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Без створення нових фірм неможливі
економічний розвиток та процвітання. Нові
фірми є важливим джерелом інновацій,
економічного зростання та нових робочих
місць, оскільки щороку вони в середньому
створюють у регіонах понад 3% робочих
місць. Визнаючи цей економічний потенціал,
виробники політики в всьому світі дедалі
більше намагаються просувати політику, що
сприяє місцевому підприємництву та
інноваційним галузям. Тому розуміння
масштабу, неоднорідності та, загалом,
визначальних чинників бізнес-динаміки
сприяє розробленню орієнтованої на
розвиток підприємництва політики.

Динаміка фірм призводить до збільшення
інновацій та ефективності підприємств поряд
зі створенням нових робочих місць у
регіонах. Створення та закриття фірм можуть
відбуватися в рамках ефективного
перерозподілу ресурсів.

Ця публікація містить нову оцінку динаміки
фірм на субнаціональному рівні. Незважаючи
на істотну роль, яку відіграють ці тонкощі для
місцевого економічного розвитку, їхнє
значення, вплив та основні чинники на
субнаціональному рівні раніше не
піддавалися систематичному оцінюванню в
рамках ОЕСР.

«Географія динаміки фірм» заповнює цю
прогалину.

Вона містить перший повний опис
регіональної бізнес-динаміки та чинників, що
пояснюють останні тенденції. Вона також
включає новостворену базу даних надійних
та порівнянних показників бізнес-демографії
в регіонах країн-членів ОЕСР, що
допомагають виробникам політики
зрозуміти, як сприяти створенню робочих
місць.

В усіх країнах-членах ОЕСР народження,
смерть та виживання фірм мають дуже
локалізований і контекстуальний характер.
Хоча відмінності в бізнес-динаміці в різних
регіонах неминучі, правильна політика може
заохочувати й стимулювати створення нових
підприємств та зайнятість.

У «Географії динаміки фірм» ОЕСР робить
огляд та визначає вихідний пункт для
виробників політики на національному та
місцевому рівнях, для розроблення стратегій,
що враховують специфіку кожного регіону, а
отже, підвищують добробут.

Динаміка фірм має важливе значення для 
регіонального економічного розвитку
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Народжуваність підприємств істотно
відрізняється в межах країн. Хоча в
середньому частка новостворених
підприємств серед активних фірм становить
близько 10%, у деяких регіонах цей показник
набагато вищий або нижчий (рис. 1). Це
свідчить про те, що підприємницька
діяльність дуже нерівномірно розподілена
всередині країн. Наприклад, у Лондоні
народжуваність підприємств більш ніж удвічі
вища ніж на сході Північної Ірландії.

У регіонах з високими показниками
створення фірм також більше підприємств
закриваються – цей показник у багатьох
регіонах перевищує 10% на рік. Це означає,
що розподіл закриття підприємств у межах
країни має сильну регіональну складову.

Високі показники закриття підприємств, 
якщо вони супроводжуються високими 
показниками створення підприємств, 
необов’язково є негативним явищем. Це 
може сприяти ефективному перерозподілу 
ресурсів між фірмами, тим самим 
збільшуючи економічну продуктивність і 
заробітну плату.

Столичні регіони зазвичай мають найвищі 
показники створення та закриття 
підприємств:
така ситуація існує в Брюсселі, Лондоні, Копенгагені, 
Відні та Хельсінкі. Наприклад, стабільний рівень 
народжуваності становить близько 15% як у 
Копенгагені, так і в Лондоні, що явно перевищує 
середні показники для відповідних країн. Ці дані
підтверджують наявність більшого динамізму, що 
часто пов’язаний зі столичними регіонами, де 
динаміка спеціалізації і створення та закриття 
підприємств можуть бути рушійною силою розвитку 
регіонального ринку.

Регіональні відмінності в динаміці фірм

Примітки: На рисунку наведена інформація про народжуваність підприємств як частку від загальної кількості активних фірм у
кожному регіоні в 2014 році (або в році, за який наявні останні відомості). Включено всі фірми, в тому числі приватних підприємців
(загалом за галузями та класами розміру). Дані стосуються регіонів TL2 в Австрії, Бельгії, Канаді, Ізраїлі та Нідерландах, а також
регіонів TL3 у всіх інших країнах.

