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چکيده
بانکها نوعی بنگاه اقتصادی هستند و همواره در تالش اند خدمات خود را با هزینه کمتری ارائه دهند و از طرفی
کارآیی سیستم بانکی و همگرایی این کارآیی در بین بانکهای کشور ضرورت باالیی نزد متولیان امر برنامه ریزی
دارد .در این پژوهش از آمار و ارقام  9بانک کشور طی دوره زمانی  1931 – 1991بر اساس نگرش واسطه ای
و روش مرزی تصادفی ) (SFAدر چهارچوب تابع هزینه ترانسلوگ و مدل  Iباتیس و کوئلی بهره گرفته شده
و نتایج مطالعه حاکی از آن است که میانگین کارآیی بانکهای تجاری در ایران طی دوره 83/99 ،1931-1991
درصد و میانگین کارآیی بانکهای تجاری  38/93درصد بوده که این امر نشان می دهد میانگین کارآیی بانکهای
تخصصی بیشتر از میانگین کارآیی بانکهای تجاری بوده است.
همچنین فرایند همگرایی به عنوان یکی از نتایج مدل های رشد اقتصادی بررسی شده ،با سرعت همگرایی
کارآیی با استفاده از مدل  مطلق  - %981و با استفاده از مدل  شرطی  - %985به دست آمده است و
متوسط رشد کارآیی ،روند کاهشی و همچنین سرعت تعدیل کارآیی نیز همگرا می باشد.
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مقدمه
بانکها نوعی بنگاه اقتصادی هستند و همواره در تالش اند خدمات خود را با هزینه کمتری ارائه دهند و یا
به تعبیری ،به سوی کاراتر شدن در حرکت هستند .یقینا کارآیی سیستم بانکی با تجهیز و تخصیص مناسب
منابع مالی ،نقش مهمی در رونق اقتصادی دارد .با توجه به محدودیت منابع مالی قابل سپرده گذاری در
سیستم بانکی ،همه بانکها در تالش اند منابع را به نحو کاراتری استفاده کنند .لذا به نظر می رسد در نهایت،
کارآیی سیستم بانکی با وقفه زمانی به یک میزان یکسان همگرا شود.
با توجه به اینکه بانکهای مختلف کشور در قالب یک پیکره قوانین و مقررات فعالیت دارند و از
طرفی ،حوزه ارائه خدمات آنها یک کشور است ،انتظار می رود از منظر کارآیی مشابه عمل نمایند و
اگر عمل نمی کنند ،می باید در راستای همگرایی حرکت نمایند و این موضوع مورد دغدغه بانک
مرکزی و متولیان برنامه ریزی و بهره وری در کشور جمهوری اسالمی ایران است .لذا بنا به ضرورت
موضوع ،در این مقاله به بررسی وضعیت کارآیی و همگرایی آن در سیستم بانکی ایران پرداخته می شود.
مقاله مذکور در چند بخش ارائه شده است .در ابتدا ،مبانی نظری مربوط به کارآیی و مقوله همگرایی
ارائه خواهد شد و سپس سابقه تجربی موضوع مورد بررسی قرار می گیرد .در ادامه ،ضمن تشریح
متدلوژی تحقیق و الگوی اقتصادسنجی مناسب ،نتایج آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

