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● Σκοπός του κεφαλαίου 

 
 
Το παρόν κεφάλαιο µελετά την επιχειρηµατικότητα σε σχέση µε το φύλο σε 
έξι βασικές ενότητες µε αντικείµενα:  

• την παρουσίαση της έµφυλης διάστασης της επιχειρηµατικότητας  

• την ανάλυση των χαρακτηριστικών της γυναικείας 
επιχειρηµατικότητας 

• την αποτύπωση της διάρθρωσης της γυναικείας 
επιχειρηµατιοκότητας σε τοµείς και κλάδους οικονοµικής 
δραστηριότητας  

• την αναζήτηση των αιτίων που την προκαλούν  

• την αποτύπωση των µέτρων ενθάρρυνσης και στήριξης της 
γυναικείας επιχειρηµατικότητας και  

• τον προβληµατισµό και τη διατύπωση προτάσεων προς την 
κατεύθυνση της άµβλυνσης των έµφυλων ανισοτήτων στον τοµέα 
των επιχειρήσεων. 

Στόχος  του µαθήµατος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/ριες ώστε να 
µπορούν να διερευνούν: 

• Τα βασικά γνωρίσµατα της γυναικείας επιχειρηµατικότητας και των 
φαινοµένων που συνδέονται µε τις ανισότητες µεταξύ των φύλων 
στα θέµατα επιχειρηµατικότητας.   

• Τα αίτια που ερµηνεύουν τα φαινόµενα έµφυλων ανισοτήτων σε 
θέµατα επιχειρηµατικότητας  και τις  συνέπειες των ανισοτήτων στο 
οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον.  

• Τη στρατηγική , τους µηχανισµούς και τα εργαλεία µέσω των οποίων 
Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελληνική Πολιτεία προσπαθεί να αµβλύνει 
τις ανισότητες.  

 

● Προσδοκώµενα αποτελέσµατα 

Με τη µελέτη του παρόντος κεφαλαίου αναµένεται ότι  οι φοιτητές/ριες: 

• Θα έχουν κατανοήσει τα ζητήµατα γυναικείας επιχειρηµατικότητας και 
θα έχουν αποκτήσει µια σφαιρική γνώση για τα χαρακτηριστικά της στο 
παγκόσµιο και το ελληνικό περιβάλλον.   

• Θα είναι σε θέση να επιχειρηµατολογούν και να διερευνούν θέµατα που 
αφορούν την ύπαρξη ανισοτήτων µεταξύ των φύλων και ειδικά σε ό,τι 
αφορά τις ανισότητες στο επιχειρηµατικό πεδίο.  

• Θα µπορούν να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές µορφές και εκφάνσεις 
των έµφυλων ανισοτήτων στον επιχειρηµατικό τοµέα και θα είναι σε 
θέση να ερµηνεύουν τα αίτια που τις προκαλούν.  



• Θα µπορούν να αξιοποιούν πληροφορίες για τη γυναικεία 
επιχειρηµατικότητα προκειµένου να περιγράψουν  να απεικονίζουν  και 
να παρουσιάζουν τις εξελίξεις στο θέµα αυτό.  

• Θα έχουν ευαισθητοποιηθεί και θα µπορούν να κάνουν προτάσεις για 
την άµβλυνση των έµφυλων ανισοτήτων σε θέµατα επιχειρηµατικότητας 
 

 

● Έννοιες-κλειδιά 
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• ∆ιακρίσεις γυναικείας επιχειρηµατικότητας 

• Επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας  

• Επιχειρηµατικότητα ανάγκηςς   

• Καθιερωµένη επιχειρηµατικότητα 

• Επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων 

• Καθιερωµένη επιχειρηµατίας 
 

 



 

 ● Βασικές έννοιες και εισαγωγικές παρατηρήσεις  

 

 

● Βασικές έννοιες 

 

1. Επιχειρηµατικότητα  

∆ιεθνώς αναγνωρισµένος ορισµός της επιχειρηµατικότητας δεν υπάρχει, 
παρά την ευρύτατη χρησιµοποίηση του όρου στις πολιτικές των διεθνών 
οργανισµών και των κρατών, στις  επιστηµονικές εργασίες αλλά και στην 
καθηµερινή γλώσσα (UNECE, 2004). Στα γνωρίσµατα που κατά καιρούς 
αποδίδονται στην έννοια κυριαρχούν: 

• Η παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών για άλλες παραγωγικές µονάδες 
ή για καταναλωτές 

• Η ανάληψη επιχειρηµατικού κινδύνου 

• Ο συνδυασµός συντελεστών παραγωγής και η ορθολογική διαχείρισή 
τους µε στόχο την οικονοµική πρόοδο της επιχείρησης. 

• Η αναγνώριση των ευκαιριών και η εκµετάλλευσή τους για την επίτευξη 
προστιθέµενης αξίας ή οικονοµικού οφέλους  

• Η αξιοποίηση της δηµιουργικότητας ή της καινοτοµίας µε στόχους την 
είσοδο σε µία υπάρχουσα αγορά, τη βελτίωση της ανταγωνιστικής 
θέσης µέσα σε αυτήν, την  αλλαγή της αγοράς ή τη δηµιουργία µιας 
νέας αγοράς (Stevenson, Roberts & Grousbeck, 1989). 

• Η διαδικασία κατά την οποία άνθρωποι, κεφάλαια, αγορές, παραγωγικές 
εγκαταστάσεις και γνώση συνενώνονται για να δηµιουργήσουν µια 
επιχείρηση η οποία δεν υπήρχε προηγουµένως (Landau, 1982:83) 

• Η δυναµική διαδικασία κατά την οποία τα άτοµα εντοπίζουν οικονοµικές 
ευκαιρίες και τις εκµεταλλεύονται µέσα από την ανάπτυξη, παραγωγή 
και πώληση αγαθών και υπηρεσιών και η οποία απαιτεί την ύπαρξη 
ποιοτικών ιδιοτήτων στα άτοµα, όπως εµπιστοσύνη στον εαυτό τους, 
δυνατότητα και διάθεση ανάληψης κινδύνου και ένα αίσθηµα 
προσωπικής δέσµευσης (European Observatory for SMEs, 2000).  

• Η προσπάθεια µετατροπής µιας επιχειρηµατικής ιδέας σε αποτέλεσµα 
µε σκοπό από αυτή τη διαδικασία να προκύψει οικονοµικό κέρδος. 
Περιλαµβάνει ως βήµατα την καινοτοµία, την ηγεσία, τη διαχείριση, την 
ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και την ανάληψη επιχειρηµατικού ρίσκου.  

 

2. Γυναικεία επιχειρηµατικότητα  
Αναφερόµαστε στη γυναικεία επιχειρηµατικότητα (και θεωρούµε ότι µια 
επιχείρηση ανήκει σε γυναίκα) όταν (α) υπάρχει γυναικεία συµµετοχή σε 
ποσοστό 51% στο κεφάλαιο µιας επιχείρησης και (β) οι ενέργειες 

8.1 



στρατηγικής σκοπιµότητας που αφορούν στην ανάπτυξη της επιχείρησης 
λαµβάνονται από την ιδιοκτήτρια/ες (ΟΟΣΑ).  
 
Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι τα στοιχεία που υπάρχουν για 
τις επιχειρήσεις στις επίσηµες στατιστικές συνήθως είτε δεν αναφέρουν τα 
ποσοστά συµµετοχής ανά φύλο ή δεν τα καταγράφουν µε ακρίβεια, γεγονός 
που οδηγεί σε στρεβλωµένη εικόνα  για τις γυναικείες επιχειρήσεις 
(Σκορδίλη, 2005). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Ελλάδα, σε  µεγάλο 
αριθµό οικογενειακών επιχειρήσεων οι γυναίκες, για διάφορους λόγους 
(φορολογικούς, αδειοδότησης, κ.α), εγγράφονται από τους συζύγους τους 
ως ιδιοκτήτες/τριες,  ενώ στην πραγµατικότητα αποτελούν εργατική δύναµη, 
χωρίς συµµετοχή ούτε στο κεφάλαιο  ούτε στη λήψη αποφάσεων που 
αφορούν στην ανάπτυξη της επιχείρησης.   
 

3. ∆ιακρίσεις γυναικείας επιχειρηµατικότητας 

Οι βασικές διακρίσεις της  επιχειρηµατικότητας αναφέρονται στα κίνητρα 
έναρξης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και στη χρονική φάση στην 
οποία βρίσκεται αυτή. 

Στο πρώτο επίπεδο διάκρισης  η  επιχειρηµατική δραστηριότητα διακρίνεται 
σε:  

        (α) επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας και  

(β) επιχειρηµατικότητα ανάγκης.  

 

Ανάγοντας τα παραπάνω στη γυναικεία επιχειρηµατικότητα, µπορούµε να 
πούµε ότι οι γυναίκες που οδηγούνται σε επιχειρηµατική δραστηριότητα 
ευκαιρίας βασίζονται στην αναγνώριση ευνοϊκών συνθηκών στο περιβάλλον 
και στην αγορά στην οποία κινούνται. Οι παράγοντες που πιθανόν ωθούν 
τις γυναίκες να ακολουθήσουν µια επιχειρηµατική δραστηριότητα ευκαιρίας 
(η οποία και έχει µεγαλύτερες δυνατότητες να αποδειχθεί επιτυχής) είναι η 
τάση για ανεξαρτησία, η εκπλήρωση προσωπικών στόχων και προσδοκιών 
καθώς και  η επιθυµία απόκτησης πλούτου, κοινωνικού κύρους και 
εξουσίας. 

 

Η γυναικεία επιχειρηµατικότητα ανάγκης αναφέρεται σε γυναίκες που 
στρέφονται στην επιχειρηµατική δραστηριότητα εξαιτίας της έλλειψης 
δυνατοτήτων απασχόλησης. Παράγοντες που είναι πιθανό να οδηγήσουν 
σε αυτό το είδος επιχειρηµατικής δραστηριότητας τις γυναίκες είναι το 
ανεπαρκές οικογενειακό εισόδηµα, οι µη ικανοποιητικές αποδοχές, οι 
δυσκολίες για την εξισορρόπηση της επαγγελµατικής και οικογενειακής 
ζωής σε άλλες επαγγελµατικές διεξόδους κ.ά.  

 



Στο δεύτερο επίπεδο διάκρισης,  η επιχειρηµατική δραστηριότητα µπορεί να 
είναι:  

(α) καθιερωµένη  επιχειρηµατικότητα  

(β) επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων και  

 

Ως καθιερωµένη επιχειρηµατίας ορίζεται η γυναίκα που είναι ιδιοκτήτρια 
ολόκληρου ή µόνον ενός µέρους ενός επιχειρηµατικού εγχειρήµατος το 
οποίο έχει πληρώσει µισθούς ή κέρδη για διάστηµα µεγαλύτερο των 42 
µηνών. Το συγκεκριµένο χρονικό όριο έχει τεθεί από το ερευνητικό 
πρόγραµµα του Παγκόσµιου Παρατηρητηρίου  για την Απασχόληση (GEM). 
Το όριο το 42 µηνών έχει τεθεί µε βάση την εµπειρική παρατήρηση, επειδή 
διαπιστώθηκε ότι τα εγχειρήµατα που υπερβαίνουν το όριο αυτό έχουν 
συνήθως περισσότερες πιθανότητες να επιζήσουν και να αναπτυχθούν.  

 

Στην επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων περιλαµβάνονται οι επίδοξες 
επιχειρηµατίες που βρίσκονται στο στάδιο προκαταρτικών ενεργειών για την 
έναρξη εγχειρήµατος (συγκέντρωση κεφαλαίου, αναζήτηση χώρων 
εγκατάστασης, εξοπλισµο και χρηµατοδότησης) ή έχουν ήδη προχωρήσει 
σε έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης µέσα στο τελευταίο τρίµηνο.  Στην 
κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι γυναίκες επιχειρηµατίες ηλικίας 18 έως 
64 ετών που είναι ιδιοκτήτριες ή διευθύντριες νέων επιχειρήσεων, δηλαδή 
επιχειρήσεων που λειτουργούν για λιγότερο από 42 µήνες (Έκθεση για την 
επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2005-2006)1.  

 

● Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 
Είναι εύλογο να αναρωτιέται κανείς γιατί υπάρχει έξαρση ενδιαφέροντος τα 
τελευταία χρόνια στο παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και εθνικό οικονοµικό 
περιβάλλον σχετικά µε τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα. Σε όλο τον κόσµο, 
επιστηµονικοί και ερευνητικοί φορείς εστιάζουν στη θεωρητική ερµηνεία και 

                                                           
1
 Παρόλο που η Ελλάδα, σύµφωνα µε τις στατιστικές του Παγκοσµίου 
Παρατηρητηρίου για την επιχειρηµατικότητα, βρίσκεται περίπου στο ίδιο επίπεδο 
µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά το ∆είκτη Συνολικής 
Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας (περίπου 7% του πληθυσµού µεταξύ 18 και 64 
ετών), δύο χαρακτηριστικά τη διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες χώρες (ΙΟΒΕ, 
2004): 

• εµφανίζει ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό Επιχειρηµατικότητας Ανάγκης και  

• είναι προσανατολισµένη σχεδόν αποκλειστικά σε προϊόντα και υπηρεσίες 
που απευθύνονται σε καταναλωτές και όχι σε άλλες επιχειρήσεις. 

 



την εµπειρική έρευνα ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη γυναικεία 
επιχειρηµατικότητα, Ταυτόχρονα φορείς λήψης αποφάσεων και 
διαµόρφωσης στρατηγικών και πολιτικής σχεδιάζουν και υλοποιούν 
εξειδικευµένες δράσεις και µέτρα για στήριξη της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας των γυναικών.  
 
Οι αιτίες για το πολυεπίπεδο και συνεχώς εντεινόµενο ενδιαφέρον σχετικά 
µε την έµφυλη διάσταση της επιχειρηµατικότητας µπορούν να αναζητηθούν: 

• Στη δυναµική της επιχειρηµατικότητας, που αποτελεί κινητήρια δύναµη 
για παραγωγή προϊόντων και δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης, για 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, για προώθηση της οικονοµικής 
µεγέθυνσης, της καινοτοµίας και της παραγωγικότητας, για αποδοτική 
χρησιµοποίηση των παραγωγικών συντελεστών και γενικότερα για 
κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξης 2.  

• Στη σηµασία της συνεισφοράς των γυναικών στην παραγωγή ως 
εργαζοµένων γενικά 3  αλλά και ως ιδιοκτητριών µικρής κλίµακας 
επιχειρήσεων ειδικότερα, των τελευταίων θεωρούµενων ως βασικών 
πηγών επιχειρηµατικού δυναµισµού και καινοτοµίας (Observatory of 
European SMEs, 2003, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005, McGregor & 
Tweed, 2002) 4. 

