Клімова О.І. Регіональні банківські системи та регіональний економічний розвиток: сутність і взаємозв’язок

УДК 336.71:338.24
Клімова О.І.,
к.е.н., ДДУУ

РЕГІОНАЛЬНІ БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК: СУТНІСТЬ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК
У статті за допомогою методу монографічного аналізу подано визначення понять «регіональні банки» та «банки
національного масштабу». Зроблено висновок про те, що для забезпечення економічного розвитку периферійних регіонів України необхідна така структура регіональної банківської системи, в якій переважає високий ступінь інтеграції
між регіональними банками й банками національного масштабу. При цьому ключовим фактором є те, що регіональні
банки мають зберігати свою самостійність.
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ВСТУП
Однією з декількох спільних рис більшості країн з ринковою економікою у розвинених, а також слаборозвинених країнах є, безсумнівно, нерівномірний розподіл економічної діяльності у
межах кожної країни. В Україні поруч із розвиненими регіонами, де зосереджені найбільш конкурентоспроможні галузі промисловості, функціонують також і периферійні регіони, які характеризується відсутністю ділової активності та незначними перспективами зростання. Цей факт зазвичай можна пояснити такими факторами, як збільшення доходів або зовнішніми факторами. Навпаки, припускаючи, що мобільність капіталу є майже повною в єдиній монетарній зоні (такій як
нація), набагато менше значення надається фінансовим змінним. Дійсно, коли така гіпотеза підтверджується, доступність фінансових ресурсів ніколи не можна вважати фактором, що впливає на
регіональний економічний розвиток. Однак коли враховуються транзакційні та/або інформаційні
витрати, можна легко зрозуміти, що у реальному світі регіональні кредитні ринки принаймні частково сегментовані. Тим не менш якщо кредитні ринки географічно сегментовані, то фінансові
змінні можуть бути фундаментальним фактором, який пояснює розрив між доходами та випуском
і невдалу конвергенцію між регіонами.
У сучасних умовах винятково важливе значення має стійка й повноцінно функціонуюча регіональна мережа кредитних організацій, здатних забезпечувати регіональний сегмент економіки
повним спектром банківських послуг, та особливо реальний сектор економіки довгостроковими
кредитними ресурсами. Одним із найбільш пріоритетних механізмів залучення довгострокових
фінансових ресурсів в економіку регіонів сьогодні є регіональна банківська система. Успішне
вирішення даної проблеми значною мірою визначає ефективність вітчизняної економіки в цілому. У зв’язку з цим необхідний пошук нових завдань економічного й соціального розвитку регіональної системи, активізації регіональної економічної політики. Одним із найважливіших напрямків регіональної економічної політики є інвестиційна політика й політика розвитку банківського сектора регіону.
За останні роки в економічній теорії питання регіональних банківських систем та регіонального економічного розвитку набуло зростаючого інтересу. Зокрема, дослідженням цієї проблеми
займались такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як О. Васюренко, К. Вівес Торрентс, Г. Галлі,
А. Гончарук, К. Джанніні, О. Дзюблюк, М. Долішній, Дж. Досі, Є. Жуков, В. Кисельов, О. Лаврушин, Л.І. Накамура, Л. Папі, М. Савлук, Дж. Сінкі-мол., Т. Смовженко, Р. Фаіні, К. Фаверо,
М. Яремчук та багато інших.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У дослідженнях вчених [1-7; 10-13] вирішувались важливі аспекти відносин між регіональними кредитними ринками та регіональними економіками. Однак, по-перше, вони не обґрунтовують формування банківської поведінки. По-друге, не зачіпаються питання про розподіл фінансових ресурсів між різними галузями промисловості регіонів, тоді як вважається, що взаємодія регіональних банківських систем і регіональних економік відбувається тільки через рівень процентних ставок і величину фінансових ресурсів, наявних у тому чи іншому регіоні. По-третє, не враховуються взаємодія між регіональними банками й банками національного масштабу та ефективність
таких банків у сприянні регіональному економічному розвитку.
Отже, метою даної статті є визначення структури регіональної банківської системи, яка найбільш
сприятиме регіональному економічному розвитку.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Регіональність у банківській системі постає важливим фактором ефективності комерційних
банків України, та їх подальший розвиток має відбуватися з урахуванням особливостей регіону,
де вони створені (працюють). Можна також стверджувати, що в сучасних умовах питання регіоналізації стають наріжним каменем процесу формування стратегії розвитку держави в цілому та
її фінансової системи зокрема [1].
