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Εισαγωγή

Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί μία στροφή στην ετήσια έκθεσή
μας σχετικά με την ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων σε ηγετικές
θέσεις. Πέρα από τη δημοσίευση των στοιχείων, τη συζήτηση και
τις προτάσεις που ακολουθούν, το 2019 κάνουμε ένα βήμα προς
τα εμπρός για να σκιαγραφήσουμε μια συνειδητή και σκόπιμη
δράση την οποία θα μπορούν να αναλάβουν οι επιχειρήσεις.
Πρόκειται για πρακτικά βήματα με σκοπό την αύξηση του
αριθμού των γυναικών στην ανώτερη διοίκηση, σε όλους τους
ρόλους εργασίας, τους κλάδους και τις γεωγραφικές περιοχές.
Ως ηγέτες των επιχειρήσεων του κόσμου, έχετε τη δύναμη
να φέρετε την πραγματική αλλαγή. Αν και τους τελευταίους
12 μήνες έχει σημειωθεί θετική πρόοδος, ελάχιστοι,
συμπεριλαμβανομένης της Grant Thornton, μπορούν να
ισχυριστούν ότι η μάχη για την πολυμορφία των φύλων έχει
νικητή. Η επιχειρηματική κουλτούρα, οι πολιτικές προσλήψεων
και η διατήρηση του προσωπικού δεν έχουν δημιουργήσει
τις αναμενόμενες ποσοστώσεις των φύλων στις τάξεις της
ανώτερης διοίκησης.
«Αυτό είναι κάτι που γνωρίζουμε πολύ καλά, διότι εδώ και 15
χρόνια εξετάζουμε διεξοδικά τα παγκόσμια στοιχεία χιλιάδων
επιχειρήσεων», λέει η Αλεξάνδρα Μπαλτούκα, Partner, Head of
Marketing & Client Εxperience.
Στις αρχές του 2018, εξετάσαμε εκ των έσω, πόσα έχουμε επιτύχει οι
ίδιοι ως οργανισμός σε αυτό τον τομέα. «Τα αποτελέσματα έδειξαν πως
σε παγκόσμιο επίπεπδο δεν έχει υπάρξει αρκετή πρόοδος», αναγνωρίζει
η Κατερίνα Κουλούρη, Partner, Head of People Experience & Culture.
«Συνειδητοποιήσαμε και εμείς πως δεν διαφέρουμε πολύ από την
εξωτερική αγορά εργασίας, παρόλο που η κουλτούρα και οι πολιτικές
μας υποστηρίζουν το αντίθετο» σημειώνει η ίδια.
Πράττοντας το σωστό
Η ισότιμη εκπροσώπηση των δύο φύλων δεν είναι σωστή μόνο από
κοινωνική άποψη, αλλά αποτελεί και την καλύτερη στρατηγική για τις
επιχειρήσεις, καθώς «υπάρχει μια σημαντική ερευνητική βάση που
αποδεικνύει μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της πολυμορφίας των δύο
φύλων σε επίπεδο ηγεσίας και των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων»,
λέει η κ. Κουλούρη. «Στο σημερινό περίπλοκο και ασταθές περιβάλλον,
οι επιχειρήσεις οφείλουν να ανταποκρίνονται με ευελιξία και να
καινοτομούν καθώς γνωρίζουμε ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ
της καινοτομίας και της πολυμορφίας. Η ίση αντιμετώπιση των δύο
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φύλων μακροχρόνια, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη δέσμευση των
επιχειρήσεων στην ουσιαστική υποστήριξη των γυναικών, τη δημιουργία
ευκαιριών, την εξάλειψη προκαταλήψεων και τη διαμόρφωση μιας
κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς» επισημαίνει η κ. Μπαλτούκα.
Η έρευνα του 2019 είναι ενθαρρυντική, καθώς αποκαλύπτει το
υψηλότερο ποσοστό γυναικών παγκοσμίως σε ανώτερες διοικητικές
θέσεις. Συγκεκριμένα ανέρχεται στο 29% καταγράφοντας αύξηση της
τάξης του 5% τον τελευταίο χρόνο, γεγονός που υποδηλώνει μια πιο
ενεργή και στοχοθετημένη προσέγγιση για τη βελτίωση της ανισότητας
μεταξύ των δύο φύλων. Παρ ‘όλα αυτά, η αύξηση αυτή δεν επαρκεί για
τη διασφάλιση των σωστών ποσοστόσεων σε μακροπρόθεσμη βάση.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν σκόπιμες και
συνεχείς ενέργειες για την διατήρηση των αλλαγών. «Οι στοχευμένες
πρωτοβουλίες μπορούν να δώσουν μια ώθηση για την αλλαγή, αλλά τα
πραγματικά αποτελέσματα φαίνονται εκεί που η ηγεσία μιας επιχείρησης
υποστηρίζει ένθερμα τέτοιου είδους πρωτοβουλίες» αναφέρει
χαρακτηριστικά η κ. Κουλούρη και συνεχίζει πως «έτσι το σύνολο
της επιχείρησης διέπεται από αυτή τη φιλοσοφία και συνεπώς όλα τα
στελέχη υποστηρίζουν ότι αυτή είναι η κουλτούρα μας».
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Υπάρχουν περιοχές του κόσμου με επιτυχείς πρακτικές στο θέμα της
πολυμορφίας των δύο φύλων και σίγουρα πολλές χώρες μπορούν να
ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. Ειδικότερα, η Ανατολική Ευρώπη
έχει το υψηλότερο ποσοστό γυναικών σε υψηλόβαθμες θέσεις, με το
32% της ανώτερης διοίκησης να είναι γένους θηλυκού. Στον αντίποδα,
η Λατινική Αμερική καταγράφει τη χειρότερη απόδοση με μόλις
το 25% των γυναικών να βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις. «Σίγουρα
υπάρχουν περιοχές του κόσμου που πρωτοπορούν στη δημιουργία μιας
κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς. Για αυτό το λόγο αποτελεί έκπληξη
το γεγονός ότι σε αυτές τις χώρες, οι επιχειρήσεις δεν επιδιώκουν
περισσότερο τη διάδοση της πολυμορφίας των δύο φύλων. Σύμφωνα
με την έρευνα, η Ελλάδα διολίσθησε κατά 4% το 2019 σε ό,τι αφορά
στο ποσοστό των γυναικών που κατέχουν ανώτερες διοικητικές θέσεις.
Αυτό σηματοδοτεί την ανάγκη νεων πρωτοβουλιών στη χώρα μας για
την ίση αντιμετώπιση των δύο φύλων», λέει ο Θανάσης Ξύνας, Partner,
Assurance.

