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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο πλαίσιο της δράσης του Women On Top για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών 

και την ισότητα στον κόσμο της εργασίας, οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες ανάπτυξης της γυναι-

κείας επιχειρηματικότητας δεν θα μπορούσαν παρά να αποτελούν κεντρικό άξονα του ενδιαφέ-

ροντος και της ενασχόλησής μας. 

 Όχι μόνο επειδή οι γυναίκες συνδέονται συνήθως με μακροπρόθεσμες, βραδείας απόδο-

σης και κοινωνικού αντίκτυπου επενδύσεις, με αποτέλεσμα η ενίσχυση των επιχειρηματικών τους 

πρωτοβουλιών να αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την εδραίωση ενός οικονομικού συστήμα-

τος με άξονες τη διαφοροποίηση και τη βιωσιμότητα.

 Ούτε μόνο επειδή η γεφύρωση του έμφυλου χάσματος στην επιχειρηματικότητα θα έχει θετι-

κό αντίκτυπο στη μακροχρόνια και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.1

 Ούτε μόνο επειδή τα οφέλη της αντιμετώπισης των έμφυλων ανισοτήτων στον κόσμο της ερ-

γασίας, ο οποίος περιλαμβάνει και το χρηματοδοτικό χάσμα στην επιχειρηματικότητα, είναι καλά 

τεκμηριωμένα στη διεθνή βιβλιογραφία. 

 Είναι σημαντικό, βέβαια, το ότι η εξάλειψη των ανισοτήτων αυτών θα μπορούσε, σύμφωνα με 

εκτιμήσεις, να φέρει αύξηση της τάξης του 26% στο ετήσιο παγκόσμιο ΑΕΠ, 160 τρισεκατομμύρια 

δολάρια σε επιπλέον ανθρώπινο κεφάλαιο, 15% αύξηση στην απόδοση των επιχειρήσεων και 5,9 

τρισεκατομμύρια δολάρια αύξηση στη χρηματιστηριακή τους αξία.2 

 Ίσως το πιο σημαντικό, όμως, εν μέσω πανδημίας, είναι κάτι που συχνά παραμένει στις υπο-

σημειώσεις των σχετικών ερευνών: ότι οι οικονομίες που χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα 

γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι πιο ανθεκτικές στις οικονομικές κρίσεις και 

ελάχιστα επιρρεπείς σε οικονομικές υφέσεις.3 

 Σε μια περίοδο κατά την οποία μια απρόβλεπτη υγειονομική κρίση έχει πλήξει δυσανάλογα 

την πορεία των γυναικών προς την ισότητα, εξοστρακίζοντάς τις βίαια από την αγορά εργασίας 

και επιφορτίζοντάς τις με ένα ασυμβίβαστο με την επαγγελματική τους ανάπτυξη και την ψυχική 

τους υγεία, φορτίο φροντίδας, καλούμαστε να μελετήσουμε με σοβαρότητα τους παράγοντες 

εκείνους που, όχι μόνο μετά, αλλά και μέσα στην κρίση θα μας επιτρέψουν να ενισχύσουμε τη 

γυναικεία δημιουργικότητα και παραγωγικότητα και να συνεχίσουμε με σθένος την προσπάθεια 

για την ισότιμη συμμετοχή και εκπροσώπηση των γυναικών στην οικονομική ζωή της χώρας. 

1 Wodon, Q. & De La Briere, B. (2018) Unrealized Potential: The High Cost of Gender Inequality in earnings.

2 Wodon, Q. & De La Briere, B. (2018) Unrealized Potential: The High Cost of Gender Inequality in earnings; Hunt, V.,

 Prince, S., Dixon-Fyle, S., Yee, L. (2018) Delivering through Diversity; Gunzberg, J., Bovino, B.A., Gold, J. (2018)

 Adding More Women To The U.S. Workforce Could Send Global Stock Markets Soaring.

3 Global Entrepreneurship Monitor 2016/17 (2017) Women’s entrepreneurship report.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29865/126579-Public-on-5-30-18-WorldBank-GenderInequality-Brief-v13.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29865/126579-Public-on-5-30-18-WorldBank-GenderInequality-Brief-v13.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.mckinsey.com/%7E/media/mckinsey/business%20functions/organization/our%20insights/delivering%20through%20diversity/delivering-through-diversity_full-report.ashx
https://www.spglobal.com/_Assets/documents/corporate/Adding-More-Women-To-The-US-Workforce.pdf
https://www.gemconsortium.org/report/gem-20162017-womens-entrepreneurship-report
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Με την ελπίδα ότι η έρευνά μας θα συμβάλει στην προσπάθεια αυτή, θα θέλαμε να ευχαριστή-

σουμε θερμά τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα για την πολύτιμη και σταθερή υποστήριξή της, 

όλους και όλες εκείνες που με προθυμία συνεισέφεραν στη μελέτη μας, και φυσικά εσάς, που την 

διαβάζετε και, ελπίζουμε, ότι θα έχετε την ευκαιρία να συμβάλετε στη διάδοση και, κυρίως, την 

αξιοποίησή της για ένα μέλλον ανθεκτικότητας και ισοτιμίας. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΥΝΟΨΗ

Το έμφυλο χάσμα στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, παρότι 

απαντά με διαφορετική ένταση σε κάθε οικονομία. Στην Ελλάδα, παρότι τα σχετικά στοιχεία πα-

ραμένουν ελλιπή και σποραδικά, γνωρίζουμε ότι το 62% των γυναικών χρηματοδοτούν οι ίδιες 

την επιχείρησή τους στο ξεκίνημά της και χρησιμοποιούν τον δανεισμό σε ποσοστό πολύ χαμηλό-

τερο από τους άνδρες. Σημειώνεται ακόμη ότι οι ελληνικές start-ups με τουλάχιστον μία γυναίκα 

στην ιδρυτική τους ομάδα έχουν αντλήσει μόλις το 6% των συνολικών 6,125 δισ. δολαρίων χρημα-

τοδότησης που έχουν διοχετευτεί στο ελληνικό start-up οικοσύστημα.

 Στη διαιώνιση του χρηματοδοτικού χάσματος συμβάλλουν κυρίως: η χαμηλή συμμετοχή των 

γυναικών στην επιχειρηματικότητα, τα χαρακτηριστικά των γυναικείων επιχειρήσεων και των γυ-

ναικών ως επιχειρηματιών, η ελλιπής πληροφόρηση, η στάση των γυναικών επιχειρηματιών απέ-

ναντι στη χρηματοδότηση, η προκατάληψη των φορέων χρηματοδότησης, καθώς και τα χαμηλά 

ποσοστά γυναικών επενδυτριών. Οι αιτίες αυτές, όμως, διαφοροποιούνται ανάλογα και με το εί-

δος του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, δηλαδή το αν αυτό είναι χαμηλής ή υψηλής έντασης 

τεχνολογίας.

 Από την έρευνα του Women On Top προκύπτει ότι η αυξημένη εκπροσώπηση γυναικών επι-

χειρηματιών συνδέεται θετικά με τις εξής παραμέτρους: τη συλλογή και την αξιοποίηση κατά 

φύλο στοιχείων σε όλες τις φάσεις της επαφής με τις ωφελούμενες επιχειρήσεις, την ύπαρξη δο-

μημένων διαδικασιών υποβολής αιτήσεων που αφήνει περιθώριο πρωτοβουλίας στις υποψήφιες 

ιδρυτικές ομάδες, την εφαρμογή συγκεκριμένων και μετρήσιμων κριτηρίων για την αξιολόγηση 

των υποψηφίων, την ισότιμη εκπροσώπηση γυναικών στις διαδικασίες αξιολόγησης των υποψη-

φίων, αλλά και την ευαισθησία των χρηματοδοτικών και άλλων υποστηρικτικών οργανισμών σε 

σχέση με τον κοινωνικό (πέρα από τον οικονομικό) αντίκτυπο των επενδύσεών τους. 

 Με βάση τα παραπάνω, η συστηματική εφαρμογή μέτρων και πολιτικών που αντιμετωπίζουν 

το έμφυλο χρηματοδοτικό χάσμα τόσο από την πλευρά της ζήτησης (γυναίκες επιχειρηματίες) 

όσο και από την πλευρά της προσφοράς (χρηματοδοτικοί οργανισμοί) κρίνεται απαραίτητη για 

την υποστήριξη της ανάκαμψης των γυναικείων επιχειρήσεων μετά την πανδημία της COVID-19 

και την οικοδόμηση ενός βιώσιμου και συμπεριληπτικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος στη 

χώρα. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Το έμφυλο χρηματοδοτικό χάσμα 
στην Ελλάδα και τον κόσμο

— Α —
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γυναικεία επιχειρηματικότητα

Ο όρος «γυναικεία επιχειρηματικότητα», σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφορά επιχειρήσεις 

στις οποίες τουλάχιστον το 50% της ιδιοκτησίας ανήκει σε γυναίκα και η ουσιαστική/ενεργητική 

διαχείριση της επιχείρησης ασκείται από γυναίκα. 

Έμφυλο χρηματοδοτικό χάσμα

Περιγράφει την απόκλιση που παρατηρείται ανάμεσα στις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που έχουν 

στη διάθεσή τους άνδρες και γυναίκες επιχειρηματίες, αλλά και το χάσμα ανάμεσα στα αποτελέ-

σματα των προσπαθειών των μεν και των δε να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για κάποια νέα ή 

υπάρχουσα επιχειρηματική προσπάθεια. 

Χρηματοδοτικοί οργανισμοί

Για τους σκοπούς της έρευνας αυτής επικεντρωθήκαμε στις τράπεζες, τα επενδυτικά σχήματα 

(angel investors και venture capital), τους οργανισμούς μικροδανεισμού, τους οργανισμούς που 

προσφέρουν βραβεία επιχειρηματικότητας ή άλλες επιδοτήσεις και τα ευρωπαϊκά προγράμματα 

επιδοτήσεων (ΕΣΠΑ ή άλλα). Δεν εξετάσαμε πηγές χρηματοδότησης όπως ο πληθοπορισμός, 

ούτε τη χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια ή από τους οικείους.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Επιχειρήσεις υψηλής/χαμηλής έντασης τεχνολογίας

Οι επιχειρήσεις σε κλάδους υψηλής έντασης τεχνολογίας (ΥΕΤ) - π.χ. βιοτεχνολογία, ηλεκτρο-

νικό εμπόριο, ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής - είναι πιο καινοτομικές από τις επιχειρήσεις 

χαμηλής έντασης τεχνολογίας (ΧΕΤ) - π.χ. εστίαση, ένδυση, υπηρεσίες. Όσο μεγαλύτερης τε-

χνολογικής έντασης είναι η δραστηριότητα της επιχείρησης τόσο μεγαλύτερος είναι ο ρυθμός 

αύξησης των πωλήσεών της, ανεξαρτήτως του οικονομικού περιβάλλοντος εντός του οποίου 

δραστηριοποιείται.

— Β —
Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι γυναίκες αποτελούν το 52% του συνολικού πληθυσμού της Ευρώπης, αλλά μόνο το 34.4% των 

αυτοαπασχολούμενων της Ε.Ε. και το 30% των επιχειρηματιών σε νεοφυείς επιχειρήσεις.4 Στην 

Ελλάδα το ποσοστό αυτοαπασχόλησης των γυναικών είναι 26,6% (ο μέσος όρος της ΕΕ-28 είναι 

11,4%).5 Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μόλις το 23% των αυτοαπασχο-

λούμενων γυναικών απασχολούν προσωπικό, έναντι του 30% των ανδρών.6  

 Σύμφωνα με το μητρώο επιχειρήσεων της ICAP,7 μόνο το 25,1% των επιχειρήσεων που δρα-

στηριοποιούνται στην Ελλάδα διοικείται κατά πλειοψηφία από γυναίκες. Επομένως, σε σύνολο 

37.750 επιχειρήσεων, μόνο οι 9.468 διοικούνται από γυναίκες. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών 

είναι πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις. 

 Το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής γυναικών εντοπίζεται σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύ-

κλο εργασιών μικρότερο από 2 εκατ. ευρώ (26,9%) και με αριθμό προσωπικού μικρότερο από 10 

άτομα (25,8%). Όσο αυξάνεται το μέγεθος των εταιρειών (βάσει ετήσιου κύκλου εργασιών και 

απασχολουμένων) τόσο μειώνεται το ποσοστό συμμετοχής των εταιρειών που διοικούνται από 

γυναίκες.

 Σε ανάλογα συμπεράσματα καταλήγει και η Ετήσια Έκθεση Επιχειρηματικότητας 2017-2018 

του ΙΟΒΕ,8 στην οποία αναλύονται λεπτομερώς ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της γυ-

ναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

4 European Commission (2014) ‘Statistical data on women entrepreneurs in Europe’.

5 OECD (2021), Self-employment rate (indicator). doi: 10.1787/fb58715e-en (Accessed on 11 March 2021).

 Οι δείκτες υπολογίζονται κατά φύλο, ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης.

6 European Commission (2014) ‘Statistical data on women entrepreneurs in Europe’.

7 Έρευνα από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP για τη «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα»,

 με εστίαση στη Γυναίκα-Ανώτατο Στέλεχος.

8 Τσακανίκας, Α., Σταυράκη, Σ. & Βαλαβανιώτη, Ε. (2018) Ετήσια Έκθεση Επιχειρηματικότητας 2017-2018:

 Λιγότερα νέα εγχειρήματα, βελτίωση στις προοπτικές απασχόλησης, ΙΟΒΕ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

https://ec.europa.eu/growth/content/study-statistical-data-women-entrepreneurs-europe-0_en
https://ec.europa.eu/growth/content/study-statistical-data-women-entrepreneurs-europe-0_en
https://dir.icap.gr/mailimages/flipbooks/LWB/2020/index.html
http://iobe.gr/docs/research/RES_02_21112018_REP_GR.pdf
http://iobe.gr/docs/research/RES_02_21112018_REP_GR.pdf
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Εκεί, συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι βασικό κίνητρο για την γυναικεία επιχειρηματικότητα,  σύμ-

φωνα με το 37,4% των γυναικών επιχειρηματιών στην Ελλάδα, αποτελεί η ανάγκη. Η χώρα μας 

καταλαμβάνει έτσι μία από τις πρώτες θέσεις μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο Παγκό-

σμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας (Global Entrepreneurship Monitor - GEM), όσον αφορά 

τη γυναικεία επιχειρηματικότητα ανάγκης, γεγονός που οφείλεται πιθανόν στα υψηλά ποσοστά 

ανεργίας στις γυναίκες και στη δυσκολία εύρεσης εξαρτημένης εργασίας. 

 Αντίστοιχα, η επιχειρηματικότητα ευκαιρίας αποτελεί βασικό κίνητρο για το 60% των γυναι-

κών επιχειρηματιών στην Ελλάδα, επίδοση όμως που πάλι φέρνει τη χώρα στις τελευταίες θέσεις 

της συγκριτικής κατάταξης. Κατά συνέπεια, στην Ελλάδα η ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριό-

τητας από τις γυναίκες αποτελεί μία βιοποριστική λύση και όχι μια επιλογή αξιοποίησης επιχειρη-

ματικών ευκαιριών.

 Στις περισσότερες περιπτώσεις η επιχειρηματικότητα ανάγκης δεν διακρίνεται για τη βιω-

σιμότητα της, καθώς αποσκοπεί κυρίως στη δημιουργία εισοδήματος και όχι στην αξιοποίηση 

επιχειρηματικών ευκαιριών. Το γεγονός αυτό εξηγεί πιθανόν και το υψηλότερο ποσοστό γυναικών 

επιχειρηματιών στη χώρα μας που διακόπτουν τη δραστηριότητά τους. 

 Σημειώνεται επιπλέον ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται κυ-

ρίως στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο (42,2%) και στις υπηρεσίες. Πρόκειται για ένα αρνητικό 

εύρημα, υπό την έννοια ότι τα εγχειρήματα που υλοποιούνται από γυναίκες απευθύνονται στον 

τελικό κυρίως καταναλωτή, αφορούν δηλαδή σε δραστηριότητες με σχετικά μικρή αναπτυξιακή 

δυναμική.

 Η τάση αυτή αποτυπώνεται και στις απόψεις των ίδιων των γυναικών επιχειρηματιών για τη 

δραστηριότητά τους: στην Ελλάδα μόλις το 9,5% των γυναικών επιχειρηματιών διαβλέπει προο-

πτικές ανάπτυξης, ενώ μόλις μία στις τρεις δηλώνει ότι παράγει βελτιωμένα (καινοτόμα) προϊόντα 

και υπηρεσίες. Παράλληλα, από την έρευνα του GEM στον γενικό πληθυσμό διαφαίνεται ότι το 

2016 μόλις το 11% των γυναικών θεωρούσε ότι υπάρχουν ευκαιρίες για έναρξη επιχειρηματικής 

δραστηριότητας.

