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СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В 

АВСТРАЛІЇ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ 

 

За показником легкості створення підприємства Австралія посідає 7 місце в 

світі. Разом з тим, в Австралії великий бізнес розвинений надзвичайно слабко, 

вагомою передумовою чого є географічні особливості країни та територіальна 

структура економіки. Оскільки великі міста розташовані на узбережжі, основну 

частку території країни займають сільськогосподарські ферми, а тому економіка 

Австралії спеціалізується на сільському господарстві та діяльності невеликих 

підприємств. Так, малий бізнес Австралії охоплює основну частину економіки. 

Малий бізнес в країні підтримується виключно державними органами. Це 

пояснюється тим, що малий бізнес в Австралії розглядається як потенційно важливий 

напрям економічної діяльності, а тому державні центри підтримки малого бізнесу 

всіляко надають допомогу, сприяють відкриттю та розвитку малих підприємств. На 

початковій стадії такі центри надають безкоштовну консультаційну підтримку і 

допомогу з підготовкою кадрів. Через деякий час, якщо малий бізнес виправдає себе і 

почне стабільно працювати, він може розраховувати на фінансову підтримку з боку 

держави для свого подальшого розвитку. 

Проте, при відкритті малого бізнесу в Австралії існує ряд труднощів, пов’язаних 

з бюрократичним обтяженням процедур реєстрації: величезною кількістю документів 

та дозволів, які необхідно зібрати. При цьому всі необхідні бланки та дані можна 

отримати як на сайті центра розвитку малого бізнесу, так і в самому центрі. 

За даними Світового банку, у 2017 році Австралія займає 15 позицію в рейтингу 

легкості ведення бізнесу [2]. В порівнянні з 2016 роком позиція Австралії знизилась 

на 2 пункти. Підрахували, що в цій країні для реєстрації підприємства необхідно 

пройти три процедури, а для оформлення всіх документів вистачить два з половиною 

дні. Детальніше динаміка зміни компонентів індексу продемонстрована у таблиці 1. 

Таблиця 1. Динаміка зміни компонентів рейтингу Австралії Doing Business у 

2016-2017 рр. [2] 

Теми 
DB 2017 

Рейтинг 

DB 2016 

Рейтинг 

Зміни в 

рейтингу 

DB 2017 

ПР (% 

пунктів) 

DB 2016 

ПР (% 

пунктів) 

Зміни в 

показнику 

ПР (% 

пунктів) 

Загально  15 13 ↓2 80.26 80.25 ↑0.01 

Створення 

підприємств 
7 8 ↑1 96.47 96.47 - 

Отримання дозволів на 

будівництво 
2 2 - 86.56 86.56 - 

Підключення до 

системи 

електропостачання 

41 40 ↓1 82.31 82.31 - 

Реєстрація власності 45 47 ↑2 74.22 74.24 ↓0.02 

Отримання кредитів 5 5 - 90.00 90.00 - 



Захист міноритарних 

інвесторів 
63 62 ↓1 58.33 58.33 - 

Оподаткування 25 27 ↑2 85.60 85.60 - 

Міжнародна торгівля 91 90 ↓1 70.65 70.65 - 

Забезпечення 

виконання контрактів 
3 3 - 79.72 79.72 - 

Вирішення 

неплатоспроможності 
21 20 ↓1 78.73 78.57 ↑0.16 

 

Крім того, за показником легкості отримання кредитів Австралія посіла 5 місце в 

світі. Можна пояснити це консервативністю банківської системи країни, високим 

рівнем роботи з клієнтами та різноманітністю банківських послуг. Індекс рівня 

захисту кредитних операцій (0-12) становить 11,0 [2]. 

Що ж стосується оподаткування, тут Австралія займає 25 місце в світі, за даними 

Світового банку [2]. 

Податки сплачуються з усіх доходів, незалежно від країни де вони отримані. 

Якщо податок вже був сплачений за кордоном, то платнику податків будуть 

надаватись знижки. Загальна податкова ставка складає 47,6%. 

Відповідно до оцінки міжнародної консалтингової компанії Reputation Institute, 

Австралія входить до списку країн з найкращою репутацією. А також до 10 

найщасливіших (9 місце) та найбільш мирних (3 місце) країн [1].  

В цілому ж Австралії за критеріями Індексу економічної свободи (Index of 

Economic Freedom) присвоєно 81 бал зі 100 (в середньому, у світі світу складає 60,9) 

[3], що є потенційно сприятливим показником для розвитку малого а середнього 

бізнесу у даній країні. За всіма складовими рейтингу свободи бізнесу показники 

Австралії перевищують середньосвітові, окрім двох: так, за показником податкового 

тиску (Tax Burden) та державних витрат (Government spending) Австралія 

поступається світу.  

Таким чином, в Австралії створено належне інституційне середовище для 

розвитку малого та середнього бізнесу, що є сприятливим  для розвитку економіки 

країни в цілому, виходячи з особливостей галузевої та територіальної структури 

економіки. 
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