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 چكيده
در ادبيات اقتصادي جهان امروز، نقش و اهميت نظام مالي و به تبع آن، مؤسسات مالي 

 كشور كامالً و اعتباري به مثابه بازوهاي اجرايي اين نظام و ابزار رشد و توسعه اقتصادي
به طوري كه توسعه پايدار اقتصادي بدون رشد و توسعه بازارهاي مالي . ملموس است

رسد  هاي مالي، به نظر مي در ايران به دليل فقدان كارآيي الزم نظام. امكان پذير نيست
اند در جايگاه اصلي خود قرار گيرند و رسالت خود را به درستي ايفا  ها نتوانسته بانك
هاي اقتصادي، از نظر تأمين  فعاليتفعاليت بانك در هزينه از آنجا كه هزينه . نمايند

در اين تحقيق ميزان كارآيي فني صنعت بانكداري كشور منابع مالي بسيار اهميت دارد، 
بانكداري كشور، بهتر قضاوت هاي بالقوه صنعت  تواناييدر خصوص بررسي شده است تا 

هاي  بردي است و با استفاده از تكنيك كار–روش تحقيق از نوع علمي . شود
تابع هزينه مرزي صنعت بانكداري برآورد، و به  ، Frontier۴٫١اقتصادسنجي و نرم افزار 

 هاي تبع آن كارآيي فني صنعت بانكداري كشور به تفكيك هر بانك طي سال
                                                           

 مين اجتماعيأكارشناس ارشد سازمان ت ∗
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 ، عوامل مؤثر بر TSP٧افزار  همچنين به كمك نرم.  بررسي شده است۱۳۷۶ – ۱۳۶۷
 .رآيي صنعت بانكداري كشور تعيين گرديدناكا

 درصد ۵/۱۴هاي كشور به طور متوسط  ها مشخص شده كه كليه بانك  بر پايه يافته   
فني در طول باالتر از حداقل هزينه ممكن، در حال فعاليت هستند و ميانگين ناكارآيي 
افزوده شده و ها  زمان روند صعودي دارد و با افزايش تعداد شعب، بر كارآيي فني بانك

 .شود با افزايش تعداد پرسنل، كارآيي فني آنها كاسته مي

 

  مقدمه
با نگاهي به اوضاع اقتصادي اقصي نقاط جهان و مقايسه سطح زندگي جوامع مختلف از نظر امكانات 

برخورداري از فناوري . قابل دسترس، و شيوه توليد، به شكاف و فاصله زياد بين آنان پي خواهيم برد

گردد، نه وجود  مي و پيشرفت علمي، تنها عامل ايجاد مرزبندي جداگانه بين كشورها محسوب نوين

دست نيافتن به نتيجه مطلوب، همواره ناشي از فقدان منابع توليد نيست، . اختالف در منابع و امكانات

 كاهش درگيرد و اين امر  زيرا در بيشتر موارد، تركيب و تلفيق منابع، به صورت صحيح صورت نمي

تركيب بهينه منابع بدون نياز به عوامل جديد توليد، سطح توليد را بيش از . كارآيي نقش بسزايي دارد

 .شود گيري مي دهد و اين مهم، توسط كارآيي فني اندازه آنچه وجود دارد افزايش مي

بع و با توجه به مطالب يادشده و همچنين اهميت و نقش نظام بانكداري در تجهيز و تخصيص منا 

، در اين )صنعت، خدمات كشاورزي و خدمات(هاي مختلف اقتصادي   در بخشررشد اقتصادي كشو

ايم ميزان كارآيي فني صنعت بانكداري كشور را به كمك تابع هزينه مرزي برآورد  تحقيق كوشيده

هش هاي خود را كا تواند هزينه نماييم تا مشخص شود به طور بالقوه صنعت بانكداري كشور چقدر مي

هاي ديگر اقتصادي  به بخش) با تخصيص منابع(هزينه زا بودن سيستم بانكي به طور غيرمستقيم . دهد

هاي اقتصادي  در نتيجه موجب كاهش سوددهي بخش. دهد يابد و هزينه توليد را افزايش مي انتقال مي

ناپذيري بر   راناي انديشه نشود، خسارات جب گردد و اگر براي اين مشكل چاره و تورم در اقتصاد مي

 . اقتصاد كشور تحميل خواهد شد
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 مروري بر ادبيات كارآيي

 معيار فارل. گردد  برمي)۱۹۵۷( و فارل ١سابقه مباحث كارآيي، به بررسي و مطالعه كار دبرو و كوپمن
در آغاز بحث خود وي  .را ارائه نموده است كه از چند نهاده استفاده كرده ياي از كارآيي بنگاه ساده
هاي  يكي براي نظريه:  مهم است،گيري كارآيي اقتصادي در يك صنعت، به دو علت اندازه: گويد مي

هاي   اگر مباحث نظري كارآيي نسبي در سيستم.گذاران اقتصادي اقتصادي و ديگري براي سياست
بايست معيارهاي واقعي كارآيي فراهم  هاي تجربي باشد، بنابراين، مي مختلف اقتصادي موضوع آزمون

ريزي اقتصادي با صنايع خاص در ارتباط باشد، دانستن اين موضوع كه تا  همچنين اگر برنامه. شود
محصول را داشته باشد بدون اينكه منابع و نهاده بيشتري را جذب كند تواند انتظار  چقدر صنعت مي

شامل دو جزء به پيشنهاد فارل، كارآيي اقتصادي يك بنگاه . بسيار داراي اهميت است) تعريف كارآيي(
 :است

 

 TE۲٢ كارآيي فني. ۱

كارايي . دهد حداكثر محصول از مقدار معيني نهاده نشان مي را در به دست آوردن توانايي يك بنگاه
بدين روي، . فناوري استاز ها در نوع و نحوه استفاده  زيرا مقايسه بين بنگاه. فني مفهومي نسبي است

يعني تكنولوژي (هاي مفروض و ثابت  ه بتواند با مجموعه دادهبنگاهي داراي كارآيي فني باالتر است ك
ميزان محصول بيشتري را )  ميزان به كار گرفته شده عامل كار و سرمايه كه قبالً تعيين شده استو

از سوي ديگر، بنگاهي ممكن است در مقايسه با استاندارد يك . ها توليد نمايد نسبت به ساير بنگاه
ارآيي فني باال باشد، ولي در مقايسه با استاندارد جهاني و استاندارد كشور ديگر منطقه يا كشور داراي ك

 .كارآمد نباشد
 
 AE٣۳كارآيي تخصيصي . ۲

فناوري و هاي نسبي  هاي بهينه، با توجه به قيمت ها در نسبت توانايي يك بنگاه را در استفاده از نهاده
ت كه تخصيص بهينه عوامل توليد با توجه به كارآيي تخصيصي، مفهومي اس. دهد توليد انعكاس مي

                                                           
١. Koopman & Debereo 
٢. Technical Efficiency 
٣. Allocative Efficiency 
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به تغيير قيمت عوامل توليد شود و علت تغيير تركيب استفاده از عوامل توليد،  قيمت آنها مربوط مي
كارآيي تخصيصي صرفاً از . گردد تا از اين طريق هزينه توليد حداقل، و سود بنگاه حداكثر شود برمي

بدين ترتيب، يك بنگاه كامالً كارآ، از نظر فني، . شود شي ميد، نايهاي نسبي عوامل تول آثار قيمت
تركيبات مختلفي از عوامل توليد را براي سطح معيني از توليد داشته باشد كه آن تركيبات ممكن است 

هاي موجود ناشي از قيمت متفاوت  تفاوت. اما توليد آنها متفاوت باشدداراي كارآيي فني يكسان باشند، 
 .اهد بودعوامل توليد خو

