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Роль банківської системи у підтримці фінансової рівноваги підприємств: досвід України
Фінансова рівновага («фінансова стабільність») підприємств, яка забезпечує макроекономічну стабільність
економіки та добробут держави, є передумовою для їх стійкого розвитку, Вона має підтримуватися банківською
системою, яка виконує функцію ефективного перерозподілу капіталу. На сьогоднішній день банківська система
України сама по собі знаходиться в проблемному стані і переживає період змін. Метою дослідження є оцінка
ефективності підтримки банківською системою України фінансової рівноваги підприємств та пошук можливостей
для посилення її ролі у розвитку реального сектору економіки. Автори виділяють три етапи зростання фінансової
рівноваги, кожен з яких може бути підтриманий відповідними банківськими послугами. Результати емпіричного
аналізу доводять той факт, що українські банки успішно підтримують лише перший етап, тобто збалансування
ліквідності. Для кількісної оцінки ролі банківської системи у підтримці фінансової рівноваги було використано
багатоваріантний регресійний аналіз з використанням математичного гностичного аналізу у програмній оболонці
R Console. Дослідження дозволяє зробити висновок про те, що лише модернізація економіки, частка термінових
депозитів суб’єктів господарювання та рівень зростання іпотечних кредитів мають позитивний вплив. Автори
роблять висновок про наявність проблем як для підприємств, так і для банківської системи у сфері розвитку та
впровадження державної економічної політики, які посилюються обмежувальною грошово-кредитною політикою.
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Роль банковской системы в поддержке финансового равновесия предприятий: опыт Украины
Финансовое равновесие («финансовая стабильность») предприятий, обеспечивающее макроэкономическую
стабильность экономики и благосостояние государства, является предпосылкой для их устойчивого развития. Оно
должно поддерживаться банковской системой, выполняющей функцию эффективного перераспределения
капитала. На сегодняшний день банковская система Украины сама по себе находится в проблемном состоянии и
переживает период изменений. Целью исследования является оценка эффективности поддержки банковской
системой Украины финансового равновесия предприятий и поиск возможностей для усиления ее роли в развитии
реального сектора экономики. Авторы выделяют три этапа роста финансового равновесия, каждый из которых
может быть поддержан соответствующими банковскими услугами. Результаты эмпирического анализа
доказывают тот факт, что украинские банки успешно поддерживают лишь первый этап, то есть сбалансирование
ликвидности. Для количественной оценки роли банковской системы в поддержке финансового равновесия был
использован многовариантный регрессионный анализ с использованием математического гностического анализа
в программной оболочке R Console. Исследование позволяет сделать вывод о том, что лишь модернизация
экономики, доля срочных депозитов субъектов хозяйствования и уровень роста ипотечных кредитов имеют
положительное влияние. Авторы делают вывод о наличии проблем как для предприятий, так и для банковской
системы в сфере развития и внедрения государственной экономической политики, которые усиливаются
ограничительной денежно-кредитной политикой.
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