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Μία μετατόπιση επιδιώξεων και επιρροής 
από γενιά σε γενιά

Η ισχύς των γυναικών στην 
οικογενειακή επιχείρηση

Το STEP Project Global Consortium και η KPMG Private Enterprise 
βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να μοιραστούν μαζί σας 
τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις με 

περισσότερους από 1.800 ηγέτες οικογενειακών επιχειρήσεων από τις 
σημαντικότερες περιοχές παγκοσμίως. Η έρευνα «STEP 2019 Global 
Family Business Survey» εξέτασε τον αντίκτυπο των μεταβαλλόμενων 
δημογραφικών στοιχείων στο μέλλον των οικογενειακών επιχειρήσεων 
και στη συνέχεια ακολούθησαν σε βάθος συνεντεύξεις ηγετικών στελεχών 
οικογενειακών επιχειρήσεων ανά τον κόσμο, πολλοί από τους οποίους 
προθυμοποιήθηκαν να μοιραστούν ανοιχτά τις εμπειρίες τους σε μια σειρά 
τεσσάρων σχετικών άρθρων.

Το πρώτο άρθρο με τίτλο «Το θάρρος της συνετής επιλογής: γιατί η 
απόφαση της διαδοχής μπορεί να είναι μία καθοριστική στιγμή για 
την οικογενειακή σας επιχείρηση» διερεύνησε τους τρόπους με τους 
οποίους τα μεταβαλλόμενα δημογραφικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν τις 
αποφάσεις για τη διαδοχή και την ίδια τη διαδικασία προγραμματισμού της 
διαδοχής.

Το άρθρο «Η ισχύς των γυναικών στην οικογενειακή επιχείρηση: μία 
μετατόπιση επιδιώξεων και επιρροής από γενιά σε γενιά» εξετάζει 
αναλυτικά τις δημογραφικές και κοινωνικές αλλαγές που μεταβάλουν 
τον ρόλο των γυναικών στις οικογενειακές επιχειρήσεις - την αξία που 
συνεισφέρουν οι γυναίκες, τους διάφορους τρόπους που ασκούν επιρροή 
στις οικογενειακές επιχειρήσεις τους και τα μοναδικά ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα που μπορούν να προσφέρουν.

Έχουν προκύψει ενθαρρυντικά στοιχεία από μελέτες που εξετάζουν τον 
μεταβαλλόμενο ρόλο των γυναικών στο πέρασμα του χρόνου. Ωστόσο, 
είναι λίγες και αποσπασματικές οι μελέτες που εξετάζουν συγκεκριμένα το 
ρόλο των γυναικών στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Ποικίλοι ακαδημαϊκοί 
ερευνητές έχουν επισημάνει την ανάγκη για μία πιο συστηματική και 
ενδελεχή έρευνα, σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη 
συμμετοχή, την ηγεσία και την απόδοση των γυναικών στις οικογενειακές 
επιχειρήσεις.1 2

Με βάση την έρευνα «STEP 2019 Global Family Business» και τις σε βάθος 
συνεντεύξεις τόσο με άνδρες όσο και με γυναίκες ηγέτες οικογενειακών 
επιχειρήσεων παγκοσμίως, επιχειρούμε να κατανοήσουμε καλύτερα 
τον αντίκτυπο που έχουν τα μεταβαλλόμενα δημογραφικά στοιχεία στον 
ρόλο των γυναικών στις οικογενειακές επιχειρήσεις και στην επιρροή που 
ασκούν στην επιτυχία των επιχειρήσεων και των οικογενειών τους.

1 (Mussolino, Cicelin, Iacono, Consiglio, Martinez, 2019; Gimenez-Jimenez, Edelman, Minola, Calabrò, 
Cassia, 2020).

2 Gimenez-Jimenez, D., Edelman, L. F., Minola, T., Calabrò, A., & Cassia, L. (2020). An Intergeneration 
Solidarity Perspective on Succession Intentions in Family Firms. Entrepreneurship Theory and Practice. 
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Αντί προλόγου, πιστεύουμε ότι είναι 
σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι ο 
αυξανόμενος αριθμός των γυναικών 

στο χώρο εργασίας υπήρξε μια από τις 
πιο σημαντικές αλλαγές στις οικονομίες 
παγκοσμίως τα τελευταία 40 χρόνια. Οι 
γυναίκες έχουν αναλάβει ηγετικούς ρόλους 
σε ένα μεγάλο εύρος κλάδων, όπως η 
αυτοκινητοβιομηχανία, οι εξορύξεις, οι 
κατασκευές και οι προηγμένες τεχνολογίες.

Αυτή τη στιγμή, το 18% των επικεφαλής των 
οικογενειακών επιχειρήσεων παγκοσμίως 
είναι γυναίκες, με το υψηλότερο ποσοστό να 
προέρχεται από οικογενειακές επιχειρήσεις 
της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας. Αν 
και οι αριθμοί είναι γενικά χαμηλότεροι 
στη Βόρεια Αμερική, πρόσφατα στατιστικά 
στοιχεία που συγκέντρωσε η National Bank 
of Canada3 δείχνουν ότι το 13% των 38 
εταιρειών στον δείκτη Canadian Family Index 
2020 διοικούνται από γυναίκα CEO, έναντι 
5% των εισηγμένων εταιρειών του S&P/TSX.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι γυναίκες 
παραδοσιακά έπαιζαν έναν κατά κάποιον 
τρόπο «αόρατο» ρόλο στις οικογενειακές 
τους επιχειρήσεις, ενεργώντας στα 
παρασκήνια με διαχειριστικές αρμοδιότητες, 
ως άτυποι σύμβουλοι και συντονιστές ή 
επικεντρώνονταν αποκλειστικά στη φροντίδα 
του νοικοκυριού τους.

Κανείς δεν είπε ότι θα ήταν εύκολο να 
ξεφύγουμε από αυτές τις παραδοσιακές 
ευθύνες. Η ίδια η κουλτούρα της 
οικογενειακής επιχείρησης και οι πολλαπλοί 
ρόλοι, που συνήθως διαδραματίζουν οι 
γυναίκες της οικογένειας, έχουν συμβάλλει 
στο να διατηρηθεί το «άβατο» των ανώτερων 
θέσεων στην ιεραρχία της επιχείρησης, 
σαν να υφίσταται μία «γυάλινη οροφή» 
(glass ceiling), ένα «αόρατο» εμπόδιο λόγω 
προκαταλήψεων για ορισμένες γυναίκες, 
που συνεχίζουν να έχουν αυτούς τους 

Βγαίνοντας 
από τα 
παρασκήνια

3 National Bank of Canada, “The Family Advantage – Fall 2020” h t t p s : // w ww . 
b nc . c a / c ontent/dam/bnc/a-propos-de-nous/sall e-de-pr es se/2020/study-the-
family-advantage-national-bank-2020.pdf

 

Η έρευνα «STEP 
2019 Global 
Family Business 
Survey”

To Successful Transgenerational Entrepreneurship 
Practices (STEP) Project Global Consortium 
και η KPMG Private Enterprise συνήψαν μια 
στρατηγική συμμαχία για τη διεξαγωγή έρευνας, 
με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση ως προς την 
επίδραση των μεταβαλλόμενων δημογραφικών 
στοιχείων στη διαδοχή και στις πρακτικές 
διακυβέρνησης στις επιχειρηματικές οικογένειες.

Στην έκθεση «2019 STEP Project Global Family 
Business” συμμετείχαν περισσότεροι από 
1.800 ηγέτες οικογενειακών επιχειρήσεων 
από 33 χώρες της Ευρώπης, Κεντρικής 
Ασίας, Βόρειας Αμερικής, Λατινικής Αμερικής, 
Καραϊβικής, Ασίας, Ειρηνικού, Μέσης ανατολής 
και Αφρικής. Η έρευνα παρείχε μια ευκαιρία 
στους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις απόψεις 
τους σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους 
τα μεταβαλλόμενα δημογραφικά στοιχεία 
επηρεάζουν τη διακυβέρνηση, τη διαδοχή, 
τον κοινωνικό αντίκτυπο, τον επιχειρηματικό 
προσανατολισμό και την απόδοση των 
οικογενειακών επιχειρήσεων. Μπορείτε να 
βρείτε μια περίληψη της έκθεσης εδώ.

Σε συνέχεια της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν 
περισσότερες από 25 προσωπικές συνεντεύξεις 
με ηγετικά στελέχη οικογενειακών επιχειρήσεων 
(που εκπροσωπούν κάποιες από τις μεγαλύτερες 
οικογενειακές επιχειρήσεις παγκοσμίως) πριν 
- αλλά και μετά – το ξέσπασμα του COVID-19 
τον Μάρτιο του 2020 έως την ημερομηνία 
δημοσίευσης. Οι απόψεις που συγκεντρώθηκαν 
από αυτές τις συνεντεύξεις μας βοήθησαν να 
εμβαθύνουμε στην κατανόηση του πλαισίου 
των αποτελεσμάτων της έρευνας, και μας 
επέτρεψαν να διερευνήσουμε περαιτέρω αυτές 
τις απόψεις στο παρόν άρθρο, το δεύτερο της 
σειράς των τεσσάρων άρθρων. Το άρθρο αυτό 
εξετάζει τον αναδυόμενο ρόλο και την επιρροή 
των γυναικών στις οικογενειακές επιχειρήσεις.

Βγαίνοντας από τα παρασκήνια © 2021 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων 
εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης 

ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 
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διπλούς ρόλους, που τους αναγκάζει να 
καταβάλουν διπλάσια προσπάθεια τόσο 
στην επιχείρηση όσο και στην οικογένεια.

Η Kim Schoepflin, CEO της εταιρείας 
Kwatani στη Νότια Αφρική, μας 
περιγράφει: «Περιμένουν από εσένα να 
αφιερωθείς στην επιχείρηση, να είσαι 
η τέλεια μητέρα , να φροντίζεις τους 
πάντες, να είσαι σπίτι νωρίς αλλά και να 
τελειώνεις και τη δουλειά. Ο πατέρας 
μου, μου έλεγε: «να φεύγεις από το 
γραφείο έως τις 5:00 γιατί δεν θέλω να 
αργήσεις να γυρίσεις σπίτι». Ανησυχούσε 
για τη φροντίδα των εγγονιών του, αλλά 
«είσαι υποχρεωμένη να τελειώσεις και τη 
δουλειά. Να συμπεριφέρεσαι σαν μητέρα, 
αλλά να διασφαλίζεις ταυτόχρονα και την 
ομαλή λειτουργία της επιχείρησης».

Ακόμη και ως συν-ιδρύτριες και 
συν-ιδιοκτήτριες της οικογενειακής 
επιχείρησης, οι γυναίκες συχνά 
βρίσκονταν στο περιθώριο, 
αντιμετωπίζοντας διακρίσεις λόγω 
του φύλου τους, προκαταλήψεις και 
στερεότυπα, αντίστοιχα με αυτά που 
παρατηρούνται γενικότερα στο χώρο 
των επιχειρήσεων. Παρότι μπορεί να 
έχουν κάποιο βαθμό συμμετοχής- 
και σίγουρα συμφέροντα - στην 
οικογενειακή επιχείρηση, οι προσπάθειες 
και η συνεισφορά των γυναικών δεν 
αναγνωρίζονται και δεν επιβραβεύονται 
πάντα, είτε με την ανάλογη επίσημη 
θέση είτε με οικονομικά οφέλη. Συχνά, 
αναλαμβάνουν λιγότερο ορατούς ρόλους 
ως άτυποι σύμβουλοι ή εκτελώντας 
λογιστικές ή διαχειριστικές εργασίες.

Πολλές από τις γυναίκες που μας 
έδωσαν συνέντευξη συμμερίζονται την 
άποψη ότι μη συνειδητές μεροληπτικές 
συμπεριφορές εξακολουθούν να 
υποβόσκουν σε ορισμένους τομείς της 
σύγχρονης κοινωνίας. Και επειδή οι 
άνθρωποι δεν έχουν την ικανότητα 
να αναγνωρίζουν τις μεροληπτικές 
συμπεριφορές, είναι απαραίτητο να 
τις επισημαίνουμε. 

