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Малий бізнес та підприємницька діяльність є економічною невідповідністю
Чи додає малий бізнес однакову цінність, як і підприємницька діяльність до економіки? Підприємницька діяльність легко
пристосовуються до мір економічного примусу, надаючи в той же час вищу якість та кількість робочих місць, продукції та
послуг. Необхідна підприємницька економічна присутність постійно стимулює соціоекономічний менталітет щодо
можливості, ніж у погоні за ресурсами. Керована економіка випробовується інноваційною економікою, та політика
попередньої стала неактуальною для останньої. Непередбачувані економічні події потребують гнучкості, що асоціюються з
підприємницькою економікою. У статті огляд літератури був проведений для того, щоб підкреслити невідповідність в
економіці. Результати полягають в тому, що підприємницька діяльність має свої відмінні риси від просто малого
підприємства та краще обслуговування в підприємницькій економіці, ніж в керованій економіці.
Важливість підприємницької діяльності та економіки для фізичних осіб та політиків ніколи не потребувала такого
підкреслення, як на сьогоднішній день економічної нестабільності.
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Малый бизнес и предпринимательская деятельность являются экономическим несоответствием
Приносит ли малый бизнес одинаковую ценность экономике, как и предпринимательская деятельность?
Предпринимательская деятельность легко приспосабливается к мерам экономического принуждения, предоставляя в тоже
время более ввысокое качество и количество рабочих мест, продукции и услуг. Необходимое предпринимательское
экономическое присутствие постоянно стимулирует социоэкономический менталитет относительно возможности, а не в
погоне за ресурсами. Управляемая экономика испытывается инновационной экономикой, но политика предыдущей стала
неактуальной для последней. Непредвиденные экономические события требуют гибкости, что ассоциируется с
предпринимательской экономикой. В статье обзор литературы был проведен для того, чтобы подчеркнуть несоответствие в
экономике. Результаты заключаются в том, что предпринимательская деятельность имеет свои отличительные черты от
просто малого предприятия и лучшее обслуживание в предпринимательской экономике, чем в управляемой экономике.
Важность предпринимательской деятельности и экономики для физических лиц и политиков никогда не требовала такого
подчеркивания, как на сегодняшний день экономической нестабильности.
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