• Στη διαπίστωση ότι η υποεκπροσώπηση των γυναικών στο χώρο των 
επιχειρήσεων συνεπάγεται απώλεια κερδών και άλλων ωφελειών για τις 
ίδιες, τις εθνικές οικονοµίες,  άρα και για την παγκόσµια οικονοµία 5. 

                                                           
2
  Με δείκτη επιχειρηµατικότητας 6,8%, η Ελλάδα ανήκει σε µια οµάδα 
Ευρωπαϊκών χωρών που περιλαµβάνει τις χώρες Γερµανία, ∆ανία, ΗΒ, Ισπανία 
Ελβετία, Φινλανδία, Νορβηγία Καναδά και Ιρλανδία. Με βάση τον ενεργό 
πληθυσµό το ποσοστό αυτό µεταφράζεται  σε έναν αριθµό 460.000 ατόµων ηλικίας 
18-64  ετών που κατά το 2003 δήλωναν ότι βρίσκονταν στη διαδικασία ίδρυσης 
µιας νέας δραστηριότητας (‘επίδοξοι’ ή ήδη µέτοχοι).  

3
  Στην Ελλάδα 38,8% της συνολικής απασχόλησης στη χώρα αφορά γυναίκες. Οι  
γυναίκες αποτελούν το 40,9% του συνόλου των υπαλλήλων, το 30,5% των 
αυτοαπασχολουµένων, και το 19,5% των εργοδοτών, ενώ αποτελούν ακόµη τη 
συντριπτική πλειονότητα των ατόµων που απασχολούνται αποκλειστικά µε τη 
στήριξη της οικογένειάς τους (Lampousaki, 2008) .  
4
 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η σηµαντικότητα των ΜΜΕ προκύπτει από το ποσοστό 
τους επί των συνολικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη που ανέρχεται στο 95%και οι 
οποίες απασχολούν σχεδόν 95 εκατοµµύρια άτοµα, τα οποία µε τη σειρά τους 
αποτελούν το 55% των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα Βλ.  Observatory of 
European SMEs, SMEs in Europe 2003, Vοl. 7, 2003 Οι McGregor & Tweed (2002) 
υποστηρίζουν ότι  στο σύγχρονο οικονοµικό  περιβάλλον, οι µικρού µεγέθους  
επιχειρήσεις και όχι οι µεγάλες είναι αυτές που έχουν τη µεγαλύτερη  συνεισφορά 
στην ανάπτυξη της απασχόλησης 

5
 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις Ηνωµένες Πολιτείες ο αριθµός των γυναικών 
επιχειρηµατιών αυξήθηκε κατά 78%  κατά τα έτη 1987-1994 και οι γυναίκες  οι 
γυναίκες είναι ιδιοκτήτριες του 36% των ιδιωτικών εταιριών και κατέχουν 
τουλάχιστον το 50% των µετοχών του 46% (10.1 εκατοµµύρια) τέτοιων 
επιχειρήσεων (National Foundation of Women Business Owners, USA 1995).  



• Στην ανάγκη εξάλειψης των κοινωνικών στερεοτύπων που εµποδίζουν 
την επαγγελµατική αλλά και προσωπική εξέλιξη των γυναικών. Τα 
στερεότυπα αυτά παραµένουν  παρόντα, παρά το σχεδιασµό και την 
εφαρµογή  εργαλείων πολιτικής για τη στήριξη της γυναικείας 
επιχειρηµατικότητας και της αυταπασχόλησης (Saunders, 2001, 
DeMartino, 2005, Watson, 2003).  

• Στη συνειδητοποίηση ότι, παρά τις οµοιότητές τους µε τους άντρες 
επιχειρηµατίες, οι γυναίκες προσεγγίζουν διαφορετικά τα διοικητικά και 
οργανωτικά θέµατα (DeMartino & Barbato, 2002, Bird & Brush, 2002). 

• Στη συγκρότηση, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και µετά, ενός 
πλαισίου σώµατος θεωρίας η οποία συµβάλλει στην πληρέστερη 
κατανόηση των θεµάτων που σχετίζονται µε τη διάσταση του φύλου στα 
εργασιακά περιβάλλοντα (Walby, 2001, Hakim, 2004 & 2007)6.  

• Στην ανάγκη µελέτης και διερεύνησης των ζητηµάτων γυναικείας 
επιχειρηµατικότητας. Αξίζει να τονιστεί ότι µέχρι πρόσφατα υπήρχε 
υποεκτίµηση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας από τις κοινωνικές 
επιστήµες, γεγονός που αποτυπώνεται στο µικρό αριθµό των σχετικών 
εµπειρικών εργασιών (Brush, 1992, Brush & Edelman, 2000, Terjesen  
2004)7.  

 

                                                                                                                                                    

Το 2008 ο ετήσιος τζίρος αυτών των εταιριών ανήλθε  στα 1.2 τρισεκατοµµύρια 
δολάρια ενώ η απασχόληση σε  19.1 εκατοµµύρια υπαλλήλους, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία του “Κέντρου για την επιχειρησιακή έρευνα των γυναικών των Η.Π.Α, 
2008).   
Στον Καναδά  οι γυναίκες κατέχουν ή διοικούν το 30.3% του συνόλου των 
επιχειρήσεων, στηνν Αυστραλία το 1/3 και στην Ιαπωνία το 23.3%, στην Ευρώπη 
το 20-30%, µε αυξητικές τάσεις (EUROSTAT) ενώ στην Ελλάδα το 15% του 
συνόλου των επιχειρήσεων  (Παζαρζή & Γιαννακούρου, 2000).  
Τέλος από στοιχεία του Ο.Ο.Σ.Α. προκύπτει ότι τη δεκαετία του 1970 οι γυναίκες 
επιχειρηµατίες στις χώρες- µέλη του αποτελούσαν το ¼ των επιχειρηµατιών, το 
µερίδιο αυτό όµως αυξήθηκε ως το τέλος της δεκαετίας του 1990 στο 1/3 περίπου.  
6
 Επειδή οι θεωρίες αυτές αναπτύχθηκαν σε δείγµατα ανδρών, από άνδρες, και 
εξετάστηκαν αρχικά σε δείγµατα ανδρών είναι πολύ πιθανό  να µην 
αντιπροσωπεύουν πλήρως τα γνωρίσµατα των γυναικών επιχειρηµατιών και τη 
συµπεριφορά τους (Hurley, 1991). 

7
 Υπολογίζεται ότι  οι µελέτες µε θέµα τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα, σε  οχτώ 
πολύ γνωστά επιστηµονικά περιοδικά για την επιχειρηµατικότητα καταλαµβάνουν 
κατά µ.ο το 6-7% των συνολικών  δηµοσιεύσεων σε αυτά  από το 1994 και µετά.  

 



 

 ● Φαινόµενα έµφυλης ανισότητας στην επιχειρηµατικότητα  

 

● Φαινόµενα έµφυλης ανισότητας στην αγορά εργασίας γενικά 

 

Σε όλες τις χώρες και τις περιοχές του πλανήτη το εργασιακό περιβάλλον 
κυριαρχείται από στρεβλώσεις και ανισότητες σε βάρος των γυναικών. 
Παρά τις εµφανείς βελτιώσεις, και κυρίως παρά το ότι το ποσοστό 
συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας  έχει αυξηθεί σηµαντικά τις 
τελευταίες δεκαετίες, η θέση των γυναικών εξακολουθεί να παραµένει 
µειονεκτική συγκριτικά µε αυτή των ανδρών. Εµπόδια και προκαταλήψεις 
εξακολουθούν να συντηρούν σοβαρές συνθήκες έµφυλων διακρίσεων σε 
όλο το φάσµα της αγοράς εργασίας, από τα επίπεδα της ανεργίας και 
απασχόλησης  µέχρι τις µισθολογικές διαφορές, τη συγκέντρωση σε 
συγκεκριµένους επαγγελµατικούς κλάδους και τις προοπτικές 
επαγγελµατικής ανέλιξης. 

Η υπεροχή των ανδρών στην αγορά εργασίας συνιστά ένα σταθερό 
χαρακτηριστικό που επιβεβαιώνεται σε όλες τις έρευνες που έχουν µέχρι 
σήµερα πραγµατοποιηθεί διεθνώς. Παρά την εφαρµογή διεθνών 
προγραµµάτων και εθνικών σχεδίων υπέρ της ισότητας, οι διαφορές µεταξύ 
ανδρών και γυναικών εξακολουθούν να είναι σηµαντικές (Saunders, 2001, 
DeMartino & Barbato, 2001, Watson, 2003) .  

 

Πιο συγκεκριµένα, σε όλο τον κόσµο, οι γυναίκες στην πλειοψηφία τους: 

• Μαστίζονται συγκριτικά µε τους άνδρες από πολύ υψηλότερη ανεργία. 

• Αµείβονται λιγότερο από τους άνδρες (µισθολογικό χάσµα). 

• Απασχολούνται κατά πλειοψηφία σε θέσεις χαµηλής ειδίκευσης και 
αποφεύγουν ανερχόµενα επαγγέλµατα µε ευρείες διεξόδους στην 
αγορά εργασίας. 

• Έχουν  περιορισµένη συµµετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων.  

• Καλύπτουν µεγάλο µέρος των θέσεων εργασίας στην περιοδική 
απασχόληση, στη µερική απασχόληση και στην παραοικονοµία.  

• Αντιµετωπίζουν το φαινόµενο της ‘γυάλινης οροφής’ (glass ceiling) 
καθώς η επαγγελµατική τους σταδιοδροµία ανακόπτεται ή εξελίσσεται 
µε πολύ βραδύτερους ρυθµούς από αυτή των ανδρών.  

• Συγκεντρώνονται σε σχετικά λίγους κλάδους οικονοµικής 
δραστηριότητας διαµορφώνοντας µια οριζόντια κατάτµηση της αγοράς 
εργασίας σε ανδρική και γυναικεία (γυάλινος τοίχος) 

• ∆ιακόπτουν συχνότερα από τους άνδρες την επαγγελµατική τους 
πορεία για να ασχοληθούν µε τους λοιπούς ρόλους που αναλαµβάνουν 
λόγω φύλου (µητρότητα, φροντίδα ηλικιωµένων προσώπων, κλπ) .   

8.2 



 

Στην Ευρώπη τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών αυξάνονται από 
χρόνο σε χρόνο. Οι χώρες που παρουσιάζουν τα µεγαλύτερα ποσοστά 
συµµετοχής των γυναικών στην απασχόληση είναι, σε σειρά κατάταξης, η 
∆ανία, η Σουηδία, η Ολλανδία και η Φιλανδία.  Ωστόσο,  παρά την αύξηση, 
τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών παραµένουν χαµηλά, µε τη 
διαφορά στο ποσοστό απασχόλησης µεταξύ ανδρών και γυναικών να 
ανέρχεται κατά µέσο όρο σε 20%.  Οι µεγαλύτερες  διαφορές (>30%)  
παρουσιάζονται στην Ελλάδα, την Ισπανία και την  Ιταλία (European 
Commission, 2008).  

 

Η άνιση κατανοµή αµοιβής ανάµεσα στα δύο φύλα, ως ποσοστό των 
ακαθάριστων αποδοχών των ανδρών, φτάνει για το µέσο όρο της ΕΕ, το 
15% 8  ενώ η µακροχρόνια ανεργία φαίνεται να πλήττει περισσότερο τις 
γυναίκες (European Commission, 2008). 

Παρατηρείται ακόµα επαγγελµατικός διαχωρισµός ανάµεσα στα φύλα. 
Αυτός είναι:   

• Πρώτον, «οριζόντιος», εµφανιζόµενος ως απορρόφηση ανδρών και 
γυναικών σε δοαφορετικούς κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας 

• ∆εύτερο, «κάθετος», εµφανιζόµενος ως κατάληψη διαφορετικών 
θέσεων  στην ιεραρχία των επιχειρήσεων και των επαγγελµάτων. Αν και 
αναµένονταν πως η διεύρυνση του τοµέα των υπηρεσιών στον οποίο 
εισήλθαν µαζικά οι γυναίκες σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες θα περιόριζε 
τον επαγγελµατικό διαχωρισµό, τα αποτελέσµατα  δεν ήταν τα 
προσδοκώµενα. Η πρόσβαση των γυναικών στα υψηλότερα κλιµάκια 
είναι περιορισµένη και µάλιστα αυτό συµβαίνει ακόµη και στα 
επαγγέλµατα που γυναικοκρατούνται.  

 

Παρόµοια είναι η εικόνα της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα, όπου η 
έµφυλη ανισότητα στο εργασιακό περιβάλλον αποτυπώνεται (Σταµάτη 2008, 
Νίνα-Παζαρζή 2007, Κρητικίδης 2004, Αβραµίκου 2001):  

• στη µικρότερη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας 

• στα µεγάλα ποσοστά ανεργίας των γυναικών 

• στη µεγάλη παρουσία τους στις ευέλικτες µορφές απασχόλησης 
(π.χ.΄στη µερική απασχόληση) 

• στη συγκέντρωση τους σε ορισµένους επαγγελµατικούς κλάδους και 
στην απουσία ή την υποεκπροσώπηση τους σε άλλους 

• στο χάσµα των αµοιβών ανδρών και γυναικών, και τη (π.χ. µερική 
απασχόληση, κατ’ οίκον εργασία, προσωρινή ή εποχιακή απασχόληση)  

• στις περιορισµένες δυνατότητες για επαγγελµατική εξέλιξη  και 

                                                           
8
  Βλ. Παπαλεξανδρή, Ν. (2008 ).  



• στη µικρή παρουσία τους σε θέσεις ευθύνης συµµετοχή τους στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

 

Πιο συγκεκριµένα και µιλώντας µε αριθµούς, οι γυναίκες αποτελούν σήµερα 
το 50,5% του ελληνικού πληθυσµού αλλά συµµετέχουν στο εργατικό της 
δυναµικό σε ποσοστό 38% (από τα χαµηλότερα της Ευρώπης). Αν και τα 
τελευταία χρόνια η συµµετοχή τους στο εργατικό δυναµικό παρουσιάζει 
αξιοσηµείωτη αύξηση (µόνο κατά την περίοδο 1995-2000 οι γυναίκες 
κατέλαβαν το 85% των νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργήθηκαν) οι 
γυναίκες εξακολουθούν να βρίσκονται σε δυσχερέστερη θέση στην αγορά 
εργασίας από ότι οι άνδρες (Ντερµανάκης 2004).  

