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چکیده
محاسبهی میزان کارایی و تعیین عوامل موثر بر آن در محیط رقابتی بانکها به دلیل امکان
تعاریف متعدد از نهادهها و ستادهها ،پیچیده است .بنابراین با توجه به وجود رویکردهای
متفاوت ،رویکرد واسطهای با نگرش درآمدی در تطبیق با قانون عملیات بانکی بدون ربا ،انتخاب
گردیده است .سپس با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادهها ،کارایی شانزده بانک دولتی و
خصوصی در حالت بازدهی متغیر و با فرض نهاده محور برآورد شده است و آنگاه با استفاده از
رویکرد دادههای ترکیبی روش اثر تصادفی ،عوامل داخلی و بیرونی موثر بر کارایی بانکها
تصریح شده است .مطابق نتایج به دست آمده ،متوسط کارایی بانکهای کشور طی دورهی مورد
بررسی 01 ،درصد است و بر اساس نتایج مدل اثرات تصادفی ،رابطهی منفی و معناداری با
متغیرهای ضریب ریسک اعتباری ،سهم سرانه (شعبه) در بازار سپردهها و رابطهی مثبت و
معناداری با متغیرهای تعداد خودپردازها ،شاخص قیمت مصرفکننده و متغیرهای مجازی
نماگر بانکهای تخصصی و خصوصی دارد.
طبقهبندی G21 ،G24 ،C87 :JEL
کلید واژهها :کارایی ،روش تحلیل پوششی دادهها ،دادههای ترکیبی ،بانک
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 .3مقدمه
در یک دههیگذشته ،ورود بانک های خصوصی باعث ایجاد رقابت فزاینده بین بانککهکا
شده است .در این فضای رقابتی ،سنجش کارایی بانک از اهمیکت بکاییی بکرای مکدیران
بانک وسهامداران برخوردار است ،زیرا مدیران ،برای بکاقی مانکدن در عرصکهی رقابکت بکا
سایر بانکها نیازمند رسیدن به بایترین سطح کارایی هستند و از سوی دیگر ذینفعکان
بانک ها میدانند که ،افزایش کارایی همکواره تکو م بکا ککاهش قیمکت و افکزایشکیفیکت
خدمات خواهد بود ،لیکن در این فضکای موصکوف شکاهد عملککرد و ککارایی مناسکبی از
سوی بانکها نمیباشند.
با این که الزامات این فضای رقابتی در اقتصاد ایران ،بهرغم تاکیدات برنامههکای ههکارم و
پنجم توسعه ی اقتصادی و نیز سیاستهای کلی اصل  22قانون اساسکی شکامل مداخلکه
کمتر دولت ،تمرکزکمتر بازار و امکان بیشتر ورود بانکهای تجاری زمینه کارایی و رشکد
بیشتر فراهم نگردید و متأسفانه ادبیکات سکرکوب مکالی و پیامکدهای نکا ر بکه مالکیکت
صحیح دولت بر نظام بانکی ،نظیر نرخ ذخیکرهی قکانونی بکای ،اعمکال سکرف نکرخ بهکره،
هدایت و کنترل اعتبارات وجود دارد .3بنابراین به دلیل اقتصاد بانک محوری کشکورمان،
افزایش کارایی واسطه گری در بازار مالی ،نرش بسزایی در تأمین مالی بنگاهها در راستای
برنامههای توسعه ی اقتصادی کشور ،عالوه بر نرش موثر و پویکا بکهعنکوان واسکطه وجکوه
بودن در بازار پولی دارد.
اما به دلیل نبود امکان شناسایی دقیق و تعیین نهادهها و ستادهها ،بهویژه در بنگکاههکای
ارایهکننده ی خدمات نسبت به بنگاههای تولیکدی ،محاسکبهی میکزانککارایی ،مشککل و
پیچیده است .بنابراینضمن بیان رویکردهای متفاوت ،نظیر تولیدی ،واسطهای ،عملیکاتی
و مدرن در شناسایی نهادهها و ستادهها ،نسبت به انتخاب رویکردی که مطابق بکا اصکول
بانکداری اسالمی و قانون عملیات بانکی بدون ربکا ،ککه بانککهکا وکیکل سکپردهگکذاران
هسکتند ،رویکککرد واسککطهای بککا نگکرش درآمککدی برگزیککده مککیشکود .بککهنحککوی کککه در
مطالعهیحاضر ،با در نظر گرفتن سپردهی بانک(سپردههای جکاری کوتکاه مکدت و بلنکد
مدت) ،دارایی های ثابت و پرسنل بانک به عنوان نهادههای بانکک و تسکهیالت پرداختکی
به عنوان ستاده بانک ،به محاسبه میزان کارایی با روش تحلیکل پوششکی داده هکا 2اقکدام
شده است .سپس با روش تحلیل داده هکای ترکیبکی ،عوامکل مکوثر بکر ککارایی بانککهکا
3

 .مطالب برگزیده از خبرگذاری دانشجویان ایران
)-Data Envelopment Analysis(DEA

2
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برگرفته از شرایط داخلی بانک ،شرایط حاکم بر صکنعت بانککداری و وضکعیت اقتصکادی
کشور بر عملکرد سیستم بانکی کشور ،مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
این مراله در پنج بخش سازماندهی شده است که پس از مردمه ،به بیان ادبیات موضوع
در صنعت بانکداریکشور براساس مطالعات تجربی دربخش اول میپردازیم .در بخش
دوم به بیان مدل پرداخته و در بخش سوم مبانی سنجش کارایی بر مبنای روش
دادههای پوششی و اندازهگیری کارایی صنعت بانکداری کشور ،طی دوره 3101-3131
بررسی میشود و در بخش ههارم به شناسایی عوامل موثر بر عملکرد و کارایی بانکهای
کشور بر اساس روش دادههای ترکیبی اقدام نموده و نهایتا در بخش پنجم ،نتایج حاصل
از بخشهای قبلی بههمراه ارائهی پیشنهادات به بحث گذاشته میشود.

