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Дослідження зв’язку між розвитком банківського сектору та інклюзивним зростанням
Згідно з моделлю інклюзивного зростання замість збільшення прибутку ключовою ціллю економічної політики
стає добробут. В той час як розвиток банківського сектору зазвичай вважається фактором зростання, немає
чіткого розуміння його впливу на інклюзивне зростання. У статті проаналізовано зв’язок між якісним
розвитком банківського сектору, який вимірюється в аспекті доступності послуг, кредитних ресурсів,
стабільності та надійності банківської діяльності, та інклюзивним зростанням. Для визначення зв’язку між
розвитком банківської системи та інклюзивним зростанням було використано панельну регресію для вибірки з
46 країн, обраних на основі затверджених принципів надійності ресурсів, послідовності методології,
допустимого ступеня пробілів у даних та поділених на групи згідно з класифікацією Світового банку.
Оцінка регресії та тести свідчать про якість побудованих моделей та показують такі результати: доступність
банківських послуг, виражена кількістю банкоматів, сприяє інклюзивному зростанню усіх груп країн. Навпаки,
збільшення кількості комерційних банків має обернений зв’язок між країнами з високим доходом і доходом
вище середнього, та прямий зв’язок для країн з доходом нижче середнього. Збільшення обсягів банківського
кредитування негативно впливає на інклюзивне зростання для країн з високим доходом і доходом нижче
середнього. Стабільність банківського сектору, виражена співвідношенням між банківським капіталом і
активами, має значення в плані інклюзивного зростання лише для країн з високим доходом, в той час як цей
показник є статистично незначущим для країн з доходом вище середнього і нижче середнього.
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Исследование связи между развитием банковского сектора и инклюзивным ростом
Согласно модели инклюзивного роста вместо увеличения прибыли ключевой целью экономической политики
становится благосостояние. В то время как развитие банковского сектора обычно считается фактором роста,
нет четкого понимания его влияния на инклюзивный рост. В статье проанализирована связь между
качественным развитием банковского сектора, измеряемого в аспекте доступности услуг, кредитных ресурсов,
стабильности и надежности банковской деятельности, и инклюзивным ростом. Для определения связи между
развитием банковской системы и инклюзивным ростом была использована панельная регрессия для выборки из
46 стран, выбранных на основе утвержденных принципов надежности ресурсов, последовательности
методологии, допустимой степени пробелов в данных и поделенных на группы согласно классификации
Всемирного банка.
Оценка регрессии и тесты свидетельствуют о качестве построенных моделей и показывают такие результаты:
доступность банковских услуг, выраженная количеством банкоматов, способствует инклюзивному росту всех
групп стран. Наоборот, увеличение количества коммерческих банков имеет обратную связь между странами с
высоким доходом и доходом выше среднего, и прямую связь для стран с доходом ниже среднего. Увеличение
объемов банковского кредитования негативно влияет на инклюзивный рост для стран с высоким доходом и
доходом ниже среднего. Стабильность банковского сектора, выраженная соотношением между банковским
капиталом и активами, имеет значение в плане инклюзивного роста только для стран с высоким доходом, в то
время как данный показатель является статистически незначимым для стран с доходом выше среднего и ниже
среднего.
Ключевые слова: инклюзивный рост, благосостояние, банковский сектор, влияние, панельные данные
Классификация JEL: G21, O40
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons
Attribution 4.0 International license, что позволяет неограниченное повторное использование, распространение и
воспроизведение на любом носителе при условии наличия соответствующей ссылки на оригинальную версию
статьи.

