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Abstract:

Women have the organisational skills, instincts, social responsibility, and
flexibility essential in business. They are involved in risk perception and
preventing the negative consequences of bad business practices in an
active, innovative, and proactive manner. Women's economic participation
is increasing in the majority of countries around the world. Indeed, in
many countries, fostering women entrepreneurs is an essential component
of programs aimed at eliminating unemployment, promoting gender
equality, and boosting their entrepreneurial potential. This article seeks to
provide an overview of women's entrepreneurship in Europe, with a focus
on the funding programs available in Cyprus. A broader picture is given of
the representation of women in business, the obstacles encountered in
women's entrepreneurship and women’s reasons for choosing to become
entrepreneurs. Finally, the article presents and explains in depth the
financial support programs that are offered for the promotion and
development of women's entrepreneurship in Cyprus.

Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην
Κύπρο
Εισαγωγή
Οι γυναίκες έχουν δεξιότητες, τεράστια θέληση, ένστικτο, οργανωτικές δεξιότητες, κοινωνική
ευθύνη και την απαιτούμενη ευελιξία που χρειάζεται στον επιχειρησιακό χώρο. Συμμετέχουν
ενεργά, καινοτόμα, και είναι προορατικές, στην αντίληψη των κινδύνων και στην πρόληψη των
δυσμενών συνεπειών από λάθος επιχειρηματικές πρακτικές.
Στις περισσότερες χώρες του κόσμου, η συμβολή των γυναικών στην οικονομική δραστηριότητα
έχει ανοδική πορεία. Στην πραγματικότητα, για πολλές χώρες, η ενθάρρυνση της γυναικείας
επιχειρηματικότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής που στοχεύει στην
καταπολέμηση της ανεργίας, στην προώθηση της ισότητας των φύλων και στην ανάπτυξη του
επιχειρηματικού δυναμικού τους (Γιδαράκου κ.α, 2005).
Μετά από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει διατυπωθεί για την
έννοια της γυναικείας επιχειρηματικότητας, ένας ορισμός που να είναι αποδεκτός από την
ακαδημαϊκή κοινότητα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο όρος «γυναικεία
επιχειρηματικότητα» αναφέρεται σε μια εταιρεία όπου τουλάχιστον το 50% της ιδιοκτησίας
ανήκει σε γυναίκες και η πραγματική/ενεργή διοίκηση της εταιρείας ασκείται από γυναίκες.
Το άρθρο αυτό αποσκοπεί σε μια γενική σκιαγράφηση όσον αφορά στη γυναικεία
επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα τα χρηματοδοτικά προγράμματα που
προσφέρονται για το σκοπό αυτό στην Κύπρο. Δίνεται μια ευρύτερη εικόνα της εκπροσώπησης
της γυναίκας στις επιχειρήσεις, των εμποδίων που συναντώνται στην γυναικεία
επιχειρηματικότητα και στους λόγους ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Τέλος,
γίνεται σημαντική αναφορά και εις βάθος επεξήγηση της χρηματοδοτικής στήριξης που δίνεται
για την προώθηση και ανάπτυξή της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Κύπρο.

Γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη και η θέση της Κύπρου
Πρωτοπόρες χώρες στη γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς,
η Σουηδία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και η Αυστραλία. Αυτές οι χώρες έχουν κατανοήσει νωρίς τη
σημασία της ενίσχυσης και της προώθησης του επιχειρηματικού δυναμικού των γυναικών και
υποστήριξαν σθεναρά και συνεχίζουν να στηρίζουν ενεργά την ανάπτυξή και εμπλοκή τους στον
κόσμο των επιχειρήσεων.
Στην Ευρώπη, ο αριθμός των γυναικών επιχειρηματιών είναι πολύ μικρός. Ειδικότερα, αν και οι
γυναίκες αποτελούν σχεδόν το 52% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, αντιπροσωπεύουν μόνο το
34,4% των αυτοαπασχολούμενων στην ΕΕ και το 30% των νεοεισερχόμενων επιχειρηματιών. Σε
ότι αφορά την ισότητα των φύλων, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, η Κύπρος
κατατάσσεται στην 21η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ με 56,9%, η Σουηδία στην πρώτη με
83,8% και η Ελλάδα στην τελευταία με 52,2%.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Κύπρος δυστυχώς δεν βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, γεγονός που
δείχνει ότι η χώρα μας εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με τις προαναφερθείσες χώρες,
αναφορικά με την υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και το λειτουργικό τους
υπόβαθρο. Παρόλα αυτά φαίνεται, ότι τα τελευταία χρόνια, έμφαση στη γυναικεία
επιχειρηματικότητα δίνεται και από την ΕΕ, γεγονός που παρέχει ώθηση για την προαγωγή και
την ανάπτυξη της στο νησί.
Η υποεκπροσώπηση των γυναικών στις επιχειρήσεις σημαίνει απώλεια εθνικών οικονομικών
κερδών και άλλων οφελών. Η επίσημη έρευνα της Standard & Poor's δείχνει ότι η συμμετοχή
των γυναικών σε επιχειρηματικές δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη, έχει οικονομική
προστιθέμενη αξία και μπορεί να αυξήσει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της ΕΕ συνολικά κατά
9% .
Η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για την εξάλειψη τυχόν θεσμικών/νομικών περιορισμών στις ίσες
ευκαιρίες απασχόλησης ανδρών και γυναικών, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις δομές
υποστήριξης/πληροφόρησης για τις γυναίκες, προωθώντας τόσο την πρόσβασή τους σε
προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης όσο και σε ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Επιπρόσθετα, προάγει τη δημιουργία γυναικείων κοινωνικών προτύπων, οδηγώντας με αυτό
τον τρόπο στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό των οργανισμών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα προώθησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην ΕΕ, είναι η
διαδικτυακή πύλη WEgate, η οποία παρέχει όλες τις πληροφορίες για ένα νέο επιχειρησιακό
ξεκίνημα.

Εμπόδια στην γυναικεία επιχειρηματικότητα
Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν διάφορα
εμπόδια όπως κοινωνικά στερεότυπα, ανισότητα των φύλων, εναρμόνιση προσωπικής και
επαγγελματικής ζωής, έλλειψη εμπειριών και επιχειρηματικών προτύπων. Πέραν από τα

προαναφερθέντα, ένα από τα κυριότερα προβλήματα της γυναικείας επιχειρηματικότητας είναι
η έλλειψη κεφαλαίου. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μετά την τελευταία οικονομική κρίση
είναι πολύ επιφυλακτικά στο δανεισμό, γεγονός που αυξάνει τη δυσκολία εύρεσης κεφαλαίου
για τη σύσταση μιας νέας επιχείρησης.

Λόγοι ανάπτυξης γυναικείας επιχειρηματικότητας
Ο κύριος λόγος για να ξεκινήσουν οι γυναίκες μια επιχείρηση είναι η οικονομική ασφάλεια και
η αποκατάστασή τους. Οι γυναίκες επιχειρηματίες αναμένουν μια απόδοση της επένδυσης, η
οποία όχι μόνο θα τους αποζημιώσει από άποψη χρόνου και χρήματος, αλλά θα τους
ανταμείψει και για τυχόν κινδύνους και μέτρα που αναλήφθηκαν στην πορεία της επιχείρησής
τους. Εξίσου σημαντική είναι η ανεξαρτησία. Η ελευθερία της ανεξάρτητης εργασίας είναι
σίγουρα άλλη μια ανταμοιβή και κίνητρο για την επιχειρηματικότητα. Παρόλα αυτά, το ποσοστό
των επιχειρηματικών αναγκών που εκφράζουν οι γυναίκες φαίνεται να εξαρτάται αποφασιστικά
από τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει κάθε χώρα (Καρασαββίδου, 2002).
Η ΕΕ έχει λάβει εξαιρετικά μέτρα για την παροχή προγραμμάτων υποστήριξης και διαφόρων
χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενθάρρυνση των γυναικών να συμμετέχουν σε
επιχειρηματικές δραστηριότητες, αλλά παρέχει επίσης εναλλακτικούς τρόπους ώστε η επιλογή
των επιχειρηματικών αναγκών να είναι επιλογή ευκαιρίας. Μέσα από την επιχειρηματικότητα
ευκαιρίας επιτυγχάνεται η αξιοποίηση της πραγματικής επιχειρηματικής ευκαιρίας (π.χ
καινοτομία), με αποτέλεσμα την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων που θα συμβάλλουν
σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη.

