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The purpose of this article is to provide a general overview of youth
entrepreneurship. This article presents the problems faced by young people
in the Cypriot market who wish to become entrepreneurs. Subsequently,
the importance of youth participation in entrepreneurship is discussed.
Finally, the financing sources and programs that encourage youth
entrepreneurship in Cyprus are presented.

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για νέους στην Κύπρο
Εισαγωγή
Το άρθρο αυτό αποσκοπεί σε μια γενική σκιαγράφηση και παρουσίαση μιας ευρύτερης εικόνας
της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο. Ειδικότερα, στοιχειοθετούνται τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην κυπριακή αγορά που επιθυμούν να γίνουν επιχειρηματίες.
Ακολούθως, γίνεται λόγος για τη σημαντικότητα της συμμετοχής των νέων στην
επιχειρηματικότητα. Τέλος, παρουσιάζονται η πηγές χρηματοδότησης και τα χρηματοδοτικά
προγράμματα που ενισχύουν και προωθούν την νεανική επιχειρηματικότητα στην Κύπρο.
Νεανική Επιχειρηματικότητα
Η νεανική επιχειρηματικότητα, είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες τομείς συζήτησης στο
πλαίσιο της θεσμικής ανάλυσης, αφού θεσμικές διαδικασίες και χρηματοδοτήσεις επηρεάζουν
θεμελιωδώς τις αποφάσεις των νέων, σχετικά με τη μελλοντική τους σταδιοδρομία καθώς και
τις επιχειρηματικές τους επιλογές. Για παράδειγμα, κάποιοι νέοι επιλέγουν να απασχοληθούν
στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ενώ κάποιοι άλλοι σχεδιάζουν την αυτοαπασχόλησή τους. Τι
όμως μπορεί να επηρεάσει τις επιχειρηματικές τους επιλογές; Σαφέστατα, οι αποφάσεις και
επιλογές τους προσαρμόζονται ανάλογα με τις συνθήκες που παρέχει η αγορά, οι οικονομικές
συνθήκες (μη επαρκής χρηματοδότηση), η υποστήριξη που λαμβάνουν οι νέοι από το κράτος ή
άλλους θεσμούς και άλλες παράμετροι, όπως το επίπεδο γνώσης του σχεδιασμού
επιχειρηματικών σχεδίων.
Για να δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο και στους
τρόπους ενίσχυσής της, είναι χρήσιμο να γίνει αναφορά σε μερικά ενδιαφέροντα στατιστικά
στοιχεία. Το 85% των start-ups αποτυγχάνουν να διασχίσουν την «κοιλάδα του θανάτου»
δηλαδή να γίνουν βιώσιμες. Στην Ευρώπη, όπου 26 εκατομμύρια άνθρωποι είναι άνεργοι, μόνο

το 37% των νέων αναφέρει ότι θα προτιμούσε να είναι αυτοαπασχολούμενο. Συνεπώς, στην
Κύπρο θα πρέπει να κτιστεί τέτοια κουλτούρα, έτσι ώστε να στραφεί η προσοχή των νέων στην
αυτοαπασχόληση με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας. Αυτό
όμως προϋποθέτει την ύπαρξη των απαραίτητων χρηματικών κονδυλίων.
Αν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι η νεανική επιχειρηματικότητα έχει θετικό αντίκτυπο στην
κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική πρόοδο της κοινωνίας, η οικοδόμηση ενός περιβάλλοντος
που προωθεί δημιουργικά και παρέχει ευκαιρίες για την νεανική επιχειρηματικότητα θεωρείται
απαραίτητη. Για αυτό το λόγο, απαιτείται η εφαρμογή και η συμμετοχή πολλαπλών οδών σε όλα
τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνητικού, της βιομηχανίας, του πολιτικού,
κοινωνικού και εκπαιδευτικού τομέα με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της νεανικής
επιχειρηματικότητας.
Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι που θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες
Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα οι οποίοι ενδιαφέρονται να γίνουν
επιχειρηματίες, εδράζονται στην κατά πρώτον στην έλλειψη πηγών χρηματοδότησης και κατά
δεύτερο στη γραφειοκρατία. Οι νέοι επιχειρηματίες δεν δύνανται οικονομικά να αναπτύξουν
και να ερευνήσουν μια επιχειρηματική ιδέα, αλλά και τα κεφάλαια εκκίνησης είναι υψηλού
κινδύνου. Το τραπεζικό σύστημα αυτή τη χρονική περίοδο είναι πολύ συντηρητικό και δεν
χρηματοδοτεί εξωστρεφείς επιχειρήσεις έντασης γνώσης, οι οποίες εξ ορισμού δεν είναι σε
θέση να παράσχουν εγγυήσεις. Έτσι, η έλλειψη οικονομικής υποστήριξης και χρηματοδότησης,
καθώς και καθοδήγησης που απαιτούνται για την επώαση νέων επιχειρήσεων ανακόπτουν τα
επιχειρηματικά σχέδια των νέων της κυπριακής κοινωνίας. Τις περισσότερες φορές όσοι
προσπαθούν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση το επιχειρούν γιατι είτε δανείζονται χρηματικά ποσά
από την οικογένεια και τους φίλους τους είτε βυθίζονται στην αποταμίευσή τους. Μετά από λίγο
καιρό η επιχείρηση αρχίζει να ολισθαίνει εξαιτίας έλλειψης κεφαλαίων, με επακόλουθο να
καταλήγουν σε παγίδα χρέους με αποτέλεσμα πολλές φορές η επιχείρηση να πτωχεύει. Η λύση