«Στο σημερινό, πολύπλοκο,
παγκόσμιο περιβάλλον, οι
επιχειρήσεις για να επιβιώσουν
και να αναπτυχθούν πρέπει να
επιδιώξουν την αλλαγή στην
εταιρική κουλτούρα, λειτουργώντας
με καινοτόμες ιδέες και υιοθετώντας
πολιτικές ενσωμάτωσης. Η
πολυμορφία είναι θεμελιώδους
σημασίας για την επιχείρηση του
μέλλοντος».
Βασίλης Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος
Grant Thornton στην Ελλάδα

Κάνοντας το επόμενο βήμα
Το σημαντικότερο στοιχείο της φετινής έρευνας είναι ότι μια δυναμική
αρχίζει να χτίζεται. Αυτή τη στιγμή, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα στοιχεία
της έρευνας και την πολυετή εμπειρία της Grant Thornton, θέλουμε να
δομήσουμε ένα σχέδιο δράσης για την πρόοδο της ίσης μεταχείρισης
των φύλων. «Η ώρα για συνειδητή δράση είναι τώρα», δηλώνει η κ.
Μπαλτούκα, «για αυτό το 2019 προσπαθούμε να εντοπίσουμε τρόπους
με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να κινηθούν προς την ισότητα
των φύλων».
Ανοίγοντας τον διάλογο στην παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα
για αυτό το θέμα, ελπίζουμε να επιτύχουμε θετικές και καταλυτικές
αλλαγές. Η κ. Μπαλτούκα χαρακτηριστικά τονίζει: «Δεν υπάρχει κανένας
λόγος να μην αναζητήσουμε μια προσέγγιση που θα αγκαλιάζει τη
διαφορετικότητα και θα εξασφαλίζει την ενσωμάτωσή της. Είναι ο μόνος
τρόπος να δημιουργήσουμε ομάδες που μπορούν να πετύχουν».
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«Σύμφωνα με την έρευνα
“International Business Report:
Women in business” για το 2019
το χάσμα ανδρών-γυναικών στις
ανώτερες διοικητικές θέσεις είναι
πολυπαραγοντικό. Τα στοιχεία
αναδεικνύουν την έλλειψη ευκαιριών
επαγγελματικής ανάπτυξης
και την ανεύρεση χρόνου για
άλλες δραστηριότητες πέρα
από τις επαγγελματικές, ως τα
σημαντικότερα εμπόδια στην
ανέλιξη των γυναικών στελεχών σε
παγκόσμια κλίμακα».
Λίνα Καζά,
Partner, Assurance

«Η δημιουργία μιας εταιρικής
κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς
αποτελεί μια πρόκληση για
κάθε οργανισμό. Η υιοθέτηση
πρωτοβουλιών για την ενδυνάμωση του
“work life balance” και η δυνατότητα
ευέλικτης εργασίας, δημιουργούν ένα
εργασιακό περιβάλλον φιλικότερο
προς τις γυναίκες. Όλα αυτά σε
συνδυασμό με την προθυμία των
ηγετών να αγκαλιάσουν την αξία της
πολυμορφίας, θα οδηγήσουν στην
επιθυμητή αλλαγή».
Κατερίνα Κουλούρη,
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Partner, Head of People Experience & Culture

Παγκόσμια ευρήματα
Διατηρώντας τη δυναμική
Σε παγκόσμιο επίπεδο, σημειώνεται πρόοδος σε ό,τι αφορά στην πολυμορφία
των δύο φύλων στις επιχειρήσεις. Μετά το κίνημα #MeToo και τον
εξονυχιστικό έλεγχο για την ανισορροπία στις αμοιβές των δύο φύλων, το
2019 καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό γυναικών σε ανώτερες θέσεις,
αγγίζοντας μάλιστα το 29%. Επιπλέον φέτος σημειώνεται η μεγαλύτερη
άνοδος στο ποσοστό των γυναικών σε διευθυντικούς ρόλους ανά τον κόσμο,
αυξανόμενο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες από το 24% το 2018.

Με άλλα λόγια είναι η πρώτη φορά όπου μία στις τέσσερις ανώτερες διοικητικές
θέσεις καταλαμβάνεται από γυναίκες. Εντούτοις, η πρόοδος προχωρά με αργούς
ρυθμούς: οι βελτιώσεις ανέρχονται μόλις σε 10 ποσοστιαίες μονάδες από τότε
που ξεκίνησε η μελέτη Women in Business της Grant Thornton το 2004, ενώ
μέχρι το 2018 διαπιστώσαμε ότι οι αριθμοί παραμένουν στατικοί σε σχέση με τα
στοιχεία που καταγράφηκαν πριν από μια δεκαετία το 2009.

Γυναίκες σε διοικητικές θέσεις παγκοσμίως το 2019

87%

29%

των επιχειρήσεων απασχολούν
τουλάχιστον μια γυναίκα στην
ανώτερη διοίκηση

των διοικητικών
θέσεων κατέχεται
από γυναίκες

Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία, το ποσοστό των επιχειρήσεων παγκοσμίως που απασχολούν τουλάχιστον μία γυναίκα στην ανώτερη
διοίκηση έχει αυξηθεί κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες,12 μονάδες μόνο κατά το τελευταίο έτος. Ωστόσο, η παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα εξακολουθεί να
βρίσκεται κάτω από το κομβικό ποσοστό του 30%, που ουσιαστικά θα ανοίξει τις πύλες στην ισότητα των φύλων.

Ποσοστό γυναικών στην ανώτερη διοίκηση

Επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον μια
γυναίκα στην ανώτερη διοίκηση

30%

90%

20%

80%

10%

70%

0

60
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Πηγή: Grant Thornton IBR 2019
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Μια βαθύτερη ανάγνωση
των στοιχείων
Φέτος, ζητήσαμε από ανώτερα διοικητικά στελέχη να εντοπίσουν τα
εμπόδια που έπρεπε να ξεπεράσουν στο δρόμο τους προς την κορυφή.
Ενώ οι γυναίκες ανέφεραν ότι δεν είχαν πρόσβαση σε δικτύωση και
ευκαιρίες ανάπτυξης, και τα δύο φύλα αισθάνονταν ότι ο τρόπος εκτέλεσης
των εργασιών τους αφήνει πολύ λίγο χρόνο για να ασχοληθούν με την
προσωπική τους ανέλιξη.

Στην έρευνα του 2019 σημειώνεται επίσης ότι οι γυναίκες αισθάνονται
πως προοδεύουν ευκολότερα σε συγκεκριμένους ρόλους. Οι ανώτερες
διοικητικές θέσεις στις Οικονομικές Διευθύνσεις έχουν τις διπλάσιες
γυναίκες από οποιοδήποτε άλλο τομέα, ενώ στα τμήματα ανθρώπινου
δυναμικού η γυναικεία ηγεσία υπερέχει σε σχέση με όλα τα άλλα εργασιακά
τμήματα.