Οι γυναίκες-ηγέτες των οικογενειακών 
επιχειρήσεων, με τις οποίες μιλήσαμε, 
γενικά συμφώνησαν ότι η νομοθεσία και 
οι υποχρεωτικές ποσοστώσεις δεν είναι 
λύση. Ενώ θεωρούν ότι οι ποσοστώσεις 
συντελούν στην πληρέστερη αντίληψη 
σχετικά με τις προκαταλήψεις και 
τα στερεότυπα και μπορούν να 

αποτελέσουν σημείο εκκίνησης σε χώρες 
όπου η ισότητα των φύλων δεν είναι 
ακόμη ενσωματωμένη στην κουλτούρα 
τους, καμία από τις γυναίκες με τις 
οποίες μιλήσαμε δεν είναι υπέρ της 
επιβολής κανονισμών και προγραμμάτων 
σε εταιρείες.

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει 
ότι τα στερεότυπα σε σχέση με το φύλο 
συχνά διαφαίνονται στους ρόλους και 
στις αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων 
που αναλαμβάνει κάθε ηγετικό στέλεχος 
στην επιχείρηση. Ακόμη και όταν τα 
προσόντα τους είναι ίσα ή και καλύτερα 
από των συζύγων τους, οι γυναίκες 
συχνά ανακαλύπτουν ότι άλλα στελέχη 
τις παρακάμπτουν και απευθύνονται 
στους συζύγους τους για τις τελικές 
αποφάσεις.4 Αυτό κάποιες φορές 
βασίζεται στην εσφαλμένη αντίληψη του 
έξω κόσμου ότι οι γυναίκες κατέχουν 
θέσεις στην οικογενειακή επιχείρηση 
μόνο επειδή είναι παντρεμένες - ή έχουν 
σχέση – με το «αφεντικό».

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό 
το φαινόμενο οδήγησε κάποιες 
γυναίκες να αναδείξουν μία ξεχωριστή 
προσωπικότητα από εκείνη του συζύγου 
τους, προκειμένου να διεκδικήσουν 
την εξουσία και να καθιερωθούν ως 
επιχειρηματικοί ηγέτες. Όπως μας 
περιέγραψε μια συν-ιδιοκτήτρια και 
ενεργό μέλος της οικογενειακής της 
επιχείρησης: «Ο σύζυγός μου και εγώ 
διευθύνουμε αυτήν την εταιρεία μαζί και 
δεν προβάλλουμε το γεγονός ότι είμαστε 
σύζυγοι. Επιπλέον χρησιμοποιούμε 
διαφορετικά επίθετα, έτσι ώστε να μην 
εμφανιζόμαστε ως ανδρόγυνο εντός 
της εταιρείας. Σε αντίθετη περίπτωση, 
οι εργαζόμενοι και οι πελάτες θα μου 
μιλούσαν με διαφορετικό τρόπο - ως 
σύζυγο του Διευθύνοντος Συμβούλου 
και όχι ως το άτομο που έχει την 
ικανότητα να βοηθήσει στην επίλυση των 
σοβαρών τεχνικών τους προβλημάτων». 
Γυναίκα συν-ιδιοκτήτρια οικογενειακής 
επιχείρησης-χημικής βιομηχανίας στη 
Ρωσία.

Οι γυναίκες στις οικογενειακές 
επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να 
βγουν στο προσκήνιο και να αλλάξουν 
αυτήν τη νοοτροπία, αλλάζοντας το δικό 
τους τρόπο σκέψης όταν μπαίνουν στην 
επιχείρηση.  

  Ο σύζυγός μου και 
εγώ διευθύνουμε αυτήν 
την εταιρεία μαζί και δεν 
προβάλλουμε το γεγονός 
ότι είμαστε σύζυγοι. 
Επιπλέον χρησιμοποιούμε 
διαφορετικά επίθετα, 
έτσι ώστε να μην 
εμφανιζόμαστε ως 
ανδρόγυνο εντός 
της εταιρείας. Σε 
αντίθετη περίπτωση, 
οι εργαζόμενοι και 
οι πελάτες θα μου 
μιλούσαν με διαφορετικό 
τρόπο - ως σύζυγο του 
Διευθύνοντος Συμβούλου 
και όχι ως το άτομο που 
έχει την ικανότητα να 
βοηθήσει στην επίλυση 
των σοβαρών τεχνικών 
τους προβλημάτων. 
 
Female family business  
co-owner 
Chemical processing business, 
Russia

4 Cole, P. M. (1997). Women in family business. Family Business Review, 10(4), 353-371. Equal Measures 2030. 
(2019). 2019 EM2030 SDG Gender Index. Surrey, United Kingdom. Retrieved from h t t p s: / / d ata . e m2030 . org / 
em2030-sdg-gender-index/ on July 24, 2020
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 Πολύ συχνά, οι 
γυναίκες θέλουν να 
είναι αρεστές σε όλους 
και εισέρχονται στην 
επιχείρησή τους ή στο 
χώρο εργασίας με αυτήν 
τη στάση. Τελικά, πέφτουν 
θύματα εκμετάλλευσης 
εξαιτίας αυτής της 
νοοτροπίας . Είναι 
δύσκολο να υποστηρίξεις 
σθεναρά τη θέση σου, όταν 
θέλεις να είσαι αρεστός 
- ακόμα και όταν ξέρεις 
ότι το να είσαι αρεστός 
δεν είναι αυτό που πρέπει 
να κάνεις. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις αποκτά 
σημασία η διαφοροποίηση 
ανάμεσα στο «να κάνεις τα 
σωστά πράγματα» και στο 
«να κάνεις τα πράγματα με 
το σωστό τρόπο». Πρέπει 
να αποστασιοποιηθείς 
και να αναρωτηθείς «ποια 
είναι τα σωστά πράγματα;» 
Ως γυναίκες, πρέπει να 
αντισταθούμε στην ανάγκη 
συνεχώς να φροντίζουμε 
τους άλλους και να 
υιοθετήσουμε τη στάση 
«είναι μια επιχείρηση - ποιο 
είναι το ορθό που πρέπει 
να ειπωθεί ή να γίνει; 
 
Margaret Hirsch 
Cofounder and Executive Director, 
Hirsch’s, 
South Africa

Όπως σημειώνει η Margaret Hirsch, Συν-
ιδρύτρια και CEO της εταιρείας Hirsch’s 
στη Νότια Αφρική: «Πολύ συχνά, οι 
γυναίκες θέλουν να είναι αρεστές σε όλους 
και εισέρχονται στην επιχείρησή τους ή 
στο χώρο εργασίας με αυτήν τη στάση. 
Τελικά, πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης 
εξαιτίας αυτής της νοοτροπίας. Είναι 
δύσκολο να υποστηρίξεις σθεναρά τη θέση 
σου, όταν θέλεις να είσαι αρεστός - ακόμα 
και όταν ξέρεις ότι το να είσαι αρεστός 
δεν είναι αυτό που πρέπει να κάνεις. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις αποκτά σημασία η 
διαφοροποίηση ανάμεσα στο «να κάνεις 
τα σωστά πράγματα» και στο «να κάνεις τα 
πράγματα με το σωστό τρόπο». Πρέπει να 
αποστασιοποιηθείς και να αναρωτηθείς 
«ποια είναι τα σωστά πράγματα;» Ως 
γυναίκες, πρέπει να αντισταθούμε στην 
ανάγκη συνεχώς να φροντίζουμε τους 
άλλους και να υιοθετήσουμε τη στάση 
«είναι μια επιχείρηση - ποιο είναι το ορθό 
που πρέπει να ειπωθεί ή να γίνει;»

Πολλοί επίσης πιστεύουν ότι η 
ευαισθητοποίηση είναι ένα καλό 
σημείο εκκίνησης για να ενθαρρυνθεί η 
μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών 
στα διοικητικά συμβούλια.5 Υπάρχουν 
ενδείξεις ότι η κοινωνία αλλάζει, όπως 
αλλάζει και η εκπαίδευση και η ανατροφή 
των παιδιών. Όπως εξηγεί η Jodi Bloomer, 
της γενιάς των Millennial, Συν-ιδρύτρια και 
Chief Business Development Officer της 
εταιρείας Canadian Fiber Optics Corp., 
στόχος της νεοσύστατης εταιρείας της 
είναι να δημιουργήσει μια κουλτούρα όπου 
όλοι «να μπορούν να κάνουν ό, τι κάνουν, 
με το να είναι ο εαυτός τους και να το 
κάνουν καλά». «Ο στόχος αυτός βρισκόταν 
στο επίκεντρο της δικής μου ανατροφής», 
μας λέει. «Έτσι μεγάλωσαν εμένα και 
την αδερφή μου οι γονείς μου. Δεν μας 
εκπαίδευσαν για να ενταχθούμε στην 
επιχείρηση, αλλά έκαναν ό,τι περνούσε 
από το χέρι τους για να διασφαλίσουν ότι 
θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε πλήρως 
τις ικανότητές μας, κάνοντας τα πράγματα 
καλά και με αυθεντικό τρόπο, όντας ο 
εαυτός μας. Το τι θα επιλέγαμε να κάνουμε 
ήταν αποκλειστικά δικό μας θέμα».

5 Samara, G., Jamali, D., & Lapeira, M. (2019). Why and how should SHE make her way into the 
family business boardroom?. Business Horizons, 62(1), 105-115.
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Μερικά από τα βασικά συμπεράσματα της 
έρευνας αναδεικνύουν το γεγονός ότι οι 
γυναίκες και οι άνδρες έχουν μια ευκαιρία 
να συνεργαστούν για να καταρρίψουν τα 
στερεότυπα και να εισάγουν μεγαλύτερη 
ποικιλομορφία στην οικογενειακή επιχείρηση. 

Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες 
συμβάλλουν στα στερεότυπα σχετικά 
με το φύλο και πρέπει να συνεργαστούν 
για να προσδιορίσουν με σαφήνεια 
τους ρόλους και τις ευθύνες τους 
και να τις κοινοποιήσουν σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders).

Οι οικογένειες πρέπει να 
κοινωνικοποιήσουν ενεργά τόσο τις 
γυναίκες όσο και τους άντρες από 
νεαρή ηλικία, ώστε να αποκτήσουν 
γνώσεις σχετικά με την επιχείρηση 
και να αναζητήσουν την κατάλληλη 
εκπαίδευση και κατάρτιση που θα τους 
προετοιμάσει για μια σταδιοδρομία 
στην οικογενειακή επιχείρηση.

Αν και οι ποσοστώσεις δεν είναι 
η απάντηση για την επίτευξη 
μεγαλύτερης ποικιλομορφίας ως προς 
το φύλο, μπορούν να αποτελέσουν 
αφετηρία για τη δημιουργία 
νέων γυναικείων προτύπων.

Απαιτούνται σύγχρονες πρακτικές 
οργάνωσης και πολιτικές που 
να προωθούν την ισότητα και να 
ελαχιστοποιούν την προκατάληψη.

Dr. Nupur Pavan Bang 
Associate Director,  
Thomas Schmidheiny 
Centre for Family Enterprise,  
Indian School of Business

Βασικά 
συμπεράσματα  
και απόψεις
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Λόγω της επίδρασης των 
κοινωνικών προκαταλήψεων και 
των πολιτιστικών ή οικογενειακών 

παραδόσεων σε ορισμένες περιοχές 
του κόσμου, ηθελημένα ή όχι, μπορεί 
να ανατίθεται στις γυναίκες ο ρόλος 
του «επιτελικού συναισθηματικού 
συμβούλου» (“Chief Emotional Officer”). 
Σε αυτόν τον κρυφό ρόλο, φροντίζουν τις 
συναισθηματικές ανάγκες της οικογένειας, 
κρατάνε την οικογένεια ενωμένη και 
μεταλαμπαδεύουν τις αξίες και τις 
παραδόσεις της οικογένειας στην επόμενη 
γενιά6. Σύμφωνα με έναν επικεφαλής μιας 
οικογενειακής επιχείρησης «Η μητέρα 
μου ήταν η κατευθυντήρια αρχή για την 
οικογένεια και για ολόκληρη την εταιρεία. 
Ήταν η μητέρα της εταιρείας, όχι μόνο 
η δική μας μητέρα, και ήταν όλοι βέβαιοι 
ότι όσο αυτή ήταν εκεί, όλα θα συνέχιζαν 
να λειτουργούν και δεν θα χρειαζόταν 
να ανησυχούμε». CEO οικογενειακής 
επιχείρησης, Μηχανολόγος Μηχανικός, 
Γερμανία.

