Роселіне Місаті, Анне Камау
Надання кредитів комерційними банками Кенії на місцевому та міжнародному рівні
Незважаючи на значні дослідження у сфері кредитування приватного сектору, дане питання досі залишається дискусійним,
особливо щодо ролі іноземних банків на ринках, що розвиваються. Дане дослідження надає пояснення факторів, що
впливають на кредитування комерційними банками як у формі іноземних, так і місцевих позик. З метою дослідження
застосовано методи панельних даних на основі щоквартальних даним конкретного банку за період 2000-2013 роки. В цілому,
результати показують, що структура власності, власність на житло і розмір банку є основними факторами, що визначають
загальний обсяг наданих кредитів комерційними банками. Даний висновок діє навіть тоді, коли фактори щодо іноземних
кредитів і місцевих позик розглядаються окремо. Проте заходи щодо ліквідності є несумісними в різних специфікаціях, тоді
як роль процентних ставок багато в чому відповідає очікуванням у більшості специфікацій. Безумовно, результати
дослідження свідчать про необхідність об’єднання малих банків, проведення політики, що фокусуватиметься на стимулах
щодо збільшення власності місцевих банків та постійних зусиллях щодо мінімізації розподілу процентних ставок, що не
тільки сприятиме збільшенню іпотечному фінансуванню та власності на житло, а й загальному зростанню кредитів.
Ключові слова: іноземні кредити, місцеві кредити, підвищення рівня кредитування, Кенія.
Класифікація JEL: C5, E5, G21.
Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та відтворення, забороняє
використання матеріалів у комерційних цілях та вимагає наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.

Роселине Мисати, Анне Камау
Предоставление кредитов коммерческими банками Кении на местном и международном
уровне
Несмотря на значительные исследования в области кредитования частного сектора, данный вопрос до сих пор остается
дискуссионным, особенно о роли иностранных банков на развивающихся рынках. Данное исследование предоставляет
объяснение факторов, влияющих на кредитование коммерческими банками как в форме иностранных, так и местных займов.
С целью исследования применены методы панельных данных на основе ежеквартальных данным конкретного банка за 20002013 года. В целом, результаты показывают, что структура собственности, собственность на жилье и размер банка являются
основными факторами, определяющими общий объем предоставленных кредитов коммерческими банками. Данный вывод
действует даже тогда, когда факторы относительно иностранных кредитов и местных займов рассматриваются отдельно.
Однако меры по ликвидности несовместимы в различных спецификациях, тогда как роль процентных ставок во многом
соответствует ожиданиям в большинстве спецификаций. Безусловно, результаты исследования свидетельствуют о
необходимости объединения малых банков, проведение политики фокусирующей на стимулах по увеличению собственности
местных банков и постоянных усилий по минимизации распределения процентных ставок, это будет способствовать не
только увеличению ипотечного финансирования и собственности на жилье, но и общему росту кредитов.
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