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Μια εκτεταμένη, πρωτοποριακή έρευνα 

#1. Σε βάθος ποιοτική έρευνα με 8 δυαδικές και 8 ατομικές συνεντεύξεις 

      (1,5-2 ώρες) με επιχειρηματίες, άντρες & γυναίκες, ποικιλία κλάδων  

#2. Ποσοτική έρευνα σε 360 επιχειρηματίες (1-9), άντρες & γυναίκες,  

      ποικιλία κλάδων, Αθήνα & Θεσσαλονίκη  

 Εκτεταμένη θεματολογία σε νοοτροπία, κίνητρα, απόψεις, στάσεις, 

προκλήσεις & ευκαιρίες, εμπόδια & ανάγκες 

 Σχεδιασμός, υλοποίηση, ανάλυση, επεξεργασία, παρουσίαση ομάδα 

      Vodafone – Focus Bari, Ιούνιος-Ιούλιος 2020 

Ευχαριστούμε  
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Ας τονίσουμε ότι… 

#1. Ο λόγος που η έρευνα κάλυψε άντρες και γυναίκες ήταν κυρίως για να 

εντοπιστούν οι μεταξύ τους διαφορές, και μέσα από αυτές να     

προσδιοριστεί το προφίλ των γυναικών επιχειρηματιών  

#2. Οι διαφορές που εντοπίζονται σχετίζονται / απορρέουν από πολλούς 

παράγοντες:      

 Εγγενείς, βιολογικές διαφορές (ανδρικός-γυναικείος εγκέφαλος / ενέργεια) 

 Ιστορική εξέλιξη της θέσης των γυναικών στο επιχειρείν / ηγεσία 

 Κοινωνικές επιρροές & στερεότυπα 

 Ευρύτερη κουλτούρα (ρόλοι, νοοτροπία) 

#3. Αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε φύλου, που     

συνολικά συνθέτουν την «επιχειρηματική προσωπικότητα»  



Η επιχειρηματικότητα είναι μία! 

Μια ιδιαίτερη, ξεχωριστή προσωπικότητα με εξέχοντα χαρακτηριστικά 

Επιμονή & 
αντοχή  

Υπομονή & 
σταθερή πρόοδος 

Φιλοδοξία 

Δημιουργικότητα / 
ευελιξία 

Ανάληψη ψηλού 
ρίσκου 

Έλεγχος & 
απόλυτη ευθύνη 

Ιεραρχική 
Διοίκηση 

Συνεργασία 
δίνοντας το 
πρότυπο 

Αυτοπεποίθηση & 
σιγουριά 

Ενσυναίσθηση & 
ομαλές σχέσεις 

Καθιερωμένα, βασικά & διαχρονικά  που σχετίζονται περισσότερο με την ανδρική ενέργεια 

Συμπληρωματικά χαρακτηριστικά , ιδιαίτερα πολύτιμα στην σύγχρονη εποχή που σχετίζονται 
περισσότερο με την θηλυκή ενέργεια   
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«Ποια από τα παρακάτω θα λέγατε ότι είναι σημαντικότερα 
χαρακτηριστικά σας ως ιδιοκτήτης / ιδιοκτήτρια επιχείρησης;» 
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Υπομονή/ ψυχραιμία 

Προσωπικό ενδιαφέρον/φροντίδα  

Κοινωνικότητα / εξωστρέφεια 

Δημιουργικότητα 

Σταθερότητα/ προσεκτικές κινήσεις 

Ευελιξία / προσαρμοστικότητα 

Αυτοπεποίθηση / Πιστεύω σε μένα 

Φιλοδοξία / υψηλοί στόχοι 

Ηγετικές ικανότητες 

Τελειομανία 

Δε φοβάμαι να ρισκάρω 

52 
51 
49 

47 
47 

44 

39 
23 

21 
17 
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Αυτοπεποίθηση / Πιστεύω σε μένα 

Υπομονή/ ψυχραιμία 

Κοινωνικότητα / εξωστρέφεια 

Προσωπικό ενδιαφέρον /φροντίδα 

Δημιουργικότητα 

Ευελιξία / προσαρμοστικότητα 

Σταθερότητα/ προσεκτικές κινήσεις 

Φιλοδοξία / υψηλοί στόχοι 

Τελειομανία 

Ηγετικές ικανότητες 

Δε φοβάμαι να ρισκάρω 

% % 
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18 

10 
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Το όνειρό μου/επιχειρηματικό μυαλό  

Ανεξαρτησία/ευελιξία 

Αγαπώ το αντικείμενό μου 

Ευκαιρία να βγάλω πολλά χρήματα 

Οικογενειακή επιχείρηση 

Ανασφάλεια απόλυσης 

Να ικανοποιήσω τις φιλοδοξίες μου 

Δεν είχα επιλογή/μονόδρομος 

Κοινωνική αναγνώριση/σεβασμός 

Ισορροπία επ/κής-προσωπικής ζωής 

52 

51 

49 

47 

47 

44 

39 

23 

21 
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Ευκαιρία να βγάλω πολλά χρήματα 