بدين صورت كه بنگاه از دو . دهد ها شرح مي اش را با يك مثال راجع به بنگاه ايده) ۱۹۵۷(فارل  

 البته با فرض اينكه بازدهي ثابت نسبت .كند استفاده مي (Y)براي توليد يك محصول ) X١ و X٢( نهاده

فزايش نسبي در همه ، مفهومي بلندمدت است و درجه ا١بازدهي به مقياس. به مقياس وجود دارد

 .دهد  انعكاس مي راشود ها كه منجر به تغيير در محصول مي نهاده

),(),(             (CRS)بازدهي ثابت نسبت به مقياس  ٢١٢١ xxFxxF ααα = 

),(),(            (IRS)بازدهي صعودي نسبت به مقياس  ٢١٢١ xxFxxF ααα > 

),(),(             (DRS)بازدهي نزولي نسبت به مقياس  ٢١٢١ xxFxxF ααα < 

 و از (CRS)كند كه بازدهي ثابت نسبت به مقياس وجود دارد  فارل براي توضيح كارآيي، فرض مي 

هاي مختلف از نهاده   تابع توليد يكسان، تركيب .گيرد  كمك مي٢)محصول يكسان(تابع توليد همسان 

١٢, xx محصول  را براي توليد مقدار مشخصي از)( ٠yy منحني توليد يكسان به . دهد  نشان مي=

)(با در نظر گرفتن. لحاظ جبري، مشتق تابع توليد است ٠yy  :  به طوري كه=

١

٢
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 به L و Kهاي مختلفي را كه در شرايط مساوي و فناوري يكسان با دو عامل توليد   بنگاه۱در نمودار 

 .گيريم پردازند، در نظر مي توليد يك نوع محصول مي

                                                           
١ . Return to Scale 
٢ . Isoquant 
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 ۱نمودار 
 

 منابع BF به اندازه Bدر نقطه .  منحني توليد همسان استI، خط هزينه همسان و منحني DEخط  

با همين نسبت .  دچار ناكارآيي تخصيصي استBپس نقطه . رود براي توليد محصول به كار مياضافي 

 نسبت Aنقطه ) Bبه اندازه توليد در نقطه  (،هاي بيشتري براي توليد كاالها به كار رود  اگر نهادهعوامل

 Aبنگاه در نقطه ). BAبه اندازه (ناكارآيي فني، ناشي از استفاده بيشتر از منابع است دچار  Bبه نقطه 

زينه بيشتر، نسبت به سرمايه و هدچار ناكارآيي تخصيصي است كه ناشي از به كارگيري نيروي كار، 

ميزان كارآيي برحسب درصد به صورت عبارت .  استCنقطه 
OA
OBشود  بيان مي: 

A كارآيي فني بنگاه  :  OA
OBTE =  

تواند درجه ناكارآيي بنگاه را بيان  ميزان كارآيي فني بنگاه بين صفر و يك است و اين شاخص مي 
كارآيي تخصيصي به . قرار دارد، به لحاظ فني كامال كاراستكه روي تابع توليد يكسان  Bبنگاه . نمايد

صورت عبارت 
OB
OFشود  بيان مي: 

B كارآيي فني بنگاه  :  OB
OF  
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شود، به  به لحاظ كارآيي فني روي منحني توليد يكسان قرار گرفته و كارآ تلقي مي Bاگر چه بنگاه  
همان محصول را به  Bزيرا بنگاه .  ناكارآيي تخصيصي دارد BFلحاظ تخصيصي ناكاراست و به اندازه

EDجاي قرار گرفتن روي خط هزينه   قرار دهد و از نظر كارآيي DEتواند روي خط هزينه   ، مي′′
 Cبه سمت نقطه B  اين مهم بايد از نقطه بنگاه براي تحقق از اين رو،  .تخصيصي، كارآ عمل نمايد

 :شود كارآيي كل اقتصادي به صورت زير تعريف مي. كندحركت 

۱

OA
OF

OB
OF

OA
OBAETEEE ii =×=×=

١ 

 .آيد ضرب كارآيي فني در كارآيي تخصيصي به دست مي بنابراين، كارآيي كل اقتصادي از حاصل
رآ هيچ اطالعي نداريم، فارل براي رفع اين ضعف دو پيشنهاد از آنجا كه ما در عمل از تابع توليد كا 

 :دهد ارائه مي
شود كه در آن نقاط مشاهده  ناپارامتري ساخته مي) پاره خط(از خطوط منحني توليد يكسان محدب،  .۱

SSاي نيز در سمت چپ  گيرند و هيچ نقطه شده در سمت چپ و پايين منحني قرار نمي ي منحن (′
 .قرار ندارد) توليد يكسان

شود كه در آن نقاط در  ها برازش مي  داگالس از ميان داده–با يك تابع پارامتري همچون كاب  .۲
به عبارتي، يك . كند فارل در بحث خود راه اول را انتخاب مي. گيرند سمت چپ و پايين قرار نمي

كند كه تابع توليد يكسان  ميتابع تجربي را بر مبناي بهترين مشاهدات انتخاب كرده، و فرض 
),,,(محدب است و زماني كه نقاط  DCBAخورند، شكل محدب را ايجاد   به هم پيوند مي

 .ناميم كنند و ما آن را مرز كارآيي مي مي

 
 
 
 
 

 ۲نمودار 

                                                           
١ . Total Economic Efficiency 
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 فني توسط تابع توليد مرزيكارآيي گيري  هاي اندازه روش

شود، ليكن چون در بررسي  هاي مختلفي به كار گرفته مي  روشها، براي محاسبه كارآيي فني بنگاه

گردد، در ابتدا الزم است مفهوم مرزي بودن  كارآيي فني از تابع توليد مرزي يا هزينه مرزي استفاده مي

اول، كارآيي به مفهوم رسيدن به امكانات : توان به دو روش تعريف كرد كارآيي را مي. توضيح داده شود

چنين تعريف نظري شايد به . كه ممكن است بنگاه به آن رسيده يا نرسيده باشدت اسبالقوه فني 

دوم، به منزلة بهترين رفتار . گيري آن در عمل غيرممكن است صورت فني ممكن باشد، اما اندازه

 نه با چارچوبي كه –ها با بهترين عملكردهايشان  بنابراين، بنگاه. مشاهده شده از بنگاه در صنعت است

اين برداشت از كارآيي، راهگشاي . شوند  با يكديگر مقايسه مي–مل قابل دسترسي نيست در ع

بدين ترتيب، تابع توليد . گيري شده، و مفهوم توابع مرزي را پديد آورده است هاي علمي اندازه روش

تابع هايي كه از  اما تخمين. مبتني بر حداكثر محصول، با فناوري ثابت و مقدار معين نهاده شده است

از اين رو، تابع توليد مرزي تالشي . نمايد ميانگين محصول توليدي را محاسبه ميتوليد صورت گرفته، 

ي براي تخمين ّدحبراي پركردن فاصله كارهاي نظري و عملي، با در نظر گرفتن مشاهدات مرزي و 

 .تابع توليد است

 

 هاي ناپارامتري روش) الف

به طور كلي عملكرد هر بنگاه را با شود،  آيي محسوب ميترين روش سنجش كار اين روش كه ساده

هاي ناپارامتري از  در روش. كند  آن صنعت مقايسه مي درهاي موجود بهترين عملكرد بالفعل بنگاه

 .گردد ريزي خطي و غيرخطي استفاده مي وصل نقاط حدي، برنامه) مشاهدات(هاي توليد يكسان  روش

 

 تابع توليد يكسان .۱

به مقياس در توليد و مشخص بودن تابع توليد به منزلة تابع توليد ثابت جود بازدهي  با فرض وفارل

هاي مختلف، شاخص كارآيي فني، كارآيي  مرزي، با مقايسه مقدار عوامل توليد مصرفي بنگاه

 .كند تخصيصي و كارآيي اقتصادي را معرفي مي



 ...گيري كارآيي فني صنعت تخمين و اندازه ٥٨

 ريزي خطي برنامه .۲
 : داگالس باشد–ابع توليد به شكل كاب اگر ت. روش ديگر براي تخمين كارآيي فني است

∑
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n

i
jijij XY

١

εα  

ام مورد استفاده i لگاريتم عامل توليد ijXام، j لگاريتم مقدار توليد بنگاه jYدر رابطه فوق،  

ام وjبنگاه
i

ε لگاريتم خطاهاي تصادفي j ام وiαضريب كشش عامل توليد iدهد ام را نشان مي  . 

