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Az eredmény változékonysága 
és a szabályozási intézkedések 
hatása az iszlám  
bankok bevételsimítására
Bizonyíték egy feltörekvő piacról

Összefoglaló: Jelen tanulmány a bevételsimító (income smoothening) gyakorlatok azonosítására és a szigorú szabályozások 

Pakisztáni Értéktőzsdén (PSX) jegyzett iszlám bankok bevételsimítására gyakorolt hatására összpontosít a 2010 és 2018 közötti 

időszakot vizsgálva. A bevételsimító tevékenységek gyakoriságát a hitelveszteségekre képzett céltartalékokon (LLP-ken) keresz-

tül értékeljük. Az adatokat a Pakisztáni Állami Bank (State Bank of Pakistan, SBP) által közzétett banki pénzügyi kimutatásokból 

és a pénzügyi kimutatások elemzéseiből (financial statements analysis, FSA) nyertük ki. Az iszlám bankokban folytatott bevé-

telsimítás vizsgálatához regressziós modellt alkalmaztunk. A tanulmány megállapításai arról tanúskodnak, hogy a Pakisztánban 

működő iszlám bankok – céljaik elérése érdekében – bevételsimító gyakorlatokat alkalmaznak a saría jogrendszer fennállása el-

lenére. A tanulmány továbbá arra is rávilágít, hogy a tőkemegfelelési mutató Bázeli Egyezményeken keresztül történő bevezetése 

szignifikáns és pozitívan hat a bevételsimító tevékenységek csökkentésére. A bank eszközérték szerinti méretének növekedése 

szintén pozitív hatást fejt ki a pakisztáni iszlám bankok bevételsimításának csökkentése révén. Tanulmányunk arra is rámutat, 

hogy a nemteljesítő hitelek (non-performing loans, NPL) és az összes hitel (total loans, TL) fokozzák a bevételsimítást. A GDP 

szintén növeli a bevételsimítást. A tanulmány nem csak a könyvvizsgálóknak és a szabályozó szerveknek ad tájékoztatást, 

hanem a befektetők és a közvélemény számára is. A tanulmány arra is felhívja a figyelmet, hogy a jövedelmek eloszlásának 

szabályozók általi szigorú és szoros megfigyelése feltétlenül szükséges a simító gyakorlatok elkerülése érdekében. Az ered-

mények a politikai döntéshozóknak is információkkal szolgálnak a szabályozások kiigazításához, hogy így az iszlám bankoknál 

csökkenjenek a simító gyakorlatok és a befektetők valós képet kapjanak a bank teljesítményéről. 
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az iszlám bankok jelentős szerepet játszanak 
abban, hogy képet kapjunk a gazdasági növe-
kedésről. a téma fontossága ellenére csak ke-
vés tanulmány foglalkozott az iszlám bankok 
bevételsimító és nyereségmenedzsment-gya-
korlataival (leventis, Dedoulis, abdelsalam, 
2018). a hitelezési kitettség növekedése ese-
tén egyes szerződő felek nem teljesítik a hi-
teltörlesztési kötelezettségeiket, ami hitelkoc-
kázat megjelenéséhez vezet. Így a bankok a 
hitelkockázat kezelésére egy bizonyos összeget 
hitelveszteségekre képzett céltartalékok (loan 
loss provisions, LLP) formájában tesznek félre 
(ozili, outa, 2017). az llP fogalma gyakran 
előfordul a hagyományos, az iszlám és az isz-
lám fiókokkal rendelkező hagyományos ban-
kok esetén is. ugyanezt figyelte meg Elnahass, 
Izzeldin, Abdelsalam (2014), akik megállapí-
tották, hogy az llP-k pozitív értékrelevanci-
ával rendelkeznek a közel-keleti és az észak-af-
rikai (mEna) régióban folyó hagyományos és 
iszlám banki ügyletekben.

az iszlám bankok műveleteire a saría jog 
iránymutatásai vonatkoznak, így azok kis-
sé egyediek a tisztán hagyományos bankokkal 
összehasonlítva (taktak et al., 2010). Összes-
ségében vegyes eredmények születtek az iszlám 
bankok által alkalmazott nyereségmenedzs-
ment-gyakorlatokkal kapcsolatban. Othman 
és Mersni (2014) a simító gyakorlatokat tanul-
mányozták az iszlám, a hagyományos és az isz-
lám fiókokkal rendelkező hagyományos ban-
koknál, és megállapították, hogy az iszlám 
bankok llP-ken keresztül diszkrecionális cél-
tartalékokat képeznek nyereségmenedzsment 
és tőkekezelés keretében. Quttainah, Song és 
Wu (2013) viszont arra a megállapításra jutott, 
hogy az iszlám bankok kevésbé hajlamosak 
nyereségmenedzsment-gyakorlatok alkalmazá-
sára. a pakisztáni iszlám bankok piaca az esz-
közökben 12,9 százalékos, a folyószámlabeté-
tekben pedig 14,8 százalékos növekedést értek 
el 2018 júniusában a Pakisztáni állami Bank 
iszlám banki közlönyében közölt statisztikák 

szerint.1 a Pakisztáni állami Bank ráadásul 
2013-ban megkezdte a bázeli reformok szaka-
szos és folyamatos bevezetését mind a hagyo-
mányos, mind az iszlám bankokban. a beveze-
tés abból a célból történt az iszlám bankoknál, 
hogy a saría jog szerint működő hitelezők szin-
tén betartsák a Bázeli Egyezményeket.2 az isz-
lám bankoknak tehát meg kell felelniük a saría 
törvényeinek, amelyek a nyereségmenedzs-
ment-gyakorlatokat meglehetősen etikátlan-
nak tekintik, mivel pontatlan képet mutatnak 
a teljesítményről (Shawtari et al., 2015).

