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Перспективи підприємницької екосистеми Бахрейну: експериментальний підхід
Наявність сприятливого середовища та забезпечення соціально-політичної економіки необхідні для створення
ефективного підприємницького клімату. Палке бажання самозайнятості та схильність до прийняття ризику – це
риси підприємців з ефективною мотивацією, інноваційністю, креативністю, наполегливістю та гнучкістю. Це
допомагає підприємцю досягти успіхів у своїй діяльності. Успіх нового проекту є вирішальним для бізнесу та
інвестицій. Огляд літературних джерел дає змогу виявити найбільш привабливі фактори, основні причини
невдалого стартапу та виклики, з якими стикаються підприємці та нові проекти. Висвітлено питання
привабливості підприємницької екосистеми Бахрейну та надано аргументи стосовно того, як економіка
Королівства Бахрейн заохочує стартап-компанії до створення та розвитку бізнесу. Результати аналізу
показують, що виконавча система уряду Бахрейну, разом з ефективними державними установами та
підтримкою суспільства, є важливими факторами, що сприяють успіху стартап-проектів. Підтримка, яка
надається державними установами та іншими допоміжними організаціями, такими як Тамкін, Інджаз та ЄБР,
спрощує формування стартап-проектів та підтримує їх стале зростання. Проаналізовано найпоширеніші
причини невдалих стартапів та надано рішення стосовно уникнення різного роду пасток. Запропоновано перелік
відповідних органів підприємницької екосистеми, які можуть надати підтримку підприємцям у подоланні цих
труднощів.
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Перспективы предпринимательской экосистемы Бахрейна: экспериментальный подход
Наличие благоприятной среды и обеспечение социально-экономической политики необходимы для создания
эффективного предпринимательского климата. Стремление к самозанятости и склонность к принятию риска –
это черты предпринимателей с эффективной мотивацией, инновационностью, креативностью, настойчивостью
и гибкостью. Это помогает предпринимателю достичь успехов в своей деятельности. Успех нового проекта
является решающим для бизнеса и инвестиций. Обзор литературных источников дает возможность обнаружить
наиболее привлекательные факторы, основные причины неудачного стартапа и вызовы, с которыми
сталкиваются предприниматели и новые проекты. Освещен вопрос привлекательности предпринимательской
экосистемы Бахрейна и предоставлены аргументы относительно того, как экономика Королевства Бахрейн
поощряет стартап-компании к созданию и развитию бизнеса. Результаты анализа показывают, что
исполнительная система правительства Бахрейна, вместе с эффективными государственными учреждениями и
поддержкой общества, являются важными факторами, способствующими успеху стартап-проектов. Поддержка,
которую предоставляют государственные учреждения и другие вспомогательные организации, такие как
Тамкин, Инджаз и ЕБР, упрощает формирование стартап-проектов и поддерживает их устойчивое развитие.
Проанализированы наиболее распространенные причины неудачных стартапов и предоставлены решения по
предотвращению различных ловушек. Предложен перечень соответствующих органов, которые могут оказать
поддержку предпринимателям в преодолении этих трудностей.
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