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  چكيده

هاي اقتصادي با   آزمون ناپارامتري اصل ضعيف حداكثرسازي سود، روشي براي بررسي انطباق رفتار بنگاه

عدم نياز به تحميل فرم تبعي خاص براي . اصل نئوكالسيك حداكثرسازي سود به عنوان هدف بنگاه است

  . تابع توليد، به عنوان يك پيش فرض غيرقابل آزمون، مزيت اين روش است

استفاده از  هاي بانكها و قيمت متناظر آنها، باها و ستادهدر تحقيق حاضر، پس از تعريف و محاسبه نهاده

تا 1379(ساله  10در يك دوره ) بانك خصوصي 7بانك دولتي و  11(بانك ايران  18اين آزمون، رفتار 

  .مورد بررسي قرار گرفت) 1388

 1بانك از رفتار حداكثرسازي سود است كه با قائل شدن به وجود حداقل  16نتايج، حاكي از انحراف 

انحراف در مورد همه بانكهاي خصوصي و بانك ملت قابل صرف نظر ها، اين گيري در دادهدرصد خطاي اندازه

رسد رفتار حداكثرسازي سود با درجه بااليي از كردن است و در مورد ساير بانكهاي دولتي، به نظر مي

هاي  اطمينان قابل رد كردن نيست ولي پيگيري هدف حداكثرسازي سود به دليل الزام آنها به اجراي سياست

  .هاي ديگر، دچار انحراف گرديده است  و برخي محدوديت اي دولتتوسعه

  

 اصل ضعيف حداكثرسازي سود، صنعت بانكداري، تابع توليد، آزمون ناپارامتري :واژگان كليدي

 JEL: G21 ،D22 ،D21طبقه بندي 
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  مقدمه. 1

هاي  هاي اقتصادي با در نظر گرفتن محدوديت بر اساس نظريه نئوكالسيك اقتصاد توليد، بنگاه

هاي اين  ها و مدل سازي فني، به دنبال هدف حداكثر سازي سود هستند و طبعاً بسياري از تحليل

  .اندحوزه بر مبناي همين فرض قرار گرفته

در مدل سازي تجربي براي پاسخ دادن به اين سؤال كه آيا يك سري داده مشاهده شده از رفتار 

تواند ناشي از رفتار حداكثر  ، مي)و سود كسب شده ها، قيمتها ها، ستاده نهاده(يك بنگاه اقتصادي

  .سازي سود باشد يا نه، دو روش پارامتري و نا پارامتري وجود دارد

در روش پارامتريك، از ابتدا فرم تبعي خاصي براي تابع توليد به مدل تحميل شده و سپس با استفاده از 

امكان آزمون نمودن صحت فرم تبعي از  عدم. گرددروشهاي آماري، پارامترهاي مجهول مدل برازش مي

  .)Zeregeous et al., 2007; Varian,1982(پيش فرض شده، به عنوان ضعف اصلي آن بيان شده است

مطرح و توسط هانوچ و رتچيلد ) Afriat, 1979(در روش ناپارامتري كه توسط افريت 

)Hanoch and Rathschild, 1972 ( و دايورت و پاركان)Diwert and Parkan, 1979 ( و وريان

)Varian, 1989 ( توسعه يافت، بدون اينكه فرم تبعي به مدل تحميل شود، امكان بررسي رفتار

  . حداكثر سازي سود در مورد يك بنگاه اقتصادي وجود دارد

تحقيق حاضر به دنبال استفاده از اين روش در بررسي رفتار حداكثرسازي سود در مورد بانكهاي 

دوره ده ساله مورد بررسي در برگيرنده تحوالت زيادي . باشدمي 1388تا  1379 ايران در سالهاي

به ) 1380از سال ( اين دوره مصادف با ورود بانكهاي خصوصي. در صنعت بانكداري ايران است

صنعت بانكداري كشور، توسعه بانكداري الكترونيكي و ارتقاء فناوري در حوزه بانكداري، تغيير 

در رابطه با بانكها و فشار براي كاهش ) 1384به دنبال تغيير دولت از سال (هاي دولت  سياست

هاي زود بازده، سياست يكسان سازي  هاي سود، اجراي طرح وسيع اعطاي تسهيالت به بنگاه  نرخ

، محدود )1384از سال(، يكسان سازي نرخ سود تسهيالت در بانكهاي دولتي)1381از سال (نرخ ارز 

، بروز شوكهاي خارجي ناشي از بحران )1385از سال( نكهاي غيردولتيكردن نرخ سود در با

  ).1389و غني نژاد،  1385كميجاني، (هاي شوراي امنيت است اقتصادي جهاني و تحريم

ساختار خاص صنعت بانكداري ايران به دليل وجود فضاي رقابت بين بانكهاي دولتي و خصوصي 

اي دولت ناچار به اتخاذ روشها و نرخهايي رهاي توسعهكه بانكهاي دولتي به عنوان ابزادر حالي

دارد، لزوم بررسي اين فرضيه را بيشتر هستند كه احياناً آنها را از هدف حداكثر سازي سود باز مي

  .سازد روشن مي

در واقع، با در نظر گرفتن ضمني تحوالت مذكور و همچنين الزام بانكهاي دولتي به تبعيت از 

  :لت، مقاله حاضر به دنبال يافتن پاسخ سؤاالت زير استاي دواهداف توسعه
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 آيا بانكهاي ايراني، حداكثر كننده سود هستند؟ -

  آيا تفاوتي بين رفتار بانكهاي دولتي و خصوصي در رابطه با حداكثرسازي سود وجود دارد؟  -

يق ارائه در ادامه اين مقاله، در بخش دوم، مروري بر كارهاي انجام شده در رابطه با موضوع تحق

ها و پيش در بخش چهارم، داده. گردددر بخش سوم، روش شناسي تحقيق تبيين مي. شود مي

گيري پردازد و در بخش ششم، نتيجهبخش پنجم به نتايج و بحث مي.  شودپردازش آن تشريح مي

  .گرددتحقيق ارائه مي

 

  مروري بر كارهاي انجام شده. 2

را تعريف كرد و بدين  WAPM(2( 1حداكثر سازي سوداصل ضعيف ) 1982(اولين بار وريان 

او ثابت كرد كه برقرار بودن اين . ترتيب، روشي را براي آزمون رفتار حداكثرسازي سود ايجاد نمود

  . اصل، شرط الزم براي انطباق رفتار يك بنگاه اقتصادي با اصل حداكثر سازي سود است

روش قطعي است و كوچكترين انحرافي از آن  از آنجا كه روش ناپارامتري آزمون اين اصل، يك

يك شاخص براي خطاي ) Varian, 1985(شود، وريان منجر به نقض فرض حداكثرسازي سود مي

بر اساس اين شاخص، . نمايدگيري هم تعريف نمود كه ماهيت آزمون را تا حدودي تصادفي مياندازه

تطابق با رفتار (ت داد و صحت فرضيه صفر گيري نسبتوان به خطاي اندازهتا حدي از انحراف را مي

  .را تاييد نمود) حداكثرسازي سود

هاي خاص از را براي بررسي رفتار گروه WAPMاز جمله مطالعات تجربي كه آزمون ناپارامتري 

اشاره ) Tauer et al., 1997(توان به مطالعه تائور و همكار  اند، ميهاي اقتصادي به كار برده بنگاه

ساله  9مزرعه در ايالت نيويورك آمريكا با اصل مذكور را طي دوره زماني  70بق رفتار كرد كه تطا

