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Аналіз впливу фінансового розвитку на економічне зростання: досвід Йорданії
Метою статті є аналіз впливу розвитку фінансового ринку та банківської системи на економічне зростання
Йорданії на основі річних даних за період з 1993 по 2017 рр. Результати використання таких методів як тест
Йохансена на коінтеграцію, векторна авторегресійна модель виправлення помилок і тест Гренджера на
причинність, у яких ВВП було використано як показник економічного зростання, свідчать про те, що реальна
ринкова вартість акцій (ринковий капітал) та обіг акцій є показниками для фінансового ринку, грошова маса у
широкому сенсі та місцеве кредитування є показниками для банківського сектору.
Результати дослідження свідчать про незмінність показників дослідження, їх інтеграцію на 2 рівні
впорядкованості, та довгостроковий зв’язок між показниками відповідно до тесту Йохансена на коінтеграцію.
Результати використання векторної авторегресійної моделі виправлення помилок підтверджують
короткостроковий зв’язок між показниками та ВВП та короткостроковий вплив LCAP, LTURN, LM2, LCR на ВВП.
Аналіз розкладання варіації свідчить про майже однаковий вплив розвитку банківської системи та розвитку
фінансового ринку на економічне зростання. Результати аналізу так само відповідають гіпотезі слідування за
попитом.
Ключові слова: фінансовий розвиток, економічне зростання, модель векторної авторегресії, векторна
авторегресійна модель виправлення помилок.
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Анализ влияния финансового развития на экономический рост: опыт Иордании
Целью статьи является анализ влияния развития финансового рынка и банковской системы на экономический рост
Иордании на основе годовых данных за период с 1993 по 2017 гг. Результаты использования таких методов как
тест Йохансена на коинтеграцию, векторная авторегрессионная модель исправления ошибок и тест Грэнджера на
причинность, в которых ВВП был использован как показатель экономического роста, свидетельствуют о том, что
реальная рыночная стоимость акций (рыночный капитал) и обращение акций являются показателями для
финансового рынка, денежная масса в широком смысле и местное кредитование являются показателями для
банковского сектора.
Результаты исследования свидетельствуют о неизменности показателей исследования, их интеграции на 2 уровне
упорядоченности, и долгосрочной связи между показателями в соответствии с тестом Йохансена на коинтеграцию.
Результаты использования векторной авторегрессионной модели исправления ошибок подтверждают
краткосрочную связь между показателями и ВВП и краткосрочное влияние LCAP, LTURN, LM2, LCR на ВВП.
Анализ разложения вариации свидетельствует о почти одинаковом влиянии развития банковской системы и
развития финансового рынка на экономический рост. Результаты анализа также соответствуют гипотезе
следования за спросом.
Ключевые слова: финансовое развитие, экономический рост, модель векторной авторегрессии, векторная
авторегрессионная модель исправления ошибок.
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