
الی بررسی تاثیر مقررات منع فعالیت های م
عیت بر وضبانک ها غیر بانکی و بنگاهداری 

ال در کشورهای درحبانک ها کیفیت دارایی 
توسعه 

علی جمالی و سعید شیرکوند 



مقدمه
هبود ثبات اقتصادی و بحفظ و نظارت بانکی حاکم بر صنعت بانکداری در دنیا هدف مقررات •

بانک ها عملکرد و کارایی 
.  می شوندشده و همواره بروزرسانی و اصالح مقررات وضع •
بانک ها نقش و اثرات آنها بر عملکرد و کارایی مورد پرسش قرار گرفتن اثربخشی •
ظارت از ابعاد مقررات و نها یکی های مالی غیربانکی و بنگاهداری بانک کردن فعالیت محدود •

.  بانکی
فعالیت  در حوزه ( 1: )چهار دسته فعالیت غیربانکی بانک ها به غیر از فعالیت های بانکی متعارف•

فعالیت در حوزه امالک و مستغالت و ( 3)فعالیت ها در حوزه بیمه ( 2( )اوراق بهادار)بازار سرمایه
.  مالکیت شرکت های غیر مالی( 4)
.  بدون محدودیت، مجاز، محدود و یا ممنوع باشدمی تواند در هر کشور این فعالیت ها •
.  بانکی اجماعی وجود نداردفعالیت های در خصوص محدود کردن •



مقدمه
:  چهار دسته فعالیت غیربانکی بانک ها به غیر از فعالیت های بانکی متعارف•
(  اوراق بهادار)فعالیت  در حوزه بازار سرمایه( 1)
فعالیت ها در حوزه بیمه ( 2)
فعالیت در حوزه امالک و مستغالت و ( 3)
.  مالکیت شرکت های غیر مالی( 4)
.  بدون محدودیت، مجاز، محدود و یا ممنوع باشدمی تواند در هر کشور این فعالیت ها •
.  بانکی اجماعی وجود نداردفعالیت های در خصوص محدود کردن •



موافقان و مخالفان محدود کردن فعالیت ها
 کردندلیل تئوریک در حمایت از محدود پنج
 (John, Teresa, & Saunders, 1994) (Saunders, 1985) .منافع احتمال ایجاد تضاد اول، •

(Boyd, Chang, & Bruce, 1998) .پذیری ریسک افزایش دوم، فرصت بیشتر برای •

.  بودن کنترل بانک های پیچیدهاینکه، سخت تر سوم •
.«Too-big-to-discipline»و تبدیل شدت به نظر سیاسی و اقتصادی چهارم، بزرگ شدن از •
. بزرگمالی بوسیله خوشه های کاهش رقابت و کارایی در آخر، •

کمک جهت دولت ها ها توسط محدود کردن فعالیت های بانک 
باالتوجه به دالیل با بانکداری به بهبود 



موافقان و مخالفان محدود کردن فعالیت ها
محدود کردنمخالفت با پنج دلیل تئوریک در •
های گستره بانک ها در اثر محدودیتدر مقیاس و صرفه جوئی در اول، صرفه جویی •

Claessensمقرراتی کمتر  & Klingebiel, 2001) ).
رفتن برای در پیش گبانک ها و افزایش انگیزه بانک ها سود حاشیه افزایش دوم، •

. محتاطانهرفتارهای 
ی کانال در متنوع سازبانک ها در آخر، فعالیت های گسترده تر یعنی توانمندسازی •

درآمدی های 



پیشینه پژوهش 
مطالعهیا منطقه جغرافیایی مورد نمونه  حیث اندازه پژوهش ها از •

در صنعت بانکداری کره ( 2010)کارهای راجیو دی بانکر و همکارانمانند )در سطح صنعت بانکداری یک کشور پژوهش ها 
در صنعت بانکداری ایاالت متحده، محمد ( 2012)و پُل کوبییک و همکاران ( 2014)الکساندر . جنوبی، گوردون جی
،(در صنعت بانکداری ایران( 1391)واعظ و همکاران 

.  ای.جائو سیخاورمیانه، بانک های در ( 2016)و همکاران فیض الحق مانند کارهای )در سطح بانک های یک منطقه 
بانک های در ( 2016)تجاری اروپا و ایاالت متحده، چو یونگ لیم و همکارانبانک های در ( 2014)تِیکسیرا و همکاران

(  اروپا، ایاالت متحده، کانادا و استرالیا

22در ( 2011)دلیس و همکاران. مانند کار مانتوس دی)برخی دیگر در سطح نمونه ای از کل بانک ها در دنیا بوده اند 
(.  بانک تجاری در سطح کشورهای مختلف

مبنای در سطح دنیا و از بین کشورهای در حال توسعه برانتخاب نمونه ای : انتخابیپژوهش ما از حیث نمونه نوآوری 
.صندوق بین المللی پول است 2015گزارش سال 



پیشینه پژوهش 
مقررات و نظارت بانکی طبقه بندی حیث چارچوب پژوهش ها از •

گانه مقررات و نظارت بانکی 12چارچوب اساس بر ( 2000)جیمز برس و همکارانکار 
گانه مقررات و نظارت بانکی 8چارچوب که بر مبنای ( 2001)میشکینکار 
گانه قوانین و نظارت بانکی16مدل که بر مبنای ( 2001)آلن و هرینگکار 