اگر تمام 
j

ε،ها تخمين زده شوند، خواهيم داشت  

∑ ∑
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=−=−
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i
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ريزي قابل حل  شود كه با فنون برنامه با جايگزيني متوالي، رابطه فوق به دستگاه ذيل تبديل مي 
 .است
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mxx mxxبه ترتيب متوسط عوامل توليد ١,...,  تعداد بنگاه نمونه را nدر نمونه مشاهده شده و  ١,...,

 :آيد ريزي خطي تابع توليد زير به دست مي با حل دستگاه فوق به روش برنامه. دهد نشان مي

mjmjij XXXY αααα ˆ....ˆˆˆ*ˆ ٢٢١٠ ++++=  

 :ها را به صورت زير محاسبه كرد توان كارآيي فني بنگاه  اساس ميينا بر
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ˆ

=×=
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yTE  

اش مساوي باشد، آن بنگاه از نظر  اگر توليد مرزي بنگاهي با توليد واقعيبا توجه به كارآيي فني،  
 . درصد است۱۰۰به عبارتي داراي كارآيي فني . فني كاراست



 ٥٩  ۸۰مجله برنامه و بودجه، شماره 
 ريزي غيرخطي برنامه. ۳

 ، كارآيي فني به دست TEريزي غيرخطي خواهد بود و از فرمول  در اين روش مدل به صورت برنامه
 .آيد مي
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 وصل نقاط حدي. ۴

 به منظور توليد يك واحد محصول براي K و Lدر اين روش اگر تركيبات استفاده از عوامل توليد 
تصات و محورهاي مختصات هاي مختلف موجود باشد، با وصل نقاطي كه نسبت به مبدأ مخ بنگاه
 تر باشند، به طوري كه تابع محدبي به دست آيد و هيچ نقطه در زير تابع قرار نگيرد؛ تابع نزديك

 .آيد  به دست ميTEبه دست آمده، تابع توليد مرزي خواهد بود و به دنبال آن كارآيي فني از فرمول 
 

 هاي پارامتري  روش) ب
كنند كه روش توليد كارآتر محصول از عوامل توليد را  پارامتري تابع توليدي را ارائه ميهاي  در روش
 :  ام يك صنعت عبارت است از iمدل پارامتري بنگاه . دهند نشان مي

٠,),( ≥+= iiii eexLnfLny β  

 iy واحد محصول به دست آمده i ام از ix )و ) ها بردار غيرتصادفي نهادهβ بردار پارامترهاي 

 مشخص كننده موقعيت بنگاه در روي يا زيرخط مرزي است ieجز خطاي يك طرفه . نامعلوم است

وليد واقعي و توليد مرزي بنگاه فقط ناشي از پس علت اختالف بين ت. كند كه ناكارآيي را منعكس مي

 . ناكارآيي فني است

 ١TPهاي معمول اقتصادسنجي است و  برآورد شده به كمك روش TP، منحني۳در نمودار  

ها از منحني  در اين حالت فاصله هر كدام از نقاط عملكرد بنگاه. منحني تابع توليد مرزي خواهد بود

١TPبيانگر ناكارآيي فني است . 
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 ۳نمودار 
 

 هاي پارامتري آماري روش) ج
 و تخمين به روش حداكثر راستنمايي ieهاي پارامتري با اعمال فرض توزيع مشخصي براي  مدل

مان با ناكارآيي أ واقعي و توليد مرزي، توهاي آماري علت تفاوت بين توليد در روش. گيرد صورت مي
بدين معني كه اگر بنگاهي كمتر از توليد مرزي عملكرد داشته . گردند فني و عامل تصادف تبيين مي

در اين . باشد، بخشي از آن به خاطر ناكارآيي فني و بخشي ديگر به خاطر عامل تصادف خواهد بود
شود و پسماندهاي تخمين  ، از تابع توليد مرزي استفاده ميها گيري كارآيي فني بنگاه روش براي اندازه

 .  و ناكارآيي فني است١شامل دو جزء آواي سفيد

ii vue −=   
 iu پس . تصادفي خارج از كنترل استعوامل  همان جزء آواي سفيد است و به علتiu داراي 

٢ با ميانگين صفر و واريانس توزيع نرمال
uδاما جز .  استiv ٠ نشان دهنده جزء ناكارآيي≥iv و ، 

 : داگالس زير را در نظر بگيريد–تابع توليد كاب . داراي توزيع نيمه نرمال است

iiikikii vueLnXLnXLnALny −=++++= i     ١١ e     ,      ... αα  

 در تابع از دو قسمت تشكيل شده است، بنابراين، به تابع توليد روش ieد همان طور كه گفته ش  
هاي خطاي مركب با استفاده از روش  چون برآورد مدل. شود ذكر شده، مدل خطاي مركب گفته مي

توان از روش تخمين حداكثر   براي تخمين اين نوع معادالت مي،حداقل مربعات مقدور نيست
 :آيد هاي زير به دست مي بعد از تخمين مدل، كارآيي فني از فرمول.  استفاده كردMLE)(مايي راستن

i

i

ŷ
y  TE         ,       ˆ =−=− iii yLnLnyVLnTE  

                                                           
١. White Noise 



 ٦١  ۸۰مجله برنامه و بودجه، شماره 
 معرفي و برآورد مدل

در اين تحقيق بانك به منزلة فعاليتي در نظر گرفته شده كه در بازاري نه چندان رقابتي، فعاليت 
 بانك كشور، ۹اطالعات مربوط به . ابعي از ستاده و قيمت عوامل توليد استاش ت كند و هزينه مي

، از طريق معاونت ۱۳۷۶ – ۱۳۶۷شامل شش بانك تجاري و سه بانك تخصصي براي دورة زماني 
 تابع هزينه مرزي تصادفي براي ١.ها گردآوري شده است بانكي و وزارت اقتصاد و شوراي عالي بانك

 :رت زير استهاي تلفيقي به صو داده

iiii vueetzwyTC −=+=                ,            ),,,(  

 tو ) متغير محيطي( متغيرهاي خاص هر بنگاه z عوامل توليد و w ميزان توليد، yدر اين تابع   

٢ جزء نرمال با ميانگين صفر و واريانس iu. ادفي مركب است جمله اختالل تصieزمان و 
uδ و iv 

٢جزء ناكارآيي متغير تصادفي غيرمنفي با ميانگين صفر و واريانس 
uδاست  .iu و ivمستقل هستند  .

