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Вирішення проблеми безробіття шляхом створення малих і середніх підприємств:
досвід Нігерії
У статті проаналізовано характеристики діяльності малих і середніх підприємств і їх внесок у
вирішення національної проблеми безробіття на прикладі території місцевого управління АдоОдо/Ота у штаті Огун у Нігерії. Для оцінки отриманих даних було використано описовий аналіз та
звичайний метод найменших квадратів. Для збору даних було використано анкетування. Зроблено
висновок про те, що малі та середні підприємства сприяють економічному зростанню завдяки своїй
діяльності шляхом створення робочих місць. У статті надано рекомендації щодо впровадження
державної політики для заохочення малих і середніх підприємств, а також забезпечення
інфраструктури, кредитування, податкових канікул, навчальних програм, серед усього іншого, для
малих і середніх підприємств. Також надано рекомендації для кредитних установ щодо взяття до
уваги тенденцій використання та забезпечення постійної участі малих і середніх підприємств шляхом
їх фінансування для вирішення таких важливих економіко-соціальних питань як створення робочих
місць.
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Эдафе
Решение проблемы безработицы путем создания малых и средних предприятий:
опыт Нигерии
В статье проанализированы характеристики деятельности малых и средних предприятий и их вклад в
решение национальной проблемы безработицы на примере территории местного управления АдоОдо/Ота в штате Огун в Нигерии. Для оценки полученных данных были использованы описательный
анализ и обычный метод наименьших квадратов. Для сбора данных было использовано
анкетирование. Сделан вывод о том, что малые и средние предприятия способствуют
экономическому росту благодаря своей деятельности путем создания рабочих мест. В статье
представлены рекомендации касательно внедрения государственной политики для поощрения малых
и средних предприятий, а также обеспечения инфраструктуры, кредитования, налоговых каникул,
учебных программ, среди всего прочего, для малых и средних предприятий. Также представлены
рекомендации для кредитных учреждений касательно принятия во внимание тенденций
использования и обеспечения постоянного участия малых и средних предприятий путем их
финансирования для решения таких важных экономико-социальных вопросов как создание рабочих
мест.
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