a bankok jelentős szerepet játszanak a gaz-
daságban és sokféle kockázattal találkoznak a 
pénzügyi szolgáltatások nyújtása során (Elamer, 
ntim, abdou, Zalata, Elmagrhi, 2019). a Bá-
zeli Egyezmények foglalkoznak a hitel-, a piaci 
és a működési kockázatokkal; ezekre a bankok 
kötelesek a tőkeforrásokból megfelelő tartalé-
kot képezni, így fedezve a váratlan vesztesége-
ket (Barakat, Hussainey, 2013; Elamer, ntim, 
abdou, 2017). a Bázel I. Egyezmény előírja, 
hogy a bankok a kockázattal súlyozott eszkö-
zök legalább 8 százalékának megfelelő szavato-
ló tőkét kötelesek fenntartani (Bankfelügyelet, 
2001). Ezzel szemben a Bázel II. Egyezmény 
a bankok kockázatvállalással járó tevékenysé-
geinek korlátozására összpontosít, amikor a 
kockázatosabb eszközökre magasabb tőkekö-
vetelményt ír elő (Bancaria, 2004). a 2007–
2008-as súlyos pénzügyi válság azt bizonyította 
be, hogy a Bázel II. Egyezmény nem volt ele-
gendő a bankszektor számára. Ezután, 2009-
ben a Bázel II. Egyezményt tovább pontosí-
tották, ami 2010-ben a Bázel III. Egyezmény 
közzétételéhez vezetett. a Bázel III. Egyezmény 
növelte a tőkekeretrendszerben előírt szavatoló 
tőke, valamint kockázati lefedettség minőségét 
és mennyiségét azzal, hogy a bankszektor szigo-
rú szabályozásával és irányításával tovább erősí-
tette a kockázatkezelést (Rattanataipop, 2013).

a bankok a hitelveszteségekre képzett cél-
tartalékokat (llP-ket) akkor igazítják ki, ami-
kor a tőkemegfelelési mutatók vagy magasak, 
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vagy alacsonyak. a szabályozási nyomás ered-
ményeként csökkenhetnek a kockázati ki-
tettségek, illetve az eredmények változékony-
ságának csökkentését célzó bevételsimítás. 
a kisebb tőkemegfelelési mutatóval (capital 
adequacy ratio, CaR) rendelkező bankok foly-
tathatják a bevétel alakulásának stabilizálását 
szolgáló kockázatos tevékenységeiket. Így a ki-
sebb tőkemutatókkal rendelkező bankok veze-
tői az eredmények változékonyságát bevételsi-
mító tevékenységek alkalmazásával csökkentik. 
ugyanakkor a magas tőkemutatóval rendel-
kező bankok nem folytathatnak bevételsimí-
tó tevékenységeket (lim és yong, 2017). Jelen 
tanulmány a már létező kutatási vonalhoz szá-
mos módon járul hozzá.

Először is, jelen kutatás az iszlám bankok 
gazdaságban betöltött jelentős szerepéből és a 
szabályozó intézkedések – többek között a Bá-
zeli Egyezmények – bevételsimításra gyakorolt 
jelentős hatásából indul ki, amire viszonylag 
kevés figyelem irányul.

másodszor, tanulmányunk a szigorú sza-
bályozások bevezetésének az iszlám bankok-
ban dolgozó bankárok céltartalékképzési visel-
kedésére gyakorolt hatását vizsgálja.

a tőkemegfelelési mutatón (CaR) és a brut-
tó hazai terméken (GDP) – mint kontrollvál-
tozókon – keresztül építi be a kutatásba.

Harmadszor pedig, jelen kutatás a közeljö-
vőre vonatkozó megállapításokat nyújt a sza-
bályozó szerveknek, amelyek jelentős szerepet 
játszhatnak a szabályozások reális aggályokat 
szem előtt tartó kiigazításában.

negyedszer, a tanulmány egésze képet ad a 
befektetőknek és a könyvvizsgálóknak arra vo-
natkozóan, hogy a szigorú szabályozások és az 
eredmények változékonysága milyen hatással 
van a bevételsimító gyakorlatokra. Végül pe-
dig, jelen tanulmány megállapításai irányt mu-
tatnak a szabályozó szerveknek és az elemzők-
nek, hogy azonosítsák a szükséges változásokat 
és javaslatokat tegyenek azokra, figyelembe 
véve azok hatását is. a tanulmány hátralévő 

része a következőképpen épül fel. a 2. fejezet 
szakirodalmi áttekintést nyújt és hipotéziseket 
állít. a 3. fejezet bemutatja a kutatási tervet 
és a mintakiválasztást: ennek részeként leírja a 
mintakiválasztást, az adatokat, a modellspecifi-
kációt, valamint a változókat és a becslési stra-
tégiát. az empirikus eredményeket a 4. feje-
zet tárgyalja. a tanulmányt az 5. fejezet zárja.

SZAkiroDALmi ÁTTEkiNTÉS  
ÉS A hiPoTÉZiSEk FELÁLLíTÁSA

az iszlám bankok által alkalmazott nyereség-
menedzsment fő célja, hogy opportunista ma-
gatartással csökkentse az eredmények válto-
zékonyságát; ezt a saría jogrend etikátlannak 
tekinti (mersni, othman, 2016). a bankok 
llP-kel simítják ki az eredményeket: így a 
bank eredményeit viszonylag stabilnak mu-
tatják be bizonyos pénzügyi beszámolási célok 
teljesítése érdekében. korábbi tanulmányok 
megállapították, hogy az iszlám bankok az 
llP-ket afféle biztonsági hálóként használják, 
így fedezve a várható veszteségeket, különösen 
akkor, amikor a nyereség inkább magas. ami-
kor pedig a nyereség inkább alacsony, a ban-
kok a nehéz időszakban kevesebb hitelveszte-
ségekre képzett céltartalékot (llP-t) tartanak 
vissza, és a meglévő, előző évekből felhalmo-
zott tartalékokat használják fel a tényleges hi-
telveszteségek fedezésére az aktuális időszak-
ban (Greenawalt, Sinkey, 1988; Skała, 2015).

