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Розвиток фінансової системи в країнах Західних Балкан
Фінансова система підтримує економічне зростання, в той час як нормативна база забезпечує стабільність для інвесторів.
Країни, що розвиваються та мають банкоцентричні фінансові системи не є привабливими для інвесторів. Таким чином,
продовження подібної ситуації призведе до погіршення економічної ситуації. Це особливо стосується одного з найбільш
слаборозвинених регіонів Європи: Західних Балкан. Важливим є те, що в цьому регіоні, країни, що розвиваються, роблять
кроки до фінансової лібералізації, що має допомогти відкрити кордони для притоку капіталу та залучити нові інвестиції.
Основною метою цієї статті є огляд та представлення наявної інформації про розвиток банківської системи у країнах
Західних Балкан щодо структури власності, достатності капіталу, рентабельності кредитів та активів, прибутку від
інвестицій та ліквідності. Ці показники мають забезпечити більш чітку картину розвитку сучасних фінансових систем
країн Західних Балкан, що може бути корисним для порівняння з іншими депресивними регіонами, а також для
виявлення можливостей фінансової трансформації та лібералізації.
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Развитие финансовой системы в странах Западных Балкан
Финансовая система поддерживает экономический рост, в то время как нормативная база обеспечивает стабильность для
инвесторов. Развивающиеся страны, имеющие банкоцентричные финансовые системы, не являются привлекательными
для инвесторов. Таким образом, продолжение подобной ситуации приведет к ухудшению экономической ситуации. Это
особенно касается одного из наиболее слаборазвитых регионов Европы: Западных Балкан. Важно то, что в данном
регионе, развивающиеся страны делают шаги к финансовой либерализации, что должно помочь открыть границы для
притока капитала и привлечь новые инвестиции. Основной целью данной статьи является обзор и представление
существующей информации о развитии банковской системы в странах Западных Балкан касательно структуры
собственности, достаточности капитала, рентабельности кредитов и активов, прибыли от инвестиций и ликвидности.
Данные показатели должны обеспечить более четкую картину развития современных финансовых систем стран Западных
Балкан, что может быть полезным для сравнения с другими депрессивными регионами, а также для выявления
возможностей финансовой трансформации и либерализации.
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