 36در هر  WAPMمورد نقض  8/11نتيجه بررسي آنها حاكي از بروز متوسط . بررسي كردند

نشان دادند كه  3آنها همچنين با استفاده از يك رگرسيون توبيت،. مقايسه مربوط به هر مزرعه بود

  .تحصيالت، عامل مؤثري بر انتخاب بهينه تركيب حداكثركننده سود است افزايش سن و

وري عوامل توليد را براي شاخص بهره WAPMبا استفاده از ) Lambert, 1998(المبرت 

تعريف و محاسبه و سپس اين شاخص را با  1983تا  1949بخش كشاورزي آمريكا طي سالهاي 

كند كه گيري ميوي چنين نتيجه. كوئيست مقايسه نمودروشهاي ديگر نظير شاخص فيشر و تورن

                                                                                                                   
1. Weak Axiom of Profit Maximization (WAPM) 

به جاي عبارت اصل ضعيف حداكثرسازي  WAPMجهت اختصار، از اين به بعد در متن از نشانه اختصاري  .2

 .سود استفاده مي شود
3. Tobit 
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تر است و در عمل هر چند محاسبه شاخصي نظير شاخص فيشر از نقطه نظر محاسباتي بسيار ساده

دارد ليكن به دليل عدم احتياج روش  WAPMنيز روندي كامالً مشابه با شاخص حاصل از 

ها و  ها و ستاده تصريح تابع تجميع دادهبه تعيين فرم تبعي، عدم نياز به  WAPMناپارامتري 

  .همچنين محتواي اطالعاتي باالتر، نسبت به روشهاي ديگر، مزيت دارد

در . تالش نمودند تا روش آزمون را توسعه دهند) Cherchye et al., 2001( انچرچي و همكار

زي سود يا خطاي تواند ناشي از عدم كارآيي در حداكثر ساروش ابداعي وريان، تناقض در آزمون مي

تواند ناشي از مي) انحراف(ها باشد ليكن چرچي و همكار نشان دادند كه تناقض گيري دادهاندازه

  .عدم اطمينان نسبت به قيمتها يا درونزا بودن آنها نيز باشد

براي ساختن شاخص كارآيي در خصوص  WAPMدر رساله دكتري خود از ) Emm, 2005(ام 

هايي كه داراي چندين خط كسب و كار  بهره برد و نشان داد كه بنگاه هاي صنعتي آمريكا بنگاه

هايي كه تنها در يك رشته خاص كسب و كار  نسبت به بنگاه) متنوع سازي كسب و كار(هستند 

  .مشغولند، از كارآيي باالتري برخوردار هستند

DEAارتباط نظري دو روش نا پارامتري ) Ray, 2007(ري 
از . را نشان داد WAPMو  1

هاي اقتصادي  اي از بنگاهبراي محاسبه كارآيي فني و تخصيص در ميان مجموعه  DEAروش

هاي بنگاه كافي است، ها و ستادهتنها اطالعات داده DEAبراي استفاده از روش . شوداستفاده مي

بوط به ، عالوه بر آن، مستلزم دسترسي به اطالعات مرWAPMكارگيري روش در حالي كه به

  .باشدها نيز ميها و ستادهقيمت نهاده

توان از   ري نشان داد كه در شرايطي كه دسترسي به قيمتهاي واقعي وجود نداشته باشد، مي

با  DEAبه مساله  WAPMاستفاده كرد و تحت اين شرايط، مساله  WAPMاي در قيمتهاي سايه

  .روش بهتر براي اين منظور خواهد بودشود و از اين جهت،  هاي كمتر تبديل مي اعمال پيش فرض

مزرعه در  377رفتار ) Zereycsus et al., 2009( اندر تحقيق ديگري زريكسوس و همكار

. ساله مورد بررسي قرار دادند 20طي يك دوره  WAPMكانزاس آمريكا را بر اساس انطباق با 

ليكن آنها با . بررسي بودنتيجه بررسي آنها حاكي از تناقض در رفتار همه مزارع توليدي مورد 

نشان دادند كه با پذيرش وجود  (Varian, 1984)استفاده از شاخص حداقل خطاي استاندارد

 WAPMدرصد از مزارع مورد بررسي را مطابق  92توان رفتار   درصد، مي 20گيري خطاي اندازه

  .دانست

دادند كه چگونه در تحقيق ديگري نشان ) Kousmanen et al., 2010( انكوزمانون و همكار

توان با  ها، يا عدم اطالع از تابع توليد و يا تركيب هر دو، ميدر شرايط مختلف عدم اطالع از قيمت

                                                                                                                   
1. Data Envelopment Analysis 
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اي شاخص كارآيي سود را در سطح بنگاه و و با استفاده از قيمتهاي سايه WAPMو  DEAتركيب 

  .صنعت تعريف و محاسبه نمود

دهد هرچند در برخي نكداري ايران، نشان ميبررسي تحقيقات انجام شده در خصوص صنعت با

از مطالعات از برآورد تابع سود و يا هزينه به منظور مقايسه كارآيي بين بانكها يا شعب يك بانك 

اي اعم از پارامتري يا ناپارامتري به منظور آزمون نمودن استفاده شده ليكن تاكنون هيچ مطالعه

   .رفتار حداكثرسازي سود، انجام نشده است

اشاره كرد كه با ) 1386(نعمت توان به تحقيق دادگر و نيكاز مطالعات انجام شده داخلي، مي

در . اند هاي بانك تجارت پرداختهبه بررسي و مقايسه كارآيي در سرپرستي DEAاستفاده از مدل 

 مقايسه وضعيت كارآيي سود و گيري واندازهبا هدف ) 1388(تحقيق ديگري، طيبي و همكار 

بانكهاي از روش مرز تصادفي  با استفادههزينه، همچنين تعيين تغييرات زماني كارآيي  آييكار

تحقيق ديگر در اين زمينه، مقاله فقيه . مورد مطالعه قرار دادند 1381- 1384را در دوره كشور 

سرپرستي پست بانك را با استفاده از دو روش مرزي  29است كه كارآيي ) 1389(نصيري و همكار 

توان به تحقيق ابريشمي و همكار همچنين مي. اندمورد بررسي و مقايسه قرار داده DEAدفي و تصا

اشاره كرد كه با تخمين تابع هزينه مرزي تصادفي به بررسي كارآيي هزينه در بانك ملت ) 1387(

  . اندپرداخته

 

  روش شناسي. 3

اي براي تكنولوژي موجود يك بنگاه اقتصادي و مجموعه 1فضاي ممكن توليد Tبا فرض اينكه 

باشد، به نحوي كه تمام تركيبات نهاده و ستاده مطابق با  2غيرتهي، بسته، محدب و قابل تصرف

ستاده از اين فضا كه مربوط  -تكنولوژي را در بر بگيرد، در هر مقطع از زمان يك تركيب خاص نهاده

  . باشد قابل مشاهده ميبه رفتار بنگاه در آن مقطع است، 

مشاهده از رفتار توليدي آن وجود دارد، موارد زير  Nبر اين اساس، براي يك بنگاه اقتصادي كه 

  :تعريف مي شود

   Y� � �y�� , y�� , … , y

� , … , yM� � 

P� � �p�
� , p�

� , … , p

� , … , pM

� � 
i � 1,2,… , N 

k � 1,2,… ,M 

Y كه 
iو  هامثبت اين بردار بيانگر ستادهاجزاي . ستاده در هر دوره زماني است - بردار تركيب نهاده