 .4مروری بر مطالعات گذشته
درباره محاسبه شاخص کارایی سیستم بانکی ،مطالعات بسیاری صورت گرفته است .در
اینجا صرفا به منظور ارائه ی نوع مطالعاتی که در مورد محاسبه کارایی سیستم بانکی با
روش تحلیل پوششی دادهها صورت گرفته است ،اشاره میگردد.
حمید برهانی ( )3111برای محاسبهی کارایی شبکهی بانکی به روش برنامهریزی خطی،
اطالعات مربوط به سال 3111بانک صادرات درسطح سرپرستیهای استانی و اطالعات
سایر بانکها را مطالعه نموده است .نهادهای این تحریق شامل :نیروی کار ،ماندهی
خالص داراییهای ثابت و سپردهها و ستادهها شامل :خالص تسهیالت عرود ،ماندهی
تسهیالت ،اعتبارات پرداختی ،ماندهی مشارکتها ،اعتبارات اسنادی و ضمانتنامهها
میباشد .نهایتا وی ارتباط کارایی با اندازه و تعداد شعب و سطح تحصیالت کارکنان،
سود و زیان و نسبت دارایی ها را مورد آزمون قرار داده و ارتباط مثبت بین کارایی با
ههار متغیر اول و ارتباط منفی بین کارایی و نسبت داراییهای ثابت به کل دارایی را
تأیید نموده است.
امیری و رئیس صفری( )3101معیار کارایی در بانکهایتجاری را تعریف و محاسبه
کردهاند .هدف آنها شناسایی کاستیهای برنامهریزی قبلی در نظام بانکی ،با استفاده از
شاخص کارایی بوده است .همچنین شاخص عدم کارایی در بانکهای صادرات و سپه را
محاسبه نمودهاند .آنها پس از معرفی هدف جذب سپرده بانکها ،به عنوان عامل عدم
کارایی ،به نرد نظام بانکی ایران از رویکرد نهادگرایانه پرداختهاند.
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بررسیکارایی  1بانک تجاری ملی ،صادرات ،تجارت ،ملت ،سپه ،رفاه و  2بانک تخصصی
مسکن ،کشاورزی ،توسعه صادرات و صنعت و معدن دردورهی زمانی(3110ک  )3111نیز
موضوع بررسی عظیمیحسینی و هادیان( )3101بوده است .نهادهها شامل :تعداد
کارکنان ،سپرده ،داراییهای ثابت و ستادهها شامل تسهیالت در قالب عرود اسالمی و
قانون تجارت ،و وام و اعتبارات اسنادی بوده و نتیجه تحریق ،بیشترین ناکارایی فنی را
مربوط به بانک ملت و بیشترین ناکارایی تخصصی اقتصادی را مربوط به بانک تجارت
شناساییکرده است.کارایی فنی  0242درصد،کاراییتخصیصی  0142درصد کارایی
اقتصادی 1241درصد بوده است.
صفا مطلق ( )3102نیز کارایی 32شعبه بانک سامان در تهران و سایر شهرستانهای
کشور را در مراطع سه ماهه طی دوره (01ک )3102با روش تحلیل دادهها محاسبه
نموده است .وی داراییها ،پرسنل و تعداد ماههای فعالیت را به عنوان نهاده و سپردهها و
تسهیالت و خدمات را به عنوان ستاده در نظر گرفته است .همچنین وی تاثیر سابره
فعالیت ،نسبت دارایی ثابت به کل داراییها ،میزان توسعهیافتگی ،نسبت پرسنل مرد به
زن را به کارایی  ،بررسی کرده و نتیجه گرفته است که سه عامل اول ،اثر مثبت و عامل
ههارم ،اثر منفی بر کارایی داشته است.
ابراهیمی ،اکبری ،مصرینژاد و اسدی ابوالوردی( )3101به بررسی میزان کارایی
بانکهای دولتی استان اصفهان با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها پرداختهاند ،در
این تحریق کارایی و بهره وری  3بانک دولتی استان اصفهان از نظر فنی ،با استفاده از
مفهوم تابع تولید به روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها ( ،)DEAبرای دوره 01ک
 3102با استفاده از نرم افزار  DEAPاندازهگیری شده است .همچنین این تحریق
براساس دو مرحله :بازدهی ثابت نسبت به مریاس و حداقلسازی نهاده ،بازدهی متغیر
نسبت به مریاس و حداقلسازی نهاده و تلری بانک به عنوان یک بنگاه تولیدی انجام
شده است .براساس نتایج این تحریق با فرض بازدهی ثابت نسبت به مریاس تولید ،کلیه
بانک ها به جز بانک مسکن و با فرض بازدهی متغیر نسبت به مریاس ،سه بانک ملی،
مسکن و توسعه صادرات کارا بوده است.
حسین زاده بحرینی ،ناجی میدانی و هانه گیر( )3101ضمن بررسی ساختار نظام بانکی
در ایران ،کارایی اقتصادی در گرو بانکهای خصوصی و دولتی ،با فرض بازدهی متغیر
نسبت به مریاس مورد بررسی ومرایسه قرار میگیرد .در این تحلیل ،از دو نگرش
واسطهای با رویکرد درآمدی و نگرش واسطهای با رویکرد ارزش افزوده استفاده میشود.
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محاسبهی کارایی ،با استفاده از رویکرد نخست نشان میدهد کارایی اقتصادی بانکهای
دولتی بیشتر از بانکهای خصوصی است که علت آن نیز پایین بودن میزان کارایی
تخصیصی بانک های خصوصی به دلیل تازه تاسیس بودن و نیز دیدگاههای مدیریتی
متفاوت این نوع بانکها در استفاده از نهادههای تولید است .در نگرش دوم کارایی
اقتصادی بانکهای خصوصی بیشتر از بانکهای دولتی است و علت اصلی آن ،بای بودن
میزان کارایی فنی در این بانکهاست.
خدادادکاشی ،جعفری لیالب ( ،)3133بر اساس نظریهی ساختارگرایان ،مبنی بر تاثیر
ساختار بر عملکرد در نظام بانکی ایران ،به بررسی اطالعات مربوط به هفت بانک
خصوصی و دولتی کشور ،طی سالهای  3101ک 3101با استفاده از روش دادههای پانلی
مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است .ابتدا بهرهوری بهعنوان شاخص عملکرد سیستم
بانکی با استفاده از شاخص ترنکویست ک تایل محاسبه شد ،سپس تاثیر عوامل مختلف
درونی ،ساختاری صنعتی و محیطی برروی بهره وری بانک ارزیابی گردیده است .نتایج
تحریق بیانگر عدم تأیید نظریهی ساختارگرایان در صنعت بانکداری ایران میباشد.
عمران)2111(3عملکردمالی وعملیاتی نمونهی از دوازده بانک مصرطی دوره 3331 -33
دردورهی کنترل بانکهای خصوصی ،مورد بررسی قرارداده است .برخی نسبتهای
سودآوری و نردینگی بانکهای خصوصی بصورت معناداری ،کاهش یافته؛ اما سایر
معیارهای عملکردی تغییر نیافته است .عمکرد نسبی بانکهای خصوصی نسبت به سایر
بانکهای با مالکیت متفاوت ،بهتر بوده است و نتیجه میگیرد که بانکهای خصوصی
قابلیت اصالح پذیری بیشتری دارند.
هسایو 2وهمکاران( )2131اثر تجدید ساختار مالی را برکارایی بانکهای تجاری تایوان با
روش تحلیل پوششی دادهها طی دوره  2111-2111مورد بررسی قرارداده و بانکها
دارای کارایی عملیاتی کمتری طی دورهی اصالح ساختاری  2112 -2111نسبت به
دوره پیش  2111-2113بوده وکارایی بعد از اصالح مالی بهبود یافته است.

