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چکيده
نظر به اهمیتی که بانکها در اقتصاد به عنوان واسطههاي مالی دارند ،مطالعة حاضر با استفاده از رویکرد مررز تصرادفی
و بکارگیري تابع کاب -داگالس ،به بررسی درجة کارایی هزینة بانکهاي داخلی ایران و بنابراین متوسط کرارایی هزینرة
سیستم بانکی کشور میپردازد و آن را بی سالهاي  5933-5935به روش حداکثر درستنمایی بررآورد مریکنرد نترایج
مطالعه نشان میدهد که کارایی هزینة سیستم بانکی کشور ،بی دورة موردنظر برابر  60/8درصد میباشد متوسط کرارایی
بانکهاي خصوصی ،باالتر از متوسط کارایی بانکهاي دولتی و دولتی خصوصی شرده ،برهدسرت آمرده اسرت هم نرین
نتایج ،نشاندهندة وجود تفاوت قابل توجه بین درجة کارایی هزینة کاراترین بانک با ناکاراترین بانک در ایران است
مطالعه هم نین با بکارگیري روش اثرات تصادفی دادههاي تابلوبی ،اثر عملکرد بازاریابی بانکها بر کارایی هزینة آنها را
نیز آزمون میکند که نتایج ،رابطهاي منفی و معنادار را بین سهم بازار سپردة بانکها و کارایی در سیستم بانکی ایران،
نشان میدهد
واژههاي کليدي :کارایی هزینه ،تحلیل مرز تصادفی ،تابع کاب داگالس ،عملکرد بازاریابی
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 -1-1مقدمه

شدن به بانکداري بدون ربا ،تا اوایل دهة  82سرالهرا در

دانش آگاهی از عملکرد بانکها و کارایی آنهرا در

حالت سکون بوده و تحول چشمگیرري نداشرته اسرت و

اقتصرراد خرررد و کررالن ،اهمی رت فراوان ری دارد از منظررر

در این مردت تقریاراً وضرعیتی انحصراري داشرته اسرت،

اقتصاد خرد ،این موضرو برا توجره بره افرزایش رقابرت،

بنابراین عمرالً جامعره و مشرتریان ،ناچرار بره مراجعره بره

بهاود چارچوب نهادي ،قانونی و نظارتی مهم است و در

بانکهایی محردود و اسرتفاده ازخردمات محردود آنهرا

دیرردگاه کرررالن ،کرررارایی صرررنعت بانکرررداري هزینرررة

بودند اما از اوایل دهة  82بانکها تحوالت بسیار مهمی

واسررطهگررري مررالی و ثاررات کلرری بازارهرراي مررالی را

را تجربرره کردنررد و بررا وهررور بانررکهرراي خصوص ری و

تحتتأثیر قرار میدهد در حقیقت بهاود عملکرد بانک

مؤسسات مالی و اعتااري فعالیتهاي متفاوت بانکرداري

میتواند تخصیص بهتر منابع مالی و به تارع آن ،افرزایش

را مشاهده میکنیم از این زمران برود کره بانکرداري در

سرمایهگذاري را که محرک رشد است ،به دناال داشرته

ایران رقابتی شد

باشد(دلیس و همکاران )0228 ،5این اهمیت باعث شده

وهور بانکها و مؤسسرات خصوصری برراي جرذب

بخررش وس ریعی از ادبی رات جهررانی برره موضررو ارزی رابی

مشتریان و افزایش درصرد سرهم خرود از برازار ،از یرک

کارایی بانکها اختصاص یابد

برف و افزایش سطح انتظارات مردم به عنوان مشرتریان

در رابطه با ایران ،از آنجایی که سیستم مرالی کشرور

بانکها از برف دیگر ،موجب شده کره علرم بازاریرابی

بر پایة بانک اسرت و بخرش برانکی در مقایسره برا برازار

جایگاه ویژهاي براي بانکها و مؤسسرات اعتاراري پیردا

سرمایه ،حجم بیشرتري از اقتصراد را بره خرود اختصراص

کند بنابراین اگرچه درگذشته صنعت بانکداري ایران به

میدهرد ،ارزیرابی و بررسری عملکررد بانرکهرا اهمیرت

دالیرررل مختلرررد از جملررره انحصرررار و عررردم نگررراه

بیشتري پیردا مریکنرد از آنجرایی کره یکری از راههراي

خصوصرریگرایرری تررا حرردود زیررادي از علرروم و فنررون

بررسی عملکرد بانکها ،ارزیابی و سنجش کارایی آنها

بازاری رابی محررروم برروده اسررت ،امررا امررروزه دسررتخوش

اسررت ،مطالعررة حاضررر برررآورد درجررة کررارایی هزینررة

تغییرررات سرراختاري شررده اسررت و لررذا بهرررهمنرردي از

بانکهاي داخلی کشور و نتیجتاً برآورد متوسط کارایی

شیوههاي نوین بازاریابی از ملزومرات بانکرداري کشرور

هزینة سیستم بانکی کشور را بی سالهاي 5933-5935

محسوب میشود

بررسرری مرریکنررد بررراي ایررن منظررور از تحلیررل مرررز

با وجود اینکه بانکها از شرایط رقابتی بانکرداري و

تصادفی( )SFAدادههراي ترابلویی ،0ترابع هزینرة کراب-

تغییرات بنیادي این عرصه آگاهی پیدا کردهاند و اذعران

داگالس و رویکرد واسطهگري استفاده شده است

به اهمیت بازاریرابی دارنرد ،هنروز بره دیردگاههراي غیرر

صنعت بانکداري در ایران از بخرشهرایی اسرت کره

تخصصی و قدیمی بازاریابی و رفتارهراي غیرر حرفرهاي

ب ری دورههرراي مختلررد دگرگررونیهرراي زی رربنررایی را

توجه نشان میدهند به گونرهاي کره نمریتروان ابمینران

تجربرره کرررده اسررت بانکررداري ای رران پررس از انقررالب

داشررت بانررکهررا از روشهرراي بهینررهاي در عملیررات

اسررالمی و سررپري کررردن دورة تغیی ررات کلری و تارردیل

بازاریررابی اسررتفاده کننررد یررک روش بررراي سررنجش
موفقیررت بانررکهررا ،بکررارگیري شرریوههرراي بازاریررابی

1 Delis & Others
2 Panel Data Stochastic Frontier Analysis

مختلررد ،بررس ری اثررر عملکرررد بازاری رابی بانررکهررا بررر
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کارایی هزینة آنها میباشد پرژوهش حاضرر ،عرالوه برر

اکنون میتوان انوا مختلد کارایی را از روابط زیرر بره

محاساة درجة کارایی هزینة بانکهاي کشور ،اثر «سرهم

دست آورد(بحیرایی و حامدي:)5935 ،

بانکها در جرذب سرپرده» را (بره عنروان یرک شراخص
ارزیابی عملکرد بازاریابی بانکها) بر کارایی هزینة آنها
مورد آزمون قرار میدهد
برا ایرن مقدمره ،در بخررش دوم بره چررارچوب نظررري
پررژوهش و پیشررینه ،در بخررش سرروم برره روششناسرری
پژوهش و در بخش چهارم به برازش مدل میپرردازیم و

شکل ( :)1انواع کارايي از ديدگاه فارل

نهایتاً در بخش پنجم ،نتایج پژوهش ارايه خواهد شد

مناع :بحیرایی و حامدي5935 ،

 -1-2چارچوب نظري

 -کارایی فنی (تکنیکی) :کرارایی فنری نشراندهنردة

ای ردة کررارایی تکنیک ری را اول رین بررار فررارل)5313(5

توانایی بنگاه در کسب حداکثر محصول از مقدار معینی

مطرح کرد که عارارت از روشری برراي تجزیرة کرارایی

نهاده یا اسرتفاده از حرداقل نهرادههرا برراي تولیرد میرزان

کلرری یر رک واحرررد تولیر ردي بررره اجرررزاي تکنیکر ری و

معینری محصرول است(شرکل(( ))5بحیرایری و حامرردي،

تخصیصیاش است یک بنگراه زمرانی ناکارآمرد اسرت

:)5935

که با استفاده از مجموعة مشخصی از امکانات ،ستادهاي

()1

کمتر از حداکثر ستاده تولید نماید یا برراي تولیرد سرطح
مشخصی از ستاده ،میزان بیشتري از امکانات را نسات به