Σε ποιους τομείς κατέχουν ηγετικές θέσεις οι γυναίκες;
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

43%
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

34%
Διεύθυνση Marketing

20%
Διεύθυνση Γενικής Διοίκησης

18%
Διεύθυνση Πωλήσεων

17%
Διεύθυνση Πληροφοριών

16%
Διευθύνων Σύμβουλος

15%
Εταιρικός ελεγκτής

14%
Εταίρος

7%
Άλλο

3%
Πηγή: Grant Thornton IBR 2019
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«Η πολυμορφία των φύλων οδηγεί
σε υψηλότερες αποδόσεις, σε μια
κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς και
σε πιο ισορροπημένες αποφάσεις. Μια
επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται από
σωστές ποσοστώσεις, δεν είναι βιώσιμη.
Η ευθύνη εδραίωσης μιας κουλτούρας
χωρίς αποκλεισμούς έγκειται σε εμάς,
ως ηγέτες».
Βασίλης Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος
Grant Thornton στην Ελλάδα

«Η ευαισθητοποίηση του κόσμου
και η συνεχής ενημέρωση
αποτελούν προαπαιτούμενα για
τη δημιουργία μιας κουλτούρας
χωρίς αποκλεισμούς. Δεν επαρκεί
να ακολουθούμε μόνο τα σωστά
βήματα, αλλά επιβάλλεται αυτά
τα βήματα να γίνονται πράξη
καθημερινά. Η πραγματική ισότητα
θα έρθει μόνον εφόσον αξιοποιούμε
κάθε ευκαιρία επικοινωνίας της και
σεβασμού της».
Αθηνά Μουστάκη,
Partner, Financial services
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Ευρήματα ανά περιοχή
Η έρευνα μας για το 2019 αποκαλύπτει σημαντικές διαφορές
ανά περιοχή σε ό,τι αφορά στην πολυμορφία των δύο φύλων στις
ανώτερες ηγετικές θέσεις. Οι διαφορές αυτές είναι βαθιά ριζωμένες
σε παράγοντες πολιτιστικούς, οικονομικούς και πολιτικούς.
Η Ανατολική Ευρώπη αποτελεί λαμπρό παράδειγμα, με σχεδόν
το ένα τρίτο (32%) της ανώτερης διοίκησης στην περιοχή να
αποτελείται από γυναίκες, υπερβαίνοντας μάλιστα το παγκόσμιο

ποσοστό γυναικείας επιχειρηματικότητας κατά τρεις ποσοστιαίες
μονάδες. Στον αντίποδα, η Λατινική Αμερική έχει το χαμηλότερο
ποσοστό, με μόλις 25% των ανώτερων διευθυντικών στελεχών να
είναι γυναίκες. Την ίδια στιγμή, οι χώρες του Ειρηνικού, η Ευρωπαϊκή
Ένωση και η Βόρεια Αμερική, μεταξύ άλλων, δεν καταφέρνουν να
επιδείξουν σημαντικά επιτεύγματα στο μέτωπο της ισότητας των
φύλων.

Οι πρωτοπόροι της ισότητας
Η συνεχιζόμενη επιτυχία των γυναικών της Ανατολικής Ευρώπης
διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από κοινωνικούς και πολιτικούς
παράγοντες. Στα αποτελέσματα της έκθεσης «Women in Business
2015», η περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης αντιπροσώπευε επτά από τις
δέκα κορυφαίες χώρες για ανώτερα στελέχη γένους θηλυκού. Επιπλέον
η σύγχρονη Ανατολική Ευρώπη έχει προσφέρει ευκαιρίες στις γυναίκες
να αποκτήσουν τεχνολογικές δεξιότητες και να δραστηριοποιούνται
σε ανδροκρατούμενες βιομηχανίες, κρατώντας τα ηνία της ηγεσίας
στον χώρο εργασίας. Οι κυβερνητικές πολιτικές που αποσκοπούν
στην πλήρη απασχόληση και το επιχειρηματικό πνεύμα έχουν επίσης
εμπνεύσει και υποστηρίξει τις γυναίκες της Ανατολικής Ευρώπης.

Η έκθεσή μας για το 2018 με τίτλο «Diversity snapshot: ethnicity, age
and gender» έδειξε ότι οι αφρικανικές επιχειρήσεις είναι πρωτοπόρες,
τόσο στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων όσο και στην ανάληψη δράσης
σε σχέση με την πολυμορφία των δύο φύλων. Σε συνεντεύξεις που
διεξήγαγε η McKinsey & Company, σε δείγμα 35 γυναικών που κατείχαν
διοικητικές θέσεις σε επιχειρήσεις, εντοπίστηκε μια καθολική και
ισχυρή εργασιακή ηθική, επειδή «ένιωθαν ότι έπρεπε να δουλεύουν
δύο φορές πιο σκληρά από τους άντρες συναδέλφους τους». Εν
τω μεταξύ, οι νέες τεχνολογίες των ηλεκτρονικών πληρωμών έχουν
βοηθήσει τις γυναίκες επιχειρηματίες, ιδίως στις αγροτικές περιοχές,
να αποκτήσουν πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Ανατολική Ευρώπη

85%

32%

94%

31%

των επιχειρήσεων
απασχολούν
τουλάχιστον μια γυναίκα
στην ανώτερη διοίκηση

των ανώτερων
διοικητικών θέσεων
κατέχεται από γυναίκες

Αφρική

των επιχειρήσεων
απασχολούν
τουλάχιστον μια γυναίκα
στην ανώτερη διοίκηση
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των ανώτερων διοικητικών
θέσεων κατέχεται από
γυναίκες

«Φέτος η έρευνα μέτρησε ενδελεχώς τις ηγετικές δεξιότητες
στελεχών σε διάφορους τομείς. Τα αποτελέσματα μας
έκαναν να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τον
κόσμο γύρω μας, καθώς ανακαλύψαμε πολλές δυναμικές
γυναίκες με ηγετικό προφίλ που δεν είχαν εκτιμηθεί όσο
θα έπρεπε μέχρι πρότινος. Πλέον έχουμε εντοπίσει αυτές
τις ικανότητες και έχουμε προχωρήσει στην αύξηση του
αριθμού των γυναικών partners».
Χριστίνα Τσιρώνη,
Partner, Assurance
«Σίγουρα υπάρχουν περιοχές του κόσμου που
πρωτοπορούν στη δημιουργία μιας κουλτούρας χωρίς
αποκλεισμούς. Για αυτό το λόγο αποτελεί έκπληξη το
γεγονός ότι σε αυτές τις χώρες, οι επιχειρήσεις δεν
επιδιώκουν περισσότερο τη διάδοση της πολυμορφίας των
δύο φύλων. Σύμφωνα με την έρευνα, η Ελλάδα διολίσθησε
κατά 4% το 2019 σε ό,τι αφορά στο ποσοστό των
γυναικών που κατέχουν ανώτερες διοικητικές θέσεις. Αυτό
σηματοδοτεί την ανάγκη νέων πρωτοβουλιών στη χώρα
μας για την ίση αντιμετώπιση των δύο φύλων.».
Θανάσης Ξύνας,
Partner, Assurance
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Οι χώρες με μέτριες αποδόσεις
Με εξαίρεση τη Βόρεια Αμερική, η οποία έχει ξεπεράσει το όριο
του 30%, οι υπόλοιπες χώρες, με μέτριες αποδόσεις, παραμένουν
κάτω από 28%, ήτοι τον παγκόσμιο μέσο όρο του ποσοστού των
γυναικών σε διοικητικές θέσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες αυτές
οι περιοχές παρουσιάζουν βελτίωση σε αυτόν τον τομέα, εκτός από