 .3مبانیسنجشکارایی
 .3-3روش تحلیل پوششی دادهها
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اندازه گیکری ککارایی بکه دو روش پارامتریکک و ناپارامتریکک انجکام مکیگیکرد؛ در روش
پارامتریک ابتدا یک شکل خاص برای تابع تولید در نظر گرفته می شود ،سپس بکا یککی
از روشهای برآورد توابع که در آمار و اقتصادسنجی مرسوم است ،بعد از بکرآورد ضکرایب
مجهول تابع مورد نظر ،کارایی محاسبه میگردد .روش ناپارامتری نیز به کمکک تکنیکک
برنامه ریزی ریاضی به محاسبه کارایی نسبی بنگاهها میپردازد و دیگر نیکازی بکه بکرآورد
تابع تولید نیست .پایهگذار روشهای ناپکارامتری در محاسکبه ککارایی وارزیکابی عملککرد
واحدهای تصمیمگیری اقتصاددانی بهنام فارل بود ،که در سکال  3311در مرالکهای روش
اندازهگیری کارایی را بر مبنای تئوریهای اقتصادی معرفی نمود.
هارنز،کوپرو رودس( 3)CCRدر سال  3310با استفاده از برنامهریزی ریاضی ،روش
ناپارامتری فارل را برای سیستمی با ورودی و خروجی هندگانه ،تعمیم دادند که مدل
معرفی شده  CCRنامگرفت .مدل پیشنهادی آنان بر مبنای بازده ثابت نسبت به
2
مریاس ،به بررسی عملکرد واحدها میپردازد .در سال 3302بنکر،هارنز وکوپر()BCC
مدل  CCRرا به حالتهای با بازده متغیر ،تعمیم دادند که مدل آنها  BCCنام گرفت.
امروز محاسبه کارایی و ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیمگیرنده بهواسطه استفاده از
برنامهریزی ریاضی ،به تحلیل پوششی دادهها ( )DEAمعروف شده است.
در این مدل بنگاههایی که بر طبق اصول حداقل هزینه (کارا) فعالیت مینمایند ،بر روی
تابع تولید یکسان قرار میگیرند و برای آنها میزان کارایی صددرصد اعالم میگردد.
برای تحلیل  DEAدر برآورد تابع تولید یکسان ،به پیش فرض خاصی در مورد شکل
تابع نیازی نیست .این روش ،کارایی یک بنگاه را نسبت به کارایی سایر بنگاهها
اندازه گیری مینماید.
 .3-3-3مدل چارنز,کوپر و رودس()CCR

ابداعکنندگان این روش ،تعریف مهندسی کارایی را که ،صورت نسبت یک محصول به
عوامل تولید بود ،به هند عامل تولید و هند محصول تعمیم دادند .هارنز ،کوپر و رودس
مشکلی را که در تعیین یک مجموعه مشترک وزنها از ستادهها و نهادهها برای ارزیابی
کارایی یک واحد وجود داشت ،تشخیص دادند .آنها پیشنهاد کردند که هر واحد باید
وزنهایی که میتواند انتخاب کند .مدل یادشده در سال  3310به این علت مشهور
گشت که توانست مشکل محاسبه ضرایب را بر طرف کند ،ضرایب به دست آمده در این
1

). Charness,Cooper & Rnodes(CCR
). Banker,Charnes,Cooper(BCC

2
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روش بیانگر همان قیمتهای سایهای 3می باشد .مدل  CCRپس از تعیین منحنی مرز
کارا ،مشخص میکند که واحدهای تصمیم گیرنده در کجای این مرز قرار دارند .برای
رسیدن به مرز کارا هه ترکیبی از نهادهها و ستادهها را میبایست انتخاب کنند ،که این
امر میسر نمیشد مگر به وسیله مشخص کردن ضرایب نهادهها و ستادهها برای هر
واحد .در واقع شاهکار و نرطه ی عطف مدل فوق این بود که توانست با استفاده از روش
برنامهریزی فعلی ،ضرایب یادشده را محاسبه کند.
2
مدل  CCRمی تواند به صورت مدل بازدهی ثابت نسبت به مریاس  CRSو مدل
بازدهی متغیر نسبت به مریاس ( 1)VRSبیان گردد.2
مدل  CCRبا واحد ثابت نسبت به مریاس ،کارایی فنی را ارائه می نمود که کارایی فنی
خالص و یا کارایی مدیریت همان کارایی  Xاست که بیانگر توانایی بنگاه در کسب
حداکثر محصول از مردار معین نهاده ها و یا استفاده از حداقل نهاده ها برای دستیابی
به میزان معین ستاده است [ ]3و کارایی ناشی از صرفهجویی مریاس یک بنگاه را در بر
میگیرد .مدل  CCRبر مبنای حداقل سازی عوامل تولید و با حداقل بازده ثابت نسبت
به مریاس به شرح ذیل می باشد:
yi

()3

,v>0

i = 1,…,n

v'xi= 1
yi – xi ≤ 0

Max
s.t

 µو  vبروارد وزنهای محصویت و عوامل تولید و  v',µترانسپوزه  µو  vمکیباشکد Y .و

 Xماتریسهای عوامل تولید و محصویت میباشند.
 .4-3-3مدل بنکر,چارنز وکوپر ()BCC

بنکر ،هازنروکوپر( )3302مدل قبلی ( )CCRرا بکه گونکه ای گسکترش دادنکد ککه بکازده
متغیر نسبت به مریاس را در برگیرد .استفاده از فرض بکازده ثابکت نسکبت بکه مریکاس،
زمانی که بنگاه ها در مریاس بهینه فعالیت نمی نمایند ،مرادیر محاسبه شدهکارایی فنکی،
(شامل کارایی مریاس) تحلیل را دهار اختالل خواهد کرد .استفاده از بازده متغیر نسبت
به مریاس ،موجب می شود با محاسبه ککارایی فنکی بکر حسکب مرکادیر ککارایی ناشکی از
1