 

Στην Ελλάδα η ανεργία αφορά το γυναικείο πληθυσµό πολύ περισσότερο 
απ’  ότι  τον ανδρικό. Η ανεργία πλήττει σε υπερδιπλάσιο βαθµό τις 
γυναίκες ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου: 13,6% των γυναικών ήταν 
άνεργες το 2006, ενώ άνεργοι ήταν µόλις το 5,6% των οικονοµικά ενεργών 
ανδρών. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 60% του συνόλου των ανέργων, 
αναλογία που εντείνεται για τους µακροχρόνια άνεργους και τους ανέργους 
χωρίς εργασιακή εµπειρία (σε αυτές τις δύο υποκατηγορίες, οι γυναίκες 
αντιπροσωπεύουν τα 2/3). Ανά περιφέρεια, η ανεργία στις γυναίκες 
εµφανίζεται ψηλότερη στη ∆υτική Μακεδονία (19,1%) και την Ήπειρο 
(16,2%) (Γενική Γραµµατεία Ισότητας, 2008).  

Σε επίπεδο αµοιβών,  οι Ελληνίδες αφενός απασχολούνται σε µεγαλύτερα 
ποσοστά στους χαµηλόµισθους κλάδους, αφετέρου η αναλογία των 
γυναικείων αποδοχών προς τις αντίστοιχες ανδρικές στους κλάδους αυτούς 
είναι πολύ χαµηλή Η αµοιβή τους ανέρχεται κατά µέσο όρο στο 75% της 
αµοιβής των ανδρών, µε σηµαντικές αποκλίσεις ανάµεσα σε διάφορους 
κλάδους9.  

 

Σχετικά µε τον οριζόντιο διαχωρισµό των επαγγελµάτων, το 60% των 
γυναικών φαίνεται να συγκεντρώνεται σε 6 κλάδους οικονοµικής 
δραστηριότητας (εκπαίδευση, υγεία, δηµόσιος τοµέας, τουρισµός, λιανικό 
εµπόριο, υπηρεσίες γραφείου) ενώ αντίστοιχα το 60% των ανδρών 
συγκεντρώνεται σε 15 κλάδους, ανάµεσα στους οποίους πολλοί από τους 
λεγόµενους «δυναµικούς» κλάδους (σχετικούς µε την τεχνολογία και τη 
µεταποίησης).   

 

                                                           
9
  Οι µισθολογικές διακρίσεις  σε βάρος των γυναικών υφίστανται κυρίως στον 
ιδιωτικό τοµέα, αφού  στο δηµόσιο  τηρείται µε µεγαλύτερη αυστηρότητα το ισχύον 
νοµοθετικό πλαίσιο και οι Ευρωπαϊκές οδηγίες περί ισότητας 
 



Χαµηλό είναι τέλος το ποσοστό των γυναικών που κατέχουν υψηλές θέσεις 
στη διοικητική και την επαγγελµατική ιεραρχία καθώς και θέσεις µε υψηλό 
βαθµό ευθύνης ή δυνατότητες λήψης αποφάσεων (Αθανασιάδου et al., 
2001, Mαραγκουδάκη 1997, Ντερµανάκης, 2004)10.  

 

● Φαινόµενα έµφυλης ανισότητας στην επιχειρηµατικότητα 

 

Η εικόνα της επιχειρηµατικότητας σε σχέση µε το φύλο ακολουθεί τα ίδια 
ποιοτικά στοιχεία µε αυτά της σχέσης φύλου και αγοράς εργασίας. 
Ειδικότερα;  

 

 Α. Οι θεωρητικές µελέτες και οι εµπειρικές έρευνες καταγράφουν διαφορές 
µεταξύ των δύο φύλων στο τοµέα της επιχειρηµατικότητας οι οποίες 
εκφράζονται κυρίως στα εξής (DeMartino & Barbato, 2003,   Hisrich et al., 
2005):  

• Στο σχετικά µειωµένο αριθµό γυναικών που αναλαµβάνουν 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες.  

• Στα διαφορετικά κίνητρα των γυναικών να ασχοληθούν µε την 
επιχειρηµατική σταδιοδροµία.  

• Στη διαφορετική µορφή των επιχειρήσεων προς τις οποίες στρέφονται οι 
γυναίκες επιχειρηµατίες.  

• Στη µειωµένη επιχειρηµατική αυτοπεποίθηση των γυναικών.  

• Σε διαφορετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των γυναικών 
επιχειρηµατιών σε σχέση µε τους άνδρες επιχειρηµατίες.  

 

Τόσο σε παγκόσµιο επίπεδο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικότερα, 
τα στατιστικά στοιχεία του Παγκόσµιου Παρατηρητηρίου για την 
Επιχειρηµατικότητα (Global Entrepreneurship Monitor, GEM) δείχνουν ότι η 
γυναικεία επιχειρηµατικότητα κινείται σε σταθερά χαµηλότερα επίπεδα από 
εκείνη  των ανδρών. Το επιχειρηµατικό σύστηµα εξακολουθεί να 
κυριαρχείται από τους άνδρες αφού, µε εξαίρεση «γυναικείους» κλάδου 
όπως είναι οι υπηρεσίες, είναι σηµαντικά πιο σπάνιο για τις γυναίκες (να 
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http://www.thessalia.gr/PEP/uploads/material/Meleti_Gynaikia_Epixeirimatikotita.p
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naikwn.doc.  

http://www.paratiritirio-kethi.gr/imagebank/File/B1.pdf 

 



προχωρούν στη δηµιουργία δικής τους, νέας επιχείρησης από ό,τι οι άντρες 
(European Commission, 2008). 

 

Το επίπεδο της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στην Ευρώπη παρουσιάζει 
µια εντυπωσιακή σταθερότητα (γύρω στο 30%) µε την Ελλάδα να βρίσκεται 
ακριβώς στο µ.ο των ευρωπαϊκών κρατών (ποσοστό 29,4%). Το 2004  το 
υψηλότερο ποσοστό γυναικείας επιχειρηµατικότητας εµφανίζει η 
Πορτογαλία (48,2%, ακολουθεί η Ουγγαρία (40,4%) ενώ η Κροατία (23,2%) 
καταλαµβάνει την τελευταία θέση της κατάταξης. Η υπεροχή των ανδρών 
είναι σαφέστατη σε όλες τις χώρες, µε µόνη εξαίρεση την Ουγγαρία, όπου οι 
γυναίκες επιχειρηµατίες υπερτερούν -πρόκειται όµως για µία χώρα µε πολύ 
χαµηλή επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων (µόλις 1,9%).  

 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να επισηµανθεί ότι η διαφορά στα επίπεδα της  
επιχειρηµατικότητα ανδρών και γυναικών είναι εντονότερη στις 
ανεπτυγµένες από ό,τι στις αναπτυσσόµενες χώρες. Ενδεικτικός είναι ο  
λόγος του ποσοστού των ανδρών δια το ποσοστό των γυναικών 
επιχειρηµατιών (2,04 στην Ευρώπη, αλλά µόνο 1,6 στο σύνολο των χωρών 
του GEM).  

 

Το αποτέλεσµα είναι αναµενόµενο αν συσχετιστεί µε την επιχειρηµατικότητα 
ανάγκης που είναι υψηλή στις αναπτυσσόµενες χώρες.  Πιο συγκεκριµένα, 
οι γυναίκες των αναπτυσσόµενων χωρών συχνά αναγκάζονται να 
ασκήσουν επιχειρηµατική δραστηριότητα λόγω: 

(α)  των δυσκολιών  στην εξασφάλιση βιοπορισµού  

(β) της περιορισµένης δυνατότητας πρόσβασης σε καθιερωµένες 
αγορές εργασίας.  

Οι λόγοι αυτοί είναι τόσο έντονοι ώστε οδηγούν  σε υπέρβαση των 
κοινωνικών  προκαταλήψεων που θέλουν τις γυναίκες να µένουν στο σπίτι.  
Από την άλλη µεριά, τα χαµηλότερα επίπεδα γυναικείας επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας στις χώρες µε υψηλή ανάπτυξη ερµηνεύονται από:   

(α)  τη σηµαντικά µειωµένη πίεση της ανάγκης  και  

(β)  τη σαφή προτίµηση για θέσεις που εξασφαλίζουν ευνοϊκότερες 
και θεσµικά κατοχυρωµένες συνθήκες εργασίας.  

 

Σε όλο τον κόσµο, οι έρευνες δείχνουν  ότι οι γυναίκες: 



• ∆ηµιουργούν µικρότερες, αλλά σχετικά µικρότερου κινδύνου και πιο 
βιώσιµες επιχειρήσεις.   

• Αντιµετωπίζουν αρκετές δυσκολίες τόσο κατά το στάδιο της  ίδρυσης 
της επιχείρησης όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας.  

• Καταβάλλουν µεγάλες προσπάθειες για τη διατήρησης των 
επιχειρήσεών τους11.  

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα είδη των δυσκολιών µπορεί να είναι κοινά και για 
τα δύο φύλα, τα εµπόδια όµως είναι ποσοτικά και ποιοτικά σηµαντικότερα 
για τις γυναίκες επιχειρηµατίες και σχετίζονται µε:  

• Τα στερεότυπα και τις διακρίσεις λόγω του φύλου,  

• Το γενικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον,  

• Την εξεύρεση κεφαλαίων και την υποστήριξη από τους κρατικούς φορείς,   

• Την πρόσβαση στην ενηµέρωση,  

• Τις δυσκολίες στο συµβιβασµό των επιχειρηµατικών και των 
οικογενειακών υποχρεώσεων κ.α  

 

Β. Η γυναικεία επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα κινείται σε χαµηλά επίπεδα 
σε σχέση µε άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ και οι χώρες της Ευρώπης. Πιο 
συγκεκριµένα η γυναικεία επιχειρηµατικότητα εκτιµάται ότι στην Ελλάδα 
κατέχει το 10-15% του συνόλου της επιχειρηµατικότητας, τη στιγµή που τα 
µέσα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι της τάξεως του 20% και των 
ΗΠΑ 32% αντίστοιχα.  

  

Με βάση τις επιδόσεις της ανδρικής επιχειρηµατικότητας, σύµφωνα µε 
στοιχεία του GEM για το 2005, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 4η θέση στην 
Ευρώπη, υπερτερώντας από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (αν και όχι από τον 
συνολικό µέσο όρο των χωρών GEM). Αντίθετα  µε βάση τη γυναικεία 
επιχειρηµατικότητα η Ελλάδα βρίσκεται σε απόσταση από τους 
ευρωπαϊκούς µέσους όρους.  Συγκεκριµένα:  

• Οι επιδόσεις της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα την 
κατατάσσουν  στην προτελευταία θέση της Ευρώπης  δεύτερη 
χαµηλότερη επίδοση στην Ευρώπη µε τελευταία την Κροατία (έρευνα   
GEM).  

• Οι γυναίκες επιχειρηµατίες αντιπροσωπεύουν µόλις το 11,8% του 
εργατικού δυναµικού των γυναικών ηλικίας 18-64 ετών 
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http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pFQPmOsZxtwJ:www.ca
reer.tuc.gr/downloads/bestreport-el.pdf+&hl=el&gl=gr#7 



Παρόµοια εικόνα καταγράφεται και στις έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 
(ΕΣΥΕ). Σύµφωνα µε αυτές, το ποσοστό των αυτοαπασχολούµενων 
γυναικών στην Ελλάδα ήταν 25% το 2000 , µειώθηκε σε 21% στα 2005 ενώ 
το 2006 αντιπροσωπεύουν το 28% του συνόλου των επιχειρηµατιών. Η 
αύξηση από 25% στην αρχή της δεκαετίας σε 28% στα 2006 αντιστοιχεί σε 
αύξηση κατά 34.200 άτοµα. Με βάση τα στοιχεία της ίδιας έρευνας, µία στις 
πέντε εργαζόµενες γυναίκες καταγραφόταν ως εργοδότρια ή εργαζόµενη για 
δικό της λογαριασµό (21,1%).  

 

Η υποεκπροσώπηση των γυναικών στην αυτοαπασχόληση είναι γεγονός, 
παρά τα σηµαντικά βήµατα προόδου που έχουν σηµειωθεί τις δύο 
τελευταίες δεκαετίες 12 . Κατά 7% περισσότεροι άντρες από γυναίκες 
δραστηριοποιούνται επιχειρηµατικά απασχολώντας υπαλλήλους ενώ, 
ανεξάρτητα από το αν η δραστηριότητά τους αυτή δηµιουργεί θέσεις 
εργασίας, 20% των γυναικών και 35% των αντρών (ως ποσοστό του 
συνόλου των εργασιακά ενεργών) αυτοαπασχολούνται (European 
Commission, 2008). Μόνο το 30% των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων 
είναι γυναίκες, γεγονός που κατατάσσει τη χώρα µας πολύ χαµηλά σε 
σχέση µε τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό µέσο όρο.  

 

Συνοψίζοντας,  τα βασικά σηµεία στα οποία αποτυπώνεται η έµφυλη 
διάσταση του ελληνικού επιχειρηµατικού τοπίου είναι τα εξής:  

• Η Ελλάδα υπερτερεί του ευρωπαϊκού µέσου όρου στην 
επιχειρηµατικότητα των ανδρών και υστερεί σηµαντικά στη γυναικεία 
επιχειρηµατικότητα. Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δράσης στην 
Eλλάδα θεωρείται ακόµα  υπόθεση ανδρική (ΚΕΘΙ).  

• Η γυναικεία επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα  εκτιµάται ότι ανέρχεται 
στο 10-15% του συνόλου της επιχειρηµατικότητας, τη στιγµή που τα 
µέσα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 20% και των ΗΠΑ 32%.  

• Η παρουσία των γυναικών που δραστηριοποιούνται επιχειρηµατικά είτε 
ως εργοδότριες είτε ως αυτοαπασχολούµενες είναι κατά πολύ 
µικρότερη από την αντίστοιχη παρουσία των ανδρών και αφορά κυρίως 
µικρού µεγέθους επιχειρήσεις (Ντερµανάκης, 2004). 

• Η υστέρηση αναφέρεται κυρίως στην επιχειρηµατικότητα αρχικών 
σταδίων και στην επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας. Αντίθετα το ποσοστό 
των Ελληνίδων καθιερωµένων επιχειρηµατιών είναι πολύ υψηλό και 
µάλιστα αποτελεί το υψηλότερο στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Σταθερά 
µόνο ένα στα τέσσερα άτοµα που ξεκινούν ένα νέο εγχείρηµα είναι 
γυναίκα, ενώ σε «δύσβατο µονοπάτι» εξελίσσεται για τέσσερις στις δέκα 
γυναίκες ακόµη και η πρόθεση τους για ενασχόληση µε το επιχειρείν: 
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 Το 2000 καταγράφηκαν στην Ελλάδα 40.000 γυναικείες επιχειρήσεις, ενώ το 
1993 ο αντίστοιχος αριθµός ήταν 18.400. 