των επιχειρήσεων με τουλάχιστον μία γυναίκα σε διοικητική θέση:
η Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας πρωτοστατεί με 94%,
η Βόρεια Αμερική ακολουθεί με 92%, οι χώρες της Ασίας-Ειρηνικού
(APAC) με 85% και η ΕΕ με 84%. Όλες αυτές οι περιοχές έχουν
καταγράψει σημαντική βελτίωση στο ποσοστό των επιχειρήσεων με

την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) η οποία
διολίσθησε από το 39% το 2018.
Υπάρχουν περισσότερες διακυμάνσεις σε ό,τι αφορά στον αριθμό

τουλάχιστον μια γυναίκα σε ανώτερη διοικητική θέση. Ειδικότερα,
οι χώρες Ασίας-Ειρηνικού σημειώσαν αύξηση κατά 14 ποσοστιαίες
μονάδες, από το 71% το 2018 στο 85% το 2019.

Βόρεια Αμερική

92%

31%

των επιχειρήσεων απασχολούν
τουλάχιστον μια γυναίκα στην
ανώτερη διοίκηση

των ανώτερων διοικητικών
θέσεων κατέχεται από
γυναίκες

84%

28%

Ευρωπαϊκή Ένση

των επιχειρήσεων απασχολούν
τουλάχιστον μια γυναίκα στην
ανώτερη διοίκηση

των ανώτερων διοικητικών
θέσεων κατέχεται από
γυναίκες

Ασία/Ειρηνικός

85%

28%

των επιχειρήσεων απασχολούν
τουλάχιστον μια γυναίκα στην
ανώτερη διοίκηση

των ανώτερων διοικητικών
θέσεων κατέχεται από
γυναίκες

94%

28%

Νοτιοανατολική Ασία

των επιχειρήσεων απασχολούν
τουλάχιστον μια γυναίκα στην
ανώτερη διοίκηση
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των ανώτερων διοικητικών
θέσεων κατέχεται από
γυναίκες

Οι ουραγοί
Η Νότια Ευρώπη αλλά και η Λατινική Αμερική αντιμετωπίζουν πολιτιστικά
εμπόδια στην προώθηση των γυναικών εντός των επιχειρήσεων. Σε πολλές
χώρες της Νότιας Ευρώπης παραμένει μια ισχυρή πεποίθηση πως η φροντίδα
της οικογένειας είναι ευθύνη των γυναικών. Όπως τονίζουν οι María José
González, Teresa Jurado και Manuela Naldini στο βιβλίο τους με τίτλο «South
European Society and Politics», το οποίο επιβεβαιώνεται και από την έρευνά μας,
το 27% των γυναικών ηγετών σε αυτή την περιοχή θεωρούν ότι οι ευθύνες που
διατηρούν εκτός εργασίας αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξή τους.

Ομοίως, παρά την προτίμηση για γυναίκες προέδρους σε αυτές τις χώρες,
πολλοί λατινοαμερικάνικοι πολιτισμοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι οι
γυναίκες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην οικογενειακή ζωή. Έτσι σύμφωνα
με την Angélica Fuentes, Διευθύνων Σύμβουλο της Omnilife, δημιουργείται
ένα απροσπέλαστο “σιδερένιο τείχος” το οποίο οι γυναίκες καλούνται να
αντιμετωπίσουν. Η έρευνά μας δείχνει ότι η οικογενειακή φροντίδα αποτελεί ένα
σημαντικό ζήτημα για τις γυναίκες αυτές, με το 24% των γυναικών που κατέχουν
ανώτερες θέσεις να το επικαλούνται ως εμπόδιο στην ανέλιξή τους.

Λατινική Αμερική

83%

25%

των επιχειρήσεων απασχολούν
τουλάχιστον μια γυναίκα στην
ανώτερη διοίκηση

των ανώτερων διοικητικών
θέσεων κατέχεται από
γυναίκες

83%

26%

Νότια Ευρώπη

των επιχειρήσεων απασχολούν
τουλάχιστον μια γυναίκα στην
ανώτερη διοίκηση

των ανώτερων διοικητικών
θέσεων κατέχεται από
γυναίκες
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Εμπόδια
στην πρόοδο
Στην έρευνά μας ρωτήσαμε στελέχη που έχουν ήδη ανελιχθεί σε ανώτερες
διοικητικές θέσεις, σχετικά με τυχόν εμπόδια που έπρεπε οπωσδήποτε να
ξεπεράσουν στην πορεία της εξέλιξής τους. Το μεγαλύτερο εμπόδιο, τόσο
για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, ήταν η δυσκολία να βρεθεί χρόνος
για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους παράλληλα με τις βασικές ευθύνες της
εργασίας τους. Στους άνδρες που ερωτήθηκαν το εμπόδιο αυτό αναγνωρίζεται
εντονότερα απ’ ότι στις γυναίκες. Από όλες τις κύριες κατηγορίες που
επισημάνθηκαν, οι γυναίκες, σε συχνότερο βαθμό (τέσσερις στις επτά) είπαν
ότι ήρθαν αντιμέτωπες με κάποια εμπόδια και γενικότερα αντιμετώπισαν
περισσότερα εμπόδια συνολικά.
Εκτός από τις επαγγελματικές ευθύνες, η έλλειψη πρόσβασης σε
ευκαιρίες εργασιακής ανάπτυξης αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην
ανέλιξη των γυναικών στην ιεραρχία. Ειδικότερα, πρόκειται για τον
παράγοντα με τη μεγαλύτερη ανισορροπία μεταξύ των δύο φύλων.
Οι περιορισμένες ευκαιρίες δικτύωσης και οι οικογενειακές ευθύνες
εκτός εργασίας είναι τα επόμενα πιο πιθανά εμπόδια που πρέπει
να ξεπεράσουν στην πορεία τους οι γυναίκες προς την ανάληψη
διευθυντικών ρόλων.
Επιπλέον, έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι η διαφορά μεταξύ
ανδρών και γυναικών είναι πολύ μικρή στους ερωτηθέντες που
θεωρούν πως δεν αντιμετώπισαν εμπόδια στην επαγγελματική
εξέλιξή τους.
Συγκεκριμένα η έρευνα μας για το 2019 αποκαλύπτει πως οι περιοχές με τα
περισσότερα διευθυντικά στελέχη (τόσο άνδρες όσο και γυναίκες), τα οποία
ισχυρίζονται ότι δεν αντιλαμβάνονται εμπόδια στην ανέλιξή τους βρίσκονται
στην Αφρική κατά 42% και στη Βόρεια Αμερική κατά 34%.

Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα ανώτερα στελέχη
Ανεύρεση χρόνου για άλλες δραστηριότητες
πέρα από τις επαγγελματικές

Γυναίκες

Οικογενειακές
Ευθύνες

25%

32%
33%
Έλλειψη πρόσβασης σε ευκαιρίες
επαγγελματικής ανάπτυξης

27%
23%
Έλλειψη δικτύωσης

26%
23%

Άνδρες

21%
Έλλειψη επενδυτικών κεφαλαίων από τους εργοδότες
για εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων

19%
21%
Έλλειψη ιδίων πόρων για εκπαίδευση και
ανάπτυξη δεξιοτήτων

16%
18%
Πηγή: Grant Thornton IBR 2019
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Θετικές
δράσεις
Το επιχειρηματικό σχέδιο για την πολυμορφία στην ηγεσία
είναι ξεκάθαρο. Σύμφωνα με τη McKinsey & Company έως $12
τρισεκατομμύρια μπορούν να έχουν προστεθεί στον ετήσιο ρυθμό
ανάπτυξης του παγκόσμιου ΑΕΠ, αν κάθε χώρα συνέδεε την πρόοδο
της χώρας με την καλύτερη επίδοση στην ισότητα των φύλων στην
περιοχή της.
Όταν οι επιχειρήσεις κατανοήσουν τη θέση τους στην κλίμακα
της ισότητας των δύο φύλων και τον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες
και οι γυναίκες μετακινούνται σε ανώτερες θέσεις, τότε θα είναι
έτοιμες να αναλάβουν συγκεκριμένες και κατάλληλες δράσεις. Το
2019, εξετάσαμε τους πιο συνηθισμένους τρόπους με τους οποίους
οι επιχειρήσεις προσπαθούν να δημιουργήσουν επιχειρηματικά
πλεονεκτήματα έχοντας περισσότερες γυναίκες σε διοικητικές θέσεις.
Οι αναφορές μας δείχνουν ότι, παράλληλα με τη συνολική θετική
πρόοδο που σημειώθηκε, το 75% των επιχειρήσεων λαμβάνουν
σκόπιμα μέτρα για τη βελτίωση της πολυμορφίας των δύο φύλων.

Ενέργειες που προωθούν την πολυμορφία των δύο
φύλων σε παγκόσμιο επίπεδο
Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε επαγγελματικές
ευκαιρίες ανάπτυξης

34%
Δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς

«Η πολυμορφία δεν είναι ένα ζήτημα
που αφορά αποκλειστικά τις γυναίκες.
Οι γυναίκες το αντιλαμβάνονται και
βιώνουν καθημερινώς τις συνέπειες.
Η αλλαγή έρχεται όταν οι ηγέτες
προχωρούν σε δράσεις. Για αυτό το
λόγο είναι σημαντικό οι άνδρες σε
θέσεις ισχύος να ενστερνιστούν αυτές
τις αξίες και να τις ενσωματώσουν στην
καθημερινότητά τους».
Ελπίδα Λεωνίδου,

31%
Δυνατότητα ευέλικτης εργασίας

29%
Εκπαιδευτικές παροχές

24%
Επανεξέταση πολιτικής προσλήψεων

24%
Εδραίωση στόχων/ποσοστόσεων για την ισότητα
των δύο φύλων στη διοίκηση

19%

Partner, Assurance

Εκπαίδευση κατά των προκαταλήψεων

18%
Σύνδεση της επιβράβευσης ανώτερων στελεχών με την επίτευξη
στόχων για την ισορροπία των δύο φύλων

18%
Πήγη: Grant Thornton IBR 2019
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Δημιουργώντας ένα
σχέδιο δράσης
Τα στοιχεία που αντλήσαμε για την γυναικεία επιχειρηματικότητα
δείχνουν σαφώς ότι, παρά την ισχυρή στάση των επιχειρήσεων
υπέρ της πολυμορφίας των δύο φύλων, οι αλλαγές στην κορυφή
παρουσίασαν πολύ αργούς ρυθμούς.
Στην Grant Thornton, τα χρόνια των ερευνών μας σχετικά με την γυναικεία
επιχειρηματικότητα, η εμπειρία μας ως παγκόσμιο δίκτυο επιχειρήσεων και
οι προσπάθειές μας να επιτύχουμε ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων στα
στελέχη μας, μας έδειξαν ότι η πρόοδος έρχεται μέσω συνειδητών δράσεων
σε συγκεκριμένους τομείς. Αν όλες οι επιχειρήσεις αφοσιωθούν σε αυτές τις
δράσεις, μπορούν να επιφέρουν θετικές αλλαγές.
Η πολυμορφία στο επιχειρείν αφήνει ένα δυνατό αποτύπωμα.
Η έρευνά μας για την αξία της πολυμορφίας υπολογίζει ότι το
κόστος ευκαιρίας (από την άποψη της χαμηλότερης απόδοσης των
περιουσιακών στοιχείων) για τις εταιρείες με διοικητικά συμβούλια
που αποτελούνται μόνο από άνδρες ανήλθε στο συγκλονιστικό
ποσό των 655 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2014. Εν τω μεταξύ,
μια μελέτη της Boston Consulting Group (BCG), έδειξε ότι ελβετικές
και αυστριακές επιχειρήσεις παρουσίασαν μια σαφή συσχέτιση
μεταξύ ομάδων με πολυμορφία στη διοίκηση και εσόδων από
καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Επίσης οι δράσεις καινοτομίας
αυξήθηκαν σημαντικά μόνο όταν οι γυναίκες κατείχαν πάνω από το
20% των διοικητικών θέσεων.
Δεν μπορούμε να αποκομίσουμε οφέλη από μία πολυμορφική
ηγεσία αν πρώτα δεν εξαλειφθούν οι προκαταλήψεις των
φύλων στην πρόσληψη και στην ανάπτυξη.
Οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις λόγω φύλου
όταν κάνουν αίτηση ή όταν δίνουν συνέντευξη για μια θέση
εργασίας. Αν σε αυτό προστεθούν και οι προκαταλήψεις στην
αναγνώριση των ταλέντων και των πηγών πρόσληψης, τότε δεν
πρέπει να μας κάνει εντύπωση ότι το 26% των γυναικών στην έρευνά
μας αναφέρει ως εμπόδιο στην πρόοδό του τόσο την εσωτερική
όσο και την εξωτερική δικτύωση. Αλλά οι προκαταλήψεις
μπορούν να ξεπεραστούν. Για παράδειγμα, αν μια πολυεθνική
εταιρία καταναλωτικών προϊόντων αναπροσάρμοσει τον τρόπο
προσλήψεων απαιτώντας υποψήφιους και των δύο φύλων, το
ποσοστό των γυναικών στις ηγετικές θέσεις θα αυξηθεί από 17% σε
30% σε διάστημα τεσσάρων ετών.
Αν μια ταλαντούχα γυναίκα προσλαμβάνεται πρέπει να έχει
κίνητρα και να παραμείνει.
Όταν στην έκθεσή μας για το 2018 ρωτήσαμε τα ανώτερα στελέχη
των επιχειρήσεων γιατί είχαν υιοθετήσει πολιτικές ισότητας των
δύο φύλων, συνήθως απαντούσαν, σε ποσοστό 65%, ότι ήταν θέμα
προσέλκυσης και διατήρησης των εργαζομένων. Μεταξύ των
δημοφιλέστερων πολιτικών ήταν η χορήγηση γονικής άδειας (59%),
οι ευέλικτες ώρες εργασίας (57%), η μερική απασχόληση (54%) και
η εξ’ αποστάσεως εργασία (40%). Η σημασία αυτών των πολιτικών
παρουσιάζεται στην έρευνα του Catalyst, η οποία αποκαλύπτει
ότι το 83% των γυναικών με πρόσβαση στην ευέλικτη εργασία,
επιδίωξε να εξελιχθεί σε διοικητικές θέσεις, έναντι ποσοστού 54%
που δεν είχαν πρόσβαση σε ευέλικτη εργασία.
Η προοπτική της ανάπτυξης και οι ευκαιρίες θα δώσουν
ώθηση στην ανέλιξη των πιο ικανών στελεχών.
Όταν οι γυναίκες βλέπουν άλλες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις, είναι
πιο πιθανό να οραματιστούν το ίδιο για τον εαυτό τους. Πρόσφατη
μελέτη της American Express Canada and Women of Influence,
διαπίστωσε ότι μόνο το 32% των γυναικών που απάντησαν,
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25%