είναι η τραπεζική και οικονομική βοήθεια να διατίθενται στους νέους επιχειρηματίες πιο
εύκολα. Όμως, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ενεργή υποστήριξη και δέσμευση της
κυβέρνησης.
Νέοι και Συμμετοχή στην Επιχειρηματικότητα
Η ενεργός συμμετοχή των νέων στην επιχειρηματικότητα είναι το μέλλον, μοχλός μετάβασης
στην ανάπτυξη και νέα προϋπόθεση για τη δημιουργία νέων συνθηκών, που θα δώσουν νέα
ώθηση και νέες προοπτικές σε διάφορους τομείς της οικονομίας μας. Η κοινωνία και οι
συνήθειες μεταβάλλονται, συνεχώς λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης. Ο σημερινός
κόσμος είναι «μικρότερος» καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η παγκοσμιοποίηση,
μηδενίζουν τις αποστάσεις ανοίγοντας ένα παράθυρο σε όλους. Αυτό παρέχει ευκαιρίες για πιο
γρήγορη και άμεση ανάπτυξη γνώσης και ανταλλαγής ιδεών.
Καθώς οι νέοι επιχειρηματίες αποτελούν πρότυπα για τους συνομηλίκους τους, η συμβολή των
νέων επιχειρηματιών στην προώθηση της εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας έχει
σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις. Η αυτοαπασχόλησή τους, η ενασχόλησή τους με
υφιστάμενες και νεοφυείς εταιρείες και η δημιουργία start-ups, άνοιξαν νέους δρόμους και
δημιούργησαν νέα δεδομένα στον γενικότερο επιχειρηματικό τομέα και στην εξέλιξη του
οικονομικού μοντέλου της χώρας μας.
Ενώ νέες βιομηχανίες όπως η κυβερνοασφάλεια, η ψηφιοποίηση, η ρομποτική, η ενέργεια, το
ηλεκτρονικό εμπόριο και άλλες παρόμοιες βιομηχανίες, συνεχίζουν να αναπτύσσονται και να
επενδύουν δισεκατομμύρια ευρώ σε αυτές, οι παραδοσιακές βιομηχανίες, παρά τη σημαντική
συνεισφορά τους, δεν μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν τη βάση για την
επιχειρηματικότητα. Ωστόσο, η συμμετοχή των νέων με βάση την καινοτομία και την ανάπτυξη
συμβάλλει στην αναβάθμιση των τοπικών κοινωνιών, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Η
τεχνολογία αλλάζει και αναβαθμίζεται, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν πάντα νέες

