Γυναικεία
Επιχειρηματικότητα
Από αντικείμενο διαλόγου, σε χειροπιαστό εργαλείο
για την οικονομική ανάπτυξη
Αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης σας παραθέτουμε
μια σειρά πηγών άντλησης σημαντικών στοιχείων και δεδομένων για τη γυναικεία
επιχειρηματικότητα (έρευνες, μελέτες, συλλογικές δράσεις και πρωτοβουλίες, βασικά
κείμενα και εργαλεία ευρωπαϊκής πολιτικής) ώστε να συμβάλλουν στη συγκρότηση
ουσιαστικού δημόσιου λόγου, αλλά και παρεμβάσεων για την ενίσχυση της γυναικείας
επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, η έννοια της γυναικείας επιχειρηματικότητας ακούγεται
ολοένα και συχνότερα από θεσμικά χείλη σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, από τον Τύπο,
καθώς και από πληθώρα φορέων και συλλογικών οργάνων που δραστηριοποιούνται στο
χώρο της επιχειρηματικότητας γενικότερα. Η προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας
εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου διαλόγου για την ενίσχυση της ισότητας των
φύλων στην αγορά εργασίας, αλλά και την αξιοποίηση της δυναμικής της για τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας και την επιστροφή του ευρωπαϊκού οικοδομήματος σε τροχιά
οικονομικής ανάπτυξης.
Με αφορμή το αυξανόμενο ενδιαφέρον για το φαινόμενο της γυναικείας επιχειρηματικότητας,
παρατίθεται μια σειρά πηγών άντλησης σημαντικών στοιχείων και δεδομένων, όπως έρευνες,
μελέτες, συλλογικές δράσεις και πρωτοβουλίες, βασικά κείμενα και εργαλεία ευρωπαϊκής
πολιτικής για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν
επικοινωνιακά, ώστε να συμβάλλουν στη συγκρότηση ουσιαστικού δημόσιου λόγου, αλλά
και παρεμβάσεων για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.
Αναγνωρίζοντας λοιπόν το σημαντικό ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και
επικοινωνίας -γενικού και ειδικού περιεχομένου- στη διάχυση πληροφοριών και τον
πολλαπλασιασμό των αποτελεσμάτων για τα συμβαίνοντα στο χώρο της οικονομίας και της
επιχειρηματικότητας ειδικότερα, ο σκοπός του παρόντος ενημερωτικού υλικού (Press Kit)
είναι η πληροφόρηση του επιχειρηματικού κόσμου, των φορέων πολιτικού σχεδιασμού,
αλλά και πολύ περισσότερο, του ευρύτερου κοινού, σχετικά με τις διαστάσεις της γυναικείας
επιχειρηματικότητας στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της χώρας.
Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί στη διεύρυνση του επικοινωνιακού πλαισίου για τη γυναικεία
επιχειρηματικότητα και ειδικότερα όσον αφορά την ελληνική περίπτωση, όπου η παραγωγή
ενημερωτικού υλικού, ερευνών και μελετών που εμβαθύνουν στο χαρακτήρα και το προφίλ
της γυναικείας επιχειρηματικότητας, μόλις πρόσφατα έχουν αρχίσει να βλέπουν το φως της
δημοσιότητας και να εισέρχονται στο καθημερινό λεξιλόγιο του «επιχειρείν».
