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Проблеми фінансування малих роздрібних підприємств у Південній Африці: порівняння
точок зору позичальників (роздрібних підприємств) та кредиторів (банків)
Малі роздрібні підприємства є важливими для росту економіки Південної Африки. Хоча більшість цих підприємств
потребують більше активів для реалізації можливостей ведення бізнесу, результати минулих досліджень вказують на те, що,
схоже, їх загальний доступ до банківських кредитів та інших фінансових посередників є обмеженим. Як правило, керівниками
малих роздрібних підприємств є підприємці, яким бракує фінансових знань, але банки, в процесі прийняття рішення про
надання кредиту, дуже покладаються на фінансову інформацію, надану цими підприємцями. Зважаючи на вищесказане, метою
цього дослідження є виявлення перешкод, що обмежують доступ малих роздрібних підприємств у Південній Африці до джерел
кредитування, з точки зору кредиторів (банківських установ) та позичальників (роздрібних підприємств). Крім того, автори
зосереджують увагу на заходах для подолання цих перешкод. Було проведено якісне дослідження, в результаті якого були
зібрані дані за допомогою напівструктурованих інтерв’ю з управлінським персоналом банків та інших банківських установ, а
також незалежних експертів, власників та менеджерів роздрібних підприємств. Результати дослідження свідчать, що
можливості отримання кредиту є доступними для малих роздрібних підприємств, але доступ до джерел є обмеженим в
основному через суворі банківські правила та фактори, пов’язані з власниками малих роздрібних підприємств.
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Проблемы финансирования малых розничных предприятий в Южной Африке: сравнение
точек зрения заемщиков (розничных предприятий) и кредиторов (банков)
Малые розничные предприятия являются важными для роста экономики Южной Африки. Хотя большинство этих
предприятий требуют больше активов для реализации возможностей ведения бизнеса, результаты прошлых исследований
указывают на то, что, похоже, их общий доступ к банковским кредитам и другим финансовым посредникам является
ограниченным. Как правило, руководителями малых розничных предприятий являются предприниматели, которым не хватает
финансовых знаний, но банки, в процессе принятия решения о предоставлении кредита, очень полагаются на финансовую
информацию, предоставленную этими предпринимателями. Принимая во внимание вышесказанное, целью данного
исследования является выявление препятствий, ограничивающих доступ малых розничных предприятий в Южной Африке к
источникам кредитования, с точки зрения кредиторов (банковских учреждений) и заемщиков (розничных предприятий). Кроме
того, авторы сосредоточены на мерах для преодоления данных препятствий. Было проведено качественное исследование, в
результате которого были собраны данные с помощью полуструктурированных интервью с управленческим персоналом
банков и других банковских учреждений, а также независимых экспертов, владельцев и менеджеров розничных предприятий.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что возможности получения кредита являются доступными для малых
розничных предприятий, но доступ к источникам ограничен в основном строгими банковскими правилами и факторами,
связанными с владельцами малых розничных предприятий.
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заемщики, кредиторы.
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