. Shadow Price.
. Constant Returns to Scale
3
. Variable Returns to Scale
 .تحلیل میزان کارایی بنگاه ها در حالت بازده ثابت نسبت به مریاس  CRSرا می توان به عنوان هدف بلند مدت ودر حالت
بازده متغیر نسبت به مریاس ( )VRSرا به عنوان هدف کوتاه مدت برای بنگاه های غیر کارا در نظر گرفت
2
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مریاس و کارایی ناشی از مدیریت ،تحلیل بسیار دقیری ارائه گردد .انجکام ایکن مهکم ،در
فرموله کردن مسأله دوگان در برنامه ریزی خطی با بازده ثابت نسبت به مریکاس بااضکافه
نمودن محدودیت ( NI´λ=1قید محدب) به برنامهریزی خطی قبلکی ( )3محاسکبات بکا
بازده متغیر نسبت به مریاس انجام میشود.
s.t

()2
3

 λیک مرحله  N×1شامل اعداد ثابت میباشد که وزنهای مجموعهی مرجکع را نشکان
میدهد .در حریرت با حذف محدودیت بازدهی ثابت نسبت به مریاس ،یک قید در مکورد
ضرایب مسأله برنامهریزی خطی اضافه میگردد .مرکدار  Ѳانکدازه ی ککارایی فنکی نهکاده
بانک  DMUرا به دست میدهد .با حذف محدودیت بازدهی ثابت نسکبت بکه مریکاس،
بازدهی نسبت به مریاس بر روی مرز مجموعه امکانکات تولیکد متغیکر خواهکد شکد ،ایکن
حالت  ،بازدهی متغیر نسبت به مریاس )VRS( ،نامیده می شود (امامی میبدی.)3131،

 .4-3نگرشهایمتفاوت در مورد بکارگیری نهاده و ستادهها
در سالهای اخیر تحریرات زیادی برای اندازهگیری کارایی در صنعت بانکداری انجام
شده است .از مهمترین اجزاء و مراحل این مطالعات ،تصمیمگیری درباره تعریف نهادهها
و ستادهها در صنعت بانکداری است .در مطالعات مربوط به کارایی صنعت بانکداری
رویکردهای متعددی در تعیین و تعریف نهادهها و ستادهها وجود دارد که عبارتند از:
رویکردهای تولیدی و واسطهای(ماتیویز ،)2131،2و نیز رویکردهای عملیاتی و مدرن
(حسین زاده بحرینی.)3101،
 .3-4-3نگرش تولیدی

3

در این نگرش بانکها موسسات خدماتی محسوب میشوند که با استفاده از سرمایه و
نیروی کار خود ،به تولید انواع متفاوتی از سپردهها و تسهیالت میپردازند که نگرش
حاکم بر مطالعات بانکداری تا دههی  3301بود.

1

. Reference Set
. Matthews
3
. Production Approach
2
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 .4-4-3نگرش واسطهای

3

در این روش بانکها به عنوان واسطهی وجوه محسوب میشوند .بر اساس این روش
بانکها با بهکارگیری سرمایه و نیروی کار خود ،سپردههای گردآوری شده را به وکالت از
مردم ،در پروژههای مختلف سرمایهگذاری میکنند .به طور کلی نگرش واسطهای شامل
سه نظریه است که عبارتند از :نظریهیدرآمدی 42نظریهی هزینه مصرف کننده1و
نظریهی ارزش افزوده.2

 .3-3نگرش عملیاتی (نظریه براساس درآمد)
در این نگرش عریده بر آن است که بانکها مثل واحدهای تجاری با اهداف مالی کسب
درآمد برای اداره کردن امور تجاری ،متحمل هزینهی کل میشوند .بر این اساس ،درآمد
کل (بهرهای یا غیر بهرهای) ستاده بانک و مخارج کل (بهرهای و مخارج عملیاتی) نهاده
بانک در نظر گرفته میشوند.

 .2-3نگرش مدرن
این نگرش تالش میکند تا برخی از مریاسهای ریسک را کامل کند .مانند هزینههای
واسطهای (نمایندگی و دیلی) و کیفیت خدمات بانکی .در این نظریه ،اجزای انفرادی
 1CAMELSاز جدولهای مالی بانکها ،به عنوان متغیر در تحلیلهای اجرایی استفاده
میشوند(حسین زاده بحرینی.)3101،

 .2-3نگرش مورد استفاده در این تحقیق
در مطالعات بررسی عملکرد بانکداری متعارف ،بیشتر از نگرش تولیدی استفاده میشود،
ولی غالب مطالعات از نگرش واسطهای استفاده کردهاند که با اصول بانکداری اسالمی و
1

. Intermadation Approach
 .3نهاده ها شامل سپرده های دیداری و دیگر موجودی ها (دیون بانکی) و منابع واقعی (نیروی کار و سرمایه فیزیکی) است.
ستاده ها شامل دارایی های به دست آمده از قبیل وام و سرمایه گذاری ها می باشد .در این نظریه ،سپرده مشتریان نیز به
عنوان یک داده تلری می شود
 .1این نظریه براساس نسبت مستریم خالص هر تولید مالی به درآمد بانک ،تعیین می کند که هر تولید مالی ،یک نهاده است
یا یک ستاده ،اگر بازدهی مالی یک دارایی از هزینه فرصت وجوه یا جانشین آن بیشتر باشد.لذا اگر هزینه مالی یک موجودی
بانکی کمتر از هزینه فرصت باشد آن جزء ستاده هاست ،در غیر این صورت نهاده در نظر گرفته می شود.
2
 .سپرده ها به صورت یک ستاده توجه دارد،برای اینکه آنهاسهم عمده ای ازارزش افزوده راشکل میدهند .درواقع هدف جمع

آوری وجوه سپرده گذاران،باعث رقابت میان بانکهابرای جذب مشتریان بیشترمیشود.
(C)Capital protectiion .5پشتیبانیسرمایه quality

(A)assetکیفیت

دارایی

(M)managment

competenceشایستگی مدیریت  (E)earning strengthتوانایی درآمد  (L)Liquidity risk exposureارائه ریسک
نردینگی  (S)marginal risk senitivityحساسیت ریسک بازار
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قانون عملیات بانکی بدون ربا که بانک وکیل سپردهگذاری است ،سازگارتر میباشد
(حسینی ،عین عیان و سوری .)3100 ،بنابراین به تبعیت مطالعات انجام گرفته در این
مراله از نگرش واسطهای با رویکرد درآمدی استفاده شده است .به این ترتیب که بانک،
ابتدا با ترکیب نهادههای سرمایه و نیروی کار و سپرده به ارائهی تسهیالت و یا
سرمایهگذاری اقدام میکند .لذا در مطالعهی حاضر ،سپردههای بانک (سپرده های جاری
کوتاهمدت و بلندمدت) داراییهای ثابت و پرسنل بانک به عنوان نهادههای بانک و
تسهیالتپرداختی بهعنوان ستادهی بانک در نظر گرفته شده است .ضمنا با توجه با
رابطهی تجربی بین تعداد بنگاههای تحت بررسی( ،)3DMUدر سنجش با مجموع تعداد
ورودیها و خروجیها ،باید از رابطهی زیر پیروی کند(امامی میبدی31314و محمودی
خوشرو و قاسمی:)3103 ،
(تعداد خروجی ها  +تعداد ورودی ها)  > 1تعداد  DMUهای تحت بررسی ،و یا
(خروجی ها * ورودی ها)  > 2تعداد  DMUهای تحت بررسی
که در این تحریق این نکته رعایت شده است.