Джерело: ОЕСР (2017a), Регіональна бізнес-демографія (база даних), http://dx.doi.org/10.1787/region-data-en

Рисунок 1.Частка новостворюваних фірм у регіонах країн-членів ОЕСР
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Ця мапа призначена лише для ілюстративних цілей і 
не впливає на статус або суверенітет будь-якої 

території, яку вона охоплює.

Джерело даних про адміністративно-територіальний 
поділ: Національні офіси статистики та Глобальні 
рівні адміністративних одиниць за ФАО (GAUL).
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Переважна більшість нових фірм
народжується в містах. Близько 50% усіх
активних фірм мають головний офіс у міських
регіонах, при цьому тут відбувається 52%
реєстрацій нових фірм (рис. 2А). Хоча
концентрація населення та послуг роблять
міські райони привабливими для
підприємців, кількість фірм, що створюються,
в містах непропорційно велика. Як наслідок,
міські регіони мають вищий рівень
народжуваності, тобто більшу частку нових
фірм серед усіх фірм, ніж сільські або
проміжні регіони (рис. 2В).

Бізнес-середовище в містах є більш
динамічним, на що вказує вищий рівень
народжуваності та смертності фірм (9,5%
порівняно з приблизно 8,5% як у сільських,
так і в проміжних регіонах, рис. 2B). Однак
для сільських регіонів характерний
найбільший чистий коефіцієнт створення
фірм, оскільки кількість створених фірм
перевищує кількість закритих фірм.

У країнах-членах ОЕСР у регіонах з меншими
фірмами зафіксовано найбільші показники
створення фірм. У цих регіонах новостворені
фірми були меншими (з точки зору кількості
зайнятих працівників), ніж фірми в регіонах із
більшими наявними фірмами та меншими
показниками народжуваності.

У «прикордонних регіонах», тобто найбільш
продуктивних регіонах у кожній країні, частка
народжень підприємств непропорційно
велика. Нові фірми, що мають більше 10
працівників, зосереджені у прикордонних
регіонах. У них на 40% більше народжень
таких фірм, ніж можна було би передбачити,
враховуючи їхню частку активних фірм того
самого класу розмірів.

Регіони, що занепадають, стикаються із
замкнутим колом. Рівень виживання молодих
фірм, як правило, нижчий у регіонах, де дохід
і продуктивність із часом знизилися. Це може
посилити такий занепад, оскільки зростання
продуктивності частково зумовлене новими
фірмами.
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В яких регіонах бізнес-динаміка 
найвища?

Примітки: Ліва діаграма відображає частку народжень та смертей у переважно міських/сільських/проміжних регіонах як частку
від загальної кількості народжень у країні/році. Права діаграма відображає народжуваність і смертність (кількість новостворених
фірм як частку активних фірм у регіоні в тому ж році). Включені Австрія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Угорщина, Італія, Корея,
Нідерланди, Польща, Португалія, Словацька Республіка, Іспанія та Велика Британія. Середнє значення за всіма фірмами.

Джерело: ОЕСР (2017), Регіональна бізнес-демографія (база даних), http://dx.doi.org/10.1787/region-
data-en.

Рисунок 2.Народжуваність та смертність підприємств у міських, 
сільських та проміжних регіонах
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• Відмінності в динаміці фірм між
сільськими, міськими та проміжними
регіонами частково відображають розмір
та галузевий склад нових фірм.

• Понад 60% нових підприємств у фінансовій
галузі, а також в інформаційній та
комунікаційній галузях створюються в
міських регіонах. Загалом на міські
регіони припадає особливо велика частка
новостворюваних фірм у сфері послуг.

• У проміжних регіонах створюється 
приблизно 40% нових фірм у 
промисловості (включаючи виробництво) та 
в будівництві — галузях, що мають високі 
потреби у фізичному просторі.  Ці галузі 
чутливі до вартості землі, але також 
отримують вигоду від доступу до великих 
ринків і транспортних мереж 

.

