
 )ايراني -رويكرد اسالمي(مه اقتصادي انفصلنامه پژوهش

  235- 258 صفحات، 1391بهار ، 44، شماره دوازدهمسال 

 

ها در  هاي غيرقيمتي نقش مهمي در تفاوت عملكرد بانك آيا سياست
  ؟اند داشته 1نظام بانكي ايران

  **مهين سميه جهان  و *دكتر حميد كردبچه
  

  1389آذر  23:تاريخ پذيرش    1388دي  1: تاريخ دريافت    

  
هاي غيرقيمتي براي افزايش فروش، گسترش سهم بازار و حفظ و  ها از سياست بنگاه

هايي گفته  ها به مجموعه روش اين سياست. كنند جذب مشتريان استفاده مي
از  استفاده در اغلبها  نظر به اينكه بانك. ها نباشند شود كه شامل تغيير قيمت مي

هاي غيرقيمتي براي آنها از  تشدت محدود هستند، سياس هاي قيمتي به سياست
تازگي تحوالت ساختاري از  بخش بانكي ايران به. اهميت خاصي برخوردار است

هاي تجاري دولتي را  سازي بانك هاي خصوصي و خصوصي طريق ايجاد بانك
. ها شده است اين اصالحات باعث افزايش رقابت بين بانك. تجربه كرده است

هاي  ظور افزايش سهم خود در بازار از سياستمن هاي تجاري به رو، بانك ازاين
ها  ها و سپرده هاي سود وام دليل تنظيم و تثبيت نرخ به. كنند متفاوتي استفاده مي

اين . اند هاي غيرقيمتي اهميت و اولويت بيشتري يافته توسط بانك مركزي، سياست
را بر  هايي يك مطالعه پيشگام تالش كرده است اثر چنين سياستعنوان  مقاله به

بانك تجاري طي دوره  12هاي ايران با استفاده از يك نمونه شامل  عملكرد بانك
هاي  داده اي مرحله بدين منظور رويكرد مرزي تك. بررسي كند 1381- 1386

اين رويكرد امكان محاسبه كارايي در سطح بنگاه و . استفاده شده است 2تركيبي
منظور بررسي  همچنين به. كند مي فراهمزمان  طور هم عوامل ناكارايي را به

نيز مورد استفاده قرار گرفته  3برتر  ها و كنترل نتايج، روش كارايي سازگاري روش
                                                                                                                   

بانك تجاري استفاده  12 در اين مقاله از يك نمونه شامل. منظور از نظام  بانكي، مجموعه شبكه بانكي و بانك مركزي نيست -1
  .شده است
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2- Single-stage Frontier Approach 
3- Super Efficiency 
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منظوركنترل اثر ساير عوامل مؤثر بر عملكرد  ها، به در تخمين اين مدل. است
ها مانند ساختار مالكيت، تجربه بانك، ريسك عملكرد و تمركز بازار، اين  بانك

  . اند ز در مدل لحاظ شدهمتغيرها ني
هاي  نظر از روش مورد استفاده سياست صرف كه دهند مينتايج اين مطالعه نشان 

غيرقيمتي مانند تمايز توليد، تبليغات و بانكداري الكترونيك باعث بهبود عملكرد 
  . ها در نمونه مورد بررسي شده است بانك

  
  JEL: G21, C02, C23بندي  طبقه

هاي غيرقيمتي، تمايز توليد، شدت تبليغات، بانكداري الكترونيك،  بانك، استراتژي :ها كليدواژه
  .كارايي برتر ،  مدلمرزي تصادفي هاي تركيبي اي داده مرحله فني، مدل يك كارايي

 

  مقدمه -1
ها  عنوان ابزارهاي اصلي رقابت بين بنگاه هاي قيمتي  به در نظريه اقتصاد سنتي قيمت و استراتژي

منظور اجتناب از  ها اغلب به با وجود اين، در بازارهاي انحصار چندجانبه بنگاه. شوند ه ميشناخت
رو، در  ازاين. هاي قيمتي دارند تمايل كمتري به كاربرد سياست 1جنگ قيمت و پارادوكس برتراند

كاربرد اين . اند طور فزاينده مورد توجه بوده هاي غيرقيمتي به هاي اخير سياست اين بازارها در سال
ها توسط  ابزارها در نظام بانكي از اهميت بيشتري برخوردار است، زيرا در تمام كشورها رفتار بانك

  .2پذير است طور اساسي كمتر امكان هاي قيمتي به بانك مركزي كنترل شده و كاربرد سياست
جربه كرده هاي خصوصي تحوالت مهمي را ت نظام بانكي ايران در چند سال گذشته با ورود بانك

گسترش رقابت باعث . ها بوده است نتيجه اين تحوالت افزايش شدت رقابت بين بانك. است
ارزيابي نقش و . هاي غيرقيمتي شده است ها در نظام بانكي كشور به سياست افزايش توجه بانك
عملكرد  منظور ارايه تحليلي متمايز در تفسير تفاوت بين ها به ها بر عملكرد بانك تأثير اين سياست

  . ها، انگيزه و هدف اصلي اين مطالعه است بانك

                                                                                                                   
ها در بازار انحصار چندجانبه به شود كه در آن وضعيت بنگاهبه وضعيتي گفته مي) Bertrand Paradox(پارادوكس برتراند  -1

  . شودصفر مي كنند؛ بنابراين، سود آنهارسند كه در آن قيمتي معادل هزينه نهايي را مطالبه ميوضعيت تعادل نش مي
  .2001كيم و وال،  -2
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در اين خصوص . ها پيشنهاد شده است هاي مختلفي براي بررسي اختالف كارايي بنگاه مدل
از  2پارامتريك توبيت اي شبه و مدل دومرحله) 1995( 1هاي تركيبي بتيس و كوئلي هاي داده مدل

اي توبيت نمرات كارايي با استفاده از يك مدل  لهدو مرح  در روش. اي برخوردارند اهميت ويژه
سپس، در مرحله دوم اين نمرات روي متغيرهاي مورد . آيند دست مي ناپارامتري در مرحله اول به

هاي كارايي محاسبه شده از مرحله اول در بازه صفر و  به دليل آنكه اندازه. شوند نظر برازش مي
رو، تخمين حاصل از برازش آنها با  هستند، ازاين يك قرار دارند و در اصطالح سانسور شده

بنابراين، بيشتر مطالعات براي تخمين مرحله دوم از . دار خواهد بود تورش OLS3استفاده از روش 
هاي ديگر، روش  يكي از روش .اند استفاده كرده LDV(4(هاي متغير وابسته محدود شده  مدل

ميالن و (كند  برتر كه سانسور شده نيستند، استفاده ميهاي كارايي  كه از تخمين است 5كارايي برتر
 كارگيري اين مطالعه با به). 2005 - 8و لوسيتزا و همكاران 2004 - 7، كارينگتو و همكاران1998 - 6داتان

و همچنين كارايي برتر براي نظام بانكي ايران سعي دارد از منافع و  1995دو مدل بتيس و كوئلي 
  .  ها استفاده كند مزاياي اين روش

ها و عوامل مؤثر  گيري كارايي بانك  ترين مطالعات انجام شده در اندازه در ادامه، ابتدا به مرور مهم
بخش چهارم به . شود حقيق در بخش سوم ارايه ميشناسي ت روش. پردازيم بر ارزيابي آنها مي

ها، تحليل نتايج و  در قسمت پنجم تخمين مدل. پردازد ها و مدل مورد استفاده مي توصيف داده
  .شوند گيري و پيشنهادها ارايه مي گيرد و در انتها، نتيجه مقايسه آنها مورد بحث قرار مي

  
  ها   پيشينه تحقيق در ارزيابي عملكرد بانك -2

بيش ) 2008( 11و الدرويش)  1997( 10، برگر و هامفري)1993( 9سه مطالعه جامع برگر و همكاران
ها و عوامل مؤثر بر آنها را معرفي  مطالعه صورت گرفته در ارزيابي عملكرد بانك 140بيش از 