 .2-3دادهها و نمونه
با توجه به سپری شدن سالهای متمادی از ورود بانکهای خصوصی به اقتصاد کشور،
مرایسه عملکرد بانکهایدولتی ،تخصصی وخصوصی میتواند با لحاظ تمامی آنها4
نمونه ی مناسب جهت بررسی دیدگاه طرح شده باشد .بنابراین نمونه بانکها در این
مطالعه شامل شانزده بانک سیستم بانکی کشورکه عبارتند از :بانکهای تجاری(ملی،
ملت ،صادرات ،تجارت ،رفاه کارگران،سپه) ،بانکهای تخصصی(کشاورزی ،مسکن،
صنعت ومعدن) و بانکهای خصوصی( اقتصاد نوین ،پاسارگاد ،سامان ،کارآفرین ،سرمایه،
سینا و پارسیان) طی دوره زمانی  3101-3131بر اساس اطالعات ارائه شده آنان به
بانک مرکزی ج.ا.ا و گزارشهای مالی مندرج درسایت بانکهای یادشده است.

 .2-3برآورد کارایی سیستم بانکی کشور
پس از تعیین عملیاتی ورودیها و خروجیها در تحریق با استفاده از روش
برنامهریزیخطی ناپارامتریک ( ،)DEAکارایی کلی شانزده بانک در فاصله
3131ک  3101با فرض بازدهی متغیر نسبت به مریاس ،در حالت نهاده محور به کمک
نرم افزار  DEAP 2برآورد شد.

1

). Decisition Making Unit(DMU
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یزم به ذکر است اندازه گیری کارایی در دوحالت نهاده محور و ستاده محور ،با فرض
بازدهی ثابت نسبت به مریاس و بازدهی متغیر نسبت به مریاس ،امکان پذیر میباشد.
اما هدف ما فرط اندازهگیری کارایی در حالت بازدهی متغیر و با فرض نهاده محور می
باشد ،زیرا اوی :در حالت بازدهی ثابت نسبت به مریاس ،باید تمامی واحدهای تصمیم
گیرنده DUM ،ها در یک مریاس بهینه عمل نمایند ؛ اما عمال مسائل گوناگونی نظیر
رقابت ناقص ،سرکوب مالی و  ...باعث میشود که تعدادی از  DMUها در مریاس بهینه
عمل ننمایند ،که استفاده از مدل  VRSاین امکان را میدهد که محاسبه کارایی بهدور
از تاثیرات کارایی مریاس انجام می شود .ثانیا :انتخاب مدل مناسب به اندازه کنترل روی
ستادهها و نهاده ها بستگی دارد که هر کدام بیشتر قابل کنترل باشد ،مدل مناسب بر
همان اساس انتخاب می شود(خواجوی و دیگران.)3102،
میا نگین کارایی با استفاده از مدل مورد نظر  01درصد به این معنی که  01درصد از
هزینه های صرف شده در شرایط کارایی کامل با فرض وجود همین میزان نهادهها و
ستادهها و قیمت عوامل تولید ،طی دوره ی پنج ساله برای سیستم بانکی کشور کافی
بوده است .ضمنا روند کارایی بانکهای سیستم بانک کشور طی سالهای  3131ک 3101
در جدول شماره  (3پیوست) نشان داده شده است.
در جدول شماره ( )2نتایج اندازهگیری متوسط کارایی بانکها طی سالهای مورد
بررسی آمده است.
جدول  .4نتایج اندازهگیری کارایی بانک ها ( 3333ـ )3322
حداقل کارایی محاسبه شده

درصد بانک کارا

تعداد بانک کارا

میانگین کارایی

سال

%13

%21

2

%01

3101

%11
%21

%11
%11

1
1

%01
%13

3101
3100

%22

%22

1

%01

3103

%11

%11

3

%32

3131

ماخذ :محاسبات پژوهش

نتایج نشان میدهد که میانگین کارایی بانکها طی دوره (3131ک  )3101روند صعودی
به جز در سال  3100داشته است .بهطوری که طی سالهای یادشده ،افزایش در
میانگین کارایی بانکها مشاهده میشود .بیشترین میانگین کارایی ،مربوط به سال
 3131و کمترین میانگین کارایی ،در سال  3100می باشد .که میتواند ناشی از افزایش
کارایی بانکها و نیز تعداد بانکهای کارا در سال  3131باشد.
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همانطور که از جدول ( )1مشاهده میشود طی دورهی 3101تا  3131بیشترین کارایی
متعلق به بانکهای خصوصی و تخصصی به ترتیب با  33و  01درصد کارایی میباشد.
لذا مطابق با انتظار ،عملکرد بانکهای موصوف ،تأثیر مثبت بر کارایی سیستم بانکی طی
دوره مورد بررسی داشته باشند.
جدول ( .)3متوسط کارایی بانک ها به ترتیب سهم بازار منابع طی سال های  3333ـ 3322
متوسط بازار

بانکهای تجاری

متوسط کارایی

متوسط سهم

سایر بانک ها

متوسط کارایی

%33
%33

ملی
ملت

%11
%11

%242
%1

تخصصی
خصوصی

%33
%01

%31

صادرات

%13

%33

تجارت

%11

%1

سپه

%12

%1

رفاه

%13

منبع :یافته های پژوهش

 .2-3بررسی عوامل موثر برکارایی
برای تصریح عوامل موثر بر عملکرد سیستم بانکی ،ابتدا مشابه مطالعات انجامگرفته
نظیرخدادادکاشی ،لیالب( )3133و هسایو و دیگران( )2131پس از محاسبهی شاخص
کارایی ،عوامل موثر مختلف درونی ،بیرونی موثر بر کارایی بانکها در قالب یک تک
معادله رگرسیون ذیل برآورد میگردد:

و و

()1

t= 1,….,5

در آن  Effitمیزان شاخص کارایی بانک iام در زمان  tمیباشد .همچنین
بهترتیب ویژگیهای داخلی بانکها ،ساختار بازار و شرایط کالن اقتصادی میباشد،
که در ادامه به تعریف و روش اندازهگیری هر یک پرداخته میشود .متغیر وابسته در
معادله رگرسیونی مدل( )3کارایی فنی عوامل تولید میباشد ،اندازهی این متغیر با
استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها ،با رویکرد نهاده محور و با حالت بازدهی متغیر
،