ποσοστό των γυναικών σε διοικητικές
θέσεις, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες
ανέρχονται στο 50% των αποφοίτων της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παγκοσμίως

17%

ποσοστό των γυναικών σε θέσεις
διοικητικών συμβουλίων στο πλαίσιο της
G20 (οι γυναίκες αποτελούν το 12% των
εκτελεστικών επιτροπών)
Πηγή: ‘Women matter: Time to accelerate – 10 years of insights into gender diversity’,
McKinsey & Company, 2017

πίστευαν ότι η κατάκτηση μιας ανώτερης βαθμίδας ήταν ένας
εφικτός στόχος. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό θα αυξάνονταν στο
49% αν οι γυναίκες αυτές είχαν κάποιο μέντορα και στο 61% αν
λάμβαναν ουσιαστική υποστήριξη. Είναι εξίσου ενδεικτικό ότι οι
επιχειρήσεις που κατατάσσονται σε υψηλές βαθμίδες στην λίστα
“World’s Most Admired Companies” του περιοδικού Fortune έχουν
διπλάσιο αριθμό γυναικών στις ανώτερες διοικητικές θέσεις από τις
επιχειρήσεις που βρίσκονται στις χαμηλότερες βαθμίδες.
Εάν προωθηθούν αυτές οι πολιτικές, μπορούμε να
δημιουργήσουμε μια επιχειρηματική κουλτούρα ανοιχτή,
χωρίς αποκλεισμούς.
Η έρευνα του BCG έδειξε ότι οι άνδρες συχνά υπερεκτιμούν την υποστήριξη
που έχουν οι γυναίκες στο χώρο εργασίας. Όταν ρωτήθηκαν αν η εταιρεία
τους προσέφερε στήριξη σε γυναίκες στελέχη, το 72% των ανδρών απάντησε
ναι, σε σύγκριση με μόνο το 54% των γυναικών. Αυτό επίσης φαίνεται να
έχει μία αρνητική επίδραση, καθώς σύμφωνα με μελέτη της Goldman Sachs
διαπιστώθηκε ότι 49% των γυναικών στην Ιαπωνία παραιτήθηκαν επειδή
αισθάνθηκαν ότι μπαίνουν φραγμοί στην καριέρα τους.
Μια κουλτούρα χωρίς περιορισμούς οφείλει να αναγνωρίσει
το που βρισκόμαστε σήμερα, μέσω της ανάλυσης δεδομένων.
Μόνο αναγνωρίζοντας τη δική σου κατάσταση, μπορείς να πάρεις
τις κατάλληλες αποφάσεις. Ένα επιτυχημένο παράδειγμα με
υπολογίσιμα αποτελέσματα αποτελεί η General Mills USA, η οποία
εστίασε περισσότερο στην αύξηση των βασικών δεικτών απόδοσης
(KPIs) της πολυμορφίας, με ανώτερα στελέχη να λογοδοτούν
στον CEO για τις συγκεκριμένες μετρήσεις. Έτσι, το ποσοστό των
γυναικών στις ανώτερες διοικητικές θέσεις της εταιρείας αυξήθηκε
από 9% το 2013 σε 33% το 2016.

Πιστεύουμε ότι η δύναμη για αλλαγή
έγκειται σε όλους μας και θέλουμε να
συμμετέχετε στη συζήτηση για το πώς
θα σχεδιαστεί μια επιχειρηματική
κουλτούρα που θα υποστηρίζει αληθινά
την πολυμορφία των δύο φύλων
Βρείτε την καμπάνια του παγκόσμιου
δικτύου της Grant Thornton εδώ:
grantthornton.global/women-inbusiness-2019,
Μπορείτε να διαβάσετε για τις δράσεις των
champions for action, να συνδεθείτε στα
κοινωνικά μας δίκτυα και να τοποθετηθείτε
βοηθώντας μας να προωθήσουμε το μέλλον
μιας ισορροπημένης επιχειρηματικότητας.
Join the conversation
#WomenInBusiness
#BlueprintForAction
#BalanceForBetter