Ο διαχωρισμός των ρόλων με βάση 
το φύλο - τόσο στο σπίτι όσο και στις 
επιχειρήσεις – έχει την αφετηρία του 
στη βιομηχανική επανάσταση. Ενώ οι 
άνδρες συσχετίστηκαν με χαρακτηριστικά 
όπως η ανεξαρτησία, η αυτονομία, η 
επιτυχία και τα επιτεύγματα, οι γυναίκες 
κατηγοριοποιήθηκαν γενικά ως στοργικές 
και αφοσιωμένες. Μερικές από αυτές 
τις προκαταλήψεις σε σχέση με το φύλο 
συνεχίζονται και σήμερα, ακόμη και όταν 
δεν είναι συνειδητές.

Παραδοσιακά γυναικεία χαρακτηριστικά, 
όπως η αφοσίωση, το ενδιαφέρον, 
η ευαισθησία για τις ανάγκες των 
άλλων, η επίλυση προβλημάτων και 
συγκρούσεων, ουσιαστικά περιγράφουν 
μία ολιστική προσέγγιση στην ηγεσία, 
τόσο για τις γυναίκες όσο και τους 
άνδρες. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να 
είναι εποικοδομητική για οποιαδήποτε 
επιχείρηση και να καταστεί ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σε μια 
οικογενειακή επιχείρηση, αυτά τα 
μοναδικά χαρακτηριστικά και το στυλ 
διοίκησης αποτελούν πλεονεκτήματα 
τόσο για την οικογένεια όσο και για την 

επιχείρηση, συνδυάζοντας την αφοσίωση 
στην εταιρεία και στην οικογένεια με την 
ευαισθησία για τις ανάγκες των ατόμων 
και μια διαδικασία λήψης αποφάσεων που 
βασίζεται στο ένστικτο, στη διαίσθηση και 
στην τεκμηρίωση. Σε μια συνέντευξη, τα 
μέλη μιας παραδοσιακά πατριαρχικής 
οικογενειακής επιχείρησης στον Καναδά 
σημείωσαν ότι ένας από τους βασικούς 
ρόλους της συνιδιοκτήτριας και συζύγου 
του CEO είναι να κάνει τους πελάτες 
και τρίτους, εκτός της εταιρείας, να 
αισθάνονται σαν να είναι μέλη της 
οικογένειας.

Ως μητέρα, θεία και κόρη, η Margaret 
Hirsch πιστεύει ότι οι γυναίκες παίζουν 
όλους αυτούς τους ρόλους στις 
οικογένειές τους και αντλούν αποστάγματα 
σοφίας από καθέναν από αυτούς για να 
τα εφαρμόσουν στην επιχείρηση. «Αυτά 
τα αποστάγματα σοφίας σε βοηθούν να 
μάθεις πώς να σκέφτεσαι αποφασιστικά 
και αποτελεσματικά», αναφέρει, «και να 
χειρίζεσαι μια σειρά επιχειρηματικών και 
προσωπικών καταστάσεων ταυτόχρονα. Οι 
πολλαπλοί ρόλοι στην οικογένεια και την 
επιχείρηση αλληλοσυμπληρώνονται και 
γενικά κάνουν τις γυναίκες πιο ευέλικτες 
και ικανές να χειρίζονται ένα ευρύ φάσμα 
διαφορετικών καταστάσεων».

Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι γυναίκες 
ενδέχεται να αντιμετωπίσουν συγκρούσεις 
ρόλων και διλήμματα στα οποία πρέπει 
να εξισορροπήσουν τις υποχρεώσεις 
τους στην εργασία και στο σπίτι. Ενώ 
αυτό αποτελεί σίγουρα μια πρόκληση, 
ακούσαμε μια ενδιαφέρουσα άποψη από 
αρκετές από τις ερωτηθείσες, που μας 
είπαν ότι, με βάση τις εμπειρίες τους 
στην οικογένεια, έχουν αποκτήσει την 
ικανότητα να χειρίζονται πολλά πράγματα 
ταυτόχρονα, ότι οι πολλαπλοί ρόλοι στην 
επιχείρησή και στην οικογένειά τους, 
έχουν αναδείξει την ικανότητά τους να 
επικεντρώνονται στη λεπτομέρεια χωρίς να 
χάνουν την ευρύτερη εικόνα, ότι μπορούν 
να λαμβάνουν γρήγορα αποφάσεις όταν 
χρειάζεται και να είναι πειθαρχημένες 
στη λήψη δύσκολων αποφάσεων και ότι 
έχουν μάθει να μην παίρνουν τα πράγματα 
προσωπικά.

Ο «κρυφός CEO»

 Η μητέρα 
μου ήταν η 
κατευθυντήρια αρχή 
για την οικογένεια 
και για ολόκληρη 
την εταιρεία. Ήταν 
η μητέρα της 
εταιρείας, όχι μόνο η 
δική μας μητέρα, και 
ήταν όλοι βέβαιοι ότι 
όσο αυτή ήταν εκεί, 
όλα θα συνέχιζαν να 
λειτουργούν και δεν 
θα χρειαζόταν να 
ανησυχούμε. 
 
Family Business CEO 
Mechanical engineering, 
Germany

6 Lyman, 1988; Salganicoff, 1990
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 Αυτά τα αποστάγματα σοφίας σε βοηθούν 
να μάθεις πώς να σκέφτεσαι αποφασιστικά και 
αποτελεσματικά”, αναφέρει, “και να χειρίζεσαι 
μια σειρά επιχειρηματικών και προσωπικών 
καταστάσεων ταυτόχρονα. Οι πολλαπλοί 
ρόλοι στην οικογένεια και την επιχείρηση 
αλληλοσυμπληρώνονται και γενικά κάνουν τις 
γυναίκες πιο ευέλικτες και ικανές να χειρίζονται ένα 
ευρύ φάσμα διαφορετικών καταστάσεων. 
 
Margaret Hirsch 
Cofounder and Executive Director, 
Hirsch’s, 
South Africa

© 2021 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG 
συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

7Ο «κρυφός CEO»



Σε κλάδους που παραδοσιακά 
κυριαρχούνται από άνδρες, 
οι γυναίκες ενθαρρύνονται 

να ακολουθήσουν παραδοσιακά 
«γυναικεία» επαγγέλματα και μπορεί 
να υπάρχει σύγχυση όσον αφορά 
στην εκλαμβανόμενη ικανότητά τους 
να ηγηθούν αυτού του είδους τις 
επιχειρήσεις. Όπως μας περιέγραψε ο 
CEO μιας οικογενειακής επιχείρησης 
σκραπ μετάλλων στις ΗΠΑ, ο κλάδος 
του παρουσιάζεται ως μια βρώμικη 
και ανδρική δουλειά, η οποία δεν 
προσελκύει πολλές γυναίκες 
υποψήφιες. «Γνωρίζω ότι αυτόν τον 
καιρό περνάμε από συνεντεύξεις μια 
γυναίκα για μία θέση στην Οικονομική 
Διεύθυνση, η οποία θα μπορούσε να 
εξελιχθεί σε CFO τα επόμενα 2 με 3 
χρόνια. Προφανώς θα πρέπει να τα πάει 
καλά με την οικογένεια, αλλά πάντα 
έβρισκα ότι οι γυναίκες είναι πιο ικανές 
από τους άντρες σε πολλούς τομείς, 
επειδή απλά πρέπει να είναι. Θα έψαχνα 
όμως να προσλάβω γυναίκα CEO για να 
με αντικαταστήσει; Δεν ξέρω. Δεν ξέρω 
αν θα το έκανα ή όχι. Απλώς δεν ξέρω 
ακόμα».

Παρά τη συμβατική άποψη των 
«γυναικείων δουλειών» σε ορισμένα 
μέρη του κόσμου και σε ορισμένους 
κλάδους, αρχίζει να ανοίγει ο δρόμος 
για τις ανώτερες βαθμίδες της 
ιεραρχίας σε πολλές οικογενειακές 
επιχειρήσεις. Σε κάποια που 
θεωρούμε μη παραδοσιακά γυναικεία 
επαγγέλματα, ιδιαίτερα σε κλάδους 

που κυριαρχούν οι άνδρες, όπως 
η βαριά βιομηχανία, ολοένα και 
περισσότερες ικανές γυναίκες στέκονται 
με αυτοπεποίθηση στο προσκήνιο σε 
ηγετικές θέσεις.

Γνωρίσαμε γυναίκες που ήταν ιδρύτριες 
και συν-ιδρύτριες σε κλάδους που 
ιστορικά θεωρούνται «ανδρικές 
δουλειές», συμπεριλαμβανομένης 
της επεξεργασίας χάλυβα και σκραπ 
μετάλλων, της τσιμεντοβιομηχανίας 
και του μηχανολογικού εξοπλισμού. 
Συμφώνησαν ότι δεν θα πρέπει να 
υπάρχει μεροληψία ούτε υπέρ των 
γυναικών ούτε υπέρ των ανδρών, ότι η 
ποικιλομορφία γενικά προσθέτει αξία 
σε μια ομάδα, καθιστώντας την πιο 
ενδιαφέρουσα και ανοιχτή σε νέους 
τρόπους σκέψης.

Η Kim Schoepflin, CEO της Kwatani 
για παράδειγμα, είναι επιτυχημένη 
ηγέτης μιας επιχείρησης παραγωγής 
μηχανημάτων εξόρυξης μεγάλου 
μεγέθους, σε έναν κλάδο όπου 
κυριαρχούν οι άνδρες-ηγέτες. Η 
επιχείρηση ιδρύθηκε από τον πατέρα 
της και όταν εκείνη βρέθηκε επικεφαλής 
άρχισε να προωθεί την ανάπτυξη 
της επιχείρησης με βάση μια ατζέντα 
μετασχηματισμού και με ιδιαίτερη 
έμφαση στην επίτευξη μεγαλύτερης 
ποικιλομορφίας στην οικογενειακή 
επιχείρηση.

Δύο γυναίκες συμμετέχουν αυτή τη 
στιγμή στην εκτελεστική επιτροπή 
της Kwatani και οι γυναίκες 

Πώς οι γυναίκες 
επαναπροσδιορίζουν 
το περιεχόμενο της 
γυναικείας εργασίας

 Γνωρίζω ότι 
αυτόν τον καιρό 
περνάμε από 
συνεντεύξεις μια 
γυναίκα για μία θέση 
στην Οικονομική 
Διεύθυνση, η οποία 
θα μπορούσε να 
εξελιχθε ί σε CFO 
μας τα επόμενα 2 με 
3 χρόνια. Προφανώς 
θα πρέπει να τα 
πάει καλά με την 
οικογένεια, αλλά 
πάντα έβρισκα ότι 
οι γυναίκες είναι 
πιο ικανές από τους 
άντρες σε πολλούς 
τομείς, επειδή απλά 
πρέπει να είναι. Θα 
έψαχνα όμως να 
προσλάβω γυναίκα 
CEO για να με 
αντικαταστήσει; Δεν 
ξέρω. Δεν ξέρω αν θα 
το έκανα ή όχι. Απλώς 
δεν ξέρω ακόμα. 
 
Family Business CEO 
Scrap metal processing 
business, 
United States
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αποτελούν το 75% του διοικητικού 
συμβουλίου της εταιρείας ενώ τους 
αναλογεί περισσότερο από το 50% 
των διοικητικών ρόλων. Γυναίκες 
απασχολούνται επίσης στην Kwatani ως 
ανώτεροι μεταλλουργοί, μηχανολόγοι 
μηχανικοί και μηχανικοί πωλήσεων, 
μεταξύ άλλων τεχνικών ρόλων που 
μπορεί να θεωρούνταν «ανδρική 
δουλειά» από τις προηγούμενες γενιές.

