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Соціальна інтеграція та фінансова інклюзія вимушених переселенців у країнах Чорної
Африки
Більшість державних і міжнародних фінансових установ по всьому світу запровадили фінансову інклюзію як
надійну платформу для досягнення Цілей сталого розвитку, а саме боротьби з голодом і бідністю, зменшення
нерівності та створення нових робочих місць. Ці спроби не дадуть великих результатів, якщо значна частина
населення має обмежений доступ до соціальних і формальних фінансових послуг через порушення
громадського порядку. Проаналізовано зв’язок між соціальною ізоляцією вимушених переселенців від
доступу до формальних фінансових послуг у двадцяти-семи країнах Чорної Африки. Для аналізу
короткострокових панельних даних, отриманих з бази даних Світового банку, було використано модель
корекції помилок Гренджера та узагальнений метод моментів. Зроблено висновок про негативний
довгостроковий зв’язок між соціальною ізоляцією та фінансовою інклюзією. Зростання соціальної загрози з
часом призведе до обмеження доступу все більшої кількості людей до формальних фінансових послуг. У
статті надано рекомендації, серед усього іншого, для уряду щодо допомоги вимушеним переселенцям з
пошуком роботи та їх успіхом. Зокрема, люди у таборах біженців і вимушених переселенців повинні пройти
навчання для отримання навичок, які дозволять їм стати самозайнятими, створити для себе добробут і робити
активний внесок у сталий економічний розвиток для країни перебування, а не просто забезпечувати себе їжею
та іншими пакетами соціальної допомоги в якості тимчасової допомоги для виживання.
Ключові слова: соціальна ізоляція, бідність, соціальна інтеграція, безробіття, Цілі сталого розвитку
Класифікація JEL: E26, I30, D31, G20
Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0
International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та відтворення, забороняє використання матеріалів у комерційних
цілях та вимагає наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.

Ачугамону Беде Узома, Кехинде А. Адетилойе, Адегбите О. Эстер, Годсвил Осагие Осума
Социальная интеграция и финансовая инклюзия вынужденных переселенцев в странах
Чёрной Африки
Большинство государственных и международных финансовых учреждений по всему миру внедрили
финансовую инклюзию как надежную платформу для достижения Целей устойчивого развития, а именно
борьбы с голодом и бедностью, уменьшения неравенства и создания новых рабочих мест. Эти попытки не
дадут больших результатов, если значительная часть населения имеет ограниченный доступ к социальным и
формальным финансовым услугам из-за нарушения общественного порядка. Проанализирована связь между
социальной изоляцией вынужденных переселенцев от доступа к формальным финансовым услугам в
двадцати-семи странах Черной Африки. Для анализа краткосрочных панельных данных, полученных из базы
данных Всемирного банка, были использованы модель коррекции ошибок Гренджера и обобщенный метод
моментов. Сделан вывод об отрицательной долгосрочной связи между социальной изоляцией и финансовой
инклюзией. Рост социальной угрозы со временем приведет к ограничению доступа все большего количества
людей к формальным финансовым услугам. В статье даны рекомендации, среди всего прочего, для
правительства относительно помощи вынужденным переселенцам с поиском работы и их успехом. В
частности, люди в лагерях беженцев и вынужденных переселенцев должны пройти обучение для получения
навыков, которые позволят им стать самозанятыми, создать для себя благосостояние и вносить активный
вклад в устойчивое экономическое развитие для страны пребывания, а не просто обеспечивать себя едой и
другими пакетами социальной помощи в качестве временной помощи для выживания.
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