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там становить близько 70 %. Політика підтримки малого бізнесу
здійснюється через діяльність держав і спеціальні програми під
егідою ЄС. На відміну від великого, малий бізнес – більш мобільний.
Через меншу кількість формальностей та погоджень він швидше
реагує на вимоги ринку, оперативніше впроваджує новації, звичайно,
якщо має на це певні бюджети. В Україні в останні роки МСБ набуває
також все більшого розвитку. За даними Мінекономрозвитку, серед усіх
підприємств України малий та середній бізнес складає 99,8 %, там
працює 79 % населення. Декілька років тому кількість класних
українських брендів була меншою. Якщо подивитись лише на цифри, на
початку 2018 року кількість ФОПів складала 1,77 млн, а під кінець року
їх було вже 1,84 млн. За п`ять років на Донеччині більше 600 мешканців
регіону, серед яких багато «переселенців», змогли заснувати власний
малий бізнес. За даними ООН, на малих та середніх підприємствах
виробляється від 30 до 60 % національного продукту – залежно від
країни. Український же МСБ дає тільки до 15 % ВВП.
Найбільш популярні напрямки підприємництва в Україні –
виробництво продуктів харчування, сфера послуг, IT-технології. Зараз
формується потужний прошарок українських виробників, які
пропонують якісні товари і послуги та можуть конкурувати на
міжнародних ринках. Очевидно, що вибудовування бізнесу з нуля –
складний процес, що стає особливо помітно у трансформаційні для
країни часи. На жаль, в Україні крім позитивних чинників, що сприяють
розвитку малого підприємництва, є й негативні. Труднощі з придбанням
необхідного обладнання, недостатній розвиток ринку збуту продукції,
незахищеність працівників цих підприємств тощо.
Однак ключовим є недостатність фінансових ресурсів. Існують
програми підтримки малого та середнього бізнесу: грантові програми,
інвестиційні програми, кредитні програми, краудфандинг.
Роботу виконано під керівництвом викладача вищої категорії
Крохмальової О. В.
ЕКОНОМІКА СІНГАПУРУ – РАЙ БЕЗ ПРИРОДНИХ
РЕСУРСІВ І ВЕЛИКИХ ТЕРИТОРІЙ
Т. О. Попова, студентка гр. ЕП-19-01, ММК ДВНЗ «ПДТУ»
Економічне диво Сінгапуру випало на другу половину XX
століття, але закладені в ті роки основи служать на благо країни досі. Це
місто-держава – одне з кращих місць для роботи і бізнесу з високим
рівнем життя: обсяг ВВП в 2019 році склав 382 USD млрд., рівень
інфляції за рік – 0,3 %, заробітна плата – 4030,106 USD в місяць.
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Чому економіка Сінгапуру така сильна? Сінгапур – економічний
центр Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Не перший рік він утримує
статус однієї з найбільших і розвинених економік в світі, при тому, що
країна займає 171-й рядок у світі за площею і майже не має природних
ресурсів. Вона входить в число лідерів за індексом економічної свободи.
Світовий банк «Doing Business» називає державу 2-ю на планеті за
рівнем підтримки інтересів підприємців. Економічна модель Сінгапуру
– розвинена ринкова система, залежна від виробництва і експорту
продукції, особливо в таких областях як побутова електроніка,
інформаційні технології, фармацевтика, фінансові послуги та туризм.
Держава входить в ТОП-15 експортерів і ТОП-20 імпортерів світу.
Активно
міжнародної
торгівлі
допомагає
діяльність
найнавантаженішого в світі вантажного морського порту.
Чверть річного ВВП країни дають успіхи в обробному секторі.
Ключові кластери: електроніка, хімічна промисловість, біотехнології,
логістика та транспортне машинобудування.
Наступна найбільша галузь економіки – фінанси. Її зростання
забезпечується розвиненим діловим середовищем і політичною
стійкістю. Сінгапурський ринок фінансових послуг є домом для 200
банків. Сінгапур в 2019 році зайняв 2 місце в престижному
міжнародному рейтингу World Bank. Багато світових компаній
вибирають це місто для відкриття регіональних відділень і філій. Так
країна приваблює кращі технології і кадри, що сприяє обміну даними
між глобальними і внутрішніми ринками.
Значний внесок в економіку країни вносять медичні інновації,
аерокосмічна техніка, «чиста» енергія, охорона здоров'я і розробка
контенту. Досвід економічного розвитку Сінгапуру можна
використовувати в практиці інших країн. У зростанні добробуту
населення і технологічного розвитку міської інфраструктури особливу
роль зіграв високий рейтинг довіри уряду.
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