 Αναφορικά με το ύψος του επενδυόμενου κεφαλαίου, τα υπό εξέταση γυναικεία επιχειρημα-

τικά σχήματα στην Ελλάδα φαίνεται να αποτελούν μια αρκετά ακριβή επένδυση. Με μέσο ποσό 

επένδυσης τα 22.411 δολάρια, οι γυναίκες επιχειρηματίες στη χώρα διαθέτουν για την υλοποίηση 

ενός νέου εγχειρήματος κεφάλαιο που ξεπερνά κατά πολύ το μέσο ποσό επένδυσης στην Ευρώ-

πη (7.298 δολάρια).

 Τα καλά νέα είναι ότι, σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ, το 41,1% των γυναικών επιχειρημα-

τιών αρχικών σταδίων στην Ελλάδα δηλώνει ότι πάνω από το 1/4 των πωλήσεών τους προέρχεται 

από ξένους πελάτες, επίδοση που κατατάσσει τη χώρα μας στην 1η θέση. Το φαινόμενο αυτό 

συνδέεται πρωτίστως με την ενασχόληση των γυναικών επιχειρηματιών με τις υπηρεσίες καταλυ-

μάτων, την εστίαση και το εμπόριο που επικεντρώνονται κυρίως στον τουρισμό.

 Τέλος, από την έκθεση του GEM για το 2018/199 διαφαίνεται ότι για κάθε 10 άνδρες που       

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

9 Elam, Α., Brush, C., Greene, P., Baumer, B., Dean, M. & Heavlow, R. (2019) Global Entrepreneurship Monitor

 2018/2019 Women’s Entrepreneurship Report.

https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50405
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θεωρούν τους εαυτούς τους ικανούς να γίνουν επιχειρηματίες στην Ελλάδα, μόνο 7 γυναίκες (το 

37,7%) πιστεύουν το ίδιο - μια διαφορά που, όπως θα δούμε, ενδέχεται να διαδραματίζει σημαντι-

κό ρόλο στη διαιώνιση του έμφυλου χάσματος στη χρηματοδότηση.

 Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν σαφές για ποιο λόγο η γυναικεία επιχειρηματικότη-

τα στην Ελλάδα δέχτηκε δυσανάλογα βαρύ πλήγμα κατά την περίοδο της πανδημίας. Το μικρό μέ-

γεθος και η χαμηλή ανθεκτικότητα των γυναικείων επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τους τομείς 

στους οποίους αυτές δραστηριοποιούνται, καθιστούν απαραίτητη την κατάρτιση ενός συμπερι-

ληπτικού σχεδίου δράσης για την ανάκαμψή τους, στο οποίο απαραιτήτως θα συμπεριλαμβάνεται 

και η γεφύρωση του έμφυλου χρηματοδοτικού χάσματος, που θα αναλύσουμε στις αμέσως επό-

μενες ενότητες.

— Γ —
ΤΟ ΕΜΦΥΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ τεκμηριώνουν ότι η πρόσβαση σε χρηματο-

δότηση είναι πιο δύσκολη για τις γυναίκες απ’ ό,τι για τους άνδρες επιχειρηματίες σε όλες σχεδόν 

τις χώρες του κόσμου.10 Τη δυσκολία αυτή επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι οι γυναίκες επιχειρη-

ματίες αξιοποιούν λιγότερες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και βασίζονται περισσότερο σε 

προσωπικές αποταμιεύσεις και την υποστήριξη των οικείων τους.

 Σύμφωνα με την έκθεση “The state of European tech 2018”,11 στην Ευρώπη οι υψηλής έντασης 

τεχνολογίας νεοφυείς επιχειρήσεις με αποκλειστικά άνδρες ιδρυτές προσελκύουν το 93% των 

επενδύσεων και κλείνουν το 85% των επενδυτικών συμφωνιών. Το 5% του κεφαλαίου καταλήγει 

σε επιχειρήσεις με μεικτές ιδρυτικές ομάδες και μόνο το 2% σε start-ups με αποκλειστικά γυναί-

κες ιδρύτριες. 

 Αντίστοιχες είναι οι τάσεις που παρατηρούνται στις ΗΠΑ, όπου μόνο το 3% των επενδύσεων 

από Venture Capital funds χρηματοδοτούν αποκλειστικά γυναικείες επιχειρήσεις και μόνο το 15% 

των επενδύσεων κατευθύνονται σε επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία γυναίκα στην ιδρυτι-

κή τους ομάδα. Το αντίστοιχο ποσοστό για την Ε.Ε. είναι 11%.  

 Συμπερασματικά, το πρόβλημα της έλλειψης χρηματοδότησης για γυναίκες επιχειρηματίες 

αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, αν και απαντάται με διαφορετική ένταση σε κάθε οικονομία. Εί-

ναι σίγουρο, ωστόσο, ότι συνιστά εμπόδιο στην αρχική υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας από 

10 Skonieczna, A., Castellano L. (2020) Gender Smart Financing Investing In & With Women:

 Opportunities for Europe.

11 Atomico (2018) The state of European Tech.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp129_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp129_en.pdf
https://2018.stateofeuropeantech.com/chapter/about/article/our-data-partners/
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γυναίκα. Σε σχετική μελέτη της Goldman Sachs προέκυψε, τέλος, ότι οι γυναίκες κατέχουν ή δια-

χειρίζονται περισσότερο από το ένα τρίτο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στις αναδυ-

όμενες αγορές, ενώ εκτιμάται ότι το 2018 το χάσμα χρηματοδότησης μεταξύ ανδρών και γυναικών 

επιχειρηματιών θα ανέλθει σε σχεδόν 1,5 τρισ. δολάρια.12

— Δ —
ΤΟ ΕΜΦΥΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα τα βιβλιογραφικά στοιχεία για την ύπαρξη ή μη έμφυλου χρηματοδοτικού χάσμα-

τος είναι λίγα, σποραδικά και συνήθως έμμεσα. Τυπικά υπάρχει ισοτιμία ως προς τη δυνατότητα 

πρόσβασης των επιχειρηματιών, ανδρών και γυναικών, στη χρηματοδότηση (π.χ. από χρηματοπι-

στωτικά ιδρύματα, ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης, επιδοτήσεις κ.ά.). Στην πράξη, όμως, τα 

έμμεσα δεδομένα σκιαγραφούν μια διαφορετική κατάσταση. 

 Στο πλαίσιο της έρευνας Future of Business Survey13 που πραγματοποίησε ο ΟΟΣΑ το 2018, 

το 62% των γυναικών (έναντι του 67% των ανδρών) δήλωσε ότι χρηματοδότησαν οι ίδιες την επι-

χείρησή τους στο ξεκίνημά της. Οι γυναίκες αναφέρουν ότι χρησιμοποίησαν τον δανεισμό από 

τράπεζες σε ποσοστό 12% (έναντι 22% για τους άνδρες), ενώ το 12% σημείωσε ότι υποστηρίχθη-

καν οικονομικά από τον σύντροφο/σύζυγό τους (το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες είναι μό-

λις 4%).14 Αντίστοιχα, στο Global Entrepreneurship Monitor15 αναφέρεται ότι το 83% των γυναικών 

αντλεί τα χρήματα από κάποιο μέλος της οικογένειας - το ποσοστό για τους άνδρες είναι 67,5%.

 Το μέγεθος (συνήθως μικρό) των περισσότερων γυναικείων επιχειρήσεων, εκτός από γενεσι-

ουργό αιτία του έμφυλου χρηματοδοτικού χάσματος, αποτελεί ταυτόχρονα και στοιχείο τεκμηρίω-

σής του: λόγω της χαμηλής ροής χρηματοδότησης προς τις γυναικείες επιχειρήσεις, αυτές παρα-

μένουν μικρές σε ανθρώπινο δυναμικό και κύκλο εργασιών και ιδιαίτερα ευάλωτες σε κρίσεις. 

 Επιπλέον, το 8,7% των γυναικών επιχειρηματιών στην Ελλάδα δήλωνε στην έκθεση του Global 

Entrepreneurship Monitor - GEM για το 2018/1916 ως βασική αιτία διακοπής της δραστηριότητάς 

τους την έλλειψη χρηματοδότησης, έναντι του 4,7% των ανδρών.

12 Τσακανίκας, Α., Σταυράκη, Σ. & Βαλαβανιώτη, Ε. (2018) Ετήσια Έκθεση Επιχειρηματικότητας 2017-2018:

 Λιγότερα νέα εγχειρήματα, βελτίωση στις προοπτικές απασχόλησης, ΙΟΒΕ.

13 OECD (2018) The Future of Business Survey.

14 Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα εμφανίζει από τα χαμηλότερα ποσοστά επιχειρηματικότητας ως δεύτερης

 δραστηριότητας, στο περιθώριο μιας μισθωτής εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός

 των γυναικών που μπορούν, έστω και προσωρινά, να χρηματοδοτήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα

 μέσα από ένα ήδη υπάρχον σταθερό εισόδημα.

15 Elam, Α., Brush, C., Greene, P., Baumer, B., Dean, M. & Heavlow, R. (2019) Global Entrepreneurship Monitor

 2018/2019 Women’s Entrepreneurship Report.

16 Elam, Α., Brush, C., Greene, P., Baumer, B., Dean, M. & Heavlow, R. (2019) Global Entrepreneurship Monitor

 2018/2019 Women’s Entrepreneurship Report.
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http://iobe.gr/docs/research/RES_02_21112018_REP_GR.pdf
http://iobe.gr/docs/research/RES_02_21112018_REP_GR.pdf
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https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50405
https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50405
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Στον χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων υψηλής έντασης τεχνολογίας δημοσιοποιήθηκαν πρό-

σφατα δύο αναφορές με αναλυτικά στοιχεία για τις ελληνικές start-ups17 και τις χρηματοδοτήσεις 

που έχουν αντλήσει. Τα στοιχεία αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσουμε μια πιο συγκε-

κριμένη εικόνα για το χρηματοδοτικό χάσμα σε αυτό το περιορισμένο σε σχέση με τη συνολική 

επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα, αλλά σίγουρα χαρακτηριστικό και ανερχόμενο πεδίο.

 Από την ανάλυση των δεδομένων της πρώτης αναφοράς, που δημοσιοποίησε το Marathon 

VC για 495 ελληνικές start-ups,18 μόνο το 16% από αυτές περιλαμβάνει έστω και μία γυναίκα στην 

ιδρυτική τους ομάδα και μόνο το 3% έχει ιδρυθεί από αποκλειστικά γυναικείες ομάδες. Σε ό,τι αφο-

ρά τη χρηματοδότηση, οι start-ups με τουλάχιστον μία γυναίκα στην ιδρυτική τους ομάδα έχουν 

αντλήσει μόλις το 6% των συνολικών 6,125 εκατομμυρίων δολαρίων χρηματοδότησης που έχουν 

διοχετευτεί στο ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων ΥΕΤ - δηλαδή 369 εκατομμύρια 

δολάρια. Από τις γυναίκες που έχουν ιδρύσει ή συνιδρύσει αυτές τις start-ups, μόνο το 27,4% δια-

μένει στην Ελλάδα. Το ποσοστό αυτό (οι γυναίκες founders, δηλαδή, που ζουν στην Ελλάδα) έχει 

αντλήσει το 25,9% των κεφαλαίων που έχουν αντλήσει όλες οι ελληνικές start-ups με έστω και μία 

ιδρύτρια.

 Η εικόνα που προκύπτει από τη δεύτερη αναφορά, την οποία δημοσιεύει σε ετήσια βάση το 

Found.ation,19 είναι αρκετά διαφορετική, λόγω, κυρίως, των διαφορετικών κριτηρίων προσδιορι-

σμού των νεοφυών επιχειρήσεων. Μεταξύ των 106 start-up εταιρειών που παρουσιάζονται στην 

αναφορά και έχουν λάβει χρηματοδότηση από funds της πρωτοβουλίας Equifund, τα 15 (ποσοστό 

14,1%) έχουν έστω και μία γυναίκα στην ιδρυτική τους ομάδα. Οι 15 αυτές επιχειρήσεις έχουν λά-

βει 129 εκατομμύρια δολάρια (ποσοστό 29% της συνολικής χρηματοδότησης που έχουν λάβει οι 

start-ups της λίστας).20

 Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ο χώρος των νεοφυών επιχειρήσεων ΥΕΤ περιλαμβάνει 

ούτως ή άλλως περιορισμένο αριθμό γυναικών επιχειρηματιών, γεγονός που μας αφήνει με ένα 

μεγάλο κενό στοιχείων σε σχέση με την εμπειρία των υπόλοιπων γυναικών επιχειρηματιών στην 

Ελλάδα. Η έλλειψη επαρκών στοιχείων αποτέλεσε και το κύριο έναυσμα για την εκπόνηση αυ-

τής της μελέτης. Στο επόμενο κεφάλαιο, στο οποίο παρουσιάζονται τα ευρήματα της ποιοτικής 

έρευνας του Women On Top, μια πληθώρα εμπειρικών δεδομένων τεκμηριώνει την ύπαρξη του 

χρηματοδοτικού χάσματος και εντοπίζει αρκετές από τις αιτίες του.

17 Εδώ ως ελληνικές start-ups ορίζονται οι νεοφυείς επιχειρήσεις υψηλής έντασης τεχνολογίας με έναν,

 τουλάχιστον, Έλληνα ή Ελληνίδα στην ιδρυτικη τους ομάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν

 την έδρα τους στη χώρα.

18 Gasteratos, C. (2021) The Greek Startup Industry: Investments and Exits, 2010-2020.

19 Found.ation (2021) Startups in Greece 2020/2021 report: Progressing against all odds.

20 Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί ότι τα 80 από τα 129 εκατομμύρια αφορούν, στην αναφορά του 2020,

 μία συγκεκριμένη start-up με γυναίκα στην ιδρυτική της ομάδα.
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21 European Commission & OECD (2017) Policy brief on women’s entrepreneurship.

22 Kollmann, T., Stöckmann, C., Hensellek, S, Kensbock J. (2016), European start-up monitor; Gasteratos, C. (2021)

 The Greek Startup Industry: Investments and Exits, 2010-2020.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

— Ε —
ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ: ΓΙΑΤΙ ΜΕΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ;

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται καίριοι παράγοντες που συμβάλλουν στη διαιώνιση του 

χρηματοδοτικού χάσματος - κάποιοι που σχετίζονται με τη ζήτηση κεφαλαίων, δηλαδή τις ίδιες τις 

γυναίκες επιχειρηματίες, και άλλοι που σχετίζονται με την προσφορά, δηλαδή τους οργανισμούς 

και τους μηχανισμούς χρηματοδότησης, π.χ. τράπεζες, επενδυτικά κεφάλαια (VCs), άγγελοι επεν-

δυτές (angel investors), οργανισμοί μικροδανεισμού, κρατικά και ευρωπαϊκά προγράμματα επιδο-

τήσεων, επιδοτήσεις κοινωφελών ιδρυμάτων κ.λπ. 

 Η έρευνα και οι συνεντεύξεις μας με φορείς, όπως το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της 

ΓΣΕΒΕΕ, ο ΙΟΒΕ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ανέδειξαν και άλλες αιτίες, άμεσα συν-

δεδεμένες με την ελληνική κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα. 

1
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Οι γυναίκες έχουν λιγότερες πιθανότητες να γίνουν επιχειρηματίες. Συ-

χνά θεωρούν τον εαυτό τους λιγότερο έμπειρο στο επιχειρείν απ’ ό,τι οι 

άνδρες και διαθέτουν μικρότερα και λιγότερο διαφοροποιημένα δίκτυα 

επαφών, με αποτέλεσμα να έχουν και πιο περιορισμένη ενημέρωση για 

και πρόσβαση σε πιθανές χρηματοδοτικές ευκαιρίες. Το περιβάλλον 

στο οποίο δραστηριοποιούνται οι γυναίκες παίζει επίσης ρόλο: στην Ελ-

λάδα, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επικρατούν ακόμα αρνητικά στερεότυπα σε σχέ-

ση με την εμπλοκή των γυναικών στην επιχειρηματικότητα, ενώ οι υφιστάμενες δημοσιονομικές 

πολιτικές αποθαρρύνουν την ταυτόχρονη απασχόληση και των δύο συντρόφων μέσα στην ίδια 

οικογένεια.21 Η απόκλιση αυτή είναι μεγαλύτερη στον τομέα υψηλής έντασης τεχνολογίας, όπου 

οι γυναίκες στην Ελλάδα αποτελούν λιγότερο από το 17% των ιδρυτών.22 

Παρότι ο όρος “γυναικεία επιχειρηματικότητα” συχνά απορρίπτεται ως 

ενδεικτικός διάκρισης, ακόμη και από γυναίκες επιχειρηματίες, και πα-

ρότι τόσο οι ίδιοι/ες οι επιχειρηματίες όσο και άλλα εμπλεκόμενα μέρη 

επιλέγουν να παρουσιάσουν ένα τοπίο θεωρητικά ουδέτερο ως προς 

το φύλο, εντούτοις η βιβλιογραφία και τα εμπειρικά στοιχεία υποδει-

κνύουν ότι το γυναικείο επιχειρείν έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, 

από τα οποία άλλα ευνοούν και άλλα λειτουργούν ανασταλτικά για την ανάπτυξή του.

