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ها بر بررسی تاثیر مقررات منع فعالیت های مالی غیر بانکی و بنگاهداری بانک
 ها در کشورهای درحال توسعه وضعیت کیفیت دارایی بانک
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 ۰7/۰3/۱3۹7تاریخ: 

 2چکیده
توسعه  ی در حالهای مالی غیر بانکی و بنگاهداری بانک ها بر کیفیت دارایی آنها در کشورهاهدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرات مقررات فعالیت

ان، سیستم کشور در حال توسعه بوده و نمونه آماری بر اساس جدول مورگ ۱4۰کی است. جامعه آماری شامل سیستم بان 2۰۱2تا  2۰۰۰از سال 
-ایینسبت مطالبات غیرجاری به کل دار»انتخاب شده است،  CAMELمدل که بر اساس کشور خواهد بود. متغیر وابسته پژوهش  ۱۰8بانکی 

-لیتفعا ارتند ازکه عبها مالی غیربانکی و بنگاهداری بانک بوده و متغیرهای مستقل عبارتند از ابعاد محدودیت فعالیت «(NPLTAها)های بانک

صِ غیرهای خاهای غیرمالی. متغیرهای کنترل عبارتند از متگذاری در شرکتها در زمینه بیمه، بازار سرمایه، امالک و مستغالت و سرمایه
ا طح، نامانها با توجه به اینکه متغیرهای پژوهش در ستصادی( و متغیرهای خاصِ صنعت بانکداری. در تحلیل دادههای کالن اقکشور)شاخص

ن پویای ل رگرسیوانباشتگی بین متغیرهای پژوهش و مشکل درونزائی متغیرها، از تحلیبوده و در تفاضل اول مانا هستند و با توجه به وجود هم
، ها ) بیمهانکهای مالی غیربانکی بشود. بر اساس نتایج این پژوهش، هر چقدر محدودیت روی کل فعالیتفاده میاست GMMو  تابلوئیهای داده

-ه فعالیتگیرانه در حوزهای سختیابد. افزایش محدودیتها افزایش میبانک NPLTAتر شود نسبت گیرانهبورس و امالک و مستغالت( سخت

های عالیتفگیری در حوزه سیستم بانکی این کشورها دارد. در مقابل افزایش سخت NPLTAثبتی بر نسبت های بازار سرمایه تاثیر معنادار م
 دارد.  NPLTAها، تاثیر منفی و معناداری بر نسبت ای و بازار امالک و مستغالت بانکبیمه

 دارایی بانک ها  های مالی غیربانکی، بنگاهداری بانک ها، کیفیتمقررات بانکی، فعالیتهای کلیدی: واژه
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 بیان مسأله 

ها وضع مقررات و نظارت بانکی حاکم بر صنعت بانکداری در دنیا برای حفظ ثبات اقتصادی و بهبود عملکرد و کارایی بانک
بسیاری از ها در نقش و اثرات آنها بر عملکرد و کارایی بانک با این حال اثربخشی شوند.شده و همواره بروزرسانی و اصالح می

صنعت بانکداری هر ملکرد ع ورسد رابطه بین مقررات و نظارت بانکی در واقع به نظر میاست.  مورد پرسش قرار گرفته ،موارد
. یکی از کداری آن کشور استهای صنعت بانویژگی وآن کشور  یافتگی اقتصاد، میزان توسعه کشور، متاثر از ساختار اقتصادی

ها به غیر اصوالً بانک بانک هاست. و بنگاهداری غیربانکیمالی های فعالیت محدود کردنابعاد مقررات و نظارت بانکی مربوط به 
 (بهاداراوراق در حوزه بازار سرمایه) ( فعالیت۱دارند که عبارتند از: )غیربانکی های بانکی متعارف چهار دسته فعالیت از فعالیت

ها در هر مالی. این فعالیتهای غیر( مالکیت شرکت4امالک و مستغالت و ) در حوزه( فعالیت 3بیمه ) در حوزه ها( فعالیت2)
  تواند بدون محدودیت، مجاز، محدود و یا ممنوع باشد. کشور می

های بانکی به ممانعت از ه محدودیتهای بانکی اجماعی وجود ندارد. موافقان آن معتقدند کدر خصوص محدود کردن فعالیت
های بزرگ، شود نظارت بر بانکنماید. همچنین باعث میای که نظارت بر آنها دشوار است، کمک میایجاد ساختارهای پیچیده

هایی که عملکرد بهتری در آنها دارند و ساده ها به انجام فعالیتها با موظف نمودن بانکبهتر صورت گیرد. این محدودیت
آورد. در حمایت از این دیدگاه تئوریک، پاسِریوس و همکاران های آنها، بهبود کارایی را برای آنها به همراه میگهداشتن ترازنامهن
ها باعث بهبود کارایی های بانکتر در خصوص فعالیتهای سخت گیرانه( به طور تجربی نشان دادند که محدودیت2۰۰۹)

هایی بانکها را از دستیابی به صرفه جویی در کنند که چنین محدودیتن دیدگاه اما بیان میشود. مخالفین ایدرآمدی بانک می
( و جانکوف و همکاران 2۰۰۱دارد. کالسن و همکاران)شان باز میهای درآمدیسازی کانالمقیاس و دامنه کار و متنوع

شود و گذاران و ناظران بانکی میزنی قانونانههایی فقط منجر به افزایش قدرت چکنند که چنین محدودیت( ادعا می2۰۰2)
 ,Djankov, La Porta, Lopezde, & Shleifer) (Claessens & Klingebiel, 2001) الزاماً برای صنعت بانکداری مناسب نیست

ها ها باعث کاهش کارایی و تضعیف عملکرد بانکدر خصوص فعالیت بانک . این دیدگاه اعتقاد دارد که وضع محدودیت(2002
( نیز مورد تاکید قرار گرفت 2۰۰۱( و جورتارس)2۰۱3های بارث و همکاران)های تجربی پژوهششود. این دیدگاه در یافتهمی

(Barth, Lin, Ma, Seade & ,Song, 2013) (Chortareas, Girardone, & Ventouri, 2012) .  
های مالی غیربانکی و بنگاهداری بر وضعیت فعالیت های پیشین در خصوص تاثیر مقررات و محدودیتبطور کلی پژوهش

های همچنین پژوهشنقدینگی، سودآوری و ... اجماعی ندارند. ها،داراییکیفیتکیفیت دارایی و سایر ابعاد عملکردی مانند 
نتایج با این حال محدود به کشورهای توسعه یافته بوده است.  بیشترصورت گرفته، از نظر محدوده جغرافیایی و جامعه آماری 

، نتایج مختلفها نشان داده است که بررسی این رابطه در بسترهای اقتصادی متفاوت و حتی منطقه جغرافیایی پژوهشاین 
های نکته دیگر اینکه به دلیل تعداد زیاد ابعاد و جزئیات و متغیرهای فراوان مقررات و محدودیت ه است.متناقضی را ارائه داد

به حاضر نیز تنها پژوهش  ند.ازپردببه بررسی بخشی از اثرات این ابعاد  تنها هر کداماند توانستههای صورت گرفته بانکی، پژوهش
 های قبلی این استو وجه تمایز اصلی آن با پژوهش در حال توسعه می پردازد بررسی اثرات بخشی از این مقررات در کشورهای

ها های بانککیفیت داراییها بر های مالی غیربانکی و بنگاهداری بانکمقررات مربوط به محدودیت فعالیت به بررسی اثرات که
به طور خاص به بررسی اثرات این بُعد های پیشین در حالی که هیچکدام از پژوهش .در کشورهای در حال توسعه پرداخته است

پژوهش عبارت است از این بنابراین مساله اند. ها نپرداختههای بانکاز مقررات بانکی بر عملکرد و وضعیت کیفیت دارایی
ی در ها بر وضعیت کیفیت دارایی صنعت بانکدارهای غیربانکی و بنگاهداری بانک"بررسی نقش مقررات حاکم بر فعالیت

  کشورهای در حال توسعه".
و در ادامه با تحلیل و سپس به روش شناسی پژوهش پرداخته  گرددمیدر ادامه ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش تشریح 

 ونتایج پژوهش ارائه نیز  شود و در آخرپرداخته می استنباط آماری در خصوص فرضیات پژوهشو برآورده مدل پژوهش به ها داده
 . شودمیبه بحث گذاشته  ه آزمون فرضیات پژوهشنتیج
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  پژوهش پیشینهمروری بر  

پژوهش های انجام شده در حوزه مقررات و نظارت بانکی و تاثیر آن بر عملکرد و کارایی را می توان بر حسب مبانی نوآوری 
  .استطبقه بندی قابل مختلف 

دارای نوآوری بوده اند. بر خی از  ،یا منطقه جغرافیایی مورد مطالعه اندازه نمونه از حیث دسته ای از پژوهش های پیشین    
( در صنعت 2۰۱۰کارهای راجیو دی بانکر و همکاران) مانند)اندبوده صنعت بانکداری یک کشور سطح در هااین پژوهش

( در صنعت بانکداری ایاالت متحده، 2۰۱2( و پُل کوبییک و همکاران )2۰۱4بانکداری کره جنوبی، گوردون جی. الکساندر )
کارهای  دمانن) اندبوده های یک منطقهبانکدر سطح  برخی دیگر ،(( در صنعت بانکداری ایران۱3۹۱محمد واعظ و همکاران )

های تجاری اروپا و ( در بانک2۰۱4سی.ای. تِیکسیرا و همکاران)جائوخاورمیانه، های بانک( در 2۰۱6الحق و همکاران )فیض
در سطح برخی دیگر و یا ( های اروپا، ایاالت متحده، کانادا و استرالیا( در بانک2۰۱6چو یونگ لیم و همکاران)ایاالت متحده، 

بانک تجاری در سطح  22( در 2۰۱۱د کار مانتوس دی. دلیس و همکاران)مانن) اندبوده دنیا در هاکل بانکای از نمونه
ای در سطح دنیا و از بین کشورهای در حال نمونهانتخاب  ،نمونه انتخابی نوآوری پژوهش ما از حیث. (کشورهای مختلف

با این نمونه در رابطه با این موضوع  ایش مشابهکه پژوه صندوق بین المللی پول است 2۰۱5توسعه بر مبنای گزارش سال 
این گزارش بر کشورهای در حال توسعه را بر اساس  این پژوهش. آماری تاکنون در داخل و خارج از ایران انجام نشده است

صادهای دسته شامل کشورهای مشترک المنافع، اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه آسیا، اقت 6پراکندگی جغرافیایی در اساس 
نوظهور و درحال توسعه اروپا، کشورهای آمریکای التین و حوزه دریای کارائیب، خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان 

