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Фактори, що перешкоджають використанню банківських послуг в сільських місцевостях
Південної Африки
У даній статті представлені фактори, через які населення не бажає використовувати банківських послуг в сільських
місцевостях Південної Африки. Дослідження проводилося на основі даних шести країн, зокрема Ботсвана, Намібія,
Мозамбік, Танзанія, Замбія та Зімбабве. Було сформовано фокус-групу з 10 чоловік із кожної із зазначених країн Південної
Африки, яка була використана для отримання суб’єктивних оцінок, точок зору, реакцій, поглядів, досвіду, з метою
отримання відповіді на питання: чому люди не бажають використовувати банківські грошові кошти? Люди, з сільських
місцевостей Південної Африки, не бажають передавати свої гроші в банки, і причин цьому багато. Якщо не будуть
застосовані виправні заходи, то сільські регіони Південної Африки продовжуватимуть залишатися без банківського
обслуговування протягом наступних п’яти десятиліть.
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Факторы, что препятствуют использованию банковских услуг в сельских местностях Южной
Африки
В данной статье представлены факторы, за которых население не желает использовать банковские услуги в сельской
местности Южной Африки. Исследование проводилось на основе данных шести стран, в частности Ботсвана, Намибия,
Мозамбик, Танзания, Замбия и Зимбабве. Было сформировано фокус-группу из 10 человек с каждой из указанных стран
Южной Африки, которая была использована для получения субъективных оценок, точек зрения, реакций, взглядов, опыта, с
целью получения ответа на вопрос: почему люди не хотят использовать банковские денежные средства ? Люди, из сельских
местностей Южной Африки, не желают передавать свои деньги в банки, и причин этому много. Если не будут применены
исправительные меры, то сельские регионы Южной Африки продолжать оставаться без банковского обслуживания в
течение следующих пяти десятилетий.
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