Az eredmény változékonyságának 
hatása a hitelveszteségekre képzett 
céltartalékokra (LLP-re)

az llP-ket a bankok a bevételsimító célkitűzése-
ikre, többek között a szavatoló tőkekövetelmény 
teljesítésére használják fel (ozili, outa, 2017). 
a bankok diszkrecionális és nem diszkrecionális 
elhatárolásokat használnak pénzügyi nehézsége-
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ik kezelésére (malik et al, 2019). a bankvezetők 
ráadásul saját mérlegelési jogkörükben becslik 
meg az llP-ket az eredmény változékonyságá-
nak csökkentése és jövedelmük alakulásának ki-
simítása érdekében (agarwal et al, 2007; kim 
és kross, 1998; Skała, 2015). a közép-európai 
bankok szintén úgy menedzselik az eredmények 
változékonyságát, hogy hitelveszteségekre kép-
zett céltartalékokkal simítják a jövedelmük ala-
kulását (Skała, 2015). korábbi tanulmányok ve-
gyes megállapításokat tettek a bevételsimítással 
kapcsolatban. az iszlám bankok és a közel-ke-
leti iszlám fiókokkal rendelkező hagyományos 
bankok nyereségmenedzsment-gyakorlatokat 
alkalmaznak (othman, mersni, 2014). Taktak, 
Zouari és Boudriga (2010) szintén megállapítot-
ta, hogy az iszlám bankok llP-ket használnak 
az eredményekben jelentkező változékonyság ki-
simítására. mellettük Shawtari et al. (2015) szin-
tén azt állapította meg, hogy az iszlám bankok 
nyereségmenedzsment-gyakorlatokat alkalmaz-
nak az eredményben jelentkező változékony-
ság kezelésére. Ezzel szemben Farook, Hassan, 
Clinch, (2014), Othman, Mersni, (2014), 
Quttainah et al. (2013) ennek szinte az ellenke-
zőjét állapította meg: szerintük az iszlám ban-
kokra kisebb mértékű hitelveszteségekre képzett 
céltartalékokkal (llP-kel) folytatott nyereség-
menedzsment jellemző. az ismertetett szakiro-
dalom alapján felállíthatjuk a következő tesztel-
hető hipotézist:

H1: Összefüggés van a hitelveszteségek-
re képzett céltartalékok (llP-k) és az adó-
zás előtti eredmény és tartalékok között 
(earnings before tax and provisions, EBTP).

Tőkemegfelelési mutató és bevételsimítás

a szabályozó szervek előírásai szerint fenn-
tartandó bizonyos tőkeösszeget tőkemegfele-
lésnek nevezzük. Ez általában fedezetet bizto-

sít a bankok számára a legtöbb bizonytalan és 
nem biztosított kockázattal szemben. Ez el-
lensúlyozza a rendszerszintű sérülékenysége-
ket és segít biztosítani, hogy a bankok elegen-
dő tőkepufferrel rendelkezzenek ahhoz, hogy 
szembe tudjanak nézni a váratlan vesztesé-
gekkel. továbbá bizonyosságot nyújt minden 
érintettnek, ideértve a befektetőket és a hitel-
minősítő ügynökségeket is.3 a Bázel I. Egyez-
mény Pakisztánban azért került bevezetés-
re 1997-ben, hogy a Pakisztáni állami Bank 
(SBP) védekezzen a hitelkockázattal szemben. 
a Bázel I. Egyezmény felülvizsgált változatát 
2004-ben vezették be. Ez már magába foglalta 
a kockázattal súlyozott eszközök kiszámítását 
is a piaci kockázathoz. a Bázel II. Egyezményt 
2008-ban vezették be: ez előírta a bankok szá-
mára, hogy kiszámítsák a saját kockázatalapú 
tőkemegfelelési mutatójukat (CaR) a hitel-, 
a piaci és a működési kockázatokra. később a 
SBP szakaszosan bevezette a Bázel III. Egyez-
ményt is.4 a Bázel III. Egyezmény harmadik 
tőkeelőírásként a tőkeáttételi arányt is tartal-
mazta: ezt párhuzamosan, a 2014-es év első 
negyedének végétől vezették be. Ezért ebben a 
tanulmányban a CaR-t használtuk fel szabá-
lyozási intézkedésként.5

a megnövekedett szabályozói nyomás 
az olyan irányítási intézkedések miatt ala-
kul ki, mint a Bázeli Egyezmények, és a na-
gyobb tőkemegfelelési mutató fenntartásá-
nak formájában jelenik meg, amely végső 
soron hatással van a bankok bevételsimí-
tó tevékenységeire. Ezért a feltételezés sze-
rint a szigorú tőkemegfelelési mutatók be-
vezetése növeli a nyomást a bankvezetőkre, 
hogy kevesebb bevételsimítást alkalmazzanak. 
a tőkemegfelelésimutató-hipotézis érve sze-
rint a bankvezetők az llP-ket a hiány fedezé-
sére is használják pufferként, különösen akkor, 
amikor minimális tőkemegfelelési mutatók-
nak kell megfelelniük. a bázeli időszakban az 
európai bankok hitelveszteségekre képzett cél-
tartalékok révén alkalmaztak bevételsimítást 
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(Vasilakopoulos et al, 2019). a latin-ameri-
kai országok mikrohitelező szervezeteinek sza-
bályozásai a 2005–2017-es években pozitívan 
hatottak a teljesítményre azzal, hogy jobban 
védték az ügyfeleiket (amin et al., 2018). ko-
rábbi tanulmányok negatív összefüggést talál-
tak az llP-k és a megfelelési célra fenntartott 
banki tőke között (kim, kross, 1998; ahmed 
et al., 1999; Das, Ghosh, 2007). Ezen túl a 
megállapítások arra is rámutatnak, hogy az 
iszlám bankok a közel-keleti régióban tőkeke-
zelés révén alkalmaznak bevételsimító gyakor-
latokat (othman, mersni, 2014). az előzőek 
alapján felállíthatjuk a következő tesztelhető 
hipotézist:

H2:   Szignifikáns negatív kapcsolat van  
a hitelveszteségekre képzett céltartalékok 
(llP-k) és a tőkemegfelelési mutatók (CaR) 
között.