                                                                                                                   
1. Production Possibility Set 

2. Nonempty, Closed, Convex and Free Disposable Set 
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نامند كه در اين مي Netputاجزاي اين بردار را اصطالحاً . ها هستنداجزاي منفي آن بيانگر نهاده

داده يك به عبارت ديگر، ناب. شودداده براي آن پيشنهاد و استفاده ميمقاله معادل فارسي ناب

شود و با استفاده از  ده و ستاده به كار برده ميمفهوم تعميم يافته است كه براي هر دو گروه نها

P.  سازدعالمت مثبت و منفي، اين دو را متمايز مي
iها يا در واقع داده، بردار متناظر قيمت ناب

 kو ) دوره زماني N(انديس دوره زماني مشاهدات  iها است و ها و ستادههمان بردار قيمت نهاده

اصل ضعيف حداكثر سازي سود . است) جزء M(ها دادهمت نابانديس اجزاي بردارهاي مقدار و قي

(WAPM) شودبراي رفتار بنگاه اقتصادي به صورت شرايط برابر زير تعريف مي:  

را مطابق با ) هادادهبردارهاي مقدار و قيمت ناب(ها يك مجموعه توليد وجود دارد كه داده -1

 .كندرفتار حداكثرسازي سود، تعبير مي

 :نابرابري زير همواره برقرار است  -2

)1 (             P�Y� � P�Y�       for  i, j � 1,2, … , N 

ها را مطابق با رفتار وجود دارد كه داده 1يك مجموعه توليد بسته، مقعر و يكنواخت منفي -3

 .كندحداكثرسازي سود، تعبير مي

هاي زماني در يك مجموعه   داده تمام دورهتر، با توجه به اينكه بردارهاي ناببه بيان ساده

داده ممكن توليد قرار دارند و در هر دوره زماني قابل انتخاب هستند، بنگاه اقتصادي بردار ناب

بنابراين، با در نظر . سازد كند كه سود او را حداكثر مياي را انتخاب مي)ستاده -تركيب نهاده(

P)ده بيشترين سود گرفتن قيمتهاي ثابت هر دوره زماني، بايد بردار انتخاب ش
i
Y

i
را ايجاد نمايد و  (

P)قاعدتاً انتخاب هر بردار ديگر، نبايد سود بيشتري 
i
Y

j
لذا چنانچه شرط دوم . توليد كند (

WAPM ها را نتيجه رفتار توان آن دادهدر مورد يك سري داده مشاهده شده، برقرار باشد، مي

  .كالسيك دانستحداكثرسازي سود يك بنگاه اقتصادي با تابع توليد نئو

به راحتي براي هر سري داده مشاهده شده از رفتار يك بنگاه اقتصادي  WAPMشرط دوم 

هاي توان رفتار بنگاه را در هر دوره زماني با تمام دورهبا استفاده از اين شرط مي. قابل آزمون است

اقتصادي وجود داشته مشاهده از رفتار يك بنگاه  Nبدين ترتيب، چنانچه . زماني ديگر مقايسه، نمود

مقايسه، امكان پذير است و هر بار كه اين شرط نقض شود، به عنوان يك  N(N-1)باشد، تعداد 

  .گرددتلقي مي WAPMتناقض در 

بيان اصل فوق بر اساس فرض ثبات تكنولوژي است ليكن در عمل، هرگاه مشاهدات مربوط به 

، به دليل پيشرفت تكنولوژي در طول زمان، ناب هاي ساالنه باشند هاي زماني بلندي نظير دورهدوره

در چنين شرايطي هرچند مقايسه سالهاي اوليه . هاي سالهاي جلوتر معموالً سودآورتر هستند  داده

                                                                                                                   
1. Closed, Convex and Negative Monotonic Set 
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شود ولي اين نقض به دليل عدم دسترسي مي WAPMبا سالهاي جلوتر منجر به نقض شرط دوم 

به منظور . دليل تناقض در رفتار حداكثرسازي سودبه تكنولوژي باالتر در سالهاي اوليه است و نه به 

شود كه تحت اين  نيز به آزمون اضافه مي 1رفع اين مشكل، فرض تغيير تكنولوژيكي نابازگشتي

بدين ترتيب تعداد . شود فرض، مشاهده هر سال تنها با مشاهدات سالهاي قبل از خود مقايسه مي

  :شودصورت زير بيان مييابد و شرط دوم به  ها به نصف كاهش ميمقايسه

)2 (          P�Y� � P�Y�       for  i, j � 1,2, … , N  and j � i  

تحت هر دو فرض ثبات تكنولوژي و تغيير تكنولوژيكي  WAPMدر مقاله حاضر، شرط دوم 

  .گيرد، مورد بررسي قرار مي)هر بانك به صورت جداگانه(بانك  18نابازگشتي، براي رفتار 

بر اساس اين . وجود دارد، ماهيت غيرتصادفي آن است WAPMآزمون نكته ديگر كه در مورد 

آزمون اگر تنها يك تناقض در رفتار بنگاه اقتصادي ديده شود، فرضيه رفتار حداكثر سازي سود رد 

براي خطاي  2وريان براي تعديل اين موضوع، شاخصي را تحت عنوان خطاي معيار بحراني. شود مي

گيري اجزاي شود كه در اندازه  راي محاسبه اين آماره، ابتدا فرض ميب. تعريف نمود 3گيرياندازه

  :شود داده مقداري خطاي اندازه گيري وجود دارد كه به صورت زير مدل ميبردار ناب

)3 (                  z

� � y


� !1 " ε

� $ 

گيري زهاخطاي اند ε اند وداده و غير قابل مشاهدهها اجزاي واقعي بردارهاي ناب zكه در آن 

بر اين . است كه به صورت مستقل و نرمال و با ميانگين صفر و واريانس ثابت توزيع شده است

  :خواهد بود 2χاساس، آماره زير كه نسبت مجموع مربعات خطا به واريانس آن است، داراي توزيع 

)4 (            T � ∑  N
�(� ∑ ��M


(� z

� /y


� * 1�^2�/σ�  

در يك سطح احتمال بحراني كمتر باشد،  2χمقدار توزيع بنابراين، چنانچه مقدار آماره فوق از 

هاي مشاهده شده، به خطاي اندازه گيري نسبت داده شده و رفتار حداكثرسازي سود تأييد  تناقض

توان يك  اما مي. وجود ندارد Tغيرقابل مشاهده است، امكان محاسبه  zليكن از آنجا كه . شود مي

  :قائل شد و آن را به صورت زير محاسبه كرد Tبراي  4كران پايين

)5              S � min∑  N
�(� ∑ �M


(� ξ

� /y


� * 1�^2 

Subject to: 

P�ξ� � P�ξ�       for  i, j � 1,2,… , N 

ريزي درجه دوم، كران پايين مقادير واقعي به نحوي در واقع، با استفاده از يك مدل برنامه

                                                                                                                   
1. Non-Regressive Technological Change 

2. Critical Standard Error 

3. Measurement Error 

4. Lower Bound 
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به صورت فوق، آماره  Sپس از محاسبه . را برآورده سازد WAPMشود كه شرط دوم محاسبه مي