كنيم كه ميزان ناكارآيي تابعي از زمان است و بار ديگر ميزان ناكارآيي  در اين مدل يك بار فرض مي
 :  بنابراين، خواهيم داشت. استγ و ضريب آن iz تابعي از متغيرهاي ivفني، 

iii wzV += γ  

  iw ٢ متغير تصادفي غيرمنفي با ميانگين صفر و واريانس
wδهمان طور كه بيان شد، در .  است

 شده است و ستاده ضهاي بانك تابعي از ستاده بانك و قيمت عوامل توليد آن فر اين تحقيق هزينه
+ انداز  الحسنه پس سپرده قرض+ الحسنه جاري  ه قرضسپرد(هاي بانكي  بانك، حجم سپرده

دهي بانك  و تعداد شعب كه مبين ميزان خدمت) ها ساير سپرده+ مدت و بلندمدت  گذاري كوتاه سپرده
استهالك و ماليات به  +پرسنلي+ هاي اداري هاي بانك از جمع هزينه هزينه. در نظر گرفته شده است

 به شدت به شكل تصريح تابع هزينه يا توليد مرزي بستگي دارد تخمين كارآيي فني. دست آمده است
 LAC داگالس داراي محدوديت است و صرفاً بيانگر هزينه بلندمدت –و از آنجا كه تابع كالب 

بازده فزاينده (و نزولي ) بازده ثابت نسبت به مقياس(يا افقي ) بازده كاهنده نسبت به مقياس(صعودي 
                                                           

 به منزلة بانك تخصصي فعاليت خود را آغاز نمود و ۱۳۷۱از آنجا كه بانك توسعه صادرات ايران از سال . ۱
در ضمن اطالعات . اطالعات آن به طور كامل در دسترس نبود، بنابراين، در مدل در نظر گرفته نشده است

 . به بعد در دسترس نبوده است۱۳۷۶هاي  مربوط به سال
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شود و در نهايت تابع  محسوب نميت به مقياس است، مدل مناسبي براي تخمين تابع هزينة نسب
مزيت اين تابع اين است كه امكان تغيير كشش و مقياس را همراه با تغيير . شود ترانسلوگ انتخاب مي

 اثر پذير ترانسلوگ با انتخاب فرم تبعي انعطاف. كند محصول و عوامل توليد متناسب با آن فراهم مي
فرم تابع هزينه . شود رنگ مي هاي مرزي تصادفي كم ها در مدل عميق فرم تابعي مشخص بر داده

 : ترانسلوگ به صورت زير است
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istهاي  زير نويس  . به ترتيب بيانگر تعداد متغير، مشاهدات بانك و زمان است,,
TC:  ماليات+ استهالك + هزينه پرسنلي +  هزينه اداري 

١y : بيانگر حجم سپرده بانكي 

٢y :رساني است تعداد شعب بانك كه مبين ميزان خدمات. 

١w : سرانه هزينه پرسنلي(متوسط هزينه پرسنلي( 

٢w:گذاري  نسبت هزينه اداري به سطح سپرده 
T :٢,١,...,١٠هاي مشاهده، كه در آن  سال=Tاست۱۳۷۶ تا ۱۳۶۷هاي   به ترتيب براي سال . 
  itit vu با توجه به ماهيت فعاليت بانك، .  نيز متغير تصادفي هستند كه قبالً تعريف شده است,
براي نمونه، برخي معتقدند ميزان تسهيالت . شود هاي مختلفي در خصوص ستاده بانك ارائه مي دگاهدي

 ابتدا ،شايان توجه است، در مدل موردنظر. اعطايي نيز بايد به منزلة ستاده بانك در نظر گرفته شود
) ت حقوقيمشارك+ گذاري مستقيم  سرمايه+ معامالت قديم + معامالت عقود (حجم تسهيالت بانكي 

ضمن آنكه ميزان كارآيي . به مثابه متغير مستقل در نظر گرفته شده بود كه توجيه آماري نداشت
بنابراين، اين ستاده از مدل حذف . كرد داد و تبيين مدل را نامناسب مي ها را تحت تاثير قرار مي بانك
زي به تفكيك نوع نكته ديگري كه بايد بدان توجه نمود، آن است كه تخمين هزينه مر. گرديد
  به منظورTوارد نمودن متغير  .گرفت كه جواب مناسبي دريافت نشدگذاري نيز انجام  سپرده



 ٦٣  ۸۰مجله برنامه و بودجه، شماره 
ها وجود  در صورتي كه هيچ گونه تغيير تكنيكي ميان بانك.  است١مشخص نمودن تغييرات تكنيكي

وجود زمان در تابع فوق . ر خواهند بودنداشته باشد، ضرايب تمام متغيرهاي شامل سال مشاهده، صف
تغيير مثبت به معني . ا تغيير ميزان هزينه نسبت به زمان استيبيانگر فناوري است و تغيير تكنيكي 

 .كاهش هزينه است
 است كه تيم كولي از دانشگاه ١.۴Frontierافزار  افزار مورد استفاده در اين تحقيق نرم نرم  

اين .  تخمين توابع توليد و هزينه مرزي به روش حداكثر درستنمايي تهيه كرده استنيوانگلند براي
پذير،  ورد و سپس از آنها در يك الگوريتم تكرارآ اي از پارامترها را به دست مي افزا ابتدا تقريب اوليه نرم

 الگوريتم از خصوصيات اين. شود مايي استفاده مينهاي نهايي حداكثر درست به منظور محاسبه تخمين
زيرا در برخي از . نمايد يابي از تقريب معكوس ماتريس هيشين استفاده مي اين است كه در مسائل بهينه

پذير نيست و لذا، اين روش در مسائل  موارد ارزيابي و معكوس كردن ماتريس هيشين به سادگي امكان
تلفيقي، كارآيي متغير با زمان و هاي  اين برنامه قابليت تطبيق با داده. اقتصادسنجي بسيار مناسب است

كه را دارد هاي تبعي   و فرملهاي منقطع و نيمه نرما توزيع ،مرزيو هزينه توليد نامتغير با زمان، توابع 
هاي مرتبط با  آزمون فرضيه. اند در آنها متغيرهاي وابسته به صورت فرم اصلي يا لگاريتمي ظاهر شده

گيرد   انجام مي LR٢تفاده از آزمون نسبت درستنمايي يا آزمون پارامترهاي توابع مرزي تصادفي، با اس
 :شود  به صورت ذيل بيان ميλكه در آن آماده آزمون 

{ )]}([)]([{٢)]}(/)([٢ ١٠١٠ HLLnHLLnHLHLLn −−=−=λ  

),()(كه در آن  ٠١ HLHLفرض وسيلههاي مشخص شده به  مقادير دستنمايي با توجه به محدوديت  

٠H،١  و فرضيه مقابلH٠اگر فرضيه .   استH ،درست باشد λ ٢ به صورت حدي داراي توزيعx 
 ٠H و فرضيه صفر، ١Hضيه مقابل، با درجه آزادي معادل تفاوت تعداد پارامترهاي مورد تخمين در فر

دو مدل مرزي متفاوت در اين تحقيق در نظر گرفته شده كه تفاوت آنها در خصوصيات . خواهد بود
و مدل به اين د. كند شود، فرض مي  ها كه جزء ناكارآيي فني ناميده ميivمتفاوتي است كه براي 
 :اختصار به شرح ذيل است

 : عبارت است itv كه در آن ندپيشنهاد كرد) ۱۹۹۲(مدل اول را بتيس و كولي : Iمدل   

                                                           
١ . Technical Change 
٢ . Like Lihood Ratio 
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η٠فرض .  پارامتري است كه بايد تخمين زده شودH كه جزء ناكارآيي فني نامتغير با زمان به وسيله 
:٠فرض  =ηoHشود  آزمون مي. 