مقدار  NSناکارایی فنی را نشان مریدهرد کره همران
اتالف منابع است و میتوان آن را به صرورت نسرات

حداقل امکانات موردنیاز بکار گیرد (ناکارایی تکنیکی)

نشان داد در یرک بنگراه کرارا

و یا ترکیب نادرستی از نهادهها را با توجه به قیمرتهراي

است ،یعنی کارایی فنی برابر یک و ناکارایی فنری برابرر

مشخصشرررران مررررورد اسررررتفاده قرررررار دهررررد(ناکارایی

صفر خواهد بود(بیای و همکاران)5988 ،

تخصیصی)(شن و همکاران)0223 ،0

و

 -کررارایی تخصیصرری :کررارایی تخصیصرری نشرران

در حقیقت فارل سه نو کرارایی فنری ،تخصیصری و

میدهد که بنگاه در بکارگیري عوامل تولید با توجره بره

اقتصادي را مطرح کرد و براي نشان دادن ایرن کرارایی-

قیمت آنها چقدر توانا بروده اسرت(بحیرایری و حامردي،

ها ،بنگاهی را در نظر گرفت که برا اسرتفاده از دو عامرل

:)5935

تولید

و

به تولید یک ستاده  Yبرا فررب برازدهی

()2

ثابت نسات به مقیاس و بر ماناي حداقل نهاده میپرردازد

 -کارایی اقتصادي :از حاصلضرب کارایی فنری در

)و

کارایی تخصیصی بره دسرت مریآیرد و حرداکثر آن در

) این بنگاه نشان داده شده اسرت

نقطهاي حاصل میشود که منحنی تولید یکسان برر خرط

کره در شرکل ( ،)5منحنری تولیرد یکسران کرارا (
خط هزینة یکسان (

هزینررة یکسرران ممرراس اسررت ،یعن ری نقطررة  Cدر شررکل
1 Farrell
2 Shen & Others

(()5بحیرایی و حامدي)5935 ،
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()3

با توجه بره اینکره در چرارچوب نظریرههراي اقتصراد
5

فارل برا اسرتفاده از روشهراي برنامرهریرزي خطری ،

خرد ،توابرع تولیرد و هزینره دوگران یکردیگر محسروب

کارایی بخش کشراورزي آمریکرا را بره صرورت عملری

میشوند ،با داشتن قیمت عوامرل مریتروان توابرع هزینرة

محاسرررراه کرررررد پررررس از فررررارل ،میوسررررن و وان دن

مرزي و لذا کارایی هزینه را نیز به دسرت آورد در ایرن

بروک )5333(0و ایگنرر و الول و اشرمیت ،)5333( 9برا

صورت توابع هزینة مرزي تصادفی ،حرداقل هزینرههرا را

انتشرررار همزمررران دو مقالررره ،تحلیر رل توابرررع مررررزي را

به ازاي یک سطح مشخصری از تولیرد ،قیمرت عوامرل و

پایهگذاري کردند در الگوي برآورد شده توسط آنهرا،

دانررش فن ری موجررود نشرران م ریدهن رد و بنررابراین تحلی رل

سرراختار جملررة خطررا ،ترکیاری از دو جررز شررامل اثرررات

کارایی هزینه در حقیقت اندازهگیري میکند کره برراي

تصادفی و ناکرارایی برود در واقرع در الگوهراي مررزي

تولید سطح مشخصی از ستاده ،در شرایط یکسان ،هزینة

تصادفی ( ،4)SFAاگر عملکرد بنگراهی کمترر از تولیرد

هر بنگاه تا چه حد بره هزینرة بنگراه در بهتررین عملکررد

مرررزي باشررد ،بخشرری از آن ناشرری از ناکررارایی فنرری و

نزدیک اسرت در واقرع ایرن نرو کرارایی از یرک ترابع

بخشی دیگر به دلیل عامل تصادفی خواهد بود(فالحی و

هزینهاي که در آن هزینة کرل یرک بنگراه بره سرتادههرا،

احمدي)5981 ،

قیمتهاي نهادههاي بکار گرفته شده ،خطاهاي تصادفی

ساختار اساسی توابع تولید مرزي تصادفی به صورت

و ناکارایی وابسته است ،مشتق میشرود از آنجرایی کره

زیر است:

مطالعة حاضر از این روش براي محاسراة کرارایی هزینره

()4

در بخش بانکی کشور استفاده میکند ،فررم ترابع هزینره
مرز تصادفی در بخش روش پژوهش آورده میشود
در رابطة فوق،

تولید بنگراه iام،

برردار عوامرل

موضو مهم دیگر در اندازهگیري کرارایی ،انتخراب

تولیرد مررورد اسررتفاده در بنگرراه ،بررردار پارامترهررا و

نهادهها و ستادههاي بنگاه است مطالعات انجام شرده در

جملة خطا بنگاه iام میباشد در الگوي مرزي تصرادفی،

انتخاب نهادهها و ستادههاي صنعت بانکداري ،عمردتاً از

جملة خطا از دو جز مستقل تشکیل شرده اسرت کره در

رویکردهرررراي تولیرررردي 1یررررا واسررررطهاي 6اسررررتفاده

تعریرد

کررردهانررد(کايور و کررايور )0259 ،3بررر باررق رویکرررد

جملة خطراي دو

تولیدي ،بانکها سرمایه و نیرويکار را به عنوان نهادهها

برفه با ویژگیهراي متعرارف جرز تصرادفی مریباشرد

براي ایجاد حسابهاي فردي بکرار مریگیرنرد؛ بنرابراین

جملة خطاي یک برفه است که ناکرارایی فنری

تعداد حسابهاي سپرده و وام در این رویکرد به عنروان

را مشخص میکند و عموما ًفررب مریشرود کره توزیرع

ستادة بانرک در نظرر گرفتره مریشرود هم نرین در ایرن

نیمرره نرمررال ی را نرمررال منقطررع دارد(فالح ری و احمرردي،

رویکرد مخارج بهرهاي(سود پرداختی به سپردهگذاران)

)5981

در هزینههاي بانک وارد نمیشود ،اما بر اساس رویکررد

توابع تولیرد مررزي بره صرورت
میشود در این حالت،

واسطهگري ،بانکها سرپردههرا و وجروه را جمرعآوري
 5این روش یک روش ناپارمتري اندازه گیري کارایی می باشد
2 Meeusen & van den Broeck
3 Aigner, Lovell & Schmidt

 4این روش جز روش هاي پارامتري اندازه گیري کارایی می باشد

5 Production Approach
6 Intermediation Approach
7 Kaur & Kaur
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میکنند و از آن بره عنروان نهراده برراي اعطراي وامهرا و