  :شود خطاي معيار بحراني به صورت زير محاسبه مي

)6(                   σ0 � 100 2 3S/C5 

است  M×Nو با درجه آزادي  αدر سطح احتمال بحراني  2χمقدار توزيع آماري  C5كه در آن، 

مورد  WAPMدهد كه تحت آن ن ميرا نشا) برحسب درصد(گيريحداقل خطاي اندازه σ0و 

بنابراين چنانچه محقق، بر اساس اطالع يا برآورد از منبع ديگر و يا به صورت . گيردپذيرش قرار مي

هاي بداند، آنگاه تناقضات مشاهده شده در داده σ0ها را كمتر از   گيري دادهحدسي، خطاي اندزه

  .شود نقض مي WAPMگيري نسبت داد و توان به خطاي اندازهگيري شده را نمياندزه

ريزي درجه دوم باال به   شايان ذكر است تحت فرض تغيير تكنولوژيكي نابازگشتي، مدل برنامه

  :يابدصورت زير تغيير مي

)7 (                 S � min∑  N
�(� ∑ �M


(� ξ

� /y


� * 1�^2 

Subject to: 

 

P�ξ� � P�ξ�       for  i, j � 1,2,… , N   and   j � i 
 

تا حد زيادي تعديل  WAPMبه طور كلي، هرچند با معرفي اين آماره تصادفي، ماهيت قطعي 

ها وجود ندارد و گيري موجود در دادهشود ولي هيچ استانداردي براي تعيين سطح خطاي اندازهمي

تعيين آن در شرايطي كه دسترسي به اطالعات ديگري موجود نباشد، كامالً وابسته به نظر محقق 

گيري شده و در هاي مورد مطالعه به صورت پولي اندازهدر اين تحقيق، با توجه به اينكه داده .است

و  شوددرصد فرض مي 1ها حداكثر گيري موجود در دادهشوند، خطاي اندازهدفاتر رسمي بانكها ثبت مي

  .شودتأييد مي WAPMدرصد باشد، نقض  1محاسباتي بيشتر از  σ0بنابراين، چنانچه مقدار

هايي كه براي هر سال در مقايسه. در محاسبه ناكارآيي سود است WAPMيك كاربرد جنبي 

داده مربوط به سالهاي ديگر محاسبه شود، سود حاصل از انتخاب هريك از بردارهاي نابانجام مي

شود و طبعاً فاصله سود حاصل شده در آن دوره نسبت به حداكثر سودي كه قابل دسترس بود  مي

در اين مقاله، نسبت اين سود محقق . توان به عنوان شاخصي از ناكارآيي در كسب سود دانسترا مي

PI)نشده به كل سود هر دوره 
i
 (�PII) 1،  كه با نرمال سازي به صورت متغيري در بازه صفر و (

  :شوددرآمده است، به عنوان شاخص ناكارآيي سود تعريف مي

)8 (            PI� � M78�P:Y<=P:Y:�
P:Y: , i, j � 1,2,… , N    

)9 (                PII� � PI:=M�?�PI:�
M78!PI:$=M�?�PI:�

 

توان با هاي تابلويي در دسترس از صنعت بانكداري كشور، ميو در نهايت، با توجه به داده
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مدل اين . استفاده از رگرسيون با آثار ثابت، بخشي از عوامل ايجاد اين ناكارآيي را شناسايي نمود

  :شودبه صورت زير بيان ميرگرسيون 

)10 (               PII�@ � βA " α@"X�@β" u�@ 

انديس هر  lبردار عوامل مؤثر بر ناكارآيي سود هر بنگاه در هر دوره زماني و  @�Xكه در آن، 

  .باشد مي) بانك 18در اينجا (بنگاه 

  

  ها داده. 4

بانك  7بانك دولتي و  11ايران شامل بانك  18هاي مورد مطالعه در اين تحقيق از صورتهاي مالي داده

شايان ذكر است در خصوص برخي . استخراج شده است 1388تا  1379خصوصي و در دوره زماني سال 

قابل دسترس نبود و در خصوص بانكهاي خصوصي نيز اطالعات از سال  1379از بانكها، اطالعات سال 

جدول . گرديده است آوريجمع) انك ديگرب 3براي  1384بانك و  4براي  1380(آغازين فعاليت آنها 

  :دهدو دوره زماني اطالعات هريك از بانكها را نشان مينام اختصاري زير 

  

  بانكهاي مورد مطالعه .1جدول

  بانكهاي خصوصي  بانكهاي دولتي

  نام بانك
عالمت 

  اختصاري
  نام بانك  دوره زماني

عالمت 

  اختصاري
  دوره زماني

 )1388-1380( EQN  نوين اقتصاد  )MLI )1388-1380  ملي

 )1388-1380( PSN  پارسيان )MLT )1388-1379  ملت

 )1388-1384( PSG  پاسارگاد )SDT )1388-1380  صادرات

 )1388-1380( SMN  سامان )TJT )1388-1380  تجارت

 )1388-1380( KRF  كارآفرين )SPH )1388-1379  سپه

 )1388-1384( SNA  سينا )KSH )1388-1379  كشاورزي

 )1388-1384( SRM  سرمايه )MSK )1388-1380  مسكن

توسعه 

  صادرات
TSD )1388-1379(       

صنعت و 

  معدن
STM )1388-1379(       

       )RFA )1388-1379  رفاه

       )PST )1388-1384  پست بانك
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BankScope(2009)آوري اطالعات از پايگاه اطالعاتي منبع جمع
و همچنين گزارشهاي  1

اين اطالعات در قالب . است) موسسه عالي آموزش بانكداري ايران(ساليانه عملكرد نظام بانكي كشور 

ترازنامه و صورت حساب سود و زيان بانكهاست كه در اين تحقيق، به صورت جداول زير براي هر 

  :بانك تلخيص شده است

  

  هاي ترازنامه بانكها سرفصل .2جدول

  ها و حقوق صاحبان سهام  بدهي  ها دارايي

عالمت   عنوان

  اختصاري

  عنوان                 عالمت اختصاري

 BD  بدهي به بانكها و بانك مركزي  CA 9  نقد و مطالبات از بانك مركزي  1

 CD  هاي جاري سپرده  BL 10  مطالبات از ساير بانكها  2

 TD  )10رديفشامل (ها  كل سپرده  CL 11  مانده تسهيالت اعطايي  3

شامل (كل وجوه تأمين شده   SC 12  ها  ها و مشاركت  سرمايه گذاري  4

  )11رديف

TF 

 TL  )12شامل رديف(ها   كل بدهي  FA 13  هاي ثابت دارايي  5

 TE  حقوق صاحبان سهام  OA 14  ها ساير دارايي  6

مجموع (ها  مجموع دارايي  7

  )6تا  1رديف 

TA       

       OB  اقالم زيرخط ترازنامه  8

  هاي تحقيقپيش پردازش داده: مأخذ
  

   

                                                                                                                   
شامل (بانك از سرتاسر جهان  28500شامل اطالعات شناسايي و صورتهاي مالي  BankScopeگاه اطالعات پاي .1

  .گرددآوري و منتشر ميجمع FitchRatingاست كه توسط مؤسسه ) بانك ايراني 16
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  هاي صورتحساب سود و زيان بانكها سرفصل .3جدول