                                                                                                                   
1- Battese and Coelli 
2- Semi-parametric Two-stage Tobit Model  
3- Ordinary Least Squares 
4- Limited Dependent variable  
5- Super efficiency 
6- Mc Millan and Dattan 
7- Carringto et al 
8- Lissitsa et al 
9- Berger et al 
10- Berger and Humphrey 
11- Aldarvish Ahmad 
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ها را براساس محاسبه انواع  هاي مختلف، عملكرد بانك اين مطالعات با استفاده از روش. كنند مي
هاي در دسترس  هر يك از اين مطالعات با توجه به مجموعه داده. اند خص كارايي بررسي كردهشا

. اند را استفاده كرده 1بر شاخص فارل هاي مرزي مبتني و اهداف تحقيق يك يا چند روش از روش
، مدل FDH(3(و رويه در دسترس آزاد  2)DEA( ها هاي ناپارامتري تحليل پوششي داده روش

هاي مورد استفاده در اين  ترين روش مهم SFA(5(و تحليل تصادفي مرزي 4)FE(ت اثرات ثاب
هاي  برخي از اين مطالعات نيز با استفاده از مدل. اند ها بوده مطالعات براي ارزيابي عملكرد بانك

ها  به تجزيه و تحليل عوامل داخلي دروني و بيروني مؤثر بر كارايي بانك) 1995(توبيت و كوئلي 
ها  كننده اندازه كارايي بانك دهند كه عوامل متعددي تعيين اين تحقيقات نشان مي. اند تهپرداخ
اندازه و موقعيت بانك، فناوري، ساختار سازمان و مقررات، مديريت ريسك و ساختار . هستند

  . ترين عوامل هستند بازارهاي پولي و مالي از جمله مهم
ها و با استفاده از  ايران، در سطح شعب بانك ينظام بانك بيشتر مطالعات انجام شده در زمينه كارايي

DEA همچنين در زمينه كارايي كل نظام بانكي ايران نيز مطالعاتي انجام شده . انجام شده است
محاسبه  DEA، كارايي نظام بانكي ايران را با استفاده از روش )1383(هاديان و عظيمي . است
و حسيني و ) 1385(، عبيري )1380(نفر. دولتي است هاي نمونه مورد بررسي شامل بانك. كردند

 SFAروش پارامتري  ، با در نظر گرفتن نمونه مشابه تحقيق باال، كارايي هزينه را به )1386(سوري 
، نمونه مورد بررسي )1386(نژاد  و مطهري) 1384(، خالصيان )1384(نژاد  اميدي. اند محاسبه كرده
اگرچه مطالعات زيادي در خصوص كارايي نظام بانكي . دادند هاي خصوصي افزايش را به بانك

در زمينه عوامل مؤثر بر . گيري كارايي است ايران انجام شده است، اما هدف بيشتر مطالعات اندازه
، مطالعات ختايي )1995(كارايي در نظام بانكي ايران، تنها مطالعات انجام شده براساس مدل كوئلي

بررسي تنها  در هر دو مطالعه نمونه مورد. ، است)1386(ني و سوري و حسي) 1379(فر  و عابدي
كننده  عالوه بر آن، اين دو مطالعه در بررسي عوامل بالقوه تعيين. هاي دولتي است شامل بانك

توان به رابطه مثبت كارايي  از نتايج اين مطالعات مي. اند كارايي، عوامل محدودي را در نظر گرفته

                                                                                                                   
1 -  Farell ،در ارزيابي عملكرد يك بنگاه، شاخصي را معرفي كرد كه عملكرد يك بنگاه در صنعت را نسبت به )1957(فارل ،

  .وي اين شاخص را كارايي فني نسبي ناميد. كند گيري ميهاي موجود در صنعت اندازهعملكرد بهترين بنگاه
2- Data Envelopment Analysis 
3- Free Disposal Hull 
4- Fixed Effects Model 
5- Stochastic Frontier Approach 
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همچنين اين دو مطالعه نشان دادند كه . شعب مستقر در تهران اشاره كردبا اندازه و نسبت 
البته مطالعاتي نيز با در نظر گرفتن . هاي تجاري دولتي كاراترند هاي تخصصي دولتي از بانك بانك

، به بررسي عوامل مؤثر بر كارايي در سطح )1995(يك بانك خاص با استفاده از مدل كوئلي
، در سطح شعب بانك تجارت و )1384(توان مطالعات تيموريان  ين نمونه مياز ا. اند شعب پرداخته

شود، مطالعات داخلي در  يادآوري مي. ، در سطح شعب بانك سپه را نام برد)1385(خداويسي 
هاي الزم و ضروري را براي  ، فرضيه)1995(بررسي كارايي نظام بانكي با استفاده از مدل كوئلي 

، تحقيقات داخلي كه با عالوه بر آن. اند كار نبرده به  مدل بهينه بررسي صحت مدل و انتخاب
اند، پس از تعيين كارايي  هاي ناپارامتري به بررسي عوامل مؤثر بر كارايي پرداخته استفاده از روش

استفاده  OLSدر مرحله نخست، براي بررسي عوامل مؤثر بر كارايي در مرحله دوم از روش 
از اين . توان به نتايج آنها اعتماد كرد هاي مورد نظر، نمي دار بودن تخمين رشدليل تو اند كه به كرده

هاي تجاري ايران و صفامطلق  ، در سطح بانك)1380(وان به مطالعات اميري ت مطالعات مي
  .1، در سطح شعب بانك سامان اشاره كرد)1384(

  
  شناسي تحقيق  روش -3

در ارزيابي عملكرد بنگاه استفاده از شاخص در چهارچوب اقتصاد توليد، روش استاندارد 
عنوان نسبت عملكرد بنگاه مورد بررسي به بهترين عملكرد تعريف  كارايي فني به. كارايي فني است

اين مفهوم معطوف به بهينه كردن نتيجه، توسط سازمان يا نهاد اقتصادي است و با مفاهيمي . شود مي
  . و در عين حال نيز با اين مفاهيم متفاوت استمرتبط بوده  3وري و بهره 2مانند اثربخشي
ها براساس شيوه محاسبه به  اين روش. گيري شود هاي متفاوتي اندازه تواند با روش كارايي فني مي

هاي مرزي  به دو دسته كلي  روش. شوند هاي مرزي و غيرمرزي تقسيم مي دو دسته كلي روش
هاي  بر روش هاي مبتني هاي پارامتري روش روش .شوند هاي پارامتري و ناپارامتري تقسيم مي روش

و  DFA(4(، رويكرد آزاد توزيع (SFA) رويكرد مرزي تصادفي. آماري و اقتصادسنجي هستند
هاي  روش. هاي مرزي پارامتري هستند ترين روش از مهم TFA(5(رويكرد مرزي ضخيم 

                                                                                                                   
  . 37-42، صص 1387مهين، جهان -1

2- Effectiveness 
3- Productivity 
4- Distribution Free Approach 
5- Thick Frontier Approach 
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. وري هستند حاسبه كارايي و بهرهريزي رياضي در م هاي برنامه بر استفاده از روش ناپارامتري مبتني
و تحليل چندجهتي )  FDH(دسترس آزاد  ، رويه در ) DEA(ها  هاي تحليل پوششي داده روش

  .هاي مرزي ناپارامتري هستند ترين روش از مهم MEA(1(كارايي 
ترين نقص  مهم. هاي پارامتري و ناپارامتري توافقي بين محققان وجود ندارد درباره رجحان روش

در . هاي پارامتري تحميل فروض محدود كننده نسبت به جزء اخالل و  شكل تابعي است روش
هاي ناپارامتري از اين ضعف اساسي برخوردارند كه خطاي تصادفي را در نظر  مقابل، روش

با توجه به . كنند عنوان ناكارايي ارزيابي مي گيرند و هر گونه انحرافي را از مرز كارايي به نمي
ها امكانات  ها و همچنين نظر به اينكه هر يك از روش ها در مجموعه روش و ضعف وجود مزايا

