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механізм самооРганізації сегментів фінансового Ринку кРаїни
СТрижиченко к. а.

УДК 336.761 (477)

Стрижиченко к. а. Механізм самоорганізації сегментів фінансового ринку країни
Сучасний виток економічного розвитку дозволяє констатувати той факт, що революційні трансформації привели до створення нової форми 
економіки в рамках постіндустріального суспільства, яка отримала назву «еволюційної економіки», «нової економіки зростання». В умовах фор-
мування нової економіки змінюються підходи до побудови механізмів регулювання. У статті побудовано механізм самоорганізації сегментів 
фінансового ринку на підставі використання синергетичного підходу. Розроблено інструментальний базис даного механізму, який включає ме-
тодику діагностики та методику дослідження стійкості. Побудовано синтетичний показник стійкості на базі поєднання показників стійкості 
за Лагранжем (Lagrange) і Пуассоном (Poisson).

Ключові слова: стійкість, механізм, методика, діагностика, нова економіка.
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Стрижиченко К. А. Механизм самоорганизации сегментов  

финансового рынка страны
Современный виток экономического развития позволяет констати-
ровать тот факт, что революционные трансформации привели к соз-
данию новой формы экономики в рамках постиндустриального обще-
ства, которая получила название «эволюционной экономики», «новой 
экономики роста». В условиях формирования новой экономики изменя-
ются подходы к построению механизмов регулирования. В статье по-
строен механизм самоорганизации сегментов финансового рынка на 
основании использования синергетического подхода. Разработан ин-
струментальный базис данного механизма, который включает мето-
дику диагностики и методику исследования устойчивости. Построен 
синтетический показатель устойчивости на базе объединения пока-
зателей устойчивости по Лагранжу (Lagrange) и Пуассону (Poisson).
Ключевые слова: устойчивость, механизм, методика, диагностика, 
новая экономика.
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of the Financial Market of the Country
The modern turn of economic development allows stating the fact that revo-
lution transformations resulted in establishment of a new form of economy 
within the framework of the post-industrial society, which was called “evo-
lution economy”, “new economy of growth”. Approaches to construction of 
regulation mechanisms change under conditions of formation of the new 
economy. The article builds up a mechanism of self-organisation of segments 
of the financial market on the basis of the use of the synergetic approach. It 
develops an instrumental basis of this mechanism, which includes methods 
of diagnosis and methods of study of sustainability. It build up a synthetic 
sustainability performance on the basis of combining sustainability indicators 
by Lagrange and Poisson.
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Трансформація світової економіки приводить до ви
никнення необоротних змін функціонування всіх 
структурних елементів національних економік і, 

перш за все, сфери виробництва, фінансів і споживання. В 
умовах глобалізації, яка виступає характерною межею роз
витку світової економіки XXI століття, фінансова сфера є 
найвідкритішою і високочутливою сферою і, відповідно, 
схильна до більш сильної дії чинників зовнішнього ото
чення. Тому процеси, що протікають у світовій економіці, 
перш за все, роблять вплив як на фінансовий ринок світу, 
так і на фінансові ринки окремих національних утворень. 
При цьому негативний вплив приводить до ефекту домі
но, тобто збій у більш слабкій ланці національної фінансо
вої системи може привести до істотних деструкцій або до 
колапсу всієї системи в цілому. Локалізація або зниження 
сили впливу негативних наслідків даного явища можливо 
тільки за рахунок ефективного глобального і державного 
управління фінансовими ринками. 

В умовах формування нової економіки [1] виникає 
трансформація не тільки структурних елементів еконо
міки, але і методів і механізмів управління ними. Еволю
ція фінансових ринків є особливо помітною останні два 
десятиріччя у зв'язку з появою великої кількості посе
редників, ринків країн, що розвиваються, і нових фінан
сових інструментів У цих умовах структурні зміни біль
шою мірою пов'язані зі змінами ролі традиційних грав
ців на фінансовому ринку – таких як банки, і меншою –  
з інвестиційними фірмами і компаніями страховок. 