،

به مریاس ،اندازهگیری میشود .مردار شاخص بانکهای مختلف طی سالهای مورد
مطالعه در جدول یک بیان شده است .برای بررسی تأثیر ویژگیهای داخلی بانکها ،از
متغیرهای سرمایه و اندازهی بانک استفاده میشود.
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سرمایهی بانک که در ترازنامه بانک ،در طرف بدهیها وارد شده است ،به عنوان یکی از
متغیرهای توضیحی مدل است که ،رابطهی مثبتی با کارایی بانک داشته باشد و اندازهی
بانک ،دیگر متغیر توضیحی و به صورت مسترل وارد مدل شده است .در این مطالعه ،کل
دارایی هر بانک ،به عنوان جانشینی برای اندازهی بانک بهکار میرود .که البته با فرض
آنکه ،رابطهی آن با کارایی به صورت غیرخطی است ،بنابراین شکل لگاریتمی آن وارد
مدل شده است.
برای بررسی نحوه ی تاثیر ساختار بازار نیز ،از شاخص مالکیت و سهم بازاری بانکها
استفاده شدهاست که شاخصهای به کاررفته برای اندازه گیری آن به شرح زیر است:
برای بیان اثرات مالکیت از متغیرهای مجازی (موهومی) استفاده شده است که مردار آن
برای بانکهای خصوصی و نیز برای بانکهای تخصصی ،یک وسایر بانکها ،صفر
میباشد .سهم بازاری بانکها نیز براساس میزان سپردهی جذب کننده توسط بانک،
محاسبهشده است .نرخ تورم و هرخهی اقتصادی ،از دیگر متغیر های توضیحی مدل
برای بیان تاثیر شرایط کالن اقتصادی بر کارایی بانک میباشند که از شاخص قیمت
مصرفکننده به عنوانی بیانی از تورم و تولید ناخالص داخلی ( ،)GDPبرای بیان
هرخههای اقتصادی استفاده میگردد.

 .2برآورد مدل
 .3-2روش برآورد
هدف ،برآورد پارامترهای رابطهی( )1میباشد .با توجه به وجود دادههای مربوط به
شانزده بانک مورد بررسی طی دورهی زمانی تحریق ( )3101-3131و تلفیق دادهها که
در مجموع  01مشاهده را به وجود آوردهاند .از روش تحلیل دادههای ترکیبی متوازن
جهت برآورد پارامترها با کمک نرم افزار  Eviews7استفاده شده است.

 .4-2مسائل و مشکالت برآورد
ناهمسانی و ارزیابی مسألهای است ،که در ارتباط با دادههای مدل حاضر بایستی مورد
بررسی قرارگیرد .زیرا هرهند ناهمسانی واریانس ،مشکل خاص داده ها مرطعی میباشد.
ولی در دادههای ترکیبی در صورت کوتاهمدتبودن سریزمانی و زیاد بودن تعداد
مراطع ،احتمال وجود ناهمسانی افزایش مییابد .آمارههای مختلفی برای آزمون
ناهمسانی وجود دارد که آزمون ضرایب یگرانژ یکی از آنها میباشد:
()2
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که در آن  Tتعداد سالهای سری زمان  sو sᵢبه ترتیب واریانس مربوط به برآورد کل
و تکتک مراطع میباشد .با توجه به آنکه مردار آمارهی محاسبهشدهی آزمون()312
بیشتر از مردار جدول  λ₅₁² =4.6میباشد ،در نتیجه فرض صفر مبنی بر عدم وجود
واریانس همسان را نمیتوان پذیرفت و در نتیجه برای برآورد مدل ،میتوان از مدل
 GLSاستفاده کرد .دیگر مسألهای که میتوان آنرا تحلیلکرد ،بررسی کارآمدی استفاده
از روش ترکیبی برای برآورد پارامترهای مدل میباشد ،به عبارت دیگر برای بررسی
وجود تفاوت در بین بانکهای مختلف ابتدا دو مدل نامرید و مرید برآورد میشود،
فرضیه صفر آزمون ،برابری عرض از مبد های مراطع مختلف میباشد و آمارهی آزمون،
آمارهی Fمیباشد که عبارت است از(سوری)3133،

با توجه به اینکه مردار برآورد شدهی آمارهی  2/1از مردار جدول)(F(59,15)=1.87

بزرگتر است ،بنابراین فرضیه  H.رد میشود ودر نتیجه اثرات ثابت معنادار است .به
عبارت دیگر تفاوتهای فردی یا گروهی ،معنادارست و میتوان از رگرسیون ترکیبی
استفاده کرد.
برای برآورد مدل نیز روشهای مختلف از جمله :اثرات ثابت و تصادفی وجود دارد .که
باید مناسبترین روش انتخاب شود .برای این منظور از آزمون هاسمن استفاده میشود.
فرضیهی صفر در این آزمون ،بیانگر انترال جزء اخالل مربوط به عرض از مبد و
متغیرهای توضیحی مدل میباشد .با توجه به اینکه به هنگام وجود همبستگی بین جزء
اخالل و متغیر توضیحی ،با مشکل تورش مواجه میشویم .در نتیجه بهتر است ،در
صورت تائید فرضیهی صفر آزمون هاسمن ،از روش اثرات ثابت استفاده گردد.
در این مطالعه ،با توجه به آنکه آماره ی آزمون هاسمن محاسبه شده با استفاده از نرم
افزار Eview7برابرصفر میباشد که از مردار مربوطه در جدول() αk-1=5=33کوهکتر
است .در نتیجه ،فرض صفر را نمیتوان رد کرد .بنابراین روش برآورد اثرات تصادفی،
تصریح مناسب برای برآورد میباشد .اما ،قبل از برآورد مدل ،پایایی متغیرها نیز باید
مورد آزمون قرار گیرد .در برآورد پارامترهای یک مدل با استفاده از دادههای آماره فرض
بر این است که این دادهها در طی زمان ،پایا هستند .یعنی میانگین 4واریانس و ضرایب
خود همبستگی آنها ،در طول زمان ثابت باقی میماند ،در غیر اینصورت آزمونهای T
و  Fمورد تردید بوده و ممکن است مشکالتی هون رگرسیون کاذب بهوجود آید .به
منظور آزمون پایایی متغیرها در این بررسی ،از آزمون ریشهی واحد استفاده شده ،که
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نتایج آن در جدول  2آمده است .درصد اطمینان  %1به غیر از متغیرهای دارایی بانک،
سرانه سپرده ،تولید ناخالص و شاخص قیمت مصرفکننده ،بریه متغیرها پایا هستند .با
توجه به پایا بودن ،اولین تفاضل متغیرهای فوق مدل وارد کرد و پارامترهای مدل ( )1را
برآورد میکنیم .بنابراین مدلنهایی برای برآورد ،شامل :عرض از مبد های متفاوت و
شیب های یکسان برای مراطع مختلف خواهد بود که با استفاده از روش  ،GLSاثرات
تصادفی ترکیبی برآورد شده است.