 Οι επιχειρήσεις που ιδρύονται από γυναίκες, για παράδειγμα, δεν ανταποκρίνονται συνήθως 

στο πρότυπο των επιχειρήσεων που προσελκύουν σημαντικές επενδύσεις. Τείνουν να είναι μι-

2
ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

https://www.oecd.org/cfe/smes/Policy-Brief-on-Women-s-Entrepreneurship.pdf
https://europeanstartupmonitor.com/esm/esm-2016/
https://marathon.vc/blog/the-greek-startup-industry-investments-and-exits-2010-2020
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Σύμφωνα με την έκθεση του Global Entrepreneurship Monitor, oι γυναί-

κες επιχειρηματίες δείχνουν συνήθως λιγότερο πρόθυμες να αναλά-

βουν ρίσκα και είναι νεότερες σε ηλικία, κάτι που επιβεβαιώνεται και για 

την Ελλάδα.25 Επίσης, οι στόχοι τους είναι διαφορετικοί: η εξασφάλιση 

ενός σταθερού εισοδήματος και η δημιουργικότητα εμφανίζονται σε 

πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ως βασικά κίνητρα δημιουργίας μιας επιχεί-

ρησης για τις γυναίκες, σε σύγκριση με τη δημιουργία κέρδους, που κινητοποιεί κατεξοχήν τους 

άνδρες.26 Οι επενδύσεις των γυναικών επιχειρηματιών χαρακτηρίζονται συχνά από έλλειψη σχε-

δίου, προοπτικής και δικτύωσης, στοιχεία που αυξάνουν το επίπεδο ρίσκου. Αντίθετα, οι ιδρυτές 

και οι ιδρύτριες επιτυχημένων επιχειρήσεων υψηλής έντασης τεχνολογίας (ΥΕΤ) παρουσιάζουν 

περισσότερες ομοιότητες μεταξύ τους, ανεξαρτήτως φύλου.27

23 European Commission & OECD (2017) Policy brief on women’s entrepreneurship.

24 British Council (2017) Έκθεση για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα.

25 Elam, Α., Brush, C., Greene, P., Baumer, B., Dean, M. & Heavlow, R. (2019) Global Entrepreneurship Monitor

 2018/2019 Women’s Entrepreneurship Report.

26 OECD (2018) The Future of Business Survey.

27 Cohoon et al. (2010) Are Successful Women Entrepreneurs Different From Men? 
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κρότερες, να έχουν τοπικό χαρακτήρα, χαμηλό κύκλο εργασιών, μειωμένη ανταγωνιστικότητα και 

μικρό κύκλο ζωής, και να επικεντρώνονται σε τομείς με μικρότερες προοπτικές απόδοσης και 

ανάπτυξης,23 όπως η υγεία, η κοινωνική εργασία και λοιπές υπηρεσίες. 

 Στην Ελλάδα συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα της ICAP για το 2018, η γυναικεία επιχει-

ρηματικότητα στρέφεται ως επί το πλείστον στους κλάδους των υπηρεσιών και του εμπορίου σε 

ποσοστό 39,7% και 27,9% αντίστοιχα. Ακολουθεί η βιομηχανία με 17,6%, ο τουρισμός με 12,3% και 

ο χρηματοπιστωτικός τομέας με 2,5%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των κλάδων αυτών 

επλήγησαν δυσανάλογα (και εξακολουθούν να πλήττονται) από την πανδημία και από τα μέτρα 

αντιμετώπισής της.

 Αλλά και στις επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΑΛΟ), σύμφωνα με 

την έκθεση του Βρετανικού Συμβουλίου για το ΥΠΕΚΑΑ24 που διενεργήθηκε το 2017, η συμμε-

τοχή των γυναικών στη διοίκησή τους ανέρχεται στο 35% και είναι αισθητά μεγαλύτερη σε σχέ-

ση με τις συμβατικές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές, παρότι μπορεί να είναι βιώσιμες, δεν 

προσελκύουν σημαντικές επενδύσεις, κυρίως λόγω του ότι η απόδοσή τους μετριέται τόσο με 

οικονομικούς όσο και κοινωνικούς δείκτες, που δεν εξασφαλίζουν, σε συμβατικούς επενδυτές, 

υψηλά ποσοστά απόδοσης της επένδυσής τους. 

https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50405
https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50405
https://eu.futureofbusinesssurvey.org
https://pdfs.semanticscholar.org/42ea/e0b0f85d987af221bbe07026b902ac4626cb.pdf
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Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της  

ΓΣΕΒΕΕ, η ελλιπής ενημέρωση ή και παραπληροφόρηση των γυναι-

κών επιχειρηματιών είναι συχνό φαινόμενο. Πιο συγκεκριμένα, οι γυ-

ναίκες φαίνεται να ενημερώνονται αποσπασματικά ή και τυχαία για τις 

υπάρχουσες χρηματοδοτικές ευκαιρίες, όπως και για τα κριτήρια επι-

λεξιμότητας, τον βαθμό δυσκολίας των αιτήσεων κ.λπ. Η ελλιπής αυτή 

ενημέρωση, σε συνδυασμό με την ευρύτερη έλλειψη επιχειρηματικής εκπαίδευσης, επιτείνουν 

την αδυναμία των γυναικών να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις μιας διαδικασίας επιλογής που 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατάρτιση ενός άρτιου επιχειρηματικού πλάνου. Επιπλέον, η 

έλλειψη χρόνου και ενίοτε αυτοπεποίθησης των γυναικών επιχειρηματιών έχουν ως αποτέλεσμα 

τη μειωμένη δικτύωση και την περιορισμένη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικές δράσεις και σε 

συλλογικά όργανα εκπροσώπησης. Οι τάσεις αυτές παρουσιάζουν έξαρση στην εποχή της παν-

δημίας και της αναγκαίας κοινωνικής αποστασιοποίησης.28

28 Στοιχεία από ατομική συνέντευξη με εκπρόσωπο του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ.

29 Leitch C., Friederike Welter & Colette Henry (2018) Women entrepreneurs’ financing revisited: taking stock and

 looking forward.

30 Skonieczna, A., Castellano L. (2020) Gender Smart Financing Investing In & With Women: Opportunities

 for Europe.

Οι γυναίκες επιχειρηματίες δεν διεκδικούν ή έχουν λιγότερες πιθανό-

τητες να διεκδικήσουν εξωτερική χρηματοδότηση. Μετατρέπονται έτσι 

συχνά σε “αποθαρρημένες δανείστριες”, δηλαδή άτομα που διαθέτουν 

την αξιοπιστία για να δανειστούν, αλλά δεν υποβάλλουν αίτηση για χρη-

ματοδότηση από τον φόβο μήπως τις απορρίψουν.29 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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6
Η ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ
ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ

Οι τράπεζες και οι επενδυτές από την πλευρά τους φαίνεται να αντιμε-

τωπίζουν τις γυναίκες ως λιγότερο αξιόπιστες δανειολήπτριες (συγκρι-

τικά με τους άνδρες επιχειρηματίες): τους θέτουν διαφορετικές ερωτή-

σεις, τις αξιολογούν με διαφορετικά κριτήρια και δείχνουν προτίμηση 

στις παρουσιάσεις (pitches) που γίνονται από άνδρες, ακόμη και όταν 

το περιεχόμενο είναι το ίδιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις περισσότερες 

περιπτώσεις η προκατάληψη των χρηματοδοτών είναι ασυνείδητη: 8 στους 10 θεωρούν ότι οι γυ-

ναίκες και άλλες υποεκπροσωπούμενες ομάδες επιχειρηματιών λαμβάνουν τη χρηματοδότηση 

που αξίζουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα (ή μεγαλύτερη από αυτήν), παρότι οι ίδιοι διοχε-

τεύουν σε αυτές μόλις το 1/5 των επενδυτικών τους κεφαλαίων.30 Ωστόσο, θέμα προκατάληψης 

δεν τίθεται μόνο σε επίπεδο χρηματοδότησης, αλλά και συνολικής αντιμετώπισης των γυναικών 

επιχειρηματιών από πελάτες, προμηθευτές και όργανα εκπροσώπησης, ειδικά σε ανδροκρατού-

μενους χώρους.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691066.2018.1418624
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691066.2018.1418624
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp129_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp129_en.pdf
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31 Skonieczna, A., Castellano L. (2020) Gender Smart Financing Investing In & With Women: Opportunities

 for Europe.

32 Skonieczna, A., Castellano L. (2020) Gender Smart Financing Investing In & With Women: Opportunities

 for Europe.

7
ΤΑ ΧΑΜΗΛΑ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΤΡΙΩΝ

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

επενδυτών είναι άνδρες και ότι εκείνοι έχουν την τάση να επενδύουν σε 

επιχειρήσεις που έχουν ως ιδρυτές αποκλειστικά άνδρες. Το φαινόμενο 

αυτό παρατηρείται και στην Ελλάδα, όπου από τα 6 επενδυτικά funds του 

Equifund μόνο δύο έχουν γυναίκες σε επίπεδο partner. Το γεγονός αυτό 

χρήζει προσοχής, καθώς, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, τα επεν-

δυτικά funds με γυναίκες σε επίπεδο εταίρου (partner)  έχουν διπλάσιες πιθανότητες να επενδύ-

σουν σε επιχειρήσεις των οποίων ηγούνται γυναίκες, ενώ πετυχαίνουν και καλύτερες αποδόσεις 

ως αποτέλεσμα των επενδύσεών τους στις επιχειρήσεις αυτές.31 

Τα εμπόδια στη γυναικεία  
επιχειρηματικότητα 

Στο πλαίσιο της πρωτογενούς έρευνας για τη γυναι-

κεία επιχειρηματικότητα που διεξήγαγε η ICAP το 

2018, σε δείγμα 141 επιχειρήσεων που διοικούνται 

από γυναίκες στην Ελλάδα, το 72% των γυναικών 

επιχειρηματιών ανέφερε ως το μεγαλύτερο εμπόδιο 

που είχε να αντιμετωπίσει τις οικογενειακές υποχρε-

ώσεις. Τα υπόλοιπα εμπόδια που ανέφεραν οι ερω-

τώμενες αφορούν στις προκαταλήψεις λόγω φύλου 

(59%), στην έλλειψη υποστήριξης από συναδέλφους 

(50%), στις άνισες απολαβές (38%) και στις οικογε-

νειακές αντιρρήσεις (30%).

Αλλαγή
κλίματος

Διεθνώς, αλλά και στην Ευρώπη, 

οι χρηματοδοτικοί φορείς δίνουν 

ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση 

στο ζήτημα της διαφορετικότη-

τας. Το γεγονός αυτό δημιουργεί 

σταδιακά μια νέα δυναμική στην 

πλευρά της προσφοράς (περισ-

σότερο απ’ ό,τι της ζήτησης).32 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp129_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp129_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp129_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp129_en.pdf
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Τα αποτελέσματα της έρευνας
του Women On Top

— Α —
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Για την διεξαγωγή της έρευνας η ομάδα του Women On Top πραγματοποίησε συνολικά 10 ατομι-

κές συνεντεύξεις με φορείς χρηματοδότησης και υποστήριξης επιχειρήσεων, καθώς και 3 συνε-

ντεύξεις με θεσμικούς φορείς. Οργάνωσε επίσης δύο κύκλους συζητήσεων σε ομάδες εστίασης  

(focus groups), αποτελούμενες από γυναίκες επιχειρηματίες. Οι συνεντεύξεις και οι ομάδες εστί-

ασης πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 1-18 Φεβρουαρίου 2021. Οι ατομικές συνεντεύξεις 

είχαν διάρκεια 30’ η καθεμία και οι ομάδες εστίασης 90’.

 Μέσω των ατομικών συνεντεύξεων επιδιώξαμε να αντλήσουμε πληροφορίες και να κατανοή-

σουμε καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας, τις απόψεις και τις προτεραιότητες ατόμων που κατέχουν 

θέσεις ευθύνης σε ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος χρηματοδοτικών οργανισμών και άλ-

λων φορέων του επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα, τα οποία έρχονται σε επαφή με 

τις ελληνικές γυναικείες επιχειρήσεις σε διαφορετικά στάδια της πορείας τους προς τη χρηματο-

δότηση. Το καταφέραμε εν μέρει. 

 Απευθύναμε αίτημα σε 5 VC (Venture Capital) funds, εκ των οποίων ανταποκρίθηκαν τα 3, σε 

4 θερμοκοιτίδες και επιταχυντές επιχειρηματικότητας, εκ των οποίων ανταποκρίθηκαν οι 3, και σε 

5 ελληνικές τράπεζες εκ των οποίων δεν ανταποκρίθηκε, σε κεντρικό επίπεδο, καμία. Πραγμα-

τοποιήσαμε τελικά μία συνέντευξη με στέλεχος μεγάλης ελληνικής τράπεζας, το οποίο θέλησε 

να παραμείνει ανώνυμο. Πραγματοποιήσαμε επίσης από μία συνέντευξη με οργανισμό διοργά-

νωσης επιχειρηματικών βραβείων, οργανισμό μικροδανεισμού, και οργανισμό χρηματοδοτικής 

υποστήριξης φιλανθρωπικού χαρακτήρα και 3 συνεντεύξεις με θεσμικούς φορείς από το ευρύ-

τερο επιχειρηματικό οικοσύστημα. Απευθυνθήκαμε, τέλος, για συνέντευξη και στο Επιχειρησια-

κό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ), μέσω της οποίας 

θέλαμε να αντλήσουμε πληροφορίες για τα προγράμματα ΕΣΠΑ και ιδιαίτερα για τις ευκαιρίες ή 

τα εμπόδια που παρουσιάζει για τις γυναίκες επιχειρηματίες, αλλά δεν λάβαμε απάντηση. 

 Στις ομάδες εστίασης συμμετείχαν συνολικά 9 γυναίκες 30-45 ετών, οι οποίες τα τελευταία 5 

χρόνια έχουν αναζητήσει χρηματοδότηση για επιχειρήσεις χαμηλής ή υψηλής έντασης τεχνολο-

γίας, εντός και εκτός Αθηνών. Στόχος μας ήταν να διερευνήσουμε τις εμπειρίες που αποκόμισαν  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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κατά την αναζήτηση και τους παράγοντες που την επηρέασαν. Στην πρώτη ομάδα συνομιλήσαμε 

με 5 επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε τομείς χαμηλής έντασης τεχνολογίας και στη 

δεύτερη με 4 γυναίκες από τομείς υψηλής έντασης τεχνολογίας. Δεν συνομιλήσαμε, ωστόσο, 

με γυναίκες που δεν αναζήτησαν χρηματοδότηση, ώστε να διερευνήσουμε τα αίτια της επιλογής 

τους.

 Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής δεν πραγματοποιήσαμε εκτεταμένη ποσοτική έρευνα σε ικα-

νό πλήθος γυναικών επιχειρηματιών μεγαλύτερου εύρους ωριμότητας, τομέα δραστηριοποίησης 

και επιμέρους χαρακτηριστικών. Τη μεθοδολογία μας περιορίζει, ταυτόχρονα, η μειωμένη πρό-

σβαση σε φορείς χρηματοδότησης, όπως οι τράπεζες και τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρημα-

τοδότησης, αλλά και η συγκριτικά σύντομη αναφορά σε μεμονωμένους επενδυτές και επενδύ-

τριες. Δεν ερευνήσαμε επίσης εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, όπως ο πληθοπορισμός 

(crowdfunding). 

 Θεωρούμε, ωστόσο, ότι τα ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα αποτελούν ένα χρή-

σιμο σημείο εκκίνησης για τη διεξαγωγή μεγαλύτερων και πληρέστερων ερευνών, αλλά και για 

τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων και πολιτικών για τη γεφύρωση του έμφυλου χρηματο-

δοτικού χάσματος, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της πανδημίας της COVID-19, με 

στόχο τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ενός συμπεριληπτικού, ισότιμου, βιώσιμου και ανθεκτικού 

μοντέλου οικονομίας.

 

— B —
Η ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Οι συνεντεύξεις με, χρηματοδοτικούς και μη, φορείς του επιχειρηματικού οικοσυστήματος εστί-

ασαν σε 7 κυρίως περιοχές:

1.  Συμμετοχή γυναικών σε επιχειρήσεις
  που αιτούνται υποστήριξη

2. Συμμετοχή γυναικών σε επιχειρήσεις
  που εξασφαλίζουν υποστήριξη

3. Δίαυλοι πρόσβασης επιχειρήσεων
  στους οργανισμούς

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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4. Κριτήρια αξιολόγησης 

5. Σύνθεση επιτροπών αξιολόγησης 

6. Αντιλήψεις σε σχέση με τις δεξιότητες
  των γυναικών επιχειρηματιών

7. Στάση του φορέα απέναντι στη στήριξη

  της γυναικείας επιχειρηματικότητας 

Οι θεματικές αυτές μας βοήθησαν να συγκεντρώσουμε στοιχεία σχετικά με τις ευκαιρίες και τα 

εμπόδια που συναντά μια γυναίκα επιχειρηματίας κατά την αναζήτηση χρηματοδότησης, αλλά και 

αναφορικά με τις πρακτικές και επιδόσεις των οργανισμών στα θέματα της έμφυλης ισότητας και 

τις απόψεις των εκπροσώπων τους, που φαίνεται να αποτελούν έναν παράγοντα καίριας σημα-

σίας για την πρόσβαση των γυναικών σε κεφάλαια. Παρακάτω παρουσιάζονται τα ευρήματα ανά 

θεματική περιοχή, χωρίς να πραγματοποιείται διάκριση ανάμεσα σε οργανισμούς που προσφέ-

ρουν απευθείας χρηματοδότηση και εκείνους που διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτήν. 

