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ІНВЕСТИЦІЙНЕ
КРЕДИТУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО
І МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Динамічний розвиток середнього і
малого підприємництва в європейських
країнах з трансформаційною економі-
кою забезпечив успішне становлення
й розвиток ринкової економіки унаслі-
док послідовного і цілеспрямованого
здійснення державної політики у сфері
регулювання і підтримання цих видів
бізнесу, відтак нині у цих країнах у
секторі такого бізнесу створюється 45–
55% ВВП, у розвинутих країнах Євро-
пейського Союзу малими і середніми
підприємствами забезпечується 60%
ВВП, частка їх в експорті становить 25–
40% з урахуванням участі у комплек-
туванні готової продукції великих
підприємств, частка у вартісному об-
сязі експорту наближується до 60%, у
такому бізнесі працює 70% всього зай-
нятого населення й спрямовується по-
над 50% сукупних інвестицій.

Україна за кількістю середніх і ма-
лих підприємств катастрофічно відстає
не лише від економічно розвинутих
країн, але й країн з трансформаційною
економікою, умови становлення цього
виду економічної діяльності характери-
зувалися у національній економіці як
несприятливі й раніше – внаслідок ус-
кладнень щодо доступу до фінансових
і кредитних ресурсів, високих ризиків
діяльності, однак нині, з посиленням
фіскального стягнення з прибутків
підприємств, прогнозується різке ско-
рочення суб’єктів такого виду діяль-
ності, за найгіршими прогнозами воно
могло досягти 20% [1], однак за перші
три місяці 2011 р. воно вже перевищи-
ло 30%, що містить загрозу трансфор-
мації в Україні економічної кризи у
соціальну. Відтак особливого значення
набувають питання створення умов для

підтримання діяльності вітчизняного
сектору середнього і малого бізнесу
шляхом запровадження державної
підтримки інвестиційного кредитуван-
ня, мікрокредитування, заходів здешев-
лення банківських кредитів, сприян-
ня використанню коштів приватних
інвесторів на розвиток цього сектору
економіки, формування груп банків,
фінансових компаній, інвестиційних
фондів для співпраці з суб’єктами се-
реднього і малого підприємництва.

Аналіз літературних джерел з про-
блеми інвестування середнього і мало-
го підприємництва і державної
підтримки їх розвитку в зарубіжних
країнах виявляє доцільність пошуків
запровадження в Україні такого досві-
ду, чому приділено достатньо уваги у
вітчизняних фахових виданнях, зокре-
ма, З. Варналієм, С. Дригою, В. Ля-
шенко, В. Сизоненком, В. Хахуліним
та ін.

Метою статті є аналіз факторів і
джерел розвитку малого й середнього
підприємництва і його регулятивного
впливу на економіку.

В економічно розвинутих країн світу
існує багатоманітність форм державної
підтримки приватних власників. До
того ж, сектор середнього і малого
підприємництва (СМП) відрізняє висо-
ка динамічність, гнучкість інновацій-
ної активності, здатність до прискоре-
ного створення нових виробництв і ге-
нерації нових робочих місць, так, зок-
рема, у США упродовж останнього де-
сятиліття майже 55% інновацій й 75%
робочих місць було створено у цьому
секторі, за ефективністю капіталовкла-
день він майже у 9 разів перевищує
сферу великого бізнесу. Швидке і ста-

Стаття присвячена аналізу досвіду інвестування середнього і малого бізне-
су у зарубіжних країнах і недоліків такого інвестування в Україні.
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ле зростання СМП у розвинутих країн
забезпечується урядовими заходами
підтримки, діяльністю неурядових до-
норських організацій тощо.

Середнє і мале підприємництво, як
відомо, є основою економіки сучасної
Німеччини, за даними Дослідного
інституту малого і середнього бізнесу
(Бонн) нині на СМБ у країні припадає
понад 40% внутрішніх валових інвес-
тицій на фінансування підприємств
цього сектору економіки.