 . است کشورهای در حال توسعه جنوب صحرای آفریقا به عنوان نمونه آماری پژوهش در نظر گرفته و
 )مانند تواند باشدمی مقررات و نظارت بانکیبندی طبقه چارچوب حیثخصوص از ها در این پژوهشاز  دیگری بندیطبقه

( که بر 2۰۰۱گانه مقررات و نظارت بانکی است یا کار میشکین)۱2( که بر اساس چارچوب 2۰۰۰کار جیمز برس و همکاران)
گانه قوانین و نظارت ۱6( که بر مبنای مدل 2۰۰۱گانه مقررات و نظارت بانکی است و یا کار آلن و هرینگ)8مبنای چارچوب 

( در بانک جهانی توسعه داده شده 2۰۰۰بُعدی است که توسط برس و هکاران وی) ۱2پژوهش ما مبتنی بر مدل . (بانکی است
. این پژوهش بُعد های خارج از کشور و از همه پژوهش های داخلی متمایز استکه از این حیث از بسیاری پژوهش است

 هایکیفیت داراییرا با اقتباس از این چارچوب برای بررسی تاثیرات آن بر و بنگاهداری بانک ها های غیربانکی فعالیت محدودیت
مقررات و نظارت بانکی کشورهای عضو را بر  اطالعاتِ ،بانک جهانی .ها در کشورهای در حال توسعه، انتخاب نموده استبانک

نماید و لذا تنها مرجع کامل اطالعات در این حوزه برای منتشر میای دورهتاکنون به صورت  2۰۰۰اساس این چارچوب از سال 
 پژوهشگران است. 

مورد بررسی در آنها توان بر اساس تعداد ابعاد مقرراتی که را می ی انجام شده در این حوزههاپژوهش ،دیگر بندیطبقهدر 
هایی وجود دارد که از این منظر پژوهش .بندی کردتقسیم ،از مقررات و نظارت بانکی هر بُعدتمرکز بر  و یا میزان است گرفتهقرار 

بُعد را بر   ۱2که در آن اثرات  ((2۰۰۰کار جیمز برس و همکاران) )مانند پردازندمی بررسی همه ابعاد مقررات و نظارت بانکی به
کار  )ماننداند پرداختهد بعُ  ر از یک یا چندبررسی چند متغیهای دیگری که به پژوهش، ند(اهثبات اقتصادی کشورها بررسی نمود

تاثیر آن بر  وهای غیربانکی د محدودیت فعالیت( که فقط ابعاد مربوط به مقررات کمیته بال و بع2۰۱۱ُمانتوس دی. دلیس)
رف روی بُعد مقررات منع تمرکز صِ ،از این حیث هانوآوری پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهش. (نداهنمود یبررس را وریبهره

-ای، فعالیتهای بیمهمتغیرهای زیرمجموعه آن شامل مقررات فعالیت ها است کهو بنگاهداری بانک غیربانکیمالی های فعالیت

های غیرمالی گذاری در سهام شرکتتغالت و فعالیت در حوزه سرمایهدر زمینه امالک و مس هافعالیتر، داها در زمینه اوراق بها
مقررات و نظارت بانکی را مورد  ،قبلی تا این سطح از متغیرهای تشکیل دهنده  هر بُعدخارجی  های. هیچکدام از پژوهشاست

مشاهده در این خصوص را ای به پژوهش مشابه مقاله،این  نویسندگانضمن اینکه در پیشینه داخلی نیز  .اندقرار ندادهبررسی 
 اند.نکرده
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-را نشان میها آنبر عملکرد ها های بانکنقش متفاوت محدود کردن فعالیت ی باال،هاپژوهشهمه  نتایج تجربیبطور کلی، 

هایی که دچار تر باعث سودآوری بیشتر بانکگیرانههای مقرراتی سخت( دریافتند که محدودیت2۰۰۱دهند. بارث و همکاران )
ها کمتر تر شود کارایی بانکگیرانهکه هر چه قدر این مقررات سختآنها دریافتند  ،. در مقابلشود، میاندبحران بزرگ بانکی شده

ها با تمرکز کمتر، های بانک( در یک پژوهش دیگر نشان دادند که ارتباط محدود کردن فعالیت2۰۰4شود. بارث و همکاران )می
ر مورد صنعت بانکداری ایاالت متحده که دهای دیگری معنادار نیست. پژوهش چندان ،رقابت بیشتر یا توسعه بازار اوراق بهادار

هایی که همه خدمات در حوزه بیمه، های جامع یعنی بانکاستیگال صورت گرفت نشان دادند که بانک-قبل از قانون گالس
 & Kroszner) شان سوء استفاده نکردهدهند به طور سیستماتیک از قدرتاوراق بهادار، امالک و مستغالت و ... را ارائه می

Rajan, 1994) (Puri , 1996) اندو ورشکسته هم نشده (kroszner, 1994)( و آگروکی و همکاران 2۰۰4. بارث و همکاران )
 & ,Barth, Caprio) دهدمالی را کاهش نمی پذیریها لزوماً آسیبهای بانک( نشان دادند که محدود کردن فعالیت2۰۱۱)

Levine, 2004) (Agoraki, Delis, & Pasiouras, 2011)( محدود کردن فعالیت 2۰۰6. بر اساس مطالعات بِک و همکاران )
 ,Beck) سازی ریسک افزایش دهدهای متنوعمحدود کردن فرصت تواند احتمال وقوع بحران بانکی را به دلیلهای بانکی می

Demirguc-Kunt , & Levine, 2006)( دریافتند که این محدودیت2۰۱3. حافظ الحوق و همکاران ) ها رابطه معناداری با
. (Hoque, Andriosopoulos & ,Kostas, 2013) داردو ایجاد مطالبات غیرجاری ها ریسک در بحران های اعتباری و بدهی

 & Delis) کندها کاهش پیدا میهای بانکنکول با محدود کردن فعالیت-تا-( دریافتند که فاصله2۰۱۱دلیس و استیکوراس )
Staikouras, 2011) ( نیز در مطالعه خود دریافتند که محدودیت2۰۱3. جیمز بارث و همکاران )های بانکی های شدیدتر فعالیت

 .(Barth, Lin, Ma, Seade & ,Song, 2013) بطور منفی با کارایی بانک رابطه دارد
کارایی  وها بر عملکرد که موضوع تاثیرات این محدودیتدهد همه اختالف عقاید و نتایج متناقض تحقیات باال نشان می

یزتر توسعه و ر دارد. پژوهش حاضر با تحلیل کشورهای در حال مسالهتر در ابعاد این های بیشتر و دقیقها نیاز به بررسیبانک
ها در سی نقش آنآنها به برر ها و بنگاهداریهای حاکم بر فعالیت های غیرمالی بانکچهارگانه مقررات و محدودیت اجزاءشدن در 

حالی  اند درهها پرداختهای پیشین به بررسی تاثیر کلی این محدودیتها می پردازد. در واقع پژوهشوضعیت کیفیت دارایی بانک
های رکتشای، اوراق بهادار، امالک و مستغالت و سهامداری های بیمهکه پژوهش حاضر به نقش هر کدام از محدودیت فعالیت

خص نکرده های پیشین مشپردازد. پژوهشها میهای بانکغیرمالی)بنگاهداری بانک ها( به طور مجزا بر وضعیت کیفیت دارایی
ا)در هکرد بانکوی عملراند که مثالً فعالیت در بازار بیمه با توجه عمق بازار و جنس متفاوت بازار آن با سایر بازارها، چه تاثیری 

به  ت با توجهگذاری در امالک و مستغالها( دارد؟ یا اینکه فعالیت در حوزه سرمایههای بانکداراییاین پژوهش وضعیت کیفیت 
لکرد و ا بر عمتر و تاثیرپذیری متفاوت از عوامل کالن اقتصادی آیا همان تاثیراتی رساختار غیرمنسجم تر، عمق بازار متفاوت

 نظر گرفتن حوزه اوراق بهادار دارند؟ این مساله در این پژوهش با درها در ها دارد که فعالیتبانکوضعیت کیفیت دارایی 
در به دلیل اینکه  صنعت در کشورهای در حال توسعه بررسی خواهد شد. همچنین -کشور و خاص-متغیرهای کنترلی خاص

-لبرای مد ویاپ تابلوئیی از روش رگرسیون داده ها ،وجود داردانباشتگی بین متغیرها و همزائی مساله درون ،های پژوهشداده
 .شوداستفاده می  سازی پژوهش

 
 مبانی نظری پژوهش 

 هاغیربانکی و بنگاهداری بانکمالی های رویکردها نسبت به فعالیت 

اند. از ها )مالی یا غیرمالی( اِعمال کردهها و سایر شرکتتفکیک واضحی بین بانک ۱بطور سنتی کشورهای آنگلوساکسون
ها را به های غیرمالی که بانکتری برای شرکتگیرانهبطور سنتی رویکرد سهل 2ایآسیایی و اروپای قارهطرف دیگر کشورهای 

                                                           
 

 
1  Anglo-Saxon  

2  Continental European  
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های کنند، دارند. در سالهایی که در کسب و کار غیربانکی )بنگاهداری( مشارکت میآورند و همچنین بانکتملک خود در می
های مالی که اند و اجازه ایجاد انواع گروههمگرا شده 2ایی اروپای قارهای با کشورهاتا اندازه ۱اخیر، کشورهای آنگلوساکسون

-هایی به عنوان خوشهاند. چنین شرکتدادند را دادههای بانکداری، اوراق بهادار و بیمه را با هم انجام میحداقل دو تا از فعالیت

ای نسبت به تملک گذشته یک رویکرد سهل گیرانهای که در شهرت دارند. در همین زمان، کشورهای اروپای قاره 3های مالی
-ها در خصوص تفکیک فعالیتهای آنگلوساکسونشروع به تطبیق خود با محدودیت ،ها و بالعکس داشتندها توسط بانکشرکت

های صنعت بانکداری بطور فراگیرتر شناسایی های بانکی و بنگاهداری نمودند. در حقیقت از آنجایی که به هم پیوستگی ریسک
شدند و از آنجایی که سیستم های مالی آزادسازی شده و تامین مالی شرکتی در جهت اتکاء بیشتر روی بازار سرمایه به جای وام 

 شان در این خصوص کردند. شروع به اصالح و تعدیل الزامات قانونی این کشورهاهای بانکی حرکت کرد، 
ساکسون یا سیستم -دو مدل وجود دارد. اولین مدل، مدل آنگلو 4م پیوستگی فعالیت بانکداری و بنگاهداریدر خصوص به