Összes hitel- (TL)  
és bevételsimítás

az összes hitel (total loans, tl) szintén a nye-
reségmenedzsment egyik fontos összetevője. 
a hátralékos hitelek határozzák meg a ban-
kok kockázatprofilját (taktak et al., 2010). 
a nemteljesítés valószínűsége nő, amikor az 
összes hitel aránya inkább magas. Szintén po-
zitív összefüggés van továbbá az összes hitel és a 
hitelveszteségekre képzett céltartalékok között 
(adzis, tripe és Dunmore, 2010). az összes hi-
tel növekedésének gyorsulása a behajthatatlan 
hitelek növekedésével emeli a hitelkockázatot, 
aminek az az eredménye, hogy a veszteségek 
fedezése érdekében a puffert hitelveszteségek-
re képzett céltartalékokkal növelik (Sulong és 
mohd noor, 2018). Jelen tanulmány megál-
lapításai összhangban vannak Dushku (2016) 
eredményeivel. az idézett szakirodalom alap-
ján az alábbi hipotézist javasoljuk.

H3: a hitelveszteségekre képzett céltartalé-
kokon (llP-k) keresztül történő bevételsi-
mítás mértéke pozitív kapcsolatban van az 
összes hitellel (tl).

Nemteljesítő hitelek (NPL)  
és bevételsimítás

Bizonyos, hogy a bankvezetők értékelési kész-
ségek hiányában és más okokból nem mérik 
fel teljesen és nem megfelelően monitorozzák 
a hitelportfóliót. Ez nemteljesítő hitelekhez 
vezet, és végső soron a hatékonyság rovására 
megy. Ez adja annak a hipotézisnek az alap-
ját, hogy a nemteljesítő hitelek nagyobb mér-
tékű hitelveszteségekre képzett céltartaléko-
kat (llP-ket) tesznek szükségessé, ami végül 
a nyereségmenedzsmentben ölt formát. követ-
kezésképpen a bankvezetők a jövedelmüket az-
zal növelik, hogy saját megítélési jogkörükben 
céltartalékot képeznek (Berger, Humphrey, 
1997; Shawtari et al., 2015). az idézett szak-
irodalom alapján a következő hipotézist java-
soljuk.

H4: Pozitív kapcsolat van a nemteljesítő hi-
telek (nlP) és a hitelveszteségekre képzett 
céltartalékokon (llP-ken) keresztül történő 
bevételsimítás között.

kuTATÁSi TErv

Mintakiválasztás és adatok

Jelen tanulmány huszonegy, a Pakisztáni Ér-
téktőzsdén (PSX) jegyzett iszlám bankból álló 
mintát használt fel6 a 2010 és 2018 közötti 
időszakból. a 21 bankból öt bank tisztán isz-
lám a 2018-as iszlám banki közlönyben meg-
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jelent fiókhálózat alapján. a többi 16 viszont 
hagyományos bankok önálló iszlám bankfi-
ókja. a bankspecifikus változó adatokat a Pa-
kisztáni állami Bank (SBP) által közölt, a 
2010–2018-as időszakra vonatozó pénzügyi-
kimutatás-elemzésből vontuk ki. Ez egy átfogó 
és megbízható adatforrás, amely összevont in-
formációkat tartalmaz az ország pénzügyi szek-
toráról. a tőkemegfelelési mutatóhoz (CaR) 
tartozó adatokat kézzel gyűjtöttük ki a mintá-
ban szereplő bankok éves jelentéseiből. a brut-
tó hazai termékhez (GDP) tartozó adatokat 
pedig a Világbank weboldaláról töltöttük le.7

Modellspecifikációk és változók

az eredmény változékonyságának a hitelvesz-
teségekre képzett céltartalékokra (llP-k) gya-
korolt hatásának vizsgálatához a tisztán isz-
lám bankok és az iszlám fiókokkal rendelkező 
hagyományos bankok tőkemegfelelési mu-
tatóját (CaR) használtuk fel. a következő 
ökonometriai modell állítottuk fel:

LLPit=β0+β1 TLit+β2 MÉRETit+β3 NPLit+ 
β4EBTPit+β5CARit+β6GDPit+εit

(1)

amelyben:
LLPit = a bank hitelveszteségekre képzett 

céltartaléka t időben. az llP-t tekintjük a füg-
gő változónak.

 TLit = az i bank összes hitele t évben. az 
összes hátralékos hitel mutatja meg a ban-
kok kockázatprofilját (taktak et al., 2010). 
a nemteljesítés valószínűsége nő, amikor az 
összes hátralékos hitel aránya inkább magas. 
az összes hitelnek szintén pozitív kapcsolata 
van a hitelveszteségekre képzett céltartalékok-
kal (adzis et al., 2010; Dushku, 2016; Sulong, 
mohd noor, 2018).

MÉRETit = a i bank összes eszköze t évben. 
Ezt kontrollváltozóként használjuk fel. az ösz-
szes eszköz fontos közelítő érték, amelyet a 

bank méretének méréséhez használunk fel 
(Fernando, Ekanayake, 2015).

NPLit = az i bank nemteljesítő hitelei t év-
ben. Ezt a nemteljesítési kockázat mérésé-
hez is használják. (ahmed et al., 1999; Col-
lins, Shackelford, Wahlen, 1995). a pozitív 
együttható azt illusztrálja, hogy az llP-k a 
nemteljesítő hitelek emelkedésével növeked-
nek, ami a bankok által meghosszabbított hi-
telek minőségromlását jelzi (adzis et al., 2010; 
Bouvatier, lepetit, 2008; Dong, liu, Hu, 
2012). Ezért az nPl-nek várhatóan pozitív 
kapcsolata van a hitelveszteségekre képzett cél-
tartalékokkal (llP-k).