Однак питання інвестування таких
підприємств у Німеччині за напрямом
їх технологічного удосконалення й
інноваційного розвитку набуло особли-
вої гостроти упродовж останніх років
із погіршенням світової кон’юнктури,
зниженням рівня споживання, уповіль-
ненням темпів економічного розвитку,
втратою платоспроможності суб’єктів
господарювання, банкрутствами вели-
ких і середніх підприємств. Чимало з
них могли цього уникнути, якби були
достатньо забезпечені власним капіта-
лом. Порівняно з іншими країнами
Європи проблема недостатності власно-
го капіталу для підприємств Німеччи-
ни стоїть найгостріше, зокрема, за роз-
міром частки власного капіталу се-
редніх підприємств Німеччина посідає
одне з останніх місць у Європі – 22%,
щодо малих підприємств цей показник
ще нижчий – 14%.

Недостатність власного капіталу ви-
являється істотною проблемою як са-
мих підприємств, так і банківського
сектору, оскільки брак капіталу нега-
тивно впливає на рейтинг позичальни-
ка, що зменшує ймовірність отриман-
ня інвестиційного кредиту й суттєво
підвищує його вартість. За низького
рейтингу позичальника або його по-
гіршення банківська установа змуше-
на збільшувати у структурі відсоткової
ставки частку витрат, пов’язаних із
зростанням ризику за кредитом, хоча
загальний розмір відсоткової ставки не
збільшується – за високої конкуренції
на ринку банківських послуг Німеччи-
ни вона має чітко визначений середнь-
оринковий рівень, відтак для багатьох
банків менш прибутковими виявляють-
ся кредитні операції.

Нині чимало банківських установ
Німеччини відмовляється від кредиту-
вання середніх і малих підприємств
унаслідок дії низки чинників: 1)

підприємства СМП у країні порівняно
з підприємствами інших країн Європи
зазнають більшого податкового наван-
таження, що звужує фінансове поле
здійснення інвестування й збільшен-
ня частки власного капіталу. Для оп-
тимізування податкових платежів пе-
реважна більшість підприємств обирає
організаційно-правову форму господа-
рювання «товариства з обмеженою
відповідальністю» для послаблення по-
даткового тиску, однак це зменшує
можливості залучення додаткових
фінансових ресурсів на ринку капіталів;
2) конкурентна боротьба у банківсько-
му секторі цієї країни значно інтен-
сивніша, ніж в інших європейських
країнах, до того ж, конкуренцію поси-
люють громадські кредитні установи,
внаслідок чого підтримується порівня-
но невисокий рівень відсоткових ста-
вок й дещо менша прибутковість кре-
дитних операцій банків, і в той же час
зростають кредитні ризики за ними.
Гостроти конкуренції за клієнта дода-
ють громадсько-правові кредитні уста-
нови Німеччини, що перебувають у ко-
мунальній або державній власності,
перед якими не стоять питання щодо
залучення акціонерів, виплати диві-
дендів, високого котирування на біржо-
вому ринку тощо.

Брак капіталу і низькі відсоткові
ставки за кредитами визначають вико-
ристання банківського кредитування як
основного ресурсу для фінансування
діяльності середніх і малих
підприємств Німеччини, однак за спо-
вільнення темпів виробництва, знижен-
ня споживання й економічного зростан-
ня збільшилася неплатоспроможність
підприємств, що вплинуло на скорочен-
ня банківського кредитування й відмо-
ву банків надавати СМП інвестиційні
кредитні ресурси, щоправда, банківсь-
кий сектор змушений удосконалювати
діяльність стосовно застосування нових
програм, продуктів й інструментів
фінансування середнього й малого
бізнесу, що поєднували б традиційні
форми фінансування з продуктами рин-
ку грошей і капіталу.

Для підтримання ризикованих
підприємств у Німеччині здійснюєть-
ся програма «Венчурний капітал для
малих технологічних компаній» (VTC),
для якої за допомогою асоціації фондів
венчурного капіталу або донорських
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організацій залучають фінанси для вен-
чурних підприємств. Уряд країни
підтримує розвиток ринку венчурного
капіталу і сприяє організації «Німець-
кої мережі добровільних інвесторів»
(BANG), що забезпечує створення та-
ких структур й об’єднання їх у загаль-
нонаціональну мережу. Для приско-
рення технологічного й інноваційного
прогресу у секторі СМП реалізуються
державні програми, зокрема, «Програ-
ма інноваційної підтримки СМП» (PRO
INNO) щодо інтенсифікації проведен-
ня НДДКР підприємствами цього сек-
тору у кооперації з науковими устано-
вами, програма передбачає можливість
тимчасового переведення спеціалістів
наукових установ у такі підприємства
і навпаки.