هاي پارامتري و  زمان روش كنند، اغلب مطالعات جامع به كاربرد هم تحليلي متفاوتي ارايه مي
   .پردازند ناپارامتري مي

ها در يك  بنگاه، تفاوت بين عملكرد 2در نظريه اقتصاد توليد: هاي توصيف ناكارايي مدل -
توانايي مديريت و . شود كارايي عوامل مديريتي و سازماني نسبت داده مي صنعت، اغلب به عدم 

وسيله متغيرهاي  ها، اغلب به ها با سطح معيني از نهاده سازمان يك بنگاه براي حداكثر كردن ستاده
ها ناميده  اثرات بنگاههاي محيطي و خصوصيات يا  گيرد كه نهاده زايي تحت تأثير قرار مي برون
اند كه اثر متغيرهاي يادشده را بر عملكرد  مطالعات كارايي مرزي بسياري، تالش كرده. شوند مي

ها را برآورد و  هاي كارايي بنگاه اين مطالعات اغلب اندازه. ها مورد تجزيه و تحليل قرار دهند بنگاه
كنند و براساس ضرايب  ي برازش مياي از اين متغيرهاي محيط روي مجموعهسپس، اين نمرات را 

هاي  اين مطالعات به دو دسته روش. پردازند ها مي تخمين زده شده به تحليل علل عدم كارايي بنگاه
  .پردازيم شوند كه در ادامه به بررسي آنها مي تقسيم ميپارامتري  هاي شبه پارامتري و روش

ها در محاسبه كارايي توجه كردند  گاهدر نخستين مطالعاتي كه به نقش عوامل محيطي و اثرات بن
اي براي تخمين رابطه بين متغيرهاي  ، از روشي دومرحله)1990-4و كالير جان 1989 -3علي و فلين(

ها استفاده شد؛ در مرحله نخست، روش تابع مرزي توليد براي تخمين  محيطي و كارايي فني بنگاه
مقادير ناكارايي روي متغيرهاي محيطي  شود و سپس، در مرحله دوم عدم كارايي تخمين زده مي

شوند، زيرا كران پايين مقادير ناكارايي تخمين زده شده محدود به صفر است؛ بنابراين،  برازش مي
                                                                                                                   
1- Multi-Directional Efficiency Analysis 
2- Theory of Production Economics 
3- Ali and Flinn 
4- Kalirajan 
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. اگرچه بارها صورت گرفته است، اما تخمين با تورش نتيجه خواهد داد (OLS) استفاده از روش
  .مانند توبيت استفاده كرد (LDV)ود توان از يك روش متغير وابسته محد همين دليل مي به

وسيله محققان بسياري  اي يادشده حتي در صورت استفاده از مدل توبيت به كاربرد روش دومرحله
 3، ريف چيندر و استونسون)1991( 2، كامباهاكار و همكارانش)1989( 1مانند دپرين و سيمار

طور كلي دو مشكل اصلي مدل  به. ، مورد انتقاد بوده است)1994( 4و سيمار و همكارانش) 1991(
اي يادشده آن ست كه بايد فرض شود متغيرهاي محيطي با متغيرهاي  پارامتريك دومرحله

صورت پارامترهاي تخمين زده  در غير اين. غيرمحيطي و بنابراين، جزء اخالل، همبستگي دارند
آيند، با  دست مي بهشده در مرحله دوم كه براساس ناكارايي تخمين زده شده در مرحله نخست، 

عالوه يك ناسازگاري در فروض اين مدل وجود دارد، زيرا براي تخمين  به. تورش خواهند بود
كه در  ناكارايي در مرحله نخست بايد فرض كرد كه جزء اخالل تركيبي تصادفي است، در حالي

آنها را براي رو،  كنيم اين مقادير تابعي از متغيرهاي محيطي است و ازاين مرحله دوم فرض مي
  .كنيم روي متغيرهاي يادشده برازش مي كشف ضرايب تبعي 

، )1991(، كامباهاكار و همكارانش )1991(منظور حل مشكالت مزبور ريف چيندر و استونسون  به
 اي مرحله هاي تك روش) 1995(و بتيس و كوئلي ) 1994( 5، هانگ و ليو)1994(سيمار و همكارانش 

هاي تركيبي  امكان استفاده از داده) 1995(مدل بتيس و كوئلي . ه كردندجايگزين ديگري نيز اراي
  :شرح زير است به) 1995(خصوصيات مدل بتيس و كويلي . كند را فراهم مي

 

)1( 

بردار  و  tام در زمان iهاي بنگاه  ستوني از نهاده Kبردار  ام، و tام در زمان iتوليد بنگاه  
iid.N جزء اخالل با توزيع مستقل نرمال تصادفي  . پارامترهاي ناشناخته است . است   

                                                                                                                   
1- Deprins and Simar 
2- Kumbhakar et al 
3- Reifs chneider and Stevenson  
4- Simar et al 
5- Huang and Liu 



  44سال دوازدهم شماره  )ايراني - رويكرد اسالمي( فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي      242

 

شود كه داراي  كننده ناكارايي فني در توليد است و فرض مي متغير تصادفي غيرمنفي، بيان 
  : است و داريم  Nصورت مستقل نرمال منقطع در صفر به  توزيع

)2(  

 دهد و  سطري متغيرهاي مخصوص هر بنگاه است كه كارايي را تحت تاثير قرار مي Pبردار  
متغير تصادفي با توزيع نرمال  شود و  ستوني پارامترهايي است كه تخمين زده مي Pبردار 

با  و γ پارامترهاي. مستقل از يكديگرند و است و  منقطع با ميانگين صفر و واريانس 
نمايي اين  تابع لگاريتم درست. آيد مي  دست به و  جايگزين كردن 

سهم انحراف از مرز را كه به  γپارامتر . آمده است) 1993(مدل در ضميمه بتيس و كويلي 
به اين . شود بقيه به عوامل تصادفي نسبت داده مي. دهد يابد، نشان مي كارايي اختصاص مي عدم

ن در اي. شود هاي جزء ناكارايي است مدل اثرات ساختاري نيز گفته مي مدل كه از جمله مدل
هاي  هاي ساختاري با يكديگر هستند و همين ويژگي ها داراي تفاوت شود بنگاه حالت فرض مي

  . خاص هر بنگاه، بر كارايي بنگاه مؤثر است
روش ناپارامتري از مدل  طور عموم در ادبيات كارايي براي بررسي عوامل مؤثر بر كارايي به  به

در اين مدل از نمرات كارايي كه در مرحله نخست . شود ميپارامتري توبيت استفاده  اي شبه دومرحله
در اين مرحله نمرات . شود عنوان متغيرهاي وابسته در مرحله دوم  استفاده مي  آيند، به دست مي به

دليل محدود بودن  به. شوند اي از متغيرهاي محيطي و اثرات ثابت برازش مي كارايي روي مجموعه
به  OLSخمين مدل رگرسيوني در مرحله دوم با استفاده از روش نمرات كارايي بين صفر و يك ت

براي حل اين مشكل اغلب از اين روش كه براي  .1شود منجر ميو ناسازگار  دار پارامترهايي تورش
  . شود هاي رگرسيوني با متغير وابسته سانسور شده  پيشنهاد شده است، استفاده مي مدل

پارامتري مورد اشاره را براي توضيح تفاوت بين  اي شبه همطالعات كاربردي بسياري، روش دومرحل
، اند اشاره كرده) 1998(طور كه كوئلي و همكارانش  همان. اند كار برده هاي اقتصادي به كارايي بنگاه
هاي احتماالً با  دليل همبستگي شديد بين جمالت خطا و متغيرهاي توصيفي، تخمين ها به  اين روش

دليل وابستگي ذاتي  ، نشان دادند كه به)1999( 2عالوه اكس و هانگر به. كنند ميتورش را ارايه 

                                                                                                                   
1- Green, 2003 
2- Xue and Harker 
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واحد تحت بررسي از مجموع ظاهر شده در سمت چپ قيود حذف  كه در آنبه شرح زير است 
  . شود مي

