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Дослідження ролі фінансової доступності у фінансовій стабільності на
прикладі Йорданії
Метою дослідження є аналіз зв’язку між фінансовою доступністю та фінансовою стабільністю в
Йорданії за допомогою модифікованого звичайного методу найменших квадратів. В основі аналізу
лежать часові ряди з 2006 до 2017 рр. Індекс фінансової доступності було розроблено для оцінки рівня
фінансової доступності, в той час як для оцінки рівня фінансової стабільності було використано індекс
фінансової стабільності, запропонований Центральним банком Йорданії. Результати дослідження
свідчать про незначний позитивний вплив фінансової доступності на фінансову стабільність в
Йорданії. Крім того, у дослідженні використано п’ять контрольних показників. Результати
дослідження свідчать про негативний вплив внутрішнього кредитування приватного сектору,
нерівності доходів, фінансової інтеграції, а також світової фінансової кризи на фінансову стабільність,
в той же час, про значний позитивний вплив реального ВВП на душу населення. Передбачається, що
результати дослідження можуть бути використані директивними та контролюючими органами для
досягнення цілей національної стратегії фінансової доступності в Йорданії.
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Мохаммад О. Аль‐Смади
Исследование роли финансовой доступности в финансовой стабильности на
примере Иордании
Целью исследования является анализ связи между финансовой доступностью и финансовой
стабильностью в Иордании при помощи модифицированного обычного метода наименьших квадратов.
В основе анализа лежат временные ряды с 2006 по 2017 гг. Индекс финансовой доступности был
разработан для оценки уровня финансовой доступности, в то время как для оценки уровня финансовой
стабильности был использован индекс финансовой стабильности, предложенный Центральным банком
Иордании. Результаты исследования свидетельствуют о незначительном позитивном влиянии
финансовой доступности на финансовую стабильность в Иордании. Кроме того, в исследовании
использованы пять контрольных показателей. Результаты исследования свидетельствуют о негативном
влиянии внутреннего кредитования частного сектора, неравенства доходов, финансовой интеграции, а
также мирового финансового кризиса на финансовую стабильность, в то же время, о значительном
позитивном влиянии реального ВВП на душу населения. Предполагается, что результаты исследования
могут быть использованы директивными и контролирующими органами для достижения целей
национальной стратегии финансовой доступности в Иордании.
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обычный метод наименьших квадратов
Классификация JEL: G21, G28
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons Attribution
4.0 International license, что позволяет неограниченное повторное использование, распространение и воспроизведение
на любом носителе при условии наличия соответственной ссылки на оригинальную версию статьи.

