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ПОШИРЕННЯ «ІНДЕКСУ ПОЛІТИКИ ЩОДО МСП: КРАЇНИ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА
(2016 РІК)
ОЦІНКА ВИКОНАННЯ АКТА З ПИТАНЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ ДЛЯ ЄВРОПИ
СТИСЛИЙ ОГЛЯД
ОЕСР, Європейська Комісія, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейський фонд
освіти (ЄФО) спільно з українським урядом організовують інформаційний захід на тему «Індекс політики
щодо МСП: країни Східного партнерства (2016 рік) – Оцінка виконання Акта з питань малого бізнесу
для Європи», що має на меті презентувати результати оцінки виконання Акта з питань малого бізнесу
для Європи та провести обговорення основних досягнень і викликів, що все ще постають перед бізнесом,
зокрема перед малими і середніми підприємствами, в Україні. У рамках цієї події на високому рівні
відбудеться запуск процесу та поглиблене обговорення виконання запропонованих дорожніх карт із
реалізації політики.

ЩО ВХОДИТЬ ДО ОЦІНКИ АКТА З ПИТАНЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ ДЛЯ ЄВРОПИ?
У процесі оцінки проводиться моніторинг прогресу в реалізації десяти принципів Акта з питань малого
бізнесу для Європи та визначається ступінь наближення до практики і стандартів ЄС. Принципи АМБ
розроблені для створення рівних умов для МБП та для підтримки розвитку підприємництва і конкуренції.
Оцінка АМБ надає відповідальним посадовцям детальний огляд реалізації політики щодо МСП і
рекомендації щодо покращення для кожного напрямку політики. Крім того, зазначена оцінка визначає
сильні і слабкі місця у процесах розробки, реалізації, моніторингу й оцінювання політики і програм
підтримки і передбачає порівняння досягнень країн відносно попередніх оцінок.
Після першої оцінки у 2012 році, за результатами якої був опублікований «Індекс політики щодо МСП:
країни Східного партнерства (2012 рік)», у 2014–2015 роках було проведено другу оцінку країн Східного
партнерства.

ЩО ТАКЕ ІНДЕКС ПОЛІТИКИ ЩОДО МСП?
Індекс політики щодо МСП — це інструмент зіставного аналізу країн з перехідною економікою, що
проводиться з метою моніторингу та оцінки прогресу в реалізації політики підтримки МСП. Індекс
розроблений у 2006 році спільними зусиллями ОЕСР, Європейської Комісії, ЄБРР та ЄФО і застосовується
у 32 країнах із чотирьох регіонів (Західні Балкани і Туреччина, Східна Європа і Південний Кавказ, Північна
Африка і Середній Схід, Південно-східна Азія).
У 2014 році методику застосування Індексу політики щодо МСП було переглянуто для кращого урахування
інтенсивності, якості і впливу політики, надання поглиблених рекомендацій та проведення порівняння на
міжнародному рівні.

УЧАСНИКИ
Презентація в Україні «Індексу політики щодо МСП: країни Східного партнерства (2016 рік)» буде
проведена для представників українського уряду, ОЕСР, Європейської комісії, Європейського банку
реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейського фонду освіти (ЄФО), а також бізнесу, освіти,
громадськості та ЗМІ.

ІНДЕКС ПОЛІТИКИ ЩОДО МСП: КРАЇНИ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА (2016 РІК)
ОЦІНКА ВИКОНАННЯ АКТА З ПИТАНЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ ДЛЯ ЄВРОПИ
11 липня 2016 року, Київ
15:00 – 15:30
15:30 – 16:30
15:30 – 16:00

Реєстрація
Офіційна презентація «Індексу політики щодо МСП: країни Східного партнерства (2016
рік)»
Вітальне слово




16:00 – 16:15

пані Наталія Микольська, Заступник Міністра Економічного розвитку і торгівлі
пані Катаріна Матернова, заступник Генерального директора, Європейська Комісія
пан Данієль Квадбек, Керівник проекту, ОЕСР

Презентація основних результатів і рекомендацій


пані Мер’єм Торун, аналітик, ОЕСР

16:15 – 16:30

Запитання і відповіді

16:30 – 18:00

Визначення пріоритетів реформ політики щодо МСП – дорожня карта для її реалізації
Головуюча: пані Наталія Микольська, Заступник Міністра Економічного розвитку і торгівлі

16:30 – 16:35

Вітальне слово Головуючого


16:35 – 17:05

Презентація дорожньої карти з реалізації політики щодо МСП для України




17:05 – 17:15

пані Наталія Микольська, Заступник Міністра Економічного розвитку і торгівлі

пані Мікаела Гауф, референт з питань політики, Європейська Комісія
пані Мер’єм Торун, аналітик, ОЕСР
пан Дідьє Желібер, спеціаліст з залучення приватного сектору в ПОН, ЄФО

Перспективи з точки зору приватного сектору


Представникам приватного сектору запропоновано висловити свої думки щодо
рекомендованих реформ

17:15 – 17:25

Відкрите обговорення

17:25 – 17:30

Заключне слово



пан Данієль Квадбек, Керівник проекту, ОЕСР
пані Наталія Микольська, Заступник Міністра Економічного розвитку і торгівлі