مبانی نظری در دو بخش مبانی کارآیی و انواع آن و مفهوم پدیده همگرایی قابل بحث است:
الف) کارآيي
انسان همواره سعی بر آن داشته که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست
آورد .این کوشش ها را می توان دستیابی به کارآیی باالتر نامید .به نظر آدام اسمیت انسان عقالیی
در بازار به دنبال نفع شخصی می گردد و به عبارت بهتر ،او می خواهد منابع محدود خود را با توجه
به خواسته های نامحدود خود حداکثر سازد و این همان تعریف علم اقتصاد است .اما در تعریف دیگر
از این علم ،گفته می شود که اقتصاد ،چیزی جز به دست آوردن حداکثر نتیجه ممکن با حداقل هزینه
نیست .اصوالً کمیابی و کارآیی دو مقوله توام علم اقتصاد می باشند ،و اهمیت علم اقتصاد نیز به دلیل
همین کمیابی و کارآیی است .در واقع ،هدف اقتصاد رسیدن به کارآیی است (باقرزاده.)11 :1935 ،
کارآیی مفهومی بسیار مهم ولیکن پیچیده است .این اصطالح ابتدا در حوزه مهندسی مطرح
گردید ولیکن در نیمه دوم قرن نوزدهم ،وارد ادبیات اقتصاد شد و به گونه ای وسیع مورد استفاده
قرارگرفت .همواره ،مقدار کارآیی از واحد کمتر بوده و یا به عبارتی کسری از واحد بوده است .کارآیی
عبارت است از نسبت بازده واقعی به دست آمده به بازدهی مورد انتظار (استاندارد و یا تعیین شده) و
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ب) همگرايي
یکی از برداشت هایی که اخیراً از مدل های رشد اقتصادی صورت گرفته است ،پیشبینی همگرایی
است؛ بدین معنی که اقتصادهای با سطوح پایین درآمدی نسبت به اقتصادهای با سطوح باالتر
درآمدی ،تمایل دارند که با نرخ رشدی سریع تر ،رشد یابند .در واقع ،مفهوم همگرایی را در پاسخ به
این سؤال که آیا اقتصادهای فقیرتر تمایل به رسیدن به وضعیت اقتصادهای ثروتمندتر را دارند؟
میتوان یافت .با استفاده از مدل های رشد میتوان به توضیح چنین یافتهای پرداخت.
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به عبارت دیگر ،کارآیی نسبت مقدار کار انجام شده به مقدارکاری است که باید انجام گیرد (ابطحی
و کاظمی.)9 :1989 ،
به زبان ساده تر ،کارآیی به معنای آگاهی به چگونگی انجام کار و انجام صحیح آن هنگامی بهبود
می یابد که به ازای هر واحد ورودی ،خروجی مفید بیشتری تولید شود .در واقع کارآیی نسبتی است
که برخی جنبه های عملکرد واحد را با هزینه هایی که برای انجام آن عملکرد متحمل شده ،مقایسه
می کند .درقلمرو علم اقتصاد ،مفهوم کارآیی نشان دهنده تخصیص بهینه منابع است .با توجه به
خدماتی بودن فعالیت های اقتصادی بانک ها و همچنین اهداف محاسباتی ،کلمه کارآیی به شرح ذیل
تعریف گردیده است :نسبت حداقل هزینه ممکن به هزینه تحقق یافته برای ارائه دادن میزان مشخصی
ستانده در مقایسه با واحدهای مشابه در آن صنعت .همچنین از کارآیی ،تعاریف متنوعی از بعد افزایش
ستانده و یا کاهش داده ها ارائه شده است .به طور کلی در وجه عام ،کارآیی عبارت است از نسبت
ستانده ها به داده ها در مقایسه با یک استاندارد مشخص و از پیش تعیین شده (کمپل ،1988 ،ص .)95
کارآیی از جنبه نحوه به کارگیری عوامل تولید نیز به سه دسته کارآیی فنی ،تخصیصی و اقتصادی
قابل تقسیم بندی است .کارآیی فنی 1منعکس کننده توانایی بنگاه در کسب حداکثر محصول از مقدار
معین نهاده و یا استفاده از حداقل نهاده ها برای دستیابی به میزان معین ستانده است .به بیان دیگر،
برای تأمین کارآیی فنی باید بهره بردار روی تابع مرزی عمل کند.
کارآیی تخصیصی 2توانایی بنگاه در استفاده از نسبت های بهینه نهاده ها با توجه به قیمت های
مربوط به آنهاست و همچنین کارآیی اقتصادی (کارآیی هزینه) 9ترکیبی از کارآیی فنی و تخصیصی
است ،چرا که بیانگر درجه موفقیت بهره بردار در حداقل نمودن هزینه تولید میزان معینی محصول
است که در این مقاله منظور از کارآیی ،کارآیی هزینه می باشد.
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بین واحدهای اقتصادی مختلف در طی زمان رو به کاهش است.
در مدل های مختلف رشد ،معادالت مربوط به همگرایی استخراج شده اند که از جمله مهمترین
آنها مدل رشد سولو و سوان و بررسی پدیده همگرایی درآمد سرانه در آن می باشد که در این مقاله،
ضرورتی به توضیح اضافی ندارد (.)Barro and sala-Martin, 1995: 188
در این تحقیق به جای مفهوم درآمد سرانه از کارآیی اقتصادی در سیستم بانکی استفاده خواهد شد.
 .2پيشينه تحقيق
تاکنون مطالعه ای در زمینه سرعت همگرایی کارآیی بانکها انجام نگرفته است ،لکن در زمینه کارآیی
مطالعات زیادی انجام گرفته که در اینجا به برخی از آنها به طور مختصر اشاره می گردد.
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تئوری های رشد نئوکالسیکی را می توان به مفهوم همگرایی بین کشورها ،چه از لحاظ نرخ رشد
و چه ،از لحاظ سطح درآمدی مورد توجه قرار داد .بر اساس این تئوری ،مناطق فقیرتر بدواً نرخهای
سرمایه به کار پایین تری را دارا هستند که به معنای تولید نهایی سرمایه باالتر است .در نرخهای