1. Συμμετοχή γυναικών σε επιχειρήσεις
 που αιτούνται υποστήριξη

Από τους 10 οργανισμούς που συμμετείχαν στην έρευνά μας, μόνο δύο συνέλεγαν στοιχεία κατά 

φύλο στο στάδιο υποβολής αιτήσεων υποστήριξης εκ μέρους των επιχειρήσεων. 

 Όσον αφορά τους δύο αυτούς οργανισμούς, τα ποσοστά αιτήσεων από γυναίκες ήταν, ενδει-

κτικά για το 2017, 14% και 30%. Και στις δύο περιπτώσεις τα ποσοστά γυναικών που εξασφαλίζουν 

υποστήριξη είναι ελαφρώς αυξημένα σε σχέση με τα ποσοστά των αιτήσεων που εκείνες κατα-

θέτουν. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για δύο από τους οργανισμούς της λίστας με τα υψη-

λότερα ποσοστά υποστήριξης γυναικείων επιχειρήσεων, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία 

που έχει η πλήρης συλλογή δεδομένων κατά φύλο για τους φορείς που στοχεύουν στην ισότιμη 

εκπροσώπηση των γυναικών μεταξύ των δικαιούχων τους.

 Συνολικά, ωστόσο, το κενό στα δεδομένα των αιτήσεων δεν μας επιτρέπει να προβούμε σε 

ευρύτερες εκτιμήσεις για το πώς σχετίζεται με το ποσοστό γυναικών στις επιχειρήσεις που τελικά 

χρηματοδοτούνται με το ποσοστό γυναικών στις επιχειρήσεις που αιτούνται χρηματοδότηση και 

κατά πόσο το τελικό αποτέλεσμα συνδέεται με τη διαχείριση των αιτήσεων από τον εκάστοτε φο-

ρέα. Με βάση τις εκτιμήσεις των εκπροσώπων οργανισμών που δεν τηρούν τέτοια στοιχεία, στις 

περισσότερες περιπτώσεις τα ποσοστά αιτήσεων και χρηματοδοτήσεων σχεδόν ταυτίζονται - ή 

αλλιώς “ό,τι έρχεται, καταλήγει”, όπως το έθεσε ένα από τα άτομα που μας μίλησαν.
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2. Συμμετοχή γυναικών σε επιχειρήσεις
 που εξασφαλίζουν υποστήριξη

Όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων κατά φύλο από τις υποστηριζόμενες επιχειρήσεις, παρό-

τι τεχνικά η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται από τα συστήματα διαχείρισης πελατών που χρησι-

μοποιούν οι οργανισμοί χρηματοδότησης και οι θερμοκοιτίδες, εντούτοις οι περισσότεροι δεν 

έχουν αξιοποιήσει ποτέ έως τώρα τη δυνατότητα αυτή, υπό την έννοια ότι δεν έχουν επεξεργαστεί 

ούτε αξιολογήσει τα διαθέσιμα δεδομένα. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων ακούστηκαν σχό-

λια όπως “με την ευκαιρία της συνέντευξης, πρώτη φορά κοίταξα τα νούμερα και συνειδητοποί-

ησα πόση ανάγκη υπάρχει” και “τώρα που βλέπουμε τα στοιχεία, μας χαροποιεί το αποτέλεσμα”. 

 Τα παραπάνω, από τη μία πλευρά, αναδεικνύουν με κατηγορηματικό τρόπο έναν βασικό λόγο 

για τον οποίο το οικοσύστημα της χρηματοδότησης παραμένει, ως επί το πλείστον, “τυφλό” απέ-

ναντι στο έμφυλο χρηματοδοτικό χάσμα. Από την άλλη πλευρά δίνουν μια αισιόδοξη προοπτική, 

υπό την έννοια του θετικού αντίκτυπου που μπορεί να έχει η συστηματική συλλογή, επεξεργα-

σία και αξιοποίηση των κατά φύλο δεδομένων από τους οργανισμούς και τους εμπλεκόμενους 

φορείς στον περιορισμό του υφιστάμενου χρηματοδοτικού χάσματος. Η ίδια η συνέντευξη που 

κλήθηκαν να δώσουν οι οργανισμοί λειτούργησε, σε ορισμένες περιπτώσεις, ως αφορμή αναθε-

ώρησης των πρακτικών τους: “Δεν είχαμε ως τώρα στόχο να αξιοποιούμε τα στοιχεία αυτά, αλλά 

από εδώ και πέρα θα το σκεφτούμε”.

 Από τα δεδομένα που παρέθεσαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα οργανισμοί, το ποσοστό 

χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων με έστω μία ιδρύτρια κυμαίνεται από 5% (σε VC fund) έως 

50% σε οργανισμό χορήγησης επιχειρηματικών βραβείων. Τα χαμηλότερα ποσοστά (5-29,69%) 

απαντώνται σε επενδυτικά funds - ανώτατο όριο στην κατηγορία αυτή να πιάνει το μοναδικό επεν-

δυτικό fund με δύο γυναίκες partners στην Ελλάδα και ένα από τα δύο με έστω και μία γυναίκα σε 

επίπεδο partner. Τα υψηλότερα ποσοστά (30-50%) απαντώνται κυρίως σε θερμοκοιτίδες και μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς χρηματοδότησης. 

3. Δίαυλοι πρόσβασης επιχειρήσεων
 στους οργανισμούς 

Μόνο στους μισούς από τους 10 συμμετέχοντες στη συνέντευξη οργανισμούς η εισροή του συ-

νόλου των ωφελούμενων επιχειρήσεων γίνεται μέσω μιας δομημένης διαδικασίας αίτησης που 

πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι/ες. Οι υπόλοιποι οργανισμοί επενδύουν σε μια πολυ-

επίπεδη στρατηγική εξωστρέφειας που περιλαμβάνει τη διεξαγωγή έρευνας στο επιχειρηματικό 

οικοσύστημα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα,  την άντληση συστά-

σεων από ήδη συνεργαζόμενους/ες επιχειρηματίες ή από το ευρύτερο δίκτυο του οργανισμού, τη 

συμμετοχή σε εκδηλώσεις δικτύωσης κ.ά.

 Οι εκπρόσωποι οργανισμών της δεύτερης κατηγορίας, κυρίως VC funds και τράπεζες, ανα-
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φέρουν σε μεγάλο ποσοστό ότι η διαδικασία τυποποιημένων αιτήσεων δεν είναι αποτελεσματική, 

γιατί η δεξαμενή επιχειρήσεων αυτής της δυναμικής είναι μικρή, οπότε οι βασικοί πρωταγωνιστές 

είναι γνωστοί και “ξέρεις ποιον μπορείς να βοηθήσεις”. Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής, οι 

υποστηριζόμενες επιχειρήσεις ανήκουν σε ένα σχετικά κλειστό δίκτυο και αξιολογούνται βάσει 

προκαθορισμένων αλλά συχνά υποκειμενικών κριτηρίων. 

 Η βιβλιογραφία και τα πρωτογενή δεδομένα που μοιράστηκαν ορισμένοι οργανισμοί αποκα-

λύπτουν ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες ζημιώνονται από την παραπάνω πρακτική. Ο λόγος είναι 

ότι εκείνες συχνά υστερούν σε δεξιότητες δικτύωσης ή διστάζουν να αξιοποιήσουν τα ήδη υπάρ-

χοντα δίκτυα επαφών τους για να προσεγγίσουν κάποιον χρηματοδοτικό οργανισμό. Πολλές “αι-

σθάνονται ότι ζητάνε χάρη”, όπως μας ανέφερε εκπρόσωπος VC fund. Το ίδιο άτομο επεσήμανε 

επιπλέον ότι ακόμα και οι γυναίκες που αποκτούν πρόσβαση στο fund μέσω κάποιας ενδιάμεσης 

επαφής είναι συνήθως συστημένες από κάποιον άνδρα και ότι η online διαδικασία αιτήσεων εί-

ναι μια καλή ευκαιρία για να αντιμετωπιστεί το υπάρχον χάσμα στις δεξιότητες δικτύωσης - “μια 

γυναίκα, πιο εύκολα στέλνει ένα μήνυμα” με το αίτημά της. Δεν είναι επομένως τυχαίο ότι οι 5 ορ-

γανισμοί που ακολουθούν την πρακτική των τυποποιημένων αιτήσεων παρουσιάζουν, σε γενικές 

γραμμές, υψηλότερα ποσοστά επιχειρήσεων με τουλάχιστον μία ιδρύτρια.

 Τα στοιχεία από τον τραπεζικό τομέα επιβεβαιώνουν ότι και εκεί έχει εδραιωθεί μια αντίστοι-

χη πρακτική αναζήτησης και προσέγγισης επιχειρήσεων: οι υποψήφιες εταιρείες εντοπίζονται 

από τα πιστωτικά ιδρύματα μέσα από δημοσιευμένα επενδυτικά πλάνα, συστάσεις υφιστάμενων 

δανειοληπτών, την προσέγγιση επιχειρηματικών κλάδων με franchise δομή κ.λπ. Στον χώρο αυτόν 

είναι λίγες οι περιπτώσεις υποψήφιων δανειοληπτών και δανειοληπτριών που αιτούνται με δική 

τους πρωτοβουλία δάνειο, έχοντας πρώτα αναζητήσει πληροφορίες σε κάποιο κατάστημα. Η εκ-

πρόσωπος της τράπεζας που συμμετείχε στην έρευνα ανέφερε ότι στις συγκεκριμένες περιπτώ-

σεις μπορεί ο/η υπάλληλος του καταστήματος “να μην είναι σε θέση να αξιολογήσει ένα αίτημα 

ή να το χειριστεί σωστά”. Το φαινόμενο αυτό επιβεβαιώνεται, όπως θα δούμε παρακάτω, από τις 

αφηγήσεις ικανού αριθμού γυναικών που έχουν αναζητήσει δανειοδότηση μέσω αυτής της οδού.

4. Κριτήρια αξιολόγησης 
 

Όσον αφορά στο ζήτημα των κριτηρίων, οι οργανισμοί που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν 

ότι δεν χρησιμοποιούν κριτήρια που σχετίζονται με το φύλο, αλλά βασίζονται σε έναν συνδυασμό 

από μετρήσιμα και μη κριτήρια αξιολόγησης, σε διαφορετική αναλογία. 

 Τα πιο συγκεκριμένα κριτήρια εστιάζουν συνήθως στην ίδια την επιχείρηση: π.χ. στη χρημα-

τοδότηση που έχει ήδη λάβει, στο πεδίο δραστηριοποίησής της, στο επίπεδο ωριμότητας ή τον 

κύκλο εργασιών της (ανάλογα με το είδος και το ύψος της υποστήριξης που ζητά), στον ανταγω-

νισμό, στον βαθμό καινοτομίας του προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας, στις προοπτικές 

βιωσιμότητας ή και ανάπτυξής της, στο πόσο διαφοροποιημένη είναι η τεχνολογία που χρησιμο-

ποιεί, στο μέγεθος της αγοράς στο οποίο δραστηριοποιείται, στην επαρκή έρευνα αγοράς και την 

ύπαρξη ενός πλήρους επιχειρηματικού πλάνου. Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, η διαθέσιμη  μαρτυρία 
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αναφέρει ότι οι ελληνικές τράπεζες ακολουθούν συντηρητική πολιτική που δεν ευνοεί την προώ-

θηση της καινοτομίας. 

 Είναι σαφές ότι τα παραπάνω κριτήρια δεν ευνοούν γυναίκες με μικρές επιχειρήσεις που 

χαρακτηρίζονται από μικρό κύκλο εργασιών, δραστηριοποιούνται σε μη ελκυστικά, από επενδυ-

τικής άποψης, επιχειρηματικά πεδία και μπορεί να καταθέτουν ιδέες οι οποίες, για τα δεδομένα 

ενός συμβατικού και κατεξοχήν ανδροκρατούμενου περιβάλλοντος, θεωρούνται μη ασφαλείς.

 Στη συνέχεια μπαίνει στην εξίσωση το “αόρατο και σημαντικότερο κριτήριο”, όπως ανέφερε 

ένας από τους συνεντευξιαζόμενους, το οποίο, σύμφωνα και με άλλες μαρτυρίες, “βαραίνει πάνω 

από 50% στην αξιολόγηση”: το άτομο ή η ιδρυτική ομάδα.  

 Και στην περίπτωση αυτή αρκετοί οργανισμοί (κυρίως VC funds) χρησιμοποιούν, ως ένα βαθ-

μό, συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης, όπως: τη βαθιά τεχνολογική αντίληψη και γνώση (στην 

περίπτωση των επιχειρήσεων υψηλής έντασης τεχνολογίας), την επιχειρηματική εμπειρία, τη φοί-

τηση σε κάποιο πανεπιστήμιο κύρους του εξωτερικού και την προϋπηρεσία σε αναγνωρίσιμες 

εταιρείες. Επίσης εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο οι δεξιότητες των μελών της ιδρυτικής ομάδας 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου πεδίου και αν αυτές αλληλοσυμπληρώνο-

νται. Οι τράπεζες, τέλος, θέτουν ως αναγκαία προϋπόθεση την ύπαρξη ακίνητης περιουσίας η 

οποία μπορεί να μπει σε υποθήκη - πρόκειται για μια συνθήκη που θέτει σε δυσμενέστερη θέση τις 

γυναίκες, λόγω του καλά τεκμηριωμένου έμφυλου χάσματος στην ιδιοκτησία.33

 Τα περισσότερα κριτήρια που αναφέρονται στην ιδρυτική ομάδα είναι ασαφή, υποκειμενικά, 

ανοιχτά στις ασυνείδητες προκαταλήψεις και τα εδραιωμένα στερεότυπα των (συνήθως ανδρο-

κρατούμενων) ομάδων αξιολόγησης. Πρόκειται για κριτήρια που εστιάζουν στα χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας ή της απόδοσης ενός επιτυχημένου ηγέτη/επαγγελματία. Οι εκπρόσωποι 

των συμμετεχόντων στην έρευνα οργανισμών αναφέρθηκαν, για παράδειγμα, σε μη μετρήσιμα 

κριτήρια όπως την “αύρα” των επιχειρηματιών, το αν “λυγίζουν σίδερα”, το αν διαθέτουν ισχυρό 

δίκτυο, το τι “αίσθηση” δίνουν, το αν είναι φιλόδοξοι/ες, το αν “ακούνε”.

 Ως κριτήριο αξιολόγησης αναφέρθηκε και το “πώς απαντάνε όταν τους στριμώξεις”, καθώς 

και η ικανότητά τους να επικοινωνούν το όραμά τους μέσα από ένα πειστικό αφήγημα. Τα κριτή-

ρια αυτά ενδέχεται να θέτουν εξίσου σε μειονεκτική θέση τις γυναίκες επιχειρηματίες, οι οποίες 

(όπως θα δούμε παρακάτω) έχουν την τάση να τονίζουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους και τις 

αδυναμίες της ιδέας τους περισσότερο απ’ ό,τι οι άνδρες. Οι ίδιες, άλλωστε, συχνά μεγαλώνουν 

με την πεποίθηση ότι η φιλοδοξία δεν επιβραβεύεται στις γυναίκες, με αποτέλεσμα να παρουσι-

άζουν μια πιο μετριοπαθή εκδοχή του οράματός τους.

