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Малі виробники виробів ручної роботи як інструмент економічного зростання в сільській
місцевості та подолання бідності
У Південній Африці використання економічних можливостей у галузі виробництва виробів ручної роботи
може стати джерелом доходу та створити робочі місця для простих громадян, які живуть у сільській
місцевості. Потенціальний внесок малих виробників виробів ручної роботи у сталий розвиток і подолання
бідності ще досліджено недостатньо. Ця галузь також вважається галуззю з великим потенціалом зростання,
але рівень наданої підтримки є низьким. Метою дослідження є оцінка соціально-економічних факторів впливу
на стійкість малих виробників виробів ручної роботи, які працюють у провінції КваЗулу-Натал. Дані було
зібрано від стратифікованої випадкової вибірки зі 169 підприємств у різних районах провінції КваЗулу-Натал
за допомогою структурованого опитування. Для аналізу даних було використано пакет статистичних програм
STATA. Отримані результати дослідження показали, що 84 підприємства (42,86%) не були стійкими, тоді як
112 з 196 підприємств (57,14%) були стійкими. Відсоток загальної правильної класифікації для цієї процедури
становить 77,96%. Відсоток чутливості для узгодженої логістичної регресійної моделі становить 60,71%.
Відсоток специфічності для узгодженої логістичної регресійної моделі становить 82,14%. P-значення,
отримане за критерієм узгодженості Хосмера-Лемешова, становить 0,0884 > 0,05, що вказує на доволі високу
надійність узгодженої логістичної регресійної моделі. Результати аналізу свідчать про значний вплив цих двох
факторів на стійкість вищезгаданих підприємств та зниження рівня підтримки цих підприємств неурядовими
організаціями.
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Малые производители изделий ручной работы как инструмент экономического роста в
сельской местности и преодоления бедности
В Южной Африке использование экономических возможностей в области производства изделий ручной
работы может стать источником дохода и создать рабочие места для простых граждан, живущих в сельской
местности. Потенциальный вклад малых производителей изделий ручной работы в устойчивое развитие и
преодоление бедности еще исследовано недостаточно. Эта отрасль также считается отраслью с большим
потенциалом роста, но уровень предоставляемой поддержки является низким. Целью исследования является
оценка социально-экономических факторов влияния на устойчивость малых производителей изделий ручной
работы, работающих в провинции КваЗулу-Натал. Данные были собраны от стратифицированной случайной
выборки из 169 предприятий в разных районах провинции КваЗулу-Натал с помощью структурированного
опроса. Для анализа данных был использован пакет статистических программ STATA. Полученные
результаты исследования показали, что 84 предприятия (42,86%) не были устойчивыми, тогда как 112 из 196
предприятий (57,14%) были устойчивыми. Процент общей правильной классификации для этой процедуры
составляет 77,96%. Процент чувствительности для согласованной логистической регрессионной модели
составляет 60,71%. Процент специфичности для согласованной логистической регрессионной модели
составляет 82,14%. P-значение, полученное по критерию согласованности Хосмера-Лемешова, составляет
0,0884 > 0,05, что указывает на достаточно высокую надежность согласованной логистической регрессионной
модели. Результаты анализа свидетельствуют о значительном влиянии этих двух факторов на устойчивость
вышеупомянутых предприятий и снижении уровня поддержки этих предприятий неправительственными
организациями.
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