Зелеке Ворку
Аналіз показників рентабельності малих гірничодобувних компаній у вугільному
регіоні Вітбанк у Південній Африці
Для визначення причин банкрутства малих гірничодобувних компаній у вугільному регіоні
Вітбанк у провінцій Мпумаланга було проведене розвідувальне дослідження на основі даних,
зібраних від 120 висококваліфікованих працівників малих гірничодобувних компаній у
вищезгаданому регіоні. Думки малих гірничодобувних компаній щодо перешкод до
продуктивності були оцінені на основі шкали, запропонованої Хенішем, Доробанту та Нартеєм
(2014). Дані були зібрані на основі 24 соціально-економічних показників та проаналізовані за
допомогою логістичного аналізу. Основним результатом дослідження є те, що 74,17 %
респондентів вважають свої компанії прибутковими та продуктивними. Автор виявив, що висока
вартість транспортних перевезень [OR = 4,51; P = 0,003; 95 % CI = (2,26, 7,58)], низька потреба у
продукції гірничодобування [OR = 2,65; P = 0,009; 95 % CI = (1,86, 6,14)] та нездатність зміцнити
репутацію малих гірничодобувних компаній в очах громадськості [OR = 2,53; P = 0,015; 95 %
CI = (1,80, 5,76)] мають негативний вплив на продуктивність гірничодобувних компаній.
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Зелеке Ворку
Анализ показателей рентабельности малых горнодобывающих компаний в
угольном регионе Витбанк в Южной Африке
Для определения причин банкротства малых горнодобывающих компаний в угольном регионе
Витбанк в провинции Мпумаланга было проведено разведывательное исследование на основе данных,
собранных от 120 высококвалифицированных работников малых горнодобывающих компаний в
вышеупомянутом регионе. Мнения малых горнодобывающих компаний относительно препятствий к
продуктивности были оценены на основе шкалы, предложенной Хенишем, Доробанту и Нартеем
(2014). Данные были собраны на основе 24 социально-экономических показателей и
проанализированы с помощью логистического анализа. Основным результатом исследования является
то, что 74,17 % респондентов считают свои компании прибыльными и продуктивными. Автор выявил,
что высокая стоимость транспортных перевозок [OR = 4,51; P = 0,003; 95 % CI = (2,26, 7,58)], низкая
потребность в продукции горной добычи [OR = 2,65; P = 0,009; 95 % CI = (1,86, 6,14)] и неспособность
укрепить репутацию малых горнодобывающих компаний в глазах общественности отрицательно
влияют на продуктивность горнодобывающих компаний.
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