فصلنامهی اقتصاد مقداري (بررسيهاي اقتصادي سابق)  .دورهی  .17شمارهی  .4زمستان  .1399صص 87 -109

doi: 10.22055/jqe.2020.29346.2073

بررسی تاثیر عوامل تعیین کننده بقا برکارایی هزینهای
بانکهای بورسی کشور

حسن گلمرادی ،سیاوش گلزاریانپور و شیوا علیاکبر



تاريخ وصول1398/02/11 :

تاريخ پذيرش1399/04/06 :

چكيده

انـسان همـواره به دنبال حداكثر نتيجه از امكانات و عوامل موجود بوده است که این موضوع تمايل

انسان براي دستيابي به كارايي باالتر را نشان می دهد .كارايي ،معطوف به حداكثر كردن بازده

توسط بنگاههای اقتصادي و بهره برداري صـحيح از منابع مي باشد.

بانکها به عنوان بخش اصلی نظام مالی ،نقش اساسی در تامین بخشهاي تولیدي ،تجاري

و مصرفی و حتی دولتی بر عهده خواهند داشت .وقوع بحرانهاي بانکی در دهههاي اخیر در

کشورهاي صنعتی و به ویژه در کشورهاي در حال توسعه به دالیلی همچون فرار سپردهها ،افزایش
مطالبات معوق بانکها ،رکود اقتصادي و غیره باعث اختالل در نظم بازارهاي مالی شده و زمینه

ورشکستگی بسیاري از بانکها را فراهم آورده است.

مطالعات مختلف نشان میدهد که احتمال بقا به طور معنی داری در میان بنگاههای هر

صنعت متفاوت است .تعداد زیادی از کسب و کارهای جدید هر سال ورشکست شده و پیآمدهای
اقتصادی و اجتماعی آنها نیاز به مطالعه متغیرهای اثرگذار بر بقای آنها را آشکار میسازد .خروج

هر بنگاه اقتصادی موجب خروج سرمایهها از آن صنعت شده و میتواند صدمات زیادی به رشد
اقتصادی وارد سازد .موجودیت هر بنگاه زنده و فعال همانند همه سازمانها نیازمند تالش برای

بهبود وضع