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην
Κύπρο
Η ενδυνάμωση των γυναικών για να ξεκινήσουν μια επιχείρηση αποτελεί κορυφαία
προτεραιότητα στην ατζέντα της Κυπριακής κυβέρνησης. Πιο κάτω θα παρουσιαστούν τόσο
τρέχοντα προγράμματα χρηματοδότησης όσο και κάποια που έχουν ολοκληρωθεί, έτσι ώστε να
σκιαγραφηθεί η σημαντικότητα καθώς και οι ευκαιρίες που προσφέρονται για την προώθηση
της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Κύπρο.
Το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού εφάρμοσε το σχέδιο ενίσχυσης
της νεανικής και γυναικείας 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 νεανική και γυναικεία
επιχειρηματικότητα.
Ως συνέχεια της παραπάνω προσπάθειας, με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 20212027, περιλαμβάνονται πολλά προγράμματα που αφορούν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα,
όπως το «InvestEU» και το «Horizon Europe». Τα «InvestEU» και το «Horizon Europe», είναι
εργαλεία χρηματοδότησης που έχουν σχεδιαστεί για την ενίσχυση της ισότητας στον ψηφιακό
και τον επιχειρηματικό τομέα. Αυτό είναι πολύ καίριο για την ανάπτυξη των γυναικείων
εταιρειών, επειδή οι γυναίκες επιχειρηματίες πλέον αναγνωρίζουν ότι η μη εξοικείωση με την
τεχνολογία αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη των εταιρειών τους, ενώ το ένα τρίτο
(1/3) των γυναικών παραδέχεται ότι έχει περιορισμένη γνώση της τεχνολογίας και των
εφαρμογών. Ως εκ τούτου, δεν χρησιμοποιεί πρακτικές ψηφιακού μάρκετινγκ για να αναζητήσει
οφέλη για την επιχείρησή της.

Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας παρουσίασε την
Προκήρυξη 2021 σχετικά με την υποβολή αιτήσεων στο νέο σχέδιο στήριξης 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 γυναίκες που εμπίπτουν ηλικιακά 30-55 ετών είναι 60%
κατά 10% 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 για δραστηριότητες επεξεργασίας,
υπηρεσίες, ηλεκτρονικό εμπόριο και τουρισμού. 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, Εμπορίου και
Βιομηχανίας (Υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνικών Υπηρεσιών) (http://www.meci.gov.cy). Η
χρονική περίοδος για την πρώτη υποβολή προτάσεων ήδη ξεκίνησε στις 17 Μαΐου 2021 από τις
8.30 π.μ. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος
Σχεδίων Χορηγιών (ΣΥΣΧΧΟ) του YEEB έως τις 23.59 της 30ης Δεκεμβρίου 2021 ή μέχρι να
εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. 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 στη διεύθυνση https://fundingapps.mcit.gov.cy χρησιμοποιώντας 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, για να
επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο υπάλληλο του Υπουργείου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «λάνσαρε» το Πρόγραμμα Women TechEU, ένα νέο πρόγραμμα της ΕΕ
που σκοπό έχει να υποστηρίξει τους νεοφυείς οργανισμούς υψηλής τεχνολογίας οι οποίοι
διευθύνονται από γυναίκες. Ειδικότερα αποσκοπεί κυρίως να βοηθήσει αυτές τις εταιρείες να
διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στις πιο προηγμένες τεχνολογίες του μέλλοντος. Η πρωτοβουλία
Women TechEU αντιμετωπίζει το χάσμα μεταξύ των φύλων στην καινοτομία, υποστηρίζοντας
νεοσύστατες επιχειρήσεις υψηλής καινοτομίας που διευθύνονται από γυναίκες στα αρχικά
στάδια που ευδοκιμούν μεγαλύτερους κινδύνους. Το πρόγραμμα θα παρέχει €75.000 ευρώ
επιχορηγήσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις που διευθύνονται από γυναίκες, καθώς και υψηλής
ποιότητας καθοδήγηση και υποστήριξη μέσω του Προγράμματος Women’s Leadership. Αξίζει
να σημειωθεί ότι η πρώτη πιλοτική πρόσκληση συμπλήρωσης αιτήσεων της πρωτοβουλίας
Women TechEU, θα ολοκληρωθεί στις 10 Νοεμβρίου 2021.
Επιπρόσθετα, προκειμένου να αντιμετωπίζονται ισότιμα οι πολίτες της Δημοκρατίας που
επιθυμούν να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στις Βρετανικές Βάσεις, το Υπουργείο
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει διαμορφώσει σχέδιο χορηγίας σύμφωνα με τις
διατάξεις του σχεδίου συγχρηματοδότησης, το οποίο θα καλύπτει νέες επιχειρήσεις στη περιοχή
των Βρετανικών Βάσεων. Το Σχέδιο στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και
εστιάζει σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως είναι οι γυναίκες που θέλουν να
ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση σε οποιαδήποτε οικονομική δράση αξιοποιώντας την
εμπειρία, τα ταλέντα, την κατάρτιση τις γνώσεις τους. Η ένταση χορηγίας είναι 60% για τις