О. Толстогузов під периферійними регіонами розуміє такі регіони, які характеризуються віддаленістю (географічною або інституціональною) від зони високої щільності економічної діяльності. Це залежна територія (причому залежна від одного або більше центрів практично в усіх
сферах забезпечення й діяльності), яка контролює переважно лише власні ресурси, підлягає сильному впливу кон’юнктури навіть далеких ринків, у тій або іншій мірі може бути ізольованою від
інших периферій, часто у меншій мірі сприяє комунікаційному потоку всередині території, має
незначний культурний потенціал, що є фрагментарним, обмеженим і не переважає на політично
визначеній території [2, с. 28].
Очевидно, що в економічній літературі визнається, що розподільна ефективність регіональних
банків може мати серйозні обмеження. Наприклад, це може статися через економічний масштаб
та/або обсяг у банківській сфері, через високий ступінь монополії регіональних банків у своєму
регіоні або, нарешті, через їх технічну неефективність [3-7].
Сучасні моделі банківської поведінки основані на інформаційній асиметрії, вони не приймають до уваги деякі фундаментальні аспекти банківської діяльності, пов’язані з формуванням депозитів, з невизначеністю наявності депозитів і з витратами, які несуть банки при управлінні
ліквідністю. Ці аспекти, однак, можуть мати вирішальний вплив на вибір банківських портфелів,
особливо там, де фінансові ринки є географічно сегментованими. Для того щоб розподілити фінансові ресурси у динамічно ефективний спосіб, банкам недостатньо ретельно знати поточну економічну ситуацію своїх позичальників: вони також мають бути в змозі виділити один із найбільш
перспективних шляхів зростання та ті інвестиційні проекти, які дозволяють їм бути більш конкурентоспроможними.
У зарубіжній літературі з регіональних кредитних ринків є посилання на дві різні інституціональні моделі банківських систем: систему безфіліальних банків (унітарну банківську систему)
та філіальну банківську систему [3-7]. В унітарній системі, що до кінця 90-х років минулого століття переважала у Сполучених Штатах Америки, банківська система є регіонально сегментованою за законом, таким банкам не дозволяється розташовувати свої філії поза межами регіону. У
філіальній системі, яка переважає в європейських країнах, кожен банк, навпаки, є вільним розміщувати мережі своїх філій по всій країні.
Незважаючи на вищенаведену принципову відмінність, реальний світ, як правило, набагато
складніший та відмінності між двома інституціональними моделями набагато менш помітні. В
унітарній системі, також як і у філіальній, банки при наданні кредитів та залученні депозитів
завжди співпрацюють разом із банками, що мають велику схильність до здійснення операцій локального характеру. В обох банківських системах регіональні банки та банки національного масштабу часто надають кредити та залучають депозити в одному й тому ж регіоні. Проте для двох
таких кредитних установ змінні, які впливають на структуру їхніх портфелів, не завжди однакові
або, принаймні, мають різне значення. Таким чином, у регіональній теорії необхідно розрізняти
два типи банків: регіональні банки та банки національного масштабу.
Залежно від того або іншого критерію банки, що функціонують в Україні, можна класифікувати у такий спосіб [8]:
1) за формою власності (державні, акціонерні, кооперативні);
2) за масштабами операцій: роздрібні (акумулюють кошти численних клієнтів, невеликі за
обсягом, при цьому необхідна розвинена інфраструктура); оптові (обслуговують незначну кількість
великих клієнтів, а необхідні ресурси залучаються на фінансовому ринку);
3) за сферою виконуваних операцій (спеціалізовані, універсальні);
4) за способом формування статутного фонду (публічні акціонерні товариства, приватні акціонерні товариства, пайові банки);
5) за розміром активів (активи більше 20000 млн. грн., активи більше 5000 млн. грн., активи
більше 3000 млн. грн., активи менше 3000 млн. грн.) [9];
6) за територіальним охопленням (регіональні банки, банки, які здійснюють діяльність у національному масштабі, міжнародні банки).
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Т. Зверькова вважає, що при визначенні регіонального банку більш важливим є не розмір капіталу, а джерело його формування. На її думку, при створенні регіональних банків повинне стояти
основне завдання — задоволення основних потреб економіки регіону (і саме регіональних
підприємств, тому що через їх незначний розмір вони є нецікавими для великих іногородніх банків).