Οι γυναίκες επικεφαλής οικογενειακών 
επιχειρήσεων με τις οποίες μιλήσαμε 
κατακρημνίζουν επιτυχώς πολλά από τα 
εμπόδια και επαναπροσδιορίζουν τον 
τρόπο που αντιμετωπίζονται οι γυναίκες 
στις οικογενειακές επιχειρήσεις. 
Δεν περιμένουν να έρθει κάποιος 
άλλος ή κάποια άλλη στιγμή για να 
αλλάξει το περιβάλλον γύρω τους. Οι 
περισσότερες έχουν μεγαλώσει μέσα 
στις οικογενειακές τους επιχειρήσεις 
και είναι σεβαστές για την εμπειρία, τις 
γνώσεις και τις δεξιότητές τους τόσο 
από τους υπαλλήλους όσο και από τους 
πελάτες και τους προμηθευτές. Είναι 
πρεσβευτές της αλλαγής που επιζητούν 
πολλές γυναίκες.

Οι νέες γυναίκες επιχειρηματίες 
αντιμετωπίζουν ένα επιπλέον επίπεδο 
πολυπλοκότητας στην προσπάθειά τους 
να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και 
ότι «νομιμοποιούνται» να αναλάβουν 
ηγετικούς ρόλους. Πιστεύουμε ότι η 
Jodi Bloomer της Canadian Fiber Optics 
Corp. αποτελεί μια αντιπροσωπευτική 
εκπρόσωπο της γενιάς των Millennial, 
οι οποίοι αρχίζουν να αναλαμβάνουν 

αυτούς τους ρόλους. Έχει μάθει 
από άλλες γυναίκες στη ζωή της ότι 
ως γυναίκα σε μια επιχείρηση που 
κυριαρχείται από άντρες, μπορεί να 
πετύχει τους στόχους της με ήπιο 
τρόπο, χρησιμοποιώντας πίεση 
και πειθώ, και χωρίς να μπει σε μια 
αντιπαράθεση εγωισμών.

«Σε αυτήν την περίπτωση, το να είμαι 
γυναίκα έχει πλεονεκτήματα γιατί οι 
άντρες γύρω μου δεν χρειάζεται να 
προσπαθούν να με μειώσουν», μας 
λέει, και συμπληρώνει «Δεν αποτελώ 
απειλή για αυτούς. Αναγνωρίζω ότι 
γνωρίζουν περισσότερα από εμένα 
στον τομέα εξειδίκευσής τους, ότι είμαι 
εδώ για να μάθω και ότι χρειάζομαι την 
τεχνογνωσία και τη συμβολή τους για να 
πάρω καλές αποφάσεις για την εταιρεία 
μας. Υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση για το τι 
κάνει ο καθένας».

 Δεν αποτελώ 
απειλή για αυτούς. 
Αναγνωρίζω ότι 
γνωρίζουν περισσότερα 
από εμένα στον τομέα 
εξειδίκευσής τους, ότι 
είμαι εδώ για να μάθω 
και ότι χρειάζομαι την 
τεχνογνωσία και τη 
συμβολή τους για να 
πάρω καλές αποφάσεις 
για την εταιρεία μας. 
Υπάρχει αμοιβαία 
εκτίμηση για το τι κάνει ο 
καθένας. 
 
Jodi Bloomer 
Cofounder,  
Canadian Fiber Optics Corp., 
Canada
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 Μια οικογενειακή 
επιχείρηση δεν είναι 
δυνατόν σήμερα 
να αναπτυχθεί εάν 
η ηγετική ομάδα 
αποτελείται μόνο από 
γυναίκες ή μόνο από 
άνδρες. Η αληθινή 
ηγεσία ξεκινά με 
το να κάνεις πέρα 
το εγώ σου και να 
είσαι ανοιχτός σε μια 
ποικιλία απόψεων, 
νοοτροπιών και 
εμπειριών. Είναι λάθος 
να υποθέσουμε ότι 
οι γυναίκες έχουν 
υψηλότερα επίπεδα 
συναισθηματικής 
νοημοσύνης από 
τους άνδρες. Οι 
οικογενειακές 
επιχειρήσεις έχουν την 
ευθύνη να δώσουν το 
παράδειγμα ώστε να 
διαμορφωθεί  
μια ευρύτερη 
προοπτική. 
 
Ramia El Agamy 
CEO, 
Orbis Terra Media, 
Switzerland 

Θεωρείται γενικά ότι οι γυναίκες, 
από τη φύση τους, απαιτούν 
περισσότερη συνεργασία και 

συνεννόηση από ότι οι άνδρες ομόλογοί 
τους. Οι γυναίκες, με τις οποίες μιλήσαμε, 
συμφώνησαν με αυτό. Στο πέρασμα των 
γενιών, ανατράφηκαν για να είναι πιο 
ευαίσθητες στις ανάγκες των άλλων και 
πιο κοινωνικές ως μητέρες, ειρηνοποιοί 
και υπεύθυνες για την φροντίδα των 
άλλων. Είναι δύσκολο οι γυναίκες να το 
αποβάλλουν αυτό από τη φύση τους, 
όπως μας είπαν, και δεν είναι φυσικό να 
προσπαθούν υπερβολικά να αγνοήσουν 
ένα τέτοιο ένστικτο.

Ωστόσο, επεσήμαναν ότι οι γυναίκες, από 
τις οποίες αναμένουμε να έχουν αυτό το εκ 
φύσεως αυξημένο επίπεδο ευαισθησίας, 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να τους 
«κολλήσει η ταμπέλα» του «επιτελικού 
συναισθηματικού συμβούλου» (“Chief 
Emotional Officer”) της οικογενειακής 
επιχείρησης - και τίποτα παραπάνω. Εάν 
συμβαίνει αυτό, πιθανότατα δεν έχουν 
κοινωνικοποιηθεί και ανατραφεί ώστε να 
ενστερνιστούν τις επιχειρηματικές αξίες και 
πρακτικές στον ίδιο βαθμό με τα αρσενικά 
μέλη της οικογένειάς τους. Και, επειδή 
δεν τους έχουν δοθεί οι ίδιες ευκαιρίες 
να συμμετέχουν ενεργά στην επιχείρηση 
και να χτίσουν τη δική τους επιτυχημένη 
σταδιοδρομία, κινδυνεύουν να χάσουν 
τυχόν ευκαιρίες για να αναλάβουν ηγετικές 
θέσεις.

Αυτός είναι πιθανόν ο λόγος για τον 
οποίο η εκπροσώπηση των γυναικών σε 
κρίσιμες ηγετικές και διοικητικές θέσεις, 
σε ορισμένες οικογενειακές επιχειρήσεις, 
σπανίζει, παρά το γεγονός ότι αρκετές 
μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι γυναίκες σε 
διοικητικές θέσεις ή ως μέλη διοικητικών 
συμβουλίων επιτυγχάνουν καλύτερη 
απόδοση της επιχείρησης, λόγω καλύτερης 
διακυβέρνησης και αποτελεσματικότητας.7 
Μια πρόσφατη μελέτη σε οικογενειακές 

Η “μετασχηματιστική” 
δύναμη  
των γυναικών

7 Terjesen, Couto, & Francisco, 2016
8 Bjuggren, Nordström, & Palmberg, 2018 
9 Amore, M. D., Garofalo, O., & Minichilli, A. (2014). Gender interactions within the family firm. Management Science, 60(5), 1083-

1097.

εταιρείες στη Σουηδία8 παρέχει ακόμη 
περισσότερες αποδείξεις για τον ισχυρό 
αντίκτυπο που έχουν οι γυναίκες ηγέτες 
στην απόδοση της εταιρείας τους όταν 
αναλαμβάνουν ρόλο CEO, παράλληλα 
με την ιδιότητα μέλους του διοικητικού 
συμβουλίου και ιδιοκτήτη.

Όπως επισήμανε μια προηγούμενη 
μελέτη για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
των φύλων σε οικογενειακές επιχειρήσεις, 
η κερδοφορία μιας οικογενειακής 
επιχείρησης σημειώνει τη μεγαλύτερη 
βελτίωση όταν ο CEO είναι γυναίκα-μέλος 
της οικογένειας, με ταυτόχρονη συμμετοχή 
γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο, είτε 
είναι μέλη της οικογένειας είτε εκτός 
αυτής. Η πιθανή εξήγηση για αυτό είναι ότι 
η παρουσία γυναικών στο ΔΣ ενισχύει την 
αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση της 
γυναίκας CEO, δημιουργώντας μια φιλική 
προς τις γυναίκες εταιρική κουλτούρα 
που ενθαρρύνει τη συνεργασία και την 
ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των μελών 
του ΔΣ.9 Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αρκεί 
η συμμετοχή γυναικών στην επιχείρηση, 
ώστε να επιτευχθούν υψηλότερες 
επιδόσεις. Ωστόσο, η παρουσία ικανών και 
υποστηρικτικών ατόμων, ανεξάρτητα από 
το φύλο, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την 
απόδοση της εταιρείας. 

 Η κ. Ramia El Agamy, CEO της Orbis 
Terra Media της Ελβετίας, δεν διστάζει 
να αμφισβητήσει τα στερεότυπα. «Μια 
οικογενειακή επιχείρηση δεν είναι 
δυνατόν σήμερα να αναπτυχθεί εάν η 
ηγετική ομάδα αποτελείται μόνο από 
γυναίκες ή μόνο από άνδρες», λέει. «Η 
αληθινή ηγεσία ξεκινά με το να κάνεις 
πέρα το εγώ σου και να είσαι ανοιχτός σε 
μια ποικιλία απόψεων, νοοτροπιών και 
εμπειριών. Είναι λάθος να υποθέσουμε 
ότι οι γυναίκες έχουν υψηλότερα επίπεδα 
συναισθηματικής νοημοσύνης από τους 
άνδρες ή ότι οι άνδρες είναι πιο ικανοί από 
τις γυναίκες στην αντιμετώπιση δύσκολων 
επιχειρηματικών ζητημάτων. Αυτό 
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Σύμφωνα με την έρευνα, ορισμένες γυναίκες 
στην οικογενειακή επιχείρηση συνεχίζουν να 
αμφισβητούν τα στερεότυπα γύρω από το 
ρόλο τους, ενώ μπορούν να συνεισφέρουν 
μέσω των μοναδικών ηγετικών δεξιοτήτων 
που διαθέτουν. 

Τα έμφυτα χαρακτηριστικά των 
γυναικών ως τα άτομα που ανατρέφουν 
και φροντίζουν, μεταφράζονται σε 
ρόλο «επιτελικού συναισθηματικού 
συμβούλου» (“Chief Emotional Officer”), 
συμβάλλοντας στην επιτυχία και 
στη διαιώνιση της οικογενειακής 
επιχείρησης. Η παρουσία τους 
συνεισφέρει επιπλέον πόρους τους 
οποίους μπορεί να αξιοποιήσει 
η οικογενειακή επιχείρηση.

Οι γυναίκες έχουν έμφυτη ικανότητα 
μετασχηματισμών και μοναδικά 
ηγετικά στυλ και δεξιότητες, κριτική 
ικανότητα και μια μοναδική οπτική που 
τις καθιστά ηγέτες και διευθυντικά 
στελέχη ολιστικής προσέγγισης.

Οι γυναίκες στη οικογενειακή 
επιχείρηση συνεχίζουν να δουλεύουν 
στη διαχείριση της σύγκρουσης των 
ρόλων ώστε να χαράξουν τη δική 
τους πορεία στην επιχείρηση και 
την οικογένεια και να αποφύγουν να 
χαρακτηριστούν απλά ως αυτές που 
φροντίζουν την οικογένεια και μόνο.

Δεν είναι εφικτό να αναπτυχθεί στο 
μέγιστο βαθμό μια οικογενειακή 
επιχείρηση με μια ηγετική ομάδα 
που αποτελείται αποκλειστικά είτε 
από άνδρες είτε από γυναίκες.

Mary Jo Fedy 
National Private Enterprise Leader, 
KPMG in Canada

Βασικά 
συμπεράσματα  
και απόψεις

οδηγεί μόνο σε περισσότερα στερεότυπα. 
Οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν την 
ευθύνη να δώσουν το παράδειγμα ώστε 
να διαμορφωθεί μια ευρύτερη προοπτική 
σχετικά με τις ικανότητες όλων των μελών της 
οικογένειας, είτε είναι άνδρες είτε γυναίκες». 

