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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ:
Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ισπανία, Μαδρίτη, 5.03.2019
Στις 5 Μαρτίου τ.έ., το Γραφείο μας παρακολούθησε εν θέματι ημερίδα, εν όψει της Παγκόσμιας
Ημέρας της Γυναίκας, την οποία συνδιοργάνωσε το ισπανικό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού
Φύλου του Πανεπιστημίου Carlos III, ο Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών
Μαδρίτης (BPW Madrid) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με το εδώ Υπουργείο
Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού, με αντικείμενο την ουσιαστική ένταξη των γυναικών στο
διεθνές εμπόριο, στοχεύοντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
Κύρια σκέψη όλων των ομιλητών ήταν ότι η συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία και το
εξωτερικό εμπόριο είναι έργο μείζονος σημασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες
στη σύγχρονη κοινωνία και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα στην αγορά. Παρόλο που στην
Ισπανία το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό αυξήθηκε από 44,3% το
2010 σε 48,0% το 2017, αυτό εξακολουθεί να είναι χαμηλό. Σε παγκόσμια κλίμακα, η συμμετοχή
αυτή μειώνεται ακόμα περισσότερο, αν αναλογιστεί κανείς ότι μόνο το 1/3 των γυναικών
συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο.
Κάθε μέρα, οι γυναίκες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην οικονομική εξέλιξη και στην αειφόρο
ανάπτυξη των χωρών. Προκειμένου να ενδυναμωθεί η θέση της γυναίκας στον τομέα του
διεθνούς εμπορίου, στην Ισπανία συναντώνται οι ακόλουθες οργανώσεις και προγράμματα:
Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών Μαδρίτης (BPW Madrid): Η BPW
έχει καταστεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή δίκτυα Γυναικών Επιχειρηματιών και
Επαγγελματιών διαθέτοντας θυγατρικές σε περισσότερες από 90 χώρες σε πέντε ηπείρους.
Αποστολή της οργάνωσης είναι να αναπτύσσει τις επαγγελματικές, επιχειρηματικές και ηγετικές
δυνατότητες των γυναικών μέσω της δικτύωσης και της καθοδήγησης σε όλο τον κόσμο. Η
Πρόεδρος της BPW Μαδρίτης έκλεισε την ομιλία της αναφέροντας ότι το σημαντικό με τις γυναίκες
είναι ότι όταν αυτές εργάζονται, πέρα από τον οικονομικό αντίκτυπο, ωφελούν κοινωνικά τη χώρα
καθώς επενδύουν στις επόμενες γενιές.
Mprende+21: Η Ισπανική Ομοσπονδία Γυναικών Διευθυντών, Στελεχών, Επαγγελματιών και
Επιχειρηματιών (FEDEPE) προωθεί ένα ολοκληρωμένο και δωρεάν πρόγραμμα για τις γυναίκες
επιχειρηματίες του 21ου αιώνα. Ο στόχος του Mprende+21 είναι η ανάπτυξη μίας εξειδικευμένης
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τεχνολογικής πλατφόρμας που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στις γυναίκες επιχειρηματίες
για να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε κερδοφόρες επιχειρήσεις.
¿Dónde están ellas?: Πρόκειται για πρωτοβουλία της ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
της Ισπανίας, θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη των στόχων της διακυβέρνησης και της
συμμετοχής των γυναικών στην επαγγελματική κατάρτιση. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε μετά τη
συνειδητοποίηση ότι στις περισσότερες ημερίδες, μολονότι οι γυναίκες επιστημονικά διαθέτουν
περισσότερες γνώσεις, απουσίαζαν από τα πάνελ και κυριαρχούσαν οι άνδρες. Στόχος, λοιπόν,
ήταν η μείωση της ανισότητας και η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών.
Επιπροσθέτως, τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι η παροχή στις γυναίκες ίσων ευκαιριών με
τους άνδρες, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα μίας χώρας, η οποία με
τη σειρά της έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας. Σε
παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η κατάργηση όλων των μορφών
διακρίσεων κατά των γυναικών θα αυξήσει κατά 40% την παραγωγικότητα ανά άτομο.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο πέμπτος στόχος της αειφόρου ανάπτυξης που περιλαμβάνεται στην ατζέντα
του 2030 των Ηνωμένων Εθνών, μιλά για την ανάγκη να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων και η
οικονομική χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών. Είναι ένας στόχος που βασίζεται σε
καθοριστικούς αριθμούς και δείχνει, λ.χ., ότι περί το 40% των ΜμΕ παγκοσμίως είναι επιχειρήσεις
που ανήκουν σε γυναίκες, ενώ μόνο το 15% των επιχειρήσεων εξαγωγής διοικούνται από αυτές.
Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, από την πλευρά της, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, σε
παγκόσμιο επίπεδο, ο τομέας των υπηρεσιών αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή απασχόλησης για
τις γυναίκες (62% το 2015).
Καταληκτικά, όπως είναι φανερό, ήδη έως σήμερα έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την ένταξη
των γυναικών στο σύγχρονο διεθνές εμπόριο και την εξάλειψη οποιασδήποτε μορφής διάκρισης
εναντίον τους. Ωστόσο, χρειάζεται ακόμα προσπάθεια για την πλήρη συμμετοχή των γυναικών
όχι μόνο στον συγκεκριμένο κλάδο, αλλά και γενικότερα στους εργασιακούς χώρους ευρωπαϊκών
και μη χωρών.
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