 Τέλος, τρεις από τους συμμετέχοντες στην έρευνα οργανισμούς ανέφεραν ως πιθανό κριτή-

ριο αρνητικής αξιολόγησης την εργασία πλήρους απασχόλησης ή/και τις πολλές οικογενειακές 

υποχρεώσεις των υποψήφιων για χρηματοδότηση. Συγκεκριμένα για τις γυναίκες επιχειρηματίες 

υπογραμμίστηκε ότι η μονογονεϊκότητα και η εγκυμοσύνη προβληματίζουν τις επιτροπές αξιολό-

γησης, υπό την έννοια ότι ενδέχεται να εμποδίσουν την ωφελούμενη να αφιερώσει τον απαιτού-

μενο χρόνο στην επιχείρησή της.
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Αξίζει να τονιστεί ότι τρεις από τους οργανισμούς με τα υψηλότερα ποσοστά χρηματοδότησης 

γυναικών επιχειρηματιών χρησιμοποιούν κριτήρια που διαφοροποιούνται ή έρχονται σε πλήρη 

αντίθεση με τα παραπάνω. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 1

Παρατέθηκε ένας σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός μετρήσιμων κριτηρίων αξιολόγησης της επι-

χείρησης και της ομάδας και κανένα ασαφές ή έμμεσα διακριτικό κριτήριο, όπως τα παραπάνω.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 2

Αναφέρθηκε ως σημαντικό κριτήριο το πόσο σοβαρά έχει σκεφτεί το βήμα αυτό ο/η υποψήφιος/α 

επιχειρηματίας. Στον  οργανισμό αυτό θεωρείται ότι η υπερβολική αυτοπεποίθηση ή η προσπάθεια 

να «πουλήσει» κάποιος την ιδέα του - συμπεριφορές που, φαίνεται να απαντούν συνηθέστερα σε 

άνδρες - είναι αντιπαραγωγικές. Το ίδιο στέλεχος πρόσθεσε ότι στον οργανισμό του λαμβάνονται 

υπόψη και κοινωνικά κριτήρια, «οπότε μια μονογονέας παίρνει έξτρα πόντους σ’ εμάς. Επίσης, 

πολλές γυναίκες έρχονται σ’ εμάς αφού έχουν γεννήσει, έχουν μεγαλώσει το παιδί τους για 2-3 

χρόνια και θέλουν να κάνουν κάτι δικό τους. Αυτό το θεωρούμε συν -θαυμάζω το πώς μια γυναίκα 

μπορεί να κάνει πολλά πράγματα μαζί”.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 3

Παρατέθηκε ως σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης η διαφοροποίηση στη σύσταση των ομάδων σε 

επίπεδο φύλου, ηλικίας, επαγγελματικού υπόβαθρου κ.λπ. εξηγώντας ότι η ποικιλομορφία “εξα-

σφαλίζει ότι θα πάει πιο καλά η εταιρεία”.

5. Σύνθεση επιτροπών αξιολόγησης 
 

Με την εξαίρεση μίας θερμοκοιτίδας και ενός VC fund, οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στην έρευνα 

οργανισμοί έκαναν λόγο για τη συνολικά χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στις επιτροπές 

αξιολόγησης των υποψήφιων ωφελούμενων επιχειρήσεων. 

 Σε δύο από τα VC funds και σε δύο ακόμα χρηματοδοτικούς οργανισμούς η αξιολόγηση των 

πιθανών επενδύσεων γίνεται αποκλειστικά από άνδρες, γεγονός το οποίο καθιστά τη διαδικα-

σία αξιολόγησης πιο επιρρεπή σε προκαταλήψεις που σχετίζονται με την ομοιότητα, δηλαδή την 

έμφυτη τάση των ατόμων να συνεργάζονται, να υποστηρίζουν και να περιστοιχίζονται από άτο-

μα που φέρουν χαρακτηριστικά παρόμοια με τα δικά τους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά εκ-

πρόσωπος του ενός από τα δύο funds, μέχρι τώρα οι γυναίκες επιλέγονται για θέσεις «που δεν 

είναι κρίσιμες για τα αποτελέσματα της δουλειάς μας». Αντίστοιχα, η εκπρόσωπος της τράπεζας 
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ανέφερε ότι είναι η μοναδική γυναίκα regional manager σε 15 επιχειρηματικά κέντρα (business 

centers) σε όλη την Ελλάδα.

 Οι περισσότεροι από τους εκπροσώπους των χρηματοδοτικών οργανισμών έδειξαν να προ-

βληματίζονται από την απόκλιση αυτή και ορισμένοι/ες ανέφεραν ότι έχουν ήδη ληφθεί ή θα 

ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπισή της.

6. Αντιλήψεις σε σχέση με τις δεξιότητες
 των γυναικών επιχειρηματιών

Οι εκπρόσωποι των οργανισμών που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν να συνεισφέρουν ενδι-

αφέρουσες απόψεις αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες των γυναικών επιχει-

ρηματιών που μπορεί να διευκολύνουν ή να δυσχεραίνουν την πορεία τους προς τη χρηματο-

δότηση. Τέσσερις, ωστόσο, από αυτούς έσπευσαν να επισημάνουν ότι το διαθέσιμο δείγμα των 

γυναικών επιχειρηματιών είναι πιο μικρό και συγκεκριμένο: οι γυναίκες επιχειρηματίες συνιστούν 

μια ιδιαίτερη πληθυσμιακή ομάδα με χαρακτηριστικά που αποκλίνουν από εκείνα του ευρύτερου 

γυναικείου πληθυσμού· αντίθετα, οι άνδρες με τους οποίους έρχονται σε επαφή παρουσιάζουν 

χαρακτηριστικά συγκρίσιμα με εκείνα του ευρύτερου ανδρικού πληθυσμού. “Οι γυναίκες [επι-

χειρηματίες] που έχω συναντήσει χαίρουν εκτίμησης, κάτι που προκύπτει από την προηγούμενη 

πορεία τους”, “Οι γυναίκες αυτές είναι από μια συγκεκριμένη δεξαμενή, δεν είναι χαρακτηριστι-

κό δείγμα γυναικών”, “Η μοναδική που έχουμε είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, ‘φτασμένη’” είναι 

μερικές από τις σχετικές φράσεις που ακούστηκαν και που υποδηλώνουν ότι, για να φτάσει στην 

χρηματοδότηση, μια γυναίκα επιχειρηματίας πρέπει να “ξεχωρίζει”. 

 Οι εκπρόσωποι των οργανισμών ανέφεραν επιπλέον ότι συχνά οι γυναίκες διστάζουν να 

παρουσιάσουν δημόσια (να κάνουν “pitch”) την ιδέα τους σε κοινό ή σε πιθανούς χρηματοδότες, 

παρότι συνήθως τα καταφέρνουν περίφημα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά γυναίκα εκπρόσω-

πος θερμοκοιτίδας “Κι εγώ, αν έχω την επιλογή, δεν θα ανέβω στη σκηνή, έχω τόσα άλλα πράγ-

ματα να κάνω”. Εκπρόσωπος VC fund υπογράμμισε ωστόσο: “Μια γυναίκα, όταν πιτσάρει καλά, 

πιτσάρει καλύτερα από έναν άνδρα, γιατί το storytelling έχει μια καλώς εννοούμενη θεατρικότη-

τα. Οι γυναίκες είναι πιο παθιασμένες”.

 Αντίστοιχα, άλλοι/ες εκπρόσωποι σημείωσαν ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες δείχνουν πιο 

συνεσταλμένες από τους άνδρες, δεν έχουν αρκετή αυτοπεποίθηση και τείνουν να “κατεβάζουν” 

την ιδέα τους, όταν πιστεύουν ότι ενέχει κάποιο ρίσκο ή παρουσιάζει αδυναμίες. Εκπρόσωπος 

VC fund σχολίασε χαρακτηριστικά: “Οι γυναίκες εξηγούν τους κινδύνους, τους επικοινωνούν σε 

βάθος και ο τρόπος αυτός δεν ταιριάζει με αυτό που συνήθως περιμένουν να δουν οι άνδρες 

επενδυτές. Αν, δηλαδή, έχεις συνηθίσει να βλέπεις ένα συγκεκριμένο στιλ pitching, μπορεί μια 

παρουσίαση από γυναίκα να σου φανεί λιγότερο φιλόδοξη ή να θεωρήσεις ότι εμπεριέχει το 

στοιχείο της αμφιβολίας”.

 Η παρατήρηση αυτή συνδέεται και με μια πρόσθετη επισήμανση αρκετών συνεντευξιαζόμε-
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νων ως προς τον βαθμό συνειδητότητας και προετοιμασίας με τον οποίο προσέρχονται οι περισ-

σότερες γυναίκες στην επιχειρηματική διαδικασία. Εκπρόσωπος VC fund ανέφερε ότι συνήθως 

οι γυναίκες ξεκινούν «πιο συνειδητοποιημένα», καθώς διακυβεύονται περισσότερα πράγματα για 

εκείνες και «το πιστεύουν περισσότερο». Αντίστοιχα, εκπρόσωπος μη κερδοσκοπικού οργανι-

σμού χρηματοδότησης σημείωσε: “Οι γυναίκες που κάνουν αίτηση έχουν ξεπεράσει και άλλα 

εμπόδια και είναι πιο έτοιμες. Οι άνδρες δεν έχει χρειαστεί, τις περισσότερες φορές, να αμφισβη-

τήσουν τον εαυτό τους. Οι γυναίκες σπανίως δίνουν την εντύπωση ότι δεν ξέρουν τι θα αντιμετω-

πίσουν, ενώ οι άνδρες είναι πιο αισιόδοξοι και σίγουροι για τον εαυτό τους χωρίς λόγο”.

 Τα παραπάνω χαρακτηριστικά δείχνουν να τυγχάνουν διαφορετικής αντιμετώπισης από δι-

αφορετικά είδη χρηματοδοτικών οργανισμών. Σε οργανισμούς που δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην απόδοση και την εξασφάλιση των επενδύσεών τους (τράπεζες, VC funds) οι εκπρόσωποι 

αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη τάση καθιστά τις γυναίκες “επικίνδυνους” επενδυτικούς στόχους. 

Αντίθετα, σε οργανισμούς με πιο έντονο κοινωνικό προσανατολισμό, η μετριοπάθεια που συχνά 

επιδεικνύουν οι γυναίκες τις κάνει να θεωρούνται πιο υπεύθυνες, μετρημένες και μεθοδικές και 

άρα πιο αξιόπιστες και λιγότερο επικίνδυνες ως δανειολήπτριες ή ωφελούμενες.

 Χαρακτηριστικό ως προς τη δυσπιστία με την οποία αντιμετωπίζονται, συνειδητά ή ασυναί-

σθητα, οι γυναίκες επιχειρηματίες από τους χρηματοδοτικούς φορείς είναι το παράδειγμα εκ-

προσώπου οργανισμού, ο οποίος, παρότι αρχικά ανέφερε ότι οι γυναίκες δεν υπολείπονται σε 

κάτι και ότι η υποεκπροσώπησή τους είναι πολιτισμικό θέμα και όχι θέμα δεξιοτήτων, συνέχισε 

λέγοντας: «Φταίει το ότι οι γυναίκες δεν έχουν αποκτήσει ακόμα τη δύναμη που έχει ένας άνδρας 

και ότι επενδύουν περισσότερα στη μητρότητα. Όμως το να είσαι επιχειρηματίας απαιτεί δεκα-

πλάσια ενέργεια από μια δουλειά πλήρους απασχόλησης, οπότε γεννιέται το δίλημμα ‘μητρότητα 

ή επιχειρηματικότητα’. Η εταιρεία είναι παιδί, δεν γίνεται να μεγαλώνεις και τα δύο. Δεν γίνεται να 

είσαι έγκυος, να έχεις προβλήματα και να έχεις και προβλήματα στην επιχείρηση. Δεν γίνεται να 

τα συνδυάσεις και τα δύο. Οι δικές μας επιχειρηματίες δεν έχουν παιδιά και είναι, κατά μέσο όρο, 

μικρότερες ηλικιακά από τους άνδρες. Για τους άνδρες δεν έχει σημασία σε ποια ηλικία βρίσκο-

νται, ενώ οι γυναίκες πρέπει να προλάβουν να επιχειρήσουν πριν κάνουν παιδιά».

7. Στάση του φορέα απέναντι στη στήριξη
 της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Από τους 10 οργανισμούς που συμμετείχαν στην έρευνα μόνο δύο ανέφεραν ότι εφαρμόζουν 

κάποιο πλάνο ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας - ο ένας βρίσκεται στην υψηλότερη 

και ο άλλος στη μέση βαθμίδα της κλίμακας γυναικείας εκπροσώπησης. Και οι δύο αυτοί ορ-

γανισμοί επιβεβαίωσαν ότι η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω στοχευμένων 

δράσεων που έχουν αρχίσει να υλοποιούν ή σκοπεύουν άμεσα να υλοποιήσουν αποτελεί “σίγου-

ρα” προτεραιότητά τους, ενώ και οι δύο συνδέονται με αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς και 

φαίνεται να επηρεάζονται από τη σχετική στρατηγική εκείνων. 
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 Στο αμέσως επόμενο επίπεδο της θετικής πρόθεσης συναντάμε τρεις οργανισμούς (ένα VC 

fund και δύο μικρότερους φορείς χρηματοδότησης) που αναφέρουν ότι θεωρούν σημαντική την 

ενίσχυση των γυναικείων επιχειρήσεων, παρότι δεν έχουν να παρουσιάσουν συγκεκριμένο πλά-

νο γι’ αυτήν - είτε επειδή τα ποσοστά τους είναι ήδη ικανοποιητικά είτε επειδή αυτό δεν αποτελεί 

άμεση προτεραιότητά τους.

 Από τους υπόλοιπους 5 οργανισμούς, οι 4 φάνηκαν δύσπιστοι απέναντι στην αποτελεσματι-

κότητα και τη σκοπιμότητα τέτοιου είδους ενεργειών. “Δεν μας αρέσει να εστιάζουμε στη γυναι-

κεία επιχειρηματικότητα, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αντίστροφη διάκριση”, “Γιατί να κάνω 

ειδικό πρόγραμμα για τις γυναίκες; Δεν πρέπει να επιβάλλεται κάτι τέτοιο”, “Αφιερώνουμε ήδη 

πολύ χρόνο σε πράγματα που δεν αφορούν άμεσα το ίδιο το business, γι’ αυτό δεν έχουμε τη 

δυνατότητα να ασχοληθούμε με το θέμα του φύλου” είναι μερικά από τα σχόλια που ακούστηκαν.

 Όσον αφορά ειδικότερα στον τραπεζικό τομέα, έγινε μνεία σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα 

για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που ενδυναμώνει γυναίκες και νέους/ες, το οποίο υλο-

ποιήθηκε πρόσφατα με την υποστήριξη της European Investment Bank (βλ. Ενότητα Καλών Πρα-

κτικών). Η τράπεζα, ωστόσο, δεν έχει εκπονήσει μελέτη εκτίμησης αντίκτυπου για το πρόγραμμα 

αυτό ούτε σχέδιο για κάποια αντίστοιχη μελλοντική δράση. 

 Οι 5 οργανισμοί που ανέφεραν ότι η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας έχει απο-

κτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα για εκείνους τα τελευταία 5 χρόνια, απέδωσαν τη μετατόπιση αυτή 

στον σχετικό δημόσιο διάλογο, στην ανάληψη δράσης από νεότερους συναδέλφους σε καίριες 

θέσεις προς την κατεύθυνση αυτή ή σε στρατηγική επιλογή συνεργαζόμενων φορέων του εξωτε-

ρικού.
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— Γ —
Η ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

Οι ομάδες εστίασης με τη συμμετοχή γυναικών επιχειρηματιών σε τομείς υψηλής και χαμηλής 

έντασης τεχνολογίας εστίασαν σε 4 κυρίως θεματικές περιοχές:

 1. Απόπειρες για διασφάλιση χρηματοδότησης
  και αποτελέσματα

2. Προκλήσεις και ευκαιρίες

3. Αντιμετώπιση από χρηματοδότες

4. Στάση απέναντι σε διαφορετικές
  πηγές χρηματοδότησης

Οι θεματικές αυτές μας βοήθησαν να συγκεντρώσουμε στοιχεία γύρω από τις εμπειρίες των 

γυναικών επιχειρηματιών κατά την αναζήτηση χρηματοδότησης καθώς και τις απόψεις και τις 

γενικές τους τάσεις, και να αντιπαραβάλουμε τα παραπάνω τόσο με τα στοιχεία που προκύπτουν 

από τη σχετική βιβλιογραφία όσο και με τις μαρτυρίες των εκπροσώπων χρηματοδοτικών οργα-

νισμών. Παρακάτω παρουσιάζονται τα ευρήματα ανά θεματική περιοχή και επισημαίνονται τυχόν 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε γυναίκες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε τομείς χαμη-

λής και υψηλής έντασης τεχνολογίας. 

1. Απόπειρες για διασφάλιση χρηματοδότησης
 και αποτελέσματα

Οι γυναίκες επιχειρηματίες του δείγματος που δραστηριοποιούνται σε τομείς ΥΕΤ αναφέρουν ότι 

έχουν αιτηθεί χρηματοδότηση μέσω διαγωνισμών εντός και εκτός Ελλάδας, επενδυτικών σχημά-

των και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Όπως επισημαίνουν, οι περισσότερες από τις απόπειρες αυ-

τές έχουν ευοδωθεί. Έχουν λάβει επιχειρηματικά βραβεία, ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, έναν ή 

περισσότερους κύκλους χρηματοδότησης από επενδυτές και επενδύτριες. 

 Οι γυναίκες αυτές υπογραμμίζουν ότι οι επαφές τους με επενδυτές και επενδύτριες προέ-

κυψαν στο σύνολό τους χάρη σε συστάσεις από θερμοκοιτίδες, επιταχυντές ή/και άλλους/ες 
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επιχειρηματίες και επενδυτές/τριες και όχι μέσω απευθείας αυτόκλητης επικοινωνίας.