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις με επικεφαλής 
γυναίκες CEO εφαρμόζουν γενικά μια 
προσέγγιση στην ηγεσία με εμφανή την τάση 
για μετασχηματισμό και λιγότερο αυταρχική, 
όπως παρατηρήσαμε στο «μετασχηματιστικό» 
στυλ ηγεσίας σε πολλές από τις ηγέτες 
οικογενειακών επιχειρήσεων με τις οποίες 
μιλήσαμε. Τα στοιχεία δείχνουν ότι σε γενικό 
βαθμό οι γυναίκες τείνουν να ενθαρρύνουν 
άτομα και ομάδες να κυνηγούν νέες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες, να εντοπίζουν 
ευκαιρίες για αλλαγή και να λαμβάνουν 
αποφάσεις.

Θεωρητικά, υπάρχει λιγότερη σύγκρουση 
και μεγαλύτερη ποικιλομορφία όταν οι 
γυναίκες εμπλέκονται άμεσα στην επιχείρηση 
και η έρευνα «STEP 2019 Global Family 
Business Survey» έδειξε ότι το λιγότερο 
αυταρχικό στυλ των γυναικών που βρίσκονται 
στην κεφαλή των οικογενειακών επιχειρήσεων 
φαίνεται να είναι περισσότερο εμφανές στην 
Ευρώπη και την Κεντρική Ασία. Ωστόσο, 
ενώ συνεχίζουμε να καταρρίπτουμε τα 
στερεότυπα, αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη 
STEP έδειξε επίσης ότι καθώς η ηλικία των 
ηγετών των επιχειρήσεων μεγαλώνει, οι 
γυναίκες ηγέτες γίνονται πιο αυταρχικές από 
τους άνδρες ομολόγους τους.
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Όπως επισημάνθηκε στο 
πρώτο άρθρο αυτής της 
σειράς σχετικά με τη διαδοχή 

της οικογενειακής επιχείρησης, «Το 
θάρρος της συνετής επιλογής», οι 
παραδοσιακές οικογενειακές επιχειρήσεις 
ακολουθούσαν συχνά τον άρρητο κανόνα 
της πρωτοτοκίας σε θέματα διαδοχής 
και κληρονομιάς, μεταβιβάζοντας 
την επιχείρηση από τον πατέρα στο 
πρωτότοκο παιδί και, συχνά, στον 
πρωτότοκο γιο. Κατά την προετοιμασία 
τους για τους μελλοντικούς τους ρόλους, 
οι γιοι κοινωνικοποιούνταν σχετικά με 
την οικογενειακή επιχείρηση, μέσω των 
συζητήσεων γύρω από το οικογενειακό 
τραπέζι καθώς και της συμμετοχής τους 
από νωρίς στις δραστηριότητες της 
επιχείρησης.

Ωστόσο, η εμπειρία αυτής της 
διαδικασίας κοινωνικοποίησης μπορεί 
να είναι διαφορετική για τους γιους 
και διαφορετική για τις κόρες. Πιο 
συγκεκριμένα, οι κόρες ενδέχεται να 
επηρεαστούν από τους παραδοσιακούς 
ρόλους των φύλων στην οικογένεια, που 
διαμορφώνονται σε νεαρή ηλικία μέσω 
των τακτικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ 
των μελών της οικογένειας. Αυτές οι 
εμπειρίες ίσως οδηγήσουν τις γυναίκες 
μέλη της οικογένειας να ενδιαφέρονται 
περισσότερο για την οικογένεια και 
τις ανάγκες της από τις ανάγκες της 
οικογενειακής επιχείρησης.10

Ομοίως, εάν εφαρμόζεται ο κανόνας 
της πρωτοτοκίας στην οικογενειακή 
επιχείρηση, οι κόρες έχουν σαφή 
επίγνωση ότι η πιθανότητα να είναι 
αυτές ο διάδοχος της οικογενειακής 
επιχείρησης είναι πολύ χαμηλή, ακόμη και 
αν τύχει να έχουν γεννηθεί πρώτες. Ως 
αποτέλεσμα, ακόμη και όταν εκτίθενται 
στην οικογενειακή επιχείρηση, οι έρευνες 
δείχνουν ότι οι κόρες νιώθουν αισθητά 

χαμηλότερη συναισθηματική σύνδεση με 
την εταιρεία σε σύγκριση με τους γιους.11

Κατά συνέπεια, ορισμένες γυναίκες δεν 
θεωρούν ότι μπορούν να έχουν τις ίδιες 
ευκαιρίες που έχουν οι αδελφοί τους ως 
προς την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους 
στις οικογενειακές τους επιχειρήσεις όταν 
υιοθετείται η πρωτοτοκία. Πιστεύουμε, 
ωστόσο, ότι η αλλαγή βρίσκεται προ των 
πυλών σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο.

Οι συνεντεύξεις με ηγέτες οικογενειακών 
επιχειρήσεων έδειξαν ότι, παρόλο που 
η πρωτοτοκία εξακολουθεί να είναι ο 
κανόνας για τη διαδοχή σε πολλές χώρες, 
καθώς και σε κάποιες οικογενειακές 
επιχειρήσεις, νέοι κανονισμοί 
επιβάλλονται σε ορισμένες χώρες, 
δημιουργώντας ευκαιρίες ηγεσίας για τις 
γυναίκες στις οικογενειακές επιχειρήσεις. 
Ένα σημαντικό παράδειγμα είναι η Κίνα, 
όπου το κίνημα για την ισότητα των φύλων 
ανέβασε το κοινωνικό status των γυναικών 
και η πολιτική του ενός παιδιού έχει 
δώσει στις γυναίκες ίση πρόσβαση στους 
πόρους.

Όπως μας είπε ο ZHU Naifeng, 
Γενικός Διευθυντής της Hawk Filtration 
Technology (Shanghai) Co., Ltd., ως 
άμεσο αποτέλεσμα των αλλαγών αυτών, 
κλίνει περισσότερο προς την υιοθέτηση 
αξιοκρατικών κριτηρίων στη διαδικασία 
διαδοχής και την επιλογή του πιο ικανού 
ατόμου – άνδρα ή γυναίκας- που θα τον 
διαδεχθεί.

Πιστεύουμε ότι επίκεινται ακόμα 
περισσότερες αλλαγές. Χάρη στη 
μεγαλύτερη πρόσβαση σε υψηλότερα 
επίπεδα εκπαίδευσης, σε συνδυασμό 
με τη συρρίκνωση του μεγέθους της 
οικογένειας, η έρευνα «STEP 2019 Global 
Family Business» δείχνει ότι ο ρόλος των 
γυναικών εξελίσσεται συνεχώς. Ορισμένες 
έρευνες εξέτασαν την αλληλεπίδραση της 
διαδοχής και του φύλου και πρότειναν ότι 

Αξιοκρατική 
Διαδοχή

 Πλέον 
πιστεύω ότι μπορώ 
να είμαι η «κόρη» 
σε συγκεκριμένες 
καταστάσεις ενώ 
συνεχίζω να έχω 
ρόλο και ευθύνες 
ως διευθύντρια και 
ανώτερο στέλεχος 
(C-suite executive) σε 
μια επιχείρηση στην 
οποία η οικογένεια 
έχει επενδύσει τόσο 
συναισθηματικά όσο 
και οικονομικά. 
 
Jodi Bloomer 
Cofounder, 
Canadian Fiber Optics Corp., 
Canada

10 Decker, R. A., Haltiwanger, J., Jarmin, R. S., & Miranda, J. (2017). Declining dynamism, allocative efficiency, and the 
productivity slowdown. American Economic Review, 107(5), 322–326.

11 Calabrò, A., Minichilli, A., Amore, M. D., & Brogi, M. (2018). The courage to choose! Primogeniture and leadership succession 
in family firms. Strategic Management Journal, 39(7), 2014–2035. h t t p s : // d oi .o r g/ 10. 1002/ smj. 2760
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η διαδοχή μεταξύ πατέρα-κόρης είναι πιο αρμονική 
και δημιουργεί λιγότερες συγκρούσεις γύρω από 
θέματα ηγεσίας και εξουσίας.

Η κα Bloomer της Canadian Fiber Optics Corp. 
εργαζόταν εκτός της οικογενειακής επιχείρησης 
για αρκετά χρόνια, όταν αποφάσισε να συνεισφέρει 
στην επόμενη φάση της επιχείρησης, την οποία 
διοικούσε ο πατέρας της. Εκφράζοντας την 
επιθυμία της να μπει στην οικογενειακή εταιρεία, 
ένιωσε ότι ήταν σημαντικό να καταστήσει σαφές ότι 
ήταν εκεί για να προσθέσει αξία στην επιχείρηση και 
όχι με το χέρι της απλωμένο ως «η κόρη». Πιστεύει 
ότι η δυναμική μεταξύ πατέρα και κόρης άλλαξε 
εκείνη τη στιγμή καθώς αυτή και οι γονείς της είχαν 
βιώσει την εμπειρία να δουλεύουν μαζί στη διάρκεια 
μιας έντονης περιόδου στην οικογένεια με πολλές 
αλλαγές στην επιχείρησή τους.

Μέσω αυτής της διαδικασίας, η κα Bloomer 
πιστεύει ότι ο ρόλος της στην οικογένεια 
εξελίχθηκε. «Πλέον πιστεύω ότι μπορώ να είμαι 
η «κόρη» σε συγκεκριμένες καταστάσεις ενώ 
συνεχίζω να έχω ρόλο και ευθύνες ως διευθύντρια 
και ανώτερο στέλεχος (C-suite executive) σε μια 
επιχείρηση στην οποία η οικογένεια έχει επενδύσει 
τόσο συναισθηματικά όσο και οικονομικά».

Ενώ οι οικογενειακές παραδόσεις και οι 
κοινωνικοί κανόνες συχνά επηρεάζουν 
την επιλογή των γυναικών ως διαδόχους, 
οι έρευνες δείχνουν ότι οι ηγέτες της 
επόμενης γενιάς θα επιλέγουν όλο και 
περισσότερο τους διαδόχους τους με 
αξιοκρατικά κριτήρια. 

Υπάρχει ένα μοτίβο διαδοχής 
βάσει φύλου. Όταν ο υφιστάμενος 
CEO είναι γυναίκα, υπάρχει 
μεγαλύτερη πιθανότητα ο επόμενος 
CEO να είναι επίσης γυναίκα.

Όταν η διαδοχή της οικογενειακής 
επιχείρησης βασίζεται παραδοσιακά 
στο μοντέλο της πρωτοτοκίας, οι 
γυναίκες μπορεί να είναι λιγότερο 
διατεθειμένες να σκεφτούν μια 
επαγγελματική σταδιοδρομία στις 
οικογενειακές τους επιχειρήσεις.

Καθώς οι μελλοντικές γενιές 
εμπλέκονται περισσότερο στην 
επιχείρηση, οι αποφάσεις της 
οικογενειακής επιχείρησης σχετικά 
με τη διαδοχή λαμβάνονται ολοένα 
και περισσότερο με βάση την αξία, 
την ικανότητα και την προθυμία 
αντί του φύλου ή της συγγένειας.

Yashodhara Basuthakur 
Research Associate, 
Thomas Schmidheiny  
Centre for Family Enterprise,  
Indian School of Business
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Ως απάντηση στην αυξανόμενη 
ανάγκη αντιμετώπισης του 
ζητήματος της χαμηλής 

εκπροσώπησης των γυναικών σε 
ανώτατες διοικητικές θέσεις, αναδύονται 
νέοι κανόνες, σε επίπεδο χωρών και 
κουλτούρας, που προάγουν το ρόλο των 
γυναικών στην οικογενειακή επιχείρηση.