 .3-2نتایج برآورد
نتایج برآورد پارامترهای مدل( )1در جدول ( )1پیوست نشان داده شده است.
همان طور که مالحظه می شود از بین متغیرهای توضیحی ،در طی دورهی تحریق
عاملیکه کارایی بانکها را بیشتر از سایر متغیرها بطور منفی متأثر میکند ،مربوط به
ضریب ریسک اعتباری میباشد .دومین متغیری که با کارایی رابطهی مستریم و
معناداری دارد ،سهم سرانه شعبه در بازار منابع میباشد.
ضریب داراییهای ثابت بانکها بر کارایی ،تأثیر معناداری طی دورهی مورد بررسی
نداشته است .به هر حال انتظار میرود با توجه به حجم سرمایهگذاری بانکها درزمینهی
دارائیهای ثابت ،بهویژه هزینهی تجهیز بانکداری الکترونیکی ،در سالهای اخیر
بهرهبرداری و تأثیر آن بر عملکرد بانکی در سالهای آتی مشخص خواهد بود .ضریب
ریسک اعتباری بانکها(نسبت مطالبات به تسهیالت) با توجه به رسوب منابع و عدم
تزریق مجدد به جریان اقتصاد با تاثیر منفی بر کارایی بانکها داشته که مطابق برآورد
مدل ،تأثیری منفی به میزان  -1/211دارد.
ضریب سهم سرانهی پرسنل در بازار منابع(سپردهها) ،بیانگر کارایی نیروی انسانی در
بانکهاست که مطابق ضریب برآوردی ( )3/321تأثیر مثبت بر کارایی بانکها طی دوره
مورد بررسی داشتهاست .لیکن از نظرآماری تاثیر معناداری بر کارایی ندارد.
ضریب سهم سرانهی شعبه در بازار منابع (سپرده) میزان  -3/01می باشد موید این نکته
است که شعب بانکها نتوانسته تأثیر مثبت بر کارایی داشته باشند و با توجه به تعداد
متعدد بسیار شعب بانکها در اکثر نراط تجاری و گاه غیر تجاری ،فاقد کارایی میباشند.
بنابراین ادغام و جابهجایی شعب در راستای تحرق تأثیر مثبت آن به کارایی ،میتواند
مدنظر قرار گیرد .ضریب تعداد دستگاههای خودپرداز ( )ATMبهعنوانشاخص
تکنولوژی بانکها ،تاثیر مثبتومعناداری برکارایی تنها به میزان  1/11131دارد.
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شاخصهای اقتصادی کشور مانند تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده
بعنوان نماگرهای وضعیت کشور دارای تأثیرمثبت موردانتظار است که ضریب GDP
بیمعنا و لیکن تأثیر شاخص  CPIتأثیری مثبت بر کارایی بانک داشته است .یعنی
اینکه ،بانکها با توجه به تورم سالهای 3131ک  3101و فضای نسبتا آزاد نرخ گذاری
تسهیالت و جذب سپرده(عدم سرکوب مالی) ،بهتر توانستهاند نرش فعال و کارا در
اقتصاد کشور داشته باشند .ضریب متغیرهای مجازی  D1و  D2به ترتیب برای بانکهای
تخصصی و خصوصی تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی و بهرهوری بانکها داشتهاند.

 .2نتیجهگیری و پیشنهادات
بر اساس یافتههای بهدستآمده از این پژوهش مواردی به شرح زیر قابل طرح میباشد.
به دلیل تاثیر منفی و معنادار ضریب ریسک اعتباری بر کارایی و بهرهوری بانکها
حداکثر تالش جهت تبیین موضوع بر مبنای رفتار نمایندگی از دیدگاه خرد اقتصادی
صورت پذیرد.
استفاده از نتایج تحریق ،جهت بای بردن سطح کارایی بانکها بر اساس ارتباط و روابط
بین عوامل ،میتوانند در تصمیمگیری مدیران بانکها موثر و مفید واقع شود.
با توجه به میزان کارایی بایتر بانکهای خصوصی نسبت به سایر بانکها ،مدیریت
تخصصی شدنی سایر حوزههای فعالیت بانکها مورد تأکید و حداکثر استفاده از فضا،
جهت بهبود و بهرهوری و عدم انحراف از رسالت تعیین شده جهت بانکهای تخصصی به
عمل آمد .ضمنا بانکهای تجاری سعی در بهبود کارایی و عملکرد خود با توجه به
عملکرد بایتر بانکهای خصوصی در استفاده از استراتژی  -راهبری نظیر استفاده
مناسب از شیوههای نوین مدیریتی ،مشتریمداری ،تنوع بخشی به خدمات بانکی و
استفاده روزآمد از فضای اطالعات و تکنولوژیهای معتبر داشته باشد.
با توجه به تأثیر مثبت سهم سرانه ی نیروی انسانی از بازار منابع بیانگر استفاده بهینه
بانکها از نیروی انسانی ناشی از برگزاری دورههای عملی و آموزشهای مناسب و سایر
عوامل انگیزشی است .همانطوریکه مشاهده شده ،با رویکرد بانکداری مجازی رابطهی
سرانه ک شعب از بازار منابع ،با کارایی به صورت منفی است که نشاندهندهی عدم توجه
به مریاس بهینه میباشد .بنابراین در فرایند مکانیابی و تعدادشعب ،میبایست به
صورت مستمر تجدید نظر یزم در جهت بهبود کارایی به کار گیرند.
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با توجه به موضوع ،روشهای جدید نظیرکارت امتیازی متوازن(  )BSCدر اندازهگیری و
سنجش عملکرد نظام بانکی عالوه بر سنجههای مالی نظیر :منابع ،مصارف و مطالبات به
سنجههای غیر مالی مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست منابع:
امامی میبدی ،علی ( ،)3131کارایی و بهرهوری از دیدگاه اقتصادی ،هاپ اول ،تهران ،انتشارات دانشگاه
عالمه طباطبایی.
امیری ،هادی و مجتبی رئیس صفری ( ،)3102کارایی بانکهای تجاری در ایران و اثرات ساختاری،
فصلنامه پژوهشهای اقتصادی.322-31 :)1(2 ،
برهانی ،حمید ( ،)3111سنجش کارایی در بانک های تجاری ایران با استفاده از روش  ،DEAمجله
تحریرات اقتصادی.12-23 :11 ،
حسینی ،سید شمس الدین ،عین عیان ،محمد ابراهیم و امیر رضا سوری( ،)3100اندازهگیری کارایی
پست بانکهای استانهای ایران و عوامل موثر بر آن ،پژوهشنامه اقتصادی ،شمارهی 321 :11ک .313
حسین زاده بحرینی ،محمد حسین ،ناجی میدانی ،علی اکبر و فرشته جهانگیر ( ،)3101مرایسه کارایی
اقتصاد بانک های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی (فراگیر) دادهها
( ،)DEAمجله دانش و توسعه (علمی ک پژوهش) ،پانزدهم(.)21
خداداد کاشی ،فرهاد ،پری ،جعفری لیالب ( ،)3133ارزیابی تاثیر عناصر ساختاری بر عملکرد صنعت
بانکداری ایران ،مجله تحریرات اقتصادی 13 :30 ،ک .31
خواجوی ،شکراله ،سلیمی فرد ،علیرضا و مسعود ،ربیعه ( ،)3102کاربرد تحلیل پوششی داده ها
( )DEAدر تعیین پرتفوی از کارآترین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،مجله
علوم اجتماعی وانسانی دانشگاه شیراز.03-11 :)2(22 ،
سوری ،علی ( ،)3133اقتصاد سنجی ،همراه با کاربرد  ،Eviewsهاپ پنجم تهران ،نشر فرهنگ
شناسی.
صفا مطلق ،سارا ( ،)3102اندازهگیری کارایی شعب بانک سامان وبررسی عوامل موثر بر آن ،پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.
عظیمی حسینی ،آنیتا و ابراهیم ،هادیان ( ،)3101محاسبه کارایی نظام بانکی با استفاده از روش تحلیل
پوششی دادهها ،مجله پژوهشهای اقتصادی ایران.21-3 :)21(1 ،
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محمودی خوشرو ،امید و عابدین ،قاسمی ( ،)3103بررسی کارایی شهرداری استان کردستان با استفاده
از روش تحلیل پوششی دادهها ( ،)DEAفصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد سنندج.323-311 :)31(1 ،
Hsiao, H., Chang, H,. M.Cianci. A. and L. Huang (2010), First Financial
Restructuring and Operating Efficiency: Evidence from Taiwanese
Commercial Banks, Journal of Banking &Finance, 1461- 1471.
Matthews, K. (2013), Risk Management and Managerial Efficiency in
Chinese Banks: a Network DEA a Frame Work, 41: 207-215.
Omran, M. (2007), Prirvtization , State Owenership and Bank Performance
in Egypt, World Dovelopment, 35: 712-733.