Tο προφίλ του Έλληνα νέου ή επίδοξου επιχειρηµατία είναι «άνδρας, 
ηλικίας µεταξύ 25 έως 44 ετών, απόφοιτος λυκείου . 

• Σε σηµαντικό αριθµό γυναικείων επιχειρήσεων, οι γυναίκες 
χρησιµοποιούνται ως παρένθετα πρόσωπα. Στην πραγµατικότητα οι 
επιχειρήσεις αυτές ανήκουν και διοικούνται από τους συζύγους τους ή 
άλλα συνήθως άρρενα µέλη της οικογένειάς τους. 

• Η γυναικεία επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα µπορεί να εµφορείται από 
κίνητρα αξιοποίησης επιχειρηµατικών ευκαιριών, ωστόσο υστερεί 
σηµαντικά σε σχέση µε την αντίστοιχη επιχειρηµατικότητα των ανδρών, 
κάτι που τελικά της προσδίδει λιγότερο ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

• Η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες που παρέχουν χαµηλή υποστήριξη 
στη γυναικεία επιχειρηµατικότητα. 

• Οι γυναίκες απουσιάζουν από τον επιχειρηµατικό στίβο πολλών κλάδων 
όπως τω νέων τεχνολογιών και ειδικότερα της πληροφορικής, των 
κατασκευών, των µεταφορών της αλιείας, των ορυχείων-λατοµείων, της 
ενέργειας και µέχρι πρόσφατα των ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών 
οργανισµών13  

 

 

 ● Χαρακτηριστικά της γυναικείας επιχειρηµατικότητας  

 

● Γενικά χαρακτηριστικά της γυναικείας επιχειρηµατικότητας 

 

Από τα προαναφερθέντα, ήδη έγινε αντιληπτό ότι διατοπικά και διαχρονικά 
εξακολουθεί να υπάρχει  ένα σηµαντικό χάσµα ανάµεσα στην αντρική και τη 
γυναικεία επιχειρηµατικότητα. Η υπεροχή των ανδρών συνιστά ένα σταθερό 
χαρακτηριστικό που επιβεβαιώνεται σε όλες τις έρευνες του Παγκόσµιου 
Παρατηρητηρίου που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα και αφορούν 
σε όλες τις χώρες και περιοχές του πλανήτη. Το χάσµα διαπερνά όλα τα 
µεγέθη των επιχειρήσεων αν και είναι λιγότερο εµφανές στις επιχειρήσεις 
µικρότερου µεγέθους14.  
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 Στον παγκόσµιο χάρτη οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι γένους θηλυκού 
και αυτό θεωρείται ιδιαίτερα θετικό, κυρίως όταν οι γυναίκες έχουν άµεσο έλεγχο 
των οικονοµικών πόρων. Στην Ελλάδα οι γυναικείες επιχειρήσεις τους είναι µικρές 
έως πολύ µικρές,  ποσοστό 21%, των γυναικείων επιχειρήσεων δεν απασχολούν 
προσωπικό και µόνο το 3% απασχολεί 5-10 µισθωτούς. 
 

8.3 



Τόσο η θεωρία όσο και η εµπειρική έρευνα εστιάζουν στην καταγραφή και 
την ερµηνεία των δηµογραφικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της 
γυναικείας επιχειρηµατικότητας τα οποία και παρουσιάζουν εντυπωσιακή  
οµοιότητα σε όλες τις χώρες. Τα βασικά  σηµεία στα οποία συγκλίνουν οι 
θεωρητικές εκτιµήσεις και τα εµπειρικά δεδοµένα από όλο τον κόσµο,  
παρατίθενται στη συνέχεια.  

 

(α) Τα κίνητρα της επιχειρηµατικότητας των γυναικών (όπως και των 
ανδρών) διακρίνονται από σταθερότητα. Οι γυναίκες γίνονται επιχειρηµατίες 
κυρίως από  ανάγκη βελτίωσης της οικονοµικής τους κατάστασης, ανάγκη 
για ανεξαρτησία και ενδιαφέρον για το αντικείµενο. Η προσωπικότητα της 
γυναίκας- επιχειρηµατία, η ηλικία και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο αποτελούν 
αποφασιστικούς παράγοντες εκδήλωσης επιχειρηµατικής συµπεριφοράς, 
όπως και  η οικογενειακή παράδοση στην επιχειρηµατικότητα, και η 
πρότερη εργασιακή κατάσταση (π.χ. η εµπειρία σε επιχείρηση).  

(β) Συχνά  η επιχειρηµατική γνώση και εµπειρία του συζύγου, καθώς και το 
αν είναι ο ίδιος επιχειρηµατίας, συσχετίζονται θετικά µε την επιλογή της 
γυναίκας να ακολουθήσει καριέρα ελεύθερου επαγγελµατία (Caputo & 
Dolinsky, 1998).  

(γ) Η  συµπεριφορά των γυναικών επιχειρηµατιών ως προς τις πηγές 
κεφαλαίου εκκίνησης της επιχείρησης είναι διαφορετική από τους άνδρες. 
Οι γυναίκες συνήθως επιδιώκουν να διαθέσουν οι ίδιες τα κεφάλαια για την 
ίδρυση της επιχείρησης ή προσφεύγουν στο συγγενικό περιβάλλον για να 
τα βρουν. Η έλλειψη κεφαλαίου αποτελεί ζωτικής σηµασίας  εµπόδιο για την 
έναρξη και την ανάπτυξη  γυναικείας επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
καθώς οι ίδιες συνήθως δεν διαθέτουν αρκετή περιουσία ή είναι πολύ 
επιφυλακτικές στο να ρισκάρουν τον  τραπεζικό δανεισµό (Bock, 2004, 
Weiler & Bernasek, 2001, Brush, 1992). 
(δ) Εκτός από την εξεύρεση κεφαλαίων οι γυναίκες επιχειρηµατίες 
αντιµετωπίζουν γενικά περισσότερα προβλήµατα από τους άνδρες, τόσο 
στη φάση ίδρυσης της επιχείρησης όσο και µετέπειτα, σχετικά µε την 
υποστήριξη που έχουν από το κράτος. 
(ε) Η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών επιχειρηµατιών δηλώνει ότι ο 
ρόλος τους στο σπίτι συγκρούεται µε τις επαγγελµατικές τους υποχρεώσεις 
και αυτό αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο στην προοπτική επαγγελµατικής 
επιτυχίας.  
(στ) Σε γενικό επίπεδο οι γυναίκες επιχειρηµατίες διαθέτουν χαµηλότερη 
τεχνολογική γνώση από τους άνδρες επιχειρηµατίες, και σηµειώνουν 
χαµηλότερες οικονοµικές επιδόσεις σε σχέση µε τις ανδρικές.  
(ζ) Η επιχειρηµατική εκπαίδευση αυξάνει την επιχειρηµατική 
αυτοπεποίθηση περισσότερο στις γυναίκες από ό,τι στους άντρες. γεγονός 
που καθιστά την επιχειρηµατική εκπαίδευση που λαµβάνει υπόψη τα 
χαρακτηριστικά των γυναικών, ιδιαίτερα αποτελεσµατική για την 



ενίσχυσητης αυτοπεποίθησής τους και κατά συνέπεια της επιχειρηµατικής 
τους δραστηριοποίησης (Wilson et al., 2007) 15. 

(η) Σε γενικό επίπεδο οι γυναίκες επιχειρηµατίες διαθέτουν χαµηλότερη 
τεχνολογική γνώση από τους άνδρες επιχειρηµατίες, και σηµειώνουν 
χαµηλότερες οικονοµικές επιδόσεις σε σχέση µε τις ανδρικές επιχειρήσεις.   

(θ) Η κλαδική ειδίκευση (για την οποία γίνεται λόγος σε επόµενη ενότητα) 
είναι επίσης ένα στοιχείο που διακρίνει τις γυναικείες επιχειρήσεις. Οι 
περισσότερες των γυναικών στρέφονται σε επιχειρήσεις του τριτογενούς 
τοµέα, µε κυρίαρχη την παροχή προσωπικών υπηρεσιών και το λιανικό 
εµπόριο, αν και τα τελευταία χρόνια η έρευνα διαπιστώνει µια δυναµική 
είσοδο των γυναικών σε νέους δυναµικούς κλάδους κυρίως παροχής 
υπηρεσιών, όπως την κτηµαταγορά, τα ταξιδιωτικά γραφεία, τη διαφήµιση. 

(ι) Παρά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηµατίες 
φαίνεται ότι οι αποδόσεις των επιχειρήσεων τους είναι καλές. Μια έρευνα 
από τον Catalyst υποστηρίζει ότι οι εταιρίες του Fortune 500 µε υψηλά 
ποσοστά γυναικών µάνατζερ αποδίδουν καλύτερα από συγκρίσιµες εταιρίες 
που τα ποσοστά των γυναικών µάνατζερ είναι χαµηλά. ∆είκτες 
επιχειρηµατικής συµπεριφοράς αποτελούν: η αντίληψη σχετικά µε τις 
ικανότητες και δεξιότητες που διαθέτει η γυναίκα, η αντιληπική ικανότητα 
σχετικά µε τις υπάρχουσες ευκαιρίες, η εµπιστοσύνη στον εαυτό της και ο 
φόβος της αποτυχίας αποτελούν επίσης.   

(ια) Η διάκριση ανάµεσα σε επιχειρηµατικότητα ανάγκης και ευκαιρίας 
αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα ευρήµατα  σε εµπειρικό  επίπεδο. 
Έρευνες του GEM έχουν αποκαλύψει την µεγάλη υπεροχή των γυναικών 
στην πρώτη κατηγορία, ιδιαίτερα στις υπό ανάπτυξη χώρες.  

(ιβ) Σε επίπεδο προσωπικών χαρακτηριστικών,  οι γυναίκες σε σχέση µε 
τους άντρες επιχειρηµατίες : 

• Έχουν την τάση να είναι λιγότερο αισιόδοξες (Παγκόσµια Έκθεση 
του GEM) 

• Έχουν χαµηλότερη αυτοπεποίθηση και πιο έντονο το φόβο της 
αποτυχίας (Παγκόσµια Έκθεση του GEM) 
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 Έρευνα που πραγµατοποίησαν οι  Petridou, et al. (2009) σε 1639 φοιτητές και 
φοιτήτριες όλων των Τµηµάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και 
του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης έδειξε ότι η στάση των φοιτητών απέναντι στα µαθήµατα 
επιχειρηµατικότητας διαφέρει µε βάση το φύλο. Οι γυναίκες προσδοκούν κυρίως 
απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη επιχειρηµατικών δεξιοτήτων προκειµένου να 
αντιµετωπίσουν τον ανταγωνισµό, ενώ οι άνδρες συµµετέχουν στα µαθήµατα 
κυρίως από ενδιαφέρον σε θέµατα επιχειρηµατικότητας. Η διαφορά αυτή εξηγείται 
αν σκεφτούµε τα κοινωνικά και ψυχολογικά στερεότυπα που θέλουν την 
επιχειρηµατικότητα να αποτελεί κυρίως αντρική υπόθεση. 

 

 



• Παρουσιάζουν χαµηλά ποσοστά διάθεσης για ανάληψη κινδύνου  
(Giannakopoulos & Bernasec, 1998) και δείχνουν µικρή προθυµία 
εµπλοκής σε καταστάσεις µε αβέβαια αποτελέσµατα. Με άλλα λόγια 
δίνουν έµφαση στην ασφάλεια και στην επιλογή στρατηγικών 
αποφυγής επικίνδυνων καταστάσεων (Sexton & Bowman-Upton, 
1990)  

• Επιλέγουν βραδύτερους ρυθµούς ανάπτυξης της επιχείρησής τους 
(Cliff, 1998)  

 

 

● Χαρακτηριστικά της ελληνικής γυναικείας επιχειρηµατικότητας 

 

Στην Ελλάδα  οι γυναίκες άρχισαν να επιλέγουν συστηµατικά την 
επιχειρηµατική καριέρα από τη δεκαετία του 1970 ως εναλλακτική προς την 
εξαρτηµένη εργασία-απασχόληση, ενώ η δεκαετία του 1980 είναι αυτή, στη 
διάρκεια της οποίας εµφανίστηκαν οι περισσότερες γυναίκες επιχειρηµατίες.  

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής γυναικείας επιχειρηµατικότητας είναι 
τα εξής:  

 

(α) Σε σχέση µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, το προφίλ της γυναίκας 
επιχειρηµατία στην Ελλάδα είναι: «έγγαµη, άνω των 40, χωρίς υποχρεώσεις 
φροντίδας παιδιών, µε επίπεδο εκπαίδευσης υψηλότερο από το αντίστοιχο 
των αντρών». 

(β) Ως προς την ηλικία: Οι Ελληνίδες γενικά ξεκινούν την επιχειρηµατική 
δραστηριότητα σχετικά αργά, συνήθως µεταξύ των 36-45 ετών. Η  
καθυστέρηση αποδίδεται στην ανάγκη να διεκπεραιώσουν τις υποχρεώσεις 
ανατροφής των παιδιών µικρής ηλικίας. Μάλιστα ο µ.ο ηλικίας αυξήθηκε 
σηµαντικά τη δεκαετία 1993-2003 µε αποτέλεσµα το 2003 το 70% των 
γυναικών επιχειρηµατιών να είναι άνω 40 ετών16 (Κ.Ε.Θ.Ι., 2004). Παρ’ όλα 
αυτά οι Ελληνίδες επιχειρηµατίες είναι κατά µ.α  µικρότερης ηλικίας από 
τους άνδρες. Αυτό οφείλεται, εκτός των άλλων, στο γεγονός ότι οι 
περισσότερες από τις γυναίκες που ακολούθησαν επιχειρηµατική καριέρα 
βρήκαν επιχειρηµατικές ευκαιρίες στον τριτογενή τοµέα, που είναι και ο 
σχετικά “νεότερος” της ελληνικής οικονοµίας. Παρά το ότι διαφαίνεται µια 
τάση εξοµοίωσης στο ζήτηµα των ηλικιών µεταξύ των φύλων, 
εξακολουθούν να υπάρχουν εµπόδια που αποτρέπουν τις νεότερες ηλικίες 
να αναλάβουν ή να διατηρήσουν επιχειρηµατική δράση. 
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(γ) Ως προς την οικογενειακή κατάσταση: Η πλειοψηφία των γυναικών 
επιχειρηµατιών (όπως άλλωστε και των ανδρών) είναι έγγαµες. Το 2003, το 
76,8% των γυναικών επιχειρηµατιών ήταν έγγαµες, έναντι του 81,1% των 
ανδρών, ενώ µία δεκαετία νωρίτερα, τα αντίστοιχα µεγέθη ήταν 69,9% στις 
γυναίκες και 85,8% στους άνδρες. Από το υπόλοιπο 23,2% των γυναικών 
εργοδοτριών κατά το έτος το 2003 οι χήρες ή οι διαζευγµένες ανέρχονταν 
σε ποσοστό 12,1% και οι άγαµες γυναίκες επιχειρηµατίες µε ποσοστό 
11,1%. Αντίστοιχα στους άνδρες επιχειρηµατίες στην Ελλάδα το 16,3% είναι 
άγαµοι και το 2,6% είναι χήροι ή διαζευγµένοι Όσον αφορά στην παρουσία 
ή µη ενός τουλάχιστον παιδιού στην οικογένεια , τόσο γενικά όσο και σε 
σύγκριση µε τους άνδρες, οι περισσότερες γυναίκες επιχειρηµατίες δεν 
έχουν παιδιά κάτω των 15 ετών. Πιο συγκεκριµένα µόλις 3 στις 10 γυναίκες 
επιχειρηµατίες έχουν στην οικογένειά τους παιδί κάτω των 15 ετών.  