Ο διάλογος για την αλλαγή
Προχωρώντας τον διάλογο στους τομείς που εστιάσαμε, η έκθεση για το 2019
με τίτλο «Γυναικείο Επιχειρείν: Δημιουργώντας ένα σχέδιο δράσης» στοχεύει
να παρακινήσει τα ανώτερα διοικητικά στελέχη να αναδείξουν περισσότερες
γυναίκες σε ηγετικές θέσεις. «Δημιουργούμε ένα σχέδιο δράσης που μπορεί
να υλοποιηθεί από κάθε επιχείρηση για να αναπτυχθεί και να διατηρήσει την
πολυμορφία των δύο φύλων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το
μέλλον με διοικητικές ομάδες που είναι κατάλληλες για το αυτόν τον σκοπό», λέει
η Κατερίνα Κουλούρη.
Σε αυτήν την έκθεση παρουσιάζουμε την παγκόσμια πραγματικότητα και
καταδεικνύουμε, ότι παρά την πρόσφατη πρόοδο, οι αλλαγές προχωρούν με πολύ
αργούς ρυθμούς τις τελευταίες δύο δεκαετίες παρ’ότι λαμβάνονται πρωτοβουλίες
σε αυτόν τον τομέα. Για το λόγο αυτό, καλούμε τα διοικητικά στελέχη των
επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο να συνεισφέρουν στον διάλογο σχετικά με τον
τρόπο με τον οποίο θα επιφέρουν τελικά μια μακροχρόνια αλλαγή.
Οι «champions for action» είναι προσωπικότητες του επιχειρείν από όλο τον
κόσμο με ορίζοντα την πολιτική της ισότιμης αντιμετώπισης των δύο φύλων. Θα
μοιραστούν μαζί μας επιτυχίες, συμβουλές και πρακτικές λύσεις. Μέσα από έναν
διάλογο γεμάτο προκλήσεις θα δημιουργήσουμε ένα πρακτικό οδηγό για την
προώθηση περισσότερων γυναικών σε ανώτερους ηγετικούς ρόλους.
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Τα στοιχεία
για την
Ελλάδα
Πτώση της τάξης του 4% παρουσιάζει το ποσοστό των γυναικών
που κατέχουν ανώτερες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα
με την έρευνα της Grant Thornton με τίτλο «Γυναικείο Επιχειρείν:
Οικοδομώντας ένα σχέδιο δράσης».
Αναλυτικά το ποσοστό των Ελληνίδων που κατέχουν ανώτερες
διοικητικές θέσεις το 2019 ανέρχεται στο 22% σε σχέση με 26%
πέρσι. Το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από το μέσο όρο των
υπόλοιπων Ευρωπαϊκών χωρών κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες,
ενώ η χώρα μας μαζί με τη Σουηδία, την Πολωνία και την Ιταλία
παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρώπη. Το μεγαλύτερο
ποσοστό σε παγκόσμια κλίμακα καταγράφει η Νέα Ζηλανδία
(44%), ενώ αντίθετα το χαμηλότερο εμφανίζει η Ιαπωνία (15%).
Τα εμπόδια
Οι Ελληνίδες που συμμετείχαν στην έρευνα απαριθμούν ως
κυριότερα εμπόδια στην καριέρα τους: την ανεύρεση χρόνου
για άλλες δραστηριότητες πέρα από τις επαγγελματικές (13%),
τις οικογενειακές ευθύνες (17%), την έλλειψη δικτύωσης (1%),
την έλλειψη χρηματοδότησης για εκπαίδευση και ανάπτυξη
δεξιοτήτων (4%), την έλλειψη επενδυτικών κεφαλαίων από τους
εργοδότες για εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων (1%) και
έλλειψη πρόσβασης σε ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης (3%).
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«Φέτος στην Ελλάδα κάναμε ένα βήμα
πίσω σε ό,τι αφορά στην πολυμορφία
των δύο φύλων. Ειδικότερα, το
ποσοστό των γυναικών που κατέχουν
ανώτερες διοικητικές θέσεις στη χώρα
μας ανέρχεται στο 22%, μειωμένο κατά
4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με
το 2018. Ως Grant Thornton, θέτουμε
ως στόχο το περαιτέρω άνοιγμα του
διαλόγου μέσα από την έρευνά μας
και υποσχόμαστε να δημιουργήσουμε
ένα σχέδιο δράσης, το οποίο σταδιακά
θα εκμηδενίσει την ανισορροπία των
δύο φύλων στις ανώτερες διοικητικές
θέσεις. Ήδη το 2019, το ποσοστό των
γυναικών partner στην Grant Thornton
στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 32% σε
σχέση με το 19% του προηγούμενου
έτους».
Βασίλης Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος Grant
Thornton στην Ελλάδα

Οι δράσεις όμως που ακολουθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις για να
αντιμετωπίσουν αυτά τα εμπόδια και να αμβλύνουν την ανισορροπία μεταξύ
των δύο φύλων, σύμφωνα με τις Ελληνίδες επαγγελματίες, βρίσκονται σε
αρκετά εμβρυακό στάδιο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας μόνο το 4% των Ελληνίδων απαντά

πως η επιχείρηση για την οποία εργάζονται προσφέρει τη δυνατότητα
ευέλικτης εργασίας ενώ ακολουθούν και δράσεις όπως: η δημιουργία μιας
κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς (4%), οι εκπαιδευτικές παροχές (1%) και η
εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στις επαγγελματικές ευκαιρίες ανάπτυξης
(1%).

Ένα ελληνικό παράδοξο

Marketing Officers (CMO), γεγονός που αποδεικνύει ότι πολλές γυναίκες
συνεχίζουν να μην στρέφονται σε επαγγέλματα STEM.

Τα στοιχεία της έρευνας καταδεικνύουν έναν ενδιαφέρον παράδοξο
για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι
γυναίκες στην ανέλιξή τους. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες που συμμετείχαν
στην έρευνα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία (92%), θεωρούν ότι οι
επιχειρήσεις για τις οποίες εργάζονται δεν έχουν λάβει κανένα μέτρο
προκειμένου να αποτρέψουν την ανισορροπία μεταξύ των δύο φύλων.
Ωστόσο, 63% των γυναικών δηλώνει πως κανένα εμπόδιο δεν πρόκειται
να αναχαιτίσει την ανέλιξή τους.
Αντίθετα, μόνο το 25%, τόσο σε παγκόσμιο όσο και ευρωπαϊκό
επίπεδο, θεωρεί ότι κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να σταματήσει την
ανέλιξή του σε μια εταιρεία. Αυτό καταδεικνύει ότι ένα αρκετά μεγάλο
ποσοστό Ελληνίδων επαγγελματιών παραμένει αισιόδοξο απέναντι
στα στερεότυπα που αφορούν στους ρόλους των δύο φύλων, τα οποία
συνεχίζουν να κατέχουν ισχυρή θέση στη χώρα μας.
Ηγεσία γένους θηλυκού
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που διεκπόνησε η Grant Thornton, οι
γυναίκες CEO στην Ελλάδα άγγιξαν το 11%, ενώ οι COO ανήλθαν στο 13% και
οι CFO στο 17%. Το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών σε ανώτερες διοικητικές
θέσεις (28%) σημειώνουν τόσο οι Human Resources Directors και οι Chief