در بانک ( 2000)همکاران بُعدی است که توسط برس و 12ما مبتنی بر مدل پژوهش 
.  استجهانی توسعه داده شده 



پیشینه پژوهش 

بر یا میزان تمرکزو آنها بررسی شده در ابعاد مقرراتی پژوهش ها از حیث تعداد •
بانکیهر بُعد از مقررات و نظارت 

کار ند مان)پرداخته اندبه بررسی همه ابعاد مقررات و نظارت بانکی پژوهش هایی که 
(( 2000)جیمز برس و همکاران

د کار مانن)پرداخته اند به بررسی چند متغیر از یک یا چند بعُد پژوهش هایی که 
(2011)دلیس. مانتوس دی

نع از این حیث، تمرکز صِرف روی بُعد مقررات مپژوهش ها پژوهش حاضر نسبت به سایر نوآوری 
است بانک ها مالی غیربانکی و بنگاهداری فعالیت های 



هابانکمالی غیربانکی و بنگاهداری فعالیت های نسبت به رویکردها 

(  یا غیرمالیمالی)شرکت ها و سایر بانک ها بطور سنتی کشورهای آنگلوساکسون  تفکیک واضحی بین •
.کرده انداِعمال 

بطور سنتی قاره ای  آسیایی و اروپای تر کشورهای رویکرد سهل گیرانه •
شده اندهمگرا قاره ای  با کشورهای اروپای اندازه ای اخیر، کشورهای آنگلوساکسون  تا در سال های •
شرکت ک نسبت به تملگیرانه ای که در گذشته یک رویکرد سهل قاره ای همین زمان، کشورهای اروپای در •

در محدودیت های آنگلوساکسون هاو بالعکس داشتند، شروع به تطبیق خود با بانک ها توسط ها 
.  بانکی و بنگاهداری نمودندفعالیت های خصوص تفکیک 

الی آزادسازی های مسیستم بیشتر و اتکاء صنعت بانکداری ریسک های هم پیوستگی فراگیرتر شدن به •
الح و اصو شروع کشورها به بازار سرمایه به جای وام های بانکی روی شده و تامین مالی شرکتی در جهت 

.  خصوصدر این قانونی شان تعدیل الزامات 



اهداریبنگدو مدل در خصوص بهم پیوستگی فعالیت بانکداری و 
.  محور-سرمایهساکسون یا سیستم بازار -آنگلومدل •
شرکت ها عام سهام مالکیت •
وق های صندنهادی مانند شرکت های سرمایه گذاری خصوصی یا سرمایه گذاران شکل شرکت ها به عمومی مالکیت •

. صندوق های بازنشستگیو سرمایه گذاری 
می شودسطح باالیی از شفافیت و افشاء پشتیبانیساختار یافته که با طریق یک مبادله انتقال این سهام از •
این سیستم، بیشترِ تامین مالی از طریق بازار سرمایه صورت گرفته در •
.  می شودبه تامین مالی کوتاه مدت از طریق اوراق تجاری برآورده نیاز •
.  استمالی بی طرفانه  و پشتیبانی از بازار سرمایه تامین در چنین سیستمی نقش بانک ها •
.  ممکن است در دادن مشاوره مالی و استراتژیک فعال باشندبانک های سرمایه گذاری •
دچار ان بدهی های شکه مشتریان در بازپرداخت می شوند زمانی درگیر نظارت و کنترل نزدیک مشتریان بانک ها •

.  مشکل شوند



یدو مدل در خصوص بهم پیوستگی فعالیت بانکداری و بنگاهدار
.  محور-بانکیا سیستم قاره ای اروپای /سیستم آسیاییمدل •
.  هستندشرکت ها مالک عمده سهام بانک ها •
.  تریانمشبرای سرمایه ای هم به عنوان بانکداران تجاری و هم بانکداران بانک ها ایفاء نقش •
.  ره دارندکرسی هیئت مدیشرکت ها بانک حتی در هیئت مدیره بسیاری از این نمایندگان •
در ای برجستهصنعتی بزرگ تملیک شده و نقش گروه های ممکن است توسط بانک ها •

.  بازی کنندگروه ها فراهم نمودن منابع مالی این 
.  می گیرندقرار پیچیده ای در ساختارهای سهامداری متقاطع  بانک ها •
افشاء در این سیستم بازی کرده وشرکت ها سرمایه نقش محدودی در تامین مالی بازارهای •

.استمحور محدودتر -نسبت به سیستم بازار سرمایهشرکت ها اطالعات 



(انانگلست:نمونه بررسی شده)روند کلی به سمت کدام مدل است؟ 
مالی در بریتانیا وجود ندارد خوشه های امروزه هیچ محدودیت قانونی برای تشکیل •
این کشور، یک رژیم واحد مدیریت انواع خدمات مالی را ایجاد 2000قانون بازارها و خدمات مالی مصوب سال •

. نموده است
، اریسرمایه گذ، مدیریت سپرده پذیریاز خدمات گسترده ای شرکت خدمات مالی واحد قادر خواهد بود طیف یک •

.  را انجام دهد... مشاوره سرمایه گذاری و فعالیت های کارگزاری بورس، 
در ا فعالیت همعینی از ترکیب های این وجود، تمهیداتی در قوانین مرجع خدمات مالی  دیده شده است که از با •

.  می آورداشخاص حقوقی ممانعت به عمل 
مه از بیشرکت های عمر و غیرعمر را ارائه نمایند و یا اینکه بیمه های همزمان نمی توانند بیمه مثالً شرکت های •

.  شده اندمالی منع فعالیت های ترکیب کسب و کار بیمه با سایر 
بیمه ب و کار ترکیبی مانند داشتن کستصدی گری های قانون اتحادیه اروپا است که منعکس کننده ، این ممانعت ها•

می کند غیرعمر را هم از نظر شعب و هم از نظر روش ارائه خدمات ملزم به تفکیک خدمات، بیمه های عمر و های 
(Mandanis & Taylor, 2009.)