Για παράδειγμα, τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες, η ορατότητα των γυναικών 
στις οικογενειακές επιχειρήσεις της 
Βενεζουέλας επηρεάστηκε θετικά 
από τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
τους στην αγορά εργασίας. Πολλές 
νεαρές γυναίκες διάδοχοι των 
οικογενειακών επιχειρήσεων της 
Βενεζουέλας έχουν δείξει ότι μπορούν 
να διευθύνουν τις επιχειρήσεις τους 
εξίσου αποτελεσματικά με τους 
άνδρες ομόλογούς τους. Μια τέτοια 
περίπτωση είναι η οικογένεια Visani, 
ιδιοκτήτες της εταιρείας Inversora 
Lockey στην Βενεζουέλα, όπου ο 
ιδρυτής συμπεριέλαβε τις κόρες του 
στην οικογενειακή επιχείρηση από 
νεαρή ηλικία, παρόλο που οι εταιρείες 
της οικογένειας δραστηριοποιούνταν σε 
παραδοσιακά ανδρικούς κλάδους.

Η Claudia Visani, δεύτερη γενιά της 
οικογένειας, CEO και μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Inversora 
Lockey από το 2007 έως το 2019 μας 
περιγράφει: «Γνωρίζω ότι μπορεί 
να φαίνεται κάπως περίεργο μια 
γυναίκα να διευθύνει μια εταιρεία 
που φτιάχνει κλειδαριές επειδή 
συνηθίζουμε να την βλέπουμε σε πιο 
«θηλυκά» περιβάλλοντα. Όλα αυτά 
είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς 

του πατέρα μου και φτάσαμε όλοι να 
την αγαπήσουμε. Προετοιμαζόμαστε 
ακριβώς για αυτό: την ανάληψη της 
επιχείρησης. Κάνουμε multi-tasking, 
πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Μέσα 
σε αυτή την κατάσταση, οι γυναίκες 
έχουμε έρθει στο προσκήνιο χωρίς 
να φοβόμαστε τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουμε καθημερινά».

Η οικογενειακή επιχείρηση της Grupo 
Urrea, που κατασκευάζει μηχανολογικό 
εξοπλισμό στο Μεξικό, είναι ένα 
ακόμα καλό παράδειγμα για το πώς 
η συμμετοχή των γυναικών στην 
εταιρεία και στα όργανα εταιρικής 
διακυβέρνησης ακολούθησε παράλληλη 
πορεία με τις κοινωνικές αλλαγές. Στο 
ξεκίνημα της επιχείρησης, δεν υπήρχε 
περίπτωση ένταξης των θυγατέρων 
στην εταιρεία, καθώς δεν ήταν ακόμα 
κοινωνικά αποδεκτό να εργάζεται 
η γυναίκα. Ωστόσο, όταν η τέταρτη 
γενιά της οικογενειακής επιχείρησης 
έφτασε σε ηλικία για να εργαστεί, αυτά 
τα κοινωνικά πρότυπα είχαν αλλάξει 
δραματικά και οι δύο μεγαλύτερες 
ξαδέλφες ήταν οι πρώτες που μπήκαν 
στην εταιρεία.

Στη σημερινή γενιά, ο ρόλος των 
γυναικών στην οικογενειακή επιχείρηση 
Urrea είναι συγκρίσιμος με εκείνον των 
ανδρών. Έτσι, μεταξύ των ξαδελφών 
της πέμπτης γενιάς, υπάρχουν τρεις 
εξέχουσες γυναίκες επιχειρηματίες που 
έχουν πλήρως ενσωματώσει στον Όμιλο 
μια επιτυχημένη εταιρεία μόδας και 
τέχνης με την στήριξη των γονιών τους.

Η επίδραση των 
κοινωνικών 
αλλαγών στην 
ηγεσία της 
οικογενειακής 
επιχείρησης

 Γνωρίζω ότι 
μπορεί να φαίνεται 
κάπως περίεργο μια 
γυναίκα να διευθύνει 
μια εταιρεία που 
φτιάχνει κλειδαριές 
επειδή συνηθίζουμε 
να την βλέπουμε 
σε πιο «θηλυκά» 
περιβάλλοντα. 
Όλα αυτά είναι το 
αποτέλεσμα της 
δουλειάς του πατέρα 
μου και φτάσαμε όλοι 
να την αγαπήσουμε. 
Προετοιμαζόμαστε 
ακριβώς για αυτό: 
την ανάληψη της 
επιχείρησης. Κάνουμε 
multi-tasking, 
πολλά πράγματα 
ταυτόχρονα. Μέσα σε 
αυτή την κατάσταση, 
οι γυναίκες έχουμε 
έρθει στο προσκήνιο 
χωρίς να φοβόμαστε 
τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουμε 
καθημερινά. 
 
Claudia Visani 
CEO, 
Inversora Lockey, 
Venezuela
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Ενώ οι γυναίκες με τις οποίες 
μιλήσαμε δεν υποστηρίζουν γενικά 
την κυβερνητική επιβολή αλλαγών ή 
ποσοστώσεων, υπάρχουν στοιχεία, από 
ορισμένες περιοχές παγκοσμίως, ότι 
αυτά τα μέτρα κατόρθωσαν να ανοίξουν 
το δρόμο για τις γυναίκες.

Στην Ινδία, για παράδειγμα, η 
τροποποίηση του νόμου για τη διαδοχή, 
Hindu Succession Act 2005, παρείχε 
δικαιώματα ιδιοκτησίας σε κόρες - είτε 
παντρεμένες είτε ανύπαντρες - και 
τους έδωσε δικαιώματα ίσα με αυτά 
που έχουν οι γιοι. Μια επόμενη νομική 
διάταξη παρότρυνε τις οικογενειακές 
επιχειρήσεις στην Ινδία να αυξήσουν 
τον αριθμό των γυναικών που 
εκπροσωπούνται στα διοικητικά τους 
συμβούλια σε σύγκριση με τις μη 
οικογενειακές εταιρείες.

Σε ένα άλλο παράδειγμα, η Νορβηγία 
ήταν η πρώτη χώρα που επέβαλε 
40% ποσόστωση φύλου για τις 
γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια των 
εισηγμένων εταιρειών το 2005. Έκτοτε, 
περισσότερες χώρες στην Ευρώπη, την 
Ασία, τη Λατινική Αμερική, τη Βόρεια 
Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την 
Αφρική έχουν προτείνει την εθελοντική 
υιοθέτηση στόχων για συμμετοχή 
γυναικών στα διοικητικά συμβούλια 
εισηγμένων εταιρειών.

Το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των 
ποσοστώσεων ήταν μια αύξηση στην 
εκπροσώπηση των γυναικών σε κρίσιμες 
θέσεις παγκοσμίως. Ένα νέο ορόσημο 
για την ποικιλομορφία των φύλων 
επιτεύχθηκε το 2019, όταν καμία από 
τις εταιρείες της λίστας S&P 500 δεν 
ανέφερε διοικητικό συμβούλιο που να 
αποτελείται μόνο από άνδρες. Και το 
μερίδιο των γυναικών στο διοικητικό 
συμβούλιο εταιρειών της λίστας S&P 
500 έφτασε σε ποσοστό ρεκόρ 28% την 
άνοιξη του 2020.

Η προώθηση της αριθμητικής 
ισορροπίας των φύλων σε επίπεδο 
διοικητικού συμβουλίου ανοίγει 
το δρόμο ώστε να μπορέσουν οι 
οικογενειακές επιχειρήσεις να αυξήσουν 
την εκπροσώπηση των γυναικών σε 
όλες τις εταιρείες τους. Ο διορισμός 
γυναικών σε ανώτερους διοικητικούς 
ρόλους μπορεί να δημιουργήσει ένα 
φαινόμενο «σταδιακής διάχυσης», 

πράγμα που σημαίνει ότι η μεγαλύτερη 
ποικιλομορφία ως προς το φύλο 
σε επίπεδο ΔΣ, θα μεταφραστεί σε 
μεγαλύτερη ποικιλομορφία ως προς 
το φύλο σε ολόκληρο τον οργανισμό.13 
Ίσως αυτός να είναι ο μοχλός που 
χρειάζονται οι επικεφαλής των 
οικογενειακών επιχειρήσεων για να 
κάνουν περισσότερες προσλήψεις 
γυναικών στο επόμενο επίπεδο 
διοίκησης και, εν τέλει, να βελτιώσουν 
την ποικιλομορφία ως προς το φύλο σε 
ολόκληρη την επιχείρησή τους.

Οι πρόσφατες κοινωνικές αλλαγές, 
είτε υποχρεωτικές είτε εθελοντικές, 
είχαν σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή 
γενικά αλλά και στις οικογενειακές 
επιχειρήσεις ειδικότερα. Στη Σαουδική 
Αραβία, η κυβερνητική υποστήριξη για 
την ενδυνάμωση των γυναικών στο χώρο 
εργασίας άλλαξε το τοπίο στο δημόσιο 
και στον ιδιωτικό τομέα. Στην περίπτωση 
των οικογενειακών επιχειρήσεων, 
οι γυναίκες συμπεριλαμβάνονταν 
συνήθως στην ιδιοκτησιακή δομή, βάσει 
του νόμου της Σαρίας, ειδικά μετά την 
αποχώρηση του ιδρυτή, αν και γενικά 
δεν συμπεριλαμβάνονταν στη διοικητική 
ομάδα. Ο αποκλεισμός τους δεν 
οφειλόταν απλώς στις οικογενειακές 
προτιμήσεις και τους κοινωνικούς 
κανόνες, αλλά στις προκλήσεις που 
αντιμετώπιζαν οι γυναίκες λόγω του 
ευρύτερου διαχωρισμού των φύλων στο 
χώρο εργασίας. Νέοι κοινωνικοί κανόνες 
στη Σαουδική Αραβία έχουν αλλάξει 
αυτήν την κατάσταση, αυξάνοντας 
έτσι τη συμμετοχή των γυναικών σε 
οικογενειακές επιχειρήσεις.

Όπως περιέγραψε ο CEO μιας εταιρείας 
γενικού εμπορίου στη Σαουδική 
Αραβία, «Η κοινωνία έχει αλλάξει και 
αποδεχόμαστε πλέον να έχουμε μια 
γυναίκα ως CEO. Στο παρελθόν, το 
θέμα δεν ήταν απλώς ότι οι οικογένειες 
δεν αισθάνονταν άνετα να έχουν 
γυναίκα για CEO. Η πραγματικότητα 
ήταν ότι μία γυναίκα δεν θα μπορούσε 
να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε 
αυτό το ρόλο. Δεν θα μπορούσε να 
επισκέπτεται κρατικούς φορείς και θα 
ήταν πολύ δύσκολο να συντονίζει τα 
διάφορα συμβούλια. Τα πράγματα έχουν 
αλλάξει σημαντικά και όλα αυτά είναι 
φυσιολογικά σήμερα!».

 Η κοινωνία 
έχει αλλάξει και 
αποδεχόμαστε πλέον να 
έχουμε μια γυναίκα ως 
CEO. Στο παρελθόν, το 
θέμα δεν ήταν απλώς 
ότι οι οικογένειες δεν 
αισθάνονταν άνετα να 
έχουν γυναίκα για CEO. 
Η πραγματικότητα 
ήταν ότι μία γυναίκα 
δεν θα μπορούσε 
να λειτουργήσει 
αποτελεσματικά σε 
αυτό το ρόλο. Δεν 
θα μπορούσε να 
επισκέπτεται κρατικούς 
φορείς και θα ήταν πολύ 
δύσκολο να συντονίζει τα 
διάφορα συμβούλια. Τα 
πράγματα έχουν αλλάξει 
σημαντικά και όλα 
αυτά είναι φυσιολογικά 
σήμερα! 
 
Family Business CEO 
General trading company,  
Saudi Arabia12 Bloomberg News. h t t p s: / / w w w . b l oomberg . com / news/articles/2020-05-15/female-board-participation-rises- in-s-

p-500-index-in-april
13 Gould, J. A., Kulik, C. T., & Sardeshmukh, S. R. (2018). Trickle-down effect: The impact of female board members 

on executive gender diversity. Human Resource Management, 57(4), 931-945.