Πεδίο δόξης λαμπρό για την πολυμορφία των φύλων
Χωρίς αμφιβολία η εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις
αποτελεί μεγάλο στοίχημα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις σε όλο τον
κόσμο. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει
κομβικές αλλαγές στην κοινωνία αλλά και στις επιχειρήσεις αυτές κάθε
αυτές, παρατηρείται ακόμα μεγάλη ασσυμετρία.
Ο επιχειρηματικός κόσμος στην Ελλάδα έχει να διανύσει ακόμα μεγάλο
δρόμο προς την ισότητα των φύλων, παρ’ όλα αυτά το μέλλον διαφαίνεται
αισιόδοξο, καθώς οι μέχρι τώρα προσπάθειες έχουν καταφέρει να
μειώσουν τα ποσοστά των εταιρειών που δεν απασχολούσαν καμία
γυναίκα σε κάποια ανώτερη διοικητική θέση. Μάλιστα, η χώρα μας
βρίσκεται στην 5η θέση σε παγκόσμια κλίμακα σε ό,τι αφορά στον αριθμό
τον επιχειρήσεων που έχουν έστω μια γυναίκα σε ανώτερη διοικητική
θέση. Αντίθετα άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία
κατατάσσονται χαμηλότερα, στην 13η και 24η θέση αντίστοιχα.
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Μεθοδολογία
Η έρευνα International Business Report (IBR) της Grant Thornton,
είναι η κορυφαία παγκόσμια επιχειρηματική έρευνα, και
διεξάγεται πραγματοποιώντας συνεντεύξεις σε περίπου 4.000
ανώτατα στελέχη εισηγμένων και μη επιχειρήσεων παγκοσμίως
κάθε τρεις μήνες. Ξεκίνησε το 1992 σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες,
και πλέον ερευνά περισσότερες από 8.000 επιχειρήσεις σε
35 χώρες σε ετήσια βάση, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά
με οικονομικά και εμπορικά θέματα που επηρεάζουν τις
επιχειρήσεις διεθνώς.
Τα δεδομένα της παρούσας έρευνας προέρχονται από 4.900
συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο και
Δεκέμβριο του 2018, σε διευθυντικά στελέχη, διευθύνοντες
συμβούλους, προέδρους και άλλα ανώτερα στελέχη
επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους, από όλους τους κλάδους της
βιομηχανίας, σε 35 χώρες.
Ο ορισμός «επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους» διαφέρει ανά
περιοχή: στην Κίνα οι συνεντεύξεις έγιναν σε εταιρείες με 1001000 υπαλλήλους, στις Η.Π.Α. σε εταιρείες με ετήσια έσοδα 20
εκατομμύρια δολάρια έως 2 δισεκατομμύρια δολάρια και στην
Ευρώπη, σε εταιρείες με 50-499 υπαλλήλους. Για τους σκοπούς
της παρούσας έρευνας, η Διοίκηση ορίζεται ως C-suite στελέχη,
όπως Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), Γενικός Διευθυντής (COO) ή
Οικονομικός Διευθυντής (CFO), ανώτερα διευθυντικά στελέχη ή
Partners.

Σχετικά με την Grant Thornton
Η Grant Thornton International Limited (GTI) είναι ένα από
τα δυναμικότερα δίκτυα παροχής ανεξάρτητων ελεγκτικών,
φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ως σύμβουλος
επιχειρήσεων, βοηθά δυναμικές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο,
να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητές τους για ανάπτυξη. Το όνομά
μας χαίρει παγκόσμιας αναγνώρισης και εκτίμησης, ως ένας
από τους σημαντικότερους ελεγκτικούς οργανισμούς σε όλον
τον κόσμο που αναγνωρίζεται από τις κεφαλαιαγορές, τις
ρυθμιστικές αρχές και τους διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης.
Οπουδήποτε κι αν δραστηριοποιούνται οι πελάτες μας

παγκοσμίως, διαθέτουμε περισσότερα από 53.000 εξειδικευμένα
στελέχη σε πάνω από 140 χώρες, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε
να ανταποκριθούμε στις οποιεσδήποτε ανάγκες σας και να σας
προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες με διορατικότητα και
ευελιξία ώστε να βρίσκεστε πάντα στην πρώτη γραμμή.
Εισηγμένες ή μη επιχειρήσεις και εταιρίες δημόσιου τομέα
μας εμπιστεύονται λόγω των τεχνικών μας δεξιοτήτων και των
δυνατοτήτων μας στον επιχειρηματικό χώρο, αλλά και για τον
διαφορετικό τρόπο σκέψης μας. Οι συνεργαζόμενοι Partners και
οι συνεργάτες μας επενδύουν τον χρόνο τους για να κατανοήσουν
πραγματικά τις ανάγκες της επιχείρησής σας και να σας δώσουν
προοπτική και φρέσκιες ιδέες για το μέλλον σας. Ανεξάρτητα αν η
επιχείρησή σας δραστηριοποιείται εντός ή εκτός συνόρων η Grant
Thornton μπορεί να σας βοηθήσει να ξεκλειδώσετε τις δυνατότητές
σας για ανάπτυξη.
Επισκεφθείτε την grantthornton.global σήμερα και ανακαλύψτε
πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Η Grant Thornton στην Ελλάδα
Για περισσότερα από 20 χρόνια, η Grant Thornton στην Ελλάδα
παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε εταιρείες που έχουν τη
δυνατότητα να αναπτυχθούν, που έχουν διεθνείς δραστηριότητες,
που χρειάζεται να προσαρμοστούν στις συνθήκες της αγοράς
και να αντιμετωπίσουν πολύπλοκα γεγονότα ή συναλλαγές. Με
παρουσία σε 4 πόλεις της Ελλάδας, είμαστε όπου μας χρειάζεστε.
Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην Αθήνα
ενώ διαθέτει γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο της
Κρήτης και στα Ιωάννινα. Η Grant Thornton στην Ελλάδα έχει
επιλεχθεί ως International Business Centre, το οποίο αντανακλά
την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις
όποιες ανάγκες της διεθνούς αγοράς. H ισχυρή αυτή παγκόσμια
δομή και παρουσία της Grant Thornton, σε συνδυασμό με τη βαθιά
κατανόηση τόσο της τοπικής αγοράς, όσο και των δυναμικών
οικονομιών σε όλο τον κόσμο, την αναδεικνύει ως τον ταχύτερα
αναπτυσσόμενο οργανισμό επαγγελματικών υπηρεσιών στη
χώρα μας και ως αποτελεσματικό φορέα υποστήριξης όλων των
στρατηγικών σχεδίων των πελατών της, όπου κι αν επιλέξουν να
κατευθύνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.
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