(آمریکا:شدهنمونه بررسی )روند کلی به سمت کدام مدل است؟ 

الت از بریتانیا شروع شده بود، تغییرات مشابهی در ایا1980که در نیمه دههمقررات زدایی فرایند •
.  متحده ایجاد نمود

. آغاز شد1987قبل از آن یعنی از سال سال های اقداماتی در و   GLBقانونبا مقررات زدایی •
ته، هولدینگ مالی در صورتی که از نظر سرمایه وضع مساعدی داششرکت های ،GLBقانون تحت •

، ی بودندرتبه  مشخصی متحت کنترل آنها دارای بانک های از نظر مدیریت جایگاه خوبی داشته و 
د یا اینکه در هر فعالیتی که ماهیت مالی داشت یا جزئی از چنین فعالیت مالی بومی توانستند 

ستم مالی مکمل فعالیت مالی بود و ریسکی را متوجه سالمت مالی موسسات سپرده پذیر یا سی
.  ، مشارکت داشته باشندنمی کرد

فعالیت گوناگونی که ماهیت مالی داشتند را در قالب یک لیست شاملفعالیت های قانون، این •
((Mandanis & Taylor, 2009های بیمه، اوراق بهادار و بانکداری، اعالم کرده است 



روند کلی به سمت کدام مدل است؟ 

شی از چشم مالی به بخخوشه های در نتیجه این تغییر قوانین و تفاسیر مقرراتی از آنها، •
. شده اندسال گذشته تبدیل 20انداز مالی طی 

ونه های بسیار مسافرتی  توسط بانک سیتی گروپ  یکی از نمبیمه های شرکت اکتساب •
.بودسودآور از این تغییرات 

یمه  ب-مالی  یا بانک-خدمات-که به همهقاره ای و یا ادغام بانکداری و بیمه در اروپای •
Mandanis & Taylor, 200))شهرت دارد و یا ایجاد مفهوم بانکداری جامع  در اروپا 



مقررات مربوط به فعالیت های غیربانکی و بنگاهداری بانک ها

بندی می تقسیمبه چهار دسته بانک ها مالی غیربانکی و بنگاهداری فعالیت های حاکم بر محدودیت های و مقررات •
( :(Barth, Caprio, & Levine, 2004شوند 

زاری اوراق بهادار، کارگپذیره نویسی به بانک ها خصوص اجازه مقررات در : فعالیت در حوزه اوراق بهادارمحدودیت -1
صندوق هایو شرکت های سرمایه گذاری مربوط به بخش های و همه شرکت ها در بازار سرمایه، خرید و فروش سهام 

.می شود، وضع سرمایه گذاریمشترک 
ی و و بازاریابنامه ها به صدور انواع بیمه بانک ها که در خصوص اجازه مقرراتی : محدودیت فعالیت در حوزه بیمه-2

.می شودفروش آنها، وضع 
وسعه و ، تسرمایه گذاریبه بانک ها که در خصوص اجازه مقرراتی :  محدودیت فعالیت در زمینه امالک و مستغالت-3

.می شودمدیریت در حوزه امالک و مستغالت، وضع 
ت های شرکدر بانک ها که در خصوص سهامداری و مالکیت مقرراتی : غیرمالیشرکت های محدودیت مالکیت سهام -4

.(James, Gerard, & Ross, 2013)غیرمالی و داشتن کرسی هیئت مدیره در آنها، وضع می شود 



کیفیت دارایی ها
بُعد کیفیت دارایی هاعنوان پژوهشپژوهشگر

Dincer, H., Gencer, G., 
Orhan, N., & Sahinbas, K.(2011)ستفاده از ارزیابی عملکرد بخش بانکی ترکیه بعد از بحران جهانی با ا

CAMELSمدل 
های دارایی/هاکل به کل دارایی/هاهای مالی به کل داراییدارایی

هاثابت به کل دارایی

Roman, A., & Şargu, A. C.
Chandani)2013)ها در رومانی بر مبنای مدل تحلیل سالمت مالی بانکCAMELS

ه خالص الوصول بذخیره مطالبات مشکوک/مطالبات به کل تسهیالت
هاکل تسهیالت به کل دارایی/ایدرآمدبهره

Chandani, A.,
Mehta, M., &
Chandrasekaran,
K. B.(2014)

بررسی تاثیرات جنسیت مدیران بر عملکرد مالی بانک

-یهای ناخالص غیرجاری به کل بدهوصولی/هاتسهیالت به دارایی
های غیرجاری به تسهیالتخالص بدهی/ها