EBTPit = az i bank adózás előtti eredménye 
és tartalékai t évben. Ezt a bevételsimítás bi-
zonyítékának vizsgálatához használjuk fel kö-
zelítő értékként. az EBtP pozitív együttha-
tója azt mutatja, hogy bizonyítékunk van a 
bevételsimításra. a bankok általában növelik 
az llP-ket akkor, amikor a jövedelem inkább 
magas, és csökkentik akkor, amikor a jövede-
lem visszaesik (ahmed et al., 1999; Barakat, 
Hussainey, 2013; othman, mersni, 2014; 
Shawtari et al., 2015; taktak et al., 2010)

CARit = az i bank tőkemegfelelési mutató-
ja t évben. korábbi tanulmányok szintén alá-
támasztják, hogy a CaR hatással van az llP-re 
és a CaR emelkedése csökkenti az llP-t (ah-
med et al., 1999; Das és Ghosh, 2007; Dong 
et al., 2012; kim és kross, 1998; Shawtari et 
al., 2015).

GDPit = a bruttó hazai termék növekedési 
ütemét t évben a konjunktúraciklus megköze-
lítésére használják a szakirodalomban. koráb-
bi tanulmányok negatív kapcsolatot állapí-
tottak meg az llP-k és a GDP között, ami 
megerősíti, hogy a tartalékképzés prociklikus. 
a bankok általában a gazdasági visszaesések so-
rán növelik, fellendüléskor pedig csökkentik a 
tartalékképzést. Ez azt mutatja, hogy a ban-
kok meglehetősen előrelátók a kockázatbecs-
lés tekintetében (Bikker, Hu, 2002; Dushku, 
2016).
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Becslési stratégia

Panelregressziót alkalmaztunk az eredmény 
változékonysága, a tőkemegfelelés és a brut-
tó hazai termék bevételsimításra gyakorolt ha-
tásának vizsgálatához Pakisztán tisztán isz-
lám bankjainál és az önálló iszlám fiókokkal 
rendelkező hagyományos bankoknál. a ban-
kok adatai kiegyenlített panelt képeznek. 
a panelregresszió használatát ezen kívül az ada-
tok keresztmetszeti jellege és az endogenitási 
problémák is indokolták. a panelregresszió al-
kalmazásával korrigáltuk az endogén magyará-
zó változók potenciális korrelációját az egyen-
letben található hibataggal, mivel a legkisebb 
négyzet (oSl) becslési módszer már nem kon-
zisztens. a tanulmány a legkisebb négyzettel 
egy lineáris regressziós modellt épít fel, némi 
módosítást alkalmazva (taktak et al., 2010).

EmPirikuS ErEDmÉNyEk

Leíró statisztikák

a fő változók leíró statisztikáit megbecsültük. 
Ez a független és függő változók leíró statisz-

tikájáról számol be. a leíró statisztikák kö-
zött szerepel a Pakisztáni Értéktőzsdén 2010 
és 2018 között jegyzett huszonegy bank vál-
tozóinak átlag, medián, maximum, minimum, 
standard eltérése, valamint ferdesége és lapult-
sága.

az 1. táblázat a jelen tanulmányban hasz-
nált változók leíró statisztikáit mutatja be. 
Ezekhez a PSX-en jegyzett bankok 2010-
től 2018-ig terjedő időszakból származó éves 
megfigyeléseit használtuk fel. a függő változó 
a hitelveszteségekre képzett céltartalék (llP). 
az összes hitel (tl), az összes eszköz szerin-
ti méret (mÉREt), a nemteljesítő hitelek 
(nPl), az adózás előtti eredmény és tartalékok 
(EBtP), a tőkemegfelelési mutató (CaR) és a 
bruttó hazai termék (GBP) pedig a független 
változó.

az 1. táblázat a jelen tanulmány becslésében 
felhasznált változók leíró statisztikáit mutatja 
be. az llP-k átlagának aránya 46,75 százalék, 
85,31 százalékos maximum és 5,30 százalékos 
minimum mellett. az llP-k standard eltérése 
12,41 százalék; ez a mintánkban szereplő ban-
kok által alkalmazott llP-gyakorlatokban lévő 
különbségeket mutatja. az összes hitel átlagá-
nak aránya 44,17 százalék, 72,83 százalékos 

1. táblázat 

A változók leíró stAtisztikái (millió pAkisztáni rúpiA)

változók átlag medián maximum minimum
standard 
eltérése

Ferdeség lapultság vizsg.