)3(  

  
ry،s,...,1rمحصول  شود يك بنگاه در اين رابطه فرض مي   را با استفاده از نهاده

ix ،mi ,...,1 ر اين مدل كه با فرض بازده ثابت به مقياس و با توجه به د. كند توليد مي
هاي مجموعه  شامل اعداد ثابت است كه وزن ، يك بردار λها طراحي شده است،  نهاده

هاي تحت  دهنده تعداد بنگاه نشان kو  jهاي  انديس. دهد هاي ناكارا نشان مي مرجع را براي بنگاه
 ام - k، كارايي بنگاه دست آمده براي  مقادير اسكالر به). j=k=1,2,...,n(بررسي هستند 

. تر از يك خواهد بود مقدار آن همواره كوچك 1) (  خواهد بود كه در صورت نبودن شرط
از آنجا كه در اين روش . تر از يك باشد تواند بزرگ اما با اضافه شدن اين شرط مقدار آن مي

توان از روش  رو، در مرحله دوم مي نمرات كارايي مرحله اول به يك محدود نشده است، ازاين
OLS 2هاي بدون تورش و سازگار استفاده كرد دست آوردن تخمين براي به.  

تصادفي براي تخمين توان از دو روش اثرات ثابت يا  هاي تركيبي، مي با توجه به استفاده از داده
استفاده  5سمن ، از آماره ها4و اثرات تصادفي 3منظور آزمون انتخاب بين اثرات ثابت به. استفاده كرد

                                                                                                                   
دو بنگاه (هاي كارآمد  ارآمد نه با خود بنگاه، بلكه با ساير بنگاهكارايي هر بنگاه ككننده آن است كه در اين مدل اين شرط بيان -1

  .شود مقايسه مي) مجاور
2- Coelli et al, 2005.Anderson and Peterson, (1993). 
3- Fixed effect 
4- Random effect 

و  hآماره هاسمن برابر با  .كند كه روش اثرات تصادفي بر روش اثرات ثابت ارجح است صفر در اين آزمون بيان ميفرض  -5
  .در مدل است) k(دو با درجه آزادي برابر تعداد ضرايب تخمين زده شده  -داراي توزيع كاي
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روش اثرات ثابت، با وارد كردن متغيرهاي مجازي، اثرات واحدهاي مقطعي مختلف را . شود مي
. كند وهي را برطرف مينوعي ديگر ناهمساني واريانس بين گر جدا و روش اثرات تصادفي نيز به

تر  براي برآورد مناسب) اثرات ثابت يا اثرات تصادفي(منظور اينكه مشخص شود كدام روش  به
بر نبود ارتباط بين جزء  فرضيه صفر اين آزمون مبني. شود است، از آزمون هاسمن استفاده مي

حالي كه فرضيه  اخالل مربوط به عرض از مبدأ و متغيرهاي توضيحي و اثر تصادفي الگوست، در
مقابل به اين معنا است كه بين جزء اخالل مورد نظر و متغير توضيحي همبستگي وجود دارد و چون 
هنگام وجود همبستگي بين جزء اخالل و متغير توضيحي با مشكل تورش و ناسازگاري مواجه 

. ، از روش اثرات ثابت استفاده كنيم)H0رد ( H1شويم، بنابراين، بهتر است براي آزمون پذيرش  مي
، اثرات ثابت و اثرات تصادفي هر دو سازگار هستند، اما روش اثرات ثابت،  H0تحت فرضيه 

  .ناكاراست
  

  ها توصيف داده -4
ها،  رو، تحليل داده محورند، ازاين هاي مرزي داده روشاز مباحث بخش قبل مشاهده كرديم كه 

معناي يكسان بودن فناوري واحدهاي تحت بررسي و نبود  ها، به يعني بررسي صحت و همگني داده
همين منظور با استفاده  به . مشاهدات پرت از موارد مهمي است كه بايد به آن توجه كرد

وري جزيي و كارايي برتر نمونه مورد نظر، براي  هاي بهره ها مانند شاخص اي از شاخص مجموعه
 12براساس اين، يك نمونه شامل . رد استفاده قرار گرفتها مو استخراج مجموعه مشابهي از بانك

بانك  2بانك تجاري دولتي و خصوصي و 10. بانك كشور انتخاب شد 17بانك از مجموعه 
هاي اين مجموعه  داده. هاي تجاري است تخصصي دولتي كه زمينه فعاليت آنها مشابه ساير بانك

ساالنه عملكرد نظام بانكي كشور و  هاي و با استفاده از گزارش 1381-1386براي  دوره 
  .  هاي مورد بررسي استخراج و گردآوري شده است هاي مالي بانك صورت

. ها انتخاب صحيح متغيرهاي ستانده و نهاده است نكته مهم ديگر، در تعريف مجموعه داده
برخالف گرايش روزافزون به سنجش عملكرد صنعت بانكداري، هنوز توافق كلي راجع به 

ها  ها و ستاده طور كلي انتخاب نهاده به. در اين صنعت وجود ندارد  و ستاده  ف استاندارد نهادهتعاري
                                                                                                                   

b هاي روش اثرات ثابت و  زننده معرف تخمينB اگر آماره محاسبه شده در . هاي روش اثرات تصادفي است زننده معرف تخمين
  .شود تر باشد، در اين صورت فرضيه صفر رد مي دو جدول بزرگ -سطح احتمال معين از توزيع كاي
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در . شود اي انجام مي در مطالعات بررسي عملكرد نظام بانكي، براساس دو نگرش توليدي و واسطه
توليد  هاي كار و سرمايه را براي عنوان يك بنگاه توليدي عمل و نهاده ها به روش توليد، بانك

عنوان  ها به اي، بانك كه در روش واسطه كنند، درحالي اي استفاده مي اي و غيربهره درآمدهاي بهره
پذيرد و آنها  ها را از مشتريان مي در اين روش، بانك سپرده. شوند خدمات مالي تعريف مي  واسطه
و   ها، نيروي كار، سرمايه اي، نهاده در روش واسطه. دهد شكل وام در اختيار متقاضيان قرار مي را به 
طور  روش توليدي به. هاي توليدكننده درآمد هستند ها تسهيالت و ديگر فعاليت ها و ستاده سپرده

طورمعمول براي  اي به كه روش واسطه شود، در حالي معمول براي تحليل كارايي فني استفاده مي
اين مطالعه بر كارايي فني از روش توليد با توجه به تمركز . 1رود كار مي تحليل كارايي اقتصادي به 

دليل انتخاب روش توليد و همچنين مطالعات قبلي  به. شود براي تعريف ستاده و نهاده استفاده مي
و كامنهو و  1991 -4، برگ و همكاران1990 -3، كيوكاس و واسيلوگ لو1985 -2شرمن و گلد(

ها  نيروي كار و سرمايه و مجموع هزينه هاي در دسترس، در نهايت، تعداد و داده) 1999 -5ديسون
تنها ستاده استفاده شده، . 6كار گرفته شد  عنوان ستانده به عنوان نهاده و مجموع درآمدها به به

الوكاله و درآمدهاي  مجموع سهم بانك از درآمدهاي مشاع و حق .مجموع درآمدهاي بانك است
ستاده اين است كه ما در  دليل انتخاب يك . ستگيري اين متغير استفاده شده ا غيرمشاع براي اندازه

ها براي استفاده از تابع هزينه، از تابع توليد استفاده  دليل كافي نبودن داده روش مرزي تصادفي به 
  . در اين حالت، تنها امكان انتخاب يك ستاده وجود دارد. كنيم مي 

هاي  ترين استراتژي مهمعنوان  به و تبليغات 8، تمايز توليد7هاي صنعتي در نظريه اقتصاد سازمان
شود كه با هدف متفاوت  هايي گفته مي تمايز توليد به مجموعه سياست. شوند غيرقيمتي شناخته مي

ارايه محصوالت مشابه و . شوند هاي رقيب  طراحي و اجرا مي نشان دادن محصول بنگاه از بنگاه

