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ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ E+ ENFINCAP : ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Η παρούσα αναφορά περιλαμβάνει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια 

που αναπτύχθηκαν και διαμοιράστηκαν στο πλαίσιο του έργου Erasmus+,  Ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας και των χρηματοοικονομικών γνώσεων σε γυναίκες μικροεπιχειρηματίες 

στους τομείς της ομορφιάς και της ευεξίας, το οποίο αποσκοπεί στην αξιολόγηση των επιπέδων 

χρηματοοικονομικού γραμματισμού μεταξύ των γυναικών μικροεπιχειρηματιών, με στόχο τον 

εντοπισμό των κενών και τον σχεδιασμό νέου εκπαιδευτικού υλικού.  

 

Εισαγωγή:  

Το ερωτηματολόγιο που διεξήχθη επικεντρώθηκε στην Επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση 

χρηματοοικονομικών ικανοτήτων, δηλαδή την ικανότητα κατανόησης και αποτελεσματικής 

χρήσης διαφόρων οικονομικών/διαχειριστικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της 

προσωπικής οικονομικής διαχείρισης, του προϋπολογισμού, της απόκτησης νέων πελατών, της 

επέκτασης της επιχείρησης, των επενδύσεων, της περικοπής δαπανών και της αποταμίευσης.  

 

Μεθοδολογία: 

Η μελέτη περίπτωσης διεξήχθη σε εθνικό επίπεδο τεσσάρων διαφορετικών χωρών, 

συγκεκριμένα της Σλοβενίας, της Ελλάδας, της Αυστρίας και της Βουλγαρίας, με την πρόσθετη 

επιλογή άλλων χωρών, εάν το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η έρευνα ζούσε σε 

οποιαδήποτε άλλη χώρα. Στάλθηκε ένα τυχαίο δείγμα ---, με τελικό αποτέλεσμα να ληφθούν 

n=223 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια για περαιτέρω ανάλυση. Το δείγμα που προέκυψε είχε 

κυρίως γυναίκες συμμετέχοντες και ένα μικρό ποσοστό ανδρών (85,6 και 14,4% αντίστοιχα).  

Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε αρχικά πέντε γενικές ερωτήσεις, ακολουθούμενες από 47 

ειδικότερες ερωτήσεις. Οι ειδικότερες ερωτήσεις βασίστηκαν σε κλίμακα πέντε βαθμών τύπου 

Likert, που κυμαίνονταν από 5 (συμφωνώ απόλυτα) έως 1 (διαφωνώ απόλυτα) (Likert, 1967), 

και σχεδιάστηκαν για να διερευνήσουν την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση 

χρηματοοικονομικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων στο ερωτηματολόγιο. Τα στατιστικά 

δεδομένα που συλλέχθηκαν και η περαιτέρω ανάλυσή τους πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια 

του στατιστικού πακέτου για τις κοινωνικές επιστήμες (SPSS) έκδοση 28.0.  

Για τη σε βάθος κατανόηση των αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε ανάλυση παραγόντων για 

τον εντοπισμό θεμελιωδών μεταβλητών ή παραγόντων που εξηγούν τυχόν μοτίβα συσχέτισης 

σε ένα σύνολο παρατηρούμενων μεταβλητών. Για το λόγο αυτό, επιλέχθηκε η παραγοντική 
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ανάλυση, κυρίως λόγω της δυνατότητάς της να μειώνει τον όγκο των δεδομένων και να 

προσδιορίζει έναν μικρό αριθμό παραγόντων που εξηγούν με τον καλύτερο τρόπο τη 

διακύμανση σε έναν μεγαλύτερο αριθμό δημιουργούμενων μεταβλητών (Batagelj, 2010). Κατά 

τη διεξαγωγή της ανάλυσης, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση κύριων συνιστωσών (PCA) για την 

εξαγωγή, κυρίως λόγω της πρακτικότητας και της προτίμησής της (DeCoster, 1998), όπως 

φαίνεται στο μοντέλο (Εξίσωση 1) : 

 

 

z1 = a11F1 + a12F2 +...+ a1kFk 

     z2 = a21F1 + a22F2 +…+ a2kFk                                                                                 (Εξ. 1)  

_ 

zk = ak1F1 + ak2F2 +…+ akkFk 

 

Επιπλέον, τόσο τα κοινά σημεία όσο και οι ιδιοτιμές χρησιμοποιήθηκαν για να βοηθήσουν στον 

καθορισμό των βασικών παραγόντων, οι οποίοι λειτουργούν ως ποσοστά της διακύμανσης κάθε 

μεταβλητής που μπορεί να εξηγηθεί από τις κύριες συνιστώσες, και μετρούν το ποσοστό 

διακύμανσης εντός μιας δεδομένης μεταβλητής, όπως εξηγείται από όλους τους παράγοντες 

από κοινού, και μπορούν να ερμηνευθούν ως η αξιοπιστία του δείκτη, όπως φαίνεται παρακάτω 

(Bastič, 2006), (Εξ. 2): 

 

ℎ𝑖
2 =  𝑎𝑖1

2 + 𝑎𝑖2
2 + ⋯ + 𝑎𝑖𝑚

2             (Εξ. 2)  

 

Η ιδιοτιμή είναι το άθροισμα του τετραγωνικού βάρους του παράγοντα προς τον παράγοντα j. 

Οι ιδιοτιμές εκφράζουν ένα μέρος της συνολικής διακύμανσης και εξηγούνται από τον 

παράγοντα j. Οι παράγοντες ορίζονται κατά τη διαδικασία με τρόπο, όπου η πρώτη συνιστώσα 

εξηγεί το μεγαλύτερο μερίδιο της συνολικής διακύμανσης, με κάθε διαδοχική συνιστώσα να 

συνεισφέρει όλο και μικρότερη διακύμανση, όπως φαίνεται στην Εξίσωση 3.  

 

𝜆𝑗 = 𝑎1𝑗
2 + 𝑎2𝑗

2 + ⋯ + 𝑎𝑘𝑗
2                                  (Εξ. 3) 

𝜆1 > 𝜆2 > ⋯ >  𝜆𝑘 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους προαναφερθέντες κανόνες, η ελάχιστη ιδιοτιμή που εξακολουθεί να 

ισχύει για αξιόπιστα αποτελέσματα διακύμανσης ορίστηκε να είναι 1 ή μεγαλύτερη, ενώ οι 
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διακύμανση κάτω από αυτή την τιμή έχει μικρή έως μηδενική επίδραση στα συνολικά τελικά 

αποτελέσματα. Η Σύνταξη που χρησιμοποιήθηκε για την παραγοντική ανάλυση φαίνεται στο 

Σχήμα 1.μ 

 

 

Σχ. 1: Η Σύνταξη που αναπτύχθηκε για την ανάλυση παραγόντων που χρησιμοποιήθηκε για να 

ληφθούν τα αποτελέσματα.  

 

Αποτελέσματα: 

Αναπτύξαμε έναν πίνακα συντελεστή συσχέτισης για να αξιολογήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των 

μεταβλητών. Η ανάλυση συσχέτισης έδειξε το νόημα της χρήσης της παραγοντικής ανάλυσης 

PCA. Η καταλληλότητα της παραγοντικής ανάλυσης εξετάζεται επίσης με τη χρήση του τεστ 

σφαιρικότητας του Bartlett, το οποίο βοηθά να προσδιοριστεί αν οι συσχετίσεις μεταξύ των 

μεταβλητών είναι αρκετά υψηλές ώστε να υποδηλώνουν την ύπαρξη παραγόντων (Meyers et 

al., 2006), και με τον δείκτη Keiser-Meyer-Olkin (KMO), έναν δείκτη που εξετάζει τον βαθμό 

συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών (Meyers et al., 2006), (όπως φαίνεται στον Πίνακα. 1).  

Πίνακας 2: Ο έλεγχος Kaiser-Mayer-Olkin και Bartlett. 

Έλεγχος KMO και Bartlett 

Μέτρηση της καταλληλότητας παραγοντικής ανάλυσης 
Kaiser-Meyer-Olkin. 

0,913 

Έλεγχος 
Σφαιρικότητας του 
Bartlett 

Approx. Chi-Square 7083,183 

df 1225 

Sig. 0,000 

 

Εάν η ανάλυση KMO έχει τιμή 0,6 ή υψηλότερη, τότε τα δεδομένα θεωρούνται κατάλληλα για 

τη διεξαγωγή παραγοντικής ανάλυσης (UCLA, 2011). Η KMO στην περίπτωσή μας είναι πολύ 

υψηλή 0,913. Οι σχέσεις ανάλυσης παραγόντων μπορούν να εκτελεστούν μόνο εάν ο πίνακας 

που προκύπτει δεν είναι πίνακας ταυτότητας. Αυτό υπολογίζεται με το τεστ σφαιρικότητας του 

Bartlett, όπου αν η τιμή σημαντικότητας είναι μικρότερη από 0,05 τότε ο πίνακας δεν είναι 

πίνακας ταυτότητας (Field, 2005). Τα αποτελέσματά μας έδειξαν μια σημαντικότητα 0,000, η 

οποία επιτρέπει την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων.  
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Ο πίνακας 3 δείχνει τις συγκλίσεις των αποτελεσμάτων, όπου μπορεί να παρατηρηθεί ότι είναι 

μεγαλύτερες από 0,5. Αυτό υποδηλώνει ότι οι μεταβλητές είναι σημαντικές και, επομένως, 

καμία από αυτές δεν μπορεί να απορριφθεί. 

Πίνακας 3: Συγκλίσεις των μεταβλητών. 

Συγκλίσεις 

  Αρχική Εξαγώμενη 

V1 1,000 0,605 

V2 1,000 0,744 

V3 1,000 0,529 

V4 1,000 0,553 

V5 1,000 0,718 

V6 1,000 0,724 

V7 1,000 0,658 

V8 1,000 0,546 

V9 1,000 0,655 

V10 1,000 0,542 

V11 1,000 0,701 

V12 1,000 0,701 

V13 1,000 0,744 

V14 1,000 0,684 

V15 1,000 0,551 

V16 1,000 0,604 

V17 1,000 0,588 

V18 1,000 0,723 

V19 1,000 0,614 

V20 1,000 0,689 

V21 1,000 0,711 

V22 1,000 0,666 

V23 1,000 0,697 

V24 1,000 0,755 

V25 1,000 0,689 

V26 1,000 0,727 

V27 1,000 0,744 

V28 1,000 0,724 

V29 1,000 0,711 

V30 1,000 0,716 

V31 1,000 0,621 

V32 1,000 0,605 

V33 1,000 0,708 

V34 1,000 0,662 

V35 1,000 0,723 

V36 1,000 0,695 

V37 1,000 0,595 

V38 1,000 0,756 

V39 1,000 0,677 

V40 1,000 0,753 

V41 1,000 0,606 

V42 1,000 0,713 

V43 1,000 0,630 

V44 1,000 0,594 

V45 1,000 0,556 

V46 1,000 0,734 

V47 1,000 0,696 

V48 1,000 0,734 

V49 1,000 0,691 

V50 1,000 0,707 

Μέθοδος εξαγωγής: Ανάλυση κύριων 
συνιστωσών. 

 

Ο πίνακας 5 δείχνει τη συνολική διακύμανση που εξηγείται, όπου η στήλη "Σύνολο" περιέχει τις 

ιδιοτιμές. Για την επιλογή των κύριων συνιστωσών χρησιμοποιήθηκε ένα συμβατικό κριτήριο, δηλαδή 

οι επιλεγμένοι παράγοντες παρουσιάζουν ελάχιστη διακύμανση 60%. Στην περίπτωσή μας ένα 

παραγοντικό μοντέλο με 10 παράγοντες, που αντιπροσωπεύει το 66,93 % της διακύμανσης των 
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δεδομένων. Μια τέτοια κατανομή είναι ικανοποιητική, καθώς περιλαμβάνει πάνω από τα 2/3 της 

συνολικής διακύμανσης και παρουσιάζει τα συνολικά αποτελέσματα με αρκετά ισχυρό τρόπο. 

Πίνακας 5: Επεξήγηση συνολικών διακυμάνσεων.  

Επεξήγηση συνολικών διακυμάνσεων 

Συνιστώσα 

Αρχικές ιδιοτιμές 
Εξαγωγή των αθροισμάτων των 

τετραγώνων 
Περιστροφή των αθροισμάτων των 

τετραγώνων 

Σύνολ
ο 

% της 
διακύμανση

ς 
Αθροιστικό 

% Σύνολο 

% της 
διακύμανση

ς 
Αθροιστικό 

% Σύνολο 

% της 
διακύμανση

ς 
Αθροιστικό 

% 

1 16,958 33,916 33,916 16,958 33,916 33,916 6,635 13,270 13,270 

2 3,022 6,044 39,960 3,022 6,044 39,960 4,932 9,863 23,133 

3 2,816 5,632 45,592 2,816 5,632 45,592 4,562 9,124 32,256 

4 2,362 4,724 50,317 2,362 4,724 50,317 3,690 7,381 39,637 

5 1,909 3,817 54,134 1,909 3,817 54,134 3,526 7,053 46,690 

6 1,757 3,513 57,647 1,757 3,513 57,647 3,230 6,461 53,151 

7 1,305 2,609 60,257 1,305 2,609 60,257 2,271 4,542 57,693 

8 1,227 2,454 62,711 1,227 2,454 62,711 1,927 3,855 61,547 

9 1,094 2,188 64,899 1,094 2,188 64,899 1,379 2,758 64,306 

10 1,017 2,034 66,933 1,017 2,034 66,933 1,314 2,627 66,933 

Μέθοδος εξαγωγής: Ανάλυση κύριων συνιστωσών.  

 

Για να καθοριστεί μια απλουστευμένη δομή παραγόντων, ορίστηκε ένας πίνακας περιστροφής 

παραγόντων. Τα τροποποιημένα (περιστρεφόμενα) βάρη (συσχετίσεις) των παραγόντων 

παρουσιάζονται στον πίνακα 6. Οι συσχετίσεις με τιμή 0,3 ή μικρότερη απορρίφθηκαν, 

δεδομένου ότι οι χαμηλές συσχετίσεις ήταν ασήμαντες για την περαιτέρω ερμηνεία. Στον 

πίνακα 6 παρουσιάζονται οι μεταβλητές που είχαν υψηλά βάρη παραγόντων για τους 10 

παράγοντες που επιλέχθηκαν. 

 

Πίνακας 6: Πίνακας περιστρεφόμενων συνιστωσών. 

Πίνακας περιστρεφόμενων συνιστωσών 

  

Συνιστώσες 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V40 0,703                  

V36 0,685                   

V35 0,679                  

V39 0,674                  

V38 0,673                  

V41 0,653                  



                                   
 

7 
 

V37 0,613                 

V42 0,606                  

V20                 0,470 

V43 0,427         0,422         

V17 0,416                 

V26   0,801                 

V24   0,733                 

V27   0,701                

V25   0,636                

V23   0,597   0,439             

V7     0,742               

V8     0,674               

V15     0,641               

V18   0,600               

V14     0,523  0,418           

V16     0,471             

V10     0,469            

V33      0,710            

V29 0,459    0,617             

V28   0,451  0,581             

V31     0,559             

V30       0,605           

V32       0,547           

V48 0,480       0,545          

V11     0,440   0,529           

V50   0,427       0,664         

V47           0,639         

V46      0,434   0,605         

V49         0,567         

V44         0,491         

V1           0,750       

V13   0,414      0,475       

V21               0,441 

V12    0,428      0,444       

V6             0,812     

V5  0,410         0,505     

V34             0,470     
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V4                 0,689   

V22                0,456   

Μέθοδος εξαγωγής: Ανάλυση κύριων συνιστωσών.  
 Μέθοδος περιστροφής: Varimax με Κανονικοποίηση Kaiser. 

α. Η περιστροφή συγκλίνει σε 25 επαναλήψεις. 

 

Πίνακας 7: Προσδιορισμένοι και συγκεντρωτικοί παράγοντες. 

 Προσδιορισμένοι παράγοντες (F) Αθροιστικοί 
παράγοντες (AF) 

Επεξήγηση διακύμανσης (σε 
ποσοστό επί τοις %) 

F1: ανάπτυξη ενός επιτυχημένου 
επιχειρηματικού μοντέλου 
F4: εντοπισμός των αναγκών των πελατών 
για την αύξηση του εισοδήματος  
F7: ηλικία και εμπειρίες 

AF1: επιτυχημένο 
επιχειρηματικό μοντέλο 

41,25 

F2: χειρισμός χρηματοοικονομικών 
προϊόντων, πιστώσεων και επενδυτικών 
ευκαιριών 
F5: επενδυτικές δεξιότητες 

AF2: επενδυτικές 
δεξιότητες 

9,86 

F3: προσωπική χρηματοοικονομική 
ανάπτυξη 
F8: δεξιότητες χρηματοοικονομικού 
γραμματισμού 

AF3: 
χρηματοοικονομικός 
γραμματισμός 

8,09 

F9: μείωση των χρεών 
F10: διαβίωση πάνω από τις οικονομικές 
δυνατότητες 

AF4: απόδοση βιώσιμης 
επιχείρησης 

4,22 

F6: ψηφιακές δεξιότητες AF5: ψηφιακές 
δεξιότητες 

3,51 

 

Τα αποτελέσματα του SPSS μας βοήθησαν να εντοπίσουμε 10 παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο 

την επιχειρηματικότητα και την οικονομική ικανότητα των γυναικών πολύ μικρών επιχειρηματιών στους 

τομείς της ομορφιάς και της ευεξίας και την επιτυχία τους. Η προσεκτικότερη ανάλυση αυτών των 

παραγόντων αποκάλυψε ότι ορισμένοι από αυτούς διασταυρώνονται, είτε ως προς το περιεχόμενο είτε 

ως προς τη σημασιολογία, π.χ. η ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού μοντέλου και ο εντοπισμός των 

αναγκών των πελατών. Η ομαδοποίηση αυτών των παραγόντων σε πέντε γενικότερα θέματα επιτρέπει 

τον καλύτερο εντοπισμό και την εξήγηση των κενών ικανοτήτων, βλ. πίνακα 7. Έτσι, απαιτούνται 

βελτιώσεις στα ακόλουθα κενά ικανοτήτων:  

● Ανάπτυξη ενός επιτυχημένου επιχειρηματικού μοντέλου 

● Ανάπτυξη επενδυτικών δεξιοτήτων 

● Ενίσχυση του χρηματοοικονομικού γραμματισμού 

● Βελτίωση της απόδοσης των βιώσιμων επιχειρήσεων 

● Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
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Συμπεράσματα 

Τα θέματα που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο των στατιστικών αξιολογήσεων συνάδουν με τα προτεινόμενα 

εκπαιδευτικά θέματα της πρότασης, τα οποία ήταν: 2) χρηματοοικονομικός γραμματισμός, 3) ψηφιακές 

ικανότητες, 4) βελτίωση των βιώσιμων επιχειρηματικών επιδόσεων, 5) αύξηση των επιχειρηματικών 

εισοδημάτων και των επενδύσεων.   
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