ІНДЕКС ПОЛІТИКИ ЩОДО МСП: КРАЇНИ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА, 2016 РІК

ОЦІНКА РЕАЛІЗАЦІЇ АКТА З ПИТАНЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ (АМБ) ДЛЯ ЄВРОПИ
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РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ АМБ У КРАЇНАХ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА
1. Навчання навичкам
підприємництва та підприємницька
2. Банкрутство та надання
діяльність жінок
10. Інтернаціоналізація
другого шансу МСП
МСП
5
4

9. МСП у зеленій економіці

3. Нормативно-правова база
формування політики щодо МСП

3

2012

2

3. Ins

1

8b. Інновації
8a. Навички
підприємництва

4. Середовище
діяльності МСП

0

5a. Послуги з підтримки МСП

2016

і нещодавно заснованих
компаній

5b. Державні закупівлі
7. Стандарти та технічні регламенти
6. Доступ МСП до фінансування
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КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ



Найкращих результатів вдається досягти у сфері горизонтального реформування ділового
середовища. Більшість країн СхП демонструють успішні результати у сфері розробки та реалізації реформ
ділового та інвестиційного клімату, які створюють переваги для всіх підприємств незалежно від їх розміру,
зокрема спрощення законодавства, що регулює бізнес, усунення технічних бар’єрів у торгівлі та модернізація
якісної інфраструктури, а також удосконалення правового та регуляторного середовища у фінансовому
секторі.



Уряди приділяють все більше уваги розробці інституційних основ розвитку МСП. Спостерігається
загальна тенденція до впровадження основних компонентів стратегічної програми підтримки МСП, що
виражається в розробці стратегії розвитку МСП (н-д, Грузія та Молдова), удосконаленні визначення МСП (нд, Україна, Азербайджан) і створенні відомств для підтримки МСП (н-д, Грузія).



Підтримка подальшого розвитку МСП в регіоні вимагає розробки спеціалізованих інструментів
політики щодо МСП. У більшості країн СхП запроваджені нові програми підвищення
конкурентоспроможності МСП, у тому числі за допомогою послуг із підтримки МСП і нещодавно заснованих
компаній (н-д, навчальні програми), спеціальних інструментів розширення доступу МСП до фінансування (нд, механізм кредитних гарантій, фінансування нещодавно заснованих компаній), ініціатив щодо навчання
навичкам підприємництва та підприємницької діяльності жінок (н-д, заходи для підприємців-жінок) і
стимулювання експорту (н-д, створення експортного відомства).
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ПОДАЛЬШІ КРОКИ



a. Зміцнення інституційного, регуляторного та операційного середовища для
МСП
Подальший розвиток комплексних середньострокових стратегій розвитку МСП, а також
створення незалежних відомств для їх реалізації за умови наявності достатніх бюджетних
ресурсів.



Збір і розповсюдження якісніших статистичних даних для підтримки формування політики.



Наближення методик оцінки регуляторного впливу до міжнародних стандартів.



Запровадження на території регіону механізмів державно-приватних консультацій.
b. Полегшення доступу МСП до фінансування



Скорочення поточного розриву кредитування МСП.



Розробка нормативно-правової бази для полегшення доступу банків до довгострокового
фінансування у національній валюті та розвиток конкуренції в банківському секторі, щоб
стимулювати банки пропонувати більш конкурентні ставки та освоювати нові сегменти.



Підтримка альтернатив, які можуть скласти конкуренцію банківському фінансуванню, шляхом
впровадження відповідної нормативно-правової бази для надання небанківських фінансових
продуктів і послуг.



Зміцнення фінансової грамотності населення та розвиток навичок власників малих
підприємств у сфері управління фінансами та бізнес-планування.
c. Сприяння розвитку навичок і підприємництва



Інтеграція підприємництва до національної програми освіти.



Забезпечення тіснішого зв’язку підприємницької діяльності жінок із національними планами
економічного зростання.



Удосконалення програм розвитку навичок і заходів, пов’язаних з аналізом навчальних потреб і
забезпеченням якості.
d. Підвищення конкурентоспроможності МСП



Підвищення ефективності механізмів державної підтримки МСП та їх пристосування до потреб
різних сегментів МСП, а також активізація зусиль, щоб сприяти виникненню приватних ринків
послуг із підтримки бізнесу.



Адаптація систем державних закупівель з метою полегшення доступу МСП до цього важливого
ринку.



Розширення інноваційної політики за межами ІКТ з акцентом на нетехнологічних інноваціях і
комерціалізації.
e. Підтримка інтернаціоналізації МСП



Розширення сприяння та підтримки експорту шляхом запровадження складніших продуктів (нд, ринкових досліджень і навчання), розвитку потенціалу відомств зі стимулювання експорту та
розширення доступу до оборотного капіталу.



Подальше наближення технічних норм і стандартів якості до міжнародних норм і правил ЄС, а
також розвиток потенціалу та інформаційно-роз’яснювальна робота в цій сфері.



Активніше сприяння інтеграції МСП у глобальні ланцюги вартості, зокрема шляхом зміцнення
зв’язків між ПІІ та МСП.

