Йоонґ Хо Хан
Чи відрізняються кредитування банками та небанківськими установами? Докази на основі
фінансування малого бізнесу
Небанківське кредитування корпоративних підприємств різко зросло порівняно з наданими банківськими кредитами.
Незважаючи на підвищення ролі небанківського кредитування, відмінність між кредитами, наданими різними типами
кредиторів, залишається недослідженою. Щоб виявити відмінності, автор досліджує, чи по-різному працюють банківські та
небанківські фінансові установи при дефіциті інформації щодо малих фірм, вводячи відстань між позичальником і
позикодавцем як проксі-сервер для доступу до інформації.
Використовуючи дані Національного дослідження фінансування малого бізнесу, наданого Радою Федеральної резервної
системи, оцінено різні моделі імовірності отримання кредитів після контролю за різними характеристиками позичальника.
Дані, що подані в Національному дослідженні зібрані шляхом використання стратифікованої вибірки, щоб забезпечити
достатню кількість спостережень для компаній, що належать до національних меншин. Щоб уникнути потенційної похибки
за методом вибіркового спостереження, автор використовує підхід Вулдріджа (1999), і зважену оцінку методом
максимальної правдоподібності для коригування плану вибіркового спостереження.
У даному документі наведені докази, що підтверджують уявлення про те, що банки та небанківські фінансові установи
відрізняються у їх можливостях боротися з дефіцитом інформації. Імовірність отримання банківського кредиту зменшується,
оскільки відстань до позичальників збільшується, тоді як вплив на імовірність отримання небанківського кредиту є
статистично незначущим, підтримуючи думку про те, що небанківське кредитування відрізняється від банківського
кредитування в роботі з інформаційною асиметрією.
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Йоонг Хо Хан
Чем отличается кредитования банками и небанковскими учреждениями? Доказательства на
основе финансирования малого бизнеса
Небанковское кредитование корпоративних предприятий резко возросло по сравнению с предоставленными банковскими
кредитами. Несмотря на повышение роли небанковского кредитования, разница между кредитами, предоставленными
различными типами кредиторов, остается неисследованной. Чтобы выявить различия, автор исследует, по-разному ли
работают банковские и небанковские финансовые учреждения при дефиците информации о малых фирмах, вводя расстояние
между заемщиком и заимодавцем как прокси-сервер для доступа к информации.
Используя данные Национального исследования финансирования малого бизнеса, предоставленного Советом Федеральной
резервной системы, оценены различные модели вероятности получения кредитов после контроля по различным
характеристикам заемщика. Данные, представленные в Национальном исследовании собраны путем использования
стратифицированной выборки, чтобы обеспечить достаточное количество наблюдений для компаний, принадлежащих к
национальным меньшинствам. Чтобы избежать потенциальной погрешности по методу выборочного наблюдения, автор
использует подход Вулдридж (1999), и взвешенную оценку методом максимального правдоподобия для корректировки
плана выборочного наблюдения.
В данном документе приведены доказательства, подтверждающие представление о том, что банки и небанковские
финансовые учреждения отличаются в их возможностях бороться с дефицитом информации. Вероятность получения
банковского кредита уменьшается, поскольку расстояние к заемщикам увеличивается, тогда как влияние на вероятность
получения небанковского кредита является статистически незначимым, поддерживая мнение о том, что небанковское
кредитование отличается от банковского кредитования в работе с информационной асимметрией.
Ключевые слова: банки, небанковские учреждения, расстояние, доступность информации, доступность кредита.
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