• Натомість на сільські регіони припадає
відносно велика частка (до 20%) нових
фірм, що працюють у готельній сфері, що,
можливо, відображає важливість туризму.

Рисунок 3.Частка новонароджених фірм за галузями і типами регіонів

Примітки: На рисунку наведено дані про народжуваність і смертність підприємств за типами регіонів та галузями економічної
діяльності фірм (частка народжень та смертей у галузі як частка від загальної кількості народжень у регіоні). Дані за типами
регіонів обчислюються як середні показники за країнами: Австрія, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Угорщина,
Ірландія, Італія, Корея, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія та Словацька Республіка. 2014 або рік, за який наявні останні
відомості. Включені всі класи розміру.

Джерело: ОЕСР (2017a), Регіональна бізнес-демографія (база даних), http://dx.doi.org/10.1787/region-data-en.
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Які галузі сприяють створенню нових 
фірм?
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Рисунок 4.Корупція та кількість нових фірм у регіонах 
країн-членів ОЕСР

Кількість нових фірм та корупція

Примітки: Співвідношення між середнім рівнем народжуваності фірм-роботодавців за регіонами між 2008 і 2015 роками (або
роком, за який наявні останні відомості) та відповідями на регіональному рівні на опитування Gallup World Poll, що включають сім
хвиль опитування (2008-2015). Регіони віднесені до категорії регіонів з високою (низькою) корупцією, якщо їхній показник корупції є
вищим (нижчим) за середнє регіональне значення. Питання опитування Gallup World Poll: «Чи поширена корупція серед
підприємств, що розташовані в (регіон)?» (так = 1, ні = 0).

Джерела: ОЕСР (2017a), Регіональна бізнес-демографія (база даних), http://dx.doi.org/10.1787/region-data-en; Gallup World Poll
(2008-15).

Які причини створення і закриття фірм?
Чи в регіоні існують сприятливі умови для створення підприємства, залежить від багатьох 
факторів. Виробники політики можуть сприяти утворенню деяких із цих факторів за 
допомогою цілеспрямованої, ефективної політики.

Динаміці фірм, а отже, й економічному зростанню, сприяють такі регіональні 
характеристики:
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Висока корупція Низька корупція
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МІСЦЕВЕ ВРЯДУВАННЯ:
Регіони мають значно 
вищі показники 
створення фірм, коли 
вони проводять 
сприятливу для бізнесу 
політику, що полегшує 
відкриття бізнесу.

РЕГУЛЮВАННЯ БІЗНЕСУ:
Вище регулювання товарного 
ринку пов’язане з меншим 
чистим коефіцієнтом 
створення підприємств та 
меншою ймовірністю 
виживання нових фірм.

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ КОРУПЦІЇ:
Корупція перешкоджає 
підприємницькій діяльності.  
Регіони з високим рівнем 
корупції постійно мають 
показники створення фірм, 
що на 12% нижчі ніж у 
регіонах із низьким рівнем 
корупції (рис. 4).

ВИТРАТИ НА 
ДОСЛІДЖЕННЯ І 
РОЗРОБКИ:
Кількість 
новостворюваних фірм 
суттєво і позитивно 
співвідноситься з 
дослідженнями та 
розробками сектора 
вищої освіти, що 
підкреслює роль 
людського капіталу та 
інновацій.

ОСВІТА:
Освіта регіональної робочої 
сили сприяє створенню 
підприємств. Збільшення 
частки регіональної робочої 
сили, що має вищу освіту, на 
1% пов’язане зі збільшенням 
чистого коефіцієнта 
створення фірм на 0,5%.

ДОСТУП ДО ФІНАНСІВ:
Фінансові обмеження фірм 
збільшують смертність 
підприємств та зменшують 
кількість нових підприємств. 
У європейських регіонах 
додаткові ресурси, отримані з 
фондів згуртованості ЄС, 
можуть посилити регіональну 
динаміку фірм, і цей вплив 
сильніший, якщо якість 
урядування вища.

http://dx.doi.org/10.1787/region-data-en


Як динаміка фірм сприяє створенню 
робочих місць у регіонах?

