NOW Initiative, Amsterdam 
 

• Hostede, G. (1991), Cultures and Organizations: Software of the Mind, 
McGraw-Hill, New-York 

 
• House, R.J., Hanges, P.J., Javidan, M., Dorfman, P.W., and Gupta, V. (2004), 

Culture, Leadership and Organizations, The Globe Study of 62 Societies, 
Thousand Oaks: Sage 

 
• Ioannidis, S., Politis A., Tsakanikas A., (2005), Entrepreneurship in Greece 

2004-2005, IOBE, Athens 

 
• Jiannakopoulos, N.A. and Bernasek, A., 1998, Are women more risk averse? 

Econ. Inq. 36 4 pp. 620-630 

 
• Kalakota, P. and Robinson, N. (1999), e-Business, Roadmap for Success 

 
• Karagiannis, A.D. (1999), Entrepreneurship and the Economy, Interbooks, 

Athens, 127-144 
 

• Kiam, V. (1986), Going For It: How to succeed as an Entrepreneur, New York, 
Fontana/Collins  

 
• Love, B. and Roper, S. (1999), The Determinants of Innovation: R&D, 

Technology Transfer and Networking Effects, Review of Industrial Organization 
15, σελ. 43-64 

 
• Loscocco, K. A., Robinson, J. (1991), Gender & society: Official publication of 

Sociologists for Women in Society, Sage Publications 

 
• Lyness, K.S. and Terrazas, J. (2006), Women in Management: An Update on 

their Progress and Persistent Challenges, International Review of Industrial and 
Organizational Psychology, Hodgkinson, G. and Ford, J.K.   

 
• Macaulay, C. (2003), Changes to Self-Employment in the UK: 2002 to 2003, 

Labour Market Trends, London: Office for National Statistics 
 

• Marks, S.R. (1977), Multiple Roles and Role Strain: Some notes on Human 
Energy, Time and Commitment, American Sociological Review, Vol. 42, σελ. 
921-936 

 
• Martins, L.L., Eddleston, A.K., Veiga, F.J. (2002), Moderators of the 

Relationship between Work-family Conflict and Career Satisfaction, Academy of 
Management Journal, Vol. 45, No 2, σελ. 399-409 



 

 

 
• Maskell, P. and Malmberg, A. (1999), The Competitiveness of Firms and 

Regions, European Urban and Regional Studies 6, σελ. 9-25 
 

• Mavin, S. (2001), Women’s Career in Theory and Practice: Time for Change?, 
Women in Management Review, Vol. 16, No 4, σελ. 183-192 

 
• Miller, D. and Friesen, P. (1982), Innovation in Conservative and 

Entrepreneurial Firms: Two Models of Strategic Momentum, Strategic 
Management Journal, 3, σελ. 1-25 

 
• Ministry of Interior (2005), Public Administration and Decentralisation Paper 

 
• Nelson, R. (2000), Regional Innovation, Knowledge and Global Change, Pinter, 

Λονδίνο, σελ. 11-26 
 

• Nina-Pazarzi, E. (1994), Economic Development in Women’s Employment in 
Greece, in Peter Lang, ed. Participation, Organizational Effectiveness and 
Quality of Work Life in the Year 2000  

 
• Nina-Pazarzi, E. and Giannacourou, M. (2003), Female entrepreneurship in 

Greece. In the report of the German Ministry of Economic Affairs: Female 
entrepreneurship in five countries 

 
• Nooteboom, B. (1999), Innovation, Learning and Industrial Organization, 

Cambridge Journal of Economics 23, σελ. 127-50 
 

• OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (2004), 
OECD Promoting Entrepreneurship and Innovative SMEs in a Global Economy: 
Women’s Entrepreneurship: Issues and Policies, Paris, OECD 

 
• OECD (Organization of Economic Cooperation and Development) (2005), 

Women’s Entrepreneurship: Issues and Policies, Background report prepared 
for OECD Conference on SMEs, Istanbul 5/6/2005  

 
• O’Leary, J. (1997), Developing a New Mindset: The Career Ambitious’ 