تواند به شکل ها میشود. مالکیت عمومی شرکتها توصیف میاست. این سیستم با مالکیت عام سهام شرکت 5محور-بازار سرمایه
های بازنشستگی باشد. گذاری و صندوقهای سرمایهمانند صندوق گذاری نهادیهای سرمایهگذاران خصوصی یا شرکتسرمایه

شود، منتقل شود. در یافته که با سطح باالیی از شفافیت و افشاء پشتیبانی میتوانند از طریق یک مبادله ساختاراین سهام می
مین مالی کوتاه مدت از طریق اوراق این سیستم، بیشترِ تامین مالی از طریق بازار سرمایه صورت گرفته در حالی که نیاز به تا

و پشتیبانی از بازار سرمایه  6ها در چنین سیستمی در وهله نخست به تامین مالی بی طرفانهشود. نقش بانکتجاری برآورده می
ک گذاری ممکن است در دادن مشاوره مالی و استراتژیک فعال باشند. در این مدل رابطه بانهای سرمایهشود. بانکمحدود می

ها شود. بانکتواند بسیار مهم باشد اما بطور عمده محدود به موضوعاتی در خصوص تمدید اعتبارات اعطائی میبا مشتریانش می
 شان دچار مشکل شوند. هایشوند که مشتریان در بازپرداخت بدهیزمانی درگیر نظارت و کنترل نزدیک مشتریان می
ها مالک عمده سهام است. در این سیستم بانک 7محور-یا سیستم بانک ایدومین مدل، سیستم آسیایی/اروپای قاره

کنند. شان ایفاء نقش میای برای مشتریانها هم به عنوان بانکداران تجاری و هم بانکداران سرمایهها هستند. بانکشرکت
ها ممکن است ه بر این، بانکها کرسی هیئت مدیره دارند. عالونمایندگان بانک حتی در هیئت مدیره بسیاری از این شرکت

ها بازی کنند. در نتیجه، ای در فراهم نمودن منابع مالی این گروههای صنعتی بزرگ تملیک شده و نقش برجستهتوسط گروه
ها گیرند. بازارهای سرمایه نقش محدودی در تامین مالی شرکتای قرار میپیچیده 8ها در ساختارهای سهامداری متقاطعبانک

 & Mandanis) محور محدودتر است-ها نسبت به سیستم بازار سرمایهسیستم بازی کرده و افشاء اطالعات شرکتدر این 
Taylor, 2009). 

ها را روی ترکیب بانکداری با سایر خدمات مالی سال گذشته، هم ایاالت متحده و هم انگلستان بسیاری از محدودیت 3۰در 
توانست تا حدی با تر بود زیرا تغییرات در بریتانیا میسازی موانع ساختاری از آمریکا پیشاند. بریتانیا در پیادهسازی نمودهپیاده

اقدام مدیریتی تحقق پذیرد و نیازی به مقررات جدید نبود. تقریباً یک دهه و نیم پیش از تصویب قانون الزم در ایاالت متحده، 
                                                           

 

 
اکثراً در انگلستان  لیقبا نیبودند. ا شده لیها، لمباردها و گوت تشکهمانند آنگل، ساکسون، واندال لهیها از چند قبآنگلوساکسون  ۱
 ساکن شدند. یامروز

2  (Continental Europeبه خشک ،)ریمردمان جزا انی. در مشودیاروپا( گفته م یهارهیجز یدهنده قاره اروپا )منها لیتشک یاصل ی 
 .ندیگویم« قاره» نیسرزم نیاروپا به طور اختصار به ا

3  Financial conglomerate  

4  Commerce-banking activities  

5  Equity market system 

6  Arm's length financing  

7  Bank-based system 

8  Cross-shareholding 
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بندی خدمات مالی بود. اولین تغییر از تغییرات ازی تدریجی سیستم بسیار رسمی خود در خصوص بخشسبریتانیا شاهد پیاده
ها را لغو کمیسیون ،ساختاری، مربوط به تحول در بورس اوراق بهادار بود که بر اساس آن سازمان بورس موافقت کرد که حداقل

های غیربورسی، شرکت های عضو بازار بورس را اجازه دهد که شرکت گر را بدهد ومعامله-کند و سپس اجازه توسعه رابطه کارگزار
مالک شوند. تا پیش از این، شرکت های عضو بورس به پذیرش نوع خاصی از شراکت محدود بودند و شرکت های خارج از بورس 

رخ داد، اجازه سهیم  ۱۹86سهام یک شرکت محدود بودند. یکی از نتایج این تغییر که در سال  درصد 3۰نیز به مالکیت حداکثر 
ای و ایجاد سازی مقررات برای تکمیل بازار داخلی اروپای قارههای مالی و یکپارچههای بورسی توسط سایر واسطهشدن در شرکت

-های سرمایه گذاری و بانکای ریسک بازار برای شرکتبانکداری جامع بود. بنابراین، رهنمود کفایت سرمایه، که الزامات سرمایه

کرد، موضوعی را مطرح کرد مبنی بر اینکه اگر رهنمود یا دستورالعمل مشابهی توسط مجموعه های تنظیم را تعیین می ها
 ها حفظ شود؟های اوراق بهادار و بانککننده مقررات مختلف اجرا شود، چگونه عدالت رقابتی بین شرکت

انیا وجود ندارد و قانون بازارها و خدمات مالی مصوب های مالی در بریتامروزه هیچ محدودیت قانونی برای تشکیل خوشه
این کشور، یک رژیم واحد مدیریت انواع خدمات مالی را ایجاد نموده است. بنابراین، یک شرکت خدمات مالی واحد  2۰۰۰۱سال 

های مشاوره سرمایه گذاری، کارگزاری بورس، فعالیتپذیری، مدیریت سرمایهای از خدمات سپردهقادر خواهد بود طیف گسترده
های معینی از دیده شده است که از ترکیب 2گذاری و ... را انجام دهد. با این وجود، تمهیداتی در قوانین مرجع خدمات مالی

ای عمر و غیرعمر را ارائه ههتوانند همزمان بیمهای بیمه نمیآورد. مثالً شرکتها در اشخاص حقوقی ممانعت به عمل میفعالیت
-ها، منعکساند. این ممانعتهای مالی منع شدههای بیمه از ترکیب کسب و کار بیمه با سایر فعالیتیا اینکه شرکت نمایند و

های غیرعمر را هم از های عمر و بیمههای ترکیبی مانند داشتن کسب و کار بیمهگریکننده قانون اتحادیه اروپا است که تصدی
 . (Mandanis & Taylor, 2009)کند ملزم به تفکیک خدمات، می نظر شعب و هم از نظر روش ارائه خدمات

از بریتانیا شروع شده بود، تغییرات مشابهی در ایاالت متحده ایجاد نمود. در واقع  ۱۹8۰زدایی که در نیمه دههفرایند مقررات
های ، شرکتGLBآغاز شد. تحت قانون  ۱۹87های قبل از آن یعنی از سال و اقداماتی در سال GLB 3زدایی با قانون این مقررات

های تحت کنترل از نظر مدیریت جایگاه خوبی داشته و بانک ،هاز نظر سرمایه وضع مساعدی داشت در صورتی کههولدینگ مالی 
ر فعالیتی که ماهیت مالی داشت یا جزئی توانستند در هبودند، میمی 4گذاری مجدد بانکداری محلیسرمایه قواعد آنها دارای رتبه

از چنین فعالیت مالی بود یا اینکه مکمل فعالیت مالی بود و ریسکی را متوجه سالمت مالی موسسات سپرده پذیر یا سیستم مالی 
فعالیت شامل های گوناگونی که ماهیت مالی داشتند را در قالب یک لیست کرد، مشارکت داشته باشند. این قانون، فعالیتنمی

 .(Mandanis & Taylor, 2009)اعالم کرده است های بیمه، اوراق بهادار و بانکداری، 
سال گذشته تبدیل  2۰های مالی به بخشی از چشم انداز مالی طی در نتیجه این تغییر قوانین و تفاسیر مقرراتی از آنها، خوشه

یکی از نمونه های بسیار سودآور از این تغییرات بود و یا  6توسط بانک سیتی گروپ 5مسافرتی هایاند. اکتساب شرکت بیمهشده
 ۱شهرت دارد و یا ایجاد مفهوم بانکداری جامع 8بیمه-یا بانک 7مالی-خدمات-ای که به همهادغام بانکداری و بیمه در اروپای قاره

 . (Mandanis & Taylor, 2009)در اروپا 

                                                           
 

 
1  Financial services and market act(2000) 

2  Financial services authority's rules 

3  The Gramm-Leach-Bliley Act 

4  Community reinvestment Act 

5  Travelers insurance Co. 

6  Citigroup's 

7  Allfinanz  

8  Bancassuarance  
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 هاموافقان و مخالفان فعالیت مالی غیربانکی و بنگاهداری بانک 

ها وجود دارد. اول اینکه، های مالی غیربانکی و بنگاهداری بانکپنج دلیل تئوریک در حمایت از محدود کردن فعالیت
اوراق بهادار، صدور بیمه نامه و سرمایه  هایی مانند پذیره نویسیها درگیر فعالیتاحتمال ایجاد تضاد منافع، زمانی که بانک

های اوراق بهادار یک هایی ممکن است قیمتشوند، وجود دارد. برای مثال، چنین بانکگذاری در امالک و مستغالت می
 (Saunders, 1985) شرکت بدهکار را برای اغوای سرمایه گذاران بی اطالع، برای خرید سهم شرکت مزبور عامداً پایین بیاورند

(John, Teresa, & Saunders, 1994)نماید، تر را ترغیب میای که مخاطره باطنی رفتارهای ریسکی. دوم اینکه، به همان اندازه
برای افزایش این ریسک پذیری های بانکی، فرصت بیشتری را های دیگری غیر از فعالیتها در فعالیتدر صورت مشارکت بانک

تر است. چهارم اینکه، چنین های پیچیده سخت. سوم اینکه، کنترل بانک(Boyd, Chang, & Bruce, 1998) پیدا خواهند کرد
الحاً تبدیل به " طو اصهایی ممکن است آنچنان از نظر سیاسی و اقتصادی بزرگ شوند که نتوان آنها را به نظم در آورد بانک

های مالی بزرگ ممکن است باعث کاهش رقابت و کارایی شوند. لذا شوند. در آخر اینکه، خوشه 2بسیار بزرگ برای منظم کردن"
 ها به بهبود بانکداری کمک نمایند. های بانکتوانند با محدود کردن فعالیتها میبا توجه به دالیل باال دولت
ها به انجام فعالیت های غیربانکی هستند. اول اینکه، نیز وجود دارند که موافق اجازه دادن بانکدالیل تئوریک دیگری 

&  Claessens) شودها میجویی در مقیاس و صرفه جوئی در وسعت بانکهای مقرراتی کمتر باعث صرفهمحدودیت
Klingebiel, 2001)ها برای ها را افزایش داده و انگیزه بانکتواند حاشیه سود بانکهای مقرراتی کمتر می. دوم اینکه، محدودیت

سازی ها را برای متنوعتواند بانکتر میهای گستردهدر پیش گرفتن رفتارهای محتاطانه را افزایش دهد. در آخر اینکه، فعالیت
 تری را ایجاد نماید. باتثهای باهای درآمدی شان توانمند ساخته و بدین سان بانککانال
 

 هاهای غیربانکی و بنگاهداری بانکمقررات مربوط به فعالیت 
نمایند. کشورهای های مجاز آنها را تعیین میها را صادر و فعالیتکنندگان مقررات در سطح ملی اجازه فعالیت بانکتنظیم

ها را ند و یا اینکه به آنها اجازه فعالیت در کلیه حوزههای مشخصی محدود نمایها را به انجام فعالیتمختلف ممکن است بانک
 شوندبندی میها به چهار دسته تقسیمهای مالی غیربانکی و بنگاهداری بانکهای حاکم بر فعالیتمقررات و محدودیتبدهند. 