• У країнах-членах ОЕСР у 2015 році загалом
частка робочих місць, створених у нових
фірмах, становила 3,3% загальної
зайнятості в регіонах.

• Створення робочих місць новими фірмами
значно різниться залежно від країни, а
також між регіонами в межах країни. У
регіонах Іспанії або Угорщини кількість
робочих місць у середньому зросла на 5%
та 6% відповідно завдяки новим фірмам,
тоді як показники створення робочих
місць нижчі 2% для (майже) всіх регіонів
Чеської Республіки та Норвегії. Створення
робочих місць може сягати до 8% у деяких
регіонах, а в деяких країнах показники
створення робочих місць провідного
регіону в декілька разів перевищують
показники регіону, що займає найнижчу
позицію в цьому рейтингу.

стимулювати зростання. Наприклад,
європейські фірми, що отримували
фінансування згідно з політикою
згуртованості, зростали більшою мірою,
якщо вони були розташовані в регіоні з
високими показниками створення або
плинності фірм, ніж фінансовані фірми,
розташовані в менш динамічних регіонах.
Зростання конкуренції через нові та більш
ефективні фірми посилює загальний вплив
на зайнятість.

Новостворені фірми роблять важливий внесок у регіональну
зайнятість, безпосередньо створюючи робочі місця та сприяючи
створенню робочих місць у старих фірмах.

•Вплив нових фірм на зайнятість не
обмежується кількістю працівників, що
враховує лише прямі наслідки створення
фірм. Динаміка фірм також має
опосередковані наслідки, що виявляються у
збільшенні конкуренції для наявних фірм та
ефективнішому розподілі ресурсів.

•Перебування в конкурентному та
інноваційному бізнес-середовищі може
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Головні офіси великих фірм, як правило,
зосереджені у великих містах. Це створює
різницю між національною часткою робочих
місць у регіонах та часткою, що її
контролюють фірми, що мають головний офіс
у цих регіонах.

Столичні регіони контролюють на 7% більше
робочих місць ніж ті, що фізично розташовані
в своєму регіоні. У Фінляндії та Франції цей
додатковий контроль над робочими місцями
зростає до 11% та 12% у столичних регіонах
Іль-де-Франс та Хельсінкі відповідно.
Різниця між національною часткою робочих 
місць столичного регіону та часткою, 
контрольованою його фірмами, також значна 
у Чеській Республіці, Угорщині, Польщі та 
Словацькій Республіці, де вона перевищує 
5%.

Економічні потрясіння в столицях можуть
легко перекинутися на неміські регіони.
Оскільки значна частина місцевих робочих
місць контролюється фірмами,
розташованими в столицях, потрясіння, що
їх зазнають компанії, що мають головний
офіс у столичних регіонах, можуть
поширюватися на інші регіони та впливати на
місцеву економіку.

Розташування головного 
офісу — домінування 

столиць

Примітки: Різниця між національною часткою робочих місць на підприємствах у столичних регіонах та їхньою національною часткою
робочих місць в установах. Позитивні цифри вказують на порівняно більшу упередженість у статистиці зайнятості, що ґрунтується на
даних підприємств. Статистичні дані обчислені для регіонів TL2. Дані ґрунтуються на всіх галузях господарської діяльності, за
винятком освіти і мистецтва (галузі від B до N).

Джерела: ОЕСР (2017a), Регіональна бізнес-демографія (база даних), http://dx.doi.org/10.1787/region-data-en.
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Рисунок 5. Різниця між кількістю робочих місць, що розташовані в столичних регіонах, та 
робочих місць, що контролюються фірмами в столичних регіонах
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Як покращити вимірювання 
регіональної бізнес-динаміки?