پیوست:
جدول  :3روند کارایی بانکهای کشور طی سالهای  3333ـ 3322
3131

متوسط کارایی طی
دوره

سال

3101

3101

3100

3103

%13

%13

%21

%311

%31

%11

2ک ملت

%13

%12

%10

%22

%311

%11

بانک
3ک ملی
-1صادرات

%13

%13

%11

%311

%311

%13

2ک تجارت
1ک سپه

%13
%13

%311
%311

%10
%13

%03
%13

%11
%311

%11
%12

1ک رفاه

%311

%11

%13

%311

%11

%13

1ک کشاورزی

%32

%11

%311

%311

%311

%03

0ک مسکن

%32

%13

%311

%311

%33

%33

3ک صنعت و معدن

%311

%02

%311

%32

%31

%32

31ک اقتصاد نوین
33ک پاسارگاد

%311
%11

%311
%311

%311
%311

%01
%311

%311
%03

%31
%33

32ک سامان

%12

%32

%30

%11

%311

%00

 31ککارآفرین

%13

%311

%311

%311

%311

%32

32ک سرمایه

%11

%311

%13

%01

%311

%02

31ک سینا

%13

%30

%20

%02

%11

%11

31ک پارسیان

%311

%11

%21

%02

%311

%01

متوسط کارایی
بانک ها

%01

%01

%13

%01

%32

%01

منبع  :محاسبات پژوهش
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جدول  .2نتایج آزمون ریشهی واحد

متغیرها

عناوین

Levin,lin & chut

ADFFisherchisquare

pp-fisher
chi- square

EFF
)(p-value

میزان کارایی

-3/321
()1/11

21/03
()1/13

12/22
()1/111

*LA

لگاریتم دارائی ثابت
بانک

1/23
()3

0/10
()3

32/1
()1/33

NoFL

نسبت تسهیالت نکول
شده به کل تسهیالت

-1/31
()1/11

23/2
()1/32

11/13
()1/111

PERBr

درصد شعب بانک به
کل

-1/10
()1/11

11/13
()1/12

11/12
()1/11

*PERS

سپرده سرانه (به
شعب)

1/311
()./33

2/11
()3

0/1
()3

SML

سهم سرانه ک شعبه در
بازار منابع

-31/31
()1/11

13/1
()1/1112

11/1
()1/112

SMS

سهم سرانه پرسنل در
بازار منابع (سپرده)

-33/1
()1/11

11/1
()1/11

01/12
()1/11

*GDP

تولید ناخالص داخلی

2/21
()3

3/3
()3

3/21
()3

*CPI

شاخص قیمت مصرف
کننده

2/20
()3

3/01
()3

3/22
()3

ATM

تعداد دستگاه های
 ATMبانک

-0/13
()1/11

22/02
()./0

22/1
()./13

متغیرهای ستاره دار دارای ریشه واحد میباشند.

.
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جدول  .2نتایج برآورد معادله رگرسیونی مدل
پارامترها

متغیرهای توضیحی مدل

عالمت انتظاری

)D(LA

تفاضل دارایی ثابت بانک

()+

ضرایب برآوردی
()P-Value
-1/110
()1/13

NOFL

نسبت تسهیالت نکول شده به کل
تسهیالت (ضریب ریسک اعتباری)

()-

-1/211
()1/12

SMS

سهم سرانه پرسنل در بازار منابع
(سپرده)

()+

3/321
()1/20

SML

سهم سرانه ک شعبه در بازار منابع

()+

-3/013
()1/12

ATM

تعداد دستگاه های  ATMبانک

()+

1/11131
()%3

)D(GDP

تفاضل تولید ناخالص داخلی

()+

2/12*31-1
()1/23

)D(CP1,2

تفاضل مرتبه دوم شاخص قیمت
مصرف کننده
متغیر مجازی ک بانک های تخصصی

()+
()+

1/1132
()1/132
1/111
()1/1113

D2

متغیر مجازی ک بانک های خصوصی

()+

1/232
()1/132

D1

F-statistic =15/107
Prob (F-Statistic)=0/00015
منبع :محاسبات پژوهش

R²=0/54
R²=0/44

