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Державна фінансова допомога в м. Масеру (Лесото) малим, середнім та мікропідприємствам
Малі, середні та мікропідприємства (МCМП) функціонують як у мікро-, так і в макро- середовищах, і в більшості країн вони
піддаються впливу внутрішніх та зовнішніх сил. Моніторинг зовнішніх та внутрішніх чинників і життєво важливих
стратегій, що реалізуються власниками та зацікавленими сторонами МCМП, включаючи урядові та допоміжні установи,
необхідний для спроби знизити рівень відмов щодо їх фінансування. У літературі наводяться аргументи підтримки даної
пропозиції у процесі розвитку МCМП.
Метою даного дослідження є проведення аналізу факторів оточуючого середовища, які призводять до низького рівня успіху
та високого рівня відмов МCМП в столиці Лесото в місті Масеру. Основні дані для цього дослідження були зібрані на основі
анкет, які були розповсюджені серед 250-ти відібраних власників МCМП, однак лише 180 респондентів заповнили і
повернули анкети, які потім були використані для аналізу даних. Отримані дані були проаналізовані за допомогою пакету
програм обробки статистичних даних (SPSS21). Отримані результати демонструють, що в країні все ще зберігається
невідповідність фінансової допомоги та необхідність розробки фінансової стратегії. Авторами запропоновано здійснювати
більш активне втручання уряду для забезпечення зростання та розвитку в секторі, що дозволить підтримувати стабільне
створення робочих місць та зменшення бідності через фінансову стратегію. В якості подальших досліджень запропоновано
вивчення способів підтримки даного сектору.
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Государственная финансовая помощь в г. Масеру (Лесото) малым, средним и
микропредприятиям
Малые, средние и микропредприятия (МCМП) функционируют как в микро-, так и в макро- средах, и в большинстве стран
они подвергаются воздействию внутренних и внешних сил. Мониторинг внешних и внутренних факторов и жизненно
важных стратегий, реализуемых собственниками и заинтересованными сторонами МCМП, включая правительственные и
вспомогательные учреждения, необходимый для попытки снизить уровень отказов по их финансированию. В литературе
приводятся аргументы поддержки данного предложения в процессе развития МCМП.
Целью данного исследования является проведение анализа факторов окружающей среды, которые приводят к низкому
уровню успеха и высокого уровня отказов МCМП в столице Лесото в городе Масеру. Основные данные для этого
исследования были собраны на основе анкет, которые были распространены среди 250-ти отобранных владельцев МCМП,
однако только 180 респондентов заполнили и вернули анкеты, которые затем были использованы для анализа данных.
Полученные данные были проанализированы с помощью пакета программ обработки статистических данных (SPSS21).
Полученные результаты показывают, что в стране все еще сохраняется несоответствие финансовой помощи и
необходимость разработки финансовой стратегии. Авторами предложено осуществлять более активное вмешательство
правительства для обеспечения роста и развития в секторе, что позволит поддерживать стабильное создания рабочих мест и
сокращения бедности через финансовую стратегию. В качестве дальнейших исследований предложено изучение способов
поддержки данного сектора.
Ключевые слова: предприятие, отказ, бедность, создание рабочих мест и финансовое поглощение.
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