А в економічному розвитку регіону зацікавлені тільки самі місцеві підприємства й банки. Їм нікуди переносити свій бізнес, на відміну від іногородніх банків, які просто закриють одну зі своїх
філій. Участь місцевих адміністрацій також можна вважати благом для регіональних банків, тому
що саме регіональна влада завжди підтримувала й рятувала такі банки [10, с. 39].
Такої ж точки зору дотримується й В. Вагізова, яка відзначає, що «…Особливістю регіональних комерційних банків є те, що вони мають безпосередню близькість і взаємозалежні з регіональним сектором економіки та його населенням, вони здатні найбільш компетентно й оперативно вирішувати питання банківського обслуговування на місцевому рівні. Регіональні банки мають очевидні переваги, на які вони повинні спиратися у своєму подальшому розвитку у всіх регіонах» [11].
У зарубіжній практиці регіональними вважаються ті банки, діяльність яких обмежена певною
територією (штатом, землею, областю). В Україні такого правила й такої категорії не існує, хоча
традиційно при проведенні досліджень до регіональних банків відносять банки, зареєстровані на
території певного регіону, включаючи філії банків іншого регіону, столичних та іноземних банків.
У такому випадку під регіональними банками слід розуміти такі банки, які офіційно зареєстровані у регіоні, утворені регіональними засновниками, здійснюють більшість своїх операцій усередині регіону, а також глибоко пов’язані з місцевим соціально-економічним середовищем і володіють широким спектром достовірної інформації про місцевих позичальників. Таким чином, вони
знаходяться у найкращому положенні, щоб розподілити фінансові ресурси серед регіональних
підприємств. З іншого боку, банки, здійснюючи свою діяльність по всій країні, визначатимуться
як банки національного масштабу.
Слід відзначити, що такі визначення регіональних банків і банків національного масштабу
дозволяють уникнути досить поширеної плутанини між регіональністю (сфера діяльності) та
розміром банку. Невеликі банки є, зазвичай, регіональними банками. Тим не менш теоретично
неможна виключати, що є невеликі банки, які не є регіональними у тому розумінні, що обсяг їх
операцій досить диверсифікований по всій країні. Навпаки, не виключено, що середні або великі
за розміром банки здійснюють значну частину своєї діяльності в одному регіоні України. У будьякому випадку, розмір і сфера діяльності — це дві різні економічні характеристики банків, які
можуть по-різному впливати на їх кредитну політику та розподіл кредитного портфеля. Географічну концентрацію сфер їхньої діяльності виправдовує загальноприйнята думка, що регіональні
банки мають інформативну перевагу перед банками національного масштабу (знання регіонального бізнесу). Це добре обґрунтована перевага, оскільки вона базується на присутності регіональних банків у тій місцевості, в якій вони здійснювали свою діяльність на протязі багатьох років, а
також їм, у деяких випадках, сприяють інституціональні обмеження, що може скоротити територіальну мобільність інших банків. Регіональні банки накопичили унікальний капітал знань, який
банкам національного масштабу важко отримати лише шляхом відкриття філій.
Як показує банківська практика, коли банк надає кредит (у будь-якій формі), він просто
здійснює новий вклад (наприклад грошовий) на еквівалентну суму на користь позичальника.
Іншими словами, те, що банк позичає, є не валютою, а своїми власними зобов’язаннями оплати.
Отже, це означає, що кожен банк частково здатний безпосередньо впливати на розмір своїх
зобов’язань. Однак через те, що позичальники мають намір витратити гроші, позичені в банків,
банки не можуть напевно знати частину своїх депозитних зобов’язань, що виникли через надання кредиту та відображатимуться в балансі банку відразу після кредитування. Звичайно,
кожен банк дуже зацікавлений у поверненні наданих ним кредитів на рахунки зобов’язань у
своєму балансі. Дійсно, зважаючи на те, що є частина кредитів, які не повертаються, банк має
забезпечити свої зобов’язання з виплат, що можна здійснити тільки двома способами: 1) отримати позику від Національного банку України або інших банків; 2) зменшити власний капітал
(що, як наслідок, призведе до погіршення економічного стану банку). Обидва варіанти є набагато більш дорогими джерелами фінансування, ніж депозити, не тільки через більш високу
процентну ставку, але також через втрату репутації для даного банку. У такому випадку кожен
банк намагатиметься мінімізувати використання таких джерел фінансування або просто збільшити витрати за депозитними рахунками.
