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Проблеми доступу малих та середніх підприємств до фінансування у Демократичній Республіці
Конго: чи є стать обмеженням?
Малі та середні підприємства відіграють значну роль у формуванні доходу, створенні робочих місць, скороченні рівня бідності
та зменшенні нерівності доходів в усіх країнах незалежно від рівня розвитку. Однак, у країнах, що розвиваються, малі та
середні підприємства стикаються з певними проблемами, що впливають на їх діяльність та розвиток. Серед усіх проблем,
доступ до зовнішнього фінансування був названий найбільш гострою проблемою для малих та середніх підприємств у країнах,
що розвиваються. Автори вказують на те, що брак доступу до фінансування є наслідком недоліків, що мають місце у
фінансових установах та малих та середніх підприємствах. Далі, було виявлено, що, з точки зору малих та середніх
підприємств, стать, серед інших характеристик підприємця, відіграє роль у доступі до фінансування. У статті проаналізована
вибірка зі 109 малих та середніх підприємств у Демократичній Республіці Конго не лише для виявлення проблем доступу до
фінансування, а і для аналізу ступеня впливу статі на доступ до фінансування. Зібрані дані свідчать про те, що фінансування є
справді обмеженим, мають місце більше відмов, аніж дозволів на фінансування через недостатню заставу, високі відсоткові
ставки та нездатність малих та середніх підприємств розробляти привабливі та прибуткові проекти. Що стосується статі,
результати є доволі переконливими в тому сенсі, що як жінки, так і чоловіки подають заявки на отримання зовнішнього
фінансування та мають однакові шанси отримати фінансування. Надано рекомендації для усіх зацікавлених осіб. Малі та
середні підприємства прикладають більше зусиль для регулювання своєї діяльності для зниження ризиків та побудови міцних
відносин з кредиторами. Фінансові установи повинні не лише переглянути відсоткові ставки, оскільки вони є дуже високими, а
і навчати малі та середні підприємства бути «більш прибутковими». Наостанок, уряд повинен запроваджувати політику
підтримки підприємств та робити бізнес-середовище більш привабливим для малих та середніх підприємств та фінансових
установ.
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Проблемы доступа малых и средних предприятий к финансированию в Демократической Республике
Конго: является ли пол ограничением
Малые и средние предприятия играют значительную роль в формировании дохода, создании рабочих мест, сокращении
уровня бедности и уменьшении неравенства доходов во всех странах независимо от уровня развития. Однако, в
развивающихся странах, малые и средние предприятия сталкиваются с определенными проблемами, влияющими на их
деятельность и развитие. Среди всех проблем, доступ к внешнему финансированию был назван наиболее острой проблемой
для малых и средних предприятий в развивающихся странах. Авторы указывают на то, что недостаток доступа к
финансированию является последствием недостатков, имеющих место в финансовых учреждениях и малых и средних
предприятиях. Далее, было выявлено, что, с точки зрения малых и средних предприятий, пол, среди других характеристик
предпринимателя, играет роль в доступе к финансированию. В статье проанализирована выборка со 109 малых и средних
предприятий в Демократической Республике Конго не только для выявления проблем доступа к финансированию, но и для
анализа степени влияния пола на доступ к финансированию. Собранные данные свидетельствуют о том, что финансирование
является действительно ограниченным, имеют место больше отказов, чем разрешений на финансирование из-за
недостаточного залога, высоких процентных ставок и неспособности малых и средних предприятий разрабатывать
привлекательные и прибыльные проекты. Что касается пола, результаты являются довольно убедительными в том смысле, что
как женщины, так и мужчины подают заявки на получение внешнего финансирования и имеют одинаковые шансы получить
финансирование. Представлены рекомендации для всех заинтересованных лиц. Малые и средние предприятия прилагают
больше усилий для регулирования своей деятельности для снижения рисков и построения крепких отношений с кредиторами.
Финансовые учреждения должны не только пересмотреть процентные ставки, поскольку они являются очень высокими, но и
обучать малые и средние предприятия быть «более прибыльными». Напоследок, правительство должно внедрять политику
поддержки предприятий и делать бизнес-среду более привлекательной для малых и средних предприятий и финансовых
учреждений.
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