У рамках трансформації світової економіки та фі
нансових ринків спостерігається трансформація підходів 
до побудови механізмів регулювання фінансового ринку 
[2]. Усе більше уваги приділяється властивостям самоор
ганізації та саморозвитку економічних систем [3, 4, 6, 8]. 
Вивчення та посилення даних властивостей можливо в 
рамках синергетичного підходу. Фінансовий ринок висту
пає дисипативною системою, яка містить ряд елементів – 
сегментів фінансового ринку, які взаємодіють між собою. 
Кожен із сегментів фінансового ринку має властивість до 
самоорганізації, яка проявляється в функціонуванні сег
мента без впливу зовнішнього середовища.

Провідними вченими у сфері синергетичного під
ходу є І. Пригожин, Г. Хакен, Г. Малиневський, Н. Моі
сєєв, С. Капіца та інші. Застосування синергетичного 
підходу до дослідження економічних систем присутнє в 
працях В. Забродського, М. Кизима, Р. Лепи, О. Раєвнє
вої, В. Даніча, Ю. Лисенка, О. Черняка та ін. 

Дослідження в галузі регулювання фінансового 
ринку довели, що недостатньо розробленими є механіз
ми щодо самоорганізації сегментів фінансового ринку 
по таких складових, як фондовий ринок, кредитний ри
нок, страховий ринок і валютний ринок.

Метою даної роботи є побудова механізму само
організації окремого сегмента фінансового ринку. Для 
досягнення цієї мети пропонується вирішення таких за
вдань: розробка концептуальної схеми механізму; роз
робка методичного підґрунтя механізму, побудова по
казника загальної стійкості.

1. Розробка концептуальної схеми механізму.
Побудова механізму самоорганізації сегментів фі

нансового ринку здійснюється на підставі таких прин
ципів (рис. 1).

Функціональною складовою механізмів регулю
вання фінансового ринку виступають однакові функції 
[2], які мають свої специфічні особливості для кожного 
з механізмів:

1) діагностична функція. Дана функція дозволяє 
за допомогою механізмів здійснити адекватну оцінку 
розвитку сегментів фінансового ринку (М1), побудувати 
діагностичні моделі розвитку (М1);

2) прогностична функція. Використання даної 
функції полягає в побудові прогнозів траєкторій розвит
ку сегментів фінансового ринку (М1), дослідження сце
наріїв розвитку, побудованих на підставі оптимістичних 
і песимістичних прогнозів (М1);

3) функція планування дозволяє побудувати атрак
тори розвитку сегментів фінансового ринку, на підставі 
чого здійснюється побудова регуляторних впливів на 
сегменти ринку. Дана функція реалізується для механіз
му регулювання сегментів ринку (М1);

4) регулятивна функція полягає в розробці управ
лінських рішень які мають безпосередній вплив на ри
нок (рішення щодо розвитку окремих сегментів фінан
сового ринку (М1).

Концептуальну схему механізму наведено на рис. 2.
Основаною специфікою даного механізму є роз

глядання кожного сегмента фінансового ринку як окре
мої системи. яка має свою тенденцію розвитку (або 
складову тенденції), незалежну від динаміки на інших 
сегметвнх фінансового ринку.

Блок 1 – Блок діагностики розвитку сегментів фі
нансового ринку. Даний блок дозволяє реалізувати діа
гностичну функцію механізму регулювання фінансового 
ринку, яка полягає в оцінці та аналізі тенденцій розвит

Рис. 1. Принципи побудови механізмів регулювання фінансових ринків

Принцип адекватності Принцип мінімальної
затримки в часі

Принцип ієрархічності Принцип автономії
Принцип оберненого

зв’язку та адаптації

Принцип єдиної
інтегрованої бази

МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ
ФІНАНСОВОГО РИНКУ
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ку сегментів ринку. Завданнями даного блоку виступа
ють: 1) аналіз показників розвитку сегментів фінансово
го ринку; 2) побудова діагностичних моделей розвитку 
сегментів фінансового ринку; 3) синхронний аналіз тен
денцій розвитку та їх флуктуацій.

ти розрахунку показників стійкості по різних 
напрямках (по Лагранжу, по Пуассону, по Ляпу
нову). Оскільки стійкість є вербальною харак
теристикою, то доцільно побудувати кількісну 
шкалу для її вимірювання;

 регулювання фінансової стійкості. Ви 
 рішення цього завдання передбачає до
слідження можливих варіантів зміни 
стій кості сегмента фінансового ринку при 
регулювання внутрішньої складової сег
мента (без зовнішнього впливу та впливу 
інших сегментів фінансового ринку).