(Barth, Caprio & ,Levine, 2004) : 
ها کجازه بانها عبارت است از مقرراتی که در خصوص امحدودیت فعالیت در حوزه اوراق بهادار: این دسته از محدودیت  -۱ 

ی هاشرکت های مربوط بهها و همه بخشنویسی اوراق بهادار، کارگزاری در بازار سرمایه، خرید و فروش سهام شرکتبه پذیره
 شود.گذاری، وضع میمایههای مشترک سرگذاری و صندوقسرمایه

 ها بهنکها عبارت است از مقرراتی که در خصوص اجازه بامحدودیت فعالیت در حوزه بیمه: : این دسته از محدودیت -2 
 شود.ها و بازاریابی و فروش آنها، وضع میصدور انواع بیمه نامه

 وص اجازهها عبارت است از مقرراتی که در خصمحدودیت فعالیت در زمینه امالک و مستغالت:  این دسته از محدودیت -3 
 شود.گذاری، توسعه و مدیریت در حوزه امالک و مستغالت، وضع میها به سرمایهبانک
ست از مقرراتی که در خصوص ها عبارت ااین دسته از محدودیت: های غیرمالیسهام شرکت کیتلمامحدودیت  -4 

 & ,James, Gerard) های غیرمالی و داشتن کرسی هیئت مدیره در آنها، وضع می شودها در شرکتسهامداری و مالکیت بانک
Ross, 2013). 

 
                                                                                                                                                                                              

 

 
1  Universal banking 

2  Too-big-to-discipline  
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 هاداراییکیفیت در خصوص  هاعملکرد بانک 
به دلیل  CAMELهای مختلفی ارائه شده است که مدل ها مدلکیفیت داراییها در حوزه برای ارزیابی عملکرد بانک  
ها دارد. این مدل های سنجش عملکرد بانک به شکل کامل و مرتبط، بیشترین استفاده را در پژوهشبندی شاخصدسته

عملکرد و امکان بررسی  را معرفی 5و کیفیت مدیریت 4، و سودآوری3، نقدینگی2هاکیفیت دارایی ، ۱کفایت سرمایههای شاخص
ها بر اساس . این مدل برای نشان دادن عملکرد مالی بانک(Rose & Hudgins, 2012) ها بر آن اساس را فراهم کرده استبانک

ها تندرستی مالی بانکهای مرکزی در بسیاری از کشورها از این سیستم برای ارزیابی شود. بانکابعاد مختلف بکار گرفته می
ها را برای ارزیابی آن ای از شاخص. هر کدام از ابعاد مدل مزبور مجموعه(Doumpos & Zopounidis, 2010) کننداستفاده می

دهد. از مختلف نشان میهای را در پژوهش هاکیفیت داراییعد وضعیت بُ های زیر مجموعهگیرد. جدول زیر شاخصدر بر می
خصوص به مراجع این های مربوطه در این جدول خودداری شده است و برای جزئیات بیشتر در تشریح سایر ابعاد و زیرشاخص

 .مراجعه شود (Rostami, 2015) مقاله یاو مقاله این این بخش و انتهای 
 

 در پژوهش های مختلف CAMELخالصه ای از شاخص های عملکردی بر مبنای مدل  -1جدول 
 بُعد کیفیت دارایی ها عنوان پژوهش پژوهشگر

Dincer, H., Gencer, 
G., Orhan, N., & 
Sahinbas, K.(2011) 

ارزیابی عملکرد بخش بانکی ترکیه بعد از بحران 
 CAMELSجهانی با استفاده از مدل 

-ها/کل به کل داراییبه کل دارایی های مالیدارایی

 هاهای ثابت به کل داراییها/دارایی

Roman, A., & Şargu, 
A. C. 
Chandani)2013) 

ها در رومانی بر تحلیل سالمت مالی بانک
 CAMELSمبنای مدل 

-مطالبات به کل تسهیالت/ذخیره مطالبات مشکوک

ای/کل تسهیالت به کل الوصول به خالص درآمدبهره
 هادارایی

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

بررسی تاثیرات جنسیت مدیران بر عملکرد مالی 
 بانک

های ناخالص غیرجاری به ها/وصولیتسهیالت به دارایی
 های غیرجاری به تسهیالتها/خالص بدهیکل بدهی

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

 سیستم بانکی هندوستان

-های دریافتنی غیرجاری به کل دریافتنیحساب

-ها/کل سرمایهغیرجاری به کل دارایی مطالباتها/

-ها/ درصد تغییرات در دریافتنیها به کل داراییگذاری

 های غیرجاری
Gunsel, N.(2007) بینی احتمالی های مالی و پیشنسبت

 در قبرسورشکستگی بانک ها 
 هاتسهیالت به دارایی

Rozzani, N., & 
Rahman, R. A.(2013) 

 و عملکرد بانک ها در مالزی  CAMELSمدل
NPL 

Dash, M., & Das, 
A.(2009) 

 های دریافتنی ناخالص به کل تسهیالت اعطاییحساب های هندیبانک CAMELSتحلیل  

Venkatesh, D., 
&Suresh, C.(2014) 

های تجاری در بحرین ای بانکارزیابی مقایسه 
 CAMELSبا استفاده از 

م به م به کل مطالبات و تسهیالت/ذخائر مذخائر م
م به کل خالص درآمد بهره ای/ذخائر م

                                                           
 

 
1  Capital adequacy  

2 Asset quality 

3  Liquidity  

4  Profitability  

5 Management quality  
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 بُعد کیفیت دارایی ها عنوان پژوهش پژوهشگر
 مطالبات/مطالبات به سرمایه

 
مدل بر اساس  هابانک هایکیفیت داراییعد بُهای عملکردی برای ترین شاخصرایج ۱بر اساس جدول 

CAMEL،  های ست. لذا برای بررسی اثرات مقررات و محدودیتهامطالبات غیرجاری به کل دارایینسبت
ه استفاد به عنوان متغیر وابسته های مالی غیربانکی و بنگاهداری بانک ها در این پژوهش از این شاخصفعالیت

 شود. می
 

 روش شناسی پژوهش 
ده مّی بوکگیری، پژوهش این تحقیق از نظر هدف پژوهش، کاربردی است و از نظر میزان تاکید بر کمّیت اندازه

نتایج  رهاست وگیری عددی و کّمی تاثیرات متغیکه در آن پژوهشگر با استفاده از ابزارهای مختلف به دنبال اندازه
 ماید. نرا به صورت آمار و ارقام گزارش می

 
 گيري و گردآوری اطالعاتجامعه، تعداد نمونه، روش نمونه 

جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از صنعت بانکداری کلیه کشورهای در حال توسعه که تعداد آنها بر 
است. در تعیین اندازه یا حجم نمونه در این  ۱کشور ۱52صندوق بین المللی پول  2۰۱5اساس گزارش سال 

شود. این روش معموالً اندازه نمونه را نزدیک به تعداد اعضاء وش " مورگان و کرجسی" استفاده میپژوهش از ر
 ۱۰7عضوی حدود  ۱52جامعه در نظر می گیرد. بر اساس جدول مورگان تعداد اعضاء نمونه متناظر با یک جامعه 

های بانک جهانی، بنیاد هریتیج، دههای مقررات و نظارت بانکی در این تحقیق از پایگاه دااست. گردآوری داده
های مالی المللی پول، پژوهشکده پولی و بانکی ایران و بانک مرکزی ایران بوده است. بخشی از دادهصندوق بین

  و  بخشی از طریق بانک جهانی گرفته شده است. BvD 2های کشورهای مختلف در این پژوهش از موسسه بانک
 

 پژوهشچارچوب مفهومي  
-لها و مدمفهومی این پژوهش که روابط بین متغیرهای پژوهش ) مستقل، وابسته و کنترلی( و تکنیکمدل 

یر زبه شرح  بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش های آماری و اقتصادسنجی مورد استفاده را نشان می دهد
 است: 

                                                           
 

 
 https://www.imf.org - توسعه اقتصادی کشورها چشم انداز صندوق بین المللی پول در خصوص 2۰۱5گزارش سال  ۱

2 Bueau Van Dijk (a Moody's Analytics Company)  
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·            
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CAMELS

 مفهومی پژوهش مدل -1نمودار 
 

 های پژوهشمتغیرها و داده 
- به عنوان متغیر وابسته (NPLTA) هانسبت مطالبات غیر جاری به کل داراییمتغیر  متغیرهای وابسته:

در  2۰۱2تا  2۰۰۰ساله از سال  ۱2است. این شاخص برای سیستم بانکی کشورهای در حال توسعه در یک دوره 
شود. به صورت میانگین چهار ساله در هر مقطع محاسبه می 2۰۱2و  2۰۰8، 2۰۰4، 2۰۰۰چهار مقطع سال 

