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Фактори росту кредитування у комерційних банках Іорданії
Зважаючи на спроби пролити більше світла на кредитну поведінку банків, особливо у країнах, що розвиваються, метою цього
дослідження є пояснення впливу незмінних факторів кредитування у комерційних банках Іорданії шляхом аналізу фінансових
звітів тринадцяти банків за період 20102016 рр. Для досягнення мети та перевірки основних гіпотез, автори дослідження
використали звичайний метод найменших квадратів. Найважливішими результатами цього дослідження є статистично
важливий зворотній зв’язок кредитного ризику та ліквідності з банківським кредитуванням, в той же час спостерігається
значний позитивний вплив доходності активів, розміру банку за активами, інфляції, грошової маси та зростання валового
внутрішнього продукту у визначенні рівня кредитування. Крім того, дослідження свідчить про відсутність значного
статистичного зв’язку між інвестиціями, обсягом депозитів та банківським кредитуванням за однаковий період часу.
Результати дослідження свідчать, що через негативний вплив ліквідності та кредитного ризику, комерційні банки мають
зосередитися на зменшенні їх впливу, оскільки, врешті-решт, ці чинники знижують здатність цих банків надавати кредити та
утримувати позиції на ринку банківських послуг.
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Факторы роста кредитования в коммерческих банках Иордании
Принимая во внимание попытки пролить больше света на кредитное поведение банков, особенно в развивающихся
странах, целью данного исследования является объяснение влияния неизменных факторов кредитования в коммерческих
банках Иордании путем анализа финансовых отчетов тринадцати банков за период 20102016 гг. Для достижения цели и
проверки основных гипотез, авторы исследования использовали обычный метод наименьших квадратов. Важнейшими
результатами данного исследования является статистически важная обратная связь кредитного риска и ликвидности с
банковским кредитованием, в то же время наблюдается значительное положительное влияние доходности активов, размера
банка по активам, инфляции, денежной массы и роста валового внутреннего продукта в определении уровня кредитования.
Кроме того, исследование свидетельствует об отсутствии значительной статистической связи между инвестициями, объемом
депозитов и банковским кредитованием за одинаковый период времени. Результаты исследования свидетельствуют о том, что
из-за отрицательного влияния ликвидности и кредитного риска, коммерческие банки должны сосредоточиться на уменьшении
их влияния, поскольку, в конце-концов, эти факторы снижают способность этих банков предоставлять кредиты и удерживать
позиции на рынке банковских услуг.
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