Soni, R.(2012)
در مقررات نظارتی سیستم بانکی CAMELSبکارگیری مدل 

هندوستان

رجاری مطالبات غی/هاهای دریافتنی غیرجاری به کل دریافتنیحساب
رات در درصد تغیی/ هاها به کل داراییگذاریکل سرمایه/هابه کل دارایی

های غیرجاریدریافتنی
Gunsel, N.(2007)هاتسهیالت به داراییا در قبرسبینی احتمالی ورشکستگی بانک ههای مالی و پیشنسبت

Rozzani, N., &
Rahman, R. A.(2013)مدلCAMELS و عملکرد بانک ها در مالزی

NPL

Dash, M., & Das,
A.(2009)  تحلیلCAMELSهای دریافتنی ناخالص به کل تسهیالت اعطاییحسابهای هندیبانک

Venkatesh, D., &Suresh, 
C.(2014)های تجاری در بحرین با استفاده از ارزیابی مقایسه ای بانک

CAMELS
هره م به خالص درآمد بذخائر م/م به کل مطالبات و تسهیالتذخائر م

مطالبات به سرمایه/م به کل مطالباتذخائر م/ای



جامعه، تعداد نمونه، روش نمونه گيري و گردآوری اطالعات

داد بانکداری کلیه کشورهای در حال توسعه که تعصنعت :جامعه آماری پژوهش•
.  کشور  است152صندوق بین المللی پول 2015آنها بر اساس گزارش سال 

"  مورگان و کرجسی" روش :پژوهشاندازه یا حجم نمونه تعیین •
.  است107عضوی حدود 152اعضاء نمونه متناظر با یک جامعه تعداد •
انک بداده های در این تحقیق از پایگاه مقررات و نظارت بانکی گردآوری داده های •

کی ایران و پول، پژوهشکده پولی و بانبین المللی جهانی، بنیاد هریتیج، صندوق 
.  بانک مرکزی ایران بوده است

و     BvDدر این پژوهش از موسسه کشورهای مختلف بانک های مالی داده های •
.  بخشی از طریق بانک جهانی گرفته شده است



چارچوب مفهومي پژوهش
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متغیرهای پژوهش

( (NPLTA)دارایی ها متغیر نسبت مطالبات غیر جاری به کل : وابستهمتغیر •
ساله از 12شاخص برای سیستم بانکی کشورهای در حال توسعه در یک دوره این •

به صورت 2012و 2008، 2004، 2000در چهار مقطع سال 2012تا 2000سال 
.  می شودمیانگین چهار ساله در هر مقطع محاسبه 



متغیرهای مستقل پژوهش 
نماد کمیسازی تعریف متغیر 

فعالیتها در حوزه 
اورا  بهادار 

میزانی که بانک ها ممکن است در 
فعالیتهای زیر وارد شوند:  

پذیرهنویسی اوراق بهادار  .1
کارگزاری  .2
خرید و فروش سهام   .3
فعالیت در صنعت صندوقهای مشترک  .4

سرمایهگذاری 

)مقادیر باالتر نشان دهنده محدودیت بیشتر و 
سخت گیرانه تر است( 

A =1 
B=2 
C=3 
D=4 

SEC_ACT 

فعالیتهای حوزه 
بیمه 

میزان فعالیت بانک در حوزه: 
 صدور انواع بیمه نامه  .1
فروش انواع بیمه نامه  .2

)مقادیر باالتر نشان دهنده محدودیت بیشتر و 
سخت گیرانه تر است( 

A =1 
B=2 
C=3 
D=4 

INSU_ACT 

فعالیتها در حوزه 
امال  و 

مستغالت 

میزان فعالیت بانک ها در حوزه: 
سرمایهگذاری در امالک و مستغالت  .1
توسعه امالک و مستغالت  .2
 مدیریت امالک و مستغالت .3

)مقادیر باالتر نشان دهنده محدودیت بیشتر و 
سخت گیرانه تر است( 

A =1 
B=2 
C=3 
D=4 

RS_ACT 

-مال یت شرکت

های غیرمالی 
توسط بانکها 

میزانی که بانکها میتوانند شرکتهای 
غیرمالی را مالک شده و کنترل نمایند.  

)مقادیر باالتر نشان دهنده محدودیت بیشتر و 
سخت گیرانه تر است( 

A =1 
B=2 
C=3 
D=4 

OWN_NFF 

فعالیت مالی غیر 
بانکی  

میزان کلی مجاز بودن فعالیت بیمه ای، 
بورسی و امالک و مستغالت 

 
FINACTS 

 



متغیرهای کنترل
نماد پروکسی و نحوه محاسبه متغیرهای کنترل منتخ  دسته بندی 
متغیرهای 
 ا -صنعت 

 NIITTIنسبت درآمدهای غیربهرهای به کل درآمدهای بانک تنوع کانالهای درآمدی بانک 
  عبارت است از: Zscoreشاخص میزان ریسکی بودن صنعت 

( ROA))/(ROA+ Equity/assets )انحراف معیار )
ZSCORE 

متغیرهای 
 ا -کشور 

 LOGGDP  )تولید ناخالص داخلی(GDP  لگاریتمرونق کل اقتصاد 
 INFLتورم سطح عمومی قیمت ها 

 GDP INSURTGDPمیزان درآمدهای)فروش( بیمهای به عمق بازار بیمه 
 GDP SVATGDPکل ارزش مبادالت اوراق بهادار در بازار سرمایه به عمق بازار سرمایه 