Уряд Німеччини в період кризи 2008
р. надав 15 млрд. євро пільгових кре-
дитів для середнього бізнесу, аналогіч-
на ситуація – і в європейських краї-
нах: у Великобританії уряд застосову-
вав підтримку банків, що, у свою чер-
гу, надавали кредити підприємствам
малого бізнесу за відсотковою ставкою
2007 р.

У британській економіці середнє і
мале підприємництво посідає першо-
рядне місце, оскільки становить 99,8%
загальної кількості підприємств. Дер-
жаві належить важлива роль щодо
сприяння започаткуванню нового бізне-
су, забезпечення фінансово-кредитної
підтримки малого підприємництва,
підпорядкованого Міністерству бізнесу,
підприємництва і регуляторної рефор-
ми (Department for Business, Enterprise
and Regulatory Reform – надалі BERR),
через відповідні структурні підрозді-
ли якого британським компаніям на-
дається фінансова, маркетингова й тех-
нологічна підтримки. Усі кредити для
малого підприємництва у Британії ма-
ють спрямовуватися виключно на фінан-
сування проектів, започаткування
торгівлі, розширення існуючого бізне-
су або підвищення його ефективності.
Кредити можуть використовуватися
також для проведення дослідних або
новаторських робіт, спрямованих вик-
лючно на підвищення комерційного
результату фірми.

Інвестиційні кредити підприємствам
СМБ надають на підставі подання за-
явником прогнозу фінансових показ-
ників і відповідного бізнес-плану, що

повинен містити інформацію щодо: 1)
менеджменту (відомості про керівників,
їх досвід, знання галузі, вік, освіту,
професійну підготовку); 2) продуктів
або послуг (докладний опис продукту
або послуги, етапів розвитку продук-
ту); 3) розмір ринків: споживачів, кон-
курентів, оцінювання обсягу продажів,
шляхів входження на ринок, прогнози
реалізації продуктів; 4) бізнесу: дати
початку діяльності, поточних резуль-
татів, боргової історії, наявних зобов’я-
зань; 5) цілей і стратегії бізнесу,
графіків їх досягнення, факторів ризи-
ку, довгострокових цілей; 6) фінансово-
го прогнозу результатів бізнесу щонай-
менше на рік, включно з даними про
кошторис доходів і витрат, щомісячний
«кеш флоу», баланс і бюджет капіталь-
них видатків; 7) розмір необхідного
фінансування (загальної суми за про-
гнозом. використання фондів).

Завдяки реалізації програм щодо
розвитку і підтримки малого підприє-
мництва Британія посіла провідне місце
серед країн щодо створення найспри-
ятливіших умов для розвитку підприє-
мництва, що дозволило з 1997 р. щорі-
чно заощаджувати близько 10 млрд.
фунт. стерлінгів за рахунок скорочен-
ня формальних процедур і бюрократич-
ної тяганини.

Досвід багатьох країн свідчить, що
найбільш ефективно державна політи-
ка підтримки і розвитку СМБ
здійснюється на основі спеціалізовано-
го урядового органу з достатніми ре-
сурсними можливостями і повноважен-
нями. У США – це «Адміністрація ма-
лого бізнесу при Президенті США»
(SBA), у Британії – «Національне аген-
тство з обслуговування малого бізнесу»
у складі Міністерства торгівлі й про-
мисловості» (DTI), у Німеччині – «Ге-
неральний директорат малого і серед-
нього бізнесу, ремісництва, послуг та
вільних професій» (DG VIII) у складі
Федерального Міністерства економіки
й технологій (BMWA), в Японії –
Міністерство економіки, торгівлі і про-
мисловості, у складі якого функціонує
«Агентство малого і середнього підприє-
мництва» (SMEA), в Угорщині – «На-
ціональна рада з розвитку підприєм-
ництва», Міністерство економіки, у
Польщі – «Департамент ремісництва,
малого і середнього підприємництва»
при Міністерстві економіки.
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Серед державних організацій, що
здійснюють підтримку СМБ у про-
відних країнах світу, найбільш ефек-
тивною визнано «Адміністрацію мало-
го бізнесу при Президенті США» (SBA):
за потужністю сектору СМБ, сталістю
розвитку економіки США, використан-
ням досвіду SBA у проведенні перетво-
рень у системах підтримки СМБ у краї-
нах Європейського Союзу й Японії.