επιχειρηματικές ευκαιρίες, κυρίως στην αναβάθμιση των τοπικών προϊόντων και των
κτηνοτροφικών μονάδων που εκεί θα πρέπει να εστιάσουν οι νέοι μας.
Για την ευόδωση αυτής της προσπάθειας των νέων επιχειρηματιών, κρίνεται απαραίτητη και
σημαντική η συνεισφορά της πολιτείας. Το κράτος θα πρέπει να στηρίξει την επιχειρηματική
ανάπτυξη με στοχευμένο τρόπο. Δηλαδή, θα πρέπει να υποστηρίζει τις προσπάθειές τους με
συγκεκριμένο και πρακτικό τρόπο, με κατάλληλη καθοδήγηση και εκπαίδευση, και να τους
ενθαρρύνει να συμμετέχουν στην οικοδόμηση των δικών τους επιχειρήσεων που παράγουν νέα
προϊόντα και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας.
Το νέο επιχειρηματικό πνεύμα θέτει τα θεμέλια για τις μελλοντικές επιχειρήσεις. Τίποτα δεν
επιτυγχάνεται χωρίς όραμα, αφοσίωση και σκληρή δουλειά. Οι δυσκολίες δεν πρέπει να
αποτελούν τροχοπέδη στην επίτευξη των στόχων και ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει
εμπιστοσύνη και πίστη ότι το έργο θα πετύχει.
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολλή συζήτηση για την είσοδο των νέων στην χρηματοπιστωτική
αγορά, ιδιαίτερα για την επιδοτούμενη χρηματοδότηση στον τομέα της νεανικής
επιχειρηματικότητας. Οι χώρες της ΕΕ έχουν δημιουργήσει μια ενιαία πύλη ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης με απώτερο σκοπό την άμεση πληροφόρηση των νέων για τους ισχόντες
κανόνες, κανονισμούς και διατυπώσεις καθώς και για τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
και τη διαδικτυακή διαχείριση. Δεν χρειάζεται τα ενδιαφερόμενα μέρη να επικοινωνούν
μεμονωμένα με τις διάφορες διοικητικές αρχές σε κάθε χώρα.
Οι νέοι έχουν τη δυνατότητα επίσης να επικοινωνήσουν με την τοπική επιχειρηματική
οργάνωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρήσεων, η οποία μπορεί να τους παρέχει
εξατομικευμένες συμβουλές για την εύρεση πηγών χρηματοδότησης ή νέων συνεργατών. Για
περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το σχετικό εθνικό σημείο επαφής ή για πρόσβαση στο
Ευρωπαϊκό
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http://europa.eu/youreurope/citizens/index_el.htm.

η

ακόλουθη

ηλεκτρονική

διεύθυνση

Πηγές Χρηματοδότησης και Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενίσχυση/Στήριξη της
Νεανικής Επιχειρηματικότητας στην Κύπρο
Οι νέοι επιχειρηματίες που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση στην Κύπρο
θα πρέπει να προβούν στη ρύθμιση της πιο σημαντικής διαδικασίας που είναι η
χρηματοδότηση. Φυσικά, θα πρέπει να προηγηθεί ενδελεχής έρευνα, λεπτομερές
επιχειρηματικό σχέδιο και συστηματική καταγραφή πιθανών ευκαιριών και αδυναμιών. Για να
εξοικονομηθεί χρόνος και χρήμα, είναι απαραίτητο η συμβουλευτική καθοδήγηση από ένα
λογιστή (κατά προτίμηση Ελληνοκύπριο), καθώς οι ντόπιοι λογιστές κατανοούν πλήρως τους
νόμους της χώρας και μπορούν να δώσουν πολύτιμες συμβουλές για όλες τις πιθανές επιλογές
χρηματοδότησης που υπάρχουν στη διάθεσή σας.
Ακολουθούν μερικοί τρόποι με τους οποίους υπάρχει δυνατότητα λήψης χρηματοδότησης στην
Κύπρο.
1. Τραπεζική Χρηματοδότηση
Είναι σημαντικό η τράπεζα να γνωρίζει πώς θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια που θα σας
παρέχει για να ξεκινήσει και να αναπτυχθεί μια επιχείρηση. Για αυτό ένα τέλειο επιχειρηματικό
σχέδιο/πλάνο, είναι απαραίτητο να παρουσιαστεί στην τράπεζα με την οποία πρόκειται να
υπάρξει συνεργασία.
2. Χρηματοδότηση Μέσω Χρηματιστηρίου
Εισάγοντας την επιχείρηση στο δύσκολο και απαιτητικό κόσμο του χρηματιστηρίου, υπάρχει η
ελπίδα συγκέντρωσης κεφαλαίων για μελλοντική επέκταση της επιχείρησης. Στην περίπτωση
που υπάρχει η επιθυμία να κινηθείτε εκ του ασφαλούς, υπάρχει η επιλογή χρηματιστηρίου που
είναι γνωστό για την εισαγωγή νέων επιχειρήσεων και την προσέλκυση επενδυτών, όπως για
παράδειγμα το AIM Λονδίνου.