                                                                                                                   
1- Mlima and Hjalmarsson, 2002. 
2- Sherman and Gold 
3- Giokas and Vassiloglou 
4- Berg et al 
5- Camanho and Dyson 

براي متغير سرمايه از . وقت بانك هستند كه ممكن است رسمي، قراردادي يا آزمايشي باشند منظور از نيروي كار ، نيروهاي تمام -5
كار رفته، شامل مجموع  هاي به  هزينه. عنوان متغير جانشين سرمايه استفاده شده است به) شعب داخل كشور(تعداد شعب بانك 

  .ها است زينه سود پرداختي به سپردهجز ه ها به هزينه
7- Economics of Industrial Organizations 
8- Product Differentiation 
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ترين  دمات پس از فروش از مهمخدمات جانبي، انتخاب موقعيت در فضاي بازار و محصول و خ
شدت تمايز توليد به دو طريق عملكرد بنگاه را تحت تأثير قرار  .هاي تمايز توليد است سياست

وسيله  يك سو، باعث متفاوت جلوه كردن محصول، نسبت به محصوالت عرضه شده بهاز دهد؛  مي
؛ از سوي هدد كاهش ميشود كه اين خود، كشش تقاضاي محصول بنگاه را  هاي رقيب مي بنگاه

. برخوردار شود 1هاي قلمرو شود كه بنگاه بتواند از صرفه ديگر، با تمايز توليد، اين امكان فراهم مي
دهنده آن است كه افزايش درجه تمايز توليد يك بنگاه به بهبود عملكرد  نشان 2نظريه اقتصاد توليد

توان انواع  انكداري ميدر بحث تمايز توليد در صنعت ب. 3عملكرد نسبي آن منجر خواهد شد
را در نظر ... خدمات بانكي مانند بيمه، خدمات ارزي، خدمات مربوط به بانكداري الكترونيك و

عنوان شاخصي براي اين  در اين تحقيق، نسبت معامالت ارزي به مجموع تسهيالت به. گرفت
نيست و تسهيالت ها خدمات ارزي  با توجه به اينكه خدمات اصلي بانك. منظور در نظر گرفته شد

تر باشد،  شود، هرچه اين نسبت بزرگ از جمله خدمات پولي و توليد اصلي بانك محسوب مي
  .نشانه تنوع بيشتر در خدمات بانكي است

تواند باعث  تبليغات از دو طريق مي. است تبليغات هاي غيرقيمتي يكي ديگر از ابزارهاي سياست
هاي مقياس را  دهد كه صرفه توليد را افزايش مي بهبود عملكرد بنگاه شود؛ از يك سو، مقياس

كنندگان و تغيير رجحان ايشان، كشش  كند و از سوي ديگر، به سبب تشويق مصرف ايجاد مي
شدت تبليغات برابر نسبت هزينه . 4دهد تقاضا را كاهش و قدرت بازاري بنگاه را افزايش مي

. شده است براي اين متغير در نظر گرفته عنوان شاخصي  هاي بانك به تبليغات بر مجموع هزينه
  .كارايي، يك رابطه منفي باشد انتظار داريم رابطه اين متغير با عدم

عنوان شاخصي از شدت تمايز  ها عامل ديگري است كه در اين تحقيق به رتبه الكترونيك بانك
كارگيري  ، با به)IT(امروزه فراگير كردن فناوري اطالعات . ها در نظر گرفته شده است توليد بانك

اين اقدام ضمن . ابزارهاي مناسب، نوين و متداول بانكي در جهان، الزمه بقاي بانكداري است
                                                                                                                   
1- Economic of Scope 
2- Theory of Production Economics 
3- Tirlor, 2001. 
4- Ibid. 
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ها از طريق افزايش رضايت خاطر مشتري،  تسهيل مبادالت و كاهش فشار موجود بر شعب بانك
ي برخوردار اطالعات باالتر ها از فناوري  هرچه بانك. شود باعث تمايز توليد خدمات بانك مي

رود و تأثير مثبتي روي هزينه آنها دارد، موجب  باشند، ضمن اينكه سرعت عمليات بانكي باال مي
رود  رو، انتظار مي ازاين. افزايش جذابيت بانك براي مشتريان و كاهش كشش تقاضا خواهد شد

ه الكترونيك اطالعات در دسترس در رابطه با رتب. كارايي، منفي باشد رابطه اين متغير با عدم 
هاي اعتباري، تعداد دستگاه پايانه  ها، تعداد شعب برخط، تعداد شعب سوييفتي، تعداد كارت بانك
با توجه به اينكه، اين امكانات سهم متفاوتي در سرعت . هستند ATM2و تعداد دستگاه   1شعب

رو، براي  نبخشيدن به عمليات بانكي و همچنين ساير اهداف بانكداري الكترونيك دارند، ازاي
 .3هاي متفاوتي براي آنها در نظر گرفته شده است ساختن شاخص رتبه الكترونيك، وزن

هاي فعال در يك صنعت كه از فناوري يكسان  در نظريه اقتصاد توليد تفاوت بين عملكرد بنگاه
ساختار  برخوردارند، بالقوه به عوامل متعدد ديگري نيز وابسته است كه ساختار بازار، اندازه بنگاه،

و ميز و  1980 -كيوز و كريستنسن(ترين اين عوامل هستند  مالكيت و شرايط محيطي از مهم
هاي غيرقيمتي بر عملكرد  منظور مشاهده دقيق اثر استراتژي رو، به ؛ ازاين)1994 -همكارانش

  . ندا هاي مورد استفاده، لحاظ شده ها، متغيرهاي زير براي كنترل اثرات اين عوامل در مدل بانك
در ادبيات حقوق مالكيت، اين باور . ها است نوع مالكيت يكي از عوامل مؤثر بر عملكرد بانك

هاي خصوصي كارايي  طور ذاتي از بنگاه هاي داراي مالكيت دولتي، به وجود دارد كه بنگاه
باور  ترين دليل اين هاي دولتي، مهم فقدان انگيزه كافي براي بهبود عملكرد در بنگاه. كمتري دارند

ها در نظام بانكي كشور يك متغير مجازي با  براي بررسي اثر مالكيت بر عملكرد بانك. 4است
  .گيريم هاي خصوصي در نظر مي هاي دولتي و مقدار صفر براي بانك مقدار يك براي بانك

                                                                                                                   
1- Pinpad 
2- Automated Teller Machine 

 ATMهاي اعتباري، تعداد دستگاه پايانه شعب و تعداد دستگاه  بدين منظور براي تعداد شعب برخط، تعداد شعب سوئيفتي، تعداد كارت - 2
بانك تقسيم شد تا سهم هر شعبه از اين ميزان   و مجموع وزني آنها بر تعداد شعب   در نظر گرفته 1/0و2/0، 2/0، 2/0، 3/0هاي به ترتيب وزن
  .هاي مختلف نيز استفاده شده استبراي تعيين وزن اين متغيرها از نظرات تعدادي از كارشناسان بانك .مشخص شود

4- Alchian,1965. 
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. شود كه عملكرد بنگاه به اندازه بنگاه بستگي دارد همچنين در ادبيات كارايي، استدالل مي
هاي كوچك باشند، زيرا از قدرت بازاري  هاي بزرگ گرايش دارند كاراتر از بنگاه بنگاه

رود، رابطه  برمبناي اين داليل انتظار مي. شوند مند مي برخوردارند و از منافع اقتصاد مقياس بهره
  .  مثبتي بين كارايي و اندازه بنگاه وجود داشته باشد

ها  هاي بانك دارايي. هاست ؤثر بر درجه كارايي بانكها يكي ديگر از عوامل م ريسك دارايي
. 1شوند هاي نوع اول، نوع دوم، نوع سوم و نوع چهارم تقسيم مي از لحاظ ريسك به دارايي

ها  گذاري در اين نوع دارايي افزايش سرمايه. هاي با ريسك پايين هستند هاي نوع اول دارايي دارايي
نظريه تعريف مشخصي در رابطه با نحوه تأثير اين متغير،  در. دهنده ريسك پايين بانك است نشان