Зазначимо, що у США на законодав-
чому рівні визнано, що економіка краї-
ни заснована на приватному підприєм-
ництві й вільній конкуренції й відтак
забезпечує національний добробут і без-
пеку країни, які неможливі без розви-
нутого сектору малого і середнього
підприємництва, який, однак, потре-
бує постійної підтримки.

SBA – одна з найбільших у світі уря-
дових організацій, що спеціалізується
на підтримці і розвитку СМП, підпо-
рядкована безпосередньо Президенту
країни, який висуває кандидатуру уп-
равлінця SBA для затвердження її Се-
натом США. Державна підтримка
підприємств цього сектору економіки
здійснюється або безпосередньо підроз-
ділами SBA, або уповноваженими ком-
паніями, партнерськими організаціями
й фірмами, консультативними пункта-
ми, бізнес-центрами: 1) SBA організу-
вало у країні розгалужену мережу
представництв, відділень, консульта-
тивних пунктів, бізнес-центрів й упов-
новажених компаній, що повністю або
частково фінансуються федеральним
бюджетом для реалізації державної пол-
ітики щодо СМП, конкретних заходів
і довгострокових програм їх підтрим-
ки і розвитку; 2) забезпеченням досту-
пу до капіталу, стимулюванням інвес-
тицій для СМП, наданням гарантій
щодо забезпечення кредитів для таких
підприємств; 3) забезпеченням розвит-
ку підприємницького середовища й
ефективного функціонування інфраст-
руктури підтримки СМП; 4) забезпе-
ченням розвитку підприємств (розмі-
щення державних замовлень, трансферт
технологій, підтримка інновацій, роз-
виток депресивних районів, підтримка
підприємництва серед різних груп на-
селення: ветеранів, національних мен-
шин, жінок й інших груп населення);
5) забезпеченням фінансової допомоги
підприємцям у випадках стихійних
лих; 6) розглядом претензій щодо не-

правомірних дій SBA, інших держав-
них або місцевих органів влади; 7) ко-
ординацією оперативної діяльності ре-
гіональних, територіальних і місцевих
відділень SBA, уповноважених парт-
нерських організацій; 8) забезпеченням
відкритості діяльності SBA, опубліку-
ванням документів про програми
підтримки СМП, інформаційним обслу-
говування, здійсненням суспільних
зв’язків тощо.

Отже, опосередкованою фінансовою
підтримкою СМП є надання державних
гарантій за кредитами відповідно з дер-
жавними або регіональними програма-
ми доступу СМП до фінансових ресурсів
як у США, так і в Японії, Німеччині
та інших країнах.

Заслуговує на увагу досвід інвести-
ційного кредитування СМП, пошире-
ний у США, Японії й Британії, осно-
вою якого є створення мережі приват-
них інвестиційних компаній (SBIC), що
використовують власний або позиковий
капітали під гарантії урядових органі-
зацій (SBA – у США) для інвестування
СМБ. Такі компанії надають акціонер-
ний капітал, довготермінові й об-
лігаційні позики, послуги з фінансо-
вого менеджменту з можливою їх учас-
тю в отриманні прибутків за успішно-
го розвитку й подальшої прибуткової
діяльності малих підприємств.

У Чехії, Угорщині, Словаччині, Бол-
гарії застосовують модель спеціалізова-
ного державного банку гарантій і роз-
витку щодо підтримки середнього і
малого бізнесу за основною формою
цільових державних програм, що реа-
лізують банки розвитку: відтак приблиз-
но 75% державних коштів розподіляєть-
ся на загальнодержавні програми і 25%
– на регіональні програми розвитку
середнього і малого підприємництва.
Так, у Чехії щорічно реалізуються по-
над півтора десятка державних програм
підтримки середнього і малого підприє-
мництва для вирішення загальнодер-
жавних завдань у сфері промисловості,
будівництва, послуг з придбання авто-
мобілів, обладнання, транспортних за-
собів, ноу-хау, на реконструкцію і мо-
дернізацію будов і споруд, науково-
дослідні і дослідно-конструкторські
розробки. Такі підприємницькі проек-
ти спрямовані на створення нових ро-
бочих місць, підвищення експортної й
інноваційної орієнтації підприємств,
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поліпшення екології тощо. Головною
формою підтримки є надання гарантій
середньому і малому бізнесу за серед-
ньо- і довгостроковими інвестиційни-
ми кредитами (до 75% обсягу креди-
ту) і пільговими кредитами у розмірі
65% витрат на реалізацію проекту.