Σε ένα διαφορετικό επίπεδο, αλλά προς την ίδια κατεύθυνση, έχουν σχεδιαστεί
και υλοποιούνται πρωτοβουλίες για την προώθηση και στήριξη της γυναικείας
επιχειρηματικότητας που εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση,
ενώ σε εθνικό επίπεδο, οι εκάστοτε πολιτικές εναρμονίζονται με τις προτεραιότητες της
ΕΕ. Πολύ περισσότερο, πρωτοβουλίες που έχουν στόχο την άμεση εμπλοκή των γυναικών
επιχειρηματιών με πρακτικές ουσιαστικής ενίσχυσης των εγχειρημάτων τους, δείχνουν ότι
ο δρόμος για την αξιοποίηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας περνά μέσα από δράσεις
που στοχεύουν να αφουγκρασθούν τις βαθύτερες πτυχές της γυναίκας επιχειρηματία ως
φορέα οικονομικής δράσης, σε ένα περιβάλλον που σε μεγάλο βαθμό είναι δομημένο στις
κατά φύλο διακρίσεις και τους αναμενόμενους κοινωνικούς και οικονομικούς ρόλους που
αυτές συνεπάγονται.
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BUSINESS MENTORS //
Το επιτυχημένο ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Μεντόρων για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
Η παρούσα πρωτοβουλία είναι του δικτύου Μεντόρων Business Mentors // www.
businessmentors.gr, το οποίο αποτελεί το επίσημο ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Μεντόρων για Γυναίκες Επιχειρηματίες υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
προσφέροντας εθελοντική, αφιλοκερδώς, καθοδήγηση (mentoring) σε γυναίκες
επιχειρηματίες που ξεκίνησαν πρόσφατα τη δική τους επιχείρηση. Έτσι, τα τελευταία δύο
χρόνια, γυναίκες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είχαν την ευκαιρία
να λάβουν συμβουλές και καθοδήγηση είτε από άντρες είτε από γυναίκες επιχειρηματίες
που είναι ήδη εδραιωμένοι και επιτυχημένοι στο χώρο τους.
Πιο συγκεκριμένα, οι Business Mentors κατάφεραν να δημιουργήσουν διαπροσωπικούς
δεσμούς συνέργειας μεταξύ επιτυχημένων επιχειρηματιών (mentors) και γυναικών
επιχειρηματιών που ξεκίνησαν πρόσφατα τη δική τους επιχείρηση (mentorees), ώστε να
βοηθηθούν να ανταπεξέλθουν στα δύσκολα πρώτα χρόνια της επιχειρηματικότητας και
στην πορεία να διατηρήσουν και μακροπρόθεσμα να αναπτύξουν την επιχείρησή τους
κάνοντάς τη βιώσιμη.
Το Business Mentors έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί από τον Ανάδοχο και Συντονιστή
του ελληνικού δικτύου, που είναι η «Μίλητος Αναδυόμενες Τεχνολογίες & Υπηρεσίες», σε
συνεργασία με τα μέλη της κοινοπραξίας που είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων
(ΕΣΥΝΕ) και η OLN Learning.
Σημειώνεται ότι η δράση του ελληνικού δικτύου είναι ιδιαιτέρως επιτυχημένη και πλούσια σε
αποτελέσματα, και πρόσφατα επιλέχθηκε ως ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ από το European Training
Foundation της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Τορίνο // Μάιος 2013).
l