کارایی هزینة بانکهاي دولتی تا حد زیادي بهاود یافتره

خرید اوراق و سهام و داراییهراي مرالی دیگرر اسرتفاده

است رپکروا )0251(9تعیرینکننردههراي کرارایی بخرش

میکنند بر این اساس ،وامها و اوراق ،بره عنروان سرتادة

بانکی کشور چک را در سرالهراي  0250-0225مرورد

بانررک در نظررر گرفترره مریشررود و هزینررة بهرررهاي (سررود

بررسری قرررار داده اسررت وي ابترردا کررارایی بانررکهرراي

پرداخت ری برره سررپردهگررذاران) در هزینررة بانررکهررا وارد

تجراري جمهرروري چرک را بررا اسرتفاده از روش تحلیرل

میشود(قماراوغلو و همکاران)0224 ،5

پوششری دادههررا بررسری کرررده اسررت و برره دو صررورت

هم نین عوامل داخلی و خارجی مختلفی مریتوانرد

بازدهی ثابت و بازدهی متغیر نسرات بره مقیراس بررآورد

بر کارایی هزینة بانکها اثرگذار باشد که این مطالعره از

کرده و سپس عوامل مؤثر بر آن را با اسرتفاده از تحلیرل

بین عوامل مختلد« ،سهم بانک در جذب سرپردههرا» را

دادههاي ترابلویی مرورد آزمرون قررار داده اسرت نترایج

که مریتروان از آن بره عنروان معیرار عملکررد بازاریرابی

مطالعه نشان داده که سطح سرمایه ،ریسرک نقردینگی و

بانک نام برد ،مورد توجره قررار داده اسرت در حقیقرت

ریسک پرتفو ،اثر مثاتی برر کرارایی بخرش برانکی دارد

مطابق تحقیق انجام شرده توسرط آمالرر ،چهرار سرنجه از

در مدل بازدهی ثابت نسات به مقیاس ،بازده دارایریهرا،

عملکرد بازاریابی از بقیة سنجهها مهمتر است که عاارت

نرخ بهره و تولید ناخالص داخلری اثرر منفری برر کرارایی

است از سهم بازار ،رضایت مشتري ،ارزش ویژة برنرد و

داشته است و در مدل بازدهی متغیر نسات به مقیاس ،اثر

نوآوري(آمالر 0228 ،به نقل از :شیرخدایی و همکاران،

ریسک نقدینگی و ریسک پرتفو بر کارایی مثات و اثرر

 )5930در پژوهش حاضر از بین چهرار سرنجة مرذکور،

تولید ناخالص داخلی ،منفی بوده اسرت ایرادي)0259(4

«سهم بازار» انتخاب شده است تا اثر آن بر کارایی هزینة

تعیینکنندههاي کارایی هزینة بانکهاي تجراري ترونس

بانک ها مورد آزمون قرار گیرد

را بی سرالهراي  0252-5336مرورد مطالعره قررار داده
است براي این منظور ،ابتدا درجة کارایی هزینة بانکها

-2-2پيشينة پژوهش

با استفاده از روش تحلیل پوششری دادههرا و بکرارگیري

محاساة کارایی بخش بانکی و عوامرل مرؤثر برر آن،

رویکرد واسطهاي در انتخاب نهادهها و ستادهها ،محاساه

موضو مطالعات زیادي در سراسر جهان بوده است کره

شده و پس از آن ،عوامل مؤثر بر میزان کارایی محاسراه

در این قسمت به برخی از آن مطالعات اشاره میشود

شده ،مورد آزمون قرار گرفته است برر اسراس مطالعره،

 ،)0251(0کررارایی هزینررة بانررکهرراي

متوسط کرارایی هزینرة بخرش برانکی ترونس حردود 45

تجرراري چ رین را از بریرق تررابع هزینررة ترانسررلوو و بررر

درصد به دست آمده است هم نین نتایج حراکی از آن

اسرراس تحلی رل مرررز تصررادفی انرردازهگی رري کررردهانررد

بوده که سهم بازار سپردههاي بانکها و نیرز بکرارگیري

یافتههاي مطالعه ،وجود روند رو به باال در میانگین کلری

سررپردههررا در فعالیرتهرراي ریسررکی ،بره ویرژه در زمینرره

کارایی هزینة هر دو دسته بانکهاي دولتی و بانکهراي

اعتاار ،اثر منفی بر کرارایی بانرکهرا داشرته امرا افرزایش

سررهامی را نشرران داده اسررت و حرراکی از آن برروده کرره

درجة تمرکز بانکی ،کرارایی را بره برور مثاتری افرزایش

1 Kamberglou & Others
2 Zhao & Kang

3 Repkova
4 Ayadi

ژاو و کانرر
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داده اسررت بعررالوه بانررکهرراي دولترری از بانررکهرراي

کاراتر هستند اما در رابطه برا کرارایی سرود عکرس ایرن

خصوصی کاراتر برودهانرد رپکروا و مرایگلیتی)0259(5

قضیه صادق است

کارایی هزینه و سود بانکهاي تجاري اسلواکی را بری

رضایی و محمدبیگی( )5939کارایی هزینة  10شعاه

دورة  0250-0229بررا اسررتفاده از روش تحلیررل مرررزي

بانررک صررادرات اسررتان قررزوین را ب ری سررالهاي -5981

تصادفی ،مورد ارزیابی قرار دادهاند نتایج مطالعره نشران

 5983مورد بررسی قرار دادند و با استفاده از تابع هزینرة

داده که به بور متوسط ،کارایی هزینه و سرود در بخرش

مرز تصادفی و روش حداکثر درستنمایی اندازهگیرري

بانکی اسلواکی بی دورة مورد بررسی در حرال کراهش

کردهاند بر این اساس ،میانگین کارایی شعب بری پرنج

بوده اسرت هم نرین متوسرط کرارایی هزینره بری دورة

سال برابر  38/64به دست آمده اسرت برر اسراس نترایج

موردنظر ،دامنهاي بین  03تا  30درصد و متوسط کارایی

مطالعه ،روند تغییرات ناکارایی ،بی دورة مورد بررسی،

سود ،دامنهاي بین  16تا  39درصد داشته است هم نرین

افزایشی بوده است

نتررایج حرراکی از آن برروده کرره بانررکهرراي کوچررک و

دانررشجعفررري و شررفیعی( ،)5932در مطالعررهاي بررا

0

هدف بررسی عوامل مرؤثر برر کرارایی فنری بانرکهراي

( )0255کارایی هزینه و سود بانکهراي فرانسره را بری

ایررران ،رتاررههرراي کررارایی هزینررة  53بانررک دولترری و

دورة  0223-0222با استفاده از نساتهاي حسرابداري و

خصوصی را در سالهاي  5983-5931بررسی کردهانرد

رویکررد مررز تصررادفی تحلیرل کرررده اسرت مطالعرره در

و با استفاده از یک تابع هزینه ترانسلوو چند محصرولی

اسررتفاده از روش مرررز تصررادفی ،رویکرررد واسررطهاي را

برررآورد نمررودهانررد بررراي ای رن منظررور سررتادههررا حجررم

براي انتخاب نهادهها و ستادهها بکرار گرفتره اسرت و برر

تسهیالت اعطایی و حجم سررمایهگرذاريهراي بانرک و

این اساس دو متغیر وامها و دیگر دارایریهراي درآمردزا

نهادهها حجرم سرپردههرا ،نیررويکرار و سررمایه در نظرر

به عنوان ستاده و کرار ،سررمایة فیزیکری و سرپردههرا بره

گرفترره شرردهانررد نترایج برررآورد نشرران داده کرره متوسررط

عنوان نهاده در نظر گرفته شردهانرد نترایج مطالعره نشران

کارایی بانکهاي غیر دولتی به نسات بانکهاي دولتی،

داده است که بانکهاي خارجی کرارایی هزینره و سرود

سطح پایینتري داشته اسرت ،امرا در مجمرو  ،عملکررد

برراالتري نسررات برره بانررکهرراي داخل ری دارنررد برراهر و

این دو گروه در بول زمان روندي مثارت را بری کررده

همکرراران )0252( 9سررطوح کررارایی نسررای بانررکهرراي

است هم نین نتایج مطالعه نشان داده است که کرارایی

تجرراري داخلری و خررارجی مررالزي را بری دورة -0222

در صنعت بانکداري ایران ،برا انردازة بانرک و گسرترش

 0226با استفاده از نساتهاي پایة حسابداري و رویکررد

سطح پوشرش اتوماسریون ،رابطرة مثارت دارد و برا سرهم

مرز تصادفی هزینه و سود ،مورد آزمون قرار دادهاند که

مطالاات معوق و مشکوک الوصول ،رابطة منفی داشته و

نتررایج حاصررل از رویکرررد مرررز تصررادفی نشرران داده

افررزایش نسررات تسررهیالت در قالررب عقررود ماادلررهاي برره

بانکهاي داخلی نسات به بانرکهراي خرارجی هزینره-

مشارکتی نیز ساب بروز ناکارایی ذر بانکها شده است

متوسط از بزرگترین بانکها ،کاراتر بودهانرد رويیسری

بیبنیا و ترشابی( )5932با استفاده از یک تابع هزینه برا
شکل تاعی فوریه و تحمیل شرایط نظرم نظرري ،کرارایی
1 Repkova & Miglietti
2 Rouissi
3 Tahir & Others

