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Лібералізація чи регулювання: зважений підхід до перетворення фінансової системи,
орієнтованої на банки, в країнах, що розвиваються
Стабільна, прозора фінансова система надає впевненості серед інвесторів та підтримує загальний розвиток
економіки. Негнучке регулювання схильне уповільнювати економічний прогрес, роблячи країни менш
привабливими для інвесторів.
Країни, фінансові системи яких орієнтовані на банки, схильні бути менш привабливими для інвесторів, отже, їх
довгостроковою метою є показати гнучкість через лібералізацію, приваблюючи нових інвесторів та гарантуючи
виживання у досить конкурентних та невблаганних глобальних умовах. Успіх лібералізації є навіть більш
важливим для країн, що розвиваються та їх спроб відкрити кордони для потоків капіталу та приваблення нових
інвестицій. В той час як фінансова лібералізація впливає на всі сектор економіки та прямо впливає на її
розвиток, гарантії розвитку вона не дає. Скасування фінансових обмежень може вплинути на розподіл капіталу,
збільшення волатильності, створення проблем для банків і т. ін. Щоб підтримати спроби лібералізації, дуже
важливо зрозуміти природу бізнесу у банківській сфері, критичність прозорої та ефективної регулятивної бази,
а також очікування потенційних інвесторів.
Основною метою цієї статті є обговорення процесу фінансової лібералізації у країнах, що розвиваються та
мотивація політиків враховувати наявні уроки при створенні зваженого підходу до процесів фінансової
(де)регуляції, направлених на фінансовий розвиток та інтеграцію у глобальну фінансову інфраструктуру.
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Либерализация или регулирование: взвешенный подход к преобразованию финансовой
системы, ориентированной на банки, в развивающихся странах
Стабильная, прозрачная финансовая система придает уверенности среди инвесторов и поддерживает общее
развитие экономики. Жесткое регулирование склонно замедлять экономический прогресс, делая страны менее
привлекательными для инвесторов.
Страны, финансовые системы которых ориентированы на банки, склонны быть менее привлекательными для
инвесторов, следовательно, их долгосрочной целью является показать гибкость через либерализацию,
привлекая новых инвесторов и гарантируя выживание в достаточно конкурентных и неумолимых глобальных
условиях. Успех либерализации является даже более важным для развивающихся стран и их попыток открыть
границы для потоков капитала и привлечения новых инвестиций. В то время как финансовая либерализация
влияет на все секторы экономики и напрямую влияет на ее развитие, гарантии развития она не дает. Отмена
финансовых ограничений может повлиять на распределение капитала, увеличение волатильности, создание
проблем для банков и т.д. Чтобы поддержать попытки либерализации, очень важно понять природу бизнеса в
банковской сфере, критичность прозрачной и эффективной регулятивной базы, а также ожидания
потенциальных инвесторов.
Основной целью этой статьи является обсуждение процесса финансовой либерализации в развивающихся
странах и мотивация политиков учитывать имеющиеся уроки при создании взвешенного подхода к процессам
финансовой (де)регуляции, направленным на финансовое развитие и интеграцию в глобальную финансовую
инфраструктуру.
Ключевые слова: финансовая либерализация, финансовое регулирование, экономическое развитие, развивающиеся
страны.
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