Individual, Women in Management Review, Vol. 12, No 3, σελ. 91-99 
 

• Orhan, M. and Scott, D. (2001), Why Women Enter into Entrepreneurship: An 
Explanatory Model, Women in Management Review, 16, 232-247 

 
• Petraki-Kottis, A. and Ventura-Neokosmidi, Z. (2004), Women in Management 

in Greece στο M.J. Davidson and R.J. Burke, Women in Managent Worldwide, 
London, Ashgate Publishers  

 
• Petrin T. (1997), Entrepreneurship as an economic force in rural development, 

In: F.A.O.  Regional Office for Europe (ed) Rural Development through 
Entrepreneurship, pp. 7-19 

 
• Pittaway, L., Robertson, M., Munir, K., Denyer, D. and Neely, A. (2004) 

Networking and Innovation: A systematic Review of the Evidence, International 
Journal of Management Reviews 5/6, σελ. 137-68 

 



 

 

• Porter, Μ.Ε. (1990), The Competitive Advantage of Nations, The free Press, 
USA, σελ 45-47  

 
• Porter, M.E., Stern, S. (2001), Innovation: Location Matters, MIT Sloan 

Management Review  
 

• Rah, J., Kyungjin, J. and Lee, J. (1994), Validation of the Venture Evaluation 
Model in Korea, Journal of Business Venturing  

 
• Rau, L.B., Hyland, M.M. (2002), Role Conflict and Flexible Work Arrangements: 

The Effects on Applicant Attraction, Personnel Psychology, Vol. 55, No 2, σελ. 
111-134  

 
• Ricks, D. (1993), Blunders in International Business, Blackwell Business 

 
• Riquelme, H. and Watson, J. (2000), Do Venture Capitalists’ Implicit Theories of 

New Business Success/Failure Have Empirical Validity? Proceedings of the 
Research in Entrepreneurship and Small Business Conference, Prague: 214-
218 

 
• Rothbard, P.N. (2001), Enriching or Depleting? The Dynamics of Engagement 

in Work and Family Roles, Administrative Science Quarterly, Vol. 46, No 1, σελ. 
655-684 

 
• Rothwell, R. and Zegveld, W. (1982), Industrial Innovation and Public Policy, 

Francis Pinter, Λονδίνο 
 

• Rotter, J. (1987), External Control and Internal Control, στο C. Baumback, J. 
Manusco (επιµ.) Entrepreneurship and Venture Management, 2nd edition, New 
Jersey: Prentice-Hall 

 
• Rosa, P., Carter, S. and Hamilton, D. (1996), Gender as a Determinant of Small 

Business Performance: Insights from a British study, Small Business 
Economics, 8, 463–478 

 
• Ruby, L. (1984), The Role of the Venture Capitalist in the Entrepreneurial 

Process, in Khun, R. and Smilor, R., eds. Corporate Creativity, New York: 
Praeger Editorial  

 
• Ruderman, M.M., Ohlott, J.P., Panzer, K., King, N.S. (2002), Benefits of 

Multiple Rolew for Managerial Women, Academy of Management Journal, Vol. 
46, No 1, σελ. 380-386 

 
• Rugman, M.A. and Hodgetts, R.M. (1995), International Business: A Strategic 

Management Approach, McGraw-Hill  
 

• Sarri, K and Trihopoulou, A. (2004), Female Entrepreneurs’ Personal 
Characteristics and Motivation: A Review of the Greek Situatio’, Women in 
Management Review, 20, 24-36 

 
• Schmookler, J. (1996), Invention and Economic Growth, Harvard University 

Press, Cambridge, MA 
 



 

 

• Schumpeter, J. (1934), The Theory of Economic Development, Harvard 
University Press, Cambridge, MA 

 
• Sexton, D.L. and Bowman-Upton, N., 1990, Female and male entrepreneurs: 

psychological characteristics and their role in gender-related discrimination, J. 
Bus. Venturing 5 1, pp. 29-36 

 
• Shapero, A., Sorol, L. (1982), The Social Dimensions of Entrepreneurship1, στο 

Kent, C., Sexton, D., Vesper, K. (επιµ.), Encyclopedia of Entrepreneurship, New 
Jersey: Prentice-Hall 

