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Мікрофінансові установи надають основні послуги новим малим, мікро- та середнім
підприємствам шляхом надання кредитів підприємцям. Малі, мікро- та середні підприємства у
Південній Африці мають відносно більш легкий доступ до мікрокредитів в порівнянні з
підприємствами у Нігерії, Кенії та Ефіопії. Опитування було проведено для порівняння
відносно легкого доступу до мікрокредитів у Південній Африці, Нігерії, Кенії та Ефіопії на
основі опитування, проведеного у чотирьох країнах Чорної Африки. Зроблено оцінку легкості
доступу до мікрокредитів на основі критеріїв, визначених Баррі та Тачненгом (2014). Загалом
кількість учасників дослідження складає 401. Кандидатам на отримання кредиту було
запропоновано відповісти на питання про легкість отримання кредиту та дотримання умов
погашення кредиту. Зосереджено увагу на заставі як вимоги для надання кредиту кандидатам,
оцінці підприємницьких та аудиторських навичок кандидатів, труднощах дотримання умов
погашення кредиту, а також дотримання правил, рекомендованих органами управління. Для
аналізу даних було використано описові, двоваріантні та багатоваріантні методи. Зроблено
висновок про задоволеність 21% малих, мікро- та середніх підприємств легкістю отримання
кредиту, в той же час, незадоволеність решти 79%. Кандидати на отримання кредиту в
Південній Африці були більш задоволенні легкістю доступу до мікрокредитів, ніж у інших
трьох країнах. Отримання мікрокредитів, а також дотримання умов погашення кредиту, було
найлегшим у Південній Африці і найважчим у Ефіопії. За легкістю отримання кредиту та
дотримання умов погашення кредиту країни розташовані в наступному порядку: Південна
Африка, Нігерія, Кенія, Ефіопія. В усіх чотирьох країнах має місце вплив країни ведення
бізнесу, розміру вигоди, отриманої вищезгаданими підприємствами, та найвищого рівня
формальної освіти на легкість доступу до мікрокредитів.
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Микрофинансовые учреждения предоставляют основные услуги новым малым, микро- и
средним предприятиям путем предоставления кредитов предпринимателям. Малые, микро- и
средние предприятия в Южной Африке имеют относительно более легкий доступ к
микрокредитам по сравнению с предприятиями в Нигерии, Кении и Эфиопии. Опрос был
проведен для сравнения относительно легкого доступа к микрокредитам в Южной Африке,
Нигерии, Кении и Эфиопии на основе опроса, проведенного в четырех странах Черной
Африки. Сделана оценка легкости доступа к микрокредитам на основе критериев,
определенных Барри и Тачненгом (2014). В целом количество участников исследования
составляет 401. Кандидатам на получение кредита было предложено ответить на вопросы о
легкости получения кредита и соблюдении условий погашения кредита. Сосредоточено
внимание на залоге как требовании для предоставления кредита кандидатам, оценке
предпринимательских и аудиторских навыков кандидатов, трудностях соблюдения условий
погашения кредита, а также соблюдения правил, рекомендованных органами управления. Для
анализа данных были использованы описательные, двухвариантные и многовариантные

методы. Сделан вывод об удовлетворенности 21% малых, микро- и средних предприятий
легкостью получения кредита, в то же время, неудовлетворенность остальных 79%. Кандидаты
на получение кредита в Южной Африке были более довольны легкостью доступа к
микрокредитам, чем в других трех странах. Получение микрокредитов, а также соблюдение
условий погашения кредита, было самым легким в Южной Африке и самым тяжелым в
Эфиопии. По легкости получения кредита и соблюдения условий погашения кредита страны
размещены в следующем порядке: Южная Африка, Нигерия, Кения, Эфиопия. Во всех четырех
странах имеет место влияние страны ведения бизнеса, размера выгоды, полученной
вышеупомянутыми предприятиями, и наивысшего уровня формального образования на
легкость доступа к микрокредитам.
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