(δ) Σηµαντικό πρόβληµα  για την έναρξη και την ανάπτυξη γυναικείας 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας αποτελεί η έλλειψη κεφαλαίου τόσο 
οικονοµικού όσο και γνωστικού:  
 
Σε ό,τι αφορά το οικονοµικό κεφάλαιο, οι γυναίκες δυσκολεύονται να το 
συγκεντρώσουν: Οι ίδιες κατά κανόνα δεν διαθέτουν ίδια κεφάλαια ή δια 
θέτουν ελάχιστα κυρίως γιατί οι τυχόν προηγούµενες επαγγελµατικές τους 
δραστηριότητες αφορούσαν χαµηλά αµειβόµενους κλάδους. Παράλληλα 
αποφεύγουν τις µεγάλες δανειακές υποχρεώσεις και προτιµούν να µπορούν 
να κινηθούν χωρίς σοβαρό οικονοµικό κόστος (Θεοδωρίδη 2007, Ζάβαλη 
2007). Έτσι κατά κύριο λόγο αναζητούν κεφάλαια από την οικογένεια και 
υπό αυτές τις συνθήκες,   ακόµη και όταν οι γυναίκες καταφέρνουν να 
συγκεντρώσουν ένα αρχικό κεφάλαιο, συνήθως το ύψος του τις οδηγεί σε 
δραστηριότητες µε χαµηλές αναπτυξιακές δυνατότητες. 
 
Από την άλλη µεριά το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των γυναικών, αλλά και 
η έλλειψη εξειδικευµένης κατάρτισης,  η ελλιπής πρόσβαση στην 
πληροφόρηση και η µη επαρκής εξοικείωση των γυναικών στην τεχνολογία 
και στις νέες µεθόδους διοίκησης και παραγωγής αποτελούν βασικά 
εµπόδια για την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας.  

(ε) Η διάκριση ανάµεσα σε επιχειρηµατικότητα ανάγκης και ευκαιρίας 
παρουσιάζει,  στην περίπτωση της Ελλάδας, ιδιαίτερο ερευνητικό 
ενδιαφέρον καθώς αντανακλά µια σταθερή διαφορά στα κίνητρα της 
επιχειρηµατικότητας των δύο φύλων.  Ειδικότερα: 

• Με βάση τα δεδοµένα του 2006, οι γυναίκες επιχειρηµατίες ανάγκης 
ήταν σχετικά πολλές. Συγκεκριµένα 40% περίπου των 
«εκκολαπτόµενων» Ελληνίδων επιχειρηµατιών που βρίσκονταν στα 
πρώτα στάδια της δραστηριότητάς τους δήλωναν ότι το κίνητρό τους 
ήταν η ανάγκη, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ήταν 
µικρότερο από 20%.  

• Αντίθετα, οι γυναίκες υστερούν σηµαντικά ως προς την 
επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας. Η  διαφορά ανάµεσα σε άνδρες και 
γυναίκες εµφανίζεται ιδιαίτερα έντονη, καθώς επιχειρηµατικότητα 



ευκαιρίας ήταν εκείνη που κατηύθυνε το 88% του συνόλου των 
επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων των ανδρών επιχειρηµατιών, αλλά µόνο 
το 71% των γυναικών.  Η διαφορά των δύο δεικτών (17 ποσοστιαίες 
µονάδες) είναι η 2η υψηλότερη στην Ευρώπη µετά την Γαλλία, ενώ 
υπάρχουν χώρες όπου η επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας των γυναικών 
είναι υψηλότερη από αυτή των ανδρών (π.χ Φινλανδία, Ουγγαρία, 
Ελβετία). 

• Η συγκέντρωση γυναικών σε επιχειρηµατικότητα ανάγκης  υποδηλώνει 
τις µεγάλες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες για την 
εξασφάλιση καλύτερων επιλογών εργασίας, το χαµηλότερο βαθµό 
ικανοποίησης τους από τις συνθήκες εργασίας σε σχέση µε τους 
άνδρες  και την  ανάγκη που έχουν για ευελιξία χρόνου και χώρου 
προκειµένου να συµφιλιώσουν  την επαγγελµατική ζωή σε σχέση µε τις 
οικογενειακές υποχρεώσεις (Παπαδηµόπουλος, 2009). Υπό αυτές τις 
συνθήκες, η οικονοµική ανάγκη αποδεικνύεται ισχυρός παράγοντας 
που µπορεί να υπερβεί τα κοινωνικά στερεότυπα σχετικά µε τους 
ρόλους των δύο φύλων.  

(στ) Από την  ανάλυση της σχέσης καθιερωµένης επιχειρηµατικότητας και 
επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων των Ελληνίδων προκύπτουν επίσης 
ενδιαφέροντα συµπεράσµατα:  

• Στην Ελλάδα, το σύνολο της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων 
κατανέµεται ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες κατά 70% προς 30% 
περίπου, αναλογία µε την οποία η χώρα κατατάσσεται χαµηλά ανάµεσα 
στις χώρες της Ευρώπης. Κατά το 2006, σχεδόν το 12% των Ελληνίδων 
βρίσκονταν είτε στο στάδιο εκκίνησης ενός νέου εγχειρήµατος είτε ήταν 
ιδιοκτήτριες και διοικούσαν ένα εγχείρηµα που είχε ήδη “καθιερωθεί”. 
Από αυτές το 4,7% βρισκόταν στη διαδικασία έναρξης επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, ποσοστό µε το οποίο η χώρα τοποθετείται κάπου στο 
µέσο της παγκόσµιας κατάταξης.   

• Από την άλλη µεριά, όπως έχει παρατηρηθεί επανειληµµένα από τις 
έρευνες του GEM, η καθιερωµένη  επιχειρηµατική δραστηριότητα των 
Ελληνίδων δεν υστερεί καθόλου εκείνης των ανδρών.  Η καθιερωµένη 
επιχειρηµατικότητα των Ελληνίδων εµφανίζεται εξαιρετικά υψηλή, 
τοποθετώντας τη χώρα µας στην 5η θέση της παγκόσµιας κατάταξης. 
Έτσι, ενώ µόλις 3 στους 10 επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων είναι 
γυναίκες, ο αντίστοιχος λόγος στην καθιερωµένη επιχειρηµατικότητα 
είναι σχεδόν 5 στους 10.   

• Τα παραπάνω δεδοµένα παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον: 
Υποδηλώνουν ότι στην Ελλάδα  λειτουργεί ένας άτυπος 
ενδοοικογενειακός καταµερισµός ανάµεσα στα φύλα ως προς την 
έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας.  Στα πρώτα στάδια ο άνδρας 
«µπαίνει µπροστά» στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, για να 
παραδώσει σε επόµενο στάδιο τη σκυτάλη στη σύζυγό του. Βάσει των 
ερευνών του GEM η διαφορά στα  ποσοστά ανδρών και γυναικών στα 
δύο στάδια της επιχειρηµατικής δραστηριότητας σχετίζεται µε κάποια 
συνειδητή µεταβίβαση του ρόλου του επιχειρηµατία από τον άνδρα στη 



γυναίκα, όταν το επιχειρηµατικό εγχείρηµα λύσει τις πρώτες δυσκολίες 
και καθιερωθεί. .  

(ζ) Η επιχειρηµατική δραστηριότητα των Ελληνίδων αξίζει να συσχετιστεί µε 
τις ποιοτικές πλευρές της επιχειρηµατικότητας,  την καινοτοµικότητα  και την 
ένταση του ανταγωνισµού:  

• Σύµφωνα µε ερευνητικά  αποτελέσµατα, ως προς την καινοτοµικότητα 
προϊόντων και υπηρεσιών, οι επιδόσεις των Ελληνίδων και των 
Ελλήνων επιχειρηµατιών είναι σχεδόν κοινές.  Σε σχέση πάντως µε την 
υπόλοιπη Ευρώπη, τα επιχειρηµατικά εγχειρήµατα των Ελληνίδων 
υστερούν σε καινοτοµία σε ό,τι αφορά τα πρώτα στάδια λειτουργίας µιας 
επιχείρησης, υπερτερούν όµως στα καθιερωµένα, µε µεγαλύτερο 
ποσοστό τότε να αναζητά τη διαφοροποίηση των προϊόντων. 

• Επίσης δεν παρατηρείται σηµαντική διαφορά ανάµεσα σε άνδρες και 
γυναίκες σχετικά µε την εισαγωγή νέων τεχνολογιών/ διαδικασιών στην 
παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Το εύρηµα αυτό παρουσιάζει 
ενδαφέρον και έρχεται να αντικρούσει το επιχείρηµα για την έλλειψη 
τεχνολογικών γνώσεων των γυναικών. Μάλιστα ως προς αυτό το 
κριτήριο οι Ελληνίδες βρίσκονται περίπου στον αντίστοιχο µέσο όρο 
στην Ευρώπη, κάτι που σηµαίνει ότι οι Ελληνίδες µοιάζουν µε τις 
ευρωπαίες  «συναδέλφους» τους, ενώ αντίθετα στον τοµέα αυτόν τα 
ανδρικά εγχειρήµατα υστερούν. 

 

 

 ● Η γυναικεία επιχειρηµατικότητα σε τοµείς και κλάδους οικονοµικής 

δραστηριότητας 

 

● Ο έµφυλος διαχωρισµός της επιχειρηµατικότητας σε διεθνές 

επίπεδο 

 

Όπως συµβαίνει µε την αγορά εργασίας και την απασχόληση, έτσι και στην 
επιχειρηµατικότητα επιβεβαιώνεται η ύπαρξη έµφυλου οριζόντιου 
διαχωρισµού των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Με τα δεδοµένα αυτά, 
όπως µπορούµε να µιλούµε για διάκριση σε «ανδρικά» και «γυναικεία» 
επαγγέλµατα, έτσι αντίστοιχα η πραγµατικότητα στον κόσµο των 
επιχειρήσεων µας οδηγεί να αναφερόµαστε στη δραστηριοποίηση σε 
γυναικείους και σε ανδρικούς επιχειρηµατικούς κλάδους. Σε κάποιες 
περιπτώσεις µάλιστα ο διαχωρισµός είναι τόσο έντονος ώστε να ισοδυναµεί 
µε αποκλεισµό των γυναικών από τους ανδρικούς κλάδους (και αντίστροφα).   
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η γυναικεία επιχειρηµατικότητα είναι πιο συχνή 
σε κλάδους δραστηριότητας στους οποίους οι γυναίκες είναι παραδοσιακά 
απασχολούµενες, όπως είναι π.χ. οι κλάδοι των λιανικού εµπορίου και 

8.4 



υπηρεσιών. Στις έρευνες η επικέντρωση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας 
στους συγκεκριµένους κλάδους ερµηνεύεται ως προτίµηση απασχόλησης 
σε παραδοσιακούς τοµείς  και κατ’  αναλογία σε επιχειρήσεις «γυναικείου 
τύπου». Αυτές οι επιχειρήσεις υπάγονται κυρίως στον τριτογενή τοµέα, σε 
αντιδιαστολή µε τις αντίστοιχες επιχειρήσεις «αντρικού τύπου» που 
συγκεντρώνουν τις προτιµήσεις των αντρών και είναι κυρίως 
κατασκευαστικές, οικοδοµικές, βιοµηχανικές και υψηλής τεχνολογίας (Birley 
et al., 1987). 
 

Εκτός όµως από την επίκληση της προτίµησης σε επιχειρήσεις που 
ταιριάζουν στους παραδοσιακούς ρόλους των γυναικών, πολλές άλλες 
πιθανές εξηγήσεις έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί σχετικά µε τον 
προσανατολισµό του επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος των γυναικών. Τέτοιες 
ερµηνείες είναι οι εξής:  

• Οι γυναίκες αποδίδουν καλύτερα σε «θηλυκές» ηγετικές θέσεις, 
όπως είναι οι θέσεις στον τοµέα των υπηρεσιών, επειδή αυτές 
απαιτούν περισσότερο ικανότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας 
παρά καθοδήγηση και έλεγχο (Eagly et al. 199, Σαλαµούρη & 
Χάλκου,  2001).  

• Είναι ευκολότερο για µια γυναίκα να κερδίσει την αποδοχή σε ένα 
«φεµινιστικό» επιχειρηµατικό περιβάλλον, αφού τα κοινωνικά 
στερεότυπα εξακολουθούν να καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την 
αποδεκτή κοινωνική συµπεριφορά των γυναικών  

• Η εργασιακή εµπειρία που αποκτήθηκε από τη γυναίκα µισθωτή 
υπάλληλο σε «φεµινιστικούς» τοµείς εργασίας αποτελεί παράγοντα 
που επηρεάζει τις µετέπειτα επιλογές της ως επιχειρηµατία, 
διαιωνίζοντας την παρουσία της σε γυναικείους κλάδους.   

• Τα κοινωνικά στερεότυπα επηρεάζουν  το είδος και τη διάρκεια 
εκπαίδευσης των γυναικών. Οι εκπαιδευτικές  επιλογές µε τη σειρά 
τους συναρτώνται  µε τον επαγγελµατικό διαχωρισµό (Ντερµανάκης, 
2005). 