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Очікувані витрати за депозитними рахунками залежать від розміру банку, а точніше, від його
частки на ринку депозитів. Однак коли банки розташовані по всій території нерівномірно, як у
випадку з регіональними банками, співвідношення між обсягом депозитів і витратами за депозитними рахунками залежить також від того, де витрачаються кошти, надані банком шляхом кредитування. Беручи до уваги такий взаємозв’язок, цілком імовірно, що регіональний банк, який за
своїм визначенням залучає депозити на дуже сконцентрованій території, віддасть перевагу у кредитуванні регіональному підприємству. Банки, що їх кредитують, витрачають надані кредитні
ресурси, та підприємства сплачують відсотки за кредитами також там.
Очевидно, що у слабко розвиненому периферійному регіоні України, де місцеві галузі промисловості є недостатньо продуктивними й динамічними, навіть сама наявність регіональних банків
може стати бар’єром для регіонального розвитку, стримуючи появу інноваційних (для регіону)
підприємств; тобто таких підприємств, які функціонують переважно за межами регіону та мають
довгострокові проекти. Для фінансування таких підприємств регіональним банкам доводиться
покладатись на незначний та тривалий приток депозитів. Водночас банки національного масштабу залучають депозити по всій країні уніфікованим шляхом. Таким чином, на їх вартість ліквідності
не впливає розподіл кредитного портфеля між підприємствами. Це означає, що хоча банки національного масштабу можуть мати у своєму розпорядженні менше інформації відносно регіональних підприємств і змушені нести більш великі витрати на пошук і моніторинг інформації, вони
можуть бути більш відкритими для фінансування інноваційних інвестиційних проектів, ніж регіональні банки.
До цього моменту дослідження проводилось в умовах статичного економічного середовища,
або, іншими словами, продуктивної структури, яка змінюється повільно й стохастично. Якщо
проводити аналіз в еволюційному економічному середовищі, де показники зростання повністю
не визначені (окрім стохастичних потрясінь), але ендогенно розвиваються відповідно до поведінки агентів, тоді вибір розподілу ресурсів для банків і підприємств завжди буде складним — між
досягненням статичної ефективності та досягненням динамічної ефективності. З останнього випливає розподіл ресурсів, що у майбутньому сприятиме підвищенню інноваційного рівня та досягненню економічного зростання.
Як відомо, під статичною ефективністю мається на увазі основне припущення про те, що економічні явища слідують ергодичним стохастичним процесам (у релевантних параметрах). У такому випадку інформація, доступна у кожен момент часу, якщо вона повна, виступає у якості істинного (тобто стохастично не викривленого) керівництва для поточних рішень. Відмінність між
представленням економічних процесів як ергодичних і таких, які розвиваються не ергодичним
шляхом, розглядав у своїх працях американський економіст, представник посткейнсианської школи
П. Девідсон. У цьому він бачив фундаментальну відмінність між неокласичною та посткейнсианською економічною теорією або, скоріше, між монетарною та немонетарною економічною теорією [12, с. 142]. Як і в моделі господарського кругообігу Й. Шумпетера, економічна діяльність
завжди повторюється таким самим (стохастичним) чином [13, с. 24]. Отже, наявність інформації
є необхідною та, за певних обставин, достатньою умовою для використання всіх найкращих можливостей інвестування.
Для забезпечення оптимального динамічного розподілу ресурсів глибокі знання економічного
середовища та результатів діяльності регіональних підприємств є ані єдиною передумовою, ані
абсолютно важливою. Навпаки, іноді це навіть може мати зворотній ефект. Слід відзначити, що
визначенню нових інвестиційних можливостей не завжди сприяють повні та серйозні дослідження даних, доступних у будь-який заданий момент часу. Й. Шумпетер був першим вченим, який
чітко виділив можливий контраст між обсягом доступної інформації про дану економічну дійсність
та динамічною ефективністю розподілу ресурсів [13, c. 51]. Пізніше ця проблема була досліджена
італійським вченим-економістом Дж. Досі, який зазначав, що «в умовах нестабільності довгострокова діяльність не може бути рівнозначною ефективності правил відбору, за якими фінансові
інвестори на підставі всієї доступної на даний момент інформації обирають серед альтернативних способів вкладення своїх коштів...» [7].