 مشخصات متغیر وابسته را نشان می دهد. 2جدول 
 

 متغیر وابسته پژوهش و پروکسی مربوطه -2جدول 
 نماد پروکسی متغیر وابسته

 NPLTA ها مطالبات غیر جاری به کل دارایینسبت  کیفیت دارایی هاشاخص 
  

های مالی محدودیت فعالیت و متغیرهای مستقل این پژوهش شامل متغیرهای مقررات متغیرهای مستقل:
باشد. این متغیرها که به صورت متغیرهای ها بر اساس چهارچوب بانک جهانی میغیربانکی و بنگاهداری بانک
 2۰۱2و  2۰۰8، 2۰۰4، 2۰۰۰چهار مقطع سال در  2۰۱2تا  2۰۰۰ساله از سال  ۱2ترتیبی هستند در یک دوره 

شود. دلیل انتخاب چهار مقطع این است که بانک جهانی سیستم اطالعاتی مربوط به مقررات و نظارت محاسبه می
نماید و لذا تغییرات در تاکنون هر چهار یا پنج سال بروزرسانی می ۱۹۹۹گیری در سال بانکی خود را از زمان شکل

رت بانکی در مقاطع چهار ساله ممکن خواهد بود. جدول زیر متغیرهای مستقل را تعریف و نحوه این مقررات و نظا
گیرد. طیف مذکور به شرح قرار می 4تا  ۱روی طیف ها مقادیر هر کدام از شاخص  دهد.محاسبه آنها را نشان می

شاخص ها، میانگین گیری و شود. شاخص کلی این بُعد از جمع جبری مقادیر زیر تعریف و محاسبه می 3جدول 
های مقرراتی آید که به ترتیب محدودیتشود. نهایتاً چهار شاخص بدست میروش نرمال سازی ساده حاصل می

 نماید. گیری میهای غیرمالی را اندازههای اوراق بهادار، بیمه، امالک و مستغالت و سهام شرکتروی فعالیت
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 متغیرهای مستقل پژوهش  -3جدول 

 نماد سازیکمی تعریف متغیر

ها در حوزه فعالیت
 اوراق بهادار

میزانی که بانک ها ممکن است در 
 های زیر وارد شوند: فعالیت

 نویسی اوراق بهادارپذیره .۱
 کارگزاری .2
 خرید و فروش سهام  .3
های مشترک در صنعت صندوق فعالیت .4

 گذاریسرمایه

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

A =۱ 
B=2 
C=3 
D=4 

SEC_ACT 

های حوزه فعالیت
 بیمه

 میزان فعالیت بانک در حوزه:
 صدور انواع بیمه نامه  .۱
 فروش انواع بیمه نامه .2

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

A =۱ 
B=2 
C=3 
D=4 

INSU_ACT 

ها در حوزه فعالیت
امالک و 

 مستغالت

 میزان فعالیت بانک ها در حوزه:
 گذاری در امالک و مستغالتسرمایه .۱
 توسعه امالک و مستغالت .2
 مدیریت امالک و مستغالت .3

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

A =۱ 
B=2 
C=3 
D=4 

RS_ACT 

-مالکیت شرکت

های غیرمالی 
 هابانکتوسط 

های توانند شرکتها میمیزانی که بانک
 غیرمالی را مالک شده و کنترل نمایند. 

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

A =۱ 
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 

 
در این تحقیق بر اساس پیشینه و مبانی نظری سه دسته متغیرهای کنترلی وجود دارد که   متغیرهای کنترل: 

-ملکرد مالی بانکهای عهای غیربانکی و بنگاهداری و شاخصممکن است بر رابطه بین مقررات مربوط به فعالیت

های خاصِ صنعت بانکداری، متغیرهای کالن اقتصادی و یاین متغیرها عبارتند از متغیرهای ویژگها اثر بگذارند. 
-به-. از آنجایی که متغیرهای کنترلی شناسایی شده زیاد است، از رویکرد کل(4)جدول  بانک-متغیرهای خاص

که مبتنی بر ماتریس هم انباشتگی )همجمعی( بین متغیرهاست برای انتخاب متغیرهای کنترلی نهایی  ۱جزء
دهد. مقادیر این متغیرها فراخور ول زیر جزئیات متغیرهای کنترل نهایی را نشان میشود. جداستفاده می

ساله در مقاطع زمانی  4های چهار ساله است به صورت میانگین مقادیر متغیرهای مستقل که به صورت دوره
 محاسبه می شود.  2۰۱2و  2۰۰8، 2۰۰4، 2۰۰۰
 

 متغیرهای کنترل پژوهش -4جدول 
 نماد پروکسی و نحوه محاسبه متغیرهای کنترل منتخب دسته بندی
 NIITTI ای به کل درآمدهای بانکنسبت درآمدهای غیربهره های درآمدی بانکتنوع کانالمتغیرهای 

                                                           
 

 
1  General-to-specific  



 

 

 نماد پروکسی و نحوه محاسبه متغیرهای کنترل منتخب دسته بندی
 عبارت است از:  Zscoreشاخص  میزان ریسکی بودن صنعت صنعت-خاص

 (ROA))/(ROA+ Equity/assetsانحراف معیار )) 
ZSCORE 

متغیرهای 
 کشور-خاص

 LOGGDP )تولید ناخالص داخلی( GDP  لگاریتم رونق کل اقتصاد
 INFL تورم سطح عمومی قیمت ها

 GDP INSURTGDPای به میزان درآمدهای)فروش( بیمه 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
 ECOFREE شاخص ساالنه آزادی اقتصادی موسسه هریتیج باز بودن فضای اقتصادی

میزان متنوع بودن کانال های 
 درآمدی

 NIITTI بهره ای به کل درآمدهانسبت درآمدهای غیر 

متغیرهای 
 بانک-خاص

شاخصی است برای اندازه گیری میزان  Lernerشاخص  پذیریمیزان رقابت
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  پذیریمیزان رقابت
ری در بازار پول بر اساس کارایی و سودآوری. عبارت پذی

است از نسبت کشش درآمدی به هزینه نهایی. افزایش آن 
نشان دهنده بدتر شدن شرایط رقابت کسب و کار واسطه 

 گری مالی است.

BOONE 

 است.  5جدول  آمار توصیفی داده های پژوهش به شرح 
 

 توصیفی پژوهشآمار  -5جدول  
Mean Max Min Std. Dev. عنوان نماد 
1/57 99 1/8 98 NPLTA نسبت مطالبات غیرجاری به کل دارایی ها 
2/9 4 0 1 INSU_ACT محدودیت فعالیت بیمه ای 
2/7 4 0 0/9 OWN_NFF محدودیت بنگاهداری 

3 4 0 1/1 RS_ACT محدودیت فعالیت در بازار امالک و مستغالت 
2 4 0 1 SEC_ACT محدودیت فعالیت در بازار سرمایه 

7/8 12 0 2/1 FINACTS محدودیت در فعالیت های مالی غیربانکی 
57/8 78/6 29/5 8 ECOFREE آزادی اقتصادی 
66/4 102/5 0 24/8 INFL تورم 
0/7 2 0 0/7 INSURTGDP ( عمق بازار بیمه )نسبت فروش بیمه نامه ها بهGDP 
0/1 1/2 0 0/2 SVATGDP ( عمق بازار سرمایه )نسبت حجم معامالت بهGDP 

0 0/1 0 0 LEASTGDP 
و مستغالت)نسبت معامالت امالک به عمق بازار امالک

(GDP 
0/2 0/7 -0/4 0/2 LERNER نسبت لرنر 

10/1 12/7 8/3 0/9 LOGGDP  لگاریتمGDP 

0/3 0/9 0 0/2 NIITTI 
ای به کل  نسبت تنوع درآمدها )نسبت درآمد غیربهره

 درآمدها(
-0/1 1/3 -3/2 0/3 BOONE  شاخصBoone 
11/8 46/5 0 9 ZSCORE  شاخصzscore 

 
ها در های مالی غیربانکی و بنگاهداری بانکضریب همبستگی بین متغیرهای مقررات و محدودیت فعالیت

)مقررات و محدودیت ها(  قرار دارد که نشان دهنده این است که متغیرهای مستقل پژوهش 094/۰تا  37/۰دامنه
ضریب همبستگی بین  6گیری نموده اند. جدول ها را به خوبی اندازهابعاد مختلف چارچوب مقرراتی این محدودیت

 دهد. متغیرهای پژوهش را نشان می



 

 

 ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش -6جدول 
  NPLTA FINACTS SEC_ACT INSU_ACT RS_ACT OWN_NFF INSURTGDP SVATGDP LEASTGDP NIITTI ECOFREE INFL ZSCORE BOONE 

NPLTOASSET 1/000 0/013 0/049 0/020 0/034 -0/007 0/084 -0/075 -0/318 -0/072 0/004 0/036 -0/230 0/012 
FINACTS 0/013 1/000 0/108 -0/004 0/194 0/165 -0/028 -0/093 -0/127 0/073 0/080 0/054 -0/152 0/008 
SEC_ACT 0/049 0/108 1/000 0/219 0/148 0/245 -0/054 -0/102 -0/188 -0/040 -0/149 -0/047 -0/281 0/019 
INSU_ACT 0/020 -0/004 0/219 1/000 0/373 0/055 -0/028 -0/152 -0/077 -0/177 0/066 -0/073 -0/039 0/068 
RS_ACT 0/034 0/194 0/148 0/373 1/000 0/246 0/025 0/093 0/030 -0/061 0/205 -0/064 -0/069 0/157 
OWN_NFF -0/007 0/165 0/245 0/055 0/246 1/000 0/084 0/028 -0/083 0/048 0/033 -0/001 -0/080 0/099 
INSURTGDP 0/084 -0/028 -0/054 -0/028 0/025 0/084 1/000 0/168 0/099 0/146 0/175 0/158 0/012 0/086 
SVATGDP -0/075 -0/093 -0/102 -0/152 0/093 0/028 0/168 1/000 0/247 -0/050 0/141 0/001 0/062 0/071 
LEASTGDP -0/318 -0/127 -0/188 -0/077 0/030 -0/083 0/099 0/247 1/000 0/124 0/120 -0/021 0/191 -0/068 
NIITTI -0/072 0/073 -0/040 -0/177 -0/061 0/048 0/146 -0/050 0/124 1/000 0/034 0/117 0/076 -0/107 
ECOFREE 0/004 0/080 -0/149 0/066 0/205 0/033 0/175 0/141 0/120 0/034 1/000 0/056 0/153 0/156 
INFL 0/036 0/054 -0/047 -0/073 -0/064 -0/001 0/158 0/001 -0/021 0/117 0/056 1/000 -0/015 0/045 
ZSCORE -0/230 -0/152 -0/281 -0/039 -0/069 -0/080 0/012 0/062 0/191 0/076 0/153 -0/015 1/000 -0/069 
BOONE 0/012 0/008 0/019 0/068 0/157 0/099 0/086 0/071 -0/068 -0/107 0/156 0/045 -0/069 1/000 

 
 



 

 

 های پژوهشفرضیه 
 اصلی این پژوهش عبارتند از: هایفرضیه

هبود بهای مالی غیربانکی)بورس، بیمه و امالک( بر ها برای فعالیت در حوزهمحدودیت بانک فرضیه اول:
 ها در کشورهای در حال توسعه تاثیر معنادار و مثبتی دارد. وضعیت کیفیت دارایی بانک

ارایی دبازار سرمایه بر بهبود وضعیت کیفیت ها برای فعالیت در حوزه بورس و محدودیت بانک فرضیه دوم:
 ها در کشورهای در حال توسعه تاثیر معنادار و مثبتی دارد. بانک

ر ها دها برای فعالیت در حوزه بیمه بر بهبود وضعیت کیفیت دارایی بانکمحدودیت بانک فرضیه سوم:
 کشورهای در حال توسعه تاثیر معنادار و مثبتی دارد. 