• Οι κοινωνικοί ρόλοι που αναλαµβάνουν οι γυναίκες, οι 
προκαταλήψεις που επικρατούν και η έλλειψη χρόνου των γυναικών, 
επηρεάζουν   αφενός τη δυνατότητά ενηµέρωσής τους για νέες 
επιχειρηµατικές ευκαιρίες και αφετέρου τη δυνατότητα εφαρµογής 
νέων τεχνολογιών, νέων µεθόδων οργάνωσης και διοίκησης, νέων 
τεχνικών παραγωγής κ.α. (∆ροσοπούλου, 1989).  

  

● Ο έµφυλος διαχωρισµός της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. 

∆ιαπιστώσεις 

 
Οι γυναίκες επιχειρηµατίες στην Ελλάδα: 



• Έχουν σηµαντική παρουσία στον πρωτογενή τοµέα (καθώς συγκριτικά 
µε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει µεγαλύτερο 
ποσοστό γυναικών που απασχολείται σε αγροτικές επιχειρήσεις)  

• ∆ραστηριοποιούνται σηµαντικά στον τριτογενή τοµέα ή τοµέα 
υπηρεσιών (κυρίως στον κλάδο του τουρισµού, του λιανικού εµπορίου, 
της εκπαίδευσης και των συµβουλευτικών  υπηρεσιών, των κοινωνικών 
υπηρεσιών, της διαχείριση ακίνητης περιουσίας, της επικοινωνίας και 
των δηµοσίων σχέσεων) (Σκορδίλη, 2005).  

• Έχουν ελάχιστη επιχειρηµατική δραστηριοποίηση στο δευτερογενή 
τοµέα.   

 
Συγκεκριµένα, στην πλειονότητά τους οι γυναικείες επιχειρήσεις είναι µικρής 
κλίµακας παραδοσιακές επιχειρηµατικές µονάδες όπως: καθαριστήρια, 
κοµµωτήρια, περίπτερα, βιβλιοπωλεία, µικρά µπακάλικα, πρατήρια άρτου, 
ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια,  είδη ένδυσης, είδη επίπλου και διακόσµησης 
κ.α.  
 

Αναλυτικά,  

• Στον αγροτικό χώρο, οι νέες τάσεις   που επικρατούν τα τελευταία 
χρόνια  σχετικά µε την αξία και  τις χρήσεις των φυσικών και 
ανθρώπινων πόρων αναδεικνύουν ευκαιρίες ανάπτυξης 
δραστηριοτήτων που ευνοούν τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα. 
Παράλληλα, οι γυναικείοι συνεταιρισµοί προσφέρουν απασχόληση σε 
µεγάλο αριθµό γυναικών και δίνουν διέξοδο σε  επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες που σχετίζονται µε τον  αγροτοτουρισµό  καθώς και  τη 
βιοτεχνική και οικοτεχνική  παραγωγή (Deakins & Freel, 2007, Νίνα- 
Παζαρζή, 2003). Η προτίµηση των γυναικών στους γεωργικούς 
συνεταιρισµούς µπορεί να ερµηνευτεί µε επίκληση των περιορισµένων 
απαιτήσεων του κλάδου για εκπαίδευση και χρηµατοδότηση, το 
προστατευτικό µη ανταγωνιστικό περιβάλλον και την κουλτούρα της 
«συντηρητικής» ελληνικής αγροτικής κοινωνίας απέναντι στη γυναίκα 
επιχειρηµατία.  

• Μηδενική είναι η παρουσία των γυναικών επιχειρηµατιών στους 
κλάδους  της αλιείας και  των ορυχείων-λατοµείων. 

• Στον  κλάδο  της µεταποιητικής βιοµηχανίας    ο αριθµός των γυναικών 
εργοδοτών-επιχειρηµατιών είναι πολύ µικρός και παρέµεινε σχεδόν 
αµετάβλητος το 2003 σε σχέση µε τα στοιχεία του 1993, ενώ 
παρατηρείται  σηµαντική µείωση στον αριθµό των ανδρών 
επιχειρηµατιών. 

• Στον κλάδο των κατασκευών όπως και σε εκείνο  των µεταφορών και 
επικοινωνιών η παρουσία γυναικών επιχειρηµατιών είναι ελάχιστη. Η 
επιχειρηµατική δράση και διοίκηση του συνόλου σχεδόν των 
επιχειρήσεων των κλάδων αυτών ανήκει στους άνδρες 

• Μηδενική είναι η παρουσία των γυναικών  στον κλάδο της  ενέργειας, 
του φυσικού αερίου και του καθαρισµού και διανοµής ύδατος. 



• Ο αριθµός των γυναικών επιχειρηµατιών στον κλάδο του χονδρικού και 
λιανικού εµπορίου (όπου συγκεντρώνεται  περίπου το 25% των 
επιχειρηµατιών του κάθε φύλου) αυξήθηκε το 2003 κατά περίπου 50%, 
διατηρώντας ωστόσο µεγάλο το επιχειρηµατικό κενό ανάµεσα στα δύο 
φύλα. 

• Στον κλάδο  των ξενοδοχείων-εστιατορίων η αύξηση του αριθµού των 
γυναικών επιχειρηµατιών ήταν  της τάξεως του 320%  ενώ  η αύξηση 
των ανδρών επιχειρηµατιών ήταν, σε σχετικούς όρους, µικρότερη (36%). 
Μάλιστα αυτή η εξέλιξη ήταν µία από τις ευχάριστες εκπλήξεις 
αναφορικά µε την ενδυνάµωση της επιχειρηµατικής δράσης των 
γυναικών τα τελευταία χρόνια.    

• Στον κλάδο της εκπαίδευσης , όπου η  συµµετοχή των γυναικών στη 
συνολική του απασχόληση είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από την 
αντίστοιχη συµµετοχή των ανδρών, παρατηρείται µείωση του αριθµού 
των γυναικών επιχειρηµατιών κατά 24%, ενώ ο αριθµός των ανδρών 
επιχειρηµατιών αυξήθηκε κατά 34%.  

• Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει ο κλάδος υγείας και πρόνοιας όπου 
καταγράφεται αύξηση της συµµετοχής των ανδρών επιχειρηµατιών.  

• Μεγλαη αύξηση παρουσίασε η γυναικεία επιχειρηµατικότητα στον κλάδο  
των ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών .Τη δεκαετία 1993-
2003, ο αριθµός των γυναικών επιχειρηµατιών στον κλάδο αυτό 
αυξήθηκε  µε  ρυθµό 970%, ως  αποτέλεσµα της ανάπτυξης στον κλάδο 
των νέων επιχειρήσεων. 

•  Εντυπωσιακούς ρυθµούς αύξησης για τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα  
παρουσιάζει και ο κλάδος των υπηρεσιών διαχείρισης ακίνητης 
περιουσίας. Η άνοδος στο επίπεδο της επιχειρηµατικής δράσης στον 
κλάδο αυτό είναι εξ ίσου εντυπωσιακή όπως και η άνοδος στο επίπεδο 
της µισθωτής απασχόλησης των γυναικών. 

 

● Ο έµφυλος διαχωρισµός της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. 

Τάσεις και προοπτικές 

 
Παρά το ότι ο έµφυλος οριζόντιος διαχωρισµός σε επίπεδο 
επιχειρηµατικότητας εξακολουθεί να είναι παρών και το επιχειρηµατικό κενό 
ανάµεσα στα δύο φύλα παραµένει υψηλό, διαχρονικά παρατηρείται η 
επιχειρηµατική δραστηριοποίηση των γυναικών σε ολοένα και 
περισσότερους κλάδους. Ειδικότερα, παρατηρείται διείσδυση της γυναικείας 
επιχειρηµατικότητας: 

• Σε  κλάδους όπου η επιχειρηµατική δράση των ανδρών ήταν µέχρι τώρα 
κυρίαρχη, όπως  η γεωργία-κτηνοτροφία, οι κλάδοι της µεταποίησης, 
του χονδρικού-λιανικού εµπορίου και ο κλάδος των ξενοδοχείων- 
εστιατορίων.  

• Στην κατηγορία των τεχνικών – χειρωνακτικών επαγγελµάτων µε 
εξειδίκευση. Η τάση αυτή είναι σύµφωνη µε αναλύσεις και µελέτες που 



διαπιστώνουν ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια σηµαντική 
δυναµική στη συµµετοχή των γυναικών στα τεχνικά επαγγέλµατα.  

 

Αντίθετα σε κλάδους του τοµέα των υπηρεσιών, όπως η εκπαίδευση, η 
υγεία – πρόνοια και οι λοιπές υπηρεσίες ατοµικού ή κοινωνικού χαρακτήρα 
όπου οι γυναίκες συγκεντρώνουν το 60% της απασχόλησης,, εµφανίζεται 
σηµαντική υποχώρηση της επιχειρηµατικής παρουσίας των γυναικών και 
αντίστοιχα σηµαντική ενίσχυση της επιχειρηµατικής δράσης των ανδρών.  

 

 

 ● Αναζητώντας τα αίτια των έµφυλων ανισοτήτων στην 

επιχειρηµατικότητα 

 

● Θεωρίες και απόψεις για τα αίτια των έµφυλων ανισοτήτων στην 

επιχειρηµατικότητα 

 

Η σύνθεση των ευρηµάτων που  προκύπτουν από την ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας αναδεικνύει µια µεγάλη σειρά από παράγοντες, οικονοµικούς, 
κοινωνικούς, ιδεολογικούς και ψυχολογικούς, που δρουν ανασταλτικά στην 
προοπτική δηµιουργίας, και στην ανάπτυξη επιχειρήσεων από τις  γυναίκες. 
∆ιάφορες  ερµηνείες κατά καιρούς έχουν δοθεί σχετικά µε τις έµφυλες 
διαφορές στην εργασία γενικά αλλά και στην επιχειρηµατικότητα  ειδικότερα 
(Billing & Alvesson, 1994, Morrison & Von Glinow, 1990).  Ορισµένες από 
αυτές εξετάζονται παρακάτω:  

 

(α) Σύµφωνα µε τις κοινωνιολογικές θεωρητικές προσεγγίσεις, το 
παραδοσιακό κοινωνικό περιβάλλον ευθύνεται για την περιορισµένη 
παρουσία των γυναικών στο πεδίο των επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα:   

• Κοινωνικά κατασκευασµένοι ρόλοι των γυναικών αποθαρρύνουν την 
ανάπτυξη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών.  

• Στερεοτυπικές αντιλήψεις για την ανάπτυξη επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας από γυναίκες θέτουν σηµαντικά συµβολικά και 
αντικειµενικά εµπόδια, ενώ ταυτόχρονα  

• Βαθιά ριζωµένες προκαταλήψεις αποτρέπουν τις γυναίκες  από το να 
αναλάβουν επιχειρηµατικές δραστηριότητες (Billing & Alvesson, 1994, 
Webster, 2005). 

(β) Αντίστοιχα, η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου θεωρεί ότι την ευθύνη 
φέρει κυρίως η εκπαίδευση/ η κατάρτιση και το είδος των εµπειριών που 
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έχει το άτοµο  (Νίνα-Παζαρζή 1991). Στο πλαίσιο αυτής της θεωρίας, η 
µειονεκτική θέση των γυναικών αποδίδεται: 

• στο σχετικά χαµηλό µορφωτικό τους επίπεδο,  

• στο λιγότερο σχετικό µε επιχειρήσεις είδος εκπαίδευσης και ειδικά στον  
προσανατολισµό  των γυναικών σε θεωρητικές σπουδές που παρέχουν  
λιγότερα εφόδια από πλευράς τεχνολογικών γνώσεων  

• στην έλλειψη κατάλληλων επαγγελµατικών εµπειριών,  

• στη δυσκολία πρόσβασης των γυναικών ως εργαζοµένων στην 
επαγγελµατική κατάρτιση (Reskin & Padavic, 1994, Simpson, 1996, 
Σιάνου- Κύργιου, 2006). 

Τέτοιου είδους εκπαιδευτικές επιλογές συντηρούν το χάσµα στις ικανότητες 
και στις δεξιότητες, και ερµηνεύουν τη χαµηλή εκπροσώπησή των γυανικών 
σε νέα δυναµικά επαγγέλµατα που παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη ζήτηση και 
προσφέρουν τα µεγαλύτερα οφέλη (Ahuja, 2002).  

Πληθώρα µελετών επικεντρώνονται στην ανάλυση της σχέσης µεταξύ 
εκπαίδευσης  και αναπαραγωγής της κοινωνικής ανισότητας των φύλων, 
κυρίως µέσω  των επιλογών   των µαθητών και των µαθητριών κατά τη 
διάρκεια της εκπαιδευτικής τους διαδροµής (Foster, Comm και Hammersley, 
1996).  Οι έρευνες καταλήγουν στη διαπίστωση ότι οι µαθήτριες συχνά 
επιλέγουν, επηρεαζόµενες από παραδοσιακές αντιλήψεις  που συντηρούν 
τα στερεότυπα των φύλων. Οι επιλογές αυτές  καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό 
την ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους, άρα και  το 
µελλοντικό επαγγελµατικό και επιχειρηµατικό τους προφίλ (Μαραγκουδάκη, 
2002). Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση οι διαφορές µεταξύ των φύλων 
στην εκπαίδευση, που έχουν χαρακτήρα ποιοτικό παρά ποσοτικό, παίζουν 
καθοριστικό ρόλο για τις µετέπειτα επαγγελµατικές και επιχειρηµατικές 
επιλογές.  

(γ) Μία τρίτη θεωρητική προσέγγιση ερµηνεύει τις διαφορές µεταξύ ανδρών 
και γυναικών επιχειρηµατιών υποστηρίζοντας ότι γυναίκες και άνδρες 
παρακινούνται από διαφορετικά κίνητρα και φιλοδοξίες. Σύµφωνα µε την 
προσέγγιση αυτή, το φύλο, µέσα από την αλληλεπίδραση βιολογικών και 
κοινωνικών παραγόντων, ασυνείδητα επηρεάζει τις προσωπικές αξίες, τις 
επιλογές και τις συµπεριφορές (Bird & Brush, 2002). Στο πλαίσιο αυτό 
υποστηρίζεται ότι: 

• Οι γυναίκες επιδιώκουν περισσότερο από τους άνδρες την  
εξισορρόπηση µεταξύ οικονοµικών στόχων, προσωπικής ικανοποίησης,  
ευέλικτου  εργασιακού  καθεστώτος  και οικογενειακής ζωής. 
Παράλληλα παρουσιάζουν µικρότερη έφεση για την ανάληψη ρίσκου, 
µικρότερη επιθυµία για δράση (Sexton et  al. 1990,  DeMartino & 
Barbato, 2001),  λιγότερη επιχειρηµατική αυτοπεποίθηση, λιγότερη 
εµπιστοσύνη στις επιχειρηµατικές τους ικανότητες και χαµηλότερες 
προσδοκίες επιτυχίας στο επιχειρηµατικό πεδίο (Eccles,  1994, Wilson 
et al., 2007, Kirkwood, 2009).  Επιπρόσθετα, ενώ θεωρούν, όπως και οι 
άντρες, σηµαντική την οικονοµική οξυδέρκεια παραδέχονται σε 
µεγαλύτερο ποσοστό ότι δεν την κατέχουν ως δεξιότητα (Wilson,  2003).   