Збільшити міжнародну гармонізацію збору 
даних:

Показники бізнес-демографії та методи їх 
контролю слід гармонізувати. Не всі фірми 
створюють робочі місця, але відмінності в 
податковому законодавстві та правових 
системах призводять до створення різної 
кількості таких фірм, що не є роботодавцями. 
Щоб забезпечити коректне порівняння, в 
даних бізнес-демографії повинні 
розрізнятися фірми-роботодавці та фірми, що 
не є роботодавцями. 
Надавати дані на географічному рівні, що
більш деталізований ніж великі регіони або
штати:

Державна політика сприяння підприємництву
може розроблятися ефективніше, якщо
надається точна географічна інформація.
Динаміка фірм дуже залежить від контексту і
дуже локалізована. Дані на загальному рівні
великих регіонів або федеральних штатів
зазвичай приховують важливі нюанси.

Використовувати усталену методологію:

Для максимальної міжнародної гармонізації 
показники повинні надавати точну 
інформацію про місцезнаходження головних 
офісів фірм. Цей підхід використовується 
найчастіше та забезпечує найбільші 
послідовність та охоплення.

Як сприяти регіональному 
підприємництву?

Посилити регіональний доступ фірм до 
фінансування:

Відсутність доступу до фінансування
перешкоджає регіональному підприємництву
та знижує ймовірність виживання нових фірм.

Розробити політику, що більше сприяє 
бізнесу, та регулювання ринку:

Місцеве врядування може відігравати
важливу роль у зміцненні підприємництва.
Політика, сприятлива для бізнесу, спрощене
регулювання товарного ринку та надійне,
прозоре управління сприяють розвитку
підприємницької діяльності в різних регіонах.

Збільшити людський капітал та сприяти 
дослідженням та розробкам

Наявність кваліфікованої робочої сили 
набуває все більшого значення і забезпечує 
основу для підприємництва. Вища освіта 
робочої сили пов’язана з набагато вищими 
чистими показниками створення фірм у 
регіонах країн-членів ОЕСР. Так само, більші 
витрати на дослідження та розробки в 
місцевих вищих навчальних закладах можуть 
мати інноваційний вплив, що збільшує 
створення регіональних фірм.
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Найважливіші висновки та 
рекомендації щодо політики



«Географія динаміки фірм» була підготовлена в Центрі підприємництва, малого та середнього
бізнесу, регіонів та міст ОЕСР (CFE) під керівництвом директора Lamia Kamal-Chaoui та в
рамках програми роботи Комітету з питань регіонального розвитку (RDPC). ОЕСР висловлює
подяку Європейській комісії (Генеральний директорат із регіональної та міської політики) та
Корейському інституту публічних фінансів за їхню щедру фінансову підтримку та істотну
допомогу.

Проєкт координував та редагував Paolo Veneri під керівництвом спеціального радника CFE та
колишнього керівника Управління з питань політики регіонального розвитку Joaquim Oliveira
Martins. Цей звіт підготували Lukas Kleine-Rueschkamp, Paolo Veneri та Alessia De Stefani, при
цьому Marcos Diaz Ramirez та Eric Gonnard провели істотний статистичний аналіз та надали
вагому підтримку. Свої внески у цей звіт також зробили Директорат із питань науки,
технологій та інновацій (Chiara Criscuolo та Flavio Calvino) і Директорат статистики (Mariarosa
Lunati, Gueram Sargsyan та Liliana Suchodolska).

Особлива подяка комітету експертів: Alessandro Alasia (Статистична служба Канади), Julio Rosa
(Статистична служба Канади), Giovanni Barbieri (Національний інститут статистики Італії —
Istat), Lewis Dijkstra (Європейська комісія), Marcus Jernström (Шведське агентство з аналізу
політики зростання), Elisaveta Ushilova (Євростат), Frants Gundersen (Інститут економіки
транспорту, Норвегія), Mariarosa Lunati (Директорат статистики ОЕСР).
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Цей документ є коротким викладом «Географії динаміки фірм:  вимірювання 
бізнес-демографії для регіонального розвитку».

Повний текст публікації доступний на iLibrary ОЕСР за посиланням: 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264286764-en.

Додаткова інформація:

Контактні особи: Paolo.Veneri@oecd.org та Lukas.Kleine-Rueschkamp@oecd.org Вебсайт: 

http://www.oecd.org/regional/regional-policy/regional-business-demography.htm

Відео: https://youtu.be/8fetHnC2WrU
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