رایی ها برای فعالیت در حوزه امالک و مستغالت بر بهبود وضعیت کیفیت دامحدودیت بانک فرضیه چهارم:
 ها در کشورهای در حال توسعه تاثیر معنادار و مثبتی دارد. بانک

یت های غیرمالی )بنگاهداری( بر بهبود وضعها در تملک و سهامداری شرکتمحدودیت بانک فرضیه پنجم:
 کشورهای در حال توسعه تاثیر معنادار و مثبتی دارد.ها در کیفیت دارایی بانک

 

 ها تجزیه و تحلیل داده 
مقطع زمانی است. برای بررسی اینکه از  4کشور در  ۱۰7این پژوهش شامل اطالعات های تابلوئی ساختار داده

روی متغیرهای  های مانائی  رابرای تخمین روابط بین متغیرها استفاده کرد، ابتدا باید آزمون باید چه مدلی
رسد به نظر می استپژوهش اجرا نمود. از آنجائی که متغیر وابسته مدل در سطح، نامانا بوده و در تفاضل اول مانا 

تغییرات در متغیرهای مستقل ما  تئوری،. به عالوه از نظر (8جدول )دمواجه باش ۱زائی متغیرهاکه با مشکل درون
های متغیر وابسته و وقفهیعنی مقررات و محدودیت های حاکم بر فعالیت های بانک ها کامالً برون زا نیست و تابع 

در این باشد. زائی در مدل پژوهش میاست. این مساله مبین وجود مساله دروننیز در دوره قبل سایر متغیرها 
-وجود هم باید در ابتداروش این برای استفاده از البته . نموداستفاده پویا  تابلوئیهای از مدل دادهباید شرایط 

 تعیین شود.   GMM و پویا تابلوئیتخمین  انباشتگی در مدل اثبات شود و سپس بردار هم انباشتگی از طریق روش
است که به کمک داده های  2(2۰۰۹مدل استفاده شده در این پژوهش برگرفته از مدل آلبرتازی و گامباکورتا )

 پویا به تحلیل اقتصادسنجی این ارتباط پرداخته اند.  تابلوئی
 (1رابطه )

𝑌𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝜂𝑖 + 𝛽𝑌𝑖,𝑡−1 +∑𝛾𝑗𝑀𝑗,𝑡

𝑙

𝑗=1

+∑∅𝑗𝐼𝑗,𝑡

𝑙

𝑗=1

+∑𝛿𝑠𝑍𝑠,𝑖,𝑡

𝑙

𝑗=1

+ 휀𝑖,𝑡 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

 
1  Endogeneity  

2 Albertazzi and Gambacorta (2009), 

 𝑌𝑖,𝑡 هامطالبات غیرجاری به کل دارایینسبت 

 𝛼 مولفه های ثابت

 𝜂𝑖 ثابتاثر 

 𝑀𝑗,𝑡 اقتصاد-مجموعه متغیرهای خاص

 𝑍𝑠,𝑖,𝑡 صنعت-مجموعه متغیرهای خاص

و  های فعالیت های بیمه ای، اوراق بهادار، امالک و مستغالتمتغیرهای محدودیت
 سهامداری شرکت های غیرمالی

𝐼𝑗,𝑡 

휀𝑖,𝑡 مولفه خطا  



 

 

گیرد. های متغیر وابسته را بعنوان متغیر توضیحی در نظر میاین مدل، ابزار استانداردی است که وقفه
متغیرهای وابسته با وفقه بعنوان متغیرهای کنترلی برای پویایی مدل الزم است. این روش به دنبال استفاده از 

سازد. این ویژگی اطالعات پویایی است که کنترل اثرات غیرقابل مشاهده یا متغیرهای نامشخص را ممکن می
شود تا ارتباط جدیدی بین متغیرهای وابسته و مستقل ایجاد گردد. عموماً روابط اقتصادی پویا بوده و ب میموج

از این روش به درک بهتر پویایی  تابلوئیهای گذارند. لذا برآورد دادهطی زمان اثرات متفاوتی بر یکدیگر می
تاخیری در مدل وجود دارد، روش حداقل  کند. به دلیل اینکه متغیرهای مستقلمتغیرهای اقتصادی کمک می

ارائه شده است استفاده  ۱۹۹۱که توسط آرالنو و بوند  GMMمربعات، اریب و ناسازگار خواهند بود. لذا از فرآیند 
 پویا سازگار هستند.  تابلوئیهای برای داده GMMشود. برآورده کننده می

 
 آزمون مانائی و هم انباشتگی متغیرها 

دهد. بر اساس نتایج این آزمون ها، متغیر نسبت را نشان می تابلوئیآزمون مانائی متغیرهای  8جدول 
 درصد5(، در سطح نامانا و در تفاضل اول در سطح معناداری CAR) مطالبات غیرجاری به کل دارایی ها

از یکی  ،های مدلمانا است و لذا می توان با انجام آزمون هم انباشتگی و تایید وجود هم انباشتگی متغیر
 های پویا برای برآورد پارامترهای مدل استفاده کرد.از مدل

 
 آزمون مانائی متغیرهای پژوهش -7جدول  

 
Variables 

 
 

Test for unit root in Level Test for unit root in 1st difference 
Levin, Lin & 

Chu t 
ADF - 
Fisher 

PP - Fisher Levin, Lin & 
Chu t 

ADF - 
Fisher 

PP - 
Fisher 

NPLTA 
 

Statistic -487/2 214/4 249/0 -297/3 303/6 305/2 
Prob. 0/2400 0/6200 0/8100 0/0000 0/0000 0/0000 

FINACTS 
Statistic -11/6 86/4 99/2 0/0 0/0 0/0 

Prob. 0/0000 0/0658 0/0081 0/0000 0/0000 0/0000 

SECACT Statistic -8/1 42/1 59/1 - - - 
Prob. 0/0000 0/2985 0/0157 - - - 

INSUACT 
Statistic -12/7 100/8 112/7 0/5 - - 

Prob. 0/0000 0/8721 0/5161 0/6960 - - 

RSACT Statistic -11/4 48/6 56/3 - - - 
Prob. 0/0000 0/0788 0/0168 - - - 

OWNNFF 
Statistic -8/1 43/0 47/4 - - - 

Prob. 0/0000 0/1975 0/0970 - - - 

BOONE Statistic -12/7 100/8 112/7 0/5 - - 
Prob. 0/0000 0/8721 0/5161 0/696 - - 

ECOFREE 
Statistic -26/2 334/7 436/4 -6/8 - - 

Prob. 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 - - 

INFL 
Statistic 33/8 18/7 2/4 -3/1 120/1 120/1 

Prob. 1/000 1/000 1/000 0/001 0/9998 0/9998 

INSURTGDP 
Statistic -1122/5 577/2 736/6 -711/9 684/5 690/6 

Prob. 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 

RSTGDP 
Statistic -8/2 44/9 60/3 -12/1 120/5 118/1 

Prob. 0/0000 0/2038 0/012 0/0000 0/0000 0/0000 

SECTGDP Statistic -133/2 131/4 142/6 -238/6 279/0 274/2 
Prob. 0/0000 0/0359 0/0049 0/0000 0/0000 0/0000 

LERNER 
Statistic -21/7 216/5 230/7 -0/8 - - 

Prob. 0/0000 0/0000 0/0000 0/2089 - - 

ZSCORE Statistic -404/4 191/8 210/0 -290/6 305/3 305/3 
Prob. 0/0000 0/1430 0/0200 0/0000 0/0000 0/0000 

NIITTI 
Statistic -6866/3 544/9 506/7 -4827/4 767/7 774/5 

Prob. 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 0/0000 

 



 

 

خود های ، آزمون8شده است. بر اساس ردیف آخر جدول  ارائه ۹در جدول های خودانباشتگی نتایج آزمون
= عدم وجود خودانباشتگی( را H0رد فرض صفر ) ،درصد 5انباشتگی)کائو، پدرونی و فیشر( در سطح معناداری 

نتیجه آزمون هم انباشتگی متغیرها نشان می دهد که متغیرهای مدل هم انباشته بوده و در لذا نشان می دهند. 
 بلندمدت با هم ارتباط معناداری دارند. 