مساوی پسانداز بومی ،رشد نیروی کار و پیشرفت فنی ،رشد ذخیره سرمایه مناطق فقیرتر نسبت به
رشد ذخیره سرمایه در کشورهای غنیتر باالتر خواهد بود و به نسبت های سرمایه-کار و سرمایه-
محصول کشورهای غنیتر نزدیک میشوند .از این مفهوم به همگرایی (مطلق) یاد میشود .این اتفاق
به دلیل وجود یک انگیزه اضافی برای رشد در مناطق فقیرتر است ،که حاصل سرمایهگذاری مستقیم
در کارخانجات و خرید دارایی های مالی از ناحیه خارجیان میباشد که میتوانند نرخهای باالتر بازدهی
را کسب کنند .لذا وقتی این همگرایی و نزدیکی حادث میشود ،نرخهای رشد مناطق فقیرتر ،بزرگتر
خواهد بود.
به طور کلی مفهوم همگرایی بر دو نوع است .نوع اول ،همگرایی نوع  βاست که پیشبینی میکند
واحدهای اقتصادی فقیرتر دارای نرخ رشد بیشتری نسبت به واحدهای اقتصادی ثروتمندتر باشند ،لذا
واحدهای اقتصادی مختلف از حیث درآمد سرانه به هم نزدیک میشوند .در صورتی که اثر متغیرهای
اساسی از جمله جمعیت ،تکنولوژی و نرخ پسانداز برای واحدهای اقتصادی مختلف یکسان باشد،
واحدهای اقتصادی به یک وضعیت درآمد سرانه همگرا میشوند که همگرایی  βغیرشرطی یا مطلق
خوانده میشود .اما اگر متغیرهای اساسی مدل متفاوت باشند ،پیشبینی میشود هر واحد اقتصادی
به سطح تعادل پایدار خود همگرا شود که به این نوع از همگرایی  ، βنوع شرطی گفته میشود .نوع
دوم از تقسیمبندی همگرایی ،همگرایی نوع سیگما   σ است .بر این اساس ،تفاوت در درآمد سرانه
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الف) مطالعات انجام شده در خارج از کشور
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سبنویان و رجیستر ( )Sabnoiean, and Rejister, 1989در مطالعه ای که برای سال  1939انجام
شده ،نمونه مورد مطالعه را  545بانک قرار داده و در این مطالعه ،براساس روش پارامتری و نگرش
تولیدی عمل شده و شکل تابع هزینه ترانسلوگ مورد استفاده قرار گرفته و  29درصد ناکارآیی عنوان
شده و نتیجه آن ،رابطه مثبت بین ناکارآیی و اندازه بانک است.
زینوز و سوتیرو ( )Zeinooz, and Sutiroo, 1997در مطالعه ای کارآیی 144شعبه بانک های
تجاری قبرس را مورد بررسی و محاسبه قرار دادند .شعب مورد مطالعه با توجه به موقعیت مکانی به
سه دسته شعب شهری ،روستایی و توریستی و با توجه به اندازه شعب آنها را به دسته های کوچک،
متوسط و بزرگ تقسیم نمودند .نتایج به دست آمده از تحقیق بیانگر آن است که متوسط کارآیی در
شعب شهری ،روستایی و توریستی به ترتیب 38/5 ،92/4 ،و  33/9درصد می باشد.
رانگان و همکاران ( )Rangan etal., 1998در مطالعه ای برای سال  1935تعداد  291بانک را
به عنوان نمونه انتخاب کرده و با استفاده از نگرش واسطه ای و روش ناپارامتری عمل کرده اند.
نهاده های مورد استفاده ،تعداد پرسنل ،ارزش دارایی های ثابت و کل سپرده های مشتریان است و
ستانده ها ،وامهای ساختمانی ،وامهای تجاری و صنعتی ،وامهای مصرفی و سپرده های دیداری است.
در این پژوهش ،میزان ناکارآیی  21درصد محاسبه شده است و نتیجه آن است که ناکارآیی با ترکیب
محصوالت ،رابطه مثبت و با اندازه بانک ،رابطه منفی دارد.
باتسه و هوشمافی ( )Battese and Hoshmafi, 1982که نمونه ای شامل  195بانک را مورد
مطالعه قرار داده است که از روش پارامتری آماری و نگرش واسطه ای استفاده شده و شکل تابع
هزینه ترانسلوگ مورد استفاده قرار گرفته است .نهاده ها ،تعداد شعب کل ،دارایی ها ،سال مشاهده و
ستانده ها وامهای عمومی کل ،حجم سپرده ها ،حجم ضمانت نامه ها می باشد ،میزان ناکارآیی 12
درصد برآورد و نتیجه شده است که ناکارآیی نیروی کار با تعداد شعب ،رابطه مثبت و با اندازه بانک،
رابطه منفی دارد.
بارو و ساالی مارتین ( ،)Barro and salai-Martin, 1999همگرایی ایاالت متحده آمریکا و
کشورهای اروپایی و مناطق ژاپن را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که همگرایی با سرعتی در
حدود  2درصد در سال اتفاق می افتد.
فیلیپاکی و همکارش ( ،)Filippaki, and Mamatzakis mati, 2009در مطالعه ای با عنوان
«تخمین سرعت تعدیل کارآیی بانکداری اروپا با استفاده از یک تابع درجه دو زیان» سیستم های بانکداری
 19کشور اروپایی را در طول دوره  1993تا  2119مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که
تنوع قابل مالحظه ای در سرعت تعدیل کارآیی در سیستم های بانکداری اروپا وجود دارد.
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ب) مطالعات انجام شده در داخل
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ختایی و عابدی فر ( ،)1989در مطالعه ای با عنوان تخمین کارآیی فنی صنعت بانکداری در ایران،
نمونه مورد مطالعه را  5بانک تجاری و  4بانک تخصصی انتخاب کرد .در این مطالعه ،براساس نگرش
واسطه ای و روش پارامتر آماری انجام و از شکل تابع تولید ترانسلوگ استفاده شده است .نهاده مورد
استفاده ،تعداد کارکنان ،دارایی ثابت ،حجم سپرده های قرض الحسنه ،سپرده های بخش خصوصی،