 Το ποσοστό των γυναικών αυτών που ανέφερε ότι ξεκίνησε την επιχειρηματική του δραστη-

ριότητα με χρήματα της οικογένειας ή του κοντινού περιβάλλοντος ήταν μικρότερο απ’ ό,τι στις 

επιχειρηματίες από τομείς χαμηλής έντασης τεχνολογίας, πιθανότατα και επειδή το απαιτούμενο 

κεφάλαιο στις δύο κατηγορίες επιχειρήσεων διαφέρει σημαντικά. Ενδεικτικά, οι επιχειρηματίες 

σε τομείς χαμηλής έντασης υπογραμμίζουν ότι έχουν αντλήσει έως και 10.000 ανά “κύκλο” χρη-

ματοδότησης, ενώ οι γυναίκες επιχειρηματίες από τομείς ΥΕΤ αναφέρουν ότι αντλούν εκατομμύ-

ρια ευρώ. 

 Οι γυναίκες επιχειρηματίες σε τομείς χαμηλής έντασης τεχνολογίας που συμμετείχαν στο 

δείγμα έχουν αντλήσει ως επί το πλείστον τα απαιτούμενα ποσά από οργανισμούς μικροδανει-

σμού, οργανισμούς επιδοτήσεων κοινωνικού χαρακτήρα και ατομικούς επενδυτές προερχόμε-

νους από τον στενό κύκλο γνωριμιών τους. Στο ενεργητικό τους έχουν και αρκετές αποτυχημένες 

απόπειρες δανεισμού από τράπεζες, προγράμματα ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ (μετανάστρια και μονο-

γονέας επιχειρηματίας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο ΟΑΕΔ απέρριψε αίτημά της για χρημα-

τοδότηση ύψους 12.000 ευρώ, λόγω του ότι, την ίδια περίοδο, παρακολουθούσε μαθήματα σε 

κρατικό ΙΕΚ). 

 Τα ίδια κεφάλαια και η συνδρομή συγγενών και φίλων παρουσιάζονται από τις επιχειρη-

ματίες αυτές ως κρίσιμα τόσο για την εκκίνηση της δραστηριότητάς τους (“Πείσμωσα που με 

απέρριψαν και το ξεκίνησα μόνη μου, με ό,τι είχα, 4-5.000 ευρώ”) όσο και για την επιβίωση της 

επιχείρησής τους κατά την περίοδο της πανδημίας (“Για να αντιμετωπίσουμε την κρίση του 2020, 

βρέθηκε ένας φίλος που έχει πίστη στο προϊόν μας και μας δάνεισε. Χωρίς εκείνον, ίσως το 2020 

να ήταν τελευταία μας χρονιά”). Στο σημείο αυτό προκύπτει το ερώτημα κατά πόσο το γεγονός 

ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες απευθύνονται για χρηματοδότηση κυρίως σε συγγενείς και φίλους 

σχετίζεται με το ότι συνήθως οι συγκεκριμένες πηγές είναι πιο προσβάσιμες και αποτελεσματικές 

για όσες γυναίκες δραστηριοποιούνται σε τομείς χαμηλής έντασης τεχνολογίας.

2. Προκλήσεις και ευκαιρίες

Οι γυναίκες επιχειρηματίες και στις δύο κατηγορίες ανέφεραν ότι το ξεκίνημα της επιχείρησης 

είναι πιο δύσκολο συγκριτικά με τα επόμενα στάδια, αν και, περιγράφοντας τους διαδοχικούς 

κύκλους χρηματοδότησης επεσήμαναν ότι όσο αυξάνονται τα απαιτούμενα ποσά τόσο πιο απαι-

τητική γίνεται η διαδικασία της χρηματοδότησης. 

 Στα αρχικά στάδια οι μεγαλύτερες δυσκολίες σχετίζονται με τη μειωμένη αυτοσυνειδησία και 

την περιορισμένη γνώση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος (“Δεν ξέραμε καν τις πραγματικές 

μας ανάγκες” και “Δεν ήξερα πώς πρέπει να τοποθετούμαι” ανέφεραν χαρακτηριστικά κάποιες 

συνεντευξιαζόμενες), την ελλιπή ενημέρωση για επιχειρηματικούς διαγωνισμούς και άλλες χρη-

ματοδοτικές ευκαιρίες, την απουσία περιουσιακών στοιχείων ή αξιόλογων αποταμιεύσεων για 

τη στήριξη της επιχειρηματικής τους προσπάθειας (“Χρειαζόμασταν 20.000 ευρώ για να αγο-

ράσουμε εξοπλισμό, αλλά το πρώτο πράγμα που μας ρωτούσαν στις τράπεζες ήταν ‘τι έχετε να 
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προσυπογράψετε;’”), το νεαρό της ηλικίας τους, καθώς και τη συχνή δυσκολία να πείσουν για τη 

βιωσιμότητα της ιδέας ή του σχεδίου τους τόσο τους χρηματοδότες όσο και το στενό περιβάλλον 

τους (“Δεν δέχονταν να χρηματοδοτήσουν το e-shop, γιατί πίστευαν ότι δεν θα πάει καλά. Τελι-

κά το έφτιαξα μόνη μου και πήγε εξαιρετικά”, “Πήγα σε όλες τις τράπεζες, αλλά μας απέρριψαν, 

χωρίς να μας δώσουν feedback”, “Παρενέβαινε διαρκώς ο πατέρας μου, γιατί πίστευε ότι, ως 

γυναίκα, δεν θα τα καταφέρω”). 

 Στην ομάδα εστίασης με επιχειρήσεις χαμηλής έντασης τεχνολογίας, γυναίκα επιχειρηματί-

ας που βρίσκεται εκτός Αθηνών επιβεβαίωσε πως η παραπάνω δυσκολία δυσχεραίνει σημαντικά 

την αναζήτηση χρηματοδότησης· άλλη, μετανάστρια, σημείωσε χαρακτηριστικά “Δεν προσπάθη-

σα καν να πάω στην τράπεζα γιατί είμαι γυναίκα, ξένη και δεν έχω διαμέρισμα”. Επίδοξη επιχειρη-

ματίας που δεν είχε καταφέρει να ιδρύσει μια εταιρική οντότητα ανέφερε ότι έχανε χρηματοδο-

τικές ευκαιρίες, επειδή δεν μπορούσε να κάνει αυτό το πρώτο βήμα, ενώ γυναίκα επιχειρηματίας 

που κέρδισε βραβείο σε διαγωνισμό σημείωσε ότι έλαβε τα χρήματα 5 χρόνια μετά, γεγονός 

που την ανάγκασε να πάρει δάνειο για να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης. Η εκ 

των υστέρων πληρωμή χαρακτηρίστηκε από αρκετές συμμετέχουσες ως βασική αδυναμία των 

χρηματοδοτήσεων προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Γυναίκες επιχειρηματίες της ίδιας κατηγορίας έκαναν, 

τέλος, λόγο για την έλλειψη επαρκούς άδειας γονεϊκότητας για τις αυτοαπασχολούμενες στην 

Ελλάδα: “Αν μείνω έγκυος, θα πρέπει να βάλω λουκέτο” είπε χαρακτηριστικά μία συνεντευξιαζό-

μενη.

 Όλες οι επιχειρηματίες σε τομείς υψηλής έντασης τεχνολογίας τόνισαν τη σημασία της δι-

κτύωσης και της συμμετοχής σε θερμοκοιτίδες και επιταχυντές. Όπως ανέφεραν, “δεν είναι εύ-

κολο να χτυπήσεις την πόρτα, παίζουν μεγάλο ρόλο οι συστάσεις”. Απηχούν έτσι τα ευρήματα που 

προέκυψαν από τις συνεντεύξεις με τους/τις εκπροσώπους χρηματοδοτικών και υποστηρικτικών 

οργανισμών σχετικά με τις πρακτικές προσέλκυσης νέων επιχειρήσεων. “Οι παρουσιάσεις είναι 

πολύ σημαντικές, καθώς αυτά που λες όταν παρουσιάζεις συνδέονται πολύ στενά με το προϊόν της 

επιχείρησης. Αλλά και τα events (εκδηλώσεις) είναι σημαντικά, γιατί γνωρίζεις το community (την 

κοινότητα / το οικοσύστημα)” ανέφερε μία από τις συμμετέχουσες, επισημαίνοντας ωστόσο και την 

επακόλουθη δυσκολία: “Μου είναι δύσκολο να κάνω ανεπίσημο pitching, προτιμώ να πάω από την 

επίσημη οδό. Όλοι, όμως, μου λένε ότι η προσέγγιση είναι λάθος γιατί στη χρηματοδότηση παίζει 

ρόλο η προσωπική επαφή”. Όσον αφορά στη δικτύωση, άλλη επιχειρηματίας της ίδιας κατηγορίας 

σχολίασε: “Από ένα σημείο και μετά είναι απαραίτητο να πηγαίνεις κάπου συστημένη, ειδικά όταν 

πρόκειται να ζητήσεις κάτι. Πρέπει να είσαι αξιόπιστη από την αρχή, να μην πας με τη διαδικασία 

του cold calling. Εγώ δεν είμαι αυτού του στιλ, δε μου βγαίνει φυσικά το επαγγελματικό networking, 

αυτό όμως δεν με έχει εμποδίσει, γιατί δεν μιλάμε για κοινωνικές επαφές, είναι πολύ συγκεκριμένα 

τα ζητούμενα. Κυρίως βοηθάει η εξωστρέφεια: είμαι παρούσα στη δημόσια σφαίρα σε ό,τι αφορά 

την επαγγελματική μου ιδιότητα - δεν παίρνω συνέχεια τηλέφωνα τους ανθρώπους, αλλά παρουσι-

άζουμε συχνά την εταιρεία σε συνέδρια και εκδηλώσεις, μπαίνουμε σε σχετικά δίκτυα, απαντάμε σε 

όλους όσοι απευθύνονται σ’ εμάς”.
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3. Αντιμετώπιση από χρηματοδότες

Από την ομάδα που δραστηριοποιείται σε τομείς υψηλής έντασης τεχνολογίας οι περισσότερες 

επιχειρηματίες ανέφεραν ότι δεν έχουν δει διαφορά στην αντιμετώπιση των χρηματοδοτών σχε-

τική με το φύλο τους. Όπως επεσήμαναν, η ίδια η αναζήτηση χρηματοδότησης είναι μια πολύ 

δύσκολη και απαιτητική διαδικασία και “είναι δουλειά” των πιθανών επενδυτών “να σε φέρνουν 

στα όριά σου”, ανεξαρτήτως φύλου. Σημειώθηκε, εξάλλου, ότι δεν είναι εύκολο να γίνει αντιληπτή 

η όποια διαφορετική μεταχείριση των γυναικών, “γιατί για κανέναν δεν είναι εύκολη διαδικασία”. 

Όταν, ωστόσο, οι συνεντευξιαζόμενες κλήθηκαν να περιγράψουν λεπτομερέστερα την εμπειρία 

τους, ανέφεραν περιστατικά που καταδεικνύουν τάσεις προκατάληψης και έμφυλης διάκρισης. 

 Τα σεξιστικά αστεία και οι ερωτήσεις των επενδυτών γύρω από την ηλικία των υποψηφίων, 

την οικογενειακή τους κατάσταση και την πρόθεσή τους να κάνουν ή όχι παιδιά, καθώς και η 

διάχυτη αμφισβήτηση των ικανοτήτων τους (“Πρέπει να έχεις αποδείξει την αξία σου επί 10”, “Συ-

νεχώς νιώθεις ότι υπάρχει ένα ρήγμα στην εμπιστοσύνη και ότι ένα “τσικ” να σου φύγει, αυτό το 

ρήγμα θα γίνει χάσμα”) αποτελούν συχνές καταστάσεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μαρτυρία 

ότι οι συμπεριφορές αυτές μειώνονται δραστικά όταν η επαφή με τους χρηματοδότες γίνεται 

ύστερα από σύσταση τρίτου ή όταν οι επενδυτές/τριες προσεγγίζουν με δική τους πρωτοβουλία 

την επιχείρηση.

 Ωστόσο, οι διακριτικές ως προς το φύλο συμπεριφορές φαίνεται να μην προέρχονται μόνο 

από πιθανούς χρηματοδότες, αλλά και από άλλους/ες εμπλεκόμενους/ες στη διαδικασία της 

χρηματοδότησης. Συμμετέχουσα στην ομάδα εστίασης ανέφερε περιστατικό όπου, κατά τη δι-

αδικασία αποτίμησης της εταιρείας, ο εξωτερικός αξιολογητής απάντησε σε ερώτηση της επι-

χειρηματία “Δεν θα σου κάνω και μάθημα corporate finance”. Η ίδια θεωρεί ότι ένας άνδρας στη 

θέση της δεν θα είχε την ίδια αντιμετώπιση. “Από ένα επίπεδο χρημάτων και πάνω απλά ‘δεν τους 

αρκείς’ ως γυναίκα. Σε υποτιμούν, είναι ειρωνικοί και αυταρχικοί και δεν νιώθουν ότι έχουν λόγο 

να σου εξηγήσουν την άποψή τους” σημείωσε χαρακτηριστικά. 

 Η ομάδα εστίασης επεσήμανε τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής γυναικών στους χώρους και 

τις εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας σε τομείς υψηλής έντασης τεχνολογίας (γύρω στο 10% στις 

περισσότερες περιπτώσεις), εκτιμώντας ότι το γεγονός αυτό επιτείνει την αμηχανία με την οποία 

αντιμετωπίζουν κάποιες φορές τις γυναίκες οι πιθανοί επενδυτές. “Ειδικά οι ομάδες που αποτελού-

νται αποκλειστικά από γυναίκες είναι, πρακτικά, ανύπαρκτες” ανέφερε συνεντευξιαζόμενη. 

 Η κατάσταση αυτή φαίνεται ενίοτε να ενθαρρύνει μια θετική (εκ πρώτης όψεως) διάκριση 

υπέρ των γυναικών στον χώρο της τεχνολογίας. “Μου έχουν πει ‘έχεις το πακέτο, είσαι γυναίκα 

in tech’” είπε χαρακτηριστικά ένα μέλος της ομάδας εστίασης. “Στους διαγωνισμούς συμμετείχα 

εγώ ως pitcher, επειδή γνωρίζαμε ότι ήθελαν να βλέπουν γυναίκες. Για ένα διάστημα είχα την 

αίσθηση ότι και παξιμάδι με πόδια να τους παρουσίαζα, θα μου έδιναν λεφτά”. Τίθεται, έτσι, εδώ 

το ερώτημα κατά πόσο η αρχική αυτή “προτίμηση” των επενδυτών σχετίζεται με επιφανειακά ή 

ουσιαστικά κριτήρια και κατά πόσο, τελικά, έχει ως αποτέλεσμα την ισότιμη αντιμετώπιση των 

επιχειρηματιών. 

 Σε κάθε περίπτωση, αρκετές από τις συμμετέχουσες στην ομάδα εστίασης διαπιστώνουν 
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μια αλλαγή δυναμικής υπέρ των γυναικών. “Στα funds έχουν αρχίσει να βλέπουν ότι οι γυναίκες 

που καταφέρνουν να πάρουν χρηματοδότηση πηγαίνουν καλύτερα στα νούμερα. Και τα νούμερα 

μιλάνε στους επενδυτές” ειπώθηκε χαρακτηριστικά.

 Οι γυναίκες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε τομείς χαμηλής έντασης τεχνολο-

γίας περιγράφουν μια ρευστή πραγματικότητα, που διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το 

μέγεθος και τη στόχευση του χρηματοδοτικού οργανισμού στον οποίο απευθύνονται. 

 Στο σύνολό τους οι συμμετέχουσες χαρακτήρισαν την αντιμετώπισή τους από το τραπεζικό 

σύστημα ως απορριπτική. “Πήγα σε όλες τις τράπεζες, γιατί θεωρούσα ότι μόνο από τα κλασικά 

ιδρύματα παίρνεις χρηματοδότηση. Είχα μεγάλη εμπειρία και άνεση με νούμερα, προϋπολογι-

σμούς κ.λπ., όμως στις τράπεζες δεν υπήρξε κανένας υπάλληλος που να θεώρησε ότι ξέρω κάτι 

και ότι μπορώ να μιλήσω για την επιχείρησή μου. Τις περισσότερες φορές δεν έφταναν καν να με 

ρωτήσουν για την υποθήκη. Είχαν άποψη γι’ αυτό που έκανα και προσπαθούσαν να με πείσουν ότι 

δεν θα έχει επιτυχία” αφηγείται χαρακτηριστικά μία από τις επιχειρηματίες. Μια άλλη συνεντευξι-

αζόμενη συμπλήρωσε: “Σε κάθε ραντεβού θεωρούσα ότι είχα μάθει κάτι από το προηγούμενο και 

ότι θα μπορούσα να διαπεράσω το τείχος, αλλά όχι, δεν τα κατάφερα ποτέ. Μου έλεγαν: ‘αν δεν 

μαγειρέψεις τα νούμερα, ώστε να βγαίνεις θετική, μην ξανάρθεις’ - παρότι οι τζίροι μας εμφάνι-

ζαν εκθετική αύξηση κάθε χρονιά”. 