l

l

l

Το Ελληνικό Δίκτυο έχει συνδράμει επιστημονικά σε δημοσιεύσεις, μελέτες και
έρευνες που χαρτογραφούν, αναγνωρίζουν, αναδεικνύουν και ενισχύουν τη γυναικεία
επιχειρηματικότητα (θα βρείτε σχετικό υλικό στο PRESS KIT).
Το ελληνικό δίκτυο έχει συμμετάσχει, ενημερώσει, πληροφορήσει και καθοδηγήσει
εθελοντικά και με συνέπεια το ελληνικό κοινό, για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και
τη μέθοδο της καθοδήγησης, σε περισσότερες από 100 δράσεις και δημοσιεύματα στα
ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, μόνο τα τελευταία δύο χρόνια.
Τα σημαντικά (μετρήσιμα) αποτελέσματα του ελληνικού δικτύου, αποτέλεσαν στοχευμένη
συζήτηση και έδωσαν ποιοτικά στοιχεία σε ένα υψηλών απαιτήσεων Ερευνητικό
Συνέδριο για την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας που διοργανώθηκε από
το Kaufmann Foundation (Λονδίνο // Ιούνιος 2013).
Επιλέχθηκε ως ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ από το European Training Foundation της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (Τορίνο // Μάιος 2013).
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ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς // Η Επιχειρηματικότητα
των Γυναικών στην Ελλάδα
Ομάδα έργου του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, υπό την αιγίδα του
Καθηγητή Θεόδωρου Κατσανέβα, στο πλαίσιο του προγράμματος III B Archimed Interreg.
Αντικείμενο έρευνας είναι η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας και την εκπαίδευση, η
κατανομή της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, συνήθεις τομείς της γυναικείας
επιχειρηματικότητας, προφίλ γυναικών επιχειρηματιών, ανασταλτικοί παράγοντες και
προτεινόμενα μέτρα πολιτικής.
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται περιέχονται σε αναλυτική μορφή στα κείμενα της μελέτης
και προέρχονται από πρωτογενείς έρευνες της ομάδας έργου, καθώς και τη συλλογή
στοιχείων από έρευνες και δημοσιεύσεις άλλων φορέων όπως η Γενική Γραμματεία Ισότητας,
το ΚΕΘΙ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο ΙΟΒΕ,
τη Eurostat, το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας (Global Entrepreneurship
Monitor – GEM), καθώς και από στάθμιση σε δείγμα 4.500 ατόμων, ανδρών και γυναικών,
του τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, Career Gate Test K.17, κ.λπ).
 Διαβάστε τη σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας εδώ

Σύνδεσμος Αποφοίτων Βρετανικών Πανεπιστημίων // Πανελλήνια
έρευνα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα
(Έτος 2013)
Αντικείμενο έρευνας είναι η καταγραφή του προφίλ επιχειρήσεων και γυναικών
επιχειρηματιών, τα κίνητρα και οι επιχειρηματικές ιδέες, τα θέματα επένδυσης και
χρηματοδότησης, τα προβλήματα επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι ιδιαιτερότητες λόγω
φύλου, οι παράγοντες επιχειρηματικής επιτυχίας, και τα οφέλη από την επιχειρηματική
πορεία.
Στόχος είναι η αξιοποίηση των στοιχείων που απορρέουν από την εμπειρία και κεκτημένη
γνώση γυναικών επιχειρηματιών και η μετάδοση αυτής της πλούσιας επιχειρηματικής
εμπειρίας, στις γυναίκες που έχουν πρόσφατα ξεκινήσει ή προγραμματίζουν να ξεκινήσουν
μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα, για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της
προσπάθειας για τη δημιουργία και την επιτυχία.
Η έρευνα υποστηρίχτηκε επίσης από το ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεντόρων
για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα // Business Mentors.
 Διαβάστε τη σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας εδώ
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Μίλητος, knowl, Focus Bari // Πανελλήνια έρευνα «Η γυναίκα
επιχειρηματίας ευθέως»
(Έτος 2013)
Η έρευνα διεξήχθη από την «Μίλητος Αναδυόμενες Τεχνολογίες & Υπηρεσίες», την εταιρεία
ερευνών Focus Bari (Μέλος του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς,
ΣΕΔΕΑ και της ESOMAR, European Society for Opinion and marketing Research), καθώς και
την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση // Κοιν. Σ.ΕΠ knowl.
Συγκεκριμένα, η έρευνα απευθυνόταν αποκλειστικά σε γυναίκες επιχειρηματίες στην
Ελλάδα με σκοπό να καταγραφούν βασικές αντιλήψεις, πρακτικές και αναπαραστάσεις για
την επαγγελματική και προσωπική τους ζωή ως επιχειρηματίες. Οι ερωτήσεις είχαν στόχο
τόσο τη συλλογή στοιχείων που προσφέρονται για ποσοτικές αναλύσεις και απεικονίσεις
του χώρου της γυναικείας επιχειρηματικότητας, όσο και την άντληση ποιοτικών στοιχείων
που βοήθησαν στη συγκρότηση μιας όσο το δυνατόν πιο σαφούς εικόνας της καθημερινής
επαγγελματικής, κοινωνικής και ατομικής πραγματικότητας, όπως τη βιώνουν και τη
στοχάζονται οι γυναίκες επιχειρηματίες στην Ελλάδα.
Η έρευνα υποστηρίχτηκε επίσης από το ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεντόρων
για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα // Business Mentors.
 Διαβάστε το πλήρες κείμενο της έρευνας εδώ