هزینة هشت بانک ملی ،صادرات ،ملت ،تجرارت ،سرپه،

محاساة کارایی هزینة بخش بانکی در ایران و ارزیابی اثر عملکرد بازاریابی بانکها بر آن 543 /

رفرراه ،کشرراورزي و مسررکن را برری دورة 5983-5931

درصد ،ناکاراترین بانک تخصصی کشور بری آن دوره

محاسرراه نمررودهانررد بررراي ایررن منظررور ،از سرره نهررادة

بودهاند

نیرويکار ،سپردهها و دارایریهراي ثابرت و یرک سرتادة
تغییرات در دارایی کل استفاده شده است نتایج مطالعره

 .3روش پژوهش

نشان داده است که بانکهاي ایران در دورة مذکور ،بره

 -1-3دادههاي پژوهش

بور متوسط با  51درصد ناکارایی مواجه بودهاند بیاری

در پررژوهش حاضررر ،بررراي محاسرراة درجررة کررارایی

و همکاران( )5988در مطالعة خود با هدف اندازهگیرري

هزینررة بانررکهرراي کشررور و نی رز برررآورد اثررر عملکرررد

کارایی بانکهاي تجراري دولتری و خصوصری کشرور،

بازاریابی بانکهرا برر کرارایی هزینرة آنهرا ،از ابالعرات

کررارایی هزینرره و سررود  52بانررک را برری دورة -5985

کلی رة بانررکهرراي کشررور ب ری سررالهرراي 5935-5933

 5984با استفاده از روش مرز تصادفی مورد بررسی قرار

استفاده شرده اسرت برا توجره بره اینکره بری ایرن دوره،

دادهاند نترایج مطالعره نشران داده کره بیشرتر بانرکهراي

بانکهایی فعالیت خود را آغاز نمودهاند ،تعداد بانکها

خصوصی در رابطه با کارایی سرود و بیشرتر بانرکهراي

در سالهاي مختلد ،متفراوت اسرت ازیرن رو ،در ایرن

دولتی در رابطه با کارایی هزینه در سرطح براالتري قررار

پژوهش از دادههاي تابلویی نامتوازن اسرتفاده مریشرود

دارند در بی دورة مورد بررسی ،کارایی هزینه کراهش

در این خصروص الزم بره توضریح اسرت کره بره منظرور

و کارایی سود افزایش یافته است میانگین کارایی هزینه

اینکه ابالعات بانکها یک سال مالی کامرل را پوشرش

 68/33درصد با دامنهاي بین  46/88ترا  35/18درصرد و

دهد ،چنان ه بانکی در یکری از سرالهراي دورة مطالعره

میانگین کارایی سود  81/9درصد با دامنهاي برین 65/56

فعالیت خود را شرو کرده باشد ،آن بانک از سال بعرد

تا  34/81درصد به دست آمده است

از شرو کرار ،بره مجموعرة بانرکهرا اضرافه مریشرود؛

حسررینی و سرروري( )5986بررراي محاسرراة کررارایی

هم نین اگر بانکی در سالی به فعالیت خود خاتمره داده

صنعت بانکداري در ایران از ارقرام ده بانرک دولتری در

باشد(مثل بانک تات که در سال  5935فعالیتش متوقرد

سالهاي  5985-5934و تابع هزینرة ترانسرلوو اسرتفاده

و با بانک آینده ادغام شد) ،ابالعاتش در همان سرال از

کردهاند مطالعه با نگرش واسطهاي بره بانرکهرا ،میرزان

ابالعات بانکهاي کشور حرذف مریشرود بره عارارت

تسهیالت اعطایی را به عنوان ستاده و حجم سرپردههراي

دیگر مطالعه سال شرو و پایان فعالیت یک بانک را در

بانکی و تعداد شعب بانک را به عنروان متغیرهراي نهراده

نظر نمیگیرد بر این اساس چنان ه بانکی در سال 5935

در نظر گرفته است نتایج مطالعه نشان داده کره میرانگین

فعالیت خود را شرو نموده باشد نیز ،به دلیل اینکه سال

کارایی بانکها بی دورة مورد بررسری 83/36 ،درصرد

مالی آن در این سال کامل نیسرت در نظرر گرفتره نشرده

بوده است بانک ملت با متوسط کارایی  31/9کاراترین

است

و بانک سپه با  82/3درصد ،ناکاراترین بانک تجراري و

بررا توجرره برره توضرریحات فرروق ،مرریترروان گفررت

نی رز بانررک توسررعه صررادرات بررا متوسررط کررارایی 39/0

بانکهایی در مطالعه در نظر گرفته شدهانرد کره فعالیرت

درصررد ،کرراراترین و بانررک صررنعت و معرردن بررا 80/4

خود را از قال از سرال  5932یرا حرداکثر در سرال 5932
شرو کرده باشند بر این اساس تعداد کل بانکهاي در
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نظر گرفته شرده  03بانرک مریباشرد 5هم نرین الزم بره

در رابطة فوق

توض ریح اسررت چنان رره بررانکی قاررل از بانررک شرردن برره

را نشان مریدهرد

صورت مؤسسة مالی و اعتااري یا صندوق قربالحسرنه

برداري از ستادههاي بانک iام در دوره tام مریباشرد

فعالیت مینموده ،صرفا ًسالهرایی کره بره عنروان بانرک

نیز یک بردار از پارامترهاي ناشرناختهاي اسرت کره بایرد

فعالیت کرده در مطالعه لحاظ شده است

تخمین زده شوند فرب میشرود  Vخطاهراي تصرادفی

هزینة کل بانک iام در دوره tام
برردار قیمرتهراي نهرادههرا و

در خصوص مناع جمرعآوري دادههراي مطالعره نیرز،

با توزیع یکسان و مستقل میباشد که داراي توزیع نرمال

الزم به توضیح است کره دادههراي موردنیراز برا مشرقت

با میانگین صفر و واریانس

است و  Uنیرز متغیرهراي

فررراوان از بری رق ابالعررات دری رافتی از سررایت سررازمان

تصادفی غیر منفی غیر قابل مشاهده مربوط بره ناکرارایی

بورس و اوراق بهادار کشور ،سایت کدال ،سرایت خرود

است

بانررکهررا ،گررزارشهرراي عملکرررد نظررام بررانکی کشررور،

روشهاي مختلفی براي اندازهگیري ناکارایی وجود

مراجعة حضوري بره بانرک مرکرزي جمهروري اسرالمی

دارد کررررره در ایرررررن پرررررژوهش از روش بررررراتیس و

ایر رران و وزارت امرررور اقتصرررادي و دارایررری ،مراجعرررة

کولی )5330(9استفاده میشود بر ایرن اسراس ناکرارایی

حضوري به سرپرسرتی برخری بانرکهرا و نیرز دادههراي

هزینرره بررره صرررورت زیررر تعریررد مرریشود(حسرررن و

گرررردآوري شرررده در مطالعرررات بیررربنیرررا ( )5932و

همکاران:)0250 ،4

دانشجعفري و شفیعی( )5932جمعآوري شده است

()6

 -2-3مدل پژوهش براي محاسبة کارايي

تخمین زده شود و تعیین میکند که آیا ناکرارایی ،یرک

در رابطة فوق پارامتر ناشرناختهاي اسرت کره بایرد
1

جز متغیر در بول زمان است یا ثابت در برول زمران

هزينة بخش بانکي

6

در پژوهش حاضر ،به منظور برآورد درجرة کرارایی

اگر  ηمثات باشد ،بدین معنا است که ناکارایی بانکهرا

هزینررة هررر یررک از بانررکهرراي کشررور ،از روش مرررز

در بول زمان کاهش مییابد؛ اگرر  ηبرابرر صرفر باشرد،

تصادفی استفاده میشود تابع هزینة مرزي تصادفی براي

ناکرارایی بانرکهررا در برول زمران ثابررت اسرت(در ایرن

دادههاي تابلویی در رابطه با بانرک iام ()i=1, 2, …, N

حالت ناکارایی خواهد بود:

