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Банківське кредитне забезпечення: аналіз на основі даних малого бізнесу у Південній Африці
У багатьох країнах світу сектор малого бізнесу вважається важливим економічним фактором. У Південній Африці сектор
малого бізнесу визнаний рушійною силою зростання економіки та важливим джерелом створення робочих місць. Дана
стаття спрямована на ідентифікацію таких факторів, що перешкоджають отриманню банківського фінансування малими
підприємствами в Південній Африці.
Основними даними для проведення даного дослідження слугувало опитування власників малих підприємств, що працюють в
міському окрузі Екурхулені, Гаутенг, Південна Африка. Були розглянуті фактори, які впливають на рішення про видачу
банківського кредиту. Результати дослідження продемонстрували, що такі чинники, як термін проведення бізнес-діяльності,
наявність бізнес-планів, освіта власника бізнесу, досвід власника бізнесу та наявність застави впливають на рішення щодо
надання банківського кредиту. Дане дослідження також показало, що доступність кредитного банківського фінансування є
обмеженням щодо проведення ділової діяльності та розвитку. Результати цього дослідження вказують на те, що згадані
чинники є перешкодою для малого бізнесу щодо доступу до банківських кредитів для фінансування їх діяльності.
Результати цього дослідження є досить цінними для власників малого бізнесу та політиків у пошуку дієвих рішень для
вирішення виявлених бар’єрів.
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Рапхаел Н. Нґцобо
Банковское кредитное обеспечение: анализ на основе данных малого бизнеса в Южной Африке
Во многих странах мира сектор малого бизнеса считается важным экономическим фактором. В Южной Африке сектор
малого бизнеса признан движущей силой роста экономики и важным источником создания рабочих мест. Данная статья
направлена на идентификацию таких факторов, что препятствуют получению банковского финансирования малыми
предприятиями в Южной Африке.
Основными данными для проведения данного исследования послужил опрос владельцев малых предприятий, работающих в
городском округе Екурхулени, Гаутенг, Южная Африка. Были рассмотрены факторы, влияющие на решение о выдаче
банковского кредита. Результаты исследования показали, что такие факторы, как срок проведения бизнес-деятельности,
наличие бизнес-планов, образование владельца бизнеса, опыт владельца бизнеса и наличие залога влияют на решение о
предоставлении банковского кредита. Данное исследование также показало, что доступность кредитного банковского
финансирования является ограничением по проведению деловой деятельности и развития. Результаты этого исследования
указывают на то, что данные факторы являются препятствием для малого бизнеса по доступу к банковским кредитам для
финансирования их деятельности.
Результаты этого исследования достаточно ценные для владельцев малого бизнеса и политиков в поиске действенных
решений для решения выявленных барьеров.
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