 GDP LEASTGDPحجم لیزینگ و فروش امالک به عمق بازار امالک و مستغالت 
 ECOFREEشاخص ساالنه آزادی اقتصادی موسسه هریتیج باز بودن فضای اقتصادی 

میزان متنوع بودن کانال های 
درآمدی 

 NIITTIنسبت درآمدهای غیر بهره ای به کل درآمدها 

متغیرهای 
 ا -بانک 

 شاخصی است برای اندازه گیری میزان Lernerشاخص میزان رقابتپذیری 
رقابت پذیری در صنعت بانکداری. افزایش آن نشان دهنده 

بدتر شدن شرایط رقابت کسب و کار واسطه گری مالی 
 است. )تفاوت بین کل درآمدها و هزینه ها بر کل درآمدها(

LERNER 

 که شاخصی است برای اندازه رقابت Booneشاخص میزان رقابتپذیری 
پذیری در بازار پول بر اساس کارایی و سودآوری. عبارت 
است از نسبت کشش درآمدی به هزینه نهایی. افزایش آن 
نشان دهنده بدتر شدن شرایط رقابت کسب و کار واسطه 

 گری مالی است.

BOONE 

 



ضری  همبستگی بین متغیرهای پژوهش



فرضیه های پژوهش
هبود بر ب( بورس، بیمه و امالک)مالی غیربانکیحوزه های برای فعالیت در محدودیت بانک ها : اولفرضیه •

.  در کشورهای در حال توسعه تاثیر معنادار و مثبتی داردبانک ها وضعیت کیفیت دارایی 

ت دارایی برای فعالیت در حوزه بورس و بازار سرمایه بر بهبود وضعیت کیفیها بانکمحدودیت : فرضیه دوم•
.  در کشورهای در حال توسعه تاثیر معنادار و مثبتی داردبانک ها 

در نک ها بابرای فعالیت در حوزه بیمه بر بهبود وضعیت کیفیت دارایی بانک ها محدودیت: فرضیه سوم•
.  کشورهای در حال توسعه تاثیر معنادار و مثبتی دارد

یت بانک ها برای فعالیت در حوزه امالک و مستغالت بر بهبود وضعمحدودیت : فرضیه چهارم•
.  کیفیت دارایی بانک ها در کشورهای در حال توسعه تاثیر معنادار و مثبتی دارد

عیت بر بهبود وض( بنگاهداری)غیرمالی شرکت های در تملک و سهامداری محدودیت بانک ها : فرضیه پنجم•
.در کشورهای در حال توسعه تاثیر معنادار و مثبتی داردبانک ها کیفیت دارایی 

•



مدل آماری داده ها 

𝑌𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝜂𝑖 + 𝛽𝑌𝑖,𝑡−1 +

𝑗=1

𝑙

𝛾𝑗𝑀𝑗,𝑡 +

𝑗=1

𝑙

∅𝑗𝐼𝑗,𝑡 +

𝑗=1

𝑙

𝛿𝑠𝑍𝑠,𝑖,𝑡 + 휀𝑖,𝑡

𝑌𝑖 مطالبات غیرجاری به کل داراییهانسبت   ,𝑡  

مولفه های ثابت  𝛼 

اثر ثابت  𝜂𝑖  

مجموعه متغیرهای خاص-اقتصاد  𝑀𝑗 ,𝑡  

مجموعه متغیرهای خاص-صنعت  𝑍𝑠,𝑖 ,𝑡  

متغیرهای محدودیتهای فعالیت های بیمه ای، اوراق بهادار، امالک و مستغالت و 
 سهامداری شرکت های غیرمالی

𝐼𝑗 ,𝑡  

مولفه خطا  휀𝑖,𝑡  



.  گیردمیمتغیر وابسته را بعنوان متغیر توضیحی در نظر که وقفه های این مدل، ابزار استانداردی •
. وابسته با وفقه بعنوان متغیرهای کنترلی برای پویایی مدل الزم استمتغیرهای •
.می سازدکنترل اثرات غیرقابل مشاهده یا متغیرهای نامشخص را ممکنکه استفاده از اطالعات پویایی •
. ندمی کتابلوئی از این روش به درک بهتر پویایی متغیرهای اقتصادی کمک داده های برآورد لذا •
گار دلیل اینکه متغیرهای مستقل تاخیری در مدل وجود دارد، روش حداقل مربعات، اریب و ناسازبه •

.  خواهند بود

برآورده کننده . می شودارائه شده است استفاده 1991که توسط آرالنو و بوند  GMMاز فرآیند لذا •
GMM  تابلوئی پویا سازگار هستندداده های برای  .



