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Фінансова грамотність як сполучна ланка між наявністю фінансових ресурсів і зростанням малих і
середніх підприємств у Гані
Існує твердження, що далекоглядне керівництво динамічних малих і середніх підприємств (МСП) центром своєї
стратегії вважає зростання. Однак з'являється дедалі більше робіт, автори яких досліджують те, як фінансова
грамотність може допомогти власникам-менеджерам МСП при прийнятті ними важливих фінансових рішень, які
сприятимуть зростанню бізнесу. У даній статті поняття фінансової грамотності та наявності фінансових ресурсів
змодельовані як різні передумови зростання МСП. Однак у контексті Гани питання граничних умов для таких
моделей отримало дуже мало уваги. Тому, з точки зору ресурсоорієнтованого підходу, автори статті аналізують
вплив імовірності фінансової грамотності (знання) на взаємозв'язок між наявністю фінансових ресурсів і
зростанням МСП, зокрема в контексті Гани. Результати дослідження показали, що високий рівень фінансової
грамотності сприяє тому, що наявність фінансових ресурсів здійснює більш значний позитивний вплив на
зростання малих і середніх підприємств.
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Финансовая грамотность как связующее звено между наличием финансовых ресурсов и ростом
малых и средних предприятий в Гане
Существует утверждение, что дальновидное руководство динамичных малых и средних предприятий (МСП)
центром своей стратегии считает развитие. Однако появляется все больше работ, авторы которых исследуют то,
как финансовая грамотность может помочь собственникам-управляющим МСП при принятии ими важных
решений, способствующих росту бизнеса. В данной статье понятия финансовой грамотности и наличия
финансовых ресурсов смоделированы как разные предпосылки роста МСП. Однако в контексте Ганы вопрос
граничных условий для таких моделей получил очень мало внимания. Поэтому, с точки зрения
ресурсоориентированного подхода, авторы статьи анализируют влияние вероятности финансовой грамотности
(знания) на взаимосвязь между наличием финансовых ресурсов и ростом МСП, в частности в контексте Ганы.
Результаты исследования показали, что высокий уровень финансовой грамотности способствует тому, что наличие
финансовых ресурсов оказывает более значительное положительное воздействие на рост малых и средних
предприятий.
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