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Αξιοποιώντασ 
κατά το 

ξεκίνθμα: 

Αντιμετωπίηοντασ 
αποτελεςματικά: 

Ιςορροπώντασ 
ςτουσ ρόλουσ 

τθσ: 

Με 
εφόδια: 

Παράγοντεσ 
επιτυχίασ: 

Κερδίηοντασ: 

Ατενίηω το επιχειρθματικό μου μζλλον … 

Η διαδρομι ςτον επιχειρθματικό ςτίβο 

? ? ? ? ? ? 



Πξνθίι επηρεηξήζεσλ 

 Πεξηζζόηεξεο από 1 ζηηο 2 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην θιάδν 

ησλ ππεξεζηώλ. 

 

 Πξνζαλαηνιηζκόο ζηελ εγρώξηα 

αγνξά θαη ην εμσηεξηθό. 

 Δλζαξξπληηθό όηη άλσ ηνπ 50% 

απεπζύλνληαη θαη ζηηο αγνξέο 
ηνπ εμσηεξηθνύ.  

Δμαγσγηθό Δγρώξην Καη ηα δύν 

5% 

43% 

52% 

Παξαγσγή 
9% Μεηαπνίεζε 

10% 

Δκπόξην 
21% 

Τπεξεζία 
60% 



Πξνθίι γπλαηθώλ επηρεηξεκαηηώλ 

Εξγαζηαθή εκπεηξία 

 Πεξηζζόηεξεο από 1 ζηηο 2 

απέθηεζαλ εκπεηξία & γλώζε 

πξηλ ηελ αλάιεςε 

επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο. 

 1 ζηηο 3 μεθίλεζαλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηνπο 

δξαζηεξηόηεηα κεηά ην 2005. 

 

Δξγαδόκνπλ 
ζε 

επηρείξεζε 
54% 

πνύδαδα 
34% 

Δπηρεηξνύζα 
κε άιιε ηδέα 

κνπ 
7% 

Γελ είρα 
απαζρόιεζε 

2% Άιιν  
3% 

Ζωσ το 1990 1991 - 2004 2005 και μετά

24%

44%

32%



Πξνθίι γπλαηθώλ επηρεηξεκαηηώλ 

Ηιηθία θαη Μόξθσζε 

 4 ζηηο 5 βξίζθνληαη ζηελ πην 

παξαγσγηθή ειηθία (35 – 54) 

Δευτεροβάκμια 
11% 

Σριτοβάκμια 
32% 

Μεταπτυχιακό 
- Διδακτορικό 

58% 

25-34 35-44 45-54 Πάνω από 55 

12% 

37% 
42% 

10% 

 Τςειό κνξθσηηθό επίπεδν 



Κύξην θίλεηξν γηα ηελ επηινγή ηνπ «επηρεηξείλ» 

 Γεύηεξεο γεληάο γπλαίθεο 

επηρεηξεκαηίεο πνπ έρνπλ 

γαινπρεζεί κέζα ζην «επηρεηξείλ» 

θαη επηιέγνπλ λα ζπλερίζνπλ ηελ 

νηθνγελεηαθή παξάδνζε. 

 Δπηζπκία γηα αλεμάξηεηε δξάζε, 

ρσξίο «αθεληηθό». 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

υνζχιςθ οικογενειακισ επιχείρθςθσ

Επικυμία για δικι μου δουλειά (ανεξαρτθςία)

Μια ιδζα που είχα

Μια πρόταςθ ςυνεργαςίασ που μου ζγινε

Αναηιτθςθ επιπλζον ειςοδιματοσ

Αντιμετώπιςθ τθσ ανεργίασ

Απουςία ικανοποίθςθσ από προθγοφμενθ δουλειά

Άλλο

31%

31%

20%

9%

3%

2%

2%

1%



Δπηρεηξεκαηηθή ηδέα 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Άλλο

Αναπαριγαγε επιτυχθμζνθ δραςτθριότθτα ςτο εξωτερικό

Ήταν καινοτόμα

Κάλυπτε αναμενόμενθ ηιτθςθ

Αναπαριγαγε επιτυχθμζνθ δραςτθριότθτα ςτθν Ελλάδα

Κάλυπτε ζνα κενό ςτθν αγορά

Αξιοποιοφςε τθν εκτεταμζνθ εμπειρία και γνώςθ μου

3%

7%

8%

13%

19%

24%

26%

 Σα δύν βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο:  