3. Φορολογικές Ελαφρύνσεις και Κίνητρα
Το ευρύ φάσμα ευκαιριών και κινήτρων που προσφέρει το Κυπριακό Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τις ΜΜΕ, αξίζει να ελέγχετε σε τακτά χρονικά
διαστήματα. Η ιστοσελίδα του Υπουργείου για περισσότερες πληροφορίες βρίσκεται στον πιο
κάτω ιστότοπο: http://www.mcit.gov.cy
4. Κρατική Ενίσχυση και Ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Κύπρος υποστηρίζει οικονομικά τα ΜΜΕ μέσω επιχορηγήσεων, δανείων ή απλώς οικονομικής
στήριξης. Συμβουλές μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης
Επενδύσεων: http://www.investcyprus.org.cy/
Από την άλλη πλευρά, η ΕΕ χρηματοδοτεί τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων απευθείας από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Για να δείτε τις δυνατότητες χρηματοδότησης δανείων,
εγγυήσεων και ιδίων κεφαλαίων, επισκεφτείτε τον ακόλουθο ιστότοπο και επιλέξτε τον
επιχειρηματικό

τομέα

που

σας

ενδιαφέρει:

http://ec.europa.eu/contracts_grants/microfinance_en.htm.
Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την
στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο που προέρχονται από την κυπριακή
δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ενδυνάμωση των νέων για να ξεκινήσουν μια επιχείρηση αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα
στην ατζέντα της κυπριακής κυβέρνησης. Αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει μια επιχείρηση στην
Κύπρο, το Υπουργείο Βιομηχανίας παρέχεται ένα νέο πρόγραμμα υποστήριξης εκκίνησης - το
Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικότητας. Στοχεύει στην ανάπτυξη, υποστήριξη και
προώθηση της επιχειρηματικότητας, δίνοντας έμφαση σε ειδικούς πληθυσμούς όπως οι νέοι και
οι γυναίκες, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις, την εμπειρία, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους για

τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα,
εκτός από αυτές που αναφέρονται στις κατευθυντήριες γραμμές του σχεδίου. Πιο κάτω
παρουσιάζονται προγράμματα χρηματοδότησης, έτσι ώστε να γίνουν γνωστές οι ευκαιρίες που
προσφέρονται για την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο.
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, εφάρμοσε το σχέδιο ενίσχυσης
της νεανικής επιχειρηματικότητας, το οποίο εμπίπτει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020
«Ανταγωνιστικότητα

&

Αειφόρος

Ανάπτυξη».

Το

συγκεκριμένο

πρόγραμμα

συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α) και
την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2014 – 2020. Οι χορηγίες που παραχωρήθηκαν
ανέρχονταν στα €8 εκατομμύρια για να βοηθήσουν την επιχειρηματικότητα.
Ως συνέχεια της πιο πάνω προσπάθειας, με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027,
περιλαμβάνονται πολλά προγράμματα που αφορούν τη νεανική επιχειρηματικότητα.
Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού παρουσίασε
την Προκήρυξη 2021 σχετικά με την υποβολή αιτήσεων στο νέο σχέδιο στήριξης νεανικής
επιχειρηματικής δραστηριότητας, το οποίο εντάσσεται στο σχέδιο «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027 το
οποίο συγχρηματοδοτείται από τη Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το σχέδιο στοχεύει στην
ανάπτυξη και υποστήριξη συγκεκριμένων ομάδων ανθρώπων, όπως οι νέοι και οι γυναίκες, που
επιθυμούν να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός από αυτές που βρίσκονται στον
οδηγό σχεδίου χρησιμοποιώντας τα ταλέντα, τη γνώση, την κατάρτιση και την εμπειρία τους.
Συγκεκριμένα, το ύψος της χορηγίας για νέους που εμπίπτουν ηλικιακά 18-29 ετών είναι 70%
κατά 20% υψηλότερο από την προηγούμενη χορηγία 2014-2020. Η χορηγία καθορίζεται
σύμφωνα με τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες όπως η αγορά κτηρίου, ο εξοπλισμός, η
κατασκευή κτηρίου, η ανακαίνιση του, και η διαφήμιση/προώθηση. Ο μέγιστος
προϋπολογισμός για κάθε εταιρεία είναι €120.000. Ο συνολικός προϋπολογισμός που

διατίθεται για τις απαιτήσεις του προγράμματος είναι €30 εκατομμύρια. Σημαντικό όμως είναι
να τονιστεί το γεγονός ότι η χρηματοδότηση του παρόντος σχεδίου, είναι κατά €22 εκατομμύρια
πιο ψηλή από την προηγούμενη χορηγία 2014-2020.
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να προμηθευτούν τον οδηγό έργου που περιέχει όλες τις
αναλυτικές πληροφορίες στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Βιομηχανίας
και Τουρισμού (Υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνικών Υπηρεσιών) (http://www.meci.gov.cy). Η
χρονική περίοδος για την πρώτη υποβολή προτάσεων ξεκίνησε στις 17 Μαΐου 2021 η ώρα 08.30
π.μ. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις γίνονταν δεκτές μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων
Χορηγιών (ΣΥΣΧΧΟ) του YEEB έως τις 23.59 της 30ης Δεκεμβρίου 2021. Η δεύτερη χρονική
περίοδος για την υποβολή της πρότασης μπορεί να είναι μεταξύ Μαΐου 2022 και Δεκεμβρίου
2022, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ακόμη διαθέσιμο ποσό στον προγραμματισμένο
προϋπολογισμό.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η αίτηση και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μόνο
ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://fundingapps.mcit.gov.cy,

