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Інформація про опитування ABCA
Це інструмент:
(1) моніторингу та оцінки ділового клімату
(2) виявлення бар'єрів на шляху розвитку
малого та середнього бізнесу

ABCA
Annual Business Climate
Assessment.
В перекладі українською
мовою – Щорічна оцінка
ділового клімату.
Здійснюється Програмою
USAID «Лідерство в
економічному
врядуванні».

(3) формування переліку пріоритетних
економічних, правових та регуляторних
заходів (реформ) для покращення
середовища ведення бізнесу в Україні.
Продукти:
(1) щорічний аналітичний звіт
(2) база даних, яка може використовуватися
для різних аналітичних потреб
(3) індекс ділового клімату та інші
показники моніторингу ситуації в секторі
МСП.
Методи збору інформації:
(1) Опитування керівників або власників
малих та середніх підприємств
(2) фокус-групи з представниками бізнесу
(3) глибинні інтерв'ю з представниками
центральних та місцевих органів влади та
місцевого cамоврядування
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Кого опитали в 2016 році: вибірка
Вибірка 1851 МСП:
• 527 респонденти – фізичні особи-підприємці
• 1324 – юридичні особи-підприємці
Репрезентативність за:
• Регіоном (ФОП та юридичні особи)
• Видом діяльності (юридичні особи)
• Розміром підприємств (юридичні особи)
Етапи відбору:
• Групування МСП за розміром (кількість працівників), сферою економічної діяльності
та регіоном
• Включення МСП до вибірки на підставі критеріїв, що визначають цільову сукупність
• Випадковий відбір потрібної кількості підприємств та фізичних осіб-підприємців в
межах кожної групи відповідно до її розміру
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Портрет МСП (вік і стать)
• Середній вік опитаних – 45 років. Він не змінився порівняно із 2015 р.
• В середньому опитані жінки старші за чоловіків, а керівники
підприємств-юридичних осіб старші за ФОП
• Серед респондентів частки жінок і
чоловіків майже рівні (49% і 53%),
тоді як серед керівників МСП
переважають чоловіки

Діловий клімат 2016 vs 2015:
поступове покращення

«Рейтинг» перешкод розвитку МСП
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Інфляція
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Нестабільна політична ситуація

43%

Високі ставки податків

38%
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адміністрування, бухоблік
Часті зміни економічного
законодавства

29%
29%

Інфляція

25%

Високий регуляторний тиск

25%
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Нестабільна політична ситуація

47%

Високі ставки податків

29%

Інфляція

27%

Корупція

24%

Обтяжливе податкове…
Низька доступність кредитів

22%
19%

Корупція

22%

Часті зміни економічного…

18%

Недостатньо кваліфікованих
працівників

22%

Війна на Сході України

18%

Війна на Сході України

21%

Високий регуляторний тиск

18%

Високий рівень конкуренції
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Високий рівень конкуренції
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Ставлення бізнесу до держави
• Рівень довіри бізнесу до
державної політики
залишається низьким.
МСП скоріше вважають
державу перешкодою для
ведення бізнесу чи навіть
«ворогом» бізнесу, ніж
партнером.
• Неформальні стосунки з
представниками органів
влади є важливим для
успішного ведення
бізнесу в країні, на думку
опитаних МСП

Неформальні зв’язки з чиновниками
•

•

44% опитаних МСП вважають, що для успішного ведення бізнесу важливо
підтримувати неформальні зв’язки з представниками хоча б одного із
перелічених органів влади
Перше-друге місця в списку «важливих друзів» ділять «податкова» та
«місцева влада»: по 29% МСП вважають, що для успішного ведення
бізнесу важливо підтримувати неформальні стосунки із цих органів влади
Частка МСП, які вважають, що для успішного ведення бізнесу
важливо мати неформальні стосунки з представниками органів
влади, %
Податкові органи

29%

Сільські, міські, обласні, районні ради

29%

Правоохоронні органи

26%

Обласна державна адміністрація

26%

Центральні органи влади
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Неформальні зв'язки: «старі» vs. «нові» сектори
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Неформальні зв'язки: «старі» vs. «молоді» покоління
Важливість неформальних зв’язків з представниками органів
влади для успішного ведення бізнесу для МСП різних вікових
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Неформальні зв'язки та ставлення до держави

Очікувані реформи
Створення
сприятливих умов
для підприємницької
діяльності є більш
важливим, ніж
пряма державна
підтримка
Очікуваний захід
2016
2015
82%
Зменшення кількості
71%
документів
80%
77%
Спрощення

податкового
адміністрування

Створення єдиного
інформаційного
ресурсу

78%

67%

Не викликає жодних проблем
Незначні проблеми
Значні проблеми
Реєстрація та постановка на облік

Регулювання зовнішньої реклами

Регуляторні процедури, пов’язані з
початком користування приміщень

Санітарно-гігієнічний контроль

Регулювання пожежної безпеки

Підключення до каналізації та
водовідведення

Адміністрування податків

Сертифікація (технічне регулювання)

Регулювання праці

Ліцензування

Підключення до електромереж

Митне оформлення

Цінове регулювання

Регулювання землекористування

Валютне регулювання

Сфери регулювання: де виникають проблеми
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Індекс проблемності регуляторної процедури

Вартість регулювання у 2016 році
Часовий податок - відсоток часу,
який керівництво МСП витрачає
на спілкування з державними
службовцями, намагаючись
виконати вимоги тих чи інших
регулювань
Середнє значення часу,
витраченого на спілкування з
органами влади у
керівництва, для усіх
опитаних становить 14%
(у 2015 році – 15%).

Вартість дотримання регуляторних
вимог МСП України
Вартість в перерахунку на одного працюючого, грн.
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Основні ринки, на які планують вийти
МСП, % опитаних
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24% 25%

Сусідніх
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Мікропідприємства

України

21%

12%

Ринок ЄС

Малі підприємства

18%
14%
11%

Інших країн

Не планують
виходити на
нові ринки
Середні підприємства

Перешкоди для виходу на нові
географічні ринки, % опитаних
Немає фінансування
Немає партнерів за кордоном
Непередбачуваність торговельної політики України
Складність і велика тривалість процедур оформлення документів та…
Немає попиту на продукцію або послуги за кордоном
Складність законодавства
Корупція
Жорстка конкуренція
Велика кількість дозвільних документів для експорту
Складно або дорого адаптувати продукцію
Бракує інформації, як це зробити
Вартість процедур оформлення документів та контролю
Немає бажання
Складність дотримання вимог технічного, санітарного та фіто-…
Продукція не відповідає міжнародним стандартам або вимогам…
Надто обтяжлива процедура ввезення (імпорту) в інших країнах
Недостатній рівень якості транспортної інфраструктури та…
Специфіка бізнесу
Непередбачуваність торговельної політики країн-партнерів
Високі ввізні мита в інших країнах
Пряма заборона на ввезення (імпорт) товару з боку інших країн
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Перешкоди для виходу на нові ринки
Відсутність партнерів закордоном перешкоджає середнім
більше, ніж малим та мікропідприємствам,

Брак фінансування стає більш вагомим фактором із
зменшенням розміру підприємств
Підприємства середнього розміру частіше називають складне
законодавство перешкодою для виходу на зовнішні ринки, ніж
інші.
Корупція становить більшу перешкоду для мікропідприємств,
ніж для малих та середніх підприємств
Бракує інформації про те, як вийти на зовнішні ринки та
висока вартість процедур оформлення документів та
контролю особливо актуальні для мікропідприємств
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