 
 نتایج تجربی پژوهش 

. آیدمی تبدسپارامترهای مدل  EVIEWSو  STATAبا نرم افزار پویای پژوهش  تابلوئیمدل حال با برآورد 
 ارائه شده است. در ادامه به تشریح اجزاء این مدل پرداخته می شود. ۹نتایج آزمون مدل در جدول 

 
 برای انتخاب متغیرهای کنترلی( Specific-to-Generalمدل پایه تجربی )رویکرد  

در کشورهای در حال  هاهای بانککیفیت داراییها روی وضعیت نتایج تاثیر مقررات و محدودیت ،این بخش
ها و دهد. برای برآورد مدل تاثیرات محدودیتنشان می System-GMMتوسعه را با استفاده از برآورد کننده 

متغیرهای کنترل را وارد مدل کرده و  همه (GTS) جزء-به-ابتدا با رویکرد کل پژوهش، مقررات بر متغیر وابسته
شود. سپس متغیر با کمترین معناداری تاثیر آن بدون وارد کردن متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته سنجیده می

شود که همه متغیرهای باقیمانده شود. این فرایند تا آنجا تکرار میشود و مدل دوباره برآورده میاز مدل حذف می
شود. حال ( در نظر گرفته می۹( جدول ۱معنادار باشند. این مدل به عنوان مدل پایه ) ستون )در سطحِ مورد نظر 

(. سازگاری برآوردکننده ۹های بعدی جدول شوند ) ستونمتغیرهای مستقل تک به تک به این مدل افزوده می
GMM ن اعتبار به وسیله دو به معتبر بودن فرض عدم همبستگی سریالی جمالت خطاء و ابزارها بستگی دارد. ای

شود. آزمون اول آزمون سارگان از محدودیت های از ( آزمون می۱۹۹5( و آرالنو و بوور)۱۹۹۱آزمون آرالنو و باند )
هم شهرت دارد، وجود  M2کند. آزمون دوم که به آماره پیش تعیین شده است که معتبر بودن ابزارها را آزمون می

کند. عدم رد فرض صفر در هر دو الت خطاء تفاضلی مرتبه اول را آزمون میهمبستگی سریالی مرتبه دوم در جم
کند. آزمون سارگان از همبستگی سریالی و معتبر بودن ابزارها را فراهم میآزمون شواهدی دال بر فرض عدم

-می های از پیش تعیین شده است و برای تعیین هر نوع همبستگی بین ابزارها و خطاها به کار بردهمحدودیت

شود. برای اینکه ابزارها معتبر باشند، باید بین ابزارها و جمالت خطا همبستگی وجود نداشته باشد. فرضیه صفر 
برای این آزمون این است که ابزارها تا آنجا معتبر هستند که با خطاها در معادله تفاضلی مرتبه اول همبسته 

سب بودن ابزارها فراهم آورد. به عبارتی مدل سیستم تواند شواهدی دال برمنانباشند. عدم رد فرضیه صفر می
GMM  در صورتی سازگار است که هیچ گونه همبستگی سریالی از مرتبه دوم در مقادیر باقیمانده وجود نداشته

)ابراهیمی,  های پویا نیز معتبر استسازگار بوده و ابزارهای آن معتبر باشند، مدل داده GMMباشد. اگر برآوردگر 
وجود ها عدمدهد. نتایج این آزمونها را نشان مینتایج این آزمون ۹. چهار سطر مانده به آخر جدول (۱3۹4

 است. 2به صورت رابطه  GTSمدل پایه پژوهش بر اساس رویکرد  نمایند.ها را تایید میهمبستگی سریالی مدل
 (2رابطه)

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

های ، تورم، تولید ناخالص داخلی و تنوع کانال، اندازه بازار امالک و مستغالتبر اساس نتایج مدل پایه
که از نسبت حجم بازار امالک و مستغالت دارند. اندازه  هاهای بانککیفیت داراییتاثیر معناداری روی درآمدی 
-دارایی لنسبت مطالبات غیرجاری بر کبر  منفیآید اثر معنادار و بدست می GDPبه امالک و مستغالت  معامالت

امالک و مستغالت در این کشورها دارد. در واقع به ازاء یک واحد تغییر در اندازه بازار  (NPLTA)هاهای بانک
یابد. این می کاهش  درصد 5در سطح معناداری  واحد 68۱.7به میزان  هانسبت مطالبات غیرجاری به کل دارایی

در این بخش بازدهی ها بانکگذاری سرمایهبازار جذاب تر باشد این نتیجه با تئوری هم سازگار است زیرا هر چقدر 
  شود.مناسبی داشته و عمالً مطالبات غیرجاری کمتری نیز ایجاد می

ها یا تورم است. بر اساس شده است، سطح عمومی قیمتیکی دیگر از متغیرهایی که اثر آن در مدل کنترل   
اثر مثبت و معناداری بر  به عنوان یک متغیر کالن اقتصادی هاافزایش سطح عمومی قیمتمدل پایه برآورد شده، 



 

 

باعث افزایش  درصد ۱۰دارد. به عبارت دیگر یک واحد افزایش در تورم در سطح معناداری  NPLTAنسبت 
شود. در واقع تورم با کاهش قدرت خرید جامعه منجر به کاهش رونق می NPLTA تنسب واحدی در ۰.۱82

شده که این مساله باعث  و سایر بازارهای مالی مله بازار امالک و مستغالتاقتصادی در بسیاری از بخش ها از ج
شده و از طریق افزایش مطالبات غیرجاری  هاگذاران در این بخشافزایش عدم بازپرداخت تسهیالت توسط سرمایه

 .گذاردمیها اثر منفی های بانکها بر کیفیت داراییبانک
، یک به عبارت دیگر .دارد NPLTAتولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر کالن اقتصادی اثر منفی بر نسبت 

 شود و این به مفهوممی NPLTAواحدی در نسبت  28.۰7واحد افزایش در تولید ناخالص داخلی باعث کاهش 
ن داخلی نشا نتیجه با تئوری کامالً سازگار است. افزایش تولید ناخالصاین هاست. های بانکبهبود کیفیت دارایی

ی ثبت رودهنده رشد و توسعه اقتصادی بوده و رونق اقتصادی را به دنبال دارد که این رونق می تواند اثرات م
 داشته باشد.ها های بانکوضعیت کیفیت دارایی
خالص درآمد حاصل از معامالت مشتقات مالی، سود خالص سایر اوراق ای عبارت است از درآمدهای غیربهره

بهادار، خالص کمیسیون روی خدمات بانکی و سایر درآمدهای عملیاتی که در کنار کسب و کار سنتی بانکی یعنی 
نسبت درآمدهای  عبارت است ازهای درآمدی کانالشاخص تنوع  .گیردمیقرار  ،دهیگیری و تسهیالتسپرده

ای به کل درآمدهای بانک. بر اساس مدل پایه برآوردی این پژوهش این متغیر اثر معنادار و مثبتی بر غیربهره
ها داشته باشد های بانکهای درآمدی اثر منفی بر کیفیت داراییاینکه تنوع کانالها دارد. بانک NPLTAنسبت 
صدور ، در بازار ابزارهای مشتقهمعامالتی باز زیادی موقعیت ها دارای بانک باشد کهمورد قبول اند می توزمانی 

درجه ریسک پذیری با  ۱های زیرخطیحجم باالیی از داراییداشته باشند که اعتبار اسنادی  و های بانکیضمانت
ای تبدیل کند و های ترازنامهرا به ریسکانی فراوهای زیرخطی تواند ریسکدر صورت نکول میکه را ایجاد نماید باال 

این مساله در مورد سیستم بانکی در کشورهای در حال توسعه ها ایجاد نماید. سنگینی را برای بانکمطالبات 
 5در سطح معناداری  های درآمدیسازی کانالدر شاخص متنوعلذا به ازاء یک واحد افزایش مشاهده شده است. 

های این بانک یابد که این به مفهوم بدتر شدن کیفیت داراییافزایش می 26.۰7به میزان  NPLTAنسبت  درصد
  هاست.

 
 اهنتایج تاثیر محدودیت ها و مقررات فعالیت های مالی غیربانکی و بنگاهداری بر کیفیت دارایی بانک  - 8جدول 

 (NPLTAنسبت مطالبات به دارایی )متغیر وابسته : 
ها بر اساس ورود هر مدل

 محدودیت و مقررات
 مدل پایه

فعالیت مالی 
 غیربانکی

فعالیت در 
 بازار سرمایه

فعالیت در 
 بازار بیمه

فعالیت در بازار 
 امالک و مستغالت

های سهامداری شرکت
 غیرمالی )بنگاهداری(

 [6] [5] [4] [3] [2] [1] متغیرها
NPL(-1) -0/239* -0/235* -0/225* -0/226* -0/234* -0/223* 

[0/003] [0/003] [0/005] [0/004] [0/004] [0/008] 
 271/3- **411/6 291/6- 0/9 218/1- *681/7- اندازه بازار امالک و مستغالت

[170/8] [254/5] [264/9] [241/0] [316/9] [371/8] 
 0.039- 0/014 0/060 0/001 **0/248 **0/182 تورم

[0/110] [0/154] [0/092] [0/096] [0/066] [0/078] 
- GDP -28/07* -46/19* 4/68لگاریتم 

17/48** 
6/05 2/50 

[11/79] [17/10] [8/76] [11/83] [6/88] [6/73] 
 5/24- 1/80 5/47- **14/74- *24/45 *26/07 تنوع کانال های درآمدی 

[8/03] [13/21] [9/77] [9/89] [12/02] [13/97] 

مقررات محدودیت 
 فعالیت مربوطه

 
2/735* 8/016* -9/225* -5/651* -5/517** 

 
[0/983] [2/152] [2/805] [2/240] [3/217] 

 yes yes yes yes yes yes اثرات ثابت کشور

                                                           
 

 
1  Off-balance sheet assets 



 

 

 (NPLTAنسبت مطالبات به دارایی )متغیر وابسته : 
ها بر اساس ورود هر مدل

 محدودیت و مقررات
 مدل پایه

فعالیت مالی 
 غیربانکی

فعالیت در 
 بازار سرمایه

فعالیت در 
 بازار بیمه

فعالیت در بازار 
 امالک و مستغالت

های سهامداری شرکت
 غیرمالی )بنگاهداری(

 [6] [5] [4] [3] [2] [1] متغیرها
 yes yes yes yes yes yes اثرات ثابت سال

 GMM GMM GMM GMM GMM GMM روش تخمین
 108 108 109 109 93 129 تعداد مشاهدات

Hansen test [p-value] 0/662 0/706 0/375 0/736 0/374 0/602 
Arellano-Bond AR(-1) 
[p-value] 0/000* 0/000* 0/000* 0/000* 0/000* 0/000* 

Arellano-Bond AR(-2) 
[p-value] 0/232 0/877 0/823 0/720 0/592 0/965 

Sargan test [p-value] 0/527 0/246 0/551 0/048 0/077 0/076 
آزمون های خودانباشتگی) 

= H0کائو، پدرونی و فیشر )
 عدم وجود خودانباشتگی((

0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 

ستون دوم مدل پایه را نشان می دهد که فقط شامل متغیرهای کنترلی نهایی است/  ستون سوم مجموع محدودیت ها روی توضیحات: 
فعالیت های بیمه ای، اوراق بهادار و امالک را وارد مدل پایه نموده است. ستون های بعدی هر کدام از متغیرهای مستقل محدودیت ها 

 5معناداری را به ترتیب در سطح  **و  *گاهداری را به صورت تک تک وارد مدل پایه نموده است. روی فعالیت های مالی غیربانکی و بن
 خطای استاندارد پایدار را نشان می دهد.  [ ]درصد نشان می دهد. مقادیر درون  ۱۰درصد و 

 
 ورود متغیرهای پروکسی محدودیت فعالیت های مالی غیربانکی و بنگاهداری بانک ها 

های مالی غیربانکی و های مقررات و محدودیت فعالیتپروکسی ،GTSبعد از برآورد مدل پایه با رویکرد 
های مالی غیربانکی" که جمع سه شاخص شود. در ابتدا شاخص "فعالیتبنگاهداری به مدل پایه اضافه می

شود که نتایج پایه افزوده می شود، به مدلهای فعالیت در بورس، بیمه و امالک مستغالت را شامل میمحدودیت
 این مدل را نشان می دهد. 3رابطه نشان داده شده است.  ۹( جدول 2آن در ستون )

 (3رابطه )

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 

 
ها اثر معنادار مثبتی بر های مالی غیربانکی بانکنتایج این مدل، محدودیت روی کل فعالیتبر اساس 

تر شود به ازاء هر واحد گیرانهها بطور کلی سختها دارد. در واقع هر چقدر این محدودیتبانک  NPLTAنسبت
بد. این مساله تایید یاواحد افزایش می 2.735حدود  درصد 5در سطح معناداری  NPLTAافزایش آن، نسبت 

ها بانک هایکیفیت داراییهای مالی غیربانکی بر وضعیت فعالیت مقررات و محدودیت کلیمنفی کننده اثرات 
 است. 