 Οι μισές από τις επιχειρηματίες της ομάδας εστίασης ανέφεραν ότι οι σύντροφοί τους θα 

συναντούσαν ή έχουν συναντήσει πιο ευνοϊκή μεταχείριση, ως αυτοαπασχολούμενοι, από το ίδιο 

σύστημα: “Ξέρω σίγουρα ότι ο άνδρας μου θα είχε άλλη αντιμετώπιση - άλλωστε εκείνος πήρε 

δάνειο μέσα στην κρίση” είπε μία από τις συμμετέχουσες. “Ο άνδρας μου δεν θα άφηνε καμία 

αμφιβολία για το τι έχει να προσφέρει, θα φαινόταν απόλυτα σίγουρος, ενώ εγώ μπορεί να γίνω 

αμυντική αν νιώσω ότι ο συνομιλητής μου είναι επικριτικός” σημείωσε μια άλλη επιχειρηματίας. 

“Ο σύντροφός μου θεωρείται πιο δυναμικός και σοβαρός και ότι συνεισφέρει στην επιχείρηση, 

ενώ εμένα με θεωρούν πιο ‘ελαφριά’. Ο κόσμος με βλέπει θετικά επειδή πάει καλά η εταιρεία, όχι 

το αντίστροφο” επεσήμανε μία τρίτη, απηχώντας μια τάση που απαντάται συχνά στη βιβλιογρα-

φία: οι γυναίκες να κρίνονται με βάση τις προηγούμενες επιδόσεις τους, ενώ οι άνδρες σε σχέση 

με τις μελλοντικές προοπτικές τους. 

 Οι γυναίκες επιχειρηματίες υπογραμμίζουν ακόμη ότι συναντούν αντίσταση από εκπροσώ-

πους (άνδρες και γυναίκες) των πιστωτικών ιδρυμάτων, που άλλοτε θεωρούν ότι εκείνες τους υπο-

δεικνύουν πώς να κάνουν τη δουλειά τους και άλλοτε πως είναι πολύ μικρές για να ξέρουν (“Έχω 

ακούσει αρκετές φορές ως απάντηση: ‘Δηλαδή, τι; Εσύ το σκέφτηκες πρώτη αυτό;’”). 

 Σε πλήρη αντιδιαστολή με αυτή την αντιμετώπισή τους, οι γυναίκες επιχειρηματίες από το-

μείς ΧΕΤ που έχουν υποστηριχθεί από μικρότερους, κοινωνικού χαρακτήρα χρηματοδοτικούς 

οργανισμούς, περιέγραψαν την αντιμετώπιση ως θετική και ουδέτερη ως προς το φύλο.

 Αυτό πάντως που αναδύθηκε εξίσου από τις συνεντεύξεις και των δύο ομάδων ήταν ο ση-

μαντικός βαθμός στον οποίο οι γυναίκες επιχειρηματίες εσωτερικεύουν και κανονικοποιούν τα 

διαφορετικά κριτήρια που συχνά ισχύουν για τις ίδιες, στο πλαίσιο διαδικασιών αξιολόγησης από 

πιθανούς χρηματοδότες. Η τάση αυτή έγινε εμφανής μέσα από τις απαντήσεις τους στο ερώτη-

μα κατά πόσο έχουν αντιμετωπίσει έμφυλες διακρίσεις (“Πάντα υπάρχουν σχόλια ‘τι ωραία που 
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είσαι’, αλλά δεν το θεωρώ πρόβλημα αυτό”), την αναφορά τους σε σκέψεις που τις κατατρύχουν 

στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (“Έχει μπει και μέσα μας το τέρας της αυ-

τοαμφισβήτησης”, “Ποιος θα με πάρει στα σοβαρά εμένα;”), την ανάγκη τους να αποδεικνύουν 

συνεχώς την αξία τους (“Σε όλες τις δουλειές πρέπει διαρκώς κάτι να αποδεικνύουμε”), αλλά 

και τις πρακτικές που θεωρούν ότι ήταν απαραίτητο να εφαρμόσουν για να μεγιστοποιήσουν τις 

πιθανότητες επιτυχίας τους (“Πήγαινα πάντα στις τράπεζες στολισμένη, μακιγιαρισμένη, σιδερω-

μένη”, “Ένιωθα ότι για να κερδίσω κάτι έπρεπε να μπω σε ένα ρόλο, να πάω αλλιώς ντυμένη, με 

πολλή αυτοπεποίθηση, ότι έπρεπε να αποδείξω κάτι σε κάποιον”). 

4. Στάση απέναντι σε διαφορετικές
 πηγές χρηματοδότησης

Οι απόψεις και οι στάσεις των γυναικών επιχειρηματιών απέναντι σε διαφορετικούς χρηματο-

δοτικούς φορείς συσχετίζονται σε σημαντικό βαθμό (έστω και εν αγνοία τους) με το ποσοστό 

εκπροσώπησης των γυναικών σε καθέναν από αυτούς τους φορείς. 

 Για παράδειγμα, αρκετές από τις επιχειρηματίες σε τομείς ΥΕΤ, δηλώνουν απρόθυμες να 

απευθυνθούν σε επενδυτές και επενδύτριες με αντίτιμο ένα μερίδιο της εταιρείας τους. Προτι-

μούν, αντίθετα, να αντλούν χρήματα από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, από ίδια κε-

φάλαια ή από πόρους του στενού τους περιβάλλοντος. Στην πλειονότητά τους εμφανίστηκαν 

εξίσου απρόθυμες να υποβληθούν στη διαδικασία αξιολόγησης που απαιτούν τα VC funds, αν και 

διατεθειμένες να επανεξετάσουν αυτό το ενδεχόμενο στο μέλλον. 

 Ορισμένες απέδωσαν τη μέχρι τώρα στάση τους στον βαθμό ωριμότητας της επιχείρησής 

τους (“είναι σημαντικό να δοκιμάσεις τα νερά μέσα από angel investments”),  στη βιωσιμότητά 

της (“δεν είχαμε ανάγκη να αφιερώσουμε τόσους πόρους στη διαδικασία αξιολόγησης”) ή σε ένα 

προσωπικό αίσθημα ανασφάλειας ως προς την ευθύνη που συνεπάγεται μια τέτοια χρηματοδό-

τηση. “Εγώ αποθάρρυνα την εταιρεία από το να αντλήσουμε χρήματα από VCs: έχω το σύνδρομο 

της καλής μαθήτριας και φοβάμαι να υποσχεθώ και ύστερα να μην μπορέσω να ανταποκριθώ. 

Φοβάμαι την αποτυχία, επειδή θα είναι τα λεφτά κάποιου άλλου” ανέφερε χαρακτηριστικά μία εκ 

των ιδρυτριών, συμπληρώνοντας ότι οι άνδρες μέλη της ιδρυτικής ομάδας δεν συμμερίζονται τις 

επιφυλάξεις της.

 Και οι δύο ομάδες δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη α) σε κοινοτικές χρηματοδοτήσεις (π.χ. 

ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα), καθώς θεωρούν ότι εξασφαλίζουν μεγαλύτερη προσβασιμό-

τητα και αντικειμενικότητα (“είναι πιο κοινωνικού χαρακτήρα”, “είναι μια αδιάβλητη διαδικασία”), 

και β) σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας, εφόσον τους γνωρίζουν (“εκεί έχει σημασία μόνο 

το pitch, να ξέρεις τι ζητάει ο χορηγός, να του δώσεις αυτό που θέλει”).

 Πολύ αρνητική είναι η εικόνα που έχουν για τις τράπεζες οι επιχειρηματίες που δραστηριο-

ποιούνται σε τομείς χαμηλής έντασης τεχνολογίας. Θεωρούν τις τράπεζες “ανήθικες” ή μη προ-

σβάσιμες για τις ίδιες (“δεν σκέφτηκα να πάω σε τράπεζα γιατί φοβόμουν ότι δεν θα με πάρουν 
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στα σοβαρά. Πήγα να βγάλω ένα POS και ένιωθα σαν να τους ζητούσα δάνειο 100.000 ευρώ”).

 Αντίθετα, οι γυναίκες επιχειρηματίες αξιολογούν πολύ θετικά τους μικρότερους, κοινωνι-

κού προσανατολισμού χρηματοδοτικούς οργανισμούς: όπως παρατηρούν, “έγιναν σχεδόν φίλοι 

μας”, “με υποστήριξαν σε ασύλληπτο βαθμό”, “οι δράσεις ενδυνάμωσης που υλοποιούν ήταν μια 

όαση μέσα στην κρίση”.

 

— Δ —
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι συνεντεύξεις με εκπροσώπους οργανισμών χρηματοδότησης και υποστήριξης, όπως και με 

ομάδες εστίασης γυναικών επιχειρηματιών κατέδειξαν ότι τα αίτια του έμφυλου χρηματοδοτικού 

χάσματος ενδέχεται να διαφέρουν στα επιχειρηματικά οικοσυστήματα χαμηλής και υψηλής έντα-

σης τεχνολογίας.

 Στην πρώτη περίπτωση (ΧΕΤ), το έμφυλο χρηματοδοτικό χάσμα φαίνεται να οφείλεται κυρίως 

στα χαρακτηριστικά της γυναικείας επιχειρηματικότητας (μικρό μέγεθος επιχειρήσεων, μη ελκυ-

στικά πεδία), στην έλλειψη αυτοπεποίθησης, πληροφόρησης και επιχειρηματικής κατάρτισης των 

γυναικών, στα συστημικά προβλήματα που εμποδίζουν την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην 

αγορά εργασίας, στις προκαταλήψεις χρηματοδοτικών οργανισμών (π.χ. τράπεζες) απέναντι στις 

νέες γυναίκες επιχειρηματίες, αλλά και στην έλλειψη εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων 

που να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της γυναικείας επιχειρηματικότητας και του έμφυ-

λου χάσματος στην ιδιοκτησία. Στην κατηγορία αυτή, οι επιχειρηματίες αναφέρουν περισσότερα 

εμπόδια σχετιζόμενα με τις προκαταλήψεις που συναντούν στον δρόμο προς τη χρηματοδότηση.

 Στη δεύτερη περίπτωση (ΥΕΤ), όπου οι επιχειρηματίες δεν διαφέρουν ιδιαίτερα στις δεξιότη-

τες, τα διαπιστευτήρια και τις φιλοδοξίες ανάλογα με το φύλο τους, οι προκαταλήψεις σε βάρος 

των γυναικών επιχειρηματιών δείχνουν να υποχωρούν, αλλά το έμφυλο χρηματοδοτικό χάσμα 

διαιωνίζεται λόγω του χαμηλού ποσοστού εκπροσώπησης των γυναικών σε χώρους τεχνολογίας 

και στον κλειστό χαρακτήρα ενός οικοσυστήματος που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην προ-

σωπική δικτύωση και το ανδρικό πρότυπο επιχειρηματικής επιτυχίας. Για την ακρίβεια, δεν γνωρί-

ζουμε ποια μορφή και ένταση θα έπαιρναν οι έμφυλες ασυνείδητες προκαταλήψεις αν υπήρχαν 

ισάριθμες γυναίκες μεταξύ των υποψήφιων και νέων επιχειρηματιών υψηλής έντασης τεχνολογί-

ας γιατί αυτή τη στιγμή οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται.

 Όσον αφορά ευρύτερα στις προθέσεις, τις απόψεις, τις πρακτικές και τα αποτελέσματα των 

χρηματοδοτικών και υποστηρικτικών οργανισμών, προκύπτει ανάγλυφα από τις συνεντεύξεις ότι 

η αυξημένη εκπροσώπηση γυναικών επιχειρηματιών είναι ευθέως ανάλογη με την ύπαρξη μίας ή 

περισσότερων από τις παρακάτω συνθήκες:
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1. Συλλογή και αξιοποίηση κατά φύλο στοιχείων σε όλες τις φάσεις της επαφής με τις

 ωφελούμενες επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό, το έμφυλο χρηματοδοτικό χάσμα γίνεται  

 ορατό και τα δεδομένα προσφέρουν κίνητρο αλλά και μηχανισμούς αντιμετώπισής του.

2. Δομημένη διαδικασία αιτήσεων που αφήνει περιθώριο στις υποψήφιες ιδρυτικές ομάδες

 να λάβουν πρωτοβουλίες. Με τον τρόπο αυτό η προσέλκυση νέων επιχειρήσεων

 επεκτείνεται και πέρα από το ήδη υπάρχον και μη διαφοροποιημένο (ανδροκρατούμενο)

 δίκτυο, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή νέων γυναικών επιχειρηματιών.

3. Εφαρμογή συγκεκριμένων και μετρήσιμων κριτηρίων για την αξιολόγηση των υποψηφίων.

 Τέτοιου είδους κριτήρια μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης έμφυλων στερεοτύπων

 και ασυνείδητων προκαταλήψεων μεταξύ των ατόμων που κατέχουν θέσεις ευθύνης.

4. Ισότιμη εκπροσώπηση γυναικών στις διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων.

 Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται ο κίνδυνος του “affinity bias”, δηλαδή της προκατάληψης

 υπέρ επιχειρηματιών που ομοιάζουν με τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης.

5. Συνδυαστική αποτίμηση του οργανισμού σε όρους τόσο οικονομικής απόδοσης όσο

 και κοινωνικού αντίκτυπου. Οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν τον κοινωνικό αντίκτυπο

 ως έναν από τους δείκτες επιτυχίας τους τείνουν να εφαρμόζουν πιο συμπεριληπτικές

 πρακτικές προσέλκυσης επιχειρήσεων και πιο συμπεριληπτικά κριτήρια αξιολόγησής τους.

Από τη στάση των γυναικών επιχειρηματιών απέναντι σε διαφορετικούς χρηματοδοτικούς φορείς 

προκύπτει ότι, αφενός οι οργανισμοί με τις πιο συμπεριληπτικές πρακτικές διασφαλίζουν μεγαλύ-

τερα ποσοστά γυναικών ωφελούμενων,  αφετέρου οι οργανισμοί με χαμηλά ποσοστά γυναικών 

επιχειρηματιών χρειάζεται να αφουγκραστούν τη δυσπιστία αυτών των υποψηφίων και να άρουν 

τα εμπόδια που θέτουν στην πορεία τους προς την χρηματοδότηση. “Μου είναι εύκολο να μα-

θαίνω από τους άλλους” ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις επιχειρηματίες από τον χώρο της 

τεχνολογίας “πρέπει όμως να είναι και οι άλλοι σε θέση να κάνουν μια εποικοδομητική συζήτηση 

μαζί μου χωρίς στερεότυπα”.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Προτάσεις και καλές πρακτικές

— Α —
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας του Women On Top για την Ελλάδα, αλλά και τις αιτίες του 

έμφυλου χρηματοδοτικού χάσματος όπως καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία, είναι απα-

ραίτητη η κατάρτιση μιας δέσμης μέτρων για την αντιμετώπιση του σχετικού φαινομένου, που 

θα καλύπτει τόσο την πτυχή της προσφοράς όσο και εκείνη της ζήτησης χρηματοδότησης και 

θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο ισότιμου και συμπεριληπτικού εγχώριου επιχειρηματικού 

οικοσυστήματος.

 Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικά μόνο από τα προτεινόμενα μέτρα που θα μπορούσε να 

περιλαμβάνει το πλαίσιο αυτό, με ισχύ τόσο κατά την περίοδο της πανδημίας της COVID-19, που 

έχει πλήξει δυσανάλογα τις γυναίκες επιχειρηματίες, όσο και αργότερα, κατά τη φάση ανάκαμψης 

του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της χώρας:

1

Ενημέρωση στελεχών χρηματοδοτικών οργανισμών σχετικά με τον θετικό αντίκτυπο της επιχει-

ρηματικής ενδυνάμωσης των γυναικών και επιμόρφωση/ευαισθητοποίησή τους σε θέματα έμφυ-

λων στερεοτύπων και ασυνείδητων προκαταλήψεων. 

