АНКЕТА
1. Організаційна форма Вашого бізнесу
Фізична особа-підприємець

Юридична особа

2. Розмір Вашого підприємства
Мале підприємство
Середнє підприємство

Велике підприємство

3. Галузь, в якій ви працюєте:
Сільське господарство
Промисловість та переробка
Будівництво
Торгівля
Транспортні послуги
Інформаційні технології
Готелі, ресторани, кафе
Консалтинг
Громадська організація
Перукарня, салон краси
Інше (вказати)
4. Річний дохід за 2016 р. (згідно з бухгалтерською звітністю)
до 5 млн. грн.
5 – 20 млн. грн.
20 – 100 млн. грн.
понад 100 млн. грн.
5. Що має зробити міська влада для стимулювання розвитку підприємництва в місті Києві?
визначити пріоритетні галузі та сприяти їх розвитку
відновити програму фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу
забезпечити якісне надання адміністративних послуг через розгалужену мережу ЦНАПів;
забезпечити рівний доступ до ресурсів (земельні ділянки, приміщення, що перебувають
у комунальної власності і т.д.)
інше (вказати що саме)
6. Чи є відсутність фінансових ресурсів суттєвою перешкодою для започаткування та
розвитку бізнесу?
Так
Ні
7. Чи використовуєте Ви в своєму бізнесі кредитні ресурси?
Так
Ні
8. Чи користувалися Ви кредитними ресурсами протягом останніх 2 років?
Так
Ні
9. Що, на Ваш погляд, є найбільшим стримуючим фактором для звернення за кредитом до
банківських установ?
високі відсоткові ставки
вимоги до застави
вимоги до «прозорої» фінансової звітності та інших документів
занадто складний та довгий процес оформлення
відсутність довіри до банків

10. Які кошти Ви залучаєте для започаткування бізнесу?
власні заощадження;
кошти родини, родичів, друзів;
кошти міжнародної та донорської підтримки;
кредитні ресурси;
інші (вказати які)
11. Чи звернулися б Ви за кредитом, якщо відсоткова ставка була б на рівні 10-15 %?
Так

Ні

12. Чи звернулися б Ви за кредитом, якби частина відсоткової ставки (50%) покривалася за
рахунок програми фінансово-кредитної підтримки?
Так
Ні
Ваш варіант
13. Які галузі повинні мати пріоритет на отримання фінансово-кредитної підтримки?
Сільське господарство
Промисловість та переробка
Будівництво
Торгівля
Транспортні послуги
Інформаційні технології
Готелі, ресторани, кафе
Консалтинг
Перукарня, салон краси
Інше (вказати)
14. Які галузі не повинні брати участь у програмі фінансово-кредитної підтримки?
Галузь (вказати)
15. Який, на вашу думку, має бути мінімальний розмір кредиту в рамках програми
фінансово-кредитної підтримки?
250 тис. грн.

500 тис. грн.

750 тис. грн.

16. Який, на вашу думку, має бути максимальний розмір кредиту в рамках програми
фінансово-кредитної підтримки?
17.
1 000 тис. грн.
5 000 тис. грн.
10 000 тис. грн.
17. Скільки банків, на вашу думку, має бути задіяно в рамках програми фінансово-кредитної
підтримки ?
Один банк (вказати який)
Декілька банків ( вказати скільки)
Обґрунтуйте свою думку (за бажанням)

Дякуємо за участь в анкетуванні, Ваша думка важлива для нас.