پذيري  هاي با ريسك اند كه بانك برخي از مطالعات به اين نتيجه رسيده. روي عملكرد وجود ندارد
 ).2005 - 4و كارولو و كاسمن 2004 - 3، كوز و گيرردن2002 - 2يلدريم(باالتر كارايي كمتري دارند 

تر، كارايي  هاي با ريسك پايين هاي با دارايي بانك) 2000( 5سياما براساس مطالعه جكسون و ف
در اين مطالعه . دهند درآمدتر را ترجيح مي خطرتر و كم هاي كم كمتري دارند، زيرا آنها دارايي

. شده است  ها در نظر گرفته هاي نوع اول به مجموع دارايي براي تعريف اين متغير، نسبت دارايي
  . تر است ها پايين باشد ريسك دارايي تر هرچه اين نسبت بزرگ
درجه . هاي اصلي يك صنعت است كننده درجه كنترل بازار توسط بنگاه درجه تمركز، بيان

تواند  تمركز باالتر مي. تر، يعني رقابت كمتر است دهنده ساختار بازار انحصاري تمركز باالتر نشان
ها شود و از سوي ديگر، به سبب  تر بنگاه از يك سو، از طريق رقابت كمتر باعث عملكرد ضعيف

بدين ترتيب نوع تأثير رابطه اين متغير . راي بنگاه عملكرد آن را بهبود بخشدايجاد قدرت بازاري ب

                                                                                                                   
هاي اعتباري، اوراق مشاركت و ها و مؤسسه هاي نوع اول شامل نقد، بخشي از مطالبات از بانك مركزي، مطالبات از بانك دارايي - 1

هاي نوع سوم  دارايي. هاست هاي نوع دوم شامل تسهيالت اعطايي، مطالبات و ساير دارايي دارايي. راه استساير اوراق مشابه و اقالم در 
هاي قانوني نزد بانك مركزي است كه  هاي نوع چهارم همان سپرده دارايي. هاي ثابت است ها و دارايي گذاري و مشاركت شامل سرمايه

  .اند بندي شده ترتيب براساس ميزان كاهش نقدشوندگي دسته به
2- Yildrim 
3- Casu and Girardone 
4- Carvallo and Kasman 
5- Jackson and Fethi 
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هاي متعددي قابل  درجه تمركز يك صنعت با استفاده از شاخص. ها مبهم است با عملكرد بنگاه
است  1ها براي سنجش تمركز، شاخص هرفيندال هيررشمن ترين شاخص يكي از مهم. سنجش است
سهم بازاري   siها و  تعداد بنگاه nدر اين رابطه  .شود ، تعريف مي  كه به صورت

عنوان نسبت  براي تعريف اين شاخص سهم بازاري هر بانك را به .دهد هر بنگاه را نشان مي
  . هاي مورد بررسي در نظر گرفتيم هاي بانك هاي آن بانك به مجموع سپرده سپرده

ها  بنگاه. دهد عملكرد نسبي بنگاه را تحت تأثير قرار ميسابقه فعاليت، متغير ديگري است كه 
توانند بر  كارگيري آنها در آينده مي كنند كه با به در طول دوران فعاليت خود تجاربي را كسب مي

موسوم  3يا منحني يادگيري 2هاي تجربه اين مفهوم در اقتصاد، به صرفه. بهبود عملكرد خود بيفزايند
يا مقدار تراكمي درآمد   ن متغير، سابقه فعاليت بانك تا سال مورد نظر،براي لحاظ كردن اي. است
  . كارايي، يك رابطه منفي است رابطه مورد انتظار اين متغير با عدم. 4ها قابل استفاده است بانك
 

  تخمين و تحليل نتايج -5
مورد بررسي براي  هاي دست آمده از كاربرد مجموعه داده در اين بخش، تخمين نتايج به

هاي آماري به تعيين شكل  ابتدا با استفاده از آزمون. شود چهارچوب تئوريك مورد اشاره، ارايه مي
پردازيم، سپس، نتايج نمرات كارايي حاصل از دو روش پارامتري و  مناسب تابع توليد پارامتري مي

هاي توضيح  حليل نتايج مدلگيرد و در نهايت، به ت ناپارامتري مورد بررسي و ارزيابي قرار مي
  .پردازيم ها مي دهنده عوامل تفاوت كارايي بانك
هاي پارامتري، تحميل شكل تابعي مشخص براي  ترين ضعف مدل در مباحث قبل بيان شد كه مهم

هاي مناسب براي كاهش اثر اين تحميل، استفاده از يك شكل  يكي از روش. تابع مرزي است
به همين دليل براي تشخيص شكل مناسب تابع . راي تابع توليد استپذير ب عمومي كامالً انعطاف

اين تابع . شود  ، استفاده مي5هاي مورد استفاده از تابع ترانسلوگ توليد پارامتري مرزي براي داده

                                                                                                                   
1 - Herfindal- Hiroshman Index، دست  هاي صنعت به هيررشمن از مجموع توان دوم سهم بازار تمام بنگاه - شاخص هرفيندال
  .آيد مي

2- Experience Economies 
3- Learning Curve 
4- Besanko et al,2007. 
5- Translog 
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پذيري خود، اثرات تحميل يك فرم تابعي مشخص و محدود كننده را  دليل خاصيت انعطاف به
وسيله مدل  زي تصادفي ترانسلوگ كه در آن جزء ناكارايي بهتابع توليد مر. دهد كاهش مي

  :  تواند به شرح زير در نظر گرفته شود شود، مي تعريف مي) 1995(ناكارايي بتيس و كويلي 
 

  

)4                      (  
 دهنده نشان y. ام استtام و سال iكننده مشاهده بانك  ترتيب بيان به tو  iهاي  در اين رابطه، زيرنويس

كننده لگاريتم تعداد كاركنان، تعداد  ترتيب بيان به x3و  x1 ،x2لگاريتم مجموع درآمدهاي بانك، 
هاي استفاده شده در  برابر تعداد نهاده kو  jهاي  انديس. هاي بانك هستند شعب و مجموع هزينه

مان نيز براي نشان دادن اثرات تغييرات فناوري در مدل يادشده، ز ).j=k=1,2,3(هستند  مدل
جزء . اند نيز متغيرهاي تصادفي هستند كه قبالً تعريف شده و  . لحاظ شده است

Nصورت  ناكارايي فني بوده و فرض بر اين است كه داراي توزيع مستقل نرمال منقطع در صفر به 

 . هاست از متغيرهاي محيطي و اثرات بنگاهاست كه تابعي  

برنامه و   MLE نمايي براي تخمين پارامترهاي توابع مرزي تصادفي از روش حداكثر درست
  . استفاده شده است Frontier Version 4.1كامپيوتري 

مناسب هستند؟ ما براي است تا چه حد مدل و متغيرهاي مورد استفاده   پرسش اصلي ما اين
دليل خاصيت عمودي بودن آن استفاده  نمايي به شناسايي بهترين مدل از آزمون نسبت درست

هاي مختلف با توجه به مدل تابع توليد مرزي و  راي گزينش مدل بهينه آزمون فرضيهب. كنيم مي
الصه در جدول شماره طور خ ها به نتايج اين آزمون. نمايي انجام شد استفاده از آماره نسبت درست

اين به . نخستين فرضيه مورد آزمون، فرض نبود تغييرات فناوري در مدل است .، آمده است1
معناي صفر بودن تمام ضرايب مربوط به زمان است كه براي نشان دادن تغييرات فناوري وارد مدل 

دهنده آن است كه اين  نمايي نشان نسبت راست ..شده بود
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 1فرض سوم در خصوص اثرات فناوري خنثي هيكس. شود درصد رد مي 5در سطح اطمينان   فرض
 شود ها با زمان حذف مي است كه در اين مدل جمالت مربوط به اثرات متقابل نهاده