) و نهایتراً اگرر η

در زمان tام ( )t=1, 2, …, Tبا توجره بره مطالعرة هیرو و

منف ری باشررد ،یعن ری ناکررارایی بانررکهررا در بررول زمرران

همکاران ،)0252(0به صورت زیر میباشد:

افزایش مرییابد(حسرن و همکراران )0250 ،در مطالعرة

()5

حاضر به منظور بررسری اینکره جرز ناکرارایی در برول
زمان ثابت است یا متغیر ،از آزمون نسرات راسرتنمرایی
( 3)LRاستفاده میشود

 5الزم به توضیح است که بانک قرب الحسنه مهر ایران به دلیل اینکه
بانک قرب الحسنه می باشد و "سود پرداختی به سپرده گذاران" آن
برابر صفر است لذا امکان محاساة کارایی هزینه براي آن وجود نداشته
است و بنابراین علیرغم اینکه در دورة مطالعه حضور داشته ،در نظر
گرفته نشده است
2 Hu & Others

3 Battese & Coelli
4 Hasan & Others
5 Time-Varying
6 Time-Invariant
7 Likelihood Ratio
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در رابطة فوق ،عارارت ناکرارایی در واقرع بره عنروان

مررذکور نی رز در رابطرره بررا سررپردههررا (

) بررا توجرره برره

یک متغیر تصادفی(معموالً داراي توزیع نیمه نرمال یا بره

مطالع رات ش رن و همکرراران ( )0223و دانررشجعفررري و

بور کلیتر داراي یک توزیرع نرمرال منقطرع) ،ضرربدر

شفیعی ( )5932از تقسیم سود پرداختی به سپردهگرذاران

تابع خاصی از زمان تعرید میشود(وستر و همکراران،5

بر کل سپردهها ،در رابطه با نیرويکار ( ) با توجره بره

 5338و راهنماي ورژن  50نرمافزار استتا)0255 ،0

مطالعات قماراوغلو و همکاران( )0224و دانشجعفرري

اکنون میتوان کارایی هزینرة بانرک iام در زمران tام
را برره صررورت زیررر تعریررد کرد(حسررن و همکرراران،
:)0250

و شررفیعی( ،)5932از تقسریم مخررارج پرسررنلی بررر تعررداد
پرسنل و در رابطه برا سررمایة (

) برا توجره بره مطالعرة

قماراوغلرو و همکرراران ( )0224از تقسریم اسررتهالک بررر
داراییهراي ثابرت برهدسرت آمرده اسرت متغیرر وابسرتة

()7
به دلیل وجود عاارت خطراي دو جزیری در مردل از
تخمینهاي حداکثر راستنمایی ( 9)MLEبراي بررآورد

مطالعه نیز مجمو هزینههاي بانک(که سود پرداختی بره
سپردهگذاران را نیز شامل میشود) ( )TCمیباشد

پارامترهاي مدل مرز تصادفی اسرتفاده مریشرود در ایرن

بکارگیري روش تحلیل مرز تصادفی نیازمند تصریح

حالت انحراف هزینره از سرطح مررز هزینه(کره در واقرع

شکل تاعی مدل است؛ فرمهاي تاعی مختلفری مریتوانرد

تعریرد

بررراي تررابع هزینررة کلرری ( )1در نظررر گرفترره شررود کرره

مربوط به ناکارایی است) به وسریلة

میشود اگر معنیدار به دست آید ،بدین معنی اسرت
که ناکارایی براي آزمون انحرراف هزینهرةکل بانرک از
سطح مرزي هزینه مهرم اسرت و در واقرع انحرراف تنهرا
ناش ری از جررز تصررادفی  Vنیسررت(حسررن و همکرراران،
 )0250در این مطالعه به منظور آزمرون وجرود یرا عردم
وجود جز ناکارایی در مدل ،از آزمون نسرات راسرت-
نمایی استفاده میشود
مطالعه در انتخاب نهادهها و ستادههاي بانکها نیز از

رایرجترررین فررمهرراي در نظررر گرفتره شررده در مطالعررات
تجربرری ،توابررع کرراب داگررالس و ترانسررلوو بررروده
است(دانشجعفري و شرفیعی 5932 ،و برزات)0255 ،6
از بین این دو فرم تاعی رایج ،در این مطالعه ،فررم کراب
داگالس براي تابع هزینه در نظر گرفته شرده اسرت لرذا
رابطة ( )5در فرم ترابع کراب داگرالس بره صرورت زیرر
نوشته میشود:
()8

رویکرد واسطهگري استفاده میکند برر ایرن اسراس دو

در رابطرررة ( )8یرررک متغیرررر دامررری ( )Dumکررره

متغیر وامها ( ) و سرایر دارایریهراي درآمردزا ( ) برا

نشاندهندة نو مالکیت بانک است و برراي بانرکهراي

استناد به مطالعات دلیس و همکراران ( )0228و براهر و

خصوصی ،برابر یک و برراي بانرکهراي دولتری ،برابرر

مونجید )0259( 4به عنوان ستاده و سره متغیرر سرپردههرا،
نیرويکرار و سررمایه برا اسرتناد بره مطالعرات عاردموال و

صفر است در مدل وارد شده است
با تقسیم هزینة کل و قیمت نهادهها بر قیمت یکری از

الباس )0250( 1و براهر و همکراران ( )0252بره عنروان

نهادههرا ،مریتروان قیرد همگرن خطری نسرات بره قیمرت

نهاده در نظر گرفته شده است قیمت هر واحد نهادههاي

نهررادههررا را در مرردل وارد کرد(برراروس و همکرراران،3

1 Webster & Others
2 STATA
3 Maximum-Likelihood Estimates
4 Tahir & Mongid
5 Abdmoulah & Laabas

 )0226براي این منظور در مطالعة حاضر ،هزینرة کرل و
6 Bezat
7 Barros & Others
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تقسریم

یا رویکرد داده هاي تابلویی براي تشرخیص ایرن مسرأله،

قیمتهاي نهادههرا برر قیمرت سررمایه یعنری

مریشررود ،ازیرن رو ،تررابع هزینررة کرراب -داگررالس مرررز

در مطالعررة حاضررر از آزمررون چرراو و آمررارة  Fاسررتفاده

تصادفی ( )8به صورت زیر تغییر مییابد:

می شود چنان ه نتیجة آزمون حاکی از لرزوم اسرتفاده از
روش دادههراي ترابلویی در برآوردهرا باشرد ،در مرحلررة

()9

بعرردي الزم اسررت بررس ری شررود کرره رویکرررد مناسررب،
برآورد رابطرة ( )3بره روش حرداکثر راسرتنمرایی،

استفاده از مدل اثرات تصادفی است یا مدل اثرات ثابرت

انردازهگیرري کرارایی هزینرههراي بانرکهراي کشرور را

که در مطالعه حاضر در صورت نیاز به انتخاب برین ایرن

ممکن میسازد

دو روش ،از آزمون هاسمن استفاده میشود

 -3-3مدل پژوهش براي بررسي اثر عملکرد

 .4برازش مدلهاي پژوهش

بازاريابي بانکها بر کارايي هزينة آنها
عوامل مختلفی میتواند برر کرارایی هزینرة بانرکهرا