Το όνειρό μου/επιχειρηματικό μυαλό  

Οικογενειακή επιχείρηση  

Αγαπώ το αντικείμενό μου  

Ανεξαρτησία / ευελιξία 

Δεν είχα επιλογή / μονόδρομος 

Ανασφάλεια απόλυσης 

Να ικανοποιήσω τις φιλοδοξίες μου  

Ισορροπία επ/κής/προσωπικής ζωής  

Κοινωνική αναγνώριση/σεβασμός  

% % 

Τα κίνητρα που οδηγούν τις γυναίκες και τους άντρες στο 
επιχειρείν, επίσης παρουσιάζουν διαφορές  

6 



Διαφορές μεταξύ των δύο φύλων διακρίνονται ακόμα και 
στον τρόπο που «τρέχουν» τις επιχειρήσεις τους (% συμφωνίας) 

68 

59 
67 65 

55 
47 

54 
62 

19 21 

Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες 

Αποφεύγω τα 
μακροπρόθεσμα/ μεγάλα 
σχέδια για την επιχ/ση, 
προτιμώ να προχωρώ 

βήμα-βήμα 

Έχω συναισθηματικό 
δέσιμο με την επιχ/ση, 
δύσκολα θα μπορούσα 

να την αποχωριστώ 

Όταν πρέπει να πάρω 
μια επιχειρηματική 

απόφαση, 
συμβουλεύομαι την 

οικογένειά μου 

Ψάχνω συνεχώς νέες 
ευκαιρίες & εργαλεία για 
να εξελίξω την επιχ/ση  

Προτιμώ κινήσεις με 
ρίσκο αλλά υψηλά 

δυνητικά κέρδη 
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47 

44 

31 

31 

27 

23 

21 
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Έλλειψη κρατικών κινήτρων 

Έλλειψη χρηματοδότησης 

Δεν εμπιστεύομαι εύκολα τρίτους 

Μη κατάλληλες γνώσεις τεχνολογίας 

Μη κατάλληλες γνώσεις marketing 

Δεν θέλω επιπλέον υποχρεώσεις  

Έλλειψη κατάλληλου ανθρ. Δυναμικού 

Έλλειψη κατάλληλων συνεργατών 

Δεν πιστεύω ότι θα τα καταφέρω 

Μη υποστήριξη από οικογένεια 

52 

51 

49 

47 

47 

44 

39 

23 

21 
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Ελλειψη κρατικών κινήτρων 

Ελλειψη χρηματοδότησης 

Δεν εμπιστεύομαι εύκολα τρίτους  

Δεν θέλω επιπλέον υποχρεώσεις  

Ελλειψη κατάλληλων συνεργατών  

Ελλειψη κατάλληλου ανθρ.δυναμικού 

Μη κατάλληλες γνώσεις marketing  

Μη κατάλληλες γνώσεις τεχνολογίας 

Μη υποστήριξη από οικογένεια  

Δεν πιστεύω ότι θα τα καταφέρω  

% % 

Ενώ τα εμπόδια της εξέλιξης εκφράζονται διαφορετικά από 
τις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες 
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Ενώ σαφώς οι γυναίκες δηλώνουν συγκριτικά μικρότερη 
εξοικείωση και γνώση τεχνολογίας 

15 19 

52 
59 

28 
20 
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Γυναίκες Άντρες 

Δεν έχω (σχεδόν) καθόλου επαφή με την 
τεχνολογία και τον ψηφιακό κόσμο 

Δεν έχω μεγάλη εξοικείωση με την τεχνολογία, 
γνωρίζω μόνο τα βασικά 

Κάνω τακτική χρήση της τεχνολογίας, πχ. 
emails, social media  κλπ, αλλά δεν είμαι 
ειδικός 

Η τεχνολογία είναι τρόπος ζωής για μένα, 
γνωρίζω και χρησιμοποιώ πολλά περισσότερα 
από τους γύρω μου 

22% 33% 
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Συμπεράσματα 

• Οι γυναίκες οδηγούνται στο επιχειρείν περισσότερο από συναισθηματικά κίνητρα (εκπλήρωση 

ονείρου, ανεξαρτησία) 

• Οι γυναίκες φαίνεται να έχουν μειωμένη πίστη στις δυνατότητές τους στον ρόλο τους ως 

επιχειρηματίες σε σχέση με ό,τι δηλώνουν οι άνδρες 

• Οι γυναίκες τείνουν να κινούνται πιο συγκρατημένα σε σχέση με τους άντρες: προτιμούν τις πιο 

προσεκτικές κινήσεις και δεν αναζητούν τόσο έντονα νέες ευκαιρίες 

• Οι γυναίκες αναγνωρίζουν την έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων τεχνολογίας ως 

σημαντικότερο εμπόδιο για να εξελίξουν την επιχείρησή τους απ’ ότι δηλώνουν οι άντρες 

• Οι γυναίκες έχουν μικρότερη εξοικείωση και πιο περιορισμένες γνώσεις για την τεχνολογία και 

τις εφαρμογές της απ΄ότι  οι  άντρες 


