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Аналіз впливу мікрофінансування на мікропідприємства
Надання фінансових послуг та доступ до них, особливо доступ до кредитування, може зробити значний внесок
у розвиток мікропідприємств у Південній Африці. Традиційні банки або формальні фінансові установи
ігнорують проблему надання таких послуг. Проблеми, викликані цим, включають в себе високі трансакційні та
операційні витрати, відсутність гарантійного забезпечення, а також нездатність отримати інформацію про
мікропідприємства, що викликає труднощі у наданні кредитів. Таким чином, мікрофінансування стає
альтернативою традиційному банкінгу та основним засобом досягнення стійкого розвитку мікропідприємств
для надання їм кредитів. Однак, переваги мікрофінансування, що включають в себе, серед усього іншого,
здатність надавати дуже необхідну фінансову підтримку мікропідприємствам, не були повністю використані в
Південній Африці. Метою цього дослідження є оцінка впливу мікрофінансування на мікропідприємства у
звичайних містах Південної Африки та запропонування спеціальних фінансових механізмів для підтримки та
покращення якості послуг з кредитування мікропідприємств. У статті описані результати дослідження,
проведеного у місті Га-Ранкува, розташованого у окрузі Тсване у південноафриканській провінції Гаутенг. Далі
автори надають детальний огляд літератури про вплив мікрофінансування на мікропідприємства. Для збору
інформації було використано аналіз конкретних прикладів з практики та змішані методи (якісні та кількісні).
Для збору інформації були використані структуровані анкети та опитування довільно обраних макрофінансових
організацій та мікропідприємств у місті Га-Ранкува.
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Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та
відтворення, забороняє використання матеріалів у комерційних цілях та вимагає наявності відповідного
посилання на оригінальну версію статті.
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Анализ влияния микрофинансирования на микропредприятия
Предоставление финансовых услуг и доступ к ним, особенно доступ к кредитованию, может внести
значительный вклад в развитие микропредприятий в Южной Африке. Традиционные банки или формальные
финансовые учреждения игнорируют проблему предоставления таких услуг. Проблемы, вызванные этим,
включают в себя высокие трансакционные и операционные расходы, отсутствие гарантийного обеспечения, а
также неспособность получить информацию о микропредприятиях, что вызывает трудности в предоставлении
кредитов. Таким образом, микрофинансирование становится альтернативой традиционному банкингу и
основным средством достижения устойчивого развития микропредприятий для предоставления им кредитов.
Однако, преимущества микрофинансирования, включающих в себя, среди всего прочего, способность
оказывать очень необходимую финансовую поддержку микропредприятиям, не были полностью использованы
в Южной Африке. Целью настоящего исследования является оценка влияния микрофинансирования на
микропредприятия в обычных городах Южной Африки и предложение специальных финансовых механизмов
для поддержки и улучшения качества услуг по кредитованию микропредприятий. В статье описаны результаты
исследования, проведенного в городе Га-Ранкува, расположенного в округе Тсване в южноафриканской
провинции Гаутенг. Далее авторы предоставляют подробный обзор литературы о влиянии
микрофинансирования на микропредприятия. Для сбора информации были использованы анализ конкретных
примеров из практики и смешанные методы (качественные и количественные). Для сбора информации были
использованы структурированные анкеты и опросы произвольно выбранных макрофинансовых организаций и
микропредприятий в городе Га-Ранкува.
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