 -1-4محاسبببة در ببة کببارايي هزينببة سيس ب م

اثرگررذار باشررد کرره ایرن مطالعرره از برین عوامررل « ،سررهم

بانکي کشور
رتاههاي کارایی هزینة بانکهراي داخلری کشرور از

بانک ها در جذب سپردهها» را انتخاب کررده اسرت کره

بریق برآورد معادلرة ( )3برهدسرت مریآیرد امرا قارل از

میتوان از آن به عنوان معیار عملکرد بازاریابی بانکهرا

برآورد ،برخی آزمونهاي الزم بر روي مدل انجام شرده

نام برد

است تا روش تخمین مناسب انتخاب شود بر این اساس

به منظور برآورد اثر عملکرد بازاریرابی بانرکهرا برر

نتایج حاصل از آزمون نسات راسرتنمرایی در رابطره برا

کارایی هزینة آنها ،پس از محاساة درجة کرارایی هزینرة

«وجود یا عدم وجود اثرات ناکارایی» در مدل نشران داد

بانکهاي کشور به روش آورده شده در بخش ( )5-4با

که فرضریة صرفر آزمرون مانری برر «عردم وجرود اثررات

استفاده از معادلة رگرسیونی زیر ،اثر عملکررد بازاریرابی

ناکاریی» با ابمینان  33درصد رد میشود پرس از تأییرد

بانکها بر آن سنجیده میشود:

شدن اینکه جز ناکارایی در مردل وجرود دارد ،آزمرون

()11
در رابطة فوق  CEدرجة کارایی هزینة بانرک iام در

نسررات راسررتنمررایی بررراي تسررت ای رن مسررأله کرره ای رن
ناکارایی در بول زمان ثابت میباشد یا متغیر ،انجام شرد

دورة tام است و  DMSنیز سهم سپردة بانک iام از کرل

که نتایج نشان داد فرضیة صفر این آزمون مانی بر «ثابت

سپردههاي سیسرتم برانکی در دورة tام مریباشرد کره بره

بررودن اثرررات ناکررارایی در بررول زمرران» بررا ابیمنرران 33

عنوان شاخصری برراي انردازهگیرري عملکررد بازاریرابی

درصد رد میشود ،لذا میتوان گفت اثرات ناکارایی در

بانکهرا مرورد اسرتفاده قررار مریگیررد

نشراندهنردة

عرب از مادأ ،جز اخالل مدل و نیز  iمعررف بانرک
(مقطع) و  tمعرف زمان میباشد

بول زمان متغیر میباشند
با توجره بره انجرام آزمرونهراي فروق الرذکر ،درجرة
کارایی هزینة بانکهاي کشرور بری دورة 5935-5933

از آنجایی که در مطالعة حاضر از ترکیرب داده هراي

پس از برآورد معادلره ( )3برا اسرتفاده از مردل براتیس و

مقطعی و سري زمانی استفاده مریشرود ،بررآورد معادلرة

کررولی(( )5330رابطرره  )3و بررا بکررارگیري نرررمافررزار

( )52مسررتلزم آن اسررت کرره ابترردا مشررخص شررود در
برآوردها باید از رویکرد داده هاي تلفیقی اسرتفاده کررد
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دست آمده است:

 STATA12برره صررورت ارايرره شررده در جرردول ( )5برره

دول ( :)1در ة کارايي هزينة بانکهاي داخلي کشور طي دورة 1371-1397
بانک /سال

دولتی

خصوصی

5933

5982

اقتصاد نوین

-

-

انصار

-

-

5985
/340
2
-

5980
/312
2
-

5989
/318
2
-

5984
/366
2
-

5981
/339
2
-

5986
/382
2
-

5983
/383
2
-

5988
/334
2
-

5983
/825
2
-

ایران زمین

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

پارسیان

-

-

پاسارگاد

-

-

/695
2
-

/645
2
-

/610
2
-

/660
2
-

تات

-

-

-

-

-

-

/630
2
/842
2
-

/685
2
/841
2
-

/635
2
/812
2
-

/322
2
/811
2
-

حکمت
ایرانیان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/323
2
/862
2
/635
2
-

دي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

سامان

-

-

-

سرمایه

-

-

-

/835
2
-

/831
2
-

/833
2
-

سینا

-

-

-

-

-

-

/320
2
/340
2
-

/326
2
/344
2
-

/323
2
/346
2
-

شهر

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/350
2
/348
2
/864
2
-

قوامین

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/351
2
/312
2
/868
2
/833
2
-

کارآفرین

-

-

گردشگري

-

-

/855
2
-

/853
2
-

/809
2
-

/803
2
-

/894
2
-

/842
2
-

/841
2
-

/812
2
-

/811
2
-

پست بانک

-

-

-

-

-

-

-

توسعه تعاون

-

-

-

-

-

-

-

/138
2
-

/183
2
-

/625
2
-

توسعه
صادرات

/359
2
/163
2
/349
2

/356
2
/182
2
/341
2

/353
2
/130
2
/343
2

/300
2
/629
2
/343
2

/304
2
/654
2
/315
2

/303
2
/601
2
/310
2

/392
2
/696
2
/314
2

/390
2
/646
2
/316
2

/394
2
/613
2
/313
2

/393
2
/663
2
/313
2

/650
2
/835
2
/393
2
/633
2
/362
2

کشاورزي

/425
2
/692
2
/433
2
/692
2
/113
2

/454
2
/642
2
/432
2
/645
2
/163
2
/405
2
/660
2

/403
2
/615
2
/129
2
/615
2
/185
2
/494
2
/630
2

/445
2
/665
2
/156
2
/665
2
/130
2
/443
2
/680
2

/414
2
/635
2
/108
2
/635
2
/629
2
/462
2
/635
2

/463
2
/685
2
/142
2
/685
2
/651
2
/439
2
/325
2

/482
2
/632
2
/119
2
/632
2
/601
2
/486
2
/352
2

/439
2
/633
2
/161
2
/322
2
/696
2
/433
2
/358
2

/126
2
/328
2
/136
2
/323
2
/643
2
/150
2
/303
2

/158
2
/353
2
/188
2
/358
2
/613
2
/104
2
/391
2

/195
2
/306
2
/133
2
/306
2
/663
2
/193
2
/344
2

سپه
صنعت و
معدن

مسکن

دولتی خصوصی شده

ملی
تجارت
رفاه
کارگران
صادرات
ملت

5

*

-

/610
2

5932
/823
2
/349
2
/264
2
/358

5935
/859
2
/315
2
/232
2
/303

2
/861
2
/685
2
/632
2
/333
2
/358
2
/310
2
/839
2
/889
2
/600
2
/862
2
/432
2
/609
2
/831
2
/345
2
/686
2
/360
2

2
/863
2
**
/682
2
/821
2
/305
2
/319
2
/833
2
/883
2
/690
2
/861
2
/489
2
/694
2
/833
2
/349
2
/636
2
/369
2

/149
2
/394
2
/652
2
/391
2
/633
2
/143
2
/310
2

/111
2
/349
2
/605
2
/349
2
/686
2
/165
2
/313
2

متوسط
2/333
2/343
2/263
2/682
2/811
2/636
2/631
2/820
2/323
2/348
2/835
2/889
2/603
2/893
2/433
2/626
2/831
2/303
2/691
2/314
2/433
2/683
2/635
2/683
2/604
2/430
2/328

 -5در رابطه با بانک صادرات الزم به توضیح است که تا قال از سال  5932بانک صادرات در قالب بانک صادرات ایران و 03
بانک صادرات استان به صورت بانکهاي مستقل فعالیت داشته و عمالً از سال  5932بانک هاي صادرات استان با بانک صادرات
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ایران ادغام شده است لذا به منظور در نظر گرفتن ابالعات تمامی این بانکها بی دورة  35-82از ترازنامة تلفیقی این بانک
استفاده شده است
* دسترسی به ابالعات مربوط به سال  5933بانک صادرات فراهم نشد ،به همین خابر ،محاساة کارایی هزینة این بانک در سال
مذکور ممکن ناوده است
** فعالیت بانک تات در سال  5935متوقد و با بانک آینده ادغام شده است