ΙΟΒΕ // Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2011-12: Η εξέλιξη των
δεικτών της επιχειρηματικότητας στη διάρκεια της κρίσης
Το ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών) δημοσιεύει την Ετήσια Έκθεση
για την Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, η οποία αναφέρεται στην περίοδο 2011-2012. Η
Έκθεση αυτή απορρέει από τη συμμετοχή του ΙΟΒΕ στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα
Global Entrepreneurship Monitor (GEM).
Το 2011 ήταν το 13ο έτος διεξαγωγής της ετήσιας έρευνας του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου
Επιχειρηματικότητας (GEM) και το όγδοο συνεχόμενο έτος με ελληνική συμμετοχή. Ο όγκος
δεδομένων καλύπτει πλέον την περίοδο τόσο πριν, όσο και μετά την παγκόσμια κρίση.
Δίδεται έτσι η δυνατότητα να εξεταστεί αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο η επιχειρηματική
δραστηριότητα εξελίσσεται σε πολύ διαφορετικές φάσεις του οικονομικού κύκλου. Αυτό
έχει ιδιαίτερη σημασία για την αποτίμηση της εξέλιξης της επιχειρηματικότητας στην
Ελλάδα σήμερα, καθώς επιτρέπει την ανάλυση τόσο της εξέλιξης των διαφόρων δεικτών
πριν και μετά την κρίση, όσο και την τοποθέτηση της χώρας μας στο διεθνές πλαίσιο και τη
σύγκριση με τον τρόπο με τον οποίο η επιχειρηματικότητα σε άλλες χώρες επηρεάστηκε
από την κρίση.
 Διαβάστε την έρευνα εδώ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
& ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1.

Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα της
Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας για τις ΜΜΕ και τη Γυναικεία
Επιχειρηματικότητα (Αγγλικά). Κλικ εδώ

2.

«Εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών: η Επιτροπή
προτείνει στόχο 40%». Η Επιτροπή πρότεινε νομοθεσία με στόχο το ποσοστό παρουσίας
του υποεκπροσωπούμενου φύλου στις μη εκτελεστικές θέσεις των διοικητικών
συμβουλίων όλων των εισηγμένων εταιρειών να φθάσει το 40%, με εξαίρεση τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επί του παρόντος, στα διοικητικά συμβούλια κυριαρχεί ένα
φύλο: 85% των μη εκτελεστικών και 91,1% των εκτελεστικών μελών των διοικητικών
συμβουλίων είναι άνδρες, ενώ οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόλις το 15% και το 8,9%
αντιστοίχως. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή προτείνει νομοθεσία της ΕΕ για την επιτάχυνση
της προόδου προς μια πιο ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο.

3.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
(Small Business Act for Europe) τονίζει την αναγκαιότητα «να δημιουργηθεί ένα
περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρηματίες και οι οικογενειακές επιχειρήσεις θα ακμάζουν
και η επιχειρηματικότητα θα επιβραβεύεται». Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν
ήδη υλοποιηθεί δράσεις για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας,
όπως είναι για παράδειγμα η συγκρότηση του «Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεντόρων
για Γυναίκες Επιχειρηματίες», του «Ευρωπαϊκού Δικτύου Πρεσβειρών Γυναικείας
Επιχειρηματικότητας» και του «Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Προώθηση της Γυναικείας
Επιχειρηματικότητας». Διαβάστε περισσότερα

4.

Δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: ‘Evaluation on policy: Promotion of Women
Innovators and Entrepreneurship’ (Αγγλικά) (2008). Σκοπός της μελέτης είναι η
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της χρησιμότητας και των περιορισμών των
πολιτικών υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας
στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του τρόπου με τον οποίο
ευθυγραμμίζονται με την Ατζέντα της Λισαβόνας. Διαβάστε τη δημοσίευση εδώ

5.

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή // Γνωμοδότηση με θέμα «Γυναικεία
επιχειρηματικότητα - συγκεκριμένες πολιτικές για την ενίσχυση της ανάπτυξης και
της απασχόλησης στην ΕΕ (SOC/446)», Εισηγήτρια: κα. Madi Sharma (2012). Διαβάστε
εδώ το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης

6.

Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σημαντικό ρόλο των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (2012). Διαβάστε εδώ το
Δελτίο Τύπου ‘Do SMEs create more and better jobs?’ (Αγγλικά)
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7.

Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πώς οι ΜΜΕ συνεισφέρουν ουσιαστικά
στην ευρωπαϊκή οικονομία, απασχολώντας πάνω από τα 2/3 του εργατικού δυναμικού
στον ιδιωτικό τομέα, ενώ συμμετέχουν στην καθαρή, συνολική αύξηση των θέσεων
εργασίας σε ποσοστό που ξεπερνά το 85%. (Αγγλικά) Διαβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου
«Οι μικρές επιχειρήσεις δημιουργούν το 85% των νέων θέσεων εργασίας...» (2012)

8.

Το ευρωπαϊκό έργο ‘ladybizIT: Women entrepreneurship on the verge of ICT’ (20112012) παρουσιάζει τα αποτελέσματα 12 ευρωπαϊκών έργων www.gender-it.eu και
συνεισφέρει στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποστηρίξει τη γυναικεία
επιχειρηματικότητα και να προωθήσει τους τρόπους με τους οποίους οι Τεχνολογίες
Πληροφορίας & Επικοινωνιών μπορούν να την ενισχύσουν. Δείτε εδώ το σχετικό video
με την παρουσίαση ευρωπαϊκών έργων που ενισχύουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

9.

Μήπως κρύβεις μέσα σου μια αγρότισσα επιχειρηματία; Το ευρωπαϊκό έργο
«farmsUP!» δημιούργησε ένα διαδικτυακό διαδραστικό παιχνίδι μέσα από το
οποίο οι παίκτες και παίκτριες ζουν εικονικά τη ζωή του αγρότη / αγρότισσας και
καλούνται να απαντήσουν σε μερικές ερωτήσεις ώστε να δούμε «αλήθεια, πόσο αγροεπιχειρηματικά σκεφτόμαστε;». Κλικ και παίξε! Το farmsUP! ενθαρρύνει τους αγρότες
και τις αγρότισσες να σκεφτούν περισσότερο ως επιχειρηματίες, να ενδυναμώσουν
τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες και ικανότητες, εκμεταλλευόμενοι το δωρεάν
διαθέσιμο υλικό εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρουν 22 επιλεγμένα
ευρωπαϊκά έργα που ανταποκρίνονται άμεσα στην ανάγκη των αγροτών να αποκτήσουν
γνώσεις και τεχνογνωσία σε διαφορετικούς τρόπους τυποποίησης και προώθησης των
προϊόντων τους. Στη σελίδα του www.farmsup.eu πέρα από το διαδραστικό παιχνίδι,
θα βρείτε και την έξυπνη αναζήτηση, που θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τα ευρωπαϊκά
έργα που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες σας σε Μάρκετινγκ, Branding,
Έρευνα και Ανάπτυξη στη γεωργία, Εκπαίδευση και κατάρτιση, Βασικές δεξιότητες
επιχειρηματικότητας, Βιολογική καλλιέργεια, Αγροτουρισμό, κ.λπ.