LLP 0,4675 0,4500 0,8531 0,0530 0,1241 0,2294 4,4697 122

TL 0,4417 0,4418 0,7283 0,0085 0,1194 –0,7564 4,9310 122

mÉrET 19,5041 19,6174 22,2756 17,1072 1,0380 0,0042 2,3566 122

NPL 0,0602 0,0490 0,3378 0,0000 0,0508 2,4333 11,4411 122

EBTP 0,0637 0,0638 0,1310 –0,1091 0,0237 –3,0837 25,4803 122

CAr 14,2221 14,2400 25,1000 0,0000 4,6661 –0,2265 3,3962 122

GDP 3,6286 4,3965 4,7311 1,6067 1,1422 –0,6559 2,0045 122

Forrás: saját szerkesztés
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maximum és 0,85 százalékos minimum mel-
lett; ez a bankok összes hitelének és az llP-be 
való befektetésének eloszlását mutatja meg. az 
összes hitel (tl) standard eltérése 11,94 száza-
lék; ez az összes hitel arányának különbségeit 
mutatja meg a jelen tanulmányban felhasznált 
minta iszlám bankjainál. az összes eszköz sze-
rinti mÉREt átlaga 19,50 százalék; ez a ban-
kok méretére utal, maximuma 22,27 százalék, 
minimuma 17,10 százalék, a standard eltérés 
pedig 1,03 százalék. az nPl átlaga 6,02 szá-
zalék; ez a bankok által meghosszabbított hite-
lek minőségét mutatja meg, maximuma 33,78 
százalék, minimuma nulla százalék, a standard 
eltérés pedig 5,08 százalék. az EBtP átlag ará-
nya 6,37 százalék, maximuma 13,10 százalék, 
minimuma –10,91 százalék, a standard eltérés 
pedig 2,37 százalék. a CaR átlag aránya 14,22 
százalék, maximuma 25,10 százalék, a mini-
muma pedig 0 százalék. a CaR standard elté-
rése 4,66 százalék, ami a bank birtokában lévő, 
a pénzügyi szabályozó szerv által előírt tőke-
összeg különbségeit mutatja meg. a GDP-át-
lag aránya 3,62 százalék, maximuma 4,73 szá-
zalék, minimuma 1,60 százalék, a standard 
eltérés pedig 1,14 százalék.

Korrelációs mátrix

a korrelációs elemzés célja, hogy feltárjuk a 
független változók közötti kapcsolatot. a kor-
relációs mátrix az összes független változót 
megmutatja, ideértve a tőkemegfelelési mu-
tatót (CaR), az adózás előtti eredményt és a 
tartalékokat (EBtP), a bruttó hazai terméket 
(GBP), a hitelveszteségekre képzett céltartalé-
kokat (llP), a nemteljesítő hiteleket (nPl), 
az összes eszköz szerinti méretet (mÉREt), 
valamint az összes hitelt (tl).

a 2. táblázat a bevételsimítás eredményeit 
és a szigorú szabályozói intézkedések beveze-
tésének hatását mutatja be a pakisztáni tisztán 
iszlám bankokból és a hagyományos bankok 
önálló iszlám bankfiókjaiból álló mintában a 
2010-től 2018-ig terjedő időszak vonatkozá-
sában. a korrelációs mátrix eredményei arra 
utalnak, hogy a regresszió nem szenved súlyos 
multikollinearitási problémáktól, mivel a kor-
relációs mátrix magyarázó változói nem kor-
relálnak egymással nagymértékben. az EBtP 
együtthatója pozitív, de az llP által jelölt be-
vételsimításról kevesebb bizonyítékot ad, ami 
ellentétes azzal a bizonyítékkal, amely szerint 

2. táblázat

korrelációs mátrix

cAr eBtp GDp llp npl mÉret tl

CAr 1 0,3093 0,1269 –0,4877 –0,6145 0,0822 –0,2774

EBTP 0,3093 1 –0,2822 0,0072 –0,0947 0,2130 –0,0485

GDP 0,1269 –0,2822 1 –0,3144 –0,2479 0,2067 –0,3151

LLP –0,4877 0,0072 –0,3144 1 0,4660 –0,2938 0,6769

NPL –0,6145 –0,0947 –0,2479 0,4660 1 –0,1310 0,1422

mÉrET 0,0822 0,2130 0,2067 –0,2938 –0,1310 1 –0,3281

TL –0,2774 –0,0485 –0,3151 0,6769 0,1422 –0,3281 1

Forrás: saját szerkesztés
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a hitelveszteségekre képzett céltartalék nő, ha 
a nettó jövedelem magas, és csökken, ha a net-
tó jövedelem visszaesik (ahmed et al., 1999). 
a tl, nPl és llP közötti korreláció ráadá-
sul pozitív, ami azt jelenti, hogy az összes hi-
tel, a nemteljesítő hitelek növekedése fokoz-
za a bevételsimítást. negatív kapcsolat áll fenn 
ugyanakkor a CaR, a mÉREt, a GDP és az 
llP között, ami azt jelzi, hogy a bank által a 
pénzügyi szabályozó szerv előírásai szerint bir-
tokolt tőkeösszeg, a bank összes eszköz szerin-
ti mérete, valamint az országban megtermelt 
áruk és nyújtott szolgáltatások GDP által je-
lölt összértékének növekedése csökkenti a ban-
kok bevételsimítását.

Regressziós eredmények

a 3. táblázat mutatja meg a fix és a véletlen ha-
tás eredményeit. E vizsgálat célja, hogy meg-
határozza az iszlám bankok hitelveszteségekre 
képzett céltartalékok (llP-k) felhasználásával 
történő bevételsimításának hatását. a fix hatás 
eredményeiről a 3. táblázat 3. oszlopa számol 
be: megfigyeltük, hogy az EBtP, a tl, az nPl 
és a GDP pozitívan hat az llP-re. ugyanakkor 
negatív kapcsolat áll fenn a CaR, a mÉREt és 
az llP között a PSX-en jegyzett tisztán iszlám 
bankok és az önálló iszlám fiókokkal rendelke-
ző hagyományos bankok esetén. a modell az 
llP változásának 99,3 százalékát a magyarázó 

3. táblázat

A reGressziós moDell ereDmÉnyei

változók Előjelek Fix hatás véletlen hatás

konstans 0,218468

(0,00000)***
0,956433

(0,00000)***

TL +/– 0,962888

(0,00000)***
0,581522

(0,00000)***

mÉrET +/– –0,00927

(0,00000)***
–0,03910

(0,00000)***

NPL +/– 0,026842

(0,737500)*

0,312726

(0,425800)**

EBTP + 0,075832

(0,00680)***
0,631166

(0,00060)***

CAr – –0,000390

(0,124000)*

–0,003610

(0,020200)***

GDP – 0,000973

(0,232900)**

0,002049

(0,754800)*

kiigazított r-négyzet 0,993055 0,692969

F-statisztika 666,487300 46,516160

hausman-teszt x2 6 (1,000000)

Megjegyzés: ***statisztikai szignifikancia 1 százalékos szinten, **statisztikai szignifikancia 5 százalékos szinten, *statisztikai szignifikancia 
10 százalékos szinten