مطرح شد كه در آن جزء ناكارآيي ) ۱۹۹۵(مدل دوم به وسيله بتيس و كولي در سال : IIمدل   
طبق نظر اين دو محقق . عريف نمودندفني را در قالب متغيرهاي توضيحي متفاوت و متغير با زمان ت

تواند در برگيرندة عرض از مبدأ و زمان مشاهده شده براي تابع مرزي و مدل  مدل مرزي عمومي مي
رطي كه جزء ناكارآيي، صرفاً تابعي قطعي از متغيرهاي توضيحي مربوط نبوده و شناكارآيي باشد، به 

 كه جزء ناكارآيي فني تحت تأثير متغيرهاي توضيحي يا محيطي نيست، به ٠Hفرضيه . تصادفي باشد
مدل جزء . ستا بردار ضريب متغيرهاي توضيحي جزء خطθكه . گردد  تعريف ميθoH==٠وسيله 

 :ناكارآيي فني تابع هزينه مرزي تصادفي به شرح ذيل است

        Z          )٢,(
٢

١i
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  iZ گيرد و در غير اين  متغير مجازي است كه اگر بانك تخصصي باشد مقدار يك را به خود مي
هاي موجود در  كند كه تفاوت  بيان ميZوجود متغيرهاي . گيرد صورت، عدد صفر را به خود مي

دهد   اين امكان را به ما مي١Zمتغير . يرهاي مختلفي باشدتواند تابعي از متغ ها، مي ناكارآيي فني بانك
هاي تجاري و تخصصي، دو سطح مختلف كارآيي را فرض  كه براي دو نوع بانك مختلف، بانك

تغيرهاي شايان توجه است، م. كند پذير مي ها را امكان  مقايسه مديريت بين بانك٢Zمتغير . نماييم
تواند در ناكارآيي  نيز مي... ديگري همچون پراكندگي شعب، سطح تحصيالت كاركنان، اندازه شعب و

 .نظر كرديم در اختيار نداشتن اطالعات كافي، از بررسي آنها صرفها مؤثر باشد كه به دليل  بانك
 

 نتايج آماري

في ترانسلوگ، با فرض وجود هاي حداكثر درستنمايي پارامترهاي تابع هزينه مرزي تصاد تخمين
IIIناكارآيي تعريف شده در مدل   وجود متغيرهاي II صورت گرفت و مشخص شد كه طبق مدل ,

 نتايج حاصل از تخمين تابع ۱بنابراين، در جدول . انتخابي هيچ گونه تأثيري در تخمين ناكارآيي ندارند
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 آنجا كه مدل مرزي تصادفي مورد استفاده شامل   از١.شود  مدل ارائه ميI)(ض  طبق فرهزينه مرزي

هاي صفر مختلف، با توجه به مدل تابع هزينه  متغيرها و پارامترهاي نسبتاً زيادي است، آزمون فرضيه
تغير با زمان مدل تخمين پارامترهاي مدل ناكارآيي م. مرزي و جزء ناكارآيي در نظر گرفته شده است

Iزيرا پارامتر . دهد كه ناكارآيي فني در طول زمان افزايش دارد  نشان ميη منفي برآورد شده است 
)۰۸۵/۰- = η. ( 
 

ستنمايي پارامترهاي مرزي تصادفي تابع هزينه درتخمين حداكثر . ۱جدول 
 انسلوگ مرزيتر

انحراف  تخمين توضيح پارامترها
 معيار

 tآماره 

٠B 
١B 
٢B 
٣B 
۴B 
۵B 
۶B 
٧B 
٨B 
٩B 

 
١٠B 
١١B 

 
١٢B 
١٣B 

 

 عرض از مبدأ
 log) تعداد شعب(
  log )گذاري حجم سپرده(
 log) متوسط هزينه پرسنلي(
 log) گذاري نسبت هزينه اداري به سطح سپرده(

 زمان
 log )تعداد شعب * (log )تعداد شعب(
 log)گذاري حجم سپرده*(log)گذاري حجم سپرده(
 log)پرسنلي هزينه متوسط*(log)پرسنلي هزينه متوسط(
   اداري به هزينه*(log)گذاري سپرده حجم  به  اداري  هزينه(

 log )گذاري سپرده  حجم
 )زمان(۲
نسبت هزينه اداري (*  log )متوسط هزينه پرسنلي(

 log) گذاري به سطح سپرده
 log )متوسط هزينه پرسنلي*(log )تعداد شعب(
نسبت هزينه اداري به سطح *(log )تعداد شعب(

 log )گذاري سپرده

۰۵۵/۱۹ 
۷۱/۰ 
۲/۲- 
۱/۵ 
۱ /۲ 
۱۷/۰- 
۱۶/۰- 
۰۱۶/۰- 
۵۷/۰ 
۳۴/۰- 

 
۰۰۹/۰ 
۰۴۳/۰- 

 
۱۵/۰- 
۲۹/۰ 

 

۹۸/۰ 
۵۲/۰ 
۶۷/۰ 
۷۷/۰ 
۸۳/۰ 
۱۹/۰ 
۰۸۲/۰ 
۱۵/۰ 
۲۲/۰ 
۱۵/۰ 

 
۰۰۲۴/۰ 
۱۵/۰ 

 
۰۹۱/۰ 
۰۹۱/۰ 
 

۳/۱۹ 
۷/۱ 
۳/۳- 
۶/۶ 
۵/۲ 
۸/۸- 
۰۵/۲ 
۱۰۷/۰- 
۵/۲ 
۳/۲- 

 
۶/۳- 
۲۹/۰- 

 
۷/۱ 
۲/۳ 

 
                                                           

 .هاي آماري استفاده شده به قيمت ثابت است نوع داده. ۱
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١۴B 
١۵B 

 
١۶B 
١٧B 
١٨B 
١٩B 
٢٠B 

 
 log )متوسط هزينه پرسنلي*(log )گذاري حجم سپرده(
نسبت هزينه اداري به *(log )گذاري حجم سپرده(

 log) گذاري حجم سپرده
 log )گذاري حجم سپرده*(log )تعداد شعب(
 log) تعداد شعب)*(زمان(
 log )گذاري حجم سپرده)*(زمان(
 log) متوسط هزينه پرسنلي)*(زمان(
 log )گذاري نسبت هزينه اداري به سطح سپرده)*(زمان(

 
۰۰۸۱/۰- 
۲۴/۰- 

 
۲/۰ 
۰۳۴/۰- 
۰۴۵/۰ 
۱۰/۰- 
۰۹۸/۰ 

 
۱۲/۰ 
۱۱/۰ 

 
۱۱/۰ 
۰۱۶/۰ 
۰۲۷/۰ 
۰۴۷/۰ 
۰۴۲/۰ 

 
۷/۶- 
۲/۲- 

 
۸/۱ 
۰۰۱/۲- 
۷/۱ 
۲/۲- 
۳/۲ 

 
كند كه ضرايب جملة چهارم به بعد هزينه مرزي  شود، مشخص مي ه آزمون ميفرض صفر كاولين   

شود و تابع   داگالس تبديل مي–تصادفي صفر است، بنابراين، تابع توليد ترانسلوگ به الگوي كاب 

 .هاست  داگالس مدل مناسبي براي داده–هزينه كاب 

 
 

 ۲جدول 
 ها فرضيه ٢X λ lihood like Log تصميم
 ۲۸/۳ ۲۴/۵۲ ۲۹/۲۶ رد

۵i   
٠٨

=
=== stiiii γβββ ٠H

   ۴/۲۹ 
١i   

٠۴

=
≠≠≠ stiiii γβββ ١H

 
.  درصد بزرگتر است۵ از مقدار بحراني آن در سطح ۲۴/۵۲ آزمودن نسبت درستنمايي آماره  

 داگالس مدل –ن، تابع هزينه مرزي تصادفي ترانسلوگ در نظر گرفته شده و تابع هزينه كاب بنابراي

