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ІНДЕКС ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В КРАЇНАХ АЗІЇ 

 

У цьому дослідженні буде вивчено вплив грошово-кредитної та 

фіскальної політики одночасно на розвиток людини в країнах ASEAN. 

Показники фіскальної політики у цьому дослідженні проводились через 

підходи державних витрат на освіту та охорону здоров'я. Показники 

грошово-кредитної політики через підходи від банківського кредиту до 

депозитів приватної та фінансової системи. Результати обробки даних 

показали, що на індекс людського розвитку вплинула грошово-кредитна 

політика у вигляді банківського кредиту приватним особам, депозитів 

фінансової системи та фіскальної політики у вигляді витрат на здоров'я, тоді 

як фіскальна політика, пов’язана із витратами на освіту, має позитивний 

характер але не суттєвий ефект. 

На індекс людського розвитку впливає грошово-кредитна політика у 

вигляді банківського кредитування приватним депозитам фінансової системи 

та фіскальної політики у вигляді витрат на здоров'я, тоді як фіскальна 

політика, пов’язана із витратами на освіту, має позитивний, але не суттєвий 

вплив. Це вказує на те, що збільшення освіти, що досягається за рахунок 

політики розподілу витрат для сфери освіти, не призвело до оптимального 

впливу позитивних зовнішніх ефектів. Неоптимальний вплив асигнувань на 

освіту може бути показаний у коефіцієнті чистого зарахування до середньої 

школи (участь у школі) та рівня грамотності серед дорослих (рівень 

грамотності серед дорослих). 

Грошово-кредитна політика через наближення внутрішнього кредиту до 

приватного сектору та депозитів фінансової системи в країнах ASEAN 

позитивно та суттєво впливає на людський розвиток, але є різниця у рівні 

значущості. Внутрішній кредит приватному сектору та депозити фінансової 

системи є дуже істотними відмінностями між вивченими країнами-членами 

ASEAN. Є три країни з дуже низьким відсотком депозитів фінансової 

системи до ВВП, а саме Камбоджа, Індонезія та В'єтнам та три інші країни, а 

саме Малайзія, Сінгапур та Таїланд, які досягли понад 100% у 2015 році. 

Більшість банківських позик у країнах ASEAN спрямовуються на 

крупний бізнес, тоді як малий бізнес, який їх використовує, все ще малий. 

Фінансовий розвиток дуже важливий для поліпшення людського розвитку, а 

доступ до фінансових послуг позитивно впливає на життя людей, особливо 

бідних. Відсутність доступу малого бізнесу до фінансових послуг, як 

правило, пояснюється такими вимогами до позики, як фізичне забезпечення.  

Мета розвитку - створити процвітаюче суспільство. Для досягнення цих 

цілей фіскальна та грошово-кредитна політика повинні бути спрямовані на 

покращення людського розвитку. У цьому дослідженні для вимірювання 

впливу фіскальної політики ми все ще обмежені використанням показників 

розподілу бюджету на освіту та здоров'я. Щоб переглянути вплив фіскальної 

політики на розвиток людини, вона не обмежується лише цими показниками. 



Подальші дослідження можуть бути розроблені за іншими показниками, 

такими як витрати на інфраструктуру, інші соціальні витрати, і навіть можуть 

бути розроблені з точки зору державних доходів, так просто, наскільки 

можна розширити показник грошово-кредитної політики. У контексті ІРІ до 

монетарної політики слід підходити з частини позик, отриманих мікро- та 

середніми підприємствами. Однак обмеження даних змусило нас 

наблизитись до даних із загальної суми позик, спрямованих на діловий світ. 

Крім того, інші підключені показники фінансового сектора можуть також 

використовуватися як підхід до грошово-кредитної політики. 

Для досягнення цих цілей фіскальна та грошово-кредитна політика 

повинні бути спрямовані на покращення людського розвитку. Щоб 

переглянути вплив фіскальної політики на розвиток людини, вона не 

обмежується лише цими показниками. Подальші дослідження можуть бути 

розроблені за іншими показниками, такими як витрати на інфраструктуру, 

інші соціальні витрати, і навіть можуть бути розроблені з точки зору 

державних доходів, так просто, наскільки можна розширити показник 

грошово-кредитної політики. У контексті ІРІ до монетарної політики слід 

підходити з частини позик, отриманих мікро- та середніми підприємствами. 
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