 
• Show, Ε., Carter, S., and Brierton, J., (2001), Unequal Entreprenuers: Why 

Female Enterprise is an Uphill Business, The Industrial Society, Policy Paper, 
Λονδίνο 

 
• Sieber, S.D. (1974), Toward a Theory of Role Accumulation, American 

Sociological Review, Vol. 39, σελ. 567-578 
 

• Simpson, R. (1997), Have Times Changed? Career Barriers and the Token 
Woman Manager, British Journal of Management, 8 (2), σελ. 227-242 

 
• Simpson, R. (1998), Presenteeism, Power and Organizational Change: Long 

Hours as a Career Barrier and the Impact on the Working Lives of Women 
Managers, British Journal of Management, Vol. 9 

 
• Slovic, P. (2000), The Perception of Risk, London, Earthscan Publications Ltd 

 
• Sternberg, R. (2000), Innovation Networks and Regional Development – 

Evidence from the European Regional Innovation Survey (ERIS): Theoretical 
Concepts, Methodological Approach, Empirical Basis and Introduction to the 
Theme Issue, European Planning Studies 8, σελ. 389-407  

 
• Still, L., Timms, W. (1998), Career Barriers and the Older Women Manager, 

Women in Management Review, Vol. 13, No 4, σελ. 143-155 
 

• Storey, D.J. (1994), Understanding the Small Business Sector, London: 
Routledge 

 
• Tether, B. and Hipp, C. (2002), Knowledge Intensive, Technical and Other 

Services: Patterns of Competitiveness and Innovation, Technology Analysis 
and Strategic Management 14, σελ. 163-82 

 
• Tether, B. (2002), Who Cooperates for Innovation and Why? An Empirical 

Analysis, Research Policy 31, σελ. 947-68 
 

• Tharenou, P. (2001), Going Up? Do Traits and Informal Social Processes 
Predict Advancing in Management?, Academy of Management Journal, Vol. 44, 
No 51, σελ. 1005-1015 

 
• Tyebjee, T.T. and Albert, B.V. (1984), A Model of Venture Capitalist Investment 

Activity, Management Science, 30(9): 1051-1056  
 



 

 

• Utterback, J. (1996), Mastering the Dynamics of Innovation, HBS Press, 
Cambridge, MA 

 
• Watson, K., Hogarth-Scott, S., Wilson, N. (1998), Small Business Start-ups: 

Success Factors and Support Implications 
 

• White, B. (1995), The Career Development of Successful Women, Women in 
Management Review, Vol. 10, No 3, σελ. 4-15 

 
• Wilson, M.F. (2003), Organizational Behavior and Gender, Ashgate Publishing, 

London 
 

• Wosinka, W., Dabul, J.A., Whetstone-Dion, R., Cialdini, B.R. (1996), Self-
Presentational responses to success in the organization: the costs and benefits 
of modesty, Basic and Applied Social Psychology, Vol. 18, No 2, σελ. 229-242 

 
 
 
Ηλεκτρονικές Πηγές 
 
 

• Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) – http://www.isotita.gr/ 
 

• Εθνικό Επιµελητηριακό ∆ίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηµατιών 
(Ε.Ε.∆.Ε.Γ.Ε.) – http://www.eedege.eu/default.asp 

 
• European Network to Promote Women’s Entrepreneurship (WES) – 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-
entrepreneurship/women/wes-network/ 

 
• Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) – http://www.kethi.gr/ 

 
• Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL – http://www.equal-greece.gr/ 

 
• Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ – http://www.leader-plus.gr/ 

 
• Portal Ενηµέρωσης για τη γυναίκα επιχειρηµατία – 

http://www.businesswoman.gr/ 
 

• Πρόγραµµα women@business – http://www.womenatbusiness.eu/ 
 

• Σύνδεσµος Επιχειρηµατιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) – http://www.sege.gr/ 
 

• Σύνδεσµος Επιχειρηµατιών Γυναικών της Μεσογείου (AFAEMME) - 
http://www.afaemme.org/ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