كند كه هيچ تغيير تكنيكي ميان  فرضيه صفر دوم، مشخص مي. شود ها محسوب نمي مناسبي براي داده

اگر ضرايب تمام متغيرهاي شامل سال مشاهده صفر باشند، هيچ گونه تغيير . ها وجود ندارد بانك

 .ها وجود ندارد كنيكي ميان بانكت



 ٦٧  ۸۰مجله برنامه و بودجه، شماره 
 ۳جدول 

 ها فرضيه ٢X λ lihood like Log تصميم
 ۲۱/۲۰ ۳۸/۱۸ ۴۸/۹ رد

١i               
٠۴

=

=== stistst γβθγ٠H

   ۴/۲۹ 
١i               

٠۴

=

≠≠≠ stistst γβθγ١H

 
.  درصد بزرگتر است۵ از مقدار بحراني آن در سطح ۳۸/۱۸آزمودني نسبت درستنمايي ماره آ  

٠۴٣٢١فرضيه صفر سوم فرض . ها وجود دارد بنابراين، تغيير تكنيكي بين بانك ==== ββββ را 
 .شود با توجه به آمارة آزمون درستنمايي، اين فرض رد مي. كند آزمون مي

 
 ۴جدول 

 ها فرضيه ٢X λ lihood like Log تصميم
٠i       ۴,...,١,i ۲/۲۳ ۴/۱۲ ۴۸/۹ رد =β ٠H

   ۴/۲۹ ٠≠iβ ١H

 
اين فرضيه با . يع نيمه نرمال استكند كه جزء ناكارآيي داراي توز  مشخص ميفرضيه صفر آخر،  

 .شود استفاده از آزمون درستنمايي پذيرفته مي
 

 ۵جدول 
 ها فرضيه ٢X λ lihood like Log تصميم

پذيرفته 
 شود مي

۸۴/۳ ۲/۱ ۸/۲۸ ٠=µ ٠H

   ۴/۲۹ ٠≠µ ١H

 
دهد كه تابع هزينه مرزي تصادفي ترانسلوگ با فرض وجود  هاي صفر نشان مي نتايج آزمون فرضيه  

ضرايب متغيرهاي جزء اول . متغير تكنيكي و جزء ناكارآيي متغير با زمان داراي توزيع نيمه نرمال است
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ها نيست، زيرا در مدل ترانسلوگ ستاده تابعي از پارامترها و  به نهادهمدل، كشش تابع هزينه نسبت 
 درصد ۵/۸۵ سال برابر ۱۰هاي كشور طي  ميانگين كارآيي فني بانك. مقادير متغيرهاي ديگر نيز است

اگر چه ميزان ناكارآيي در بين .  است۶هاي تجاري تخصصي به شرح جدول  است و به تفكيك بانك
ميزان ناكارآيي فني . شود داري محسوب نمي تخصصي متفاوت است، تفاوت معنيهاي تجاري و  بانك

 . ارائه شده است۸ و ۷ در جدول ۱۳۷۶-۱۳۶۷هاي  هر بانك و ميانگين ناكارآيي فني طي سال
 

هاي تجاري و  ميانگين كارآيي فني صنعت بانكداري به تفكيك بانك. ۶جدول 
 تخصصي

 ميانگين كارآيي فني نوع بانك
 هاي تجاري بانك
 هاي تخصصي بانك

۸۳ 
۸۸ 

 
هاي تجاري و  برآورد ناكارآيي صنعت بانكداري كشور به تفكيك بانك. ۷جدول 

 ۱۳۷۶-۱۳۶۷هاي  تخصصي طي سال
 سال

 بانك
۱۳۷۶ ۱۳۷۵ ۱۳۷۴ ۱۳۷۳ ۱۳۷۲ ۱۳۷۱ ۱۳۷۰ ۱۳۶۹ ۱۳۶۸ ۱۳۶۷ 

 صادرات
 ملي

 تجارت
 سپه

 رفاه كارگران
 ملت

 مسكن
 معدن و صنعت

 كشاورزي

۹/۹ 
۵/۲۲ 
۸/۲۲ 
۶/۳۰ 
۲/۳۲ 
۵/۳۴ 
۸/۶ 
۴/۲۲ 
۳/۲۳ 

۱/۹ 
۵/۲۰ 
۷/۲۰ 
۸/۲۷ 
۲/۲۹ 
۳/۳۱ 
۲/۶ 
۴/۲۰ 
۲/۲۱ 

۳/۸ 
۶/۱۸ 
۹/۱۸ 
۲/۲۵ 
۵/۲۶ 
۴/۲۸ 
۷/۵ 
۶/۱۸ 
۳/۱۹ 

۶/۷ 
۱۷ 
۲/۱۷ 
۹/۲۲ 

۲۴ 
۸/۲۵ 
۲/۵ 
۹/۱۶ 
۶/۱۷ 

۹/۶ 
۵/۱۵ 
۷/۱۵ 
۸/۲۰ 
۹/۲۱ 
۴/۲۳ 
۸/۴ 
۴/۱۵ 

۱۶ 

۳/۶ 
۱/۱۴ 
۳/۱۴ 

۱۹ 
۹/۱۹ 
۳/۲۱ 
۴/۴ 
۱/۱۴ 
۸/۱۴ 

۸/۵ 
۹/۱۲ 

۱۳ 
۳/۱۷ 
۱/۱۸ 
۴/۱۹ 
۴ 
۸/۱۲ 
۳/۱۳ 

۳/۵ 
۷/۱۱ 
۹/۱۱ 
۸/۱۵ 
۵/۱۶ 
۷/۱۷ 
۶/۳ 
۷/۱۱ 
۲/۱۲ 

۸/۴ 
۷/۱۰ 
۹/۱۰ 
۴/۱۴ 

۱۵ 
۱/۱۶ 
۳/۳ 
۷/۱۰ 
۱/۱۱ 

۴/۴ 
۸/۹ 
۹/۹ 
۱/۱۳ 
۷/۱۳ 
۷/۱۴ 
۱/۳ 
۸/۹ 
۱/۱۰ 

ميانگين 
 ناكارآيي

۸/۲۲ ۷/۲۰ ۸/۱۸ ۱/۱۷ ۶/۱۵ ۲/۱۴ ۱۳ ۸/۱۱ ۸/۱۰ ۱۰ 



 ٦٩  ۸۰مجله برنامه و بودجه، شماره 
 به ۱۳۷۶-۱۳۶۷هاي   كشور طي سالهاي متوسط ناكارآيي فني بانك. ۸جدول 

 هاي تجاري و تخصصي تفكيك بانك
  ساله۱۰متوسط  نام بانك 

 

ك
بان

 
هاي تجاري

 

 صادرات

 ملي

 تجارت

 سپه

 رفاه كارگران

 ملت

۸/۶ 

۳۳/۱۵ 

۵۳/۱۵ 

۶۹/۲۰ 

۷/۲۱ 

۰۲/۲۳ 

ك 
بان

ها 
تخصصي ي

 مسكن 

 صنعت و معدن

 كشاورزي

۹/۳ 

۲۸/۱۵ 

۸۹/۱۵ 

 
 بانك صادرات با كمترين ناكارآيي معادل ۱۳۷۶ تا ۱۳۶۷ود طي دوره ش طور كه مشاهده مي همان  

رصد ناكارآيي و  د۰۲/۲۳با  درصد، كارآترين و بانك ملت ۲/۹۳معادل  درصد و بيشترين كارآيي ۸/۶

هاي تخصصي بانك  در بين بانك. هاي تجاري كشور است  درصد كارآيي، ناكارآترين بانك۸/۷۶

