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ПРОБЛЕМИ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Запорізька державна інженерна академія, кафедра ЕП
Мале та середнє підприємництво, як невід’ємний сектор ринкової економіки має
завжди регіональну орієнтацію, оскільки підприємства малого та середнього бізнесу
планують свою діяльність, виходячи, перш за все, з потреб місцевих ринків, обсягів та
структури локального попиту, а місцева влада в межах своїх повноважень формує
підприємницький клімат.
У 2015-16 рр. у Запорізькій області спостерігалося як зростання, так і падіння
кількісних показників малого і середнього бізнесу. Так, щороку зменшувалася кількість
малих і середніх підприємств. Причиною такої ситуації є обмежений доступ до дешевих
фінансових ресурсів для розвитку, великі ставки орендної плати за земельні ділянки,
труднощі в оформленні землі, складний процес переорієнтації на зовнішні ринки Європи,
мінливість законодавчої і нормативно-правової бази тощо.
Крім того, спостерігається зменшення кількості найманих працівників у сфері малого
та середнього бізнесу. Причиною цього вперш за все є значне податкове навантаження на
господарюючих суб’єктів та адміністративних тиск з боку контролюючих, адміністративних
органів.
В цілому, основними проблемами, що стримують розвиток малого та середнього
підприємництва в Запорізькому регіоні, є:
недосконалість системи оподаткування;
нестабільність бюджетного фінансування регіональних програм підтримки
малого та середнього підприємництва;
нерозвиненість механізмів фінансово-кредитної підтримки і страхування
ризиків малих та середніх підприємств, відсутність механізмів
самофінансування;
обмеження доступу малих та середніх підприємств до виробничих
потужностей і майна підприємств, що реструктуризуються;
відсутність надійної соціальної захищеності і безпеки підприємців;
організаційні проблеми взаємодії малого та середнього бізнесу з ринком і
державними структурами;
адміністративні бар’єри на шляху розвитку малого та середнього
підприємництва.
Отже, можна зазначити, що мале та середнє підприємництво потребує серйозних змін
збоку органів влади. Такою підтримкою може бути не тільки матеріальна підтримка бізнесу,
можуть бути також і не матеріальні заходи такі як: безкоштовна реєстрація підприємницької
діяльності, координація співпраці малих підприємств влаштуванням ярмарків, виставок і т. п.
Хочеться сподіватися, що, незважаючи на негативні тенденції, які зазначені вище, з
часом малий та середній бізнес в Запорізькій області займе належне місце у структурі
економіки регіону.

