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Дослідження ролі «стоквелів» (ротаційних кредитних союзів) у Південній Африці у
економічному перетворенні муніципалітету
«Стоквел» являє собою ротаційний кредитний союз, поширений тільки у Південній Африці, який має
оціночну вартість 49 мільярдів ранд, членами якого є 11,5 мільйонів осіб у країні з населенням 57 мільйонів та
неформальною економікою з загальною вартістю 160 мільярдів ранд, але все ще залишається прихованим
сектором економіки. Це підтверджує брак літератури про модель інтеграції «стоквелів» у економічну політику
муніципалітету. Таким чином, розвиток сектору «стоквелів» може бути ключовим для подолання бідності,
зниження рівня безробіття та розширення рівного доступу до економічної власності та накопичення капіталу,
що таким чином підвищує рівень життя. Метою статті є визначення економічних факторів ролі «стоквелів» у
економічному перетворенні у Південній Африці на рівні муніципалітету. У статті використано змішаний
метод. Вибірку з 365 респондентів зі «стоквелів» для кількісного дослідження було обрано з використанням
методу простої випадкової ймовірнісної вибірки. Частка відповідей складає 100 відсотків. Для кількісного
дослідження з використанням методу цільової детермінованої вибірки було опитано керівників шести
директивних органів. У статті показано, що заощадження та інвестиції, бізнес-можливості та створення нових
робочих місць, а також розробка політики, є основними економічними факторами ролі «стоквелів» у
Південній Африці у економічному перетворенні муніципалітету. У статті надано рекомендації для
директивних органів щодо формування політики економічного перетворення з врахуванням «стоквелів» та
економічних факторів їх ролі.
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Исследование роли «стоквелов» (ротационных кредитных союзов) в Южной Африке в
экономическом преобразовании муниципалитета
«Стоквел» представляет собой ротационный кредитный союз, распространенный только в Южной Африке,
имеющий оценочную стоимость 49 миллиардов ранд, членами которого являются 11,5 миллионов человек в
стране с населением 57 миллионов и неформальной экономикой с общей стоимостью 160 миллиардов ранд, но
все еще остается скрытым сектором экономики. Это подтверждает недостаток литературы о модели
интеграции «стоквелов» в экономическую политику муниципалитета. Таким образом, развитие сектора
«стоквелов» может быть ключевым для преодоления бедности, снижения уровня безработицы и расширения
равного доступа к экономической собственности и накоплению капитала, что таким образом повышает
уровень жизни. Целью статьи является определение экономических факторов роли «стоквелов» в
экономическом преобразовании в Южной Африке на уровне муниципалитета. В статье использован
смешанный метод. Выборка из 365 респондентов со «стоквелов» для количественного исследования была
выбрана с использованием метода простой случайной вероятностной выборки. Доля ответов составляет 100
процентов. Для количественного исследования с использованием метода целевой детерминированной
выборки были опрошены руководители шести директивных органов. В статье показано, что сбережения и
инвестиции, бизнес-возможности и создание новых рабочих мест, а также разработка политики, являются
основными экономическими факторами роли «стоквелов» в Южной Африке в экономическом преобразовании
муниципалитета. В статье представлены рекомендации для директивных органов касательно формирования
политики экономического преобразования с учетом «стоквелов» и экономических факторов их роли.
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