 ۸۹/۱۵ درصد كارآيي از بيشترين كارآيي و بانك كشاورزي با ۱/۹۶و  درصد ناكارآيي ۹/۳مسكن با 

بهتر . هاي تجاري برخوردار است  درصد كارآيي از كمترين كارآيي در بين بانك۱/۸۴درصد ناكارآيي و 

 ١هاي بزرگ و كوچك جاري را به بانكهاي ت هاي تجاري، اندازه بانك است در مقايسه بين بانك

 :بندي خواهيم داشت طبق اين تقسيمين، بنابرا. تفكيك نماييم

                                                           
  شعبه دارند، بانك۵۰۰۰۰هاي تجاري كه كمتر از  گيري بانك، تعداد شعب آن بوده و بانك معيار اندازه. ۱

 .كوچك در نظر گرفته شده است
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 ۱۳۷۶-۱۳۶۷هاي  ل هاي تجاري طي سا متوسط ناكارآيي و كارآيي بانك. ۹جدول 
 به تفكيك اندازه بانك

 ساله۱۰متوسط كارآيي   ساله۱۰متوسط ناكارآيي  نام بانك 

ك
بان

 
گ
هاي بزر

 صادرات 
 ملي
 تجارت
 ملت

۸/۶ 
۳۳/۱۵ 
۵۳/۱۵ 
۰۲/۲۳ 

۲/۹۳ 
۶۷/۸۴ 
۴۷/۸۴ 
۹۸/۷۶ 

ك
بان

 
ك
هاي كوچ

  
 سپه

 رفاه كارگران

 
۶۹/۲۰ 
۷/۲۱ 

 
۳۱/۷۹ 
۳/۷۸ 

 
هاي ايراني كاهش نسبتاً شديدي در ناكارآيي  شود در اكثر بانك  مشاهده مي۷به جدول با توجه   

هاي بانك  گذاري دارايي اين كاهش به دليل تغيير در ارزش. شود  مشاهده مي۷۲ و ۷۱هاي  بين سال
هاي بانك با نرخ  هاي بانك تغيير نمود و اكثر دارايي بناي محاسبة ارزش دارايي م۷۱در سال . است

هاي واقعي  هاي بانك در اين سال افزايش يافت، در حالي كه دارايي بنابراين، هزينه. جديد تعديل شد
 .بانك ثابت باقي ماند

 
  و تغيير تكنيكي ٢ بازدهي نسبت به مقياس١محاسبه كشش،

مرزي  از مشتق تابع هزينه نسبت به متغيرهاي مستقل با فرض وجود تابع دانيم كه كشش مي
گذاري، تعداد شعب، متوسط  كشش تابع هزينه مرزي نسبت به حجم سپرده. شود ترانسلوگ محاسبه مي

گذاري و زمان با استفاده از تخمين حداكثر  هاي پرسنلي، نسبت هزينه اداري به حجم سپرده هزينه
 .  نشان داده شده است۱۰هاي محاسبه، و در جدول درستنمايي پارامتر

                                                           
١ . Elasticity 
٢ . Return to Scale 



 ٧١  ۸۰مجله برنامه و بودجه، شماره 
 ۱۰جدول 

 كشش متغير
 گذاري حجم سپرده
 تعداد شعب

 هاي پرسنلي متوسط هزينه
 گذاري پردهسنسبت هزينه اداري به حجم 

 تغيير تكنيكي

۰۳/۱- 
۲۸/۱ 
۹۳/۵ 
۹۶/۱ 
۱۶/۰- 

 ۹۸/۷ بازده نسبت به مقياس
 

ها، هزينه  گذاري در بانك  با افزايش حجم سپردهشود،  مشاهده مي۱۰كه در جدول همان طور   

گذاري در  علت اصلي كاهش هزينه اين است كه نرخ سود مورد انتظار سپرده. يابد بانك كاهش مي

بنابراين، عمالً . تر از نرخ تورم موجود در جامعه است كشور به طور واقعي منفي است زيرا اين نرخ پايين

 .شود اي بلندمدت براي بانك بسيار ارزان تمام ميه هزينه پرداخت شده بابت سپرده

هاي مهم بانك، بيانگر  يكي از ستادهبه عنوان ارائه خدمات مناسب و قابل قبول توسط بانك،   

است كه با » بانك«تمندي تعداد شعب يشاخص اين رضا. مردم از بانك استميزان رضايتمندي 

هاي پرسنلي  كشش تابع هزينه نسبت به هزينه. ابدي افزايش تعداد شعب، هزينه بانك نيز افزايش مي

هزينه هاي پرسنلي،   بديهي است كه با افزايش سرانه هزينه.در مقايسه با ساير متغيرها باالتر است

 است كه نشان -۱۶/۰كشش تابع هزينه نسبت به تغييرات تكنيكي برابر با . بانك نيز افزايش يابد

 سال بسيار ناچيز بوده، و تغييرات فناوري ۱۰ها در طول   در بانكدهد تغييرات تكنيكي انجام گرفته مي

دانيم تابع هزينه همگن از  همان طور كه مي. اي نداشته است كننده ها نقش تعيين در كاهش هزينه

بازده نسبت به مقياس بنابراين، براي به دست آوردن . توليد استدرجه يك نسبت به قيمت عوامل 

. كنيم  هزينه نسبت به قيمت عوامل توليد را محاسبه، و با يكديگر جمع ميع، كشش تاب)درجه همگني(

به . شود از آنجا كه درجه همگني تابع هزينه فزاينده است، بازده نسبت به مقياس توليد كاهنده مي

رسد، بازدهي  به نظر مي. يابد عبارت ديگر، با افزايش عوامل توليد، توليد به ميزان كمتري افزايش مي

هاي دولتي است، زيرا حجم اعتبارات  ها به خاطر وجود محدوديت نده نسبت به مقياس بانككاه
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ها قادر خواهند بود از  ها، بانك بنابراين، با افزايش دارايي. كند تعيين مي) بانك مركزي(ها را دولت  بانك

 .بازدهي فزاينده نسبت به مقياس استفاده نمايند

 
 عوامل مؤثر بر ناكارآيي

ور شناسايي عوامل مؤثر بر ناكارآيي صنعت بانكداري كشور ابتدا ميزان ناكارآيي فني تابعي از به منظ
همچنين براي تبيين مدل . ها در نظر گرفته شد هاي بانك زمان، نيروي كار، تعداد شعب و حجم دارايي

هاي بانكي در   از آنجا كه حجم دارايي. تلفيقي استفاده گرديديها  و از دادهTSP.٧افزار  مناسب از نرم
 از ، درصد بي معني بود۵دار   آن، در سطح معنيtنداشت و آمارة داري  ميزان ناكارآيي بانك تأثير معني

ها، تابعي از زمان، تعداد نيروي كار و تعداد شعب در  مدل حذف گرديد، در نهايت، ناكارآيي فني بانك
 . ارائه شده است۱۱نتايج حاصل از تخمين رگرسيون در جدول . شدنظر گرفته 

 
),,( ، T=  ، زمان ١D=  ، تعداد شعب ٢D) = ۱۰۰= واحد (تعداد پرسنل  ٢١ DDTfVi = 

 
 ۱۱جدول 

 متغير مستقل تخمين پارامتر ) درصد۵دار  يدر سطح معن (tآماره
C =عرض از مبدأ  +۱۳/۸ ۹۲/۲

T =زمان  +۳۶/۱ ۳۵/۹

١Dتعداد پرسنل  +۰۷/۰ ۶۸/۳

٢Dتعداد شعب  -۰۰۸/۰ -۱۷/۳

 
ها در طول زمان افزايش  شود، ميزان ناكارآيي فني بانك  مشاهده ميطور كه در جدول باالهمان   
-۱۳۶۷ ساله ۱۰به عبارت ديگر، ميانگين كارآيي فني صنعت بانكداري ايران در طي دوره . يابد مي