γυναίκες της ηλικιακής ομάδας 30 με 55 ετών. Η χορηγία υπολογίζεται με βάση τις επιλέξιμες
επενδυτικές δαπάνες (αγορά κτηρίου, ο εξοπλισμός, η κατασκευή κτηρίου, η ανακαίνιση του,
και η διαφήμιση/προώθηση), με μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό για κάθε εταιρεία τις
€120.000 για δραστηριότητες, που έχουν σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τη μεταποίηση, τις
υπηρεσίες και τον τουρισμό.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τον οδηγό του σχεδίου από την ιστοσελίδα YEEB
https://meci.gov.cy/gr/ (Υπηρεσία Βιομηχανίας & Τεχνολογίας), όπου παρατίθενται όλες οι
αναλυτικές πληροφορίες, τα έντυπα αιτήσεων και οποιαδήποτε άλλα απαιτούμενα στοιχεία ή
έγγραφα. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τις 25/10/2021 και σε περίπτωση
που εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, αυτή θα λήξει στις 31/12/2021 ή/και νωρίτερα.
Να ληφθεί υπόψη ότι η αίτηση μπορεί να αποσταλεί μόνο με συστημένη επιστολή στη
διεύθυνση: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, 1421, Λευκωσία, και να
αναγράψετε «Σχέδιο Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας σε περιοχές εντός των Βρετανικών
Βάσεων». Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνήσουν με τα
πιο κάτω τηλέφωνα: 22867194, 22867178 και 22867156.

Επίλογος
Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι εκτός από τη γυναικεία απασχόληση, η επιδημία έχει
επηρεάσει και την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Το 2019 η γυναικεία
επιχειρηματικότητα στην Κύπρο ήταν σε πολύ καλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία
απασχόλησης της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ κατά την πανδημία, το ποσοστό ανεργίας των
γυναικών έχει αυξηθεί σημαντικά, τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και σε σύγκριση με τους
άνδρες. Η επιχειρηματικότητα έχει επίσης πληγεί άμεσα γιατί πολλές γυναίκες αναγκάστηκαν
να ασχοληθούν με την οικογενειακή φροντίδα.

Παρόλαυτά, το ζήτημα της ανάπτυξης και τόνωσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας
φαίνεται πως απασχόλησε και θα απασχολεί την κυπριακή κυβέρνηση. Είναι γεγονός ότι η
γυναικεία επιχειρηματικότητα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό και ζωτικό ρόλο στην
ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Στην πραγματικότητα, οι έρευνες δείχνουν ότι η
ισότητα των φύλων και η ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, μπορούν να
επισπεύσουν και να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη, λόγω του ότι οι επιχειρήσεις που
διευθύνονται από γυναίκες είναι γενικά πιο παραγωγικές, ταχύτερες και καινοτόμες. Συνεπώς,
η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην κυπριακή αγορά εργασίας και η ενθάρρυνση της
γυναικείας επιχειρηματικότητας δύναται να συμβάλει στην προσθήκη δισεκατομμυρίων ευρώ
στην οικονομία. Με απλά λόγια, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέχρι το 2050, οι
βελτιώσεις στην ισότητα των φύλων θα μπορούσαν να δημιουργήσουν €10,5 εκατομμύρια
θέσεις εργασίας και να αυξήσουν την οικονομία της ΕΕ από €1,95 τρισεκατομμύρια σε €3,15
τρισεκατομμύρια. Όπως φαίνεται από την παραπάνω ανάλυση, χρηματοδοτικά προγράμματα
και προοπτικές υπάρχουν, αρκεί οι γυναίκες να τα αξιοποιήσουν.
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