10. Το ευρωπαϊκό έργο EDUCCKATE παρέχει σε φοιτητές / φοιτήτριες τμημάτων
Πολιτισμού και Δημιουργικότητας πρόσβαση σε επιχειρήσεις του χώρου καθώς
και ευκαιρίες να αναπτύξουν επιχειρηματικά projects & να ανακαλύψουν νέους
επαγγελματικούς δρόμους. Επίσης, ωφελεί τα ΑΕΙ μέσα από τη σύνδεση τους με
επιχειρήσεις στο χώρο του Πολιτισμού και της Δημιουργικότητας με στόχο την
ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών με εμπορική αξία τα οποία θα βασίζονται σε
ακαδημαϊκή έρευνα και γνώση. www.educckate.eu
11. Το Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής
το οποίο προσφέρει σε νέους/νέες ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να
αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διευθύνουν μικρές
επιχειρήσεις σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανταλλαγή εμπειριών
πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής κοντά σε έμπειρους επιχειρηματίες,
γεγονός που βοηθά τους νέους επιχειρηματίες να αποκτήσουν τις απαραίτητες
δεξιότητες για τη διοίκησης μίας μικρής επιχείρησης. Η οικονομική ενίσχυση των νέων
επιχειρηματιών συμβάλλει στην κάλυψη του κόστους ταξιδιού και διαμονής κατά την
επίσκεψή τους. Βρείτε εδώ τους σχετικούς οδηγούς (οδηγός για νέους επιχειρηματίες
// οδηγός για επιχειρηματίες υποδοχής) με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη
διαδικασία εγγραφής.
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ΑΡΘΡΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1.

“Bridging the Gender Gap: How big data can improve the lives of a billion women and
girls”, Melinda Gates, in www.foreignpolicy.com, (17/7/2013). Άρθρο της Αμερικανίδας
επιχειρηματία Melinda Gates, συνιδρύτριας του ιδρύματος Bill and Melinda Gates
Foundation (συζύγου του Bill Gates). Στο άρθρο γίνεται αναφορά στην έκθεση με τίτλο
Millennium Development Goals Report 2013 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και
επισημαίνεται η σημασία της αξιοποίησης του εργασιακού και επιχειρηματικού δυναμικού
του γυναικείου πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να αποτελέσει κεντρικό άξονα για
την ανάπτυξη και την έξοδο από την οικονομική κρίση και τη φτώχεια σε αναπτυγμένες
και αναπτυσσόμενες αγορές. Διαβάστε εδώ το άρθρο της Melinda Gates και το Millennium
Development Goals Report, UN, New York, 2013 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εδώ.

2.

«Αναγνωρίστε και χρησιμοποιήστε τα δυνατά σας σημεία για επιτυχία στην
επιχείρησή σας» Δρ. Σοφία Πρωτόπαπα (2013). Διαβάστε το άρθρο εδώ

3.

«Reflections on women in entrepreneurship and ICT: A reader» (Αγγλικά). Συλλογικό
έργο με επιλεγμένη αρθρογραφία για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού έργου ‘ladybizIT: Women entrepreneurship on the verge of ICT’ (2012)
// Συντονιστής έργου: Μίλητος Αναδυόμενες Τεχνολογίες & Υπηρεσίες. Δείτε εδώ το
συλλογικό τόμο σε ηλεκτρονική μορφή.

4.

«Mοχλός ανάπτυξης η γυναικεία επιχειρηματικότητα» Ρόδη Κράτσα, Αντιπροέδρος
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2007-2012, epixeiro.info (2012). Διαβάστε το άρθρο εδώ

5.

«H επιχειρηματικότητα χρειάζεται τις γυναίκες!» Ευγενία Τσουμάνη – Σπέντζα,
epixeiro.info (2012). Διαβάστε το άρθρο εδώ

6.

“Measuring Women Entrepreneurship”, OECD Publishing (2012). Μελέτη που έχει
εκπονηθεί από τον ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) και
στην οποία παρουσιάζονται χρήσιμοι ορισμοί, πηγές δεδομένων και μεθοδολογικά
εργαλεία για την ανάπτυξη στατιστικών μελετών και μοντέλων αξιολόγησης για τη
γυναικεία επιχειρηματικότητα σε διεθνές επίπεδο. Διαβάστε τη μελέτη εδώ.