Forrás: saját szerkesztés
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változókkal indokolja. Fontos kiemelni, hogy 
az EBtP és az llP közötti kapcsolat pozitív 
és szignifikáns 1 százalékos szinten, és hason-
ló Ahmed et al. (1999); Barakat és Hussainey 
(2013); othman és mersni (2014); Shawtari 
et al. (2015); taktak et al. (2010) eredmé-
nyeihez. az llP és az EBtP közötti szignifi-
káns pozitív előjelű kapcsolat azt jelzi, hogy a 
pakisztáni iszlám bankok és iszlám fiókokkal 
rendelkező hagyományos bankok bevételsimí-
tó tevékenységet folytatnak. az nPl, a tl és 
az llP közötti pozitív szignifikáns kapcsolat 
szintén azt jelzi, hogy – a várakozásnak meg-
felelően – pozitív és szignifikáns kapcsolat áll 
fenn a nemteljesítő hitelek (nPl) és az llP-k 
között, ami azt mutatja, hogy a bankok bevé-
telsimítása a nemteljesítő hitelek növekedésé-
nek eredményeként fokozódik. Pozitív és szig-
nifikáns kapcsolat áll fenn továbbá a tl és az 
llP-k között 1 százalékos szignifikancia szin-
ten, ami azt bizonyítja, hogy a hitelek növe-
kedésének gyorsulása magasabb hitelkocká-
zathoz vezet, ami pedig a pakisztáni iszlám 
bankok bevételsimító tevékenységeinek foko-
zódását eredményezi. Jelen tanulmány meg-
állapításai összhangban vannak Adzis et al. 
(2010); Dushku (2016); Sulong és Mohd Noor 
(2018) eredményeivel.

ahogy arra számítottunk, a CaR és az 
llP-k kapcsolata negatív, de inszignifikáns 10 
százalékos szignifikancia szinten, ami azt je-
lenti, hogy a Bázeli Egyezmények alapján be-
vezetett CaR jelentette szigorú szabályozá-
sok bevezetése csökkentette az iszlám bankok 
és az iszlám fiókokkal rendelkező hagyomá-
nyos bankok bevételsimító gyakorlatait. nega-
tív és szignifikáns kapcsolat van továbbá a mÉ-
REt és az llP között, ami azt jelzi, hogy az 
iszlám bankok mérete kevésbé hangsúlyos sze-
repet játszik a pakisztáni iszlám bankok bevé-
telsimításában. a megállapítások összhangban 
vannak ahmed et al., (1999); Das és Ghosh 
(2007); Dong et al. (2012); Kim és Kross 
(1998); Shawtari et al. (2015) eredményeivel.

a fix hatás eredményeit a 3. táblázat 3. 
oszlopa mutatja be. a véletlen hatás eredmé-
nyeiről a 4. oszlop számol be. a függő válto-
zó a hitelveszteségekre képzett céltartalékok 
(llP), a független változók pedig az összes hi-
tel (tl), az összes eszköz szerinti méret (mÉ-
REt), a nemteljesítő hitelek (nPl), az adó-
zás előtti eredmény és tartalékok (EBtP), a 
tőkemegfelelési mutató (CaR) és a bruttó ha-
zai termék (GDP).

a panel regressziós becslési technikát két 
okból használtuk: egyrészt az adatok kereszt-
metszeti jellege miatt, másrészt azért, hogy 
beépítsük az adatok lehetséges endogenitási 
problémáját. a 3. táblázat 4. oszlopa számol be 
a véletlen hatás eredményeiről. a Hausman-
tesztet alkalmaztuk a fix és véletlen hatás ered-
ményeinek megtartásához. a Hausman-teszt 
szerint (x 2=6, p-érték = (1,000)), amelyben a 
p-érték nem szignifikáns. Ezért a véletlen hatás 
eredményeit tartjuk meg.

a véletlen hatás eredményeit a 3. táblá-
zat 4. oszlopa mutatja be. az EBtP meg-
mutatja, hogy pozitív és szignifikáns kapcso-
lat van az EBtP és az llP között 1 százalékos 
szignifikancia szinten. az EBtP növekedé-
se a bevételsimítás fokozódását okozta, ami 
azt mutatja, hogy a manipulációs tevékeny-
ségek az adózás előtti eredmény és tartalékok 
(EBtP-k) növekedése eredményeként foko-
zódnak, valószínűleg az információs aszim-
metria okán. Jelen tanulmány megállapítá-
sai összhangban vannak ahmed et al. (1999); 
Barakat és Hussainey (2013); othman és 
mersni (2014); Shawtari et al. (2015); taktak 
et al. (2010) eredményeivel, amelyekből szin-
tén az derül ki, hogy az iszlám bankok oppor-
tunista magatartást tanúsítanak, ami ellentétes 
az iszlám etikai és erkölcsi elvekkel.

az összes hitel azért szerepel mutatóként, 
hogy több információt szerezzünk a hite-
lek pakisztáni iszlám bankok bevételsimításá-
ra gyakorolt hatásáról. Pozitív és szignifikáns 
kapcsolat áll fenn a tl és az llP-k között 1 
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százalékos szignifikancia szinten, ami azt bizo-
nyítja, hogy a hitelek növekedésének gyorsulá-
sa magasabb hitelkockázathoz vezet, ami pedig 
a pakisztáni iszlám bankok bevételsimító tevé-
kenységeinek fokozódását eredményezi. Jelen 
tanulmány megállapításai összhangban vannak 
adzis et al. (2010); Dushku (2016); Sulong és 
mohd noor (2018) eredményeivel.