2. Розробка методичного підґрун-
тя механізму самоорганізації

Для вирішення завдань першого 
блоку в дослідженні пропонується мето
дика діагностики сегментів фінансового 
ринку країни (рис. 3).

Етап 1. Аналіз показників розви
тку сегментів фінансового ринку.

Кожен із сегментів фінансово
го ринку має свою систему показників, 
в якій існує один основний показник ді
лової активності визначеного сегмента. 
Аналіз такого показника розвитку сег
мента дозволяє вирішити ряд задач, які 
здебільшого є попередніми і дозволяють 
в подальшому провести більш глибоку 

діагностику розвитку сегментів фінансового ринку. До 
таких задач відносяться:

 визначення основного напрямку розвитку сег
мента фінансового ринку;

 виділення різних періодів розвитку залежно від 
часу та економічної кон’юнктури ринків;

 дослідження в рамках кожного з періодів част
кових тенденцій розвитку та їх причин.

Інструментарієм даного етапу виступає графічний 
аналіз та аналіз темпів приросту визначених показників 
ділової активності сегментів фінансового ринку.

Етап 2. Побудова діагностичних моделей розви
тку сегментів фінансового ринку.

Динаміка розвитку сегментів фінансового ринку в 
різні періоди часу обумовлена як загальними трендами на 
фінансового ринку та в національній економіці, так і мож
ливими циклічними флуктуаціями, природа яких бере 
початок з циклічної природи фінансових ринків. Також 
фінансові ринки відносяться до ринків, на яких існує еле
мент стохастичності, обумовлений таким чинниками, як:

 наявність латентних процесів усередині ринку;
 стохастичний вплив зовнішнього середовища;
 біхевіористична природа індивідуумів, що фор

мує великий вплив соціальноповедінкового 
характеру.

Вивчення стохастичності фінансового ринку фор
мує необхідність використання сучасного економіко
математичного апарату щодо її визначення, ступеня 
впливу та природи формування стохастичності.

На даному етапі необхідно побудувати діагностич
ні моделі як за весь досліджуваний період, так і за ви
значені специфічні періоди, що в подальшому дозволяє 

Рис. 2. концептуальна схема механізму самоорганізації

Блок 1. Блок діагностики розвитку сегментів фінансового ринку

Методика діагностики розвитку сегментів
фінансового ринку

Блок 2. Блок планування та прогнозування розвитку сегментів
фінансового ринку

Методика дослідження стійкості сегментів
фінансового ринку

Методика прогнозування розвитку сегментів
фінансового ринку

Блок 3. Блок безпосереднього регулювання сегментів фінансового ринку

Формування загального показника стійкості
розвитку сегмента фінансового ринку

Регулювання фінансової стійкості

Блок 2 – Блок планування та прогнозування сег
ментів фінансового ринку. Метою даного блоку є дослі
дження стійкості траєкторій розвитку сегментів фінан
сового ринку з метою подальшого їх прогнозування. Для 
досягнення цієї мети необхідно вирішити ряд завдань:

 визначення стійкості окремих сегментів фінан
сового ринку та в цілому по ринку;

 побудова атракторів розвитку сегментів фінан
сового ринку;

 побудова прогнозних моделей сегментів фінан
сового ринку.

Оскільки фінансовий ринок країни є структурним 
елементом національної економіки, на якому здійсню
ється управління та перерозподіл капіталу, і можливий 
дисбаланс на цьому ринку може призвести до катастро
фічних наслідків всієї економічної системи, тому важ
ливим питанням є дослідження стійкості сегментів і 
всього фінансового ринку. В умовах самоорганізації та 
динамічних властивостей розвитку фінансового ринку 
важливим стає питання побудови атракторів розвитку 
сегментів фінансового ринку, що дозволяє визначити 
множини стійких траєкторій. 

Блок 3 – Блок регулювання внутрішньої стійкості 
за допомогою внутрішніх процесів. Метою даного бло
ку є визначення можливості близькості до атрактора та 
формування регуляторного впливу на окремі сегменти 
фінансового ринку з метою приведення цих сегментів 
до стійкого стану.