• Αντίστοιχα  οι άνδρες προσελκύονται  περισσότερο από την επιτυχία, τη  
µεγιστοποίηση του κέρδους, την  καινοτοµία και την παραγωγή πλούτου 
µέσω της επιχειρηµατικότητας (Weiler & Bernasek, 2001, Bock, 2004, 
Ladrianidis et al,. 2004, DeMartino & Barbato, 2003).  

(δ) Σύµφωνα µε τις φεµινιστικές προσεγγίσεις, κύριος ανασταλτικός 
παράγοντας για την ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας από τις γυναίκες είναι η 
σύγκρουση των επαγγελµατικών ευθυνών µε τις οικογενειακές. Η 
σύγκρουση αυτή περιορίζει τις δυνατότητες για ενηµέρωση, έρευνα αγοράς, 
δικτύωση, κατάρτιση και γενικά για δραστηριότητες που µπορούν να 
βοηθήσουν στην ανάπτυξη και βελτίωση της επιχείρησης.. Οι οικογενειακές 
ευθύνες πολλαπλασιάζονται µετά τη γέννηση των παιδιών, οπότε  οι 
γυναίκες επιδιώκουν τη µισθωτή εργασία ρουτίνας στους κλάδους των 
υπηρεσιών και αποφεύγουν τις επιχειρηµατικές απασχολήσεις που έχουν 
ρίσκο και  απαιτούν πολλές ώρες δουλειάς. Πάντως, η επίδραση της 
οικογένειας στην επαγγελµατική ανέλιξη των γυναικών έχει απασχολήσει 
τους ερευνητές µε ερµηνείες  που πολλές φορές δεν συµφωνούν µεταξύ 
τους (Νίνα-Παζαρζή, 1997). 

 

 

● Κρατούσες απόψεις για τα αίτια των έµφυλων ανισοτήτων στην 

επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα εξακολουθεί να υπάρχει ο “εγκλωβισµός” των γυναικών σε 
στερεοτυπικούς ρόλους που αναπαράγονται από γενιά σε γενιά και η 
αντίληψη  για τη «θηλυκή» πλευρά της  γυναίκας που καθιστά ασυµβίβαστη 
την επιχειρηµατικότητα  µε τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Οι γυναίκες 
επιχειρηµατίες συχνά χρησιµοποιούν την επιχειρηµατικότητα ως επιλογή η 
οποία βοηθάει στο συνδυασµό επαγγέλµατος και οικογενειακών 
υποχρεώσεων. Ωστόσο η προσπάθεια συµφιλίωσης της οικογενειακής µε 
την επαγγελµατική ζωή δεν αφήνει περιθώρια για επιµόρφωσης και 
προσαρµογή στο εξωστρεφές επιχειρηµατικό περιβάλλον (Αρτινοπούλου, 
2004).  

 

Από έρευνες επίσης προκύπτει ότι  στην Ελλάδα εµπόδιο για την ανάπτυξη 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας είναι ο χαµηλός βαθµός αυτοπεποίθησης 
των γυναικών,  η διστακτικότητα στην ανάληψη κινδύνου και  η  έλλειψη 
προτύπων ρόλων στον επιχειρηµατικό χώρο, 

 

Έτσι,  ενώ  πέντε στις δέκα γυναίκες θέλουν δική τους επιχείρηση, τέσσερις 
στις δέκα (40%) είναι διστακτικές στο επιχειρηµατικό ρίσκο λόγω του 
αρνητικού οικονοµικού περιβάλλοντος.  Από το 45% των γυναικών που θα 



επιθυµούσαν να αποκτήσουν τη δική τους επιχείρηση το 25% φοβάται να 
κάνει το επόµενο βήµα λόγω έλλειψης κινήτρων, το 15% λόγω έλλειψης 
υποδοµών για την υποστήριξη της οικογένειας ενώ το 42% εξαιτίας 
αποθάρρυνσης και παρεµπόδισης από το οικογενειακό περιβάλλον. 

 

Εµπόδιο για την έναρξη και την ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
αποτελούν επίσης  οι έλλειψη πηγών χρηµατοδότησης καθώς οι γυναίκες 
έχουν  συνήθως περιορισµένους πόρους,  είναι απρόθυµες να 
υποθηκεύσουν οικογενειακή περιουσία για να χρηµατοδοτήσουν µια 
επιχειρηµατική τους ιδέα και δυσκολεύονται να βρουν κεφάλαια  για την 
έναρξη επιχείρησης. Επιπρόσθετα,  οι εγγυήσεις που απαιτούνται για 
τραπεζικό δανεισµό είναι  µεγαλύτερες από τις οικονοµικές δυνατότητες των 
γυναικών, ενώ οι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί διέπονται από στερεοτυπικές 
αντιλήψεις µε βάση το φύλο. 

 

Τέλος, η απουσία δοµών και στήριξης  από το κράτος καθώς και νοµικά 
εµπόδια είναι µερικές ακόµα από τις αιτίες που δυσχεραίνουν  το τοπίο της  
γυναικείας επιχειρηµατικότητας. «Οι εργαζόµενες γυναίκες και οι 
επιχειρηµατίες εξακολουθούν να υποτιµούνται παρά το γεγονός ότι 
αποτελούν σχεδόν το ήµισυ του εργατικού δυναµικού ενώ υπερτερούν σε 
µαθησιακό επίπεδο» υποστηρίζει η Ελισάβετ Τζιάλλα, µέλος του διοικητικού 
συµβουλίου του ΣΕΓΕ 

 



 

 ● Μέτρα ενθάρρυνσης και στήριξης της γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας  

 

● Το ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης της γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας 

 
Η αναγνώριση των δυσκολιών στην εφαρµογή της ισότητας των φύλων 
στον εργασιακό χώρο έχει οδηγήσει στο σχεδιασµό και την εφαρµογή 
σηµαντικών δράσεων  ενδυνάµωσης των πολιτικών ισότητας σε ευρωπαϊκό 
και σε εθνικό επίπεδο.  Στα πλαίσια των δράσεων έχουν σχεδιαστεί και 
εφαρµοστεί διάφορα εργαλεία πολιτικής  µε σκοπό:  

• Τη νοµική κατοχύρωση  της ισότητας των φύλων στις εργασιακές 
σχέσεις, 

• Την  προώθηση της ισότητας µε την ανάπτυξη θετικών δράσεων υπέρ 
των γυναικών και ίσων ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών,  

• Την προώθηση της ισόρροπης συµµετοχής ανδρών και γυναικών στην  
επαγγελµατική ιεραρχία και στην ανάληψη θέσεων ευθύνης,  

• Την παροχή υπηρεσιών για εξισορρόπηση της οικογενειακής και της 
επαγγελµατικής ζωής,  

• Την ενδυνάµωση και προώθηση της γυναικείας επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας.  

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενσωματώσει στη στρατηγική για την εξίσωση των 

φύλων δράσεις και εργαλεία που ενθαρρύνουν την επιχειρηµατικότητα των 

γυναικών, την οποία θεωρεί πηγή δυναµισµού και καινοτοµίας και 
παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας. 
Με τα δεδοµένα αυτά, η επιχειρηµατικότητα αποτελεί  στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση αναπόσπαστο µέρος της στρατηγικής ισότητας, όπως αυτή 
εκφράζεται:     

• Στη συνθήκη του Άµστερνταµ το 1997, η οποία καθιερώνει την 
επιχειρηµατικότητα γενικά, και ιδιαίτερα τη γυναικεία, ως έναν από τους 
βασικότερους πυλώνες αναπτυξιακής πολιτικής.  

• Στη Στρατηγική για την Απασχόληση, που αποφασίσθηκε στην ειδική 
σύνοδο κορυφής για την απασχόληση, στο Λουξεµβούργο το Νοέµβριο 
1997. Σε αυτή    δίνεται ιδιαίτερη έµφαση   στην προώθηση της θέσης 
των γυναικών στην αγορά εργασίας.   

• Στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση µε τους στόχους που 
τέθηκαν στο Συµβούλιο των Υπουργών της Λισσαβόνας το 2000. Η 
στρατηγική αυτή θεωρεί ότι η βελτίωση της θέσης των γυναικών στην 
απασχόληση και την αγορά εργασίας αποτελεί παράγοντα βελτίωσης 
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της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας και µέσον 
εξασφάλισης του αναπτυξιακού της µέλλοντος.   

• Στο γνωστό Gender Mainstreaming, που θέτει ως στόχο τη βελτίωση 
της θέσης των γυναικών στην κοινωνία και στην οικονοµία και επιδιώκει 
να υλοποιήσει το στόχο αυτό µε µια στρατηγική ισότητας η οποία 
«διατρέχει» όλες τις κοινοτικές πολιτικές. Στο πλαίσιο της στρατηγικής 
αυτής  επιδιώκεται η αντιπροσωπευτικότερη συµµετοχή του συνόλου 
της κοινωνίας σε όλους τους τοµείς, εξασφαλίζεται εν µέρει τη 
δικαιότερη κατανοµή του πλούτου και των ανθρωπίνων πόρων, 
αµβλύνεται ο κοινωνικός αποκλεισµός και επιτυγχάνεται ευρύτερη 
κοινωνική συνοχή που αποτελεί µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης.  

 

Αξίζει να τονιστεί ότι η Κοινοτική στρατηγική-πλαίσιο για το διάστηµα 2001-
2005 για την ισότητα γυναικών και ανδρών έχει την µορφή προγράµµατος 
που συντονίζει, υποστηρίζει και χρηµατοδοτεί την εφαρµογή οριζόντιων 
δραστηριοτήτων γύρω από δύο ανεξάρτητους  αλλά ταυτόχρονα 
αλληλοσυµπληρούµενους  άξονες:  

(α) τη µείωση του έµφυλου επαγγελµατικού διαχωρισµού  

(β) τη διευκόλυνση του συνδυασµού οικογενειακής και εργασιακής 
ζωής.  

Προϊόντα της στρατηγικής αυτής είναι τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για την 
Απασχόληση, που υποβάλλονται κάθε χρόνο στην Επιτροπή  από τα 
κράτη µέλη (Στρατηγάκη, 2005). 

 

Στο πλαίσιο των εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της 
γυναικείας επιχειρηµατικότητας αξίζει να αναφερθούν: 

• Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL που ως βασική επιδίωξη την  
ανάπτυξη και προώθηση νέων τρόπων και πρακτικών στον τοµέα της 
απασχόλησης για την αντιµετώπιση κάθε µορφής διακρίσεων και 
ανισοτήτων που βιώνουν όσοι επιζητούν πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας ή βρίσκονται ήδη σε αυτή. Βασικές αρχές υλοποίησης του 
Προγράµµατος αποτελούν: 
- Οι Αναπτυξιακές Συµπράξεις, ως ισχυρές και δεσµευτικές 

συµφωνίες φορέων µε τη µορφή αστικών µη κερδοσκοπικών 
εταιριών µέσω των οποίων νοµιµοποιούνται τα έργα 

- Η διακρατικότητα µέσω της ανταλλαγής εµπειριών & τεχνογνωσίας 
και της ανάπτυξης κοινών δράσεων στα θεµατικά αντικείµενα της 
EQUAL  

- Η καινοτοµία ως προς τις διαδικασίες και τις µεθόδους, τους 
στόχους & 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 

• Η πύλη (Portal) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη γυναικεία 
επιχειρηµατικότητα η οποία στοχεύει στην ενηµέρωση για τη γυναίκα 
επιχειρηµατία µέσω κατάλληλων διαδικτυακών συνδέσεων µε οργανώσεις, 
προγράµµατα και αντιπροσωπευτικές εκδηλώσεις γυναικών επιχειρηµατιών 
που αφορούν την προώθηση και τη στήριξη του γυναικείου επιχειρηµατικού 
πνεύµατος. 

• Τo “Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για την προώθηση της Γυναικείας 
Επιχειρηµατικότητας” (European Network to Promote Women’s 
Entrepreneurship) που παρέχει συµβουλές, πληροφορίες και συνδέσµους 
επικοινωνίας σχετικά µε προγράµµατα ενίσχυσης της γυναικείας 
επιχειρηµατικότητας, ενώ βοηθά στην αναγνώριση και εφαρµογή καλών 
πρακτικών επιχειρηµατικότητας.   
    
 

● Το ελληνικό πλαίσιο στήριξης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας 

 

Η Ελληνική Πολιτεία, εναρµονίζοντας τις πολιτικές της µε τις κατευθύνσεις 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει εντάξει τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα ως 
έναν από τους θεµελιώδεις άξονες της αναπτυξιακής πολιτικής της και  έχει 
δηµιουργήσει προγράµµατα ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. 
Αυτά αποσκοπούν στην ανάπτυξη, υποστήριξη και ενθάρρυνση των 
γυναικών που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά, 
αξιοποιώντας τις γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους. Οι  
εξειδικευµένες αυτές δράσεις  για τη στήριξη   της γυναικείας 
επιχειρηµατικότητας  είναι οι εξής:  
  

• Πρόγραµµα "Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας": Αποσκοπεί 
στην  ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της Επιχειρηµατικότητας 
στις γυναίκες µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων για τη δηµιουργία νέων 
και βιώσιµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων στους τοµείς της 
µεταποίησης και των υπηρεσιών µε έµφαση στην περιφερειακή 
ανάπτυξη και τοπική οικονοµία.   

• Πρόγραµµα "Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα και ∆ιαπεριφερειακό 
Σύστηµα Υποστήριξης στην Κοινωνική Οικονοµία:  Εντάσσεται στην 
Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL και  συγχρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 

• Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+: Αποτελεί τη σπουδαιότερη 
πρωτοβουλία της Κοινότητας η οποία συµβάλλει στην προώθηση της 
γυναικείας επιχειρηµατικότητας τις λιγότερο ευνοηµένες περιοχές της 
ελληνικής υπαίθρου και ειδικά στις ορεινές και µειονεκτικές.  



