Зелеке Ворку
Соціально-економічний аналіз факторів впливу на ефіопських підприємців-мігрантів у
Південній Африці
Метою дослідження є оцінка факторів впливу на діяльність зареєстрованих та незареєстрованих
ефіопських підприємців-мігрантів, які працюють у дев’яти провінціях Південної Африки. Дослідження
є описовим, міжгалузевим і має пошуковий характер. Дані були зібрані від стратифікованої випадкової
вибірки з 3045 ефіопських підприємців-мігрантів, які працюють у дев’яти провінціях Південної Африки.
Стратифікована випадкова вибірка була використана для вибору підприємців, що відповідають вимогам.
Зроблено висновок про наявність прибутку у 76 % підприємств, якими керують ефіопські підприємцімігранти, в той же час, відсутність прибутку у решти 24 % підприємств. Біля 32 % підприємців переїхали
до Південної Африки через кращу інфраструктуру. Біля 25 % підприємців-мігрантів переїхали до
Південної Африки через краще соціально-економічне становище. На момент збору даних біля 78 %
підприємців-мігрантів вели бізнес протягом п’яти років чи більше. Біля 34 % підприємців регулярно
платили податок у Південноафриканську податкову службу. Біля 38 % підприємців працевлаштували на
своє підприємство як мінімум одного південноафриканця. Біля 85 % підприємців вказують на те, що
вони мають добрі робочі стосунки з членами інших місцевих общин у Південній Африці.
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Социально-экономический
анализ
факторов
предпринимателей-мигрантов в Южной Африке

влияния

на

эфиопских

Целью исследования является оценка факторов влияния на деятельность зарегист
рированных и незарегистрированных эфиопских предпринимателей-мигрантов, работающих в девяти
провинциях Южной Африки. Исследование является описательным, межотраслевым и имеет поисковый
характер. Данные были собраны от стратифицированной случайной выборки с 3045 эфиопских
предпринимателей-мигрантов, работающих в девяти провинциях Южной Африки. Стратифицированная
случайная выборка была использована для выбора предпринимателей, отвечающих требованиям.
Сделан вывод о наличии прибыли у 76 % предприятий, которыми руководят эфиопские
предприниматели-мигранты, в то же время, отсутствие прибыли у остальных 24 % предприятий. Около
32 % предпринимателей переехали в Южную Африку из-за лучшей инфраструктуры. Около 25 %
предпринимателей-мигрантов переехали в Южную Африку из-за лучшего социально-экономического
положения. На момент сбора данных около 78 % предпринимателей-мигрантов вели бизнес в течение
пяти лет или больше. Около 34 % предпринимателей регулярно платили налог в Южноафриканскую
налоговую службу. Около 3 % предпринимателей трудоустроили на свое предприятие как минимум
одного южноафриканца. Около 85 % предпринимателей указывают на то, что они имеют хорошие
рабочие отношения с членами других местных общин в Южной Африке.
Ключевые слова: Южная Африка, эфиопские предприниматели-мигранты, экономический анализ,
логистический анализ
Классификация JEL: E24, F18, F22, G23
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0
International license, что позволяет повторное использование, распространение и воспроизведение, запрещает использование материалов
в коммерческих целях и требует наличия соответственной ссылки на оригинальную версию статьи.