2

Θεσμική καθιέρωση της συστηματικής συλλογής δεδομένων διαχωρισμένων κατά φύλο από 

χρηματοδοτικούς οργανισμούς και ευρωπαϊκά προγράμματα επιδοτήσεων, καθώς και παροχή 

τεχνικής και άλλης υποστήριξης σε χρηματοδοτικούς φορείς για την αποτελεσματική συλλογή 

και αξιοποίηση των δεδομένων αυτών. Όπως κατέδειξε η έρευνα του Women On Top, μια τέτοια 

προσέγγιση μπορεί να λειτουργήσει άμεσα ως εργαλείο αφύπνισης και κινητοποίησης των ίδιων 

των χρηματοδοτικών οργανισμών. 
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3

Διαμόρφωση ενός “χρυσού κανόνα” έμφυλης συμπερίληψης για τους χρηματοδοτικούς οργα-

νισμούς. Σε κλαδικό επίπεδο (τράπεζες, VC funds κ.λπ.) το εκάστοτε χρηματοδοτικό οικοσύστημα 

θα μπορούσε να καλείται να υιοθετήσει έναν κώδικα δεοντολογίας με συγκεκριμένα κριτήρια 

αυτοαξιολόγησης σε σχέση με τις πολιτικές που εφαρμόζει για την προώθηση της ισότητας και 

της διαφορετικότητας, να θέτει φιλόδοξους στόχους αλλά και να αναλαμβάνει δράση για την επί-

τευξή τους. Αυτός ο κώδικας δεοντολογίας θα ήταν χρήσιμο να προβλέπει ενδεικτικούς στόχους, 

κίνητρα συμμόρφωσης, καθώς και εργαλεία ανάπτυξης δεξιοτήτων για τους χρηματοδοτικούς 

διαμεσολαβητές/οργανισμούς. Προτεινόμενοι δείκτες αξιολόγησης: ποσοστό επιχειρήσεων με 

γυναίκες CEOs ή/και μία τουλάχιστον γυναίκα στην ιδρυτική τους ομάδα, ύψος χρηματοδότησης 

προς τις επιχειρήσεις αυτές, ποσοστό γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων στους χρηματο-

δοτικούς οργανισμούς και τις επιτροπές αξιολόγησης. Παράλληλα, οι χρηματοδοτικοί οργανι-

σμοί θα μπορούσαν να ενθαρρύνονται να προβαίνουν σε μεγαλύτερη τυποποίηση των κριτηρίων 

αξιολόγησης και επιλογής των υποστηριζόμενων επιχειρήσεων, προκειμένου να αποφεύγεται η 

λήψη αποφάσεων με βάση πάγιες προκαταλήψεις και κοινωνικά στερεότυπα.

4

Δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου επενδυτών ευαισθητοποιημένων σε θέματα φύλου 

(gender-conscious investors).

5

Δημιουργία συνεταιριστικών επενδυτικών κεφαλαίων από γυναίκες business angels ή επενδυ-

τικών κεφαλαίων με στόχευση στην έμφυλη συμπερίληψη. Δημιουργία δομών για την υποστήριξη 

γυναικών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ως επενδύτριες. 

6

Σχεδιασμός πολιτικών για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση: χα-

μηλότερη φορολόγηση στο δεύτερο εισόδημα του κάθε νοικοκυριού, προστασία της εργασί-

ας, εκπαίδευση και κύκλοι δια βίου μάθησης σε τομείς STEM (Science, Technology, Engineering 

and Mathematics). Σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών για την ισότιμη κατανομή των ευθυνών 

φροντίδας της οικογένειας και για τη συμφιλίωση ιδιωτικής/επαγγελματικής ζωής των γυναικών 

επιχειρηματιών. Οι πολιτικές αυτές δεν αφορούν μόνο στο ευρύτερο θεσμικό επίπεδο αλλά και 
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στους επιμέρους φορείς του επιχειρηματικού οικοσυστήματος: ιδιαίτερα οι φορείς που δραστη-

ριοποιούνται στη μη χρηματοδοτική υποστήριξη γυναικών επιχειρηματιών καλό θα ήταν να δο-

μούν τα προγράμματα ενίσχυσης δεξιοτήτων που προσφέρουν στις ωφελούμενες με τρόπο που 

να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε αυτά και ατόμων με ευθύνες φροντίδας (συμπεριληπτικές επι-

λογές ωραρίου, δομές απασχόλησης παιδιών κ.λπ.) 

7

Δράσεις ενίσχυσης της δικτύωσης, της επιχειρηματικής επιμόρφωσης και της αλληλοϋποστή-

ριξης (mentoring και sponsoring) των γυναικών επιχειρηματιών. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η 

ενδυνάμωση και καθοδήγηση των γυναικών σε σχέση με την κατάρτιση επιχειρηματικών πλάνων, 

την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, την εποικοδομητική διαχείριση της αποτυχίας και την πραγμα-

τοποίηση επιτυχημένων παρουσιάσεων μπροστά σε κοινό. Δημιουργία γυναικοκεντρικών θερμο-

κοιτίδων ή επιταχυντών που θα υλοποιούν τέτοιου είδους δράσεις και προγράμματα. 

8

Καμπάνιες ενημέρωσης για διαθέσιμες χρηματοδοτικές ευκαιρίες, εστιασμένες σε νέες και επί-

δοξες επιχειρηματίες. Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν χρήσιμο το επικοινωνιακό άνοιγμα οργανισμών 

που δεν χαίρουν της εμπιστοσύνης των γυναικών επιχειρηματιών, καθώς δεν τους θεωρούν προ-

σβάσιμους (π.χ. τράπεζες, VCs), ώστε να αρθούν οι σχετικές προκαταλήψεις.

9

Επικοινωνιακή και θεσμική προώθηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, όπως ο πληθο-

πορισμός (crowdfunding), ο μικροδανεισμός και τα ομόλογα κοινωνικού αντίκτυπου, οι οποίες 

δεσμεύονται λιγότερο από τυπικά προαπαιτούμενα, επιθετικούς στόχους ανάπτυξης και ατομικές 

προκαταλήψεις. 

10

Προώθηση επιχειρηματιών και επενδυτριών ως θετικών προτύπων, μέσα από σχετικές καμπάνιες.
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— Β —
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ // Υποστήριξη τραπεζών για επενδύσεις 

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανακοίνωσε το 2019 ότι θα συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες 

ελληνικές τράπεζες, για να πραγματοποιήσουν επενδύσεις συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ σε 

επιχειρήσεις που στηρίζουν ενεργά την απασχόληση των νέων και την επαγγελματική ενδυνά-

μωση των γυναικών.34

ENTERPRISE IRELAND // Ανταγωνιστικό κεφάλαιο εκκίνησης για γυναίκες επιχειρηματίες 

Το πρόγραμμα για την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) που διοικούνται από γυναίκες 

παρέχει μέχρι και 50.000 ευρώ για μερίδιο συμμετοχής 10%, καθώς και ένα ευρύ φάσμα άλλων 

υποστηρικτικών υπηρεσιών. Η ενίσχυση διατίθεται σε δύο δόσεις: η πρώτη όταν οι υποψήφιες 

εξασφαλίσουν νέες επενδύσεις μεριδίου συμμετοχής 5.000 ευρώ· η δεύτερη όταν οι συμμε-

τέχουσες ολοκληρώνουν τους σχετικούς κύκλους εκπαίδευσης, business coaching και δικτύω-

σης.35

THENEXTWOMEN // Ένα δίκτυο για τη γεφύρωση του επενδυτικού χάσματος

Το συγκεκριμένο δίκτυο παρέχει σε γυναίκες επιχειρηματίες και επενδύτριες πρόσβαση σε ευ-

καιρίες εκπαίδευσης, ανάπτυξης κεφαλαίου και δικτύωσης. Πρόκειται για ένα δίκτυο γυναικών 

επιχειρηματιών και επενδυτριών που έχει ως στόχο να χτίσει και να υποστηρίξει μια ισχυρή κοινό-

τητα γυναικών και να επιφέρει αλλαγή κουλτούρας. Το TheNextWomen Fund χειρίζεται το δίκτυο 

και προσφέρει μια πλατφόρμα για κοινές επενδύσεις από γυναίκες.36 
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BLC BANK // Δημιουργία εναλλακτικών προϊόντων

Η BLC Bank στον Λίβανο, αναγνωρίζοντας ότι συχνά οι γυναίκες επιχειρηματίες δεν διαθέτουν 

τα απαραίτητα περιουσιακά στοιχεία για να ξεκινήσουν μια εταιρεία, δημιούργησαν ένα πιστωτικό 

προϊόν που δεν απαιτεί υποθήκη. Το προϊόν είναι διαθέσιμο σε όλους και όλες αλλά έχει μεγαλύ-

τερη απήχηση στις γυναίκες και σε νέους επιχειρηματίες χωρίς προηγούμενη εμπειρία.37

GARANTI BANK // Ένα πλήρες πακέτο υποστήριξης

Η τουρκική Garanti Bank δημιούργησε ένα πακέτο για γυναίκες σε κάθε στάδιο της επιχειρηματι-

κής τους πορείας. Στο πακέτο περιλαμβάνονται μη οικονομικές υπηρεσίες ανάπτυξης δεξιοτήτων 

και ενθάρρυνσης (εκδηλώσεις δικτύωσης, επιμορφωτικά προγράμματα, επιχειρηματικά βραβεία) 

που παρέχονται μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με ΜΚΟ, ακαδημαϊκούς φορείς και ΜΜΕ.

BULBANK // Στοχευμένη επικοινωνία

Η βουλγαρική BulBank λάνσαρε μια καμπάνια marketing με τίτλο “Donna”, προκειμένου να προ-

ωθήσει χρηματοδοτικά και μη προϊόντα για γυναίκες επιχειρηματίες. Στο πλαίσιο της καμπάνιας 

δημιούργησε μια ομάδα πωλήσεων στελεχωμένη αποκλειστικά από γυναίκες, όταν διαπίστωσε 

ότι οι πελάτισσες προτιμούσαν να συναλλάσσονται με managers του ίδιου φύλου.38

WOMEN’S WORLD BANKING // Συστηματική έρευνα και συλλογή δεδομένων

Ο οργανισμός Women’s World Banking ανέπτυξε ένα πλαίσιο 5 δεικτών (οικονομικών και κοινω-

νικής απόδοσης), που δίνει τη δυνατότητα σε χρηματοδοτικούς οργανισμούς να μετρήσουν πόσο 

καλά ανταποκρίνονται στις ανάγκες των γυναικών, είτε είναι πελάτισσες είτε εργαζόμενες: (i) πο-

σοστό νέων δανειοληπτριών, (ii) μέσο ύψος δανείου ανά δανειολήπτρια (iii) ρυθμός διατήρησης 

δανειοληπτριών (iv) βαθμός κινδύνου του χαρτοφυλακίου γυναικών και (v) ρυθμός διατήρησης 

γυναικών εργαζομένων.39

37 Berfond, J., Haas, E., Rodrigues, H. & Wahler B. (2014) Global best practices in banking for women-led SMEs. 

38 Berfond, J., Haas, E., Rodrigues, H. & Wahler B. (2014) Global best practices in banking for women-led SMEs.

39 Berfond, J., Haas, E., Rodrigues, H. & Wahler B. (2014) Global best practices in banking for women-led SMEs.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Αυτή η έρευνα δεν θα είχε διεξαχθεί χωρίς την προθυμία και τη συμβολή γυναικών και ανδρών 

από ολόκληρο το επιχειρηματικό οικοσύστημα, οι οποίοι αφιέρωσαν χρόνο προκειμένου να ανα-

ζητήσουν στοιχεία και να μοιραστούν μαζί μας τις επιτυχίες και τους προβληματισμούς τους, τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, καθώς και τις προσεγγίσεις που εφαρμόζουν. 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους/τις εκπροσώπους των οργανισμών:

Endeavor

Big Pi Ventures

Velocity Partners

The People’s Trust

Envolve Entrepreneurship

Metavallon VC

ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ

Orange Grove

ΙΟΒΕ

SocialInnov

Επίσης, την Κατερίνα Καντεράκη που πραγματοποίησε την επεξεργασία των ανοιχτών δεδομέ-

νων του Marathon VC σε σχέση με το ελληνικό start-up οικοσύστημα.

Και την Μ. που μας έδωσε ανώνυμα την πολύτιμη οπτική της σχετικά με το τραπεζικό οικοσύστημα.

Ευχαριστούμε εξίσου τις επιχειρηματίες που συνεισέφεραν στην έρευνα με τις εμπειρίες και τις 

απόψεις τους:

Τις Μάγκυ Κόντου, Ζωή Κούρνια, Ζήνα Μαυροειδή και Έλενα Μπάρλα και τις Ξένια Βανικιώ-

τη, Ζωή Κωτσή, Ευαγγελία Κουτσοβούλου, Ειρήνη Π. Περπερίδου, Άννα Τσακίρογλου και την 

Smaragda’s Art.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε, τέλος, όσους και όσες συνεισέφεραν ευρύτερα στην έρευνα 

αυτή και μας υποστηρίζουν καθημερινά για να μαθαίνουμε περισσότερα, να σκεφτόμαστε σε με-

γαλύτερο βάθος, να σχεδιάζουμε με περισσότερη αισιοδοξία και να υλοποιούμε με μεγαλύτερη 

ευθύνη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



41

Τ Ο  Ε Μ Φ ΥΛ Ο  Χ Α Σ Μ Α  Σ Τ Η  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τσακανίκας, Α., Σταυράκη, Σ. & Βαλαβανιώτη, Ε. (2018) Ετήσια Έκθεση Επιχειρηματικότητας

 2017-2018: Λιγότερα νέα εγχειρήματα, βελτίωση στις προοπτικές απασχόλησης, ΙΟΒΕ.

Atomico (2018) The state of European Tech. 

Berfond, J., Haas, E., Rodrigues, H. & Wahler B. (2014) Global best practices in banking

 for women-led SMEs. 

British Council (2017) Έκθεση για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα.

Cohoon et al. (2010) Are Successful Women Entrepreneurs Different From Men? 

Elam, Α., Brush, C., Greene, P., Baumer, B., Dean, M. & Heavlow, R. (2019)

 Global Entrepreneurship Monitor 2018/2019 Women’s Entrepreneurship Report.

European Commission (2014) ‘Statistical data on women entrepreneurs in Europe’.

European Commission & OECD (2017) Policy brief on women’s entrepreneurship.

Found.ation (2021) Startups in Greece 2020/2021 report: Progressing against all odds.

Global Entrepreneurship Monitor 2016/17 (2017) Women’s entrepreneurship report.

Gunzberg, J., Bovino, B.A., Gold, J. (2018) Adding More Women To The U.S. Workforce Could

 Send Global Stock Markets Soaring. 

Hunt, V., Prince, S., Dixon-Fyle, S., Yee, L. (2018) Delivering through Diversity.

ICAP,  Έρευνα για τη «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα», με εστίαση στη Γυναίκα-Ανώτατο

 Στέλεχος.

Kollmann, T., Stöckmann, C., Hensellek, S, Kensbock J. (2016), European start-up monitor.

Gasteratos, C. (2021) The Greek Startup Industry: Investments and Exits, 2010-2020.

Leitch C., Friederike Welter & Colette Henry (2018) Women entrepreneurs’ financing revisited:

 taking stock and looking forward.

OECD (2018) The Future of Business Survey. 

OECD (2021), Self-employment rate (indicator). doi: 10.1787/fb58715e-en

 (Accessed on 11 March 2021). 

Skonieczna, A., Castellano L. (2020) Gender Smart Financing Investing In & With Women:

 Opportunities for Europe. 

Wodon, Q. & De La Briere, B. (2018) Unrealized Potential: The High Cost of Gender Inequality

 in earnings.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

http://iobe.gr/docs/research/RES_02_21112018_REP_GR.pdf
http://iobe.gr/docs/research/RES_02_21112018_REP_GR.pdf
https://2018.stateofeuropeantech.com/chapter/about/article/our-data-partners/
http://www.womensworldbanking.org/wp-content/uploads/2014/11/Global-Best-Practices-Banking-Women-Led-SMEs-WomensWorldBanking.pdf
http://www.womensworldbanking.org/wp-content/uploads/2014/11/Global-Best-Practices-Banking-Women-Led-SMEs-WomensWorldBanking.pdf
https://foreis-kalo.gr/sites/files/SSE_in_Greece_GR.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/42ea/e0b0f85d987af221bbe07026b902ac4626cb.pdf
https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50405
https://ec.europa.eu/growth/content/study-statistical-data-women-entrepreneurs-europe-0_en
https://www.oecd.org/cfe/smes/Policy-Brief-on-Women-s-Entrepreneurship.pdf
https://thefoundation.gr/2020/12/17/startups-in-greece-2020-2021-report-progressing-against-all-odds/
https://www.gemconsortium.org/report/gem-20162017-womens-entrepreneurship-report
https://www.spglobal.com/_Assets/documents/corporate/Adding-More-Women-To-The-US-Workforce.pdf
https://www.spglobal.com/_Assets/documents/corporate/Adding-More-Women-To-The-US-Workforce.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/organization/our%20insights/delivering%20through%20diversity/delivering-through-diversity_full-report.ashx
https://dir.icap.gr/mailimages/flipbooks/LWB/2020/index.html
https://europeanstartupmonitor.com/esm/esm-2016/
https://marathon.vc/blog/the-greek-startup-industry-investments-and-exits-2010-2020
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691066.2018.1418624
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691066.2018.1418624
https://eu.futureofbusinesssurvey.org
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp129_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp129_en.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29865/126579-Public-on-5-30-18-WorldBank-GenderInequality-Brief-v13.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29865/126579-Public-on-5-30-18-WorldBank-GenderInequality-Brief-v13.pdf?sequence=1&isAllowed=y


42

Τ Ο  Ε Μ Φ ΥΛ Ο  Χ Α Σ Μ Α  Σ Τ Η  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η