У рамках даного блоку вирішуються такі завдання:
 формування загального показника стійкості роз

витку сегмента фінансового ринку. Такий за
гальний показник повинен відбивати результа
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визначити всі складові динаміки розвитку ринку (трен
дову, циклічну та випадкову/стохастичну) і їх вплив на 
саму динаміку.

Етап 3. Синхронний аналіз тенденцій та флуктуа
цій розвитку сегментів фінансового ринку.

Оскільки сегменти фінансового ринку формують 
загальну систему фінансового ринку, то проведення 
синхронного аналізу дозволяє визначити, наскільки 
сегменти фінансового ринку інтегрують між собою по 
різних складових (загальному та локальному трендах, 
загальних і локальних флуктуаціях).

Інтеграція по загальному тренду свідчить про те, 
що складові, які інтегруються мають між собою тісний 
розвиток, до застосовувалися регуляторні дії в комп
лексі і регулювання одного сегменту може привести 
до необхідних змін по іншому сегменту. Інтеграція по 
локальних трендах дозволяє зробити висновок, що різ
ні періоди економічної кон’юнктури був інтегрований 
розвиток сегментів, що дозволяло зберегти стійкість 

загальної системи фінансового ринку. Якщо така інте
грація висвітлюється на фоні відсутності загальної ін
теграції, це свідчить, система фінансового ринку в пе
ріоду різного впливу на неї або різних етапів розвитку 
становиться більш інтегрованої для самозбереження, в 
той час як при загальному розвитку кожен з елементів 
системи має визначений рівень автономності. Інтегра
ція по глобальним та локальним флуктуаціям говорить 
про те, що різні сегменти мають однакову циклічну при
роду або випадкові впливи оказують однаковий вплив 
на інтегровані сегменти ринку.

Для вирішення завдань другого блоку розроблено 
методику дослідження стійкості сегментів фінансового 
ринку (рис. 4).

Етап 1. Визначення стійкості сегментів фінансо
вого ринку.

Класична теорія стійкості виділяє три категорії 
стійкості: стійкість по Лагранжу, стійкість по Пуассону, 
стійкість по Ляпунову [5].

Траєкторія x(t), яка виходить з початково
го стану x0 i для всіх періодів часу залишається 
в деякій замкнутій області фазового простору 
(яка характеризується константою R) назива
ється стійкою по Лагранжу. Траєкторія x(t), 
яка виходить з початкового стану x0, є стійкою 
по Пуассону, якщо кожна її точка належить 
множинам ωграничних (Ωx) i αграничних 
(Ax) точок. Tраєкторія x(t) є стійкою по Ляпу
нову, якщо існує ще одна траєкторія y(t), яка 
виходить з точки y0, близької до x0 і близької 
до траєкторії x(t) у будьякий момент часу t. 

Етап 2. Побудова атракторів фінансово
го ринку.

Поняття стійкості траєкторії розвитку 
знаходиться в постійній взаємодії з поняттям 
атрактора. Якщо визначення стійкості – це 
діагностична задача дослідження траєкторій 
планування, то побудова аттракторів – це 
перш за все задача планування.

Етап 3. Дослідження характеристик не
лінійної динамічної системи.

Важливими характеристиками фазової 
траєкторії є кореляційний інтеграл і розмір
ність фазового простору, що визначається за 
допомогою інтегралу. 

3. Побудова показника загальної стій-
кості. 

Показник загальної стійкості будується 
в блоці 3 механізму самоорганізації.

S = {S1, S2},
де S1 та S2 – відповідно значення стійкостей 
по Лагранжу і по Пуассону, які приймають 
значення 

1, стійкий стан
0,75; станстійкий,однак прогнозні значення
виходять за областьатрактора
0,5; станнестійкий,однак прогнозні значення
входять дообластіатрактора
0, нестійкий стан

iS











Рис. 3. Методика діагностики сегментів фінансового ринку

Етап 1. Аналіз показників розвитку сегментів фінансового ринку 

Дослідження загальної
динаміки розвитку
фінансового ринку

Етап 2. Побудова діагностичних моделей розвитку сегментів
фінансового ринку  

Дослідження наявності
загальних тенденцій за весь
період часу та у специфічні

періоди

Побудова діагностичних моделей
за всі специфічні періоди

дослідження

Етап 3. Синхронний аналіз тенденцій та флуктуацій розвитку
сегментів фінансового ринку