از جرردول ( )5مشرراهده مریشررود کرره ارقررام کررارایی

میرسد با توجه به اینکه این بانرک از اواخرر اسرفند مراه

هزینة تمامی بانکهاي کشور بی دورة  5935-5933از

سال  5983فعالیت خود را به عنروان بانرک آغراز نمروده

روند صعودي منظمی برخوردار بوده اسرت هم نرین از

است ،هنوز نتوانسته به صرفههاي اقتصرادي دسرت یابرد

شکل ( )0مشاهده میشود که بانک صنعت و معدن کره

این در حالی است که سایر بانکهرایی کره در وضرعیت

یرک بانررک تخصصری دولتری اسررت ،برراالترین متوسررط

مشابهی از نظر زمان شررو فعالیرت برا ایرن بانرک قررار

کارایی( 31/4درصد) را بی دورة مرورد بررسری داشرته

دارند(در سرال  5983فعالیرت خرود را بره عنروان بانرک

اسرررت و پرررس از آن بانرررک (خصوصررری) سررررمایه و

شرررو کررردهانررد) مثررل :بانررک دي ،انصررار ،حکمررت

بانک(تخصصی دولتی) توسعة صرادرات ،بره ترتیرب برا

ایرانیان ،قوامین و گردشگري ،که توانسرتهانرد در همرین

متوسطهراي کرارایی  34/8و  30/3درصرد قررار دارنرد

زمان به سطح کارایی به مراتب باالتري دست یابند پس

هم نین کمتررین میرزان متوسرط کرارایی ( 6/3درصرد)

از بانررک ای رران زم رین ،بانررک خصوص ری گردشررگري،

متعلق به بانک خصوصی ایرران زمرین اسرت کره فاصرلة

ناکرراراترین بانک(بررا درجررة کررارایی هزینررة برابررر 43/3

بسیار زیادي با بانکهراي دیگرر دارد؛ در واقرع بره نظرر

درصد) بی دورة بررسی شده بوده است

شکل ( :)2رتبهبندي م وسط کارايي هزينة بانکهاي داخلي کشور طي دورة 1371-1397
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درجههاي کارایی حاصل شرده نشران مریدهرد بری

هم نین با توجه بره درجرههراي کرارایی بانرکهراي

دورة مطالعررره ،میر رانگین وزنر ری کرررارایی بانرررکهررراي

کشور ،میتوان کارایی سیستم برانکی کشرور بری دورة

خصوصی(بعد از حذف رقم کارایی بانرک ایرران زمرین

 5935-5933را در قالررب میرانگین وزنری کررارایی کلیرة

به عنوان دادة پرت) برابر  36/6درصد ،بانکهاي دولتی

بانکهاي کشور(بعد از حذف ارقام کارایی بانک ایران

خصوصی شده  69/5درصد و بانرکهراي دولتری 62/4

زمین به عنوان دادة پرت) بره صرورت جردول ( )0ارايره

درصد است

نمود:
دول ( :)2در ة کارايي هزينة سيس م بانکي ايران طي دورة 1371-1397

سال

1397

1331

1331

1332

1333

1334

1331

کارایی سیستم بانکی

2/113

2/146

2/160

2/138

2/131

2/628

2/606

سال

1331

1339

1333

1337

1371

1371

م وسط

کارایی سیستم بانکی

2/641

2/660

2/633

2/630

2/329

2/358

2/608

0.8
0.6

0.4
0.2
0

شکل ( :)3روند کارايي هزينة بخش بانکي ايران طي دورة 1371-1397

با توجه به ارقام حاصله براي کرارایی سیسرتم برانکی

معنا میباشرد کره بری ایرن دوره  92/0درصرد منرابع یرا

کشور میتوان مالحظه کرد کارایی هزینة سیستم برانکی

نهادههاي سیستم بانکی کشرور مرازاد بروده اسرت یرا بره

از سررال  5982برره بع رد رونررد افزایش ری داشررته و از 14/6

عاارت دیگر بانکهاي ایران میتوانند برا کاسرتن 92/0

درصد در این سال بره  35/8درصرد در سرال  35رسریده

درصد از هزینههاي خود ،همین سطح فعلی سرتادههرا را

است متوسط کارایی هزینرة سیسرتم برانکی بری همرین

به دست آورند

دوره نیز برابر  60/8درصد بهدست آمده است که بردین
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 -2-4ارزيابي اثر عملکرد بازاريابي بانکها بر

است ،ازین رو در برآورد از دستور  robustاستفاده شده

کارايي هزينة آنها

اسررت هم ن رین انجررام آزمررون خودهماسررتگی سررریالی

به منظور بررسی اثر عملکرد بازاریرابی بانرکهرا برر

وولدریج 3نشان داد که مردل برا مشرکل خودهماسرتگی

کارایی هزینه آنها ،پس از محاسراة درجرههراي کرارایی

مرتاة اول مواجه است ،لذا در برآورد دستور  clusterبه

هزینة بانکهاي کشور در بخرش قارل ،مقرادیر محاسراه

مدل اضافه شده است

شده به عنوان متغیر وابسته مورد استفاده قرار میگیرد ترا

با توجره بره انجرام آزمرونهراي تشخیصری فروق ،در

از بریق رابطة ( ،)52اثر «سهم سپردههراي هرر بانرک از

نهایت رابطة ( )52با اسرتفاده از روش اثررات تصرادفی و

کل سپردههاي سیستم بانکی» بر آن برآورد گردد براي

با وارد کردن دستورهاي  clusterو  ،robustبه مردل برا

این منظرور ،در ابتردا برخری آزمرونهراي تشخیصری بره

استفاده از نرمافزار  ،STATAبرآورد شده که نتیجره در

منظور انتخاب روش تخمین مناسب ،انجرام شرده اسرت

جدول ( )9آورده شده است:

ابتدا الزم بود تعیین شود در بررآورد رابطرة ( )52بایرد از
روش دادههرراي تلفیقرری 5اسررتفاده کرررد یررا دادههرراي

هم نین با توجه به جدول ( )9مالحظه مریشرود کره
اثر عملکرد بازاریابی بانکها بر کارایی هزینره ،منفری و

تابلویی 0که بدین منظور از آزمون  Fلیمر اسرتفاده شرد؛

معنادار به دست آمده اسرت بره عارارت دیگرر افرزایش

نتایج به دست آمرده از ایرن آزمرون نشران داد در سرطح

سهم سپردة بانکها از کل سپردة سیستم برانکی نره تنهرا

ابمینان  33درصد ،استفاده از روش دادههاي تابلویی برر

کارایی هزینة آنها را افزایش نمیدهرد ،بلکره آن را کرم

روش دادههاي تلفیقی مرجح اسرت برر ایرن اسراس ،در

میکند به گونهاي که میتروان ادعرا کررد بانرکهرا در

مرحلة بعد آزمون هاسمن 9به منظور انتخاب بین اسرتفاده

جذب سپردة مشتریان به شیوهاي کارا عمل نمریکننرد و

از روش اثرات ثابت 4یا روش اثرات تصادفی 1دادههراي

فرایند جذب مشتري ،هزینههاي باالیی را به آنها تحمیل

تابلویی انجام شد که نتایج این آزمون حاکی از آن برود

میکند

که فرضیة صفر آزمون مانی بر «وجود اثررات تصرادفی»
را در سررطح ابمینرران  33درصررد ،نمرریترروان رد کرررد
بنرررابراین در بررررآورد مررردل ،اسرررتفاده از روش اثررررات
تصادفی بر روش اثرات ثابت مرجح است
هم نرین انجررام آزمررون ناهمسررانی واریرانس نسررات
راستنمایی 6بر روي معادله ( )52نیز نشان داد کره مردل
در نظر گرفته شده با مشکل ناهمسرانی واریرانس مواجره