 BankScopeمعادل در   عنوان
عالمت 

  اختصاري

 Gross Interest and  سود حاصل از اعطاي تسهيالت  1

Dividend Income 
II 

 Total Interest ExpensesIE  گذارانشامل سود پرداختي به سپرده(كل سود پرداختي   2

 Net Interest Income NII  خالص درآمد حاصل از سودهاي مشاع و غيرمشاع  3

 Total Non-Interest  حاصل از سوددرآمدهايغيرمشاع به استثنايدرآمدهاي  4

Operating Income
NIOI 

 Total Non-Interest  ها به استثناي سودهاي پرداختي  كل هزينه  5

Expenses
NIE 

 Loan Impairment  مطالبات مشكوك الوصولهزينه   6

Charge
LI 

 Pre-tax ProfitPTP  سود قبل از كسر ماليات  7

  هاي تحقيقپيش پردازش داده: مأخذ

در خصوص اطالعات ترازنامه بانكها، براي تطبيق اطالعات كه از دو منبع مختلف به دست 

هاي حسابداري  مطابق ثبت Bankscopeهاي پايگاه اطالعاتي  اند؛ مشكلي وجود ندارد و ثبتآمده

اطالعات داخلي است ليكن در مورد صورتحساب سود و زيان، ثبت حساب بانكهاي ايراني بر اساس 

كه ثبت اطالعات در  اصول بانكداري اسالمي و مطابق استاندارد بانك مركزي است؛ در حالي

BankScope بنابراين، با مقايسه دو منبع . بر اساس استانداردهاي جهاني بانكداري متعارف است

اطالعات در خصوص سالهايي كه اطالعات در هر دو منبع وجود دارد، ارتباط بين حسابها در دو 

بندي صورتحساب سود و زيان به شكلي انتخاب شد كه امكان منبع كشف و بر اين اساس، طبقه

هاي معادل در صورتحساب سود و  سرفصل. وره زماني مورد مطالعه محقق شودپوشش حداكثري د

  . زيان دو منبع مذكور در جدول فوق منعكس شده است

ها براي هر بانك و در هر دوره زماني دادهدر مرحله بعد، الزم است بردار مقادير و قيمتهاي ناب

رويكرد معمول وجود دارد؛ در رويكرد اول هاي بانكها دو ها و ستادهدر تعيين نهاده. مشخص گردد

شود كه با استفاده از شود، بانك به عنوان يك بنگاه توليدي فرض ميكه رويكرد توليدي ناميده مي

هاي سرمايه فيزيكي و نيروي كار به توليد محصوالت بانكي نظير وام، اوراق قرضه و انواع نهاده

شود، بانك به عنوان واسطه گري ناميده ميواسطه در رويكرد دوم كه رويكرد. پردازدسپرده مي

گيري و  ساير روشهاي ايجاد بدهي، وجوه، بنگاهي است كه وجوه را به عنوان نهاده از طريق سپرده

كند و تبديل مي) هاي اعتباري تسهيالت و ساير دارايي(آوري نموده و به انواع دارايي درآمدزا جمع

آوري شده هم به ها و وجوه جمعبر سرمايه فيزيكي و انساني، سپرده بنابراين در اين رويكرد، عالوه

  . (Mester, 2008)گردد هاي درآمدزا به عنوان ستاده مفروض مي عنوان نهاده، و دارايي
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ها هاي در دسترس، ناب داده

شود، در براي بانكها به صورت زير تعريف و همان طور كه مالحظه مي

  

متناظر با استفاده از 

دهد هاي بانك را نشان مي

. هستند) اي در بانكداري متعارف

قيمت ناب داده مذكور را به 

هاي  بدهي

زاي بانك را نشان 

  :توان به صورت جدول زير تعريف كرد
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هاي در دسترس، ناب داده

براي بانكها به صورت زير تعريف و همان طور كه مالحظه مي

متناظر با استفاده از ها به شكل فوق، امكان بخشي محاسبه قيمتهاي 

هاي بانك را نشان مي

اي در بانكداري متعارف

قيمت ناب داده مذكور را به 

بدهي: 3هاي درآمدزاي بانك، ناب داده 

زاي بانك را نشان هاي هزينه

توان به صورت جدول زير تعريف كرد

محمدعلي دهقان دهنوي،دكتر كاظم ياوري،دكتر سيدابراهيم حسيني نسب و دكتر بهرام سحابي

هاي در دسترس، ناب دادهاي و با در نظر گرفتن داده

براي بانكها به صورت زير تعريف و همان طور كه مالحظه مي

  :اندها متمايز شده

  هاداده

ها به شكل فوق، امكان بخشي محاسبه قيمتهاي 

هاي بانك را نشان مي بخشي از دارايي

اي در بانكداري متعارفدرآمدهاي بهره

قيمت ناب داده مذكور را به  توانبنابراين، با تقسيم خالص درآمدهاي مذكور بر اين ناب داده مي

هاي درآمدزاي بانك، ناب داده 

هاي هزينه  ها و بخشي از دارايي

توان به صورت جدول زير تعريف كرد

  هادادهتعريف قيمت ناب

محمدعلي دهقان دهنوي،دكتر كاظم ياوري،دكتر سيدابراهيم حسيني نسب و دكتر بهرام سحابي

اي و با در نظر گرفتن دادهدر مقاله حاضر، بر اساس رويكرد واسطه

براي بانكها به صورت زير تعريف و همان طور كه مالحظه مي

ها متمايز شدهها با عالمت منفي از ستاده

دادهتعريف ناب .4

ها به شكل فوق، امكان بخشي محاسبه قيمتهاي 

بخشي از دارايي: 1ناب داده 

درآمدهاي بهره(كه منبع ايجاد درآمدهاي حاصل از دريافت سود 

بنابراين، با تقسيم خالص درآمدهاي مذكور بر اين ناب داده مي

هاي درآمدزاي بانك، ناب داده   ساير دارايي

ها و بخشي از دارايي ساير بدهي

توان به صورت جدول زير تعريف كردمي ها را بنابراين، قيمتهاي متناظر اين ناب داده

  

تعريف قيمت ناب

محمدعلي دهقان دهنوي،دكتر كاظم ياوري،دكتر سيدابراهيم حسيني نسب و دكتر بهرام سحابي

در مقاله حاضر، بر اساس رويكرد واسطه

براي بانكها به صورت زير تعريف و همان طور كه مالحظه مي) 

ها با عالمت منفي از ستاده

4جدول

  هاي تحقيق

ها به شكل فوق، امكان بخشي محاسبه قيمتهاي داده

ناب داده . اطالعات موجود در صورتهاي مالي است

كه منبع ايجاد درآمدهاي حاصل از دريافت سود 

بنابراين، با تقسيم خالص درآمدهاي مذكور بر اين ناب داده مي

ساير دارايي: 2داده به همين ترتيب، ناب

ساير بدهي: 4مشمول پرداخت سود و ناب داده 

بنابراين، قيمتهاي متناظر اين ناب داده

تعريف قيمت ناب .5جدول

  هاي تحقيق

محمدعلي دهقان دهنوي،دكتر كاظم ياوري،دكتر سيدابراهيم حسيني نسب و دكتر بهرام سحابي.../ آزمون 

در مقاله حاضر، بر اساس رويكرد واسطه

) ستاده 2و  نهاده

ها با عالمت منفي از ستادهها، نهادهتعريف ناب داده

هاي تحقيقپيش پردازش داده

دادههدف از تعريف ناب

اطالعات موجود در صورتهاي مالي است

كه منبع ايجاد درآمدهاي حاصل از دريافت سود 

بنابراين، با تقسيم خالص درآمدهاي مذكور بر اين ناب داده مي

به همين ترتيب، ناب. 