Така парадоксальна неефективність через занадто велику кількість інформації, швидше за все,
спостерігатиметься, коли більша частина доступної інформації відноситься до однієї економічної
дійсності чи одного регіону, як у випадку з регіональними банками. Для таких банків, враховуючи їх обізнаність про економічний стан регіонів і галузей промисловості, які там розташовані,
фінансування регіональних підприємств передбачає типічну інвестиційну рутину. Подолання цієї

74

Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2013 - №5

Клімова О.І. Регіональні банківські системи та регіональний економічний розвиток: сутність і взаємозв’язок

рутини ускладнюється відсутністю всебічного дослідження тих галузей промисловості, які розвиваються в інших регіонах, а також більш широких інвестиційних можливостей, пропонованих
ринками. Регіональні банки займають нішу на ринку, з якої їм буде важко вийти через високий
ступінь спеціалізації, якої вони набули завдяки здійсненню операцій у такій ніші. За межами регіональної ніші розрив між компетентністю й труднощами при оцінці інвестиційних проектів стає
настільки великим, що регіональні банки можуть вирішити не надавати кредити. Іншими словами, впевненості таких банків у своїй оцінці дохідності інвестицій у ті галузі промисловості, які у
регіонах не дуже розвинені, може бути настільки недостатньо, що спонукатиме їх лише до часткового кредитування таких позичальників.
Також необхідно чітко відрізняти кредитування регіональними банками в економічно розвинених (передових) регіонах України та в її периферійних регіонах. Перші вкладають свої кошти у
динамічне економічне середовище, в якому інновації швидко змінюються та яке набуло достатньо досвіду, необхідного для надання належної фінансової підтримки для вивчення нових інвестиційних проектів. Слабко розвинені периферійні регіони, навпаки, не мають таких можливостей, та регіональні банки не можуть становити інтерес для інноваційних підприємств. У таких
регіонах зв’язок між регіональними банками та регіональними підприємствами може бути викривленим, залишаючи регіональну економіку на нестабільному етапі розвитку. Отже, можна зробити висновок, що у периферійних регіонах України однієї наявності регіональних банків недостатньо для того, щоб сприяти упровадженню інновацій, розвитку динамічного регіонального
підприємництва, а отже, й зростанню регіональної економіки.
ВИСНОВКИ
Якщо мобільність капіталу є неабсолютною, регіональні банківські системи можуть бути ключовим фактором економічного розвитку периферійних регіонів. Таким чином, починаючи з
відмінності регіональних банків і банків національного масштабу, головним питанням залишається
те, яка структура регіональної банківської системи найбільше сприятиме регіональному економічному розвитку. Для регіональних процесів зростання фундаментальна роль регіональних банківських систем полягає у прийнятті рішення про розподіл кредитного портфеля, тобто у спрямуванні потоку фінансових коштів у регіональні інноваційні підприємства, які є занадто малими або
новими для виходу на національні фінансові ринки. У периферійних регіонах України регіональні
банки, володіючи більш широким спектром і більшою кількістю інформації про соціально-економічне середовище у регіоні, можуть бути менш схильними до фінансування інноваційних інвестиційних підприємств, аніж банки національного масштабу. Це пояснюється тим, що при наданні
кредитів таким підприємствам регіональні банки матимуть дуже високу вартість ліквідності. Проте
регіональна банківська система, що складається виключно з банків національного масштабу, може
означати значне скорочення коштів, які спрямовуються до регіонів.
Отже, під структурою регіональної банківської системи, яка найбільше сприятиме розвитку
периферійних регіонів України, можна вважати таку, в якій переважає високий ступінь інтеграції
між регіональними банками та банками національного масштабу. Така інтеграція може ґрунтуватись на прозорій конкуренції, угодах щодо дистриб’юції продукції та/або покриття ліквідності,
щодо злиття регіональних банків із національними фінансовими холдингами тощо. Ключовим
фактором є те, що регіональні банки мають залишатись самостійними, наскільки це можливо.
Тобто необхідно розробити такі регіональні банківські системи, які виводять регіональні банки
України на більш широкі горизонти для здійснення діяльності та у той же час зберігають їх
близькість до регіональних ринків.
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