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Зростання міжнародних фінансових центрів у банківських та ринкових фінансових
системах
Міжнародний фінансовий центр (МФЦ), такий як Лондон або Нью-Йорк, є одним з численних факторів, що
сприяють подальшому економічному успіху своїх країн у двадцятому столітті. Багато країн зі змінним успіхом
намагалися створити власні МФЦ. У цьому дослідженні розглядаються фактори, які можуть передбачати появу
МФЦ та відмінності у фінансовому масштабі. Особливий інтерес представляють відмінності між фінансовими
системами, які засновані на банках та системах на основі капіталу, а також те, як вони впливають на зростання
та успіх МФЦ. Результати показують, що банківські системи є в незначній мірі більш ефективними у просуванні
та отриманні вигоди від МФЦ. Посилення регулювання фінансових ринків також позитивно впливає на
зростанням МФЦ і результати, які отримує економіка. Разом, це свідчить про те, що оптимальна комбінація
політики для сприяння МФЦ може передбачати певну участь уряду, за винятком підтримки вільних фінансових
ринків приватного сектора.
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Рост международных финансовых центров в банковских и рыночных финансовых
системах
Международный финансовый центр (МФЦ), такой как Лондон или Нью-Йорк, является одним из
многочисленных факторов, способствующих дальнейшему экономическому успеху страны в двадцатом веке.
Многие страны с переменным успехом пытались создать собственные МФЦ. В этом исследовании
рассматриваются факторы, которые могут предусматривать появление МФЦ и их различия в финансовом
масштабе. Особый интерес представляют различия между финансовыми системами, которые основаны на банках
и системах на основе капитала, а также то, как они влияют на рост и успех МФЦ. Результаты показывают, что
банковские системы в незначительной степени эффективнее в продвижении и получении выгоды от МФЦ.
Усиление регулирования финансовых рынков также положительно влияет на рост МФЦ и результаты, которые
получает экономика. Все это свидетельствует о том, что оптимальное сочетание политики для содействия МФЦ
может предусматривать определенное участие правительства, за исключением поддержки свободных
финансовых рынков частного сектора.
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