© 2021 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG 
συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

15Η επίδραση των κοινωνικών αλλαγών στην 
ηγεσία της οικογενειακής επιχείρησης



Πολλές γυναίκες σε όλο τον κόσμο, 
παρόλο που η οικογενειακή επιχείρηση 
μπορεί να περιέλθει στα χέρια τους, 
εξακολουθούν να φέρουν, παράλληλα, 
την κύρια ευθύνη της φροντίδας των 
οικογενειών και των νοικοκυριών 
τους. Εξακολουθούν επίσης να 
αντιμετωπίζουν την πολυπλοκότητα 
των δύσπιστων γονέων, αδελφών ή 
εχθρικών υπαλλήλων για να αποδείξουν 
την ικανότητά τους και να επιτύχουν στη 
διοίκηση και ηγεσία της επιχείρησής 
τους.

Όπως συμβαίνει και με τις γυναίκες 
σε μη οικογενειακές επιχειρήσεις, 
οι γυναίκες στις οικογενειακές 
επιχειρήσεις χρειάζονται ισχυρά δίκτυα 
στα οποία δεν κυριαρχεί η οικογενειακή 
επιρροή, καθώς και συμβουλές και 
καθοδήγηση που θα τις βοηθήσουν να 
προσανατολιστούν με επιτυχία στους 
ρόλους διοίκησης και ηγεσίας.

Οι γυναίκες στις οικογενειακές 
επιχειρήσεις είναι στρατηγικά 
τοποθετημένες για να διαχειριστούν 
αυτό το δίλημμα και να επιφέρουν την 
αλλαγή στους οργανισμούς τους και την 
κοινωνία γενικότερα, καθώς γίνονται 
πρότυπα και μέντορες για νεότερες 
γυναίκες που θα μεγαλώσουν τη 
μελλοντική δεξαμενή ταλέντων.

Όπως επεσήμανε μία CEO μιας 
οικογενειακής επιχείρησης, οι γυναίκες 
αντιμετωπίζουν κάποιες ιδιαίτερες 
προκλήσεις όσον αφορά στη δικτύωση. 
Οι άντρες, όπως μας είπε, παραδοσιακά 
πήγαιναν για γκολφ ή για ποτό μετά τη 
δουλειά στο πλαίσιο της δικτύωσης. 
Αυτό δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο 
για τις γυναίκες, οι οποίες συνήθως 
βιάζονται να γυρίσουν στο σπίτι να 
φροντίσουν τα παιδιά και να ετοιμάσουν 

το φαγητό. Η δικτύωση είναι πιο 
δύσκολη για τις γυναίκες και συχνά δεν 
λειτουργεί πολύ καλά.

Οι γυναίκες ηγέτες, με τις οποίες 
μιλήσαμε, είναι κατηγορηματικές ότι 
έχουν την υποχρέωση να ενδυναμώνουν 
άλλες γυναίκες και να αναγνωρίζουν 
τα βάρη που κουβαλάνε οι γυναίκες 
που περιβάλλονται από παρωχημένες 
πεποιθήσεις και πράξεις. Ταυτόχρονα, 
αναγνωρίζουν ότι οι γυναίκες συνεχίζουν 
να αισθάνονται ότι πρέπει να εργαστούν 
σκληρότερα και να κάνουν περισσότερα. 
Ο κίνδυνος είναι ότι αυτό μπορεί να 
παρεξηγηθεί σε έναν οργανισμό 
που θέλει απλώς τη συμμετοχή των 
γυναικών, επειδή είναι ταλαντούχες και 
συνεισφέρουν τη δική τους οπτική.

Όταν ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες 
στην έρευνα, εάν η συμπεριφορά ενός 
στελέχους αποδίδεται στο φύλο ή σε 
έναν εδραιωμένο τρόπο σκέψης, οι 
γυναίκες κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι το φύλο είναι ο πρωταρχικός 
παράγοντας, καθώς έχει παγιωθεί 
ένας γυναικείος τρόπος αντίληψης. 
«Τι είναι αυτό που έχουμε μέσα μας», 
αναρωτήθηκαν, «που μας λέει ότι πρέπει 
να δουλέψουμε σκληρότερα και να 
κάνουμε περισσότερα;».

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα 
μας είπαν ότι οι γυναίκες πρέπει να 
πιστέψουν ότι έχουν τη δυνατότητα 
επιλογής να εργαστούν σκληρότερα και 
να πράξουν περισσότερα ή όχι. Ως εκ 
τούτου, το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να 
διαφέρει. Ωστόσο, υπάρχει ουσιαστική 
διαφορά όταν κάποιος επιλέγει 
αυτόβουλα, αντί να ενεργεί στη βάση 
φόβων ή πεποιθήσεων ότι υπολείπεται 
σε κάποιον τομέα. 

Μία πρόκληση 
για παρωχημένες 
αντιλήψεις
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Μας είπαν επίσης ότι στο παρελθόν, 
οι γυναίκες έτειναν να ζηλεύουν η 
μία την άλλη και δεν χαίρονταν με τις 
επιτυχίες των άλλων γυναικών. Το 
κλίμα αντιστρέφεται και η ανάγκη των 
γυναικών να αισθάνονται ότι πρέπει να 
ανταγωνιστούν η μία την άλλη αρχίζει να 
εκλείπει.

Οι νέες γυναίκες επικεφαλής 
οικογενειών θεωρούν σημαντικό 
να αναγνωρίζουν και να τιμούν 
τις προσπάθειες των γυναικών 
των προηγούμενων γενιών. Είναι 
πιο διαδομένο το φαινόμενο της 
αλληλοϋποστήριξης των γυναικών 
στις επόμενες γενιές λόγω αυτής 
της αλλαγής νοοτροπίας και μιας 
ισχυρότερης δέσμευσης των γυναικών 
να ενδυναμώνουν η μια την άλλη. 

Εάν έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα 
για τις γυναίκες στις επιχειρήσεις, 
είναι σημαντικό να θυμόμαστε και να 
αναγνωρίζουμε ότι δεν υπήρχε πάντα 
αυτός ο βαθμός υποστήριξης. Οφείλεται 
στη σκληρή δουλειά αμέτρητων 
γυναικών και ανδρών που προηγήθηκαν 
και βοήθησαν να ανοίξει ο δρόμος. 

Οι γυναίκες στις οικογενειακές 
επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες 
με ευκαιρίες και προκλήσεις κατά 
τη διαχείριση επιχειρηματικών αλλά 
και οικογενειακών ζητημάτων. Στην 
πραγματικότητα, από επιχειρηματική 
άποψη, μπορούν να συνεισφέρουν 
διαφορετικές δεξιότητες και διαφορετική 
οπτική και υπάρχει ανάγκη για μια νέα 
νοοτροπία ηγεσίας για τις γυναίκες 
στις οικογενειακές επιχειρήσεις.

Οι ιδιαίτερες δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 
στις οικογενειακές επιχειρήσεις 
συμπεριλαμβάνουν τα ασαφή όρια 
μεταξύ εργασίας και ζωής, δηλαδή 
την προσδοκία ότι θα αφιερώσουν 
τη ζωή τους σε επαγγελματικά 
και οικογενειακά δείπνα, τα οποία 
ουσιαστικά μετατρέπονται σε 
επαγγελματικές συζητήσεις, 
καθιστώντας δύσκολο το διαχωρισμό 
των ρόλων. 

Οι γυναίκες συχνά νιώθουν αόρατες. 
Χρειάζονται δεξιότητες, εργαλεία 
και ευκαιρίες για να αυξήσουν την 
ορατότητά τους και να καταρρίψουν 
τα στερεότυπα ώστε να μην τις 
αγνοούν.

Οι νομοθετικές διατάξεις και τα 
μέτρα εταιρικής διακυβέρνησης, 
αποτελούν αφετηρία για τη 
δημιουργία νέων γυναικείων 
προτύπων και το άνοιγμα του 
δρόμου για τις γυναίκες ηγέτες του 
μέλλοντος.

Karmen Yeung 
National Private Enterprise Leader,  
KPMG China
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Βασικά 
συμπεράσματα  
και απόψεις
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Οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν 
μια ευκαιρία να ενισχύσουν τις 
οικογενειακές τους επιχειρήσεις εάν 

αποδεχτούν τις διαφορές τους αντί να τις 
αντιμάχονται.

Η διαφορετικότητα των απόψεων και των 
προσεγγίσεων έχει την κινητήρια δύναμη να 
ωθήσει τις οικογενειακές επιχειρήσεις σε μία 
μελλοντική πορεία ανάπτυξης και ευημερίας. 
Η μεγαλύτερη αυτή ποικιλομορφία 
ενισχύει επίσης την ανθεκτικότητα και την 
προσαρμοστικότητα, που αποτελούν τα 
κύρια χαρακτηριστικά των οικογενειακών 
επιχειρήσεων και την ικανότητά τους να 
αποτελούν ηγετικές φωνές στην πρώτη 
γραμμή της αλλαγής.

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις που έχουν 
δεσμευθεί να ενδυναμώνουν τις γυναίκες 
μπορεί να ξεκινήσουν αξιολογώντας τις 
πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις τους και 
ενθαρρύνοντας τις ανοιχτές συζητήσεις 
όπου εκφράζονται οι απόψεις όλων 
στην οικογένεια - ειδικά εκείνες μεταξύ 
διαφορετικών γενεών και φύλων, ακόμη 
και αν αυτές οι συζητήσεις μπορεί να 
είναι άβολες στην αρχή. Αν έχουμε το 
θάρρος να είμαστε ειλικρινείς και ανοιχτοί 
σε μια νέα προοπτική θα μπορέσουμε 
να αλλάξουμε την υπάρχουσα, πιθανώς 
παρωχημένη, αφήγηση σχετικά με τους 
ρόλους που διαδραματίζουν οι γυναίκες 
στις οικογενειακές επιχειρήσεις και το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μπορούν να 
συνεισφέρουν στο μέλλον.

Τα καλά νέα είναι ότι οι γυναίκες στις 
οικογενειακές επιχειρήσεις είναι στρατηγικά 
τοποθετημένες για να επιφέρουν αυτήν 
την αλλαγή στις δικές τους εταιρείες και 
στην κοινωνία γενικότερα ως πρότυπα και 
μέντορες για την επόμενη γενιά γυναικών 
που θα συνεισφέρουν στη μελλοντική 
δεξαμενή ταλέντων.

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις μοιράστηκαν 
μαζί μας τον πλούτο των εμπειριών τους 
και μοναδικά συμπεράσματα σχετικά με 
τους τρόπους ενίσχυσης της επιχείρησής 
τους υιοθετώντας νέες προοπτικές 
σχετικά με το φύλο και τις γενιές. Σας 
προτρέπουμε να μάθετε περισσότερα για 
τις οικογένειες που συνέβαλαν στη μελέτη 
μας και μας βοήθησαν να αναδείξουμε τις 
απόψεις τους σχετικά με τον αντίκτυπο 
των μεταβαλλόμενων δημογραφικών 
στοιχείων και την επιρροή των γυναικών 
στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Θα 
βρείτε τα προφίλ αυτών των σημαντικών 
επιχειρηματικών ηγετών στον ιστότοπο της 
KPMG Private Enterprise.

Μην χάσετε τα επόμενα δύο άρθρα μας 
καθώς διερευνούμε τους τρόπους με 
τους οποίους οι πρακτικές διακυβέρνησης 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση και την 
ενίσχυση του κοινού μέλλοντος της 
οικογένειας και τον αντίκτυπο που έχει 
η αλλαγή δημογραφικών στοιχείων στον 
αδιάρρηκτο δεσμό μεταξύ επιχειρηματικής 
και οικογενειακής κληρονομιάς. Δείτε το 
πρώτο άρθρο της σειράς: «Το θάρρος της 
συνετής επιλογής. Γιατί η απόφαση της 
διαδοχής μπορεί να είναι μία καθοριστική 
στιγμή για την οικογενειακή σας 
επιχείρηση».

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη 
διεύθυνση familybusiness@kpmg.gr για 
περισσότερες πληροφορίες και ενημερωτικό 
υλικό. Και, όπως πάντα, τα σχόλια σας 
είναι ευπρόσδεκτα και σας προσκαλούμε 
να μοιραστείτε τις δικές σας απόψεις και 
εμπειρίες προς όφελος των οικογενειακών 
επιχειρήσεων παγκοσμίως.  