مشمول پرداخت سود و ناب داده 

بنابراين، قيمتهاي متناظر اين ناب داده

هاي تحقيقپيش پردازش داده

آزمون 
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در مقاله حاضر، بر اساس رويكرد واسطه

نهاده 2شامل(

تعريف ناب داده

  

پيش پردازش داده: مأخذ

هدف از تعريف ناب

اطالعات موجود در صورتهاي مالي است

كه منبع ايجاد درآمدهاي حاصل از دريافت سود 

بنابراين، با تقسيم خالص درآمدهاي مذكور بر اين ناب داده مي

. دست آورد

مشمول پرداخت سود و ناب داده 

بنابراين، قيمتهاي متناظر اين ناب داده. دهندمي

پيش پردازش داده: مأخذ
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، بدين معني كه اين قيمتها تحت هستند آيند، درونزاقيمتهايي كه به ترتيب فوق به دست مي

) سررسيدهاي زمانياز نظر (ها و مثالً تغيير تركيب نوع سپرده ودهبتأثير ساختار دروني هر بانك 

ريزي تواند در هنگام برنامهشود يا به عبارت ديگر، بانك نميمي 3دادهمنجر به تغيير قيمت ناب

در اين تحقيق، به منظور رفع اين . ها، اين قيمتها را ثابت فرض نمايددادهبراي تغيير سطح ناب

صوصي و دولتي، به عنوان داده در دو گروه بانكهاي خمشكل، ميانگين قيمتهاي هر يك از ناب

توان چنين اظهار نمود كه هرگاه در اين صورت، مي. شودقيمت برونزاي ثابت در نظر گرفته مي

ها را دادهها را تغيير دهد، انتظار دارد كه بتواند مازاد يا كسري نابدادهبانكي بخواهد سطح ناب

. أمين كند يا به فروش برساندحداقل به قيمت متوسط گروه بانكي كه در آن فعاليت دارد، ت

  : دهدنمودارهاي زير قيمتهاي مذكور را نشان مي

  

  هاي تحقيقپيش پردازش داده: مأخذ

  

ها هم با توجه به اينكه طي سالهاي مورد بررسي، نرخ دادهالزم به ذكر است در خصوص ناب

آزمون را كاهش دهد، با استفاده تواند قدرت تورم قابل مالحظه بوده و رشد زياد مقادير اسمي، مي

در . ها تعديل و به مقادير حقيقي تبديل شدنددادهكننده، مقادير اسمي ناباز شاخص قيمت مصرف

، هم براي مقادير اسمي و هم، براي مقادير حقيقي انجام و نتايج در WAPMعين حال آزمون 

  .بخش بعد گزارش شده است
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  نتايج و بحث. 5

بر  WAPM، آزمون MATLAB-R2007bنويسي در محيط نرم افزار اده از برنامهدر ابتدا با استف

و تغيير تكنولوژي ) 1رابطه(اساس نابرابري شرط دوم آن و تحت دو فرض ثبات تكنولوژي 

براي هريك از بانكها به صورت جداگانه و با لحاظ كردن قيمتهاي متوسط ) 2رابطه(نابازگشتي 

ها به صورت مجزا دادهو براي دو سري مقادير اسمي و حقيقي نابگروهي كه در آن فعاليت دارد 

نتايج اين آزمون براي هريك از بانكها به صورت جداگانه در پيوست مقاله حاضر ارائه و . انجام گرديد

خالصه نتايج بر حسب دو گروه بانكهاي دولتي و خصوصي و همچنين كل صنعت در جدول زير 

  : منعكس گرديده است

  

 WAPMنتايج آزمون .6جدول

ف
ردي

  

  گروه
پيش فرض 

  تكنولوژي
  آماره

خصوصيات توزيع آماري 

  نسبت تناقض

مقادير 

  اسمي

مقادير 

  حقيقي

1  
بانكهاي 

  خصوصي

  ثبات تكنولوژي
 0.45 0.45  ميانگين

 0.06 0.06  انحراف معيار

تغيير تكنولوژي 

  نابازگشتي

 0.07 0.04  ميانگين

 0.05 0.07  انحراف معيار

  بانكهاي دولتي  2

  ثبات تكنولوژي
 0.49 0.55  ميانگين

 0.18 0.18  انحراف معيار

تغيير تكنولوژي 

  نابازگشتي

 0.06 0.08  ميانگين

 0.08 0.11  انحراف معيار

3  
صنعت 

  بانكداري

  ثبات تكنولوژي
 0.47 0.51  ميانگين

 0.13 0.13  انحراف معيار

تغيير تكنولوژي 

  نابازگشتي

 0.07 0.08  ميانگين

 0.09 0.11  انحراف معيار

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

  

شود، در هر سه رديف جدول فوق، تحت فرض ثبات تكنولوژي، همان طور كه مالحظه مي
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ها بسيار باالست اما با اعمال فرض تغيير تكنولوژي نابازگشتي، اين نسبت به  نسبت تعداد تناقض

، نسبت تناقض در همه )پاسارگاد و سينا(هرچند كماكان به استثناي دو بانك . يابدشدت كاهش مي

  . است WAPMبانكها باالتر از صفر و حاكي از نقض 

نيز نشان دهنده تفاوت بين نسبت تناقض در دو گروه بانكهاي خصوصي و  2و  1مقايسه رديف 

ها در دو گروه مذكور، قضبه منظور اطمينان از تفاوت معني دار نسبت تنا. دولتي است

اند كه نتايج آن ، مقايسه شدهMann-Whitneyو  tهاي دو گروه با استفاده از دو آزمون  ميانگين

  :در جدول زير آمده است

  

  نتايج آزمون اختالف ميانگين دو گروه بانكهاي خصوصي و دولتي .7جدول

  پيش فرض تكنولوژي  دادهنوع ناب
 tآزمون 

 (p value)  

  M-Wآزمون 

(p value)  
  نتيجه

  مقادير اسمي
 وجود اختالف معني دار 0 0  ثبات تكنولوژي

 وجود اختالف معني دار 0.01 0.01  تغيير تكنولوژي نابازگشتي

  مقادير حقيقي
 وجود اختالف معني دار 0.27 0.77  ثبات تكنولوژي

 وجود اختالف معني دار 0.01 0  تغيير تكنولوژي نابازگشتي

  هاي تحقيقيافته: منبع

  

دار ميانگين دو گروه دهنده تفاوت معنيشود هر دو آزمون، نشانهمان طور كه مالحظه مي

  .باشندتحت فرض تغيير تكنولوژي نابازگشتي و در هر دو دسته مقادير اسمي و حقيقي مي

گيري براي هر دو خطاي معيار بحراني براي خطاي اندازه 7و  6در مرحله بعد بر اساس روابط 

دسته مقادير اسمي و حقيقي و تحت فرض تغيير تكنولوژي نابازگشتي و با استفاده از نرم افزار 

Lingo8 نتايج اين محاسبه براي هريك از بانكها در جدول پيوست آورده . مورد محاسبه قرار گرفت

ن كل صنعت، در شده و نتايج خالصه شده بر اساس دو گروه بانكهاي دولتي و خصوصي و همچني

  : جدول زير منعكس گرديده است
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  )برحسب درصد(مقادير محاسبه شده خطاي معيار بحراني .8جدول