آزمون مانائی و هم انباشتگی متغیرها



فرایند تحلیل داده ها 
برمستقلمتغیرهایکردنواردبدونآنتاثیروکردهمدلواردراکنترلمتغیرهایهمه(GTS)جزء-به-کلرویکردبا•

.شودمیسنجیدهوابستهمتغیر
کهشودمیتکرارآنجاتافراینداین.شودمیبرآوردهدوبارهمدلوشودمیحذفمدلازمعناداریکمترینبامتغیرسپس•

نظردر(9جدول(1)ستون)پایهمدلعنوانبهمدلاین.باشندمعنادارنظرموردسطح  درباقیماندهمتغیرهایهمه
.شودمیگرفته

.شوندمیافزودهمدلاینبهتکبهتکمستقلمتغیرهایحال•
.داردبستگیابزارهاوخطاءجمالتسریالیهمبستگیعدمفرضبودنمعتبربهGMMبرآوردکنندهسازگاری•
.شودمیآزمون(1995)بووروآرالنوو(1991)باندوآرالنوآزموندووسیلهبهاعتباراین•
.کندمیآزمونراابزارهابودنمعتبرکهاستشدهتعیینپیشازهایمحدودیتازسارگانآزموناولآزمون•
رااولمرتبهتفاضلیخطاءجمالتدردوممرتبهسریالیهمبستگیوجوددارد،شهرتهمM2آمارهبهکهدومآزمون•

راابزارهابودنمعتبروسریالیهمبستگیعدمفرضبردالشواهدیآزموندوهردرصفرفرضردعدم.کندمیآزمون
.کندمیفراهم

بردهکارهبخطاهاوابزارهابینهمبستگینوعهرتعیینبرایواستشدهتعیینپیشازهایمحدودیتازسارگانآزمون•
.باشدنداشتهوجودهمبستگیخطاجمالتوابزارهابینبایدباشند،معتبرابزارهااینکهبرای.شودمی

NPLTAi,t = α + ηi + βNPLTAi,t−1 + γjINFLj,t + γjRSTGDPj,t + γjLOGGDPj,t + δsNIITTIj,t + εi,t



فرایند تحلیل داده ها 
فاضلیتمعادلهدرخطاهاباکههستندمعتبرآنجاتاابزارهاکهاستاینآزموناینبرایصفرفرضیه•

.نباشندهمبستهاولمرتبه
.آوردفراهمابزارهابودنبرمناسبدالشواهدیتواندمیصفرفرضیهردعدم•
دردوممرتبهازسریالیهمبستگیگونههیچکهاستسازگارصورتیدرGMMسیستممدلعبارتیبه•

.باشدنداشتهوجودباقیماندهمقادیر
استمعتبرنیزپویاهایدادهمدلباشند،معتبرآنابزارهایوبودهسازگارGMMبرآوردگراگر•

.(1394,ابراهیمی)
وجودعدمهاآزمونایننتایج.دهدمینشانراهاآزمونایننتایج9جدولآخربهماندهسطرچهار•

رابطهصورتبهGTSرویکرداساسبرپژوهشپایهمدل.نمایندمیتاییدراهامدلسریالیهمبستگی
.است2

NPLTAi,t = α + ηi + βNPLTAi,t−1 + γjINFLj,t + γjRSTGDPj,t + γjLOGGDPj,t + δsNIITTIj,t + εi,t



(GMM)تحلیل پویای داده های تابلوئی 



(برای انتخاب متغیرهای کنترلیGeneral-to-Specificروی رد )مدل پایه تجربی 

تاثیردیدرآمهایکانالتنوعوداخلیناخالصتولیدتورم،مستغالت،وامالکبازاراندازهپایه،مدلنتایجاساسبر•
تمستغالوامالکبازاراندازهدرتغییرواحدیکازاءبهواقعدر.دارندهابانکهایداراییکیفیترویمعناداری
این.یابدمیکاهشدرصد5معناداریسطحدرواحد681.7میزانبههاداراییکلبهغیرجاریمطالباتنسبت
ازدهیببخشایندرهابانکگذاریسرمایهباشدترجذاببازاراینچقدرهرزیرااستسازگارهمتئوریبانتیجه

.شودمیایجادنیزکمتریغیرجاریمطالباتعمالًوداشتهمناسبی
وتمثباثراقتصادیکالنمتغیریکعنوانبههاقیمتعمومیسطحافزایششده،برآوردپایهمدلاساسبر•

باعثدرصد10معناداریسطحدرتورمدرافزایشواحدیکدیگرعبارتبه.داردNPLTAنسبتبرمعناداری
رونقکاهشبهمنجرجامعهخریدقدرتکاهشباتورمواقعدر.شودمیNPLTAنسبتدرواحدی0.182افزایش

باعثمسالهاینکهشدهمالیبازارهایسایرومستغالتوامالکبازارجملهازهابخشازبسیاریدراقتصادی
جاریغیرمطالباتافزایشطریقازوشدههابخشایندرگذارانسرمایهتوسطتسهیالتبازپرداختعدمافزایش
.گذاردمیمنفیاثرهابانکهایداراییکیفیتبرهابانک

واحدیکدیگر،عبارتبه.داردNPLTAنسبتبرمنفیاثراقتصادیکالنمتغیرعنوانبهداخلیناخالصتولید•
بهبودمفهومبهاینوشودمیNPLTAنسبتدرواحدی28.07کاهشباعثداخلیناخالصتولیددرافزایش
دهندهشاننداخلیناخالصتولیدافزایش.استسازگارکامالًتئوریبانتیجهاین.هاستبانکهایداراییکیفیت
کیفیتیتوضعرویمثبتاثراتتواندمیرونقاینکهدارددنبالبهرااقتصادیرونقوبودهاقتصادیتوسعهورشد