Διαμορφώνοντας 
μία νέα προοπτική 
για την ηγεσία 
της οικογενειακής 
επιχείρησης
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 Παρά το γεγονός 
ότι τη σημερινή εποχή οι 
συνθήκες έχουν αλλάξει 
και οι γυναίκες έχουν 
κερδίσει έδαφος ως προς 
την αποδοχή τους και την 
αναγνώριση των δεξιοτήτων 
και των δυνατοτήτων 
τους να προσφέρουν 
σημαντική προστιθέμενη 
αξία στις οικογενειακές 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα, 
έχουμε πολύ δρόμο να 
διανύσουμε ακόμα, και οι 
οικογενειακές επιχειρήσεις 
που θα το καταλάβουν 
και θα επενδύσουν στην 
ανάπτυξη των γυναικών-
μελών της οικογένειας, και 
θα τις στηρίξουν στο να 
ισορροπήσουν τις ευθύνες 
της οικογένειας και της 
επιχείρησης, όχι μόνο θα 
αποκτήσουν ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα αλλά και μια 
δεμένη οικογένεια που θα 
έχει στον πυρήνα της την 
επιχείρηση.

 
Βαγγέλης Αποστολάκης 
Αντιπρόεδρος,  
Επικεφαλής Οικογενειακών 
Επιχειρήσεων,
KPMG στην Ελλάδα

Διαμορφώνοντας μία νέα προοπτική για 
την ηγεσία της οικογενειακής επιχείρησης
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STEP Project Global Consortium
Asian Institute of 
Management 
Philippines

Audencia Business School 
France

Babson College 
United States

Bangkok University 
Thailand 

Bogazici University 
Turkey

Budapest Business School 
Hungary

China Europe International 
Business School 
China

Dalhousie University 
Canada

Dublin City University 
Ireland

Grand Valley State University 
United States

HSBA Hamburg School of 
Business Administration 
Germany

Instituto de Estudios 
Superiores de 
Administración 
Venezuela

Indian School of Business 
India

I-Shou University 
Taiwan (jurisdiction)

National Research University 
Higher School of Economics 
Russia

Nova School of Business 
and Economics 
Portugal

Princess Nourah Bint 
Abdulrahman University 
Saudi Arabia

Tecnologico de Monterrey 
Mexico

The Chinese University of 
Hong Kong 
Hong Kong (SAR), China 

Universidad de Jaén 
Spain

Universidad de los Andes 
Colombia

Universidad de Piura 
Peru

Universidad Francisco 
Marroquín 
Guatemala

Universidad Icesi 
Colombia

University of Bergamo 
Italy

Windesheim University of 
Applied Sciences 
Netherlands

Family Business leaders
Khalid Abunayyan 
Abunayyan Holding 
Company, 
Saudi Arabia

José Manuel Suso 
Dominguez 
Arrocera la Esmeralda, 
Colombia

Petter Wagner 
Avila Wagner, 
Colombia

Ferenc Lévai 
BioTech USA, 
Hungary

Jodi Bloomer  
Canadian Fiber Optics Corp., 
Canada 

Gabriel Hoey and Michael 
Hoey 
Country Crest, 
Ireland

Alfonso Urrea Martin 
Grupo Urrea, 
Mexico

ZHU Xuehao 
Hawk Filtration Technology 
(Shanghai) Co. Ltd., 
China

Margaret Hirsch 
Hirsch’s,  
South Africa

Claudia Visani 
Inversora Lockey C.A, 
Venezuela

John K. Paul 
Kuttukaran Group, 
India

Kim Schoepflin 
Kwatani, 
South Africa

Filipe de Botton 
Logoplaste, 
Portugal

Ramia El Agamy  
Orbis Terra Media, 
Switzerland

Chaiwat Luangamornlert 
Siam Amazing Park, 
Thailand

Jack Hou 
Universal Cement,  
Taiwan (jurisdiction)

George Vestey 
Vestey Holdings, 
United Kingdom

Andy Wates 
Wates Group, 
United Kingdom
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Case study authors
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Saudi Arabia 

Daniël Agterhuis 
Netherlands

Dalal Alrubaishi 
Saudi Arabia

Kevin Au 
Hong Kong (SAR), China

Nunzia Auletta 
Venezuela

Alan Barr 
South Africa

Ameline Bordas 
France

Mara Brumana 
Italy

César Cáceres Dagnino 
Peru

Myriam Cano-Rubio 
Spain

Fuad Chapra 
Saudi Arabia 

Helmuth Chávez Asturias 
Guatemala 

Jeremy Cheng 
Hong Kong (SAR), China

Hsi-Mei Chung 
Taiwan (jurisdiction)

Alexandre Dias da Cunha 
Portugal

Luis Díaz-Matajira 
Colombia

Irmak Erdogan 
Turkey

Keeva Farrelly 
Ireland

Steve Gaklis 
United States 

Ana C. Gonzalez L 
United States

Mario A. Gonzalez 
Mexico

María Hernández 
Spain

Remedios Hernández-
Linares 
Spain

Albert James 
Canada

Marshall Jen 
Hong Kong (SAR), China

Brittany Kraus 
Canada

Nyeste László 
Hungary

Kg Lobo 
Philippines 

Louise Lu 
Taiwan (jurisdiction)

Bharagavi Mantravadi 
India

Antonio Martinez Valdez 
Peru

Tom McGinness 
United Kingdom

Kenneth Metrado 
Philippines

Tommaso Minola 
Italy

Patricia Monteferrante 
Venezuela

Ágnes Mosolygó-Kiss 
Hungary

Carmen Pachas Orihuela 
Peru

Francisca Panades 
Spain

Nupur Pavan Bang 
India

Luckxawan Pimsawadi 
Thailand

Stefan Prigge 
Germany

Miruna Radu-Lefebvre 
France

Kavil Ramachandran 
India

Yeny Rodríguez 
Colombia

Elena Rozhdestvenskaya 
Russia

Fernando Sandoval-
Arzaga 
Mexico

Allanne Mae Tiongco 
Philippines

Daniel Trimarchi 
Canada

Suchart Tripopsakul 
Thailand

Manuel Carlos Vallejo 
Spain

Julian van den Akker 
Netherlands

Diego Vélez Montes 
Colombia

Jaly Vibeth Chea 
Menéndez 
Guatemala

You-fong Wu 
Taiwan (jurisdiction)

Özlem Yildirim Öktem 
Turkey

Hua Zhao 
China
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Successful Transgenerational Entrepreneurship 
Practices (STEP) Project Global Consortium

To Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices (STEP) Project Global Consortium είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία 
εφαρμοσμένης έρευνας που διερευνά τις οικογενειακές και επιχειρηματικές πρακτικές στις επιχειρηματικές οικογένειες και παρέχει 
λύσεις που έχουν άμεση εφαρμογή για τους ηγέτες των οικογενειακών επιχειρήσεων. Το STEP έχει στόχο να αποτελέσει ένα κορυφαίο 
ερευνητικό project για τις οικογενειακές επιχειρήσεις παγκοσμίως με διεθνή φήμη. Τα συμπεράσματα της έρευνας αντλούνται 
συγκεκριμένα ώστε να είναι σχετικά με την ανάπτυξη νέων θεωρητικών συμπερασμάτων που μπορούν να παρέχουν νέες και πολύτιμες 
προτάσεις βέλτιστων πρακτικών στα ενδιαφερόμενα μέρη των επιχειρήσεων και την κοινότητα γενικά. Με παγκόσμιο προσανατολισμό, 
το STEP παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης για ερευνητές, ιδιοκτήτες οικογενειακών επιχειρήσεων και συμβούλους από πέντε ηπείρους.
Για περισσότερες πληροφορίες: thestepproject.org

KPMG Global Center of Excellence 
for Family Business
Όπως η οικογένειά σας, έτσι και η επιχείρησή σας δεν παραμένει στάσιμη, αλλά εξελίσσεται.
Οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι μοναδικές και οι σύμβουλοι οικογενειακών επιχειρήσεων της KPMG Private Enterprise 
κατανοούν τη δυναμική μιας επιτυχημένης επιχείρησης και συνεργάζονται μαζί σας για να σας παρέχουν εξατομικευμένες 
συμβουλές και έμπειρη καθοδήγηση για να επιτύχετε.
Για να ικανοποιήσει τις μοναδικές ανάγκες των οικογενειακών επιχειρήσεων, η KPMG Private Enterprise συντάσσεται με ένα 
παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών-μελών, οι οποίες ειδικεύονται στην παροχή σχετικών πληροφοριών και συμβουλών σε οικογενειακές 
επιχειρήσεις. Κατανοούμε ότι η φύση των οικογενειακών επιχειρήσεων είναι εξ ορισμού διαφορετική από τις υπόλοιπες 
επιχειρήσεις και απαιτείται μια προσέγγιση η οποία ενσωματώνει το στοιχείο της οικογένειας.
Για περισσότερες πληροφορίες: home.kpmg/familybusiness

KPMG Private Enterprise

Σχετικά με την KPMG International

H KPMG στην ελληνική αγορά

Το πάθος είναι αυτό που κινητοποιεί τους επιχειρηματίες, και είναι αυτό που εμπνέει τους συμβούλους της KPMG Private Enterprise 
ώστε να σας βοηθούν να μεγιστοποιήσετε την επιτυχία σας. Γνωρίζετε την KPMG, ίσως όμως να μην γνωρίζετε την KPMG 
Private Enterprise. Οι σύμβουλοι της KPMG Private Enterprise σε εταιρείες μέλη ανά τον κόσμο συνεργάζονται με εσάς και με την 
επιχείρησή σας, σε όποιο σημείο της πορείας ανάπτυξής σας και αν βρίσκεστε - είτε αναζητάτε να κατακτήσετε νέες κορυφές, να 
υιοθετήσετε την τεχνολογία, να σχεδιάσετε την έξοδό σας ή να διαχειριστείτε τη μεταβίβαση της περιουσίας ή της επιχείρησής σας 
στην επόμενη γενιά. Η συνεργασία σας με την KPMG Private Enterprise θα σας δώσει πρόσβαση σε έναν έμπιστο σύμβουλο - ένα 
μοναδικό σημείο επαφής με το οποίο έχετε κοινό επιχειρηματικό τρόπο σκέψης.
Μέσω της πρόσβασης στους παγκόσμιους πόρους και το δίκτυο συμμαχιών της KPMG, θα σας βοηθήσουμε να ανοίξετε νέους 
δρόμους για την επιχείρησή σας και να πετύχετε τους στόχους σας. Η επιτυχία σας είναι η κληρονομιά μας.
Για περισσότερες πληροφορίες: home.kpmg/privateenterprise

Η KPMG είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός ανεξάρτητων εταιρειών παροχής Ελεγκτικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. Δραστηριοποιούμαστε σε 146 χώρες και περιοχές και για το οικονομικό έτος 2020 απασχολήσαμε περίπου 
227 000 άτομα, σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως. Κάθε εταιρεία της KPMG είναι νομικά διακριτή και αυτοτελής οντότητα και 
αυτοχαρακτηρίζεται ως τέτοια. H KPMG International Limited είναι ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές 
εισφορές. H KPMG International Limited και οι σχετικές εταιρίες με αυτή δεν παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες.

Με 50 χρόνια δράσης στην Ελλάδα, παρέχουμε μέσω 4 εταιρειών, ολοκληρωμένες ελεγκτικές, φορολογικές, λογιστικές, νομικές 
και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Απασχολούμε στα γραφεία μας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη 560 άτομα, υψηλού επιπέδου επαγγελματίες, με σημαντική 
και εξειδικευμένη εμπειρία. Είμαστε πιστοποιημένη εταιρεία κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 27001:2013 και ISO 9001:2015 ενώ 
παράλληλα διαθέτουμε και εσωτερικό Διεθνές Σύστημα Ποιότητας καθώς και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων το οποίο εφαρμόζεται 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης έργων που αναλαμβάνουμε.
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Το άρθρο μεταφράστηκε από το αγγλικό “The power of women in family business”, KPMG Private Enterprise και STEP Project for Family Enterprising, Νοέμβριος 2020.
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Καθ’ όλο το παρόν έγγραφο, οι λέξεις «Εμείς/Εμάς/Μας» αναφέρονται στην KPMG και το Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices (STEP) Project Global Consortium.
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