az összes eszköz szintén fontos mutató. 
a becslési teszt eredménye szerint negatív és 
szignifikáns kapcsolat áll fenn az összes esz-
köz szerinti bankméret (mÉREt) és az llP-k 
között 1 százalékos szignifikancia szinten, 
ami azt mutatja, hogy az iszlám bankok mé-
rete kevésbé hangsúlyos szerepet játszik a pa-
kisztáni iszlám bankok bevételsimításában. az 
eredmények összhangban vannak Shawtari et 
al. (2015) megállapításaival. az összes hitel-
hez viszonyított nemteljesítő hitelekkel a ban-
ki nemteljesítés valószínűsége mérhető. ahogy 
arra számítottunk, pozitív és szignifikáns kap-
csolat áll fenn a nemteljesítő hitelek (nPl) és 
az llP-k között, ami azt mutatja, hogy a ban-
kok bevételsimítása fokozódik a nemteljesítő 
hitelek növekedése eredményeként. tehát a 
pakisztáni iszlám bankok előretekintő megkö-
zelítést alkalmaznak a hitelkockázat és a tar-
talékképzés tekintetében. Jelen tanulmány 
megállapításai összhangban vannak Dushku 
(2016); Shawtari et al. (2015) eredményeivel.

negatív és szignifikáns kapcsolat van azon-
ban a tőkemegfelelési mutató (CaR) és a hi-
telveszteségekre képzett céltartalékok (llP-k) 
között 1 százalékos szignifikancia szinten, ami 
arra utal, hogy a magasabb tőkemegfelelési 
mutató Bázeli Egyezmények alapján törté-
nő előírása a bankok bevételsimításának csök-
kenését eredményezte. Jelen tanulmány meg-
állapításai összhangban vannak ahmed et al. 
(1999); Das és Ghosh (2007); Dong et al. 
(2012); kim és kross (1998); Shawtari et al. 
(2015) eredményeivel. a GDP-t kontrollvál-
tozóként használtuk, hogy megvizsgáljuk, mi-
lyen hatással van a bevételsimításra. Pozitív 

és szignifikáns kapcsolat áll fenn a GDP és az 
llP között 10 százalékos szignifikancia szin-
ten, ami ellentétes a várakozásainkkal. a GDP 
növekedése a bevételsimítás növekedését okoz-
ta, ami azt mutatja, hogy a manipulációs tevé-
kenységek az ország teljesítményének növeke-
dése következtében fokozódnak.

Összefoglalva tehát, az összesített becslések 
szerint a pakisztáni iszlám bankok a nyereség 
növekedésekor valóban folytatnak bevételsi-
mító tevékenységet az llP-k felhasználásával, 
ezzel figyelmen kívül hagyva a saría jogban 
meghatározott etikai identitásukat. azon-
ban az elemzés további része arra is rávilágít, 
hogy a tőkemegfelelési mutató Bázeli Egyez-
mények alapján történő előírása szignifikáns 
és pozitívan hat a bevételsimító tevékenységek 
csökkentésére. a szigorú szabályok bevezeté-
se nagyobb szabályozási nyomás alá helyezte a 
bankokat a Bázel II. és III. Egyezményt köve-
tően. a nemteljesítő hitelek (nPl) és az összes 
hitel (tl) pedig egyaránt fokozza a bevételsi-
mítást. a GDP szintén növeli a bevételsimí-
tást. a bank összes eszköz szerinti méretének 
növekedése azonban szintén pozitív hatást fejt 
ki a pakisztáni iszlám bankok bevételsimításá-
nak csökkentése révén.

kövETkEZTETÉSEk ÉS AjÁNLÁSok

Jelen tanulmány azt vizsgálta, hogy milyen 
kapcsolat van a bevételsimító gyakorlatok és 
a szigorú szabályozások Pakisztáni Értéktőzs-
dén (PSX) jegyzett iszlám bankokban folyó – 
az eredmény változékonyságának kiegyenlíté-
sét célzó – bevételsimításra gyakorolt hatása 
között a 2010–2018 időszakban. a bevételsi-
mító tevékenységek gyakoriságát a hitelveszte-
ségekre képzett céltartalékokon (llP-ken) ke-
resztül értékeltük. a tanulmány megállapításai 
szerint a Pakisztánban működő iszlám bankok 
céljaik elérése érdekében bevételsimító gyakor-
latokat alkalmaznak. a várakozásoknak meg-
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felelően az iszlám bankok az llP-k felhaszná-
lásával folytatnak bevételsimító gyakorlatokat, 
ezzel figyelmen kívül hagyva a saría jogban 
meghatározott etikai iránymutatásokat. meg-
állapítottuk továbbá, hogy a tőkemegfelelési 
mutató Bázeli Egyezmények alapján törté-
nő előírása szignifikáns és pozitív hatást gya-
korol a bevételsimító tevékenységekre. a bank 
összes eszköz szerinti méretének növekedése 
szintén pozitív hatást fejt ki a pakisztáni isz-
lám bankok bevételsimításának csökkentésén 
keresztül. a bank összes eszköz szerinti mére-
tének növekedése szintén pozitív hatást fejt ki 
a pakisztáni iszlám bankok bevételsimításának 
csökkentésén keresztül. a nemteljesítő hitelek 
(nPl), az összes hitel (tl) és a bruttó hazai 
termék (GDP) azonban fokozza a bevételsimí-
tást. a GDP szintén növeli a bevételsimítást.

a tanulmány hasznos intézkedéseket ajánl a 
könyvvizsgálók, a szabályozó szervek, a befek-
tetők és a közvélemény figyelmébe az iszlám 
bankok vonatkozásában. a tanulmány azt ja-
vasolja, hogy a szabályozó szervek tartsák szi-
gorú és szoros megfigyelés alatt a jövedelmek 
eloszlását, ezzel elkerülve, hogy az iszlám ban-
kok simító gyakorlatokat folytassanak. a ta-
nulmány közvetlenül a közeljövőre mutató 
megállapításokat is nyújt a szabályozó szervek-
nek, akik jelentős szerepet játszhatnak a szabá-
lyozások valós és reális aggályokat szem előtt 
tartó kiigazításában. mindezen felül a tanul-
mány a politikai döntéshozóknak is informá-
ciókkal szolgál a szabályozások kiigazításához, 
hogy így az iszlám bankoknál csökkenjenek a 
simító gyakorlatok és a befektetők valós képet 
kapjanak a bankok teljesítményéről.
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