У Румунії діють сім державних про-
грам розвитку малого підприємництва,
що входять до національної програми
соціально-економічного розвитку краї-
ни: інвестиційна, гарантування кре-
дитів, підвищення кваліфікації
підприємців, стимулювання експортної
діяльності, організації інформаційно-
консалтингових центрів й центрів
фінансової підтримки новостворених
підприємств тощо. Частка державних
коштів у сукупному обсязі фінансуван-
ня державних програм підтримки СМП
за інвестиційними програмами стано-
вить 31%.

Законодавством європейських країн
з трансформаційною економікою перед-
бачається широкий спектр форм фінан-
сової підтримки інвестиційних про-
ектів СМП.

Саме малий бізнес у Польщі формує
економіку внаслідок проведення дер-
жавної політики щодо послідовної і
рішучої трансформації економічної си-
стеми країни, що дозволило їй здійсни-
ти технологічну й структурну модерні-
зацію економіки, відтак було створено
добре організований інституційний
механізм, ліквідовано законодавчі ба-
р’єри в економіці, створено інфраструк-
туру підприємництва, реалізовано на-
ціональні програми підтримки підприє-
мництва, підвищено регуляторну роль
держави щодо розвитку середнього і
малого бізнесу, полегшено доступ СМП
до кредитних ресурсів шляхом запро-
вадження механізму компенсації час-
тини відсоткових ставок за кредитами,
фондів гарантування кредитів для
підприємців, зменшено податкове на-
вантаження, запроваджено й удоскона-
лено спрощену систему оподаткування.
застосовано механізм банкрутства. Зав-
дяки запровадженню індивідуального
підходу до кожного об’єкта привати-
зації, інтенсифікації процесів прива-
тизації, що мали здебільшого грошо-
вий характер, а також внутрішніх й
іноземних капіталовкладень було зміне-
но структуру промислового виробницт-
ва за рахунок упровадження сучасних

технологій, збільшено питому вагу но-
вих виробництв, поліпшено структуру
народного господарства, створено бага-
то нових або модифікованих виробів, що
наблизило економіку Польщі до розви-
нутих країн.

Істотним у проведенні приватизації
у Польщі слід визнати активізацію за-
цікавленості населення у приватиза-
ційних процесах шляхом створення про-
грами національних інвестиційних
фондів (НІФ) щодо надання як-
найбільшій кількості громадян країни
можливості брати участь у процесі роз-
державлення власності за рахунок от-
римання акцій, що котируються на
біржі, і це перетворило населення на
зацікавлених учасників приватизації.
Крім того, програма НІФ унаслідок
проведення фінансової реструктури-
зації зробила можливим зменшення
боргу 82 підприємств, десяткам
підприємств – надання кредитних га-
рантій або позик. У кінцевому рахун-
ку програма НІФ забезпечила капіта-
лізацію польської промисловості.

Програма реструктуризації, здійсне-
на банками, забезпечила погашення
боргів 40% підприємств, сприяла підви-
щенню ефективності функціонування
економіки і відвернула від спокуси спи-
сання боргів за рахунок м’яких бюд-
жетних обмежень.

