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Аналіз макросередовища в Південній Африці: час зупинити розпад, занепад,
подолати недовіру та неефективність
З моменту запровадження Африканським національним конгресом у 2003 році Програми
розширення прав чорношкірого населення в Південній Африці, вплив законодавства та додаткових
політичних заходів на шість основних факторів макросередовища з групи «PESTIS» (політичні,
соціальні, технологічні, інституційні та структурно-фізичні), які регулюють діяльність підприємств
у приватному секторі та уряду у державному секторі, був більшою мірою непомічений чи
проігнорований. Вплив запровадженої Африканським національним конгресом Програми
розширення прав чорношкірого населення на ці фактори був проаналізований в ході
експериментального дослідження за допомогою методу «5 зірок» та спеціально розробленої матриці
якісного аналізу. На жаль, виявляється, що ця політика негативно вплинула на політичні,
економічні, соціальні/культурні та інституційні фактори макросередовища в Південній Африці.
Заяви про захоплення держави та згубні наслідки при призначенні на посаду державного службовця
та посаду міністра, низькі економічні показники та можливе подальше зниження міжнародними
рейтинговими агентствами кредитного рейтингу до «негативного», збільшення проявів расизму,
мови ворожнечі та дискримінації, а також порушення Конституції Південної Африки та
міжнародних угод урядом АНК, показують сумну картину. Крім того, уряд країни зіткнувся з
небачено високим рівнем корупції, шахрайства, розкрадання, хабарництва, протекції та
самозбагачення в уряді, державних підприємствах та суб’єктах господарювання. Програма
розширення прав чорношкірого населення може вважатися «Ахіллесовою п’ятою» у Південній
Африці, а політичні партії швидше відмовляться від своєї політики для зупинення розпаду,
подальшого занепаду, подолання недовіри у найважливіших макросередовищах країни.
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Луис П. Крюгер
Анализ макросреды в Южной Африке: время остановить распад, упадок,
преодолеть недоверие и неэффективность
С момента внедрения Африканским национальным конгрессом в 2003 году Программы расширения
прав чернокожего населения в Южной Африке, влияние законодательства и дополнительных
политических мер на шесть основных факторов макросреды из группы «PESTIS» (политические,
социальные, технологические, институционные и структурно-физические), регулирующие
деятельность предприятий в частном секторе и правительства в государственном секторе, был в
большей степени незамеченный или проигнорирован. Влияние внедренной Африканским
национальным конгрессом Программы расширения прав чернокожего населения на данные
факторы был проанализирован в ходе экспериментального исследования при помощи метода «5
звезд» и специально разработанной матрицы качественного анализа. К сожалению, оказывается, что
данная политика отрицательно повлияла на политические, экономические, социальные/культурные
и институциональные факторы макросреды в Южной Африке. Заявления о захвате государства и
губительные последствия при назначении на должность государственного служащего и должность
министра, низкие экономические показатели и возможное дальнейшее снижение международными
кредитными агентствами кредитного рейтинга до «отрицательного», увеличение проявлений
расизма, языка вражды и дискриминации, показывают мрачную картину. Кроме того, правительство
страны столкнулся с невиданно высоким уровнем коррупции, мошенничества, расхищения,
взяточничества, протекции и самообогащения в правительстве, государственных предприятиях и
субъектах хозяйствования. Программа расширения прав чернокожего населения может считаться

«Ахиллесовой пятой» в Южной Африке, а политические партии скорее откажутся от своей
политики для остановки распада, дальнейшего упадка, преодоления недоверия в важнейших
макросредах страны.
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национальный конгресс, макросреда, группа факторов макросреды «PESTIS»
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