سال مشاهده است ،و ستانده ،حجم تسهیالت اعطایی به بخش خصوصی می باشد .میزان ناکارآیی
 21درصد برآورد و نتیجه شده که ناکارآیی با تسهیالت اعطایی در قالب مضاربه ،مشارکت مدنی و به
کارگیری نیروی کار با تحصیالت لیسانس ،رابطه مثبت و با اندازه بانک و نسبت شعبه های مستقر در
تهران ،رابطه منفی دارد.
کریمی ( ،)1931در بررسی کارآیی شعب بانک کشاورزی ،نمونه مورد مطالعه را  18شعبه بانک
کشاورزی همدان انتخاب نموده است .او از نگرش واسطه ای و روش پارامتری آماری شکل تابع هزینه
ترانسلوگ بهره گرفته است .نهاده مورد استفاده ،سرانه هزینه پرسنلی شعب ،نرخ سود پرداختی به
انواع سپرده ها ،متوسط هزینه های استهالک ،دارایی های ثابت شعب ،نسبت هزینه های اداری به
حجم نتیجه این است که ناکارآیی ،رابطه مثبتی با اندازه شعب و رابطه منفی با تحصیالت کارکنان
شعب و درجه مکانیزاسیون شعب دارد.
حسینی و سوری ( )1939در مطالعه ای با عنوان برآورد کارآیی بانک های ایران و عوامل مؤثر بر
آن ،کارآیی ده بانک را با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ برآورد کرده و به این نتیجه رسیدند که
میانگین کارآیی بانک ها  38/85درصد ،به این معنی که  38/85درصد از هزینه های انجام گرفته در
صورت کارآیی کامل برای به دست آمدن همین سطح ستانده طی دوره  12ساله در صنعت بانکداری
کشور کافی بوده است.
سوری ،گرشاسبی و عریانی ( )1935در مطالعه ای با عنوان «مقایسه تطبیقی کارآیی بانک های
تجاری ایران با استفاده از دو روش  DEAو  »SFAبه مقایسه تطبیقی کارآیی بانک های تجاری با
دو روش ناپارامتری ( )DEAو پارامتری ( )SFAبرای دوره  1989تا  1939پرداختند .نتایج به دست
آمده نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو روش ناپارامتری و پارامتری در اندازه گیری کارآیی
بانک های تجاری ایران وجود دارد .در روش ناپارامتری ،میانگین کارآیی اقتصادی ،تخصیصی و فنی
به ترتیب 59 ،درصد 95 ،درصد و  53درصد به دست آمد و در روش پارامتری ،متوسط کارآیی 94
درصد به دست آمد.
رحمانی و عسگری ( ،)1934در پژوهشی با عنوان «بررسی نقش سیاست های دولت در همگرایی
منطقه ای در استان های ایران» با به کارگیری روند سپرده های دیداری با استفاده از روش ها و الگوهای
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 .9متدلوژي اندازه گيري کارآيي
روش مرزي تصادفي ()SFA
در این روش ،ابتدا تابع هزینه (تولید) با توجه به فروض ،برآورد و با عنایت به تابع مذکور ،کارآیی
واحدها اندازه گیری می شود .همچنین در این مدل ها در برازش تابع ،نقاط مرزی و سرحد 1لحاظ
می کنند:
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متعارف اقتصادسنجی و با به کارگیری مدل های همگرایی بارو و ساال-آی-مارتین (1991و )1992سعی
شده است روند همگرایی در بین استان های ایران و موفقیت سیاست های منطقه ای دولت در تسریع
همگرایی بررسی شود که نتایج حاکی از آن است که در تمام مدل های مربوط به همگرایی بتا ،رابطه
بین وضعیت اولیه استان ها و متوسط رشد استانی منفی بوده است .لذا نوعی از همگرایی شرطی در بین
استان ها پیش بینی می شود ،بنابراین وجود روند همگرایی بتا در بین استان های ایران تأیید می شود.
همین طور با لحاظ سیاست های منطقه ای دولت در مدل همگرایی شرطی ،سرعت همگرایی کاهش
پیدا کرده است ،پس فرضیه دوم رد می شود.
فروغی پور ( ،)1939در تحقیقی با عنوان «بررسی همگرایی سیگما و بتا بین کشورهای عضو
اوپک» با استفاده از مدل رشد سولو و سوان به بررسی همگرایی  GDPسرانه بازده کشورهای عضو
اوپک در دوره  1981-2114پرداخته است .نتایج نشان می دهد که فرضیه همگرایی درون کشورهای
عضو اوپک مورد تأیید قرار می گیرد .سرعت همگرایی بین کشورهای عضو اوپک  1/49برآورد شده
است .همچنین بر پایه آزمون فرضیه همگرایی سیگما ،پراکندگی  GDPسرانه واقعی کشورهای عضو
اوپک در طی زمان ،روند نزولی دارد.
ابریشمی و همکاران ( ،)1991در پژوهشی با عنوان «بررسی کارآیی فنی شعب بانک سامان و
عوامل تأثیرگذار بر آن» به اندازه گیری کارآیی فنی  12شعبه بانک سامان در مقاطع سه ماهه سالهای
 ،1938-33با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها پرداختند .همچنین تأثیر  4عامل جنسیت
پرسنل ،نسبت دارایی ثابت به کل دارایی ها ،سابقه فعالیت شعبه و موقعیت اقتصادی شهری که شعبه
در آن واقع شده است را بر روی کارآیی فنی مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که متوسط
کارآیی فنی  12شعبه بانک سامان در طول دوره مورد بررسی  %81بوده و افزایش نسبت دارایی ثابت
به کل دارایی های آن و همچنین توسعه یافتگی اقتصادی شهرها بر عملکرد شعبه تأثیر مثبت دارد.
افزایش به کارگیری نیروی انسانی مرد در شعب ،سبب کاهش کارآیی فنی و افزایش سابقه فعالیت
شعبه ،به تنهایی اثر مثبت بر کارآیی شعب نخواهد داشت.
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)( X )  V  U ,V  N (0,1),U  N (0,1), y  f ( x

