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Вплив фінансової інклюзивності на результати діяльності банків та ризик: нові дані з
Близького Сходу, Північної Африки, Афганістану та Пакистану
Метою статті є аналіз взаємозв'язку між факторами фінансової інклюзивності та показниками ефективності
та ризиком банків регіону Близького Сходу, Північної Африки, Афганістану та Пакистану (MENAP). Вибірка
містить у собі 271 банк з 24 країн регіону, а також мікро- та макрозмінні, що впливають на рівень
ефективності та ризику цих установ. Результати показують, що підвищення рівня фінансової інклюзивності
в регіоні може сприяти підвищенню ефективності діяльності банків і зменшенню ризику. Вказується також
на те, яким чином ці банки можуть отримати більше користі від фінансової інклюзивності в плані зменшення
ризику. Подальші роботи можуть містити аналіз інструментів фінансової інклюзивності з метою вивчення
взаємозв'язку між нею та ефективністю і ризиком банків у країнах, що розвиваються. Для кожної країни
MENAP можна провести більше досліджень, щоб проаналізувати їхні характеристики та вплив фінансової
інклюзивності на результати діяльності банку та ризик. Крім того, слід вивчити взаємозв’язок між
нормативними вимогами, правилами та фінансовою інклюзивністю в різних країнах.
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Влияние финансовой инклюзивности на результаты деятельности банков и риск: новые
данные с Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана и Пакистана
Целью статьи является анализ взаимосвязи между факторами финансовой инклюзивности и показателями
эффективности и риска банков региона Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана и Пакистана
(MENAP). Выборка включает 271 банк из 24 стран региона, а также микро- и макропеременные, влияющие
на показатели эффективности и риска этих учреждений. Результаты показывают, что повышение уровня
финансовой инклюзивности в регионе может способствовать повышению эффективности деятельности
банков и уменьшению риска. Указывается также, каким образом эти банки могут получить больше пользы
от финансовой инклюзивности в плане уменьшения риска. Дальнейшие работы могут включать анализ
инструментов финансовой инклюзивности с целью изучения взаимосвязи между ней и эффективностью и
риском банков в развивающихся странах. Для каждой страны MENAP можно провести больше
исследований, чтобы проанализировать их характеристики и влияние финансовой инклюзивности на
результаты деятельности банка и риск. Кроме того, следует изучить взаимосвязь между нормативными
требованиями, правилами и финансовой инклюзивностью в разных странах.
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