 Γελληέηαη κέζα από απνθηεζείζα εκπεηξία  

 Καιύπηεη έλα θελό ζηελ αγνξά 



Αξρηθή επέλδπζε θαη ρξεκαηνδόηεζε 

 ρεηηθά κηθξή ε αξρηθή επέλδπζε (< 30.000 €) γηα 1 ζηηο 2 επηρεηξεκαηίεο. 

 1 ζηηο 3 ρξεκαηνδόηεζε ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο ηδέα από πξνζσπηθέο 

απνηακηεύζεηο ελώ 1 ζηηο 4 από νηθνγελεηαθά ή θηιηθά πξόζσπα. 

<  €30.000 €30.001 - 
€100.000 

> €100.000 

50% 

23% 

27% 

Σραπεηικό 
δάνειο 

16% 

Venture capital 
1% 

Οικογζνεια – 
φίλοι 
26% Προςωπικζσ 

αποταμιεφςεισ 
38% 

Επιχειρθματικοί 
ςυνεργάτεσ 

9% 

Κρατικι 
επιδότθςθ 

6% 

Άλλο 
4% 

 



Πξνβιήκαηα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Παξόκνηα πξνβιήκαηα κε 

ηελ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ 

Διιάδα.  

 Γξαθεηνθξαηία  

 Δμαζθάιηζε 

ρξεκαηνδόηεζεο 

 

Δμαζθάιηζε 
ρξεκαηνδόηεζεο 

15% 

Αληαγσληζκόο 
18% 

Μάξθεηηλγθ / 
πξνώζεζε 

25% 

Γξαθεηνθξαηία 
22% 

Έιιεηςε 
ζεζκηθήο / 
θξαηηθήο 

πιεξνθόξεζεο 
12% 

Άιιν 
9% 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΓΤΝΑΙΚΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

Γραφειοκρατία / Διαφθορά 

Φορολογία (Ρυθμίσεις, Συντελεστζς) 

Χρηματοδότηση 

Εργασιακά (Νομοθεσία, Ήθος, Μόρφωση) 

Νομοθετικό Καθεστώς 

Άλλο 

35% 

20% 

14% 

12% 

11% 

8% 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Source: The World Economic Forum, "Global Competitiveness Report 2011-2012" 



Ιδηαηηεξόηεηεο ιόγσ ηνπ θύινπ 

 

 1 ζηηο 2 ζεσξεί ηελ ηζνξξνπία κεηαμύ 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ «επηρεηξείλ» σο 

κείδνλ πξόβιεκα. 

 ρεδόλ 1 ζηηο 3 αλαθέξεη ην δήηεκα ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ θαη ηελ απνδνρή ηεο 

γπλαίθαο από ηελ αγνξά. 

 

Έιιεηςε 
δηαζέζηκνπ 
ρξόλνπ γηα 
νηθνγέλεηα / 

παηδηά 
49% 

Απνδνρή από 
ηελ αγνξά 

12% 

Πίεζε από ηελ 
νηθνγέλεηα 

4% 

ηεξεόηππα / 
πξνθαηαιήςεηο 
γηα ην ξόιν ηεο 

γπλαίθαο  
25% 

Καλέλα 
πξόβιεκα 

8% 

Ζγγαμθ Άγαμθ Διαηευγμζνθ 

64% 

23% 
13% 

Κανζνα Παιδιά (1-2) Παιδιά (3 και άνω) 

33% 

58% 

10% 



Υαξαθηεξηζηηθά ηεο γπλαίθαο επηρεηξεκαηία 

 

 1 ζηηο 3 πξνβάιιεη ηελ 

εξγαηηθόηεηα καδί κε 

ηελ επηκνλή σο ηα 

θπξηόηεξα αηνύ ελώ 1 

ζηηο 4 ηελ 

δεκηνπξγηθόηεηα θαη 

θαηλνηνκία. 