()1
به طوری که در این تابع V ،همان جزء تصادفی (جمله اخالل) معمول در اقتصادسنجی است که توزیع
نرمال استاندارد دارد و  Uمعرف عدم کارآیی است که عموم ًا توزیع آن نیمه نرمال در نظر گرفته می شود.
تابع ) y  f (xرا معمو ًال به شکل تابع کاب -داگالس و یا ترانسلوگ در نظر می گیرند .بدین ترتیب ،با
برآورد تابع تولید به صورت  y  f ( x)  V  Uعدم کارآیی بنگاه ها نیز قابل محاسبه می شود.
در تخمین این تابع ،اطالعات می توانند به صورت مقطعی یا داده های تلفیقی باشند.
تحليل فراگير داده ها ()DEA

 .4معرفي مدل هاي اقتصادسنجي
تابع هزینه مرزی تصادفی ترانسلوگ با جز ناکارآیی متغیر در طول زمان بر اساس مدل بیتیس و کولی
( )1992به صورت زیر مورد استفاده قرار خواهد گرفت:
9
9
1 9
2
BijLnX ist LnX ist  U it  Vit
 Bii  LnXist   
2 i 1
i  j j1

9

LnTc  B0   Bi LnX ist 
i 1

()2
که در آن ،زیر نویس های  jو  iتعداد متغیر s ،و  tمشاهدات بانک و زمان می باشند.
 : TCهزینه کل بانکها از مجموع هزینه های پرسنلی ،هزینه سود پرداختی به سپرده های مدت دار،
هزینه استهالک دارایی های ثابت ،هزینه اداری و سایر هزینه ها و هزینه سپرده های قرض الحسنه
تشکیل شده و  TCدر اینجا نسبت هزینه کل بانکها به کل دارایی ها؛
 : X 1میزان تسهیالت اعطایی به کل دارایی ها (اجاره به شرط تملیک  +فروش اقساطی  +مشارکت
مدنی  +مضاربه  +معامالت سلف  +جعاله  +خرید دین  +قرض الحسنه) به عنوان ستانده؛
 : X 2دارایی های درآمدزا ،شامل تسهیالت اعطایی ،سرمایه گذاری در اوراق مشارکت ،سپرده های
بانکی و سرمایه گذاری و سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی؛
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این روش مبتنی بر یک سری بهینه سازی با استفاده از برنامه ریزی خطی می باشد که به آن روش
نارامتریک نیز گفته می شود .در این روش ،منحنی مرزی کارا از یک سری نقاط که به وسیله برنامه ریزی
خطی تعیین می شود ،ایجاد می گردد .برای تعیین نقاط می توان از دو فرض بازدهی ثابت و متغیر
نسبت به مقیاس استفاده کرد .روش برنامه ریزی خطی ،بعد از یک سری بهینه سازی ،مشخص می کند
که واحد تصمیم گیر مورد نظر روی خط کارآیی قرار گرفته است و یا خارج از آن قرار دارد؟ بدین
وسیله ،واحدهای کارا و ناکارا از یکدیگر تفکیک می شوند .این روش چون تمام داده ها را تحت پوشش
قرار داده ،روش تحلیل فراگیر داده ها نامیده می شود (امامی میبدی.)95 :1989 ،
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 : X 3قیمت سپرده ،میانگین موزون نرخ های سودسپرده های بلند مدت و کوتاه مدت یا وزن های
متناسب با حجم سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت؛
 : X 4قیمت نیروی کار ،نسبت هزینه های پرسنلی به تعداد پرسنل؛
 : X 5سرمایه ،میزان سرمایه بانکها در هر سال؛
 : X 6دارایی های ثابت؛
 : X 7کل دارایی ها؛
 : X 8شاخص هرفیندال؛
 : X 9تعداد شعب.
همچنین برای برآورد سرعت همگرایی کارآیی سیستم بانکی ،مدل های زیر مورد استفاده قرار
خواهند گرفت:

همگرايي نوع سيگما 
برای بررسی همگرایی سیگما در بین بانکهای ایران از واریانس کارآیی بانکها استفاده شده است که
به صورت زیر محاسبه می شود:
که  Dtواریانس کارآیی و  ، EFitمعرف کارآیی بانک  iدر سال  ،tپارامتر  tمیانگین کارآیی تمام
بانکها در سال  tاست n .نیز تعداد بانکها می باشد.
همین طور برای نشان دادن پویایی واریانس کارآیی بانکها در طی زمان و تست دقیق تر فرضیه
همگرایی نوع سیگما ،معادله زیر نیز برآورد می شود.
2
()4
Dt     Dt 1  Vt
) Vt  (0, v
که  Dt 1وقفه ای از  Dtاست.
بر اساس معادله ( )14در صورتی که    1باشد ،واریانس کارآیی در حال افزایش خواهد بود
و یا به تعبیری ،با واگرایی در کارآیی بانکها مواجه هستیم و اگر    1باشد .واریانس در دوره t
کمتر از دوره  t-1بوده و همگرایی در کارآیی را خواهیم داشت.
همگرايي نوع بتاي مطلق
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()9

2

1 n
 EFit   t 
n i 1

Dt 

منظور از همگرایی نوع بتای مطلق در اینجا این است که بانکهای با کارآیی کمتر دارای رشد بیشتری
نسبت به بانکهای با کارآیی باالتر بوده ،پس به یک سطح تعادلی همگرا می شوند .بر اساس تعریف
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همگرایی بتای مطلق (غیر شرطی) همه بانکها به یک سطح از تعادل میل می کنند .به منظور بررسی
همگرایی مطلق در بین بانکهای ایران ،معادله زیر که بر اساس معادله بارو و ساال – آی – مارتین
( )1992طراحی شده است ،مورد استفاده قرار می گیرد.
()9

 EF87 
1
1  exp( n *  ) 
log 
* log( EF80 )  Vt
  C (1)  

n
n


 EF80 

که  EF87میانگین کارآیی تمام بانکها در سال  38و  EF80نیز میانگین کارآیی تمام بانکها در سال
( 31آغاز دوره) محسوب می شود و  نیز سرعت همگرایی است .در صورتی که  منفی باشد،
شاهد همگرایی کارآیی تمام بانکها به یک سطح تعادلی خواهیم بود و یا به تعبیری دیگر ،رابطه بین
وضعیت آغازین کارآیی بانکها و متوسط نرخ رشد طی دوره معکوس خواهد بود.
به عبارتی دیگر ،بانکهایی که وضعیت اولیه نامطلوب تر (کارآیی کمتر) دارند ،دارای نرخ رشد
بزرگتری نسبت به بانکهای با وضعیت اولیه مطلوب (کارآیی باالتر) هستند .در نتیجه ،کارآیی همه
بانکها به هم نزدیک می شود .بالعکس اگر  مثبت باشد ،کارآیی بانکها در طی زمان در واگرایی از
یکدیگر بوده و بانکهای ناکارا همواره ناکاراتر و بانکهای کارا نیز همواره کاراتر می شوند.

آنچه که در عمل مشاهده می شود ،این است که بانکها تا حدودی به لحاظ پارامترهای منطقه ای
متفاوت هستند؛ پس بررسی همگرایی مطلق کفایت نمی کنند و باید به بررسی همگرایی شرطی
بپردازیم.
با تعمیم معادله همگرایی بتای مطلق ،معادله همگرایی بتای شرطی ،به صورت زیر به دست می آید:
 EF 
1
1  exp( n *  ) 
()5
* log  87   C (1)  
 * log( EF80 )  C (3)TCTa80  C (4) * CAPTIAL80
n
EF
n

 80 
 C (5) * TOTAL AS80  C (7) * SHOBE80  Vt

که در معادله باال TCTa ،هزینه کل بانکها CAPITAL ،میزان سرمایه TOTALAS ،کل دارایی ها،
 SHOBEتعداد شعبه در سال  1931می باشند .این متغیرهای تعیین کننده ویژگی های بانکها به
منظور تمایز بین وضعیت تعادلی برای بررسی همگرایی شرطی در معادله به کار رفته اند.
 .1شرح داده ها
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همگرايي بتاي شرطي

