
 
 

Οι γυναίκες σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις από τους άνδρες στο seed 

crowdfunding  
 

 
Νέα έκθεση της PwC και του Crowdfunding Centre, με τίτλο «Women Unbound: Unleashing female 
entrepreneurial potential», επισημαίνει ότι ενώ οι άνδρες χρησιμοποιούν τη μέθοδο συμμετοχικής 
χρηματοδότησης (seed crowdfunding) περισσότερο από τις γυναίκες, εντούτοις σε όλους τους κλάδους και σε 
όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες του πλανήτη οι γυναίκες καταγράφουν μεγαλύτερη επιτυχία στην 
εκπλήρωση των στόχων της χρηματοδότησης. 
 
Τα συμπεράσματα της έκθεσης, που βασίζονται στη μελέτη δεδομένων δύο ετών (2015-16), περιλαμβάνουν τα 
αποτελέσματα πέραν των 465.000 εκστρατειών σε εννέα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες συμμετοχικής 
χρηματοδότησης στον κόσμο. 
 
Πιο επιτυχημένες οι εκστρατείες γυναικών 
Η έρευνα διαπιστώνει ότι ενώ οι άνδρες αξιοποιούν το seed crowdfunding σαφώς περισσότερο από τις 
γυναίκες, οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη επιτυχία. Το 17% των εκστρατειών που υλοποιήθηκαν από άνδρες 
πέτυχαν το στόχο της χρηματοδότησης, σε σύγκριση με το 22% των εκστρατειών που υλοποιήθηκαν από 
γυναίκες. Συνολικά, οι εκστρατείες που υλοποιήθηκαν από γυναίκες σημείωσαν 32% μεγαλύτερη επιτυχία 
στην εκπλήρωση του στόχου της χρηματοδότησης σ’ ένα ευρύ φάσμα κλάδων, γεωγραφικών περιφερειών και 
πολιτισμών. 
 
Στις χώρες όπου το seed crowdfunding είναι πιο διαδεδομένο - Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ - το 20% των 
εκστρατειών που υλοποιήθηκαν από άνδρες πέτυχαν τους στόχους τους. Ωστόσο, οι εκστρατείες που 
υλοποιήθηκαν από γυναίκες είχαν καλύτερα αποτελέσματα, με τα αντίστοιχα ποσοστά επίτευξης του στόχου 
της χρηματοδότησης να ανέρχονται σε 24% στις ΗΠΑ και 26% στο Ηνωμένο Βασίλειο.  
 
Η τάση αυτή παρατηρείται και σε χώρες όπου το seed crowdfunding δεν έχει την ίδια διείσδυση ή επιτυχία. 
Αναφέρεται ενδεικτικά ότι το 11% των εκστρατειών, που υλοποιήθηκαν από γυναίκες στην Αφρική, 
σημείωσαν επιτυχία σε σύγκριση με 3% για τους άνδρες. Το ίδιο ισχύει και για τις χώρες της ομάδας των Ε7 
(Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, Μεξικό, Ρωσία, Ινδονησία και Τουρκία), όπου το 10% των εκστρατειών που 
υλοποιήθηκαν από γυναίκες πέτυχαν τους στόχους τους σε σύγκριση με 4% για τους άνδρες.  

 
 



Ακόμη και στους κλάδους που κάποιοι χαρακτηρίζουν ως πιο ανδροκρατούμενους, όπως είναι η τεχνολογία, 
όπου για κάθε εννέα εκστρατείες seed crowdfunding από άνδρες υλοποιείται μία εκστρατεία από γυναίκα, το 
13% των γυναικών πέτυχαν το στόχο της χρηματοδότησης σε σύγκριση με μόλις 10% των ανδρών. Ανάλογα 
είναι και τα αποτελέσματα στον κλάδο της ψηφιακής τεχνολογίας όπου, ενώ υλοποιούνται 3 εκστρατείες από 
άνδρες για κάθε μία εκστρατεία από γυναίκα, οι γυναίκες σημείωσαν ποσοστό επιτυχίας 16% σε σύγκριση με 
μόλις 9% για τους άνδρες.  
 
Η επιτυχία των γυναικών στη συμμετοχική χρηματοδότηση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα συμβαίνουν 
στα πλαίσια των καθιερωμένων μηχανισμών χρηματοδότησης για νεοσύστατες επιχειρήσεις και για σκοπούς 
ανάπτυξης, όπου οι γυναικείες επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση.  
 

Υπάρχουν ωστόσο περιθώρια για ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο, σύμφωνα με την έρευνα. Ο αριθμός των ανδρών 
που επιζητούν χρηματοδότηση μέσω του seed crowdfunding υπερτερεί σημαντικά του αντίστοιχου αριθμού 
γυναικών και ως εκ τούτου οι άνδρες εξασφαλίζουν πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότηση μέσα από το 
συγκεκριμένο κανάλι. Οι άνδρες παρουσιάζονται επίσης πιο φιλόδοξοι, θέτοντας ψηλότερους στόχους 
χρηματοδότησης, και ως εκ τούτου κυριαρχούν στις εκστρατείες με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση ανά κλάδο. 
Η έκθεση επισημαίνει ότι 63 εκστρατείες εξασφάλισαν πέραν του €1 εκατομμυρίου, ωστόσο μόνο επτά (11%) 
από αυτές υλοποιήθηκαν από γυναίκες, με την πιο επιτυχημένη να βρίσκεται στην 18η θέση της κατάταξης. 