Успішний розвиток Польщі пов’яза-
ний із проведенням державної політики
стосовно СМП, що охоплює комплекс
таких напрямів, як удосконалення ре-
гуляторного і податкового законодавства,
розвиток інфраструктури підтримки
СМП, забезпечення доступу до фінан-
сових ресурсів, створення сприятливих
умов розвитку СМП. Урядом розробля-
лися і здійснювалися упродовж транс-
формаційного періоду заходи за програ-
мами розвитку такого підприємництва
із створенням базових організаційних
структур його підтримки: «Польський
фонд підтримки розвитку МСП», що
забезпечував взаємодію більше як двох-
сот різних агентств й інституцій
підтримки МПС, співробітництво з уря-
дом і парламентом у цій сфері для
відпрацювання заходів за перспектив-
ними напрямами державної політики;
«Національний фонд кредитних га-
рантій» із створенням мережі місцевих
гарантійних фондів підтримки сектору
таких підприємств у сільських і депре-
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сивних районах; «Агентство розвитку
техніки і технологій» щодо застосуван-
ня сучасних інноваційних технологій
для збільшення конкурентоздатності
польської продукції; були запроваджені
програми розвитку експортних можли-
востей, спеціальна програма розвитку
інфраструктури підтримки СМП із ство-
ренням національної системи обслуго-
вування цього сектору. За програмою
розвитку інфраструктури підприємниц-
тва створено мережу незалежних серві-
сних центрів з консультування, навчан-
ня і практичної підготовки підприємців,
інформаційного обслуговування з пошу-
ком партнерів, перевіркою кредитосп-
роможності підприємств тощо, надання
фінансових послуг і допомоги щодо от-
римання фінансових ресурсів, створен-
ня єдиної бази всіх юридичних доку-
ментів у сфері підприємництва.

Фактори державної підтримки СМБ
за комплексом напрямів, що передба-
чають інституційні заходи удосконален-
ня регулятивного і податкового законо-
давства, розвиток інфраструктури
підтримки МСБ, забезпечення доступу
до фінансових ресурсів, створення спри-
ятливих умов для розвитку забезпечи-
ли успішне зростання економіки
Польщі, зокрема, розробкою урядової
програми розвитку СМБ, за якою у
країні були створені базові організаційні
структури підтримки СМБ, зростання
конкурентоспроможності сектору СМП
та його експортних можливостей
здійсненням стратегії розвитку експор-
ту, полегшенням освоєння зовнішніх
ринків, розробкою інформаційної сис-
теми про експортні можливості
підприємств за вимогами ЄС і потреба-
ми іноземних ринків, наданням допо-
моги щодо сертифікації за стандартами
ISO, доступом до експортних кредитів,
участю у програмах ЄС з розвитку
торгівлі, забезпеченням діяльності
польських СМП на ринках ЄС та подаль-
шої інтеграції господарства в економі-
ку ЄС наближенням податкового й адм-
іністративного законодавства з системою
економічного регулювання  ЄС, подолан-
ня адміністративних бар’єрів, дерегулю-
вання законів про працю тощо.

Особлива увага приділялася інвесту-
ванню сектору СМП створенням систе-
ми оподаткування для стимулювання

інвестиційних процесів, полегшенням
доступу до зовнішніх джерел фінансу-
вання: банків, ринку капіталів, венчур-
них фондів, фінансового лізингу. У
Польщі сформоване розвинуте середо-
вище інститутів мікрофінансування, до
якого належать фонд «Фундуш Мікро»
з філіальною мережею, два мікрокре-
дитні фонди підтримки сільськогоспо-
дарського бізнесу (зазначимо, що бага-
то аграрних країн уже давно ефектив-
но застосовують практику надання
дрібних позик, особливо у сільській
місцевості), некомерційний фонд
Польсько-американський фонд розвит-
ку підприємств. Досить ефективними
виявилися така суспільна схема
здіснення мікрокредитування недер-
жавними інститутами, що дістали у
Польщі назву «банків довіри», основою
діяльності яких є колективна взаємна
відповідальність або колективне поруч-
ництво, чи якась інша загальносоціаль-
на схема. Мікрокредитування вважаєть-
ся досить ефективним методом еконо-
мічного розвитку малого підприємниц-
тва у країнах трансформаційного пері-
оду і тих, що розвиваються.

Отже, стратегія економічного розвит-
ку й державна економічна підтримка
СМП у Польщі у цілому виправдали
себе. Відтак до основних причин
польського успіху можна віднести: ком-
плексність заходів державної економі-
чної політики щодо СМП і те, що вирі-
шальні стабілізаційні дії прийшлися на
початок процесу трансформації еконо-
мічної системи, що дозволило зламати
структуру старої економічної системи,
врахувати зв’язки і взаємопідтримку
різних напрямів економічної реформи,
підвищення ефективності й поперед-
ження тиску з боку різних зацікавле-
них груп; створення законодавчої бази,
удосконалення регулятивного і
податкового законодавства; забезпечен-
ня інфраструктури СМП; забезпечен-
ня державними заходами зростання
інвестування сектору СМП, полегшен-
ня доступу до зовнішніх джерел інвес-
тування, інтеграції господарства краї-
ни в економіку ЄС.