خصوصيات 

  توزيع آماره

خطاي معيار 

  بحراني

  مقادير حقيقي  مقادير اسمي

كل 

  صنعت

بانكهاي 

  دولتي

بانكهاي 

  خصوصي

كل 

  صنعت

بانكهاي 

  دولتي

بانكهاي 

  خصوصي

 0.45 2.87 1.93 0.25 2.48 1.62  ميانگين

 1.06 4.84 4.84 0.68 5.09 5.09  حداكثر

 0.00 0.88 0 0 0.7 0  حداقل

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

شود كه مقادير خطاي معيار بحراني نسبتاً كوچك هستند؛ به طوري كه در اينجا مالحظه مي

توان تمام گاه ميآنها پذيرفته شود، درصد در داده 5گيري بيشتر از اگر وجود خطاي اندازه

گيري نسبت داد و رفتار تمام بانكها را مطابق با اصل حداكثرسازي سود ها را به خطاي اندازه تناقض

  .دانست

ها در اين آزمون گيري در دادهطور كه قبالً ذكر شد، تعيين سطح خطاي واقعي اندازهالبته همان

هاي صنعت بانكداري برحسب مقادير پولي، كامالً وابسته به نظر محقق است و از آنجا كه متغير

هاي ثبت و پردازش اطالعات در سيستمهاي بانكي از دقت بااليي شوند و رويهگيري و ثبت مياندازه

بر . ها را پذيرفتگيري دادهدرصدي در اندازه 5توان به سادگي وجود خطاي برخوردار است، نمي

  .دهنددرصد را پيشنهاد مي 1 گيرياين اساس، محققان در اينجا خطاي اندازه

همانند اكثر (هاي استخراج شده در تحقيق حاضر اما از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه داده

، از ترازنامه و صورتحساب سود و زيان بانكها استخراج )تحقيقات انجام شده در صنعت بانكداري

1اند كه از اين دو، در ترازنامه متغيرها از نوع ماندهشده
ر صورتحساب سود و زيان، متغيرها از نوع و د 

به عبارت ديگر در اولي، متغيرها در يك نقطه از زمان و در دومي، متغيرها در طول . هستند 2جاري

گيري باالتر را شوند و اين موضوع امكان قائل شدن به خطاي اندازهگيري مييك دوره زماني اندازه

  . دهدبه محققان مي

  :توان چنين اظهار نمودوق، ميلذا بر اساس نتايج ف

هاي مورد مطالعه، گيري در دادهدرصد خطاي اندازه 1در صورت قبول فرض وجود حداقل  -

شود رفتار بانكهاي خصوصي به عالوه بانك ملت مطابق با اصل حداكثرسازي سود تشخيص داده مي

                                                                                                                   
1. Stock 

2. Flow 
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البته در مورد بانك (گردد و در رفتار ساير بانكهاي دولتي انحرافاتي نسبت به اين اصل مشاهده مي

 ).درصد است 1رفاه فقط بر روي مقادير حقيقي، خطاي معيار بحراني بيشتر از 

ها، رفتار همه گيري در دادهدرصد خطاي اندازه 5در صورت قبول فرض وجود حداقل  -

  .شودبانكهاي مورد مطالعه، مطابق با اصل حداكثرسازي سود تشخيص داده مي

تواند معيار بحراني در بين دو گروه بانكهاي خصوصي و دولتي در اينجا مي توجه به اختالف خطاي

شود، تفاوت قابل مالحظه مي 8همان طور كه در جدول . باره ارائه دهد اين اطالعات بيشتري در

درصد در  48/2ميانگين (بين ميانگين خطاي معيار بحراني در اين دو گروه وجود دارد  ايمالحظه

نتايج ). درصد در مقادير حقيقي 45/0درصد در مقابل  87/2د در مقادير اسمي و درص 24/0مقابل 

براي مقايسه ميانگين اين دو گروه كه در جدول زير آمده است نيز  Mann-Whitneyو  tآزمون 

  :كنددار اين دو گروه را تأييد مياختالف معني

  

  آزمون اختالف ميانگين خطاي معيار بحراني در دو گروه بانكهاي خصوصي و دولتي .9جدول

  نتيجه  M-W (p value)آزمون  t (p value)آزمون   دادهنوع ناب

 وجود اختالف معني دار 0.00006 0.0004  مقادير اسمي

 وجود اختالف معني دار 0.0001 0.0001  مقادير حقيقي

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

  

ها وجود دارد، اگر منبع ايجاد  گيري دادههاي مشابهي كه در ثبت و اندازهقاعدتاً با توجه به رويه

گيري باشد، نبايد چنين اختالف فاحشي بين دو گروه بانكهاي خصوصي و تناقض، خطاي اندازه

  . دولتي وجود داشته باشد

انحراف از اصل (جاد تناقض در مرحله بعد، به منظور نشان دادن بخشي از عوامل مؤثر در اي

براي هريك  WAPMشاخص ناكارآيي سود بر اساس  9و  8با استفاده از روابط ) حداكثرسازي سود

هاي ، رگرسيون داده10از بانكها در دوره زماني مشاهدات محاسبه شد و سپس بر اساس رابطه 

  .قرار گرفتمورد برازش  Eviews6با استفاده از نرم افزار  1تابلويي با آثار ثابت

شاخص ناكارآيي سود، متغير وابسته اين رگرسيون و متغيرهاي توضيحي موردنظر، فهرستي از 

عوامل كالن اقتصادي نظير نرخ تورم، نرخ رشد نقدينگي، كسر بودجه دولت و نرخ رشد اقتصادي و 

ضرايب آنها عوامل داخلي بانكها شامل نسبتهاي مهم مالي بودند كه با حذف متغيرهاي توضيحي كه 

دهندگي مدل نداشتند، سرانجام مدل زير با تمام دار نبودند يا تأثيري در ارتقاء قدرت توضيحمعني

                                                                                                                   
  .آثار تصادفي بودآزمون هاسمن، نشان دهنده ترجيح مدل رگرسيون با آثار ثابت بر مدل رگرسيون با  .1
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Rضرايب معني دار، 
  .نهايي گرديد 2واتسون نزديك به  -درصد و آماره دوربين 50تقريبي  2

  

 10مدل رگرسيون برازش شده براي رابطه: 10جدول

  )inef(سود شاخص ناكارآيي : متغير وابسته

  10:زمان 18:مقاطع 151: مشاهدات

  متغير ضريب خطاي معيار  tآماره   سطح احتمال

0.000 7.456 0.201 1.497 C 
0.012 -2.547 0.324 -0.824 CL/TA 

0.010 2.609 0.419 1.093 CA/EA 
0.001 -3.317 0.300 -0.995 NII/CL 

0.001 -3.340 0.207 -0.690 NIOI/II 

0.000 -5.222 0.011 -0.055 Trend 
0.001 -3.263 0.019 -0.063 Trend*Dprv  

  آثار ثابت

0.236 SDT 0.236 EQN 
-0.248 STM 0.106 PSN 

0.096 KRF 0.242 PSG 
0.029 KSH -0.116 TJT 

0.212 MSK -0.085 TSD 

-0.422 MLT -0.250 RFA 
-0.441 MLI 0.158 SMN 

0.378 SIN -0.147 SPH 
0.117 PST 0.656 SRM 

)وزني(هاي رگرسيون  آماره  

0.379 Mean dependent var 0.547 R-squared 

0.372 S.D. dependent var 0.465 Adjusted R-squared 

10.031 Sum squared resid 0.281 S.E. of regression 

1.983 Durbin-Watson stat 6.672 F-statistic 

 0.000 Prob(F-statistic) 

 )بدون وزن(هاي رگرسيون  آماره

0.375 Mean dependent var 0.458 R-squared 

1.940 Durbin-Watson stat 10.478 Sum squared resid 

  هاي تحقيقيافته: مأخذ
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  :تعريف و تفسير ضريب هريك از متغيرهاي توضيحي فوق به شرح ذيل است

- CL/TA دهدبانك را نشان ميهاي هر  نسبت مانده تسهيالت اعطايي به كل دارايي .

