Шаха Файзал
Фінансова поведінка та її взаємозв’язок з резидентністю
Двохфакторна модель фінансової поведінки дозволяє аналізувати фінансову інформацію та особисті фінансові
плани респондентів. Вона допомагає визначити загальну і специфічну особисту фінансову поведінку. Метою
цього дослідження є аналіз зв’язку між резидентністю та фінансовою поведінкою за допомогою моделі
ORTOFIN. Для досягнення цієї мети було проведене анкетування 167 робітників-резидентів у Індії та 62
емігрантів, що працюють у Саудівській Аравії. Оскільки більшість емігрантів працюють в особливих умовах і
часто стикаються з ризиками, вони невпевнені у своєму майбутньому. Автор робить припущення, що ці
особливі умови впливають на тип їх фінансової поведінки, що відрізняється від фінансової поведінки
робітників-резидентів. Однак, результати дослідження свідчать про відсутність зв’язку між статусом резидента
та фінансовою поведінкою респондентів. Результати дослідження є надзвичайно важливими та містять
практичні поради для фінансових установ, які обслуговують емігрантів.
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Финансовое поведение и его взаимосвязь с резидентностью
Двухфакторная модель финансового поведения позволяет анализировать финансовую информацию и личные
финансовые планы респондентов. Она помогает определить общее и специфическое личное финансовое
поведение. Целью настоящего исследования является анализ взаимосвязи между резидентностью и
финансовым поведением с помощью модели ORTOFIN. Для достижения этой цели было проведено
анкетирование 167 работников-резидентов в Индии и 62 эмигрантов, работающих в Саудовской Аравии.
Поскольку большинство эмигрантов работают в особых условиях и часто сталкиваются с рисками, они
неуверены в своем будущем. Автор делает предположение, что эти особые условия влияют на тип их
финансового поведения, отличающегося от финансового поведения рабочих-резидентов. Однако, результаты
исследования свидетельствуют об отсутствии связи между статусом резидента и финансовым поведением
респондентов. Результаты исследования чрезвычайно важны и содержат практические советы для финансовых
учреждений, которые обслуживают эмигрантов.
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