.باشدداشتههابانکهایدارایی



(برای انتخاب متغیرهای کنترلیGeneral-to-Specificروی رد )مدل پایه تجربی 

رسایخالصسودمالی،مشتقاتمعامالتازحاصلدرآمدخالصازاستعبارتایغیربهرهدرآمدهای•
کاروکسبکناردرکهعملیاتیدرآمدهایسایروبانکیخدماترویکمیسیونخالصبهادار،اوراق
درآمدیهایکانالتنوعشاخص.گیردمیقرار،دهیتسهیالتوگیریسپردهیعنیبانکیسنتی
.بانکدرآمدهایکلبهایغیربهرهدرآمدهاینسبتازاستعبارت

هابانکNPLTAنسبتبرمثبتیومعناداراثرمتغیراینپژوهشاینبرآوردیپایهمدلاساسبر•
میانیزمباشدداشتههابانکهایداراییکیفیتبرمنفیاثردرآمدیهایکانالتنوعاینکه.دارد
صدور،مشتقهابزارهایبازاردرزیادیبازمعامالتیموقعیتدارایهابانککهباشدقبولموردتواند

رجهدبازیرخطیهایداراییازباالییحجمکهباشندداشتهاسنادیاعتباروبانکیهایضمانت
ریسکبهارفراوانیزیرخطیهایریسکتواندمینکولصورتدرکهنمایدایجادراباالپذیریریسک
.نمایدایجادهابانکبرایراسنگینیمطالباتوکندتبدیلایترازنامههای

واحدیکازاءبهلذا.استشدهمشاهدهتوسعهحالدرکشورهایدربانکیسیستممورددرمسالهاین•
بهNPLTAنسبتدرصد5معناداریسطحدردرآمدیهایکانالسازیمتنوعشاخصدرافزایش
.تهاسبانکاینهایداراییکیفیتشدنبدترمفهومبهاینکهیابدمیافزایش26.07میزان



هافعالیت های مالی غیربانکی و بنگاهداری بانکمحدودیت ورود متغیرهای 

برمثبتیمعناداراثرهابانکغیربانکیمالیهایفعالیتکلرویمحدودیتمدل،ایننتایجاساسبر•
واحدهرازاءبهشودترگیرانهسختکلیبطورهامحدودیتاینچقدرهرواقعدر.داردهابانکNPLTAنسبت
کنندهتاییدمسالهاین.یابدمیافزایشواحد2.735حدوددرصد5معناداریسطحدرNPLTAنسبتآن،افزایش
.استاهبانکهایداراییکیفیتوضعیتبرغیربانکیمالیهایفعالیتمحدودیتومقرراتکلیمنفیاثرات

سرمایهازاربدرافعالیت.شودمیواردپایهمدلبهسرمایهبازاردربانکهایفعالیتمحدودیتومقرراتپروکسیسپس•
.است...وگذاریسرمایههایصندوقکارگزاری،سهام،نویسیپذیرهفعالیتگونههرشامل

ونادارمعتاثیرغیربانکیمالیهایفعالیتازحوزهایندرگیرانهسختهایمحدودیتافزایشمدل،ایناساسبر•
تسخافزایشواحدیکازاءبهکهاستمعنیبداناین.داردکشورهااینبانکیسیستمNPLTAنسبتبرمثبتی
هانکبااینهایداراییکلبرغیرجاریمطالباتنسبتسرمایه،بازاردرفعالیتهایمحدودیتومقرراتدرگیری

.شودمیتلقیهابانکهایداراییکیفیتکاهشمعنیبهاینکهیابدمیافزایشواحد8.016

NPLTAi,t
= α + ηi + βNPLTAi,t−1 + γjINFLj,t + γjRSTGDPj,t + γjLOGGDPj,t + δsNIITTIj,t + ∅jFINACTSj,t
+ ∅jINSU_ACTj,t + ∅jOWN_NFFj,t + ∅jRS_ACTj,t + εi,tεi,t



ورود متغیرهای محدودیت فعالیت های مالی غیربانکی و بنگاهداری بانک ها

،هابانکیابیمههایفعالیتحوزهدرفعالیتگیریسختافزایش.دهدمینشانرابیمهبازاردرفعالیتمحدودیتمتغیرورود•
اینشدتوگیریسختمیزاندرواحدییکافزایشازاءبهدیگرعبارتبه.داردNPLTAنسبتبرمعناداریومنفیتاثیر

.استبانکهایداراییکیفیتافزایشمفهومبهاینویابدمیکاهش9.25میزانبهNPLTAنسبتمقررات
به.داردNPLTAنسبتبرمعناداریومنفیتاثیر،مستغالتوامالکبازاردرفعالیتحوزهدرفعالیتگیریسختافزایش•

میکاهش5.651میزانبهNPLTAنسبتمقرراتاینشدتوگیریسختمیزاندرواحدییکافزایشازاءبهدیگرعبارت
.استبانکهایداراییکیفیتافزایشمفهومبهاینویابد

باعثلیکبطورغیربانکیمالیهایفعالیترویهایمحدودیتگیریسختافزایشکهاستاینخصوصایندرجالبنکته•
وامالکازاربوبیمهبازارخصوصدرمقرراتاینشدنترگیرانهسختولیشودنمیهابانکهایداراییکیفیتوضعیتبهبود

.نمایندمیایجادهابانکهایداراییکیفیتدرایمالحظهقابلبهبودمستغالت
هایاراییدکیفیتوضعیتبرهابانکتوسطغیرمالیهایشرکتسهامداریهمانیاداریشرکتهایفعالیتمحدودیتتاثیر•