در این مطالعه ،از آمار و اطالعات مربوط به  9بانک بزرگ کشور شامل شش بانک تجاری (تجارت،
رفاه ،کارگران ،صادرات ،ملی ،ملت و سپه) و سه بانک تخصصی (صنعت و معدن ،کشاورزی و مسکن)
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 .6نتايج مدل ها
الف) برآورد کارآيي
نتیجه تخمین رابطه  12به روش حداکثر درست نمایی به شرح جدول شماره یک است.
پارامتر گاما 9نشان دهنده میزان اعتبار تخمین مرزی تصادفی است و معلوم می کند که آیا مرز
تصادفی برای یک مجموعه از مشاهدات قابل برآورد است یا خیر .آماره  tمربوط به پارامتر گاما نشان
می دهد که مرز تصادفی برآورد شده از لحاظ آماری کامالً معتبر است .پارامتر اتا ( )etaنیز به همراه
ضرایب الگو تخمین زده می شود و مقدار معنی دار و غیر صفر این پارامتر ،رابطه کارآیی با زمان را

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1395.16.4.1.0

1. Panel Data
2 Silly and Lindly
3. Gama
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برای دوره زمانی  1931تا  1991استفاده شده است .داده های مورد استفاده از ترازنامه های بانک ها
استخراج گردیده اند.
1
در این پژوهش ،از داده های تابلویی استفاده می شود و جامعه آماری شامل  9بانک فعال دولتی
کشور (ملی ،ملت ،صادرات ،سپه ،کشاورزی ،مسکن ،تجارت ،رفاه و صنعت و معدن) می باشد که در
مقطع زمانی  1931-1991مورد بررسی قرار گرفته اند .داده ها عبارتند از نسبت کل هزینه بانک به
کل دارایی ها ،نسبت تسهیالت اعطایی به کل دارایی ها ،نسبت دارایی های درآمدزا به کل دارایی ها،
قیمت سپرده ،قیمت نهاده نیروی کار ،سرمایه ،دارایی های ثابت ،کل دارایی ها و شاخص هرفیندال.
در این پژوهش کارآیی بانک های کشور ،با استفاده از داده های پنل (تابلویی) مورد بررسی قرارگرفته
است .داده های پنل ،رفتار واحدهای اقتصادی مختلف را از لحاظ کمی و کیفی طی زمان مورد توجه
قرار می دهند و باعث می شوند که بتوانیم ارزیابی جزئی تری از عملکرد نسبی تک تک واحدهای
اقتصادی داشته باشیم .عالوه بر این ،نتایج به دست آمده از داده های تابلویی وزن کمتری به مشاهدات
غیر عادی می دهد.
داده های مورد استفاده در این مطالعه به صورت تابلویی سازمان یافته است .در این پژوهش همان
گونه که بیان شد ،براساس روش واسطه که توسط سیلی و لیندلی 2پیشنهاد شده است ،بانک ها را به
مؤسساتی می باید در نظر گرفت که با استفاده از کار و سرمایه فیزیکی سپرده ها را گرد آوری کرده تا به
وام و سایر دارایی های درآمدزا تبدیل کنند .برای کنترل اریب ناشی از تفاوت اندازه و درجات شعب
جمالت هزینه بانک ،تسهیالت اعطایی و دارایی های درآمدزا را به صورت نسبتی از دارایی های کل
بیان کرده ایم.
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معلوم می کند .پارامتر اتا مثبت و معنی دار است که نشان دهنده کاهش ناکارآیی و افزایش کارآیی
در طول زمان می باشد .همان گونه که از جدول پیداست ،اکثر ضرایب آماره  tقابل قبولی دارند ،اما
برخی از متغیرها نیز آماره  tضعیفی دارند .باید توجه کرد که ضعف آماره  tدلیل بر حذف یک متغیر
نمی باشد ،بلکه صرفاً با استفاده از آزمون  LRمی توان در خصوص حذف یک متغیر از مدل
تصمیم گیری کرد ،به شرط آنکه از لحاظ مفهومی نیز آن متغیر بی اثر به نظر برسد.1
جدول  .5تخمين حداکثر درست نمايي پارامترهاي مرزي تصادفي تابع هزينه مرزي ترانسلوگ
پارامترها

توضيح

تخمين

آماره t

B0

عرض از مبدأ

-13/14

-18/99

B1

(تسهیالت اعطایی) Lx1= log

1/24

4/19

B2

(دارایی های درآمد زا ) Lx2= log

-5/45

-3/9

B3
B4

(قیمت سپرده ) Lx3= log

9/94

9/22

(قیمت نیروی کار) Lx4= log

-2/95

-2/81

B6

(دارایی های ثابت ) Lx6= log

-2/39

-5/44

B7
B8
B9

(کل دارایی ها ) Lx7= log

9/83

9/94

(شاخص هرفیندال ) Lx8= log

2/95

5/93

(تعداد شعب ) Lx9= log

-4/99

-9/49

B 10
B 11

X1. X1

1/19

5/99

X2.X2

1/99

1/19

B 12

X3. X3

-1/3919

1/1192

B 13

X4.X4

-1/93

-1/19

B 14
B 15

X5.X5

-1/15

-1/89

X6.X6

-1/39

-4/92

B 16

X7.X7

1/2128

1/9939

B 17

X8.X8

-1/2459

1/2915

B 18

X9.X9

-1/1498

-1/9939

B 19

X1.X2

-1/12

-9/48

B 20

X1.X3

1/18

9/99

B 21

X1.X4

-1/19

-2/11

B 22

X1.X5

1/9

9/3

B 23

X1.X6

-1/15

-9/39

B 24

X1.X7

1/23

1/93

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1395.16.4.1.0

)1. (Battese and Colli,1998,p 98
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B5