گونه  همان. ماند ، اما جمالت مربوط به زمان و توان دوم آن باقي مي
رو، مدل اصلي شامل تغييرات  ازاين .شود طور با قوت مي شود اين فرض نيز به كه مشاهده مي

هاي مختلفي در خصوص شكل  طور مشابه فرضيه به. شود عنوان مدل بهينه انتخاب مي فناوري، به
ها نيز در قسمت پايين  اند نتايج اين آزمون تبعي جزء اثرات ناكارايي مورد آزمون قرار گرفته

كارايي است، با استفاده از   فرض كه مدل فاقد اثرات عدم ابتدا اين. ، آمده است1جدول شماره 
اين فرض در سطح   .مورد آزمون قرار گرفت LRآماره 

  .شود درصد رد مي 5اطمينان 
  
  
  

  1995آزمون فرضيات مختلف روي مدل كوئلي  - 1جدول 
دو -آماره كاي  نتيجه LR  )5% ( Ln [l(H.)] فرض صفر  درجه آزادي  
 07111  4214  341  5  (H0:B1=B2=B12=B13=B14=0)  رد
 8157  6626  1835  3  (H0: B12=B13=B14=0)  رد
 30718  8241  627  10  HO:=0=1=…=8=0  رد
 91914  0849  5723  8  H0: 1=…=8=0  رد
  

جز جمله ثابت، صفر در  به  براي آزمون اينكه آيا اثرات ناكارايي خطي است، همه پارامترهاي  
و سپس، مدل را يك بار ديگر تخمين )  1977، 2مدل ايگنر، الول و اشميت(نظر گرفته شده 

نمايي حاصل از تخمين اين مدل تفاوت معناداري با مقدار تابع مفروض به  مقدار تابع راست. ايم زده
توان نتيجه  بدين ترتيب مي. دشو رو، اين فرضيه نيز رد مي شكل خطي اثرات ثابت ندارد و ازاين

                                                                                                                   
هاي همساني  صورت منحنيها طي زمان تغيير نكند، در آن يك فرآيند فناوري خنثي هيكس است اگر نسبت توليدات نهايي نهاده.1

 Y=AF(K,L)صورت  تواند به طوري كه تابع خنثي هيكس مي شوند، به جا ميبدون هيچ تغييري در شكل در طول زمان جابه
  . نوشته شود

2- Aigner, Lovell and Schmidt 
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هاي مورد نظر، يك مدل ترانسلوگ با تغييرات فناوري است كه  گرفت كه مدل مناسب براي داده
  . باشد ء اثرات ناكارايي تصادفي با شكل تبعي خطي ميداراي جز
ات ها، نتايج مربوط به اثر منظور ارزيابي عوامل توضيح دهنده داليل تفاوت كارايي بانك اكنون به

  .كنيم و كارايي برتر را بررسي و مقايسه مي) 1995(ناكارايي مدل كوئلي
   :، با در نظر گرفتن  همه متغيرهاي  مفروض به شرح زير است)1995(تخمين مدل پارامتري كوئلي 

  
 

(-22.78)             ( -3.72)                 (-8.96)        (.94)        (-3.51)      (6.77) 

  
         (-1.7)              ( -7.3)  (1.6)     

 
)5( 

متغيرهاي  .ام استtام و سال iكننده مشاهده بانك  ترتيب بيان به tو  iهاي  در اين رابطه، زيرنويس
D,SIZE,DOE,ADV,DIV دهنده ساختار مالكيت، اندازه بانك، رتبه  به ترتيب نشان

نيز به  RISK,HHI,YEAR  متغيرهاي. توليد هستندالكترونيك، شدت تبليغات و درجه تمايز 
طور كه از نتايج  همان. دهند ها، تمركز بازار و سابقه فعاليت را نشان مي ترتيب درجه ريسك دارايي

توان مشاهده كرد كه بيشتر   همچنين مي. پيداست، عالمت ضرايب تمام متغيرها مطابق انتظار هستند
، )SIZE(ضرايب عوامل اندازه. صد و باالتر معنادار هستنددر 95ضرايب مدل ناكارايي در سطح 

 طور به ،)HHI(و درجه تمركز )DIV(شدت تمايز توليد، )ADV(، تبليغات)DOE(رتبه الكترونيك
معنادار و ساختار  )YEAR(ها و سابقه فعاليت درجه ريسك دارايي. قوي از نظر آماري معنادارند

درصد  99توان گفت  و معناداري آن، مي 1 همچنين با توجه به ضريب . معناست بي )D(مالكيت
درصد از آن به خطاي تصادفي نسبت 1شود و تنها  كارايي توضيح داده مي انحراف از مرز با عدم 

با مالحظه ضرايب تخميني و با توجه . رو، تخمين از قوت بااليي برخوردار است ازاين. شود داده مي
توان  أثير مقياس قرار ندارند و بدون بعد هستند؛ ميكننده ناكارايي تحت ت به اينكه متغيرهاي تعيين

هاي غيرقيمتي شامل شدت تمايز توليد، تبليغات و رتبه الكترونيك با فرض ثابت  گفت استراتژي
ها در نمونه مورد  اقتصادي تأثير معناداري بر عملكرد بانكبودن ساير شرايط، از نظر آماري و 

                                                                                                                   
  .شود بقيه به عوامل تصادفي نسبت داده مي. دهد يابد، نشان مي كارايي اختصاص مي  سهم انحراف از مرز را كه به عدم γپارامتر  -1



  44سال دوازدهم شماره  )ايراني - رويكرد اسالمي( فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي      254

 

اندازه، هاي  شاخص. اند بررسي داشته
ها، درجه تمركز و سابقه  يسك دارايير

عنوان متغيرهاي كنترل تأثير  فعاليت نيز به
اثر . اند ها داشته معناداري بر عملكرد بانك

اي مستقيم و بقيه  ها با رابطه ريسك دارايي
كارايي  اي معكوس عدم عوامل با رابطه

نتايج . دهند ها را تحت تاثير قرار مي بانك
ينه براساس آزمون مدل به  مربوط به تبيين

، 2فرضيات مختلف، در جدول شماره 
  . نمايش داده شده است

اي  مرحله منظور كنترل نتايج روش تك به
هاي پانل مرزي تصادفي از روش  داده

برتر نيز براي  اي كارايي  ناپارامتري دومرحله
بررسي عوامل مؤثر بر كارايي استفاده 

كارايي   در اين مدل نيز رابطه عدم. ايم كرده
اي از  واحدهاي تحت بررسي و مجموعه

متغيرهاي محيطي از طريق تحليل رگرسيون در 
ابتدا نمرات كارايي . شود دو مرحله انجام مي

با استفاده از روش كارايي برتر با فرض بازده 
محاسبه  محور ه مقياس و نگرش نهادهثابت ب
ها و  در اين روش، تركيب نهاده. شدند

. هاي قبلي هستند ستاده همان تركيب مدل
، نمرات كارايي محدود بين صفر و برتر  دليل استفاده از روش كارايي بايد توجه كرد كه اكنون به 

در تعيين . براي تخمين مدل استفاده كرد OLSتوان از روش  رو، مي ازاين. يك نخواهند بود
دليل اين انتخاب آن است كه . شود محور انتخاب مي گيري نهاده با جهت DEAكارايي، مدل 