 
 
Εμπόδια κατά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση 
Η έκθεση έχει ως στόχο την ανάδειξη των πιθανών εμποδίων τα οποία φαίνεται να αντιμετωπίζουν διαχρονικά οι 
γυναικείες επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, τονίζοντας ότι οι ευκαιρίες για τις 
γυναίκες δεν φαίνεται να υπήρξαν ισότιμες. Ωστόσο, χάρη στη συμμετοχική χρηματοδότηση, οι επιχειρηματίες 
μπορούν σήμερα να έχουν άμεση πρόσβαση στην αγορά, γεγονός που διαφοροποιεί εντελώς το σκηνικό. 
 
Πρωτίστως, τα συγκεκριμένα δεδομένα για τη συμμετοχική χρηματοδότηση αναδεικνύουν τόσο τις ευκαιρίες όσο 
και τις προκλήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούμε. Η εξάλειψη οποιωνδήποτε εμποδίων που φαίνεται να 
κυριαρχούν περισσότερο σε παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης παρέχει ευκαιρίες που θα αποβούν προς 
όφελος των γυναικών και των ανδρών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Η έκθεση προτείνει επίσης δράσεις 
για τις κυβερνήσεις, τους χρηματοδότες, τους επιχειρηματικούς συμβούλους, τους εκπαιδευτικούς, τους 
επιχειρηματίες, τόσο γυναίκες όσο και άνδρες, ώστε να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες αυτές και να εξαλείψουν τα 
όποια εμπόδια.  
 
Σχετικά με το crowdfunding 
Αξίζει να σημειωθεί ότι συμμετοχική χρηματοδότηση είναι μια επαναστατική καινοτομία που ανοίγει νέους 
ορίζοντες στη χρηματοδότηση φυσικών προσώπων, νεοσύστατων εταιρειών και επιχειρήσεων που βρίσκονται στη 
φάση ανάπτυξης. Τους προσφέρει τη μοναδική δυνατότητα να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν άμεσα με την 
αγορά καθώς και με χιλιάδες υποστηρικτές, πελάτες και υποψήφιους συνεργάτες. Το seed crowdfunding 
συνίσταται στη χρήση πλατφόρμων συμμετοχικής χρηματοδότησης με «οικονομική ανταμοιβή», και έχει ως 



στόχο τη χρηματοδότηση της δημιουργίας, της έναρξης λειτουργίας ή της ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων, 
προϊόντων και υπηρεσιών, όπου οι υποστηρικτές πληρώνουν προκαταβολικά για ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή ένα 
έργο. Το αποτύπωμα της συγκεκριμένης μεθόδου χρηματοδότησης διευρύνεται συνεχώς, με τη συνολική 
χρηματοδότηση η οποία έχει εξασφαλιστεί μέσα από τις εννέα πλατφόρμες, που αναλύονται στην έκθεση, να 
εκτοξεύεται από τα €10 εκατομμύρια το 2009 σε πέραν των €767 το 2016, ενώ οι υποστηρικτές προέρχονται από 
περισσότερες από 200 χώρες.  
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Notes 
 
1. To find out more and download Women unbound: Unleashing female entrepreneurial potential, visit 

www.pwc.com/womenunbound. The report is based on two full years (2015-16) of seed crowdfunding 
campaign data tracked by The Crowdfunding Centre from nine of the world’s largest crowdfunding platforms.  

2. To explore the data by country, region or sector, visit www.pwc.com/womenunbound. 

3. PwC is committed to promoting diversity and inclusion and has a range of programmes in place to advance 
progress on the issue. These include Aspire to Lead: The Women’s Leadership Series, a global forum on women 
and leadership for students around the world. PwC has also partnered with the UN Women’s HeForShe 
campaign, which aims to mobilise one billion men and boys as advocates and agents of change in ending the 
persisting inequalities faced by women and girls globally.  

4. To read PwC research on women in the workplace, take a look at The female millennial: A new era of talent; 
Next Generation Diversity: Developing tomorrow’s female leaders; Millennials at work; Modern mobility: 
Moving women with purpose; and Winning the fight for female talent: How to gain the diversity edge through 
inclusive recruitment.  

5. Find out more about The Crowdfunding Centre’s business funding accelerator for women at 
www.BizFundingAccelerator.com/BeBoldForChange and learn more about to use seed crowdfunding as a tool 
of choice to secure positive cashflow and market validation at http://routesto.info/toolsforwomen  
 

About the Crowdfunding Centre  
The Crowdfunding Centre is crowdfunding's global observatory, founded by Barry James and his team in 2013 
which now provides the world's largest repository of data on crowdfunds harnessed to provide data and evidence 
based reports and tools for business, government, entrepreneurs, investors and academia. Find out more and get 
reports and data for your sector, country or city by visiting TheCrowdfundingCentre.com 
 
About PwC  
At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. We’re a network of firms in 157 

countries with more than 223,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and 

tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.com. 

PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. 

Please see www.pwc.com/structure for further details. 
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For more information you may contact Konstantina Logotheti (+357-22555108) email:  
konstantina.logotheti@cy.pwc.com or Myria Pitta (+357-22555103) email:  myria.pitta@cy.pwc.com, 
Marketing & Communications, PwC Cyprus.   
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