7.

“Women Entrepreneurship: Problems and Means of Finance” (Αγγλικά), Magoulios, G.
& Kydros D., (2011). Άρθρο για την ανάγκη παροχής κινήτρων στις ΜΜΕ και ειδικότερα
τις γυναίκες επιχειρηματίες στην Ελλάδα και την ΕΕ, καθώς και τη διαθεσιμότητα
χρηματοδοτικών μηχανισμών, αλλά και τις δυσκολίες πρόσβασης σε αυτούς. Διαβάστε
το άρθρο εδώ.

8.

«Γυναικεία επιχειρηματικότητα και τοπική ανάπτυξη» Ι. Γιδαράκου, Πρακτικά 1ου
Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ν. Καρδίτσας (2008). Διαβάστε το άρθρο εδώ

9.

«Επιχειρείν, γένους θηλυκού, στην ύπαιθρο» Ζ. Κουταλιανού, Εφημερίδα Καθημερινή
(2008). Διαβάστε το άρθρο εδώ

10. «Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην ελληνική ύπαιθρο: Θέση – Πολιτικές –
Προοπτικές» Καθ. ΑΠΘ Όλγα Ιακωβίδου. Διαβάστε εδώ τη μελέτη.
11. Library of the European Parliament (2013), “Women’s entrepreneurship in the EU”
Ενημερωτικό δελτίο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις διαστάσεις, τις πολιτικές
και την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείτε το
ενημερωτικό δελτίο εδώ.
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O.E.ΣΥ.Ν.Ε.

& ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Είναι ήδη αποδεδειγμένο από έρευνες σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο ότι ο ρόλος της
γυναίκας επιχειρηματία έχει υποτιμηθεί και έχει υποβαθμιστεί στη σύγχρονη μικρή και
μεσαία επιχείρηση που σήμερα μέσα στις προκλήσεις της εθνικής αλλά και ευρωπαϊκής
οικονομικής κρίσης αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα που δεν μπορούν εύκολα να
ξεπεραστούν. Είναι αλήθεια πως ο δρόμος των επιχειρήσεων δεν ήταν ποτέ στρωμένος
με ροδοπέταλα για τις γυναίκες και πως ακόμα θεωρείται ανδροκρατούμενος ως ένα
βαθμό. Αλλά το αισιόδοξο κομμάτι είναι πως οι γυναίκες προχωρούν, εξελίσσονται και
πετυχαίνουν σημαντικά πράγματα παρά τις προκλήσεις, τα εμπόδια και τη δυσκολία
εξισορρόπησης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
Οι γυναίκες αρχίζουν πια να παίζουν σημαντικό ρόλο ως επιχειρηματίες ακόμα και σε τομείς
που παραδοσιακά θεωρούνται «ανδρικοί» και η τεχνολογία είναι ένας από αυτούς. Στην
τελευταία λίστα του περιοδικού Forbes με τις 100 ισχυρότερες γυναίκες στον κόσμο θα
δείτε πως το 15% προέρχεται από τον κλάδο της τεχνολογίας. Από την Μελίντα Γκέιτς, μέχρι
την Σέριλ Σάντμπεργκ που είναι το Ν°2 του Facebook, του κορυφαίου ιστοχώρου κοινωνικής
δικτύωσης, την Βιρτζίνια Ρομέτι, την Πρόεδρο της IBM, την Μαρίσα Μάγιερ που διοικεί το
Yahoo! και την Σαν Γιαφάνγκ της Huawei. Βεβαίως, το παράδειγμα αυτών των ευφυέστατων
και ικανότατων γυναικών επιχειρηματιών δίνει και πρέπει να συνεχίσει να δίνει δύναμη στις
νέες γυναίκες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν το χώρο, μιας και έχει απομείνει
πολύς δρόμος να διανυθεί ακόμα.
Όμως, το τοπίο τώρα δεν είναι άγνωστο. Επίσης, υπάρχει κίνητρο. Πρόσφατη διεθνής
μελέτη κατέληξε στο ενδιαφέρον συμπέρασμα πως ειδικά οι γυναίκες από χώρες χαμηλών
και μεσαίων εισοδημάτων, όπως η Ρωσία ή οι Φιλιππίνες, ή/και η Ελλάδα θα έλεγα εγώ, είναι
περισσότερο πιθανό να τολμήσουν να δημιουργήσουν τη δική τους start up επιχείρηση, εν
συγκρίσει με τις γυναίκες από χώρες υψηλότερων εισοδημάτων, όπως η Σουηδία, το Βέλγιο
ή η Αυστραλία. Και αυτό είναι πραγματικά ελπιδοφόρο!