دهد كه با افزايش تعداد شعب،   ضريب منفي تعداد شعب نشان مي. روند نزولي داشته است۱۳۷۶
با افزايش يك شعبه به تعداد شعب . يابد نعت بانكداري ايران كاهش ميميزان ناكارآيي فني در ص

لذا، جا دارد دولت با افزايش . شود ها كاسته مي  درصد از ميزان ناكارآيي بانك۸/۰هاي كشور  بانك
ضريب . ها به منظور افزايش تعداد شعب، به كارآيي صنعت بانكداري كشور كمك نمايد سرمايه بانك
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ها  كنان بيانگر آن است كه به كارگيري نيروي كار، منجر به كاهش كارآيي فني بانكمثبت تعداد كار

شود  ها افزوده مي  درصد به ناكارآيي بانك۷ پرسنل به تعداد كاركنان به ميزان ۱۰۰با افزايش . گردد مي
 اين دليل. رسد  درصدي در صنعت بانكداري كشور، معقول به نظر مي۱۴كه با توجه به ناكارآيي فني 

بدين معنا . گرددبرامر ممكن است به فقدان به كارگيري صحيح نيروي كار در صنعت بانكداري ايران 
گيرند، از اين رو، كارآيي فني  ها و تحصيالتشان قرار نمي كه افراد در جايگاهي متناسب با توانايي

 .يابد صنعت بانكداري كاهش مي
 

 گيري و پيشنهادها نتيجه

تصادفي ترانسلوگ مرزي با استفاده از مدل يك نشان داد كه مدل تابع هزينه نتايج به دست آمده 
ميانگين كارآيي فني . است كه جزء ناكارآيي فني آن متغير با زمان و داراي توزيع نيمه نرمال است

هاي انجام   درصد از هزينه۵/۸۵به اين معني كه .  درصد است۵/۸۵برآورد شده با استفاده از اين مدل 
 ۱۰ در شرايط كارآيي كامل با فرض وجود همين ميزان ستاده و قيمت عامل توليد طي دوره گرفته

 درصد و ۸۸تخصصي ها  ميانگين كارآيي فني بانك. ساله براي صنعت بانكداري كشور كافي بود
هاي تخصصي  عد هزينه در بانكدهد كارآيي فني از ُب  درصد بوده، و نشان مي۸۳ي هاي تجار بانك
 .هاي تجاري بوده است ز بانكباالتر ا

هاي كوچك  هاي كوچك و بزرگ، بانك سپه در ميان بانك هاي تجاري به بانك با تفكيك بانك  
هاي بزرگ، از باالترين ميزان كارآيي  در ميان بانك)  درصد۲/۹۳(و بانك صادرات )  درصد۳/۷۹(

 .برخوردار هستند
ها و قيمت عوامل توليد محاسبه گرديد و نتايج  در اين تحقيق، كشش تابع هزينه نسبت به ستاده  

گذاري منفي، و نسبت به سرانه حقوق  دهد كه كشش تابع هزينه نسبت به حجم سپرده نشان مي
منفي بودن كشش . گذاري مثبت است هاي اداري به حجم سپرده كاركنان، تعداد شعب و نسبت هزينه
د انتظار پرداختي به رعلت باشد كه نرخ سود مواين تواند به  گذاري مي تابع هزينه نسبت به حجم سپرده

به عبارت ديگر، نرخ سود مورد . تر از ميزان تورم موجود در جامعه است هاي بانكي نازل، و پايين سپرده
الي الزم براي مكننده منابع  ها كه تأمين گذاري بنابراين، افزايش حجم سپرده. انتظار واقعي منفي است

ورد و با افزايش آن ميزان آ اي براي بانك به وجود نمي گردد، هزينه  مياعطاي تسهيالت محسوب
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كشش تابع هزينه نسبت به تغييرات تكنيكي منفي است و بيانگر آن است كه . يابد ها كاهش مي هزينه
يابد، ولي از آنجا كه   كاهش ميميها به مقدار بسيار ك با گذشت زمان و پيشرفت فناوري ميزان هزينه

توان گفت كه تغييرات فناوري صنعت بانكداري كشور بسيار پايين   مي،بسيار كوچك استاين كشش 
 .است

بنابراين، ميزان ناكارآيي . در مدل دوم فرض شد كه ميزان ناكارآيي تابعي از متغيرهاي خاص است  
 متغير وو نحوه مديريت فرض شد و مشخص گرديد كه اين د) تجاري و تخصصي(تابعي از نوع بانك 

هاي مجانبي و  با وارد كردن اين دو متغيير در مدل، آزمون. در ميزان ناكارآيي بانك تأثير چنداني ندارد
هاي كشور نشان داد  محاسبه انحراف معيار ميزان ناكارآيي هر يك از بانك. تبيين مدل نامناسب شد

صادرات و مسكن به كه ميزان پراكندگي انحراف معيار در صنعت بانكداري كشور پايين است و بانك 
 .هاي تجاري و تخصصي از كمترين ميزان انحراف معيار برخوردار هستند ترتيب در ميان بانك

اري از تخمين رگرسيوني استفاده گرديد و  به منظور شناسايي عوامل مؤثر بر ناكارآيي صنعت بانكد  
ها  طبق اين روش. ته شدتابعي از زمان، نيروي كار و تعداد شعب در نظر گرف ميزان ناكارآيي فني

 روند صعودي، و ميزان ۱۳۷۶-۱۳۶۷ ساله ۱۰مشخص شد كه ميزان ناكارآيي فني در طول دوره 
 .كارآيي فني روند نزولي داشت

با افزايش تعداد شعب، كارآيي فني افزايش، و با افزايش تعداد كاركنان ميزان كارآيي فني كاهش   
م به كارگيري صحيح نيروي كار در صنعت بانكداري كشور دليل اين امر ممكن است به عد. يابد مي

گيرند، لذا،  ها و تحصيالتشان قرار نمي بدين معنا كه افراد در جايگاهي متناسب با توانايي. برگردد
گردد به منظور  با توجه به مطالب مزبور پيشنهاد مي. يابد كارآيي فني صنعت بانكداري كشور كاهش مي

افكار جديد كه در نهايت منجر به ي كار و ايجاد زمينه براي نوآوري و بروز استفاده بهينه از نيرو
گردد تجديد ساختار اساسي در صنعت بانكداري كشور  افزايش انگيزه بين كاركنان اين صنعت مي

كنندگان و به تبع آن باال رفتن حجم   به منظور افزايش رضايتمندي مراجعه،در ضمن. صورت گيرد
) نظام(با توجه به آنكه نرخ سود واقعي در سيستم . ها نيز افزوده شود عداد شعب بانكگذاري بر ت سپرده

كاهد، بايد سعي شود تا با استفاده از برخي  هاي سيستم بانكي مي بانكي كشور منفي است و از هزينه
فراهم ها افزود تا منابع مالي الزم براي اعطاي تسهيالت  گذاري در بانك ها، بر حجم سپرده مكانيسم
هاي بانكي كاسته نشده، بنابراين، شايسته است در نحوه  با افزايش سطح فناوري از ميزان هزينه. گردد
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تجديد نظر شود و در ) نيروي انساني(به كارگيري سطح فناوري و تركيب آن با ساير عوامل توليد 

ان كارآيي صنعت ها در توسعه اقتصادي و افزايش ميز پايان اين كه به منظور افزايش نقش بانك
 .هاي تجاري و تخصصي كشور از يكديگر تفكيك گردد بانكداري، بايد وظايف بانك
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