 

 Ωο πξνζσπηθόηεηεο 

απηνραξαθηεξίδνληαη σο 

δηνξαηηθέο ελώ ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα είλαη 

επίζεο ε ηθαλόηεηα γηα 

επηθνηλσλία θαη ε 

δηαρείξηζε ησλ 

αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ 

1% 

5% 

9% 

9% 

10% 

11% 

22% 

34% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

Άιιν 

Αλάιεςε ηζνξξνπεκέλνπ ξίζθνπ 

Σξόπνο δηνίθεζεο 

Αηζηνδνμία 

Καηαλόεζε αλαγθώλ αγνξάο 

Δπειημία 

Γεκηνπξγηθόηεηα / θαηλνηνκία 

Δξγαηηθόηεηα - Δπηκνλή 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 

Άιιν  

Πεηζώ 

Κνηλσληθόηεηα 

Αλάπηπμε ζρέζεσλ 

Δπηθέληξσζε ζηνπο αλζξώπνπο 

Δπηθνηλσλία 

Γηνξαηηθόηεηα 

2% 

10% 

12% 

17% 

18% 

20% 

21% 



Παξάγνληεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο επηηπρίαο 

  

 Η πνηόηεηα πξντόλησλ / ππεξεζηώλ είλαη ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο. 

 1 ζηηο 4 ραξαθηεξίδεη ζεκαληηθό παξάγνληα ηελ επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ ζπλεξγαηώλ. 

Δπηινγή θαηάιιεισλ 
ζπλεξγαηώλ  

26% 

Πηζηνί πειάηεο 
12% 

Πνηνηηθό πξντόλ / 
ππεξεζία 

41% 

Απνηειεζκαηηθά 
θαλάιηα πξνώζεζεο  

2% 

Αληαγσληζηηθέο ηηκέο 
7% 

Γηθηύσζε / 
πξνβνιή 

11% 

Άιιν  
2% 



Οθέιε από ηελ επηρεηξεκαηηθή πνξεία 

  

 Η ηθαλνπνίεζε από  ηελ επηρεηξεκαηηθή πξνζπάζεηα,  ε πξνζσπηθή 

σξηκόηεηα θαη ε αλαγλώξηζε ήηαλ ηα θέξδε από ην επηρεηξεκαηηθό ηνπο 

ηαμίδη. 

Ιθαλνπνίεζε 
33% 

Αλεμαξηεζία 
8% 

Κνηλσληθή / 
επαγγεικαηηθή 

αλαγλώξηζε 
24% 

Πξνζσπηθή σξηκόηεηα 
28% 

Οηθνλνκηθή επκάξεηα 
7% 

Άιιν  
1% 



Απνηειέζκαηα  θαη πξννπηηθέο 

  

 Άλσ ηνπ 90% ραξαθηεξίδεη σο ζεηηθά ή πνιύ ζεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. 

 Δλ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη πξννπηηθέο εθηηκώληαη σο ζεηηθέο. Η 

κεγάιε πιεηνςεθία αηελίδεη κε αηζηνδνμία ην κέιινλ! 