پارامترها  توضيح ضريب tمقدار
B0 عرض از مبدا   11.04 11.52

B1 t= زمان  ‐0.095 ‐0.32

B2 1/2 (t*t) ‐0.00078 ‐0.28

B3 x1=ln( نيروی  کار) ‐4.36 ‐8.11

B4 x2=ln( تعداد   شعب) 4.9 8.2

B5 x3=ln(مجموع هزينه ها) ‐0.34 ‐0.67

B6 1/2(x1*x1) 0.52 1.82

B7 1/2(x1*x2) ‐2.2 ‐5.03

B8 1/2(x1*x3) 1.95 3.82

B9 1/2(x2*x2) 1.03 3.93

B10 1/2(x2*x3) ‐62 ‐1.84

B11 1/2(x3*x3) ‐0.78 ‐2.76

B12 x1*t ‐0.36 ‐1.73

B13 x2*t 0.26 1.92

B14 x3*t 0.22 1.37

σ0 عرض از مبدا   3.29 6.77

σ1 (D)ساختار مالكيت 0.64 0.94

σ2  (SIZE )اندازه ‐0.14 ‐3.51

σ3  (DOE )رتبه الكترونيك ‐0.0041 ‐8.96

σ4  (ADV )تبليغات ‐3.72 ‐3.76

σ5  (DIV )تنوع توليد ‐0.12 ‐22.78

σ6  (RISK )ريسك داراييها 0.52 1.6

σ7  (HHI )  درجه تمركز بازار ‐9.71 ‐7.3

σ8  (YEAR )سابقه فعاليت ‐0.0023 ‐1.7

δ^2 0.029 ‐1.7

gama 0.99 116414.33

log likelihood function

1 جدول 2-  جدول نتايج كوئلي 995

48.52

 .هاي تحقيقيافته: مأخذ
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همچنين براي . 1كنند، تعهد دارند تقاضا را تأمين كنند ها خدمات عمومي فراهم مي وقتي بنگاه
ي بزرگ با ها مقايسه بانك CRSفرض . شود استفاده مي CRSمحاسبه نمرات كارايي از فرض 

كه  تأكيد كردند جايي) 2001( 3ديزن و همكاران. 2سازد  پذير مي تر را امكان هاي كوچك بانك
احتياط شود،  VRSكارگيري مدل  هاي مورد بررسي وجود دارد، بايد در به تنوع در اندازه شركت

با توجه به اينكه . 4وندبندي ش هاي بزرگ و كوچك گرايش دارند بيش از حد درجه زيرا شركت
مناسب  VRSهاي بزرگ دولتي است، فرض  در اين تحقيق، نمونه مورد بررسي شامل بانك

كه با فرض بازده ثابت به مقياس و  CCRريزي  رو، نمرات كارايي با مدل برنامه ازاين. نخواهد بود
يي در مرحله اول پس از آنكه نمرات كارا. شود ها طراحي شده است، محاسبه مي نگرش به نهاده

  . شوند محاسبه شدند، اين نمرات روي متغيرهاي توضيحي برازش مي
توان از دو روش اثرات ثابت يا تصادفي براي تخمين  هاي تركيبي، مي با توجه به استفاده از داده

. ايم استفاده كرده 5تر است، از آزمون هاسمن براي تشخيص اينكه كدام روش مناسب. استفاده كرد
هاي مورد نظر پس از انجام آزمون هاسمن روش اثرات تصادفي بر روش اثرات  موعه دادهدر مج

تخمين اين مدل  ابتدا براي  تمام متغيرهاي توضيحي و سپس با حذف . 6شود ثابت ترجيح داده مي
هاي  نتايج تخمين رگرسيون يادشده مفروض به مدل. معنا انجام شده است برخي متغيرهاي بي

تمام  شود كه عالمات از اين جدول مشاهده مي. ، آورده شده است3ول شماره مختلف، در جد
هاي غيرقيمتي شدت تبليغات و  ضرايب ابزارهاي مورد استفاده در سياست. ضرايب، مطابق انتظارند

اگرچه تأثير شدت تمايز . ها دارند درجه الكترونيكي بانك تأثير مثبت و معناداري بر كارايي بانك
  . م معناداري اقتصادي، فاقد معناداري آماري استرغ توليد به

  

                                                                                                                   
1- Maccedo, 2003, PP. 15. 
2- Jackson and Fethi, 2000, PP. 11. 
3- Deson etal. 
4- Arrif and Can, 2008, PP. 263. 
5- Hausman Test 

  .شودرد نمي  H0فرض  prob> chi2= 0.1542و   با توجه به اينكه  -4
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  نتايج تخمين مدل كارايي برتر -3جدول 

  
  .هاي تحقيق يافته: مأخذ

  نتيجه گيري -6
هاي اخير بر عملكرد  هاي كشور در طول سال هاي غيرقيمتي مورد استفاده بانك تأثير سياست در اين مقاله

از  اي مرحله هاي تركيبي يك اين منظور عالوه بر مدل داده براي. آنها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
نتايج اين تحقيق از دو جهت حايز . نيز استفاده كرديم برتر پارامتريك كارايي  اي شبه مدل دومرحله

هاي مختلف براي بررسي نقش عوامل مؤثر بر  كارگيري مدل اهميت است؛ نخست اينكه با به
قسمت دوم نتايج اين تحقيق، توضيح عوامل مؤثر بر . ها پرداختيم لعملكرد، به مقايسه نتايج اين مد

در اين خصوص در . هاي غيرقيمتي است ها در ايران با تمركز بر استراتژي تفاوت كارايي بانك
هايي مانند ساختار مالكيت، اندازه بانك،  توان چنين نتيجه گرفت كه با كنترل تفاوت مجموع مي

هاي غيرقيمتي  هايي كه توجه بيشتري به استراتژي ساختار بازار، بانكدرجه ريسك فعاليت و 
ها با افزايش شدت  عبارت ديگر، عملكرد بانك به. اند اند از كارايي باالتري برخوردار بوده داشته

  .ها، ميل به بهبود دارد تمايز توليد، شدت تبليغات و رتبه الكترونيك بانك
 

  منابع
 فارسي -الف

 ،1380- 1383هاي كشور در طول دوره زماني  ، ارزيابي سطح كارايي هزينه بانك)1386(حمد نژاد، م اميدي
   . مجموعه مقاالت هجدهمين همايش بانكداري اسالمي، مؤسسه عالي بانكداري ايران

  .، مؤسسه عالي بانكداري ايران1384، گزارش نظام بانكي كشور در سال )1385(نژاد، محمد  اميدي
  .، مؤسسه عالي بانكداري ايران1385، گزارش نظام بانكي كشور در سال )1386(د نژاد، محم اميدي

ef ضريب z‐value ضريب z‐value ضريب z‐value ضريب z‐value
D -0.55 ***-3.91 0.57 ***-3.76 0.58 ***-3.38 0.52 ***-5.01
SIZE E4.56 -07 1.49 E5.61 -07 *1.82 E6.42 -07 **2.05 E6.20 +07 **2
DOE 0.001 ***4.74 E1.50 -03 ***4.53 0.0016 ***5.42 0.0016 ***5.47
ADV 2.73 **2.21 2.76 **2.31 2.85 **2.64 2.86 ***2.64
DIV 0.0001 0.15 -0.0002 -0.27
RISK -0.187 0.68
HHI 1.54 1.17 1.68 1.29 1.88 1.46 1.7 1.36
Y 0.0008 0.43 0.001 0.48 0.0011 0.44
Cons 0.6376 2.93 0.57 2.72 0.53 ***2.51 0.56 ***2.72
R^2‐overall 0.81 0.79 0.79 0.79

Model1 Model2 Model3 Model4
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، تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر ناكارايي سيستم بانكداري ايران با )1378(مهين، سميه  جهان
  . نامه كارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا هاي پارامتري و ناپارامتري مرزي، پايان استفاده از روش

، مؤسسه عالي 1382، گزارش عملكرد نظام بانكي كشور در سال )1383(پرويز  ساسان گهر،
  . بانكداري ايران

، گزارش عملكرد نظام بانكي كشور در سال )1384(ساسان گهر، پرويز و سيدمحمد كريمي 
  . ، مؤسسه عالي بانكداري ايران1383

، گزارش عملكرد نظام بانكي كشور در سال )1385(كريمي، سيدمحمد و محمدرضا طوسي 
  . ، مؤسسه عالي بانكداري ايران1384

، عملكرد )1387(هاي دولتي  وزارت امور اقتصادي  و دارايي، معاونت امور بانكي، بيمه و شركت
  . 13-1، فصلنامه بانك، شماره 1386هاي دولتي و خصوصي در پايان اسفند  بانك
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