اين نسبت شاخصي از سهم . دار شده استدرصد معني 5و در سطح  -82/0ضريب اين متغير برابر 

دهد كه ضريب منفي اين متغير، نشان مي. هاي آن استهاي درآمدزاي بانك از كل دارايي دارايي

مدزا اختصاص دهد، به كارآيي هاي خود را به انواع درآ هرچقدر بانكي بتواند نسبت باالتري از دارايي

 .يابدباالتري در حداكثرسازي سود دست مي

- CA/EA هاي درآمدزا  هاي نقد و مطالبات از بانك مركزي به كل دارايي نسبت دارايي

اين نسبت، شاخصي از . دار شده استدرصد معني 1و در سطح  09/1ضريب اين متغير برابر . است

هاي نقد فاقد هرگونه درآمدزايي هستند، طبعاً  آنجا كه دارايياز . مديريت نقدينگي در بانكهاست

ضريب مثبت اين متغير در . تر اين شاخص بيانگر مديريت بهتر نقدينگي در بانك استمقدار پايين

مدل فوق نيز به همين ترتيب، نشان دهنده اثر مثبت مديريت بهينه نقدينگي در ارتقاي كارآيي 

 .سود است

- NII/CL  درآمدهاي حاصل از دريافت سود به مانده تسهيالت اعطايي بانك را نسبت خالص

اين نسبت در . دار شده استدرصد معني 1و در سطح  -99/0ضريب اين متغير برابر . دهدنشان مي

واقع، شاخصي از حاشيه سود تسهيالت بانك است و ضريب منفي آن در مدل، بيانگر اين است كه 

كسب حاشيه سود باالتر دارند، به كارآيي باالتري در كسب سود دست بانكهايي كه توان بيشتري در 

 .يابندمي

-  NIOI/II ضريب اين . نسبت درآمدهاي غير سود به درآمدهاي حاصل از سود بانك است

هاي اين نسبت، بيانگر اهميت فعاليت. دار شده استدرصد معني 1و در سطح  -69/0متغير برابر 

. و به نوعي تنوع خدمات بانك است) هامزد، خدمات ارزي و ضمانت نامهنظير كار(غيراعتباري بانك 

هرچه اين نسبت باالتر باشد، نشان دهنده تنوع بيشتر خدمات و قدرت بيشتر بانك در بخش خدمات 

با خدمات  هايغيراعتباري بانكي است و ضريب منفي اين متغير در مدل نيز حاكي از آن است كه بانك

 .كارآيي باالتري در كسب سود برخوردارندتر، از متنوع

- Trend دار درصد معني 1و در سطح  -05/0ضريب اين متغير برابر . متغير روند زماني است

درصد از ناكارآيي سود در  5ضريب اين متغير، بيانگر آن است كه به طور متوسط ساالنه . شده است

ييد كننده فرض تغيير تكنولوژي اين نتيجه، به نوعي تأ. صنعت بانكداري كاسته شده است

 .باشدنابازگشتي در قسمت قبلي نتايج نيز مي

- Trend*Dprv دهداثر متقاطع روند زماني و خصوصي بودن بانك را نشان مي)Dprv 

ضريب اين ). و براي بقيه صفر است 1متغير مجازي است كه مقدار آن براي بانكهاي خصوصي 



  محمدعلي دهقان دهنوي،دكتر كاظم ياوري،دكتر سيدابراهيم حسيني نسب و دكتر بهرام سحابي.../ آزمون 

 

 

86

دهد نرخ رشد  دار شده است و بنابراين، نشان ميمعنيدرصد  1و در سطح  -06/0متغير برابر 

درصد باالتر از بانكهاي  6در بانكهاي خصوصي به طور متوسط ) كاهش ناكارآيي سود(كارآيي سود 

  .دولتي است

  

  گيرينتيجه. 6

هاي دادهبا فرض تغيير تكنولوژي نابازگشتي بر روي مقادير اسمي و حقيقي ناب WAPMآزمون 

هاي مورد مطالعه و قيمتهاي متناظرشان نشان، دهنده تناقض رفتار همه بانكها به هريك از بانك

اما . هاي اقتصادي بود با اصل رفتار حداكثرسازي سود در بنگاه) سينا و پاسارگاد(استثناي دو بانك 

 گيريدرصد خطاي اندازه 1محاسبه خطاي معيار بحراني نشان داد كه در صورت پذيرش وجود حداقل 

هاي مورد مطالعه، رفتار همه بانكهاي خصوصي به عالوه بانك ملت بر روي هر دو دسته در داده

مقادير اسمي و حقيقي و رفتار بانك رفاه بر روي مقادير اسمي، مطابق با رفتار حداكثرسازي سود 

 گيري مورد پذيرش قراردرصد خطاي اندازه 5كه وجود حداقل شود و در صورتيتشخيص داده مي

  .توان رفتار تمام بانكها را مطابق با رفتار حداكثرسازي سود تشخيص داد گيرد، مي

توان تشخيص قاطعي از رفتار حداكثرسازي سود در صنعت اگرچه بر اساس اين نتايج، نمي

دار بودن اختالف ميانگين آماره خطاي معيار بحراني در دو گروه بانكداري ايران داشت، ليكن معني

صي و دولتي و باال بودن فاحش آن درباره بانكهاي دولتي، محققان را مايل به اعالم بانكهاي خصو

  :نمايدنتيجه زير مي

است و انحرافات اندك  WAPMرفتار بانكهاي خصوصي طي سالهاي مورد مطالعه مطابق با 

ند در رفتار بانكهاي دولتي هرچ. برخي از بانكهاي خصوصي از اين اصل، قابل صرف نظر كردن است

، WAPMامكان رد فرضيه حداكثرسازي سود با قطعيت باال وجود ندارد ولي در رفتار آنها نسبت به 

احتماالً پيگيري هدف حداكثرسازي سود . شود كه به راحتي قابل اغماض نيستانحرافاتي ديده مي

هاي  ديتاي دولت و برخي محدوهاي توسعه در بانكهاي دولتي به دليل الزام آنها در اجراي سياست

  .ديگر، دچار انحراف گرديده است

هاي  هاي تابلويي با آثار ثابت، نشان داد كه ارتقاء سهم داراييهمچنين مدل رگرسيون داده
از (درآمدزا، مديريت بهينه نقدينگي، تنوع بخشي به خدمات بانكي و توسعه حاشيه سود تسهيالت 

از ) هاي با بازدهي باالتر در عقود مشاركتي يتتر و يا تخصيص منابع به فعالطريق جذب منابع ارزان
  . دهندعواملي هستند كه ناكارآيي بانكها را در كسب سود بهينه، كاهش مي

هاي پارامتريك و مقايسه  در نهايت به عنوان يك پيشنهاد، شايان ذكر است كه انجام آزمون
تواند مل مؤثر بر رفتار بانكها، مينتايج آن با نتايج اين تحقيق و همچنين مطالعه عميق تر درباره عوا

  .گيري فوق ببخشدقطعيت بيشتري به نتيجه
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