Ανδρέας Στεφανίδης

Πρόεδρος, Ομοσπονδίας Ελληνικών
Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών
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Η Ο.Ε.ΣΥ.Ν.Ε. (Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών) // www.
esyne.gr, ως οικοδεσπότης φορέας, από την πρώτη χρονιά το 2008, της Παγκόσμιας
Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, καλεί ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς
που επιθυμούν να συμμετάσχουν διοργανώνοντας σχετικές εκδηλώσεις και δρώμενα να
επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://gr.unleashingideas.org/ και να εγγραφούν ως εθνικοί
συνεργάτες. Οι φορείς και οι οργανισμοί που συμμετέχουν στην Παγκόσμια Εβδομάδα
Επιχειρηματικότητας αποκτούν παγκόσμια προβολή, διευρύνοντας τα δίκτυα συνεργασίας
τους και διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε νέες, υπερεθνικές αγορές.
Η Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας, της οποίας η ΟΕΣΥΝΕ αποτελεί τον
οικοδεσπότη φορέα για την Ελλάδα, ξεκίνησε ως θεσμός το 2008 και αποτελεί κορυφαίο
γεγονός στον κόσμο των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε περισσότερες από 130
χώρες και 25.000 οργανισμούς πραγματοποιούνται ετησίως εκδηλώσεις, δραστηριότητες
και διαγωνισμοί με τη συμμετοχή εκατομμυρίων συμμετεχόντων, ομιλητών, διαγωνιζόμενων
και κοινού.
Μερικοί μόνο από τους διάσημους υποστηρικτές της ΠΕΕ είναι σημαντικές μορφές της
παγκόσμιας πολιτικοοικονομικής σκηνής όπως οι:
3 Barack Obama (Πρόεδρος των ΗΠΑ)
3 Πρίγκιπας Κάρολος (ΗΒ)
3 Yukio Hatoyama (Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας)
3 Michael Dell (Dell Inc)
3 Richard Branson (Virgin Group)
3 Muhammad Yunus (Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, 2006)

Η 6η Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί
μεταξύ 18-30 Νοεμβρίου 2013, ενώ έχουν ήδη προγραμματιστεί και συνεχίζονται να
προγραμματίζονται ποικίλες δράσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων (http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/index_el.htm).
To 2013 συστάθηκε και το Εθνικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας
Επιχειρηματικότητας, υπό τον συντονισμό του Προέδρου της Ο.Ε.ΣΥ.Ν.Ε. κ. Ανδρέα
Στεφανίδη.
Η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών ιδρύθηκε στις 25 Ιουνίου
2001 και σήμερα αποτελείται από 7 Συνδέσμους Νέων Επιχειρηματιών σε διαφορετικές
περιφέρειες της χώρας [1. ΕΣΥΝΕ Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων, 2. ΕΣΥΝΕ Θεσσαλονίκης
και Κεντρικής Μακεδονίας, 3. ΕΣΥΝΕ Βορειο - Ανατολικού Αιγαίου, 4. ΕΣΥΝΕ Θεσσαλίας, 5.
ΕΣΥΝΕ Ηπείρου, 6. ΕΣΥΝΕ Ιονίων Νήσων, 7. Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών Αρκαδίας].
 Περισσότερες πληροφορίες εδώ
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