بانکهایداراییکیفیتنتیجتاًوکردهپیداکاهشNPLTAنسبتشودترگیرانهسختحوزهایندرمقرراتچقدرهرهابانک
.کندمیپیدابهبودها

5.517میزانبهدرصد10معناداریسطحدرNPLTAنسبتحوزهایندرهاگیریسختافزایشدرجهیکازاءبهواقعدر•
هابانککهتاسهاییفعالیتازیکیهابانکبنگاهداریاصوالا کهباشداینبیانگرتواندمیمسالهاین.استداشتهکاهشواحد
ازناشیمشکالتبرابردرراهابانکتواندمیآنکردنمحدودوساختهمواجهسمیوراکدهایداراییاززیادیحجمبارا

.داردسازگارینیزتئوریبامسالهاین.نمایدحفاظتهایشانداراییکیفیتیبیوضعیت



بحث و نتیجه گیری

برهاانکببنگاهداریوبانکیغیرمالیهایفعالیتنوعبرحاکمهایمحدودیتومقرراتتاثیربررسیحاضرپژوهشهدف•
.است2012تا2000سالزمانیبازهدرتوسعهحالدرکشورهایدرهابانکداراییکیفیت

بینگیانباشتهموجودبهتوجهباوهستندمانااولتفاضلدروبودهناماناسطحدرپژوهشمتغیرهایاینکهبهتوجهبا•
نتایج.شودمیاستفادهGMMوتابلوئیهایدادهپویایرگرسیونتحلیلازمتغیرها،درونزائیمشکلوپژوهشمتغیرهای

.گرددمیارائهزیرشرحبهپژوهشفروضپذیرشیارد
کیفیتتوضعیبهبودبر(امالکوبیمهبورس،)غیربانکیمالیهایحوزهدرفعالیتبرایهابانکمحدودیت:اولفرضیه•

.داردمثبتیومعنادارتاثیرتوسعهحالدرکشورهایدرهابانکدارایی
وکامالوبورسبیمه،)هابانکغیربانکیمالیهایفعالیتکلرویمحدودیتچقدرهرپژوهش،ایننتایجاساسبر•

5معناداریسطحدرپژوهشاولفرضیهلذا.یابدمیافزایشهابانکNPLTAنسبتشودترگیرانهسخت(مستغالت
,Barth)نیستهمراستا(2004)همکارانوبارثنتایجبانتیجهاین.شودمیرددرصد Caprio, & Levine, 2004).

درهاکبانداراییکیفیتوضعیتبهبودبرسرمایهبازاروبورسحوزهدرفعالیتبرایهابانکمحدودیت:دومفرضیه•
.داردمثبتیومعنادارتاثیرتوسعهحالدرکشورهای

سیستمNPLTAنسبتبرمثبتیمعنادارتاثیرسرمایهبازاردرفعالیتحوزهدرگیرانهسختهایمحدودیتافزایشتاثیر•
رددرصد5معناداریسطحدرنیزپژوهشدومفرضیهلذاونشدههابانکوضعیتبهبودباعثلذا.داردکشورهااینبانکی
.شودمی



بحث و نتیجه گیری

حالدرورهایکشدرهابانکداراییکیفیتوضعیتبهبودبربیمهحوزهدرفعالیتبرایهابانکمحدودیت:سومفرضیه•
.داردمثبتیومعنادارتاثیرتوسعه

سختاینافزایشلذا.داردNPLTAنسبتبرمعناداریومنفیتاثیر،ایبیمههایفعالیتحوزهدرگیریسختافزایش•
.شودمیپذیرفتهدرصد5معناداریسطحدرصفرفرضلذا.شودمیهابانکهایداراییکیفیتبهبودباعثهاگیری

درهانکباداراییکیفیتوضعیتبهبودبرمستغالتوامالکحوزهدرفعالیتبرایهابانکمحدودیت:چهارمفرضیه•
.داردمثبتیومعنادارتاثیرتوسعهحالدرکشورهای

لذا.داردNPLTAنسبتبرمعناداریومنفیتاثیرمستغالت،وامالکبازاردرفعالیتحوزهدرگیریسختافزایش•
درصد5اطمینانسطحدرصفرفرضلذا.شودمیهابانکهایداراییکیفیتبهبودباعثهاگیریسختاینافزایش
.شودمیپذیرفته

داراییفیتکیوضعیتبهبودبر(بنگاهداری)غیرمالیهایشرکتسهامداریوتملکدرهابانکمحدودیت:پنجمفرضیه•
.داردمثبتیومعنادارتاثیرتوسعهحالدرکشورهایدرهابانک

بانکهای-داراییکیفیتنتیجتاًوکردهپیداکاهشNPLTAنسبتشودترگیرانهسختحوزهایندرمقرراتچقدرهر•
وییونپژوهشنتایجبانتیجهاین.شودمیپذیرفتهدرصد10اطمینانسطحدرصفرفرضلذا.کندمیپیدابهبودها

بانکیهایبحرانزماندرخصوصبههافعالیتاینخصوصدرگیریسختکه.داردمطابقتنیز(1999)همکاران
Yooاستحیاتی & Moon, 1999)).



با تشکر از حسن توجه شما 