 
Πνιύ 

ζεηηθέο 
Θεηηθέο Οπδέηεξεο Αξλεηηθέο 

10% 

61% 

20% 
10% 

Πνιύ 
ζεηηθά 

Θεηηθά Οπδέηεξα Αξλεηηθά 

17% 

70% 

10% 
2% 



Μεξηθά από ηα ζρόιηα … 

    

 

H αίζζεζε 

δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ε 

ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα 

βειηίσζε θαη γηα λέεο 

ηδέεο θαζώο θαη ε αίζζεζε 

πξνζθνξάο ζε λεώηεξνπο 

επαγγεικαηίεο 
 

Η ραξά ηεο δεκηνπξγίαο θαη ε 

ηθαλνπνίεζε όηη άκα πηζηέςσ 

ζε θάηη θαη δνπιέςσ γηα απηό 

κπνξώ λα πεηύρσ ηνπο ζηόρνπο 

κνπ θαη παξάιιεια λα 

απνδείμσ ζηα 4 παηδηά κνπ όηη 

όηαλ θαλείο έρεη όξακα, γλώζεηο 

θαη δνπιεύεη ζθιεξά νδεγείηαη 

πξνο ηελ επηηπρία 

Έθαλα ην 

ρόκπη κνπ 

επάγγεικα. 

Όηαλ πηζηέςεηο 

ζηνλ εαπηό ζνπ θαη 

επηκέλεηο κπνξείο 

λα θαηαθέξεηο 

πνιιά 

 

Ο ηνικώλ, ληθά. Αξθεί λα 

γλσξίδεη πξαγκαηηθά , ην 

κνλαδηθό ηνπ δπλαηό ζεκείν, 

πξντόλ ή ππεξεζία πνπ 

πξνζζέηεη θαη έρεη αληίθξηζκα 

ζηελ αγνξά 

Δεκηνπξγηθόηεηα, 

ζπλεηζθνξά ζην θνηλσληθό 

ζύλνιν, δηαρείξηζε 

αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ, 

ρηίζηκν δεζκώλ πέξα από 

ηελ πειαηεηαθή ζρέζε, 

πξνζσπηθή σξίκαλζε 



Γεληθό ζπκπέξαζκα έξεπλαο 

πληαγή γηα «επηρεηξείλ» κε απμεκέλεο 

πηζαλόηεηεο λα θαηαιήμεη ζε επηηπρία: 
 

“Με εθόδιο ηις καλές ζποσδές και ηην επιτειρημαηική κοσληούρα και  

παρά ηην έλλειυη διαθέζιμοσ τρόνοσ,  

δηαηήξεζα ηελ νηθνγελεηαθή κνπ ηζνξξνπία και  

με όπλα ηην επηκνλή και ηη δηνξαηηθόηεηα  

κέρδιζα αλαγλώξηζε, νοιώθφ ηθαλνπνίεζε και αηζηνδνμώ για ηο μέλλον” 



Αξιοποιώντασ 
κατά το 

ξεκίνθμα: 

Εμπειρία 
 

Επιχειρθματικι   
Κουλτοφρα 

 
Γνώςθ 

Αντιμετωπίηοντασ   
αποτελεςματικά: 

Ιςορροπώντασ 
ςτουσ ρόλουσ 

τθσ: 

Γραφειοκρατία 
 

Κανάλια 
προώκθςθσ 

 
Marketing 

Μθτζρασ 
 

υηφγου 
 

Επιχειρθματία 

Με 
εφόδια: 

Εργατικότθτα 
 

Επιμονι 

Παράγοντεσ 
επιτυχίασ: 

Διορατικότθτα 
 

Ποιότθτα  

Κερδίηοντασ: 

Ικανοποίθςθ 
 

Προςωπικι 
ωριμότθτα  

Ατενίηω το επιχειρθματικό μου μζλλον με μεγάλθ αιςιοδοξία!!! 

Η διαδρομι ςτον επιχειρθματικό ςτίβο 



Γπλαηθεία Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
 

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρακαλοφμε  

να επικοινωνιςετε μαηί μασ ςτο info@bgs.gr 

mailto:info@bgs.gr
mailto:info@bgs.gr
mailto:info@bgs.gr
mailto:info@bgs.gr
mailto:info@bgs.gr
http://www.bgs.gr/main.php?l1=78&l2=150