Дослідження динаміки:
докризовий, кризовий та

післякризовий періоди розвитку 

Аналіз основних
тенденцій

Аналіз циклічних
флуктуацій

Аналіз випадкових
флуктуацій

Рис. 4. Методика дослідження стійкості сегментів  
фінансового ринку

Етап 1. Визначення стійкості сегментів фінансового ринку 

Етап 2. Побудова атракторів фінансового ринку 

Етап 3. Дослідження характеристик нелінійної динамічної системи 

Дослідження
стійкості

по Лагранжу 

Дослідження
стійкості

по Ляпунову

Дослідження
стійкості

по Пуассону

Вибір часу затримки

Побудова атрактора при
визначеному часі затримки

Побудова кореляційного
інтеграла

Визначення розмірності
фазового простору
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Комбінацій стійкостей (S = S1, S2) дозволяє виділи
ти в роботі чотири стану стійкості сегмента фінансового 
ринку (табл. 1).

Таким чином, сформовано загальний показник 
стійкості сегмента фінансового ринку на основі компо
зиції стійкості по Лагранжу та стійкості по Пуассону, що 
дозволяє визначити чотири основні стани стійкості роз
витку окремого сегмента та проаналізувати зміну стану 
за допомогою регулятивних дій.

таблиця 1

Стани стійкості сегмента фінансового ринку

Стан стійкості Значення 
стійкості опис стійкості сегменту фінансового ринку

Стійкий стан 1,75; 2

Стійкий стан сегмента характеризується поточними стійкими значеннями по Ла-
гранжу та Пуассону. І хоча по одному з показників в майбутньому прогнозується 
погіршення стійкості при ефективних регуляторних діях, зміні середовища або 
синергетичному ефекті (так один вид стійкості підтягує інший), можливим є під-
тримка стійкого стану в прогнозному горизонті. 
Обов’язковою є стійкість по двох показниках у поточний період

Умовно стійкий 1,25; 1,5

При умовно стійкому стані в поточний момент часу по одному з показників 
сегмент є нестійким. У більшості випадків при умовній стійкості спостерігається 
стійкість по Пуассону, а не по Лагранжу, тому доцільно приділяти увагу регулю-
ванню довгостроково розвитку, тобто досягненню стійкості основної тенденції. 
Обов’язковою є стійкість по одному з показників у поточний період

Умовно нестійкий 0,75; 1
При умовно нестійкому стані як мінімум по одній зі стійкостей буде спостері га-
тися нестійкість сегмента фінансового ринку, що призводить до загального дис-
балансу стійкості сегмента ринку 

Нестійкий 0; 0,5
Нестійкий стан характеризується нестійкістю в обох значеннях. Тому доцільним 
спочатку виведення траєкторії в область тяжіння атрактора, а потім приведення її 
до стійкого стану

ВиСНоВки
1. Розроблений механізм самоорганізації сегмен

тів фінансового ринку побудований із застосуванням 
синергетичного підходу та дозволяє здійснювати регу
лювання сегментів фінансового ринку, враховуючи вну
трішні тенденції розвитку окремих сегментів.

2. Побудовані методики дозволяють здійснити 
діагностику окремих сегментів із урахуванням синхрон
ного підходу та дослідити стійкість розвитку сегментів 
по локальних показниках стійкості.

3. Сконструйовано синтетичний показник стійкос
ті сегментів фінансового ринку, який дозволяє дослідити 
стан стійкості та розробити відповідні регуляторні дії.  
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УДК 336.13.051

фінансове забезпечення Розвитку людського потенціалу як важливої 
складової сукупного фінансового потенціалу укРаїни

ПорТна о. В.