За висновком Європейської еконо-
мічної комісії (ЄЕК), країни із пере-
хідною економікою, зокрема, Україна,
Росія, Угорщина, Польща, Словаччи-
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на, Словенія, Чеська Республіка, виз-
нають необхідність розвитку малих
підприємств, особливо у районах з ви-
соким ступенем безробіття.

В Україні середній і малий бізнес
нині залишили без державного спри-
яння розвитку, що обумовлено поточ-
ними проблемами банківської
ліквідності, складністю прогнозуван-
ня стану бізнесу у 2011 р. й істотним
погіршенням упродовж останнього
часу фінансового стану поточних і по-
тенційних позичальників МСБ. Лише
окремі банки ще надають кредити но-
вим позичальникам, однак вимоги з
боку банків як до позичальників, так
і до застави істотно зросли, практич-
но всі банки в Україні обмежили на-
дання кредитів новим клієнтам та зо-
середилися на роботі з існуючими. Ще
однією характерною рисою кредитно-
го ринку України постає тенденція
щодо надання короткострокових кре-
дитів для поповнення обігових коштів;
отримати довгостроковий кредит на
інвестиційні цілі у вітчизняних бан-
ках практично неможливо, до того ж,
прогнозується зростання і ставок за
кредитами, що обумовлено недовірою
до банківської системи. Спеціальних
державних програм щодо надання
фінансової допомоги підприємцям в
Україні немає, хоча потреба у таких
програмах існує, насамперед щодо за-
стосування державних гарантій для
кредитування середнього і малого
бізнесу – сегменту з високим рівнем
ризику.

Отже, в Україні підприємці не ма-
ють ані урядових програм підтримки
розвитку СМП, ані достатнього досту-
пу до джерел фінансування, у країні
відсутні інвестиційні банки, фінансові
установи не кредитують реальний сек-
тор, не здійснюються інвестиційні про-
екти, а кошти спрямовуються у посе-
редницькі спекулятивні операції. За
таких умов поширеним стало ризико-
ване споживче кредитування без належ-
ного забезпечення. Оскільки підприє-
мства не отримують достатньо ресурсів,
отже, й менше виробляють продукції,
менше експортують, їх доходи знижу-
ються, унаслідок чого в Україні роз-
гортається системна криза реального
підприємницького сектору, коли

внутрішнє виробництво скорочується і
збільшується імпорт.

Доводиться констатувати, що донині
в Україні не створено сприятливих умов
для розвитку приватного підприємниц-
тва, більш того – не створено умов для
розвитку чесного бізнесу, тому за оцін-
ками експертів майже половина
підприємницької діяльності здійснюєть-
ся у «тіньовому» режимі.

Фінансові ресурси у країні викори-
стовують нераціонально, про що
свідчить їх незбалансованість, коли
відчувається величезний брак кредит-
них ресурсів, у той час, як мільярдні
капітали мігрують в офшорні зони, до
того ж, коли великий бізнес не спла-
чує податки у країні розташування,
більш того – списуються прийняті Вер-
ховною Радою України величезні бор-
ги перед державним бюджетом і НАК
«Нафтогаз України», накопичені у
1997–2011 рр. приватними підприєм-
ствами паливно-енергетичного комп-
лексу, що разом із штрафами і пені
перевищує 26 млрд. грн.

Відтак питання – звідки візьмуться
ресурси на інвестування і розвиток
СМП в Україні, залишається відкри-
тим. Стає зрозумілим, чому державний
бюджет України на 2011 р. не перед-
бачив жодних витрат на підтримку роз-
витку приватного підприємництва,
отже, приватне підприємництво свідо-
мо нищиться органами влади, коли
фінансові ресурси у країні не збалан-
совані, наявний брак кредитних ре-
сурсів, не здійснюються інвестиції, до
кредитних ресурсів не мають доступу
підприємства, несвоєчасно проводять-
ся платежі і розрахунки, в той же час
у населення в бездіяльному стані пере-
бувають десятки мільярдів доларів, євро
і гривень, й через нездатність НБУ
навести порядок у фінансових ресур-
сах відбувається величезними масшта-
бами їх переміщення в офшорні зони.
Унаслідок цього виробничий потенці-
ал країни використовується нераціо-
нально, підприємства закриваються,
енергійні, активні і підприємливі пра-
цівники середнього і малого бізнесу,
фермери залишаються без роботи, най-
продуктивніші у світі землі пустують,
а на соціальні програми в уряду не ви-
стачає коштів.
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Саме для вирішення питань інвес-