1 Pooling Data
2 Panel Data
3 Hausman
4 Fixed Effect
5 Random Effect
6. Likelihood Ratio

7. Wooldridge
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دول ( :)3برازش رابطة ( :)11اثر عملکرد بازاريابي بانکها بر کارايي هزينة آنها

متغیر وابسته :کارایی هزینه
تعداد مشاهدات056 :
م غير توضيحي

ضريب

انحراف معيار

آماره z

اح مال آماره z

عرب از مادأ

2/398

2/296

02/46

2/222

سهم بازار سپرده ها

-2/363

2/008

-9/96

2/225

%06 :
آماره والد55/08 :
احتمال آماره والد2/2228 :
 .1بحث و ن يجهگيري

خصوصی شرده» ،براالترین متوسرط کرارایی هزینره بری

مطالعة حاضر با بکارگیري تابع هزینة مرز تصادفی و

دورة  5935-5933مربوط بره بانرکهراي خصوصری برا

استفاده از مدل بتریس و کرولی( ، )5330درجرة کرارایی

میانگین وزنی  36/6درصد میباشد از آنجایی کره بری

هزینة سیستم بانکی ایرران را بری دورة  5935-5933بره

دورة مورد بررسری تعرداد بانرکهراي خصوصری رو بره

عنرروان متوسررط وزنری کررارایی هزینررة کلیرة بانررکهرراي

افررزایش برروده اسررت ،چنررین نتیجررهاي در کنررار رونررد

داخلی کشور محاساه نموده اسرت نترایج حراکی از آن

صعودي کارایی هزینة سیستم بانکی ،مریتوانرد گویراي

است که کارایی هزینة هر یک از بانکهاي کشور و نیز

آن باشد که ورود بانکهاي خصوصی توانسته اسرت بره

کارایی هزینة سیستم بانکی بری دورة مرورد بررسری ،از

بهاود کارایی هزینة بخش بانکی کشور کمک کند این

رونررد افزایشری برخرروردار برروده اسررت کررارایی سیسررتم

در حالی است که تعداد زیادي از این بانکها بی دورة

بانکی کشور(متوسط  06بانک) بی دورة بررسری شرده

بررسی شده نوپا بودهاند و می تروان در آینرده وضرعیت

در بازهاي برین  14/6ترا  35/8درصرد برا متوسرطی برابرر

بهتري را نیز از آنها انتظار داشت از میان کلیة بانکهاي

 60/8درصد حرکت کرده است که حاکی از وجرود بره

کشور(و نیز از بین کلیة بانکهاي دولتی) ،بانک صنعت

برور متوسرط  90/0درصرد ناکرارایی در سیسرتم بررانکی

و معدن ،با درجة کارایی هزینة  31/4درصرد ،کراراترین

کشور میباشد این بدین معنی است که به بور متوسط،

بانک بوده است ،به گونهاي کره هزینرههراي ایرن بانرک

بانکهاي کشور نسات به بانک مرز هزینره برراي ایجراد

 4/6درصد از هزینههاي بانک با بهترین عملکرد فاصرله

سطح یکسانی ستاده  90/0درصد بیشتر ،منابع را مصرف

دارد؛ بنررابراین ایرن بانررک مریتوانررد بررا کمری بهاررود در

کردهاند یا به عاارت دیگر بانکهاي کشور میتوانند برا

تخصیص منابع(شامل نیروي کار ،سپردهها و سرمایه) بره

کاستن  90/0درصد از منرابع خرود ،همرین سرطح سرتادة

سطح کارایی هزینة کامل(کرارایی  522درصرد) دسرت

فعلی را به دست آورنرد از میران مجموعره «بانرکهراي

یابد از میان کلیة بانکهاي خصوصی ،بانک سررمایه برا

خصوصی»« ،بانرکهراي دولتری» و «بانرکهراي دولتری

متوسط کارایی  34/8درصد و از میان کلیرة بانرکهراي
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دولتری خصوصری شررده ،بانررک ملررت بررا  32/8درصررد،

 -4رضایی ،فرزین و محمدبیگی ،ندا ( )5939برآورد

باالترین میزان کارایی هزینه را به خرود اختصراص داده-

و مقایسة کارایی هزینة شعب بانک صادرات اسرتان

اند هم نین با توجره بره فاصرلة قابرل توجره برین درجرة

قررزوین بررا اسررتفاده از روش تررابع مرررز تصررادفی

کارایی کراراترین بانرک(بانرک صرنعت و معردن31/4 :

کنفرانس بین المللی حسابداري -اقتصاد و مدیریت

درصد) و ناکاراترین بانرک(بانرک گردشرگري43/3 :5

مالی ،تهران ،شرکت دانش محور ارتاخه

درصد) میتوان ادعا کرد کره در سیسرتم برانکی ایرران،

 -1شرریرخدایی ،میررثم ،عقیلرری ،منصرروره و عسررکري،

پراکندگی کارایی هزینه بین بانرکهراي مختلرد ،زیراد

سهیل ( )5930بررسی تأثیر عملکررد بازاریرابی برر

میباشد

عملکررد مررالی بانررک پارسریان فصررلنامه تحقیقررات

هم نین نترایج حاصرل از بررازش متغیرر سرهم برازار
سپردة هر بانک بره عنروان معیرار انردازهگیرري عملکررد

بازاریابی نوین ،سال سوم ،شماره سوم ،شمارة پیاپی
(523-558 :)52

بازاریابی بانکها بر کارایی هزینه ،رابطة منفی و معنادار

 -6بیربنیرا ،علری و ترشررابی ،آرزو ( )5932محاسرراة

بین عملکرد بازاریابی بانکهرا و کرارایی هزینرة آنهرا را

کارایی بانکهاي ایرران برا اسرتفاده از شرکل تاعری

نشان میدهد چنین نتیجهاي میتواند حاکی از آن باشرد

انعطافپرذیر جرامع فروریر و تحمیرل شررایط نظرم

که بانکهاي کشور از روشهراي بازاریرابی مناسرای در

نظرررري فصرررلنامة برنامرررهریررزي و بودجررره ،سرررال

جذب سپردة مشتریان برخوردار نیستند

شانزدهم ،شمارة 09-12 :9
 -3بیای ،کمیرل ،امیردينرژاد ،محمرد و مطهررينرژاد،

فهرست منابع

عاررراس ( )5988مقایسرررة کرررارایی بانرررکهررراي

 -5بحیرایررری ،علیرضرررا و حامررردي ،رضرررا ()5935

خصوصی با بانکهراي دولتری بره روش پرارامتري

مدلسازي و اندازهگیري کارایی بانکهراي ایرران:

فصلنامة پژوهشهاي اقتصادي ایران ،سال سیزدهم،

با رویکرد تحلیل پوششی دادهها سومین کنفررانس

شمارة 5-08 :45

ریاضیات مالی و کاربردها ،سمنان ،دانشگاه سمنان

 -8فالح ری ،محمرردعلی و احمرردي ،وحی رده ()5981

 -0حسینی ،شمسالدین و سوري ،امیرررضرا ()5986

ارزیابی کارایی هزینه شررکتهراي توزیرع بررق در

برآورد کارایی بانکهاي ایرران و عوامرل مروثر برر

اسررتان خراسرران(نگرش مرررز تصررادفی) فصررلنامة

آن پژوهشنامه اقتصادي ،شمارة 503-516 :01

پژوهشهاي اقتصادي ایران ،سال هشتم ،شماره :08

 -9دانررشجعفررري ،داود و شررفیعی ،افسررانه ()5932
بررسی عوامل مؤثر بر کرارایی فنری در بانرکهراي
ای رران بررا اسررتفاده از الگرروي اثرررات مخررتلط /چنررد
سطحی مجلة تحقیقات اقتصرادي ،شرمارة -99 :33
5
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