• Κοινοτική Πρωτοβουλία NOW: Παρακινεί τις γυναίκες να 
µετασχηµατίσουν τις ικανότητές τους στη µορφή µικρών επιχειρήσεων 
σε ατοµική ή συλλογική βάση. Έχει διευκολύνει και έχει παράσχει τη 
δυνατότητα σε οµάδες γυναικών να συµµετάσχουν σε µια µεγάλη 
κλίµακα πρωτοβουλιών και συνεργασιών. 

• Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Απασχόληση»: Προβλέπει δράσεις 
απεµπλοκής των γυναικών από τις αυξηµένες κοινωνικές 
υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν, όπως ανατροφή παιδιών, 
φροντίδα ηλικιωµένων, κλπ., στο βαθµό που είναι δυνατόν.  

• Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα»: Στοχεύει στην  
παραγωγική ανασυγκρότηση και τεχνολογική αναβάθµιση της 
οικονοµίας και έχει ειδικό µέτρο για τις γυναίκες. 

• Μέτρο «Ενθάρρυνση επιχειρηµατικότητας οµάδων πληθυσµού»: Στόχος 
του Μέτρου είναι η διεύρυνση της επιχειρηµατικότητας οµάδων 
πληθυσµού µε µειωµένη συµµετοχή στο επιχειρείν, ανάµεσα στις οποίες 
και οι γυναίκες. Η παρέµβαση για την  Ενίσχυση της Γυναικείας 
Επιχειρηµατικότητας προβλέπει τη χρηµατοδότηση  ολοκληρωµένων 
επιχειρηµατικών σχεδίων γυναικών επιχειρηµατιών, που θα 
περιλαµβάνουν αγορά του απαραίτητου παραγωγικού εξοπλισµού, 
µελετητικές και συµβουλευτικές υπηρεσίες, µεταφορά τεχνογνωσίας, 
ενέργειες µάρκετινγκ, ενέργειες κατάρτισης κλπ.  

 

Οι Φορείς που υποστηρίζουν την γυναικεία επιχειρηµατικότητα στην 
Ελλάδα είναι οι ακόλουθοι:   

 

• Ο Σύνδεσµος Επιχειρηµατιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ): Είναι ένας µη 
κυβερνητικός και µη κερδοσκοπικός οργανισµός για γυναίκες που 
ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ο ΣΕΓΕ παρέχει 
στις γυναίκες επιχειρηµατίες της Ελλάδας το περιβάλλον για να 
αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους, προάγει τη νεανική 
επιχειρηµατικότητα και βελτιώνει την αναγνωρισιµότητα των 
επιτευγµάτων τους.  

• Ο Σύνδεσµος Επιχειρηµατιών Γυναικών της Μεσογείου (AFAEMME): 
Στοχεύει  να συνδέσει τις Ενώσεις και τους Συνδέσµους των γυναικών 
επιχειρηµατιών και στελεχών των µεσογειακών χωρών και να τις 
εκπροσωπήσει στην προσπάθειά τους να προωθήσουν και να 
συντονίσουν τις δραστηριότητές τους µε κοινό σκοπό σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.  

• Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας: Είναι ο αρµόδιος κυβερνητικός φορέας 
αρµόδιος για το σχεδιασµό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της 
εφαρµογής των πολιτικών για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών 
σε όλους τους τοµείς.  

• 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 και 



αναπτύσσει σειρά δραστηριοτήτων όπως    η διεξαγωγή κοινωνικής 
έρευνας σε θέµατα ισότητας των φύλων, η τεκµηρίωση και παροχή 
πληροφόρησης στην απασχόληση, επιχειρηµατικότητα και κοινωνική 
ένταξη, η υποστήριξη γυναικών για την προώθηση στην αγορά 
εργασίας, ο σχεδιασµός, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραµµάτων 
δράσης, που  προωθούν τους στόχους για την άρση των διακρίσεων 
κατά των γυναικών, η µεταφορά τεχνογνωσίας και εµπειρίας σε θέµατα 
συµβουλευτικής γυναικών για την απασχόληση, την επιχειρηµατικότητα 
και την κοινωνική ένταξη κ.α.  

• Το  Εθνικό Επιµελητηριακό ∆ίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηµατιών 
(Ε.Ε.∆.Ε.Γ.Ε.): Είναι ένα κίνηµα γυναικών επαγγελµατιών που ξεκίνησε 
πριν δύο χρόνια στις Βρυξέλλες και απλώνεται σε ολόκληρη την 
Ευρώπη µε στόχο την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας και 
την υλοποίηση των αποφάσεων της Λισσαβόνας. 

 

Τα προγράµµατα και οι δράσεις για την υποστήριξη και προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας συνεχώς αυξάνονται στοχεύοντας αφενός στο να 
ενισχύσουν το μερίδιο των γυναικών στον επιχειρηματικό τομέα και αφετέρου 

στο να αναβαθµίσουν τον κοινωνικοοικονοµικό ρόλο της σύγχρονης 

επιχειρηµατία.  

 

 

 ● Προτάσεις  

 

Από όσα προαναφέρθηκαν προκύπτει µια σειρά επισηµάνσεων που 
µπορούν να αποτελέσουν  πλαίσιο προβληµατισµού για την στήριξη και 
ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. 
 
Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν σηµειωθεί σηµαντικά 
βήµατα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 
τόσο η ποσοτική όσο και η ποιοτική εικόνα των γυναικείων επιχειρήσεων 
δεν είναι ανάλογη των θεωρητικών προσδοκιών. Στερεοτυπικές αντιλήψεις, 
αλλά και αντικειµενικά εµπόδια, όπως η χαµηλή πρόσβαση στους πόρους 
και η έλλειψη υποστήριξης από πλευράς Πολιτείας,  δηµιουργούν 
ανασφάλεια, απροθυµία και  φόβο στις γυναίκες που θέλουν να εµπλακούν 
σε δραστηριότητες  (Bock & Derkzen, 2008). Αυτό ισχύει στην περίπτωση 
της  Ελλάδας για την οποία, στην Έκθεση του Παρατηρητηρίου 
Επιχειρηµατικότητας  για την Ελλάδα (2005-2006),  διαπιστώνεται µεταξύ 
άλλων:  

• Το έντονο αίσθηµα  του   φόβου της  αποτυχίας της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας που σηµειωτέον προϋποθέτει “ρίσκο” και πειραµατισµό.  
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• Το χαµηλό κοινωνικό κεφάλαιο των γυναικών (µεγάλη ηλικία, χαµηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο, περιορισµένη -έως απούσα- επαγγελµατική 
κατάρτιση) 

• Η  αδυναµία του εκπαιδευτικού  συστήµατος  να  υποστηρίξει   την 
ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας καθώς   ούτε   στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση δεν παρέχονται γνώσεις ούτε υπάρχει πλαίσιο 
που να υποστηρίζει ενεργά τις προοπτικές επιχειρηµατικής 
σταδιοδροµίας.  

• Ο  αντιφατικός  τρόπος  µε τον οποίο  η ελληνική κοινωνία αντιµετωπίζει 
την επιχειρηµατικότητα.  

• Οι πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες που  απαιτούν πολύ χρόνο, 
έχουν µεγάλο κόστος και προϋποθέτουν την εµπλοκή πολλών 
υπηρεσιών.  

 

Η αναµφίβολα αύξουσα πορεία της γυναικείας επιχειρηµατικότητας συναντά 
παγκοσµίως πολλά προβλήµατα και γι’ αυτό χρειάζεται ενθάρρυνση και 
υποστήριξη µε µέτρα που θα στοχεύουν στην υπέρβαση των 
παραδοσιακών αντιλήψεων και των πατριαρχικών αξιών µέσα από τις  τις 
εξής κατευθύνσεις: 

• Τον περιορισµό των έµµεσων  µορφών διάκρισης στο χώρο της 
εκπαίδευσης αναφορικά µε την επιλογή αντικειµένου σπουδών, την 
ενηµέρωση για τις συνθήκες που επικρατούν στην  αγορά εργασίας, την 
αποµυθοποίηση  στερεοτυπικών  αντιλήψεων κ.α 

• Την  ενίσχυση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και επιχειρηµατικής  
ικανότητας των γυναικών (καλλιέργεια  επιχειρηµατικού πνεύµατος, 
παροχή  γνώσεων  τεχνικών προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, 
τεχνολογιών πληροφορικής, Εκπαίδευση στην Επιχειρηµατικότητα κ.α.) 

• Το  σχεδιασµό  αποτελεσµατικών προγραµµάτων επιχειρηµατικής 
εκπαίδευσης, µε ενσωµάτωση στο πρόγραµµα σπουδών θεµατικών 
που σχετίζονται µε τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα, τα χαρακτηριστικά 
της, καθώς και τις δυσκολίες και τα εµπόδια που συναντά η ανάπτυξή 
της.  

• Τη θέσπιση δράσεων που διευκολύνουν  το  συµβιβασµό των 
οικογενειακών και εργασιακών υποχρεώσεων των γυναικών (αύξηση  
υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, ανάληψη ενεργειών 
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης για την άρση παραδοσιακών 
αντιλήψεων κ.α) 

• Την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στα όργανα λήψης 
αποφάσεων 

• Το σχεδιασµό καναλιών διάχυσης της πληροφόρησης για προγράµµατα 
επαγγελµατικής κατάρτισης, χρηµατοδοτικά προγράµµατα  και άλλες 
πηγές ενηµέρωσης σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα και τα σχετικά µε 
αυτήν  αναπτυξιακά  προγράµµατα. 

• Την ανάπτυξη συµβουλευτικών υπηρεσιών που θα µπορούν να 
παράσχουν πληροφορίες, τόσο στο επίπεδο του αρχικού 



επιχειρηµατικού σχεδιασµού, όσο και στο επίπεδο της παρακολούθησης 
της επιχείρησης.  

• Τη λήψη µέτρων  που καθιστούν ελκυστική την ίδρυση  γυναικείων  
επιχειρήσεων  (φοροαπαλλαγές,  δάνεια και άλλες εναλλακτικές πηγές 
χρηµατοδότησης,  απλοποίηση   της γραφειοκρατίας  κ.α.) 

• Την προώθηση της έρευνας για τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα και  

• Την εξασφάλιση της σταθερότητας και της αξιοπιστίας της οικονοµικής 
και κοινωνικής πολιτικής της χώρας.  

 



 

● Σύνοψη 

 

Η παρούσα ενότητα ασχολείται µε τη σχέση φύλου και επιχειρηµατικότητας 
και συγκεκριµένα µε τις διαφορές και ανισότητες στην έκταση και τα 
χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας όπως ασκείται  από  τα δυο φύλα. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι διαφορές είναι τόσο µεγάλες ώστε εύλογα µπορεί 
κάποιος/α να διαχωρίσει την επιχειρηµατικότητα σε ανδρική και γυναικεία.  
 
Στο πρώτο µέρος, που είναι εισαγωγικό προσδιορίζεται εννοιολογικά η 
γυναικεία επιχειρηµατικότητα και γίνεται κατηγοριοποίησή της (α) σε 
επιχειρηµατικότητα ανάγκης και επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας, καθώς και (β) 
σε επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων και καθιερωµένη 
επιχειρηµατικότητα.  
 
Στο δεύτερο µέρος, που αποτελεί τον κορµό της ενότητας, αναλύονται τα 
φαινόµενα έµφυλων ανισοτήτων στην επιχειρηµατικότητα. Το µέρος αυτό 
χωρίζεται σε έξι υποενότητες ως εξής : 
 
Στην πρώτη υποενότητα γίνεται αναφορά στην έκταση των ανισοτήτων. 
∆ιαπιστώνεται η µικρή συµµετοχή των γυναικών σε επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες σε παγκόσµιο επίπεδο, το συγκριτικά υψηλότερο ποσοστό 
γυναικείας «επιχειρηµατικότητας ανάγκης» και το σχετικά χαµηλό ποσοστό 
«επιχειρηµατικότητας ευκαιρίας», όπως και το συγκριτικά χαµηλό ποσοστό 
συµµετοχής των γυναικών σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες αρχικών 
σταδίων.     

 
Στη δεύτερη υποενότητα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της γυναικείας 
επιχειρηµατικότητας. Γίνεται αναφορά στα διαφορετικά κίνητρα της 
επιχειρηµατικότητας των γυναικών σε σχέση µε αυτά των ανδρών, στο 
σηµαντικό ρόλο της οικογενειακής παράδοσης ή και της επιχειρηµατικής 
εµπειρίας του συζύγου που επηρεάζει τις επιχειρηµατικές αποφάσεις των 
γυναικών, στη διαφορετική συµπεριφορά των γυναικών σε θέµατα 
χρηµατοδότησης, στους  µεγάλους περιορισµούς λόγω σύγκρουσης του 
οικογενειακού και του επαγγελµατικού ρόλου των γυναικών, και στο 
διαφορετικό µορφωτικό κεφάλαιο των γυναικών που επηρεάζει τις 
επαγγελµατικές τους επιλογές καθοριστικά.  
 
Στην τρίτη υποενότητα εξετάζεται η γυναικεία επιχειρηµατικότητα σε σχέση 
µε τους τοµείς και κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας. ∆ιαπιστώνεται η 
µεγάλη συγκέντρωση γυναικείας επιχειρηµατικότητας στον τριτογενή τοµέα 
και ειδικότερα σε κλάδους που φαίνεται να ταιριάζουν στους γυναικείους 
ρόλους. Αντίστοιχα επισηµαίνεται η απουσία των γυναικών επιχειρηµατιών 
από το δευτερογενή τοµέα, και τον κλάδο των κατασκευών, των  
µεταφορών και των επικοινωνιών.  



 
Στην τέταρτη υποενότητα αναζητούνται τα αίτια των ανισοτήτων µε 
αναφορά στις σύγχρονες θεωρίες και τις κρατούσες απόψεις. Γίνεται 
αναφορά στις κοινωνικές θεωρίες που υποστηρίζουν ότι οι ανισότητες 
οφείλονται σε κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, στη θεωρία του 
ανθρώπινου κεφαλαίου που υποστηρίζει ότι η αιτία βρίσκεται στην 
εκπαίδευση και στις φεµινιστικές θεωρίες που υποστηρίζουν ότι οι 
ανισότητες οφείλονται στην ανάληψη από τις γυναίκες µεγάλου φορτίου 
ευθυνών.  
 
Στην πέµπτη υποενότητα παρατίθενται οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της ελληνικής πολιτείας για άµβλυνση των ανισοτήτων, και, 
τέλος,  η έκτη υποενότητα είναι αφιερωµένη σε προτάσεις για ενίσχυση της 
γυναικείας επιχειρηµατικότητας.  
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