тування СМП в Україні сьогодні по-
трібна дієва національна політика ак-
тивного сприяння середнім і малим
підприємствам, особливо з врахуванням
того, що у середньому лише близько
6% промислових малих і близько 16%
середніх підприємств країни є іннова-
ційно активними (наприклад, у Польщі
– понад 30). Загалом використовується
лише незначна частка науково-техніч-
ного потенціалу держави, що обумов-
лено фактичною відсутністю фінансу-
вання інноваційних проектів, низьким
рівнем правової охорони об’єктів інте-
лектуальної власності, нестачею коштів
у підприємств на одержання зарубіж-
них патентів, відсутністю сучасних
маркетингових досліджень міжнарод-
ного ринку технологій.

Повноцінну діяльність з кредитуван-
ня банки зможуть розпочати лише за
умови припинення відтоку коштів
клієнтів, що також підтверджує недо-
віру до банківської системи, нині
відновлення довіри не під силу жодно-
му з банків в Україні, ця роль, на нашу
думку, належить державі. Практично
усі країни, що зіткнулися з наслідка-
ми фінансової кризи, одним із способів
виходу з неї вважать необхідним роз-
ширення фінансування середнього і
малого бізнесу, однак самостійно ко-
мерційні банки це зробити не зможуть
унаслідок істотних ризиків, що й у док-
ризові часи були значними. Відтак ство-
рення державних програм підтримки
кредитування підприємств СМБ, надан-
ня банкам державних гарантій щодо
інвестиційного кредитування повинно
стати одним із основних в антикризовій
програмі країни.

Далі слід звернути увагу ще на два
варіанти кредитування: так зване
«внутрішнє» фінансування і лізинг з
огляду на те, що нині в Україні діяль-
ністю у сфері лізингу зайнято досить
чимало компаній, за допомогою яких
можна забезпечити потреби
підприємців у новому транспорті й об-
ладнанні. під «внутрішнім» фінансу-
ванням розуміють здійснення ефектив-
ного управління кредиторською і дебі-
торською заборгованістю.

З огляду на досвід усіх економічно
розвинутих ринкових економік можна
казати про необхідність запроваджен-

ня спеціальних кредитних інститутів
– банків сприяння розвитку для вико-
нання ними функцій, які не викону-
ють ні центральні, ні комерційні бан-
ки країн, оскільки йдеться про підтрим-
ку структурних змін, реструктуриза-
цію, модернізацію і приватизацію
підприємств, і головне – фінансування
сектору середніх і малих підприємств.

Таким чином, можна стверджувати,
що для подальшого поліпшення умов
кредитування СМБ в Україні необхідні
додаткові внутрішні чинники, зокре-
ма, щодо удосконалення законодавчої
бази для захисту прав кредитора, змен-
шення ризиків, й отже, здешевлення
кредитів. Немає жодного виправдання
стягненню з підприємств величезних
відсотків за користування кредитами,
що у 5 разів вищі, ніж у розвинутих
країнах, і поглинають не лише прибут-
ки, але й значну частину коштів, при-
значених для простого відтворення ви-
робництва й знекровлюють економіку.
Не можна не помічати й катастрофіч-
ного скорочення після введення у дію
в 2011 р. Податкового кодексу чисель-
ності фізичних осіб – підприємців СМП
на 30% порівняно з 2010 р., зокрема,
уже за перші три місяці 2011 р. їх ста-
ло менше на 56 613 осіб. Не менш аб-
сурдним слід визнати й такий наслідок
запровадження згаданого Податкового
кодексу, коли за витратами на адміні-
стрування податків за процедурами ве-
дення податкового обліку підприємці
сплачують 1% від ПДВ, що дорівнює
майже 10 млрд. грн. щомісячно. Цей
резерв, звичайно, повинен витрачати-
ся на розвиток підприємництва в Ук-
раїні, однак натомість він використо-
вується на бюрократичні процедури.
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