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Безконтрольне кредитування у банківській системі Південної Африки після
запровадження Закону про кредитування
Однією з основних цілей запровадження Закону про кредитування від 2005 року в ПАР є скорочення надмірної
заборгованості споживачів шляхом заохочення кредиторів до запровадження практики відповідального
кредитування. Мета цього дослідження – визначити, чи скоротили вимоги цього Закону щодо забезпечення
відповідального кредитування кількість випадків безконтрольного кредитування. Інформацію було зібрано
шляхом телефонного опитування кредитних консультантів та поглибленого інтерв’ювання банківських
службовців. Для аналізу даних було використано описову статистику, в той час як дані поглиблених інтерв’ю
були проаналізовані за допомогою тематичного підходу. Думки кредиторів щодо скорочення кількості випадків
безконтрольного кредитування завдяки введенню Закону розділилися. Кредитні консультанти наголошують на
безвідповідальності кредиторів у наданні кредитів. Навпаки, банківські службовці наголошують на дотриманні
вимог Закону. При цьому, обидві групи респондентів погоджуються з безвідповідальністю позичальників. Як
наслідок, інформування споживачів є необхідним для розуміння ними переваг та ризиків кредитування. Автор
статті також рекомендує проведення перевірок кредиторів на предмет дотримання вимог Закону про
кредитування.
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Стивен О. Мигиро
Бесконтрольное кредитование в банковской системе Южной Африки после
внедрения Закона о кредитовании
Одной из основных целей внедрения Закона о кредитовании от 2005 года в ЮАР является сокращение
чрезмерной задолженности потребителей путём поощрения кредиторов во внедрении практики ответственного
кредитования. Цель данного исследования – определить, сократили ли требования данного Закона касательно
обеспечения ответственного кредитования количество случаев бесконтрольного кредитования. Информация
была собрана путём телефонного опроса кредитных консультантов и углубленного интервьюирования
банковских служащих. Для анализа данных была использована описательная статистика, в то время как данные
углубленных интервью были проанализированы с помощью тематического подхода. Мнения кредиторов о
сокращении числа случаев бесконтрольного кредитования благодаря введению Закона разделились. Кредитные
консультанты подчеркивают безответственность кредиторов в предоставлении кредитов. Напротив, банковские
служащие подчеркивают соблюдение требований Закона. При этом, обе группы респондентов согласны с
безответственностью заемщиков. Как следствие, информирование потребителей является необходимым для
понимания ими преимуществ и рисков кредитования. Автор статьи также рекомендует проведение проверок
кредиторов на предмет соблюдения требований Закона о кредитовании.
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