(سرمایه ) Lx5= log

3/99

11/29
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B 25

X1.X8

1/11

1/11

B 26

X1.X9

-1/11

-4/41

B 27

X2.X3

1/12

-1/53

B 28

X2.X4

1/22

1/89

B 29

X2.X5

-1/18

-1/29

B 30

X2.X6

-1/113

-1/13

B 31

X2.X7

1/15

5/55

B 32

X2.X8

-1/18

-2/19

B 33

X2.X9

-1/29

-1/91

B 34

X3.X4

1/28

2/95

B 35

X3.X5

5/5111

1/5128

B 36

X3.X6

-1/1219

1/9952

B 37

X3.X7

1/9983

1/9129

B 38

X3.X8

1/1995

1/1118

B 39

X3.X9

1/8115

1/5398

B 40
B 41

X4.X5

1/2448

1/2195

X4.X6

-1/3919

-1/2524

B 42

X4.X7

1/4989

1/2153

B 43

X4.X8

1/9939

-1/1534

B 44

X4.X9

1/2915

1/1951

B 45

X5.X6

-1/9939

-1/1534

B 46

X5.X7

-1/1585

-1/1589

B 47
B 48

X5.X8

-1/1145

1/1411

X5.X9

1/1822

1/1259

B 49

X6.X7

1/1994

1/1435

B 50

X6.X8

-1/1195

-1/1233

B 51

X6.X9

9/5581

-1/1599

B 52

X7.X8

-1/9929

1/1198

B 52

X7.X9

1/3499

1/1991

B 53

X8.X9

-1/1129

1/1989

gama

اعتبار تخمین مرزی تصادفی

1/84

9/21

eta

رابطه کارآیی با زمان

1/12

8/19
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پارامترها

توضيح

تخمين

آماره t

منبع :محاسبات پژوهش

بر اساس نتایج رابطه  12و در نظر گرفتن جزء ناکارآیی هر بانک ،روند ناکارآیی هر بانک و میانگین
آن طی سالهای دوره مورد بررسی به شرح جدول زیر محاسبه می گردد.
] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1395.16.4.1.0
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جدول  .2ميزان کارآيي بانک هاي کشور طي سالهاي 5931-35
میانگین کارآیی هر بانک
1/99
1/92
1/33
1/35
1/34
1/32
1/91
1/33
1/32
1/38

1991
1/98
1/99
1/99
1/91
1/91
1/39
1/94
1/92
1/39
1/92

1991
1/98
1/99
1/92
/91
1/39
1/38
1/99
1/91
1/33
1/91

1931
1/94
1/91
1/34
1/31
1/83
1/83
1/38
1/32
1/88
1/39

1931
1/99
1/39
1/32
1/83
1/89
1/81
1/39
1/89
1/89
1/31

سال
ملت
تجارت
رفاه کارگران
صادرات
ملی
سپه
مسکن
کشاورزی
صنعت ومعدن
میانگین کارآیی در هر سال

منبع :محاسبات پژوهش

ميانگين کارآيي

جدول .9ميانگين کارآيي بانک ها به تفکيک بانک هاي تجاري و تخصصي
میانگین کارآیی
38/93
38/99

نوع بانک
بانک های تجاری
بانک های تخصصی

منبع :محاسبات پژوهش

جدول .4متوسط ناکارآيي بانک هاي کشور طي سال هاي 5931 - 5935
متوسط ناکارآیی  12ساله
4/8
8/8
12/2
14/2
15/5
19/1
11/1
19/8
18/5

نام بانک
ملت
تجارت
رفاه کارگران
صادرات
ملی
سپه
مسکن
کشاورزی
صنعت و معدن

بانک های تجاری

بانک های تجاری
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میانگین کارآیی بانک های کشور طی  12سال برابر  38/85درصد است و به تفکیک بانک های تجاری
و تخصصی به شرح جدول  4می باشد.

بانک های تخصصی

منبع :محاسبات پژوهش
] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1395.16.4.1.0
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همان طور که مشاهده می شود طی دوره  1931الی  1991بانک ملت با کمترین ناکارآیی معادل
 4/8درصد و بیشترین کارآیی معادل  99/9درصد کارآترین و بانک سپه با  19/1درصد ناکارآیی و
 31/9درصد کارآیی ،ناکارآترین بانک های تجاری کشور هستند .در بین بانک های تخصصی ،بانک
مسکن با  11/1درصد ناکارآیی و  39/9درصد کارآیی دارای باالترین کارآیی و بانک صنعت و معدن
با  18/5درصد ناکارآیی و  32/4درصد کارآیی از کمترین کارآیی برخوردار هستند .در کل همه بانکها
توانسته اند میزان ناکارآیی خود را در طی دوره  1931 - 1991کاهش دهند.
ب) محاسبه همگرايي
 -5ب) تخمين مدل سيگما 

همان گونه که در نمودار مشاهده می شود ،پراکندگی کارآیی بانکها در ایران طی دوره – 1991
 1931به طور کلی یک روند کاهشی ،همراه با نوسان طی کرده است .بنابراین در این سالها سیستم
بانکی همگرایی در کارآیی را تجربه کرده است .بر اساس نمودار فوق ،واریانس کارآیی در ابتدای دوره
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نمودار  .5همگرايي نوع سيگما
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42

تخمين سرعت همگرايي کارايي هزينه در بانکداري ايران  /...حشمت اله عسگري و مهين خدارحمي

(سال  )1931در باالترین حد خود ( )49/99بوده و در سال  1991به حداقل خود ( )5/33رسیده
است .در مجموع نمودار فوق وجود همگرایی نوع سیگما را تأیید می کند.
با تخمین معادله ( ،)14نتیجه آن به صورت زیر به دست می آید:
()8