شود.این مدل را در های بانک در بازار سرمایه به مدل پایه وارد میمحدودیت فعالیتو سپس پروکسی مقررات 
فعالیت در بازار سرمایه شامل هر گونه فعالیت پذیره نویسی سهام، کارگزاری، توانید ببینید. می ۹( جدول 3ستون )
گیرانه در این حوزه از های سختگذاری و... است. بر اساس این مدل، افزایش محدودیتی سرمایههاصندوق
این بدان سیستم بانکی این کشورها دارد.  NPLTAبر نسبت  مثبتیو  های مالی غیربانکی تاثیر معنادارفعالیت

نسبت  ،های فعالیت در بازار سرمایهگیری در مقررات و محدودیتمعنی است که به ازاء یک واحد افزایش سخت
واحد افزایش می یابد که این به معنی کاهش کیفیت  8.۰۱6های این بانک ها مطالبات غیرجاری بر کل دارایی

 شود. ها تلقی میهای بانکدارایی
دهد. افزایش ورود متغیر محدودیت فعالیت در بازار بیمه را نشان می، ه مدل پایهنتیج ۹( جدول 4ستون )

دارد. به   NPLTAمعناداری بر نسبتمنفی و تاثیر  ها،ای بانکبیمههای فعالیتگیری فعالیت در حوزه سخت



 

 

 ۹.25به میزان  NPLTAگیری و شدت این مقررات نسبت عبارت دیگر به ازاء افزایش یک واحدی در میزان سخت
 . های بانک استداراییمفهوم افزایش کیفیت به و این  یابدکاهش می

نتیجه مدل پایه با ورود متغیر محدودیت فعالیت در بازار امالک و مستغالت را نشان می  ۹( جدول 5ستون )
. به عبارت دیگر دارد  NPLTAگیری فعالیت در این حوزه، تاثیر منفی و معناداری بر نسبت دهد. افزایش سخت

کاهش می  5.65۱به میزان  NPLTAگیری و شدت این مقررات نسبت به ازاء افزایش یک واحدی در میزان سخت
 های بانک است. یابد و این به مفهوم افزایش کیفیت دارایی

های مالی غیربانکی های روی فعالیتگیری محدودیتنکته جالب در این خصوص این است که افزایش سخت
سخت گیرانه تر شدن این مقررات در می شود ولی نبانک ها  کیفیت دارایی هایوضعیت  بهبودبطور کلی باعث 

خصوص بازار بیمه و بازار امالک و مستغالت بهبود قابل مالحظه ای در کیفیت دارایی های بانک ها ایجاد می 
 نمایند.

کردند اما ستون گیری میهای مالی غیربانکی را اندازههای فعالیتهای قبلی اثر ورود پروکسی محدودیتمدل
بر ها توسط بانکهای غیرمالی داری یا همان سهامداری شرکتهای شرکتتاثیر محدودیت فعالیت ۹آخر جدول 

-نماید. بر اساس این مدل هر چقدر مقررات در این حوزه سختمی دبرآوررا ها بانکهای کیفیت داراییوضعیت 

کند. در واقع به بهبود پیدا می هاهای بانککاهش پیدا کرده و نتیجتاً کیفیت دارایی NPLTAتر شود نسبت گیرانه
 5.5۱7به میزان  درصد ۱۰در سطح معناداری  NPLTAها در این حوزه نسبت گیریازاء یک درجه افزایش سخت

هایی ها یکی از فعالیتکه اصوالً بنگاهداری بانکتواند بیانگر این باشد داشته است. این مساله می کاهشواحد 
ها را تواند بانکمواجه ساخته و محدود کردن آن می سمی های راکد وحجم زیادی از داراییها را با است که بانک

 این مساله با تئوری نیز سازگاری دارد.حفاظت نماید.  هایشانکیفیتی داراییبیدر برابر مشکالت ناشی از وضعیت 
 
 گیریبحث و نتیجه 

بانکی و های مالی غیرهای حاکم بر نوع فعالیتهدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مقررات و محدودیت
 است.  2۰۱2تا  2۰۰۰ها در کشورهای در حال توسعه در بازه زمانی سال ها بر کیفیت دارایی بانکبنگاهداری بانک

-بوده و در تفاضل اول مانا هستند و با توجه به وجود همبا توجه به اینکه متغیرهای پژوهش در سطح نامانا 

 GMMو  تابلوئیانباشتگی بین متغیرهای پژوهش و مشکل درونزائی متغیرها، از تحلیل رگرسیون پویای داده های 
 گردد.پذیرش فروض پژوهش به شرح زیر ارائه مینتایج رد یا استفاده می شود. 

 تیو امالک( بر بهبود وضع مهی)بورس، بیربانکیغ یمال یهادر حوزه تیفعال یها برابانک تیمحدود اول: هیفرض
 دارد.  یمعنادار و مثبت ریدر حال توسعه تاث یها در کشورهابانک ییدارا تیفیک

ها )بیمه، بورس و های مالی غیربانکی بانکبر اساس نتایج این پژوهش، هر چقدر محدودیت روی کل فعالیت
در سطح  لذا فرضیه اول پژوهشیابد. ها افزایش میبانک NPLTAتر شود نسبت گیرانهختامالک و مستغالت( س

, & Barth, Caprio) ( همراستا نیست2۰۰4این نتیجه با نتایج بارث و همکاران) شود.رد میدرصد  5معناداری 
Levine, 2۰۰4) . 

ها بانک ییدارا تیفیک تیبر بهبود وضع هیدر حوزه بورس و بازار سرما تیفعال یها برابانک تیمحدود دوم: هیفرض
  دارد. یمعنادار و مثبت ریدر حال توسعه تاث یدر کشورها

بازار سرمایه تاثیر معنادار مثبتی بر نسبت  در گیرانه در حوزه فعالیتهای سختتاثیر افزایش محدودیت
NPLTA .نیز در  پژوهش دوم هیلذا فرضها نشده و لذا باعث بهبود وضعیت بانک سیستم بانکی این کشورها دارد

 شود.یرد م درصد 5سطح معناداری 
در  یها در کشورهابانک ییدارا تیفیک تیبر بهبود وضع مهیدر حوزه ب تیفعال یها برابانک تیمحدود سوم: هیفرض

 دارد.  یمعنادار و مثبت ریحال توسعه تاث
لذا افزایش  دارد. NPLTAای، تاثیر منفی و معناداری بر نسبت های بیمهحوزه فعالیتگیری در افزایش سخت

 درصد 5در سطح معناداری  لذا فرض صفر ها می شود.های بانکگیری ها باعث بهبود کیفیت داراییاین سخت
 شود.پذیرفته می



 

 

ها بانک ییدارا تیفیک تیدر حوزه امالک و مستغالت بر بهبود وضع تیفعال یها برابانک تیمحدود چهارم: هیفرض
   دارد. یمعنادار و مثبت ریدر حال توسعه تاث یدر کشورها

 NPLTA، تاثیر منفی و معناداری بر نسبت بازار امالک و مستغالت در گیری در حوزه فعالیتافزایش سخت
در سطح لذا فرض صفر  ها می شود.های بانککیفیت داراییگیری ها باعث بهبود لذا افزایش این سخت دارد.

 شود.پذیرفته میدرصد  5اطمینان 
 تیفیک تی( بر بهبود وضعی)بنگاهدار یرمالیغ یهاشرکت یها در تملک و سهامداربانک تیمحدود پنجم: هیفرض

 دارد. یمعنادار و مثبت ریدر حال توسعه تاث یها در کشورهابانک ییدارا
-ییدارا تیفیک جتاًیکرده و نت دایکاهش پ NPLTAتر شود نسبت  رانهیحوزه سخت گ نیمقررات در اهر چقدر 

این نتیجه با نتایج  شود.درصد پذیرفته می ۱۰لذا فرض صفر در سطح اطمینان  .کندیم دایها بهبود پبانک یها
ها به خصوص در زمان فعالیتگیری در خصوص این ( نیز مطابقت دارد. که سخت۱۹۹۹پژوهش ییون و همکاران)

 .(Yoo  &Moon, ۱۹۹۹) های بانکی حیاتی استبحران
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Investigating the impact of restrictions on non-bank financial and 
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Abstract: The purpose of this study is to investigate the effects of non-bank 

financial and commerce restrictions of banks on asset quality in developing 
countries from 2000 to 2012. The statistical society includes the banking system of 
140 developing countries and the sample size is 107. The dependent variable of is 
the ratio of non-performing loan to total assets of banks (NPLTA), and 
independent variables include non-bank financial and commerce activities 
restrictions including insurance, capital market, real estate and investment in non-
financial firms. Control variables include country-specific variables and bank-
specific variables and industry-specific. Given that the variables of the research are 
nonstationary in the level and stationary in first difference, and due to existing 
endogeneity problem of the variables, dynamic panel data and GMM are used. The 
results show that the more restrictions on the total non-bank financial activities 
(insurance, real estate and real estate) the more the ratio of non-performing loan on 
total asset (NPLTA). The capital market activities restrictions have a significant 
positive effect on the NPLTA ratio of banking systems. In contrast, the increase in 
insurance and the real estate activities restrictions has a negative and significant 
effect on the ratio of NPLTA. Increasing the stringency of non-bank financial 
activities restrictions does not generally improve the quality of bank assets, but the 
more stringent regulations on the insurance market and the real estate market 
reduce the NPLTA. 

Keywords: banking regulations, non-bank financial activities, commerce banks 
activities, asset quality of banks 
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