УДК 336.13.051

Портна о. В. Фінансове забезпечення розвитку людського потенціалу як важливої складової сукупного 
фінансового потенціалу україни

Цілі статті полягають у визначення ролі й значення людського потенціалу у складі сукупного фінансового потенціалу України; поглибленні те-
оретичного фундаменту фінансового забезпечення розвитку людського потенціалу як складової сукупного фінансового потенціалу країни; ви-
робленні практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності використання й зміцнення СФПК за допомогою фінансового забез-
печення розвитку людського потенціалу, що визначить шляхи та можливості зміцнення зазначених потенціалів, враховуючи загальні тенденції 
та реальні можливості. У результаті дослідження визначено новий вектор теоретичних засад і домінуюча логіка фінансового забезпечення люд-
ського потенціалу як складової сукупного фінансового потенціалу країни. Обґрунтовано визначальне значення розвитку людського потенціалу 
задля зміцнення сукупного фінансового потенціалу країни. Запропоновано визначення фінансового забезпечення розвитку людського потенціалу 
у складі сукупного фінансового потенціалу України як певних джерел, обсягів та форм фінансування, що визначені у відповідності до можливих 
результатів якнайліпшої реалізації зазначених потенціалів, забезпечуючи зростання їх вартості, доходу від функціонування задля досягнення 
позитивних соціально-економічних ефектів й розвитку як окремих суб’єктів економіки, так і країни загалом у найближчій та довгостроковій 
перспективах. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є вдосконалення засад аналізу взаємовпливу фінансового забезпечення 
розвитку людського потенціалу та сукупного фінансового потенціалу країни.

Ключові слова: сукупний фінансовий потенціал країни, людський потенціал, фінансове забезпечення.
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УДК 336.13.051
Портная О. В. Финансовое обеспечение развития человеческого потенциала 
как важной составляющей совокупного финансового потенциала Украины

Цели статьи состоят в определении роли и значения человеческого потенциала 
в составе совокупного финансового потенциала Украины, углублении теорети-
ческого фундамента финансового обеспечения развития человеческого потен-
циала как составляющей совокупного финансового потенциала страны, раз-
работке практических рекомендаций, направленных на повышение эффектив-
ности использования и усиления СФПС с помощью финансового обеспечения раз-
вития человеческого потенциала, что определит пути и возможности усиления 
указанных потенциалов, учитывая общие тенденции и реальные возможности. 
В результате исследования определен новый вектор теоретических основ и 
доминирующая логика финансового обеспечения человеческого потенциала как 
составляющей совокупного финансового потенциала страны. Обосновано опре-
деляющее значение развития человеческого потенциала для усиления совокуп-
ного финансового потенциала страны. Предложено определение финансового 
обеспечения развития человеческого потенциала в составе совокупного финан-
сового потенциала страны как определенных источников, объемов и форм фи-
нансирования, которые взяты в соответствии с возможными результатами 
наиболее удачной реализации указанных потенциалов, обеспечивая увеличение 
их стоимости, дохода от функционирования для достижения положительных 
социально-экономических эффектов и развития как отдельных субъектов эко-
номики, так и страны в целом в ближайшей и долгосрочной перспективах. Пер-
спективами дальнейших исследований в данном направлении является усовер-
шенствование основ анализа взаимовлияния финансового обеспечения развития 
человеческого потенциала и совокупного финансового потенциала страны.
Ключевые слова: совокупный финансовый потенциал страны, человеческий по-
тенциал, финансовое обеспечение.
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Portnaya O. V. Financial Provision of Development of Human Potential as an 

Important Component of the Aggregate Financial Potential of Ukraine
The goal of the article lies in identification of the role and significance of human potential 
within the aggregate financial potential of Ukraine, deepening of the theoretical founda-
tion of financial provision of development of human potential as a component of the 
aggregate financial potential of the country (AFPC), development of practical recommen-
dations directed at increase of effectiveness of use and strengthening of AFPC with the 
help of financial provision of development of human potential, which would determine 
the ways and possibilities of strengthening of the said potentials with consideration of 
general tendencies and real possibilities. In the result of the study the article identifies a 
new vector of theoretical grounds and dominating logic of financial provision of human 
potential as a component of the aggregate financial potential of the country. It grounds 
the determining significance of development of human potential for strengthening the 
aggregate financial potential of the country. It offers a definition of the financial provi-
sion of human potential within the aggregate financial potential of the country as certain 
sources, volumes and forms of financing, which are taken in accordance with possible 
results of the most successful realisation of the said potentials, ensuring increase of their 
cost, revenue from functioning for achievement of positive socio-economic effects and 
development both individual subjects of economy and the country in general in the short-
term and long-term run. Prospects of further studies in this direction is improvement of 
the grounds of analysis of interference of financial provision of development of human 
potential and aggregate financial potential of the country.

Key words: aggregate financial potential of the country, human potential, financial 
provision.
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