), ( R 2  0.22 , t1  1.13 , t 2  2.72



D  9.67  0.43 Dt 1
t

همان گونه که نتیجه تخمین نشان می دهد ،با توجه به اینکه ضریب برآورد شده برای شیب
( ،)1/49کوچکتر از یک است ،پس همگرایی سیگما تأیید می شود.
 -2ب) همگرايي بتاي مطلق
برای تخمین سرعت همگرایی مطلق می باید معادله شماره  19برآورد شود .نتیجه برآورد غیرخطی
معادله مذکور به صورت زیر است:

)C(2یا



جدول  .1همگرايي بتاي مطلق

- %981

1/94

مقدار

()49.99

آماره t

منبع :محاسبات پژوهش

که اعداد داخل پرانتز ،آماره  tمربوط به ضرایب هستند .همان گونه که نتیجه برآورد مدل نشان
می دهد ،ضریب سرعت همگرایی (  ،) دارای عالمت منفی است که مقدار آن برابر ( ) %981است.
بنابراین اوالً ،رابطه بین وضعیت اولیه بانکها و رشد کارآیی بانکها منفی بوده و ثانیاً ،بانکهای با کارآیی
کمتر دارای رشد بیشتری نسبت به بانکهای با کارآیی باالتر هستند .بنابراین ،کارآیی بانکها در حال
همگرا شدن هستند.
در نتیجه ،همه بانکها بر طبق تعریف همگرایی مطلق به یک سطح از تعادل باثبات همگرا می شوند،
سرعت همگرایی در بین بانکها معادل  %981است؛ یعنی ساالنه  9/8درصد از شکاف بین وضعیت
فعلی کارآیی بانکها و وضعیت تعادل پایدار برطرف می شود.
در همگرایی بتای مطلق از آنجا که سرعت همگرایی  %981می باشد ولذا ،طبق  e t  1حدود
2

 12سال طول می کشد تا تمام بانکها بتوانند نیمی از شکاف خود تا وضعیت تعادلی را طی کنند.
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()-51.94

)C(1

ضریب
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 -9ب) نتايج آماري همگرايي بتاي شرطي
نتیجه برآورد غیر خطی معادله ( )15برای تخمین سرعت همگرایی شرطی به صورت زیر است.
جدول  .6همگرايي بتاي شرطي
)C(7

)C(5

)C(4

)C(3

) C(2یا



)C(1

ضریب

-9/12

5/28

-1/91

1/111994

- %985

1/949

مقدار

-2/931

5/911

-1/849

4/915

-138/59

141/19

آماره t

 .3جمع بندي و نتيجه گيري
با توجه به نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشورها ،در این پژوهش سعی شد که کارآیی نظام
بانکی محاسبه شود و به دنبال آن ،سرعت همگرایی کارآیی سیستم بانکی تخمین زده شود .در واقع،
این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این دو سؤال اساسی بود :آیا کارآیی بانکهای ایران در حال همگرایی
است یا واگرایی؟ و میزان سرعت تعدیل آن در بین سیستم بانکی چگونه است؟ برای پاسخگویی به
سواالت فوق ،ابتدا با استفاده از روش مرزی تصادفی و نرم افزار  Frontier4.1ناکارآیی و به دنبال آن
میزان کارآیی بانکها محاسبه شد و سپس با استفاده ار نرم افزار  Eview7.1و تخمین مدل های
سیگما و بتا که از مدل های همگرایی اند ،سرعت همگرایی تخمین زده شد.
نتایج پژوهش حاضر حاکی آن است که کارآیی بانکهای ایران در حال تعدیل است و سرعت
تعدیل کارآیی بانکها نیز روند همگرا را طی می کند .همچنین طبق مدل بتا سرعت همگرایی کارآیی
بانکها  1/198به دست آمد ،که نشان دهنده این است که ساالنه  9/8درصد از شکاف بین وضعیت
فعلی کارآیی و سطح تعادلی کارآیی بانکها برطرف می شود و  12سال طول می کشد تا بانکها بتوانند
نیمی از شکاف خود با وضعیت تعادلی را از بین ببرند .همچنین طی دوره  1931 - 1991میانگین
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همان گونه که از نتیجه مدل فوق بر می آید ،سرعت همگرایی شرطی برابر ( ) %1985و تقریباً
مقدار آن نزدیک به سرعت همگرایی در بتای مطلق است .در واقع ،در هر بانک متناسب با شرایط
خاص خود از جمله ،تعداد شعب ،وضعیت دارایی ها و  ...به وضعیت تعادل پایدار خود در حال
همگراشدن هستند .در این مدل ،سرعت همگرایی معادل  %985است یعنی ساالنه  9/8درصد از
شکاف بین وضعیت فعلی کارآیی و سطح تعادلی آن برطرف می شود .بر اساس جدول باال ،مشاهده
می شود که تمام ضرایب بجز ) C(4معنی دار هستند؛ یعنی این متغیرها تأثیر معنی داری بر رشد
بانکها دارند .در نتیجه ،مدل بتای شرطی نیز باز هم  12سال طول می کشد تا تمام بانکها بتوانند
نیمی از شکاف خود تا وضعیت تعادلی را از بین ببرند .بنابراین ،وارد کردن متغیرهای کنترل تأثیری
در افزایش سرعت همگرایی کارآیی بانکها ندارد.
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کارآیی بانک های تجاری ایران  38/93و بانکهای تخصصی  38/99درصد بوده است که این بدان
معنی است که  38/93درصد از هزینه انجام گرفته در بانکهای تجاری و  38/99درصد از هزینه های
انجام گرفته در بانکهای تخصصی در صورت کارآیی کامل برای به دست آمدن همین سطح ستانده
طی دوره  12ساله در صنعت بانکداری کشور کافی بوده است .از میان بانکهای تجاری ،بانک ملت با
بیشترین کارآیی ( 99/9درصد) کاراترین بانک و بانک سپه با  31/9درصد کارآیی ،ناکاراترین بانک
تجاری بوده است .در بین بانکهای تخصصی نیز بانک مسکن با  39/9درصد کاراترین بانک و بانک
صنعت ومعدن با  32/4درصد کارآیی کمترین را دارا بوده اند.
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