χρησιμοποιώντας τα προγράμματα περιήγησης Chrome, Firefox και Edge. Η σειρά
προτεραιότητας θα καθοριστεί σύμφωνα με τη σειρά υποβολής της πρότασης (άμεση
αξιολόγηση) και το μέγιστο ποσό έγκρισης δεν θα υπερβαίνει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της
Πρόσκλησης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα πιο
κάτω τηλέφωνα 22-867178/156/194.
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ONEK) παρέχει στους νέους δωρεάν, συμβουλευτικές
υπηρεσίες με κύριο μέλημα την πληροφόρηση για το Σχέδιο και την προετοιμασία των νέων για
την υποβολή της υπό αναφορά αίτησης.
Όπως παρουσιάστηκε πιο πάνω, υπάρχουν διάφορα κονδύλια της ΕΕ διαθέσιμα για
νεοσύστατες επιχειρήσεις. Για να μάθετε ποιο από αυτά καλύπτει τις ανάγκες σας, επισκεφτείτε
το Startup Europe Club. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα Startup Europe

Partnership και να αναζητήσετε βοήθεια για την επέκταση και την ανάπτυξη της επιχείρησή σας.
Εάν θέλετε να αυξήσετε την προβολή του επιχειρηματικού σας σχεδίου, υπάρχει δυνατότητα
εγγραφής στην Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (EIPP). Η πύλη επιτρέπει τη σύνδεση με
πιθανούς διεθνείς επενδυτές.
Επίλογος

Όπως φαίνεται από την πιο πάνω ανάλυση, χρηματοδοτικά προγράμματα υπάρχουν. Οι νέοι
επιχειρηματίες ή οι επίδοξοι επιχειρηματίες θα πρέπει να επανεξετάσουν πολλές από τις
υποθέσεις εργασίας που έχουν στο μυαλό τους. Χρειάζεται πρώτα να κατανοήσουν ότι η
λειτουργία μιας νεοσύστασης επιχείρησης απαιτεί αφοσίωση και προγραμματισμό. Η όρεξη, το
πάθος, η ενέργεια, οι ξεκάθαρες ιδέες και τα χρήματα είναι αυτά που θα εκτοξεύσουν την ιδέα
τους, πριν αναζητήσουν χρηματοδότηση από τρίτους. Απαιτείται από την αρχή ο άριστος
σχεδιασμός ενός επιχειρηματικού πλάνου, έτσι ώστε να μπορούν να αποφευχθούν εύλογοι και
πιθανοί κίνδυνοι. Η σημασία ενός σωστού επιχειρηματικού σχεδίου/πλάνου είναι κρίσιμη γιατί
μας βοηθά να κατανοήσουμε, εάν η ιδέα που έχουμε για δημιουργία μιας επιχείρησης μπορεί
να είναι πετυχημένη. Με ένα σωστό επιχειρηματικό πλάνο, πιο εύκολα θα εξασφαλιστεί η
απαιτούμενη χρηματοδότηση. Σημαντικό να τονιστεί ότι πάνω από το 60% όσων αποτυγχάνουν
είναι λόγω του ότι δεν αφιέρωσαν τον απαραίτητο χρόνο για να αναπτύξουν ένα ορθά δομημένο
επιχειρηματικό σχέδιο. Τέλος, θα πρέπει να γίνει κατανοητή η αναγκαιότητα συμμόρφωσης με
τα νομικά πλαίσια και εκπλήρωσης με συνέπεια των υποχρεώσεων που απαιτείται να έχουν με
τους συνεργάτες, ως μέσο προώθησης του υγιούς ανταγωνισμού.
Στην επιχειρηματικότητα, η πίστη στο έργο είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της επιτυχίας.
Δουλειά όλων, του κράτους, των χρηματοδοτών, του εκπαιδευτικού συστήματος, των μέσων
ενημέρωσης, πρέπει να είναι η καλλιέργεια αυτής της πίστης έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα
περιβάλλον, στο οποίο οι ιδέες και οι προσπάθειες να βρίσκουν χώρο να υλοποιούνται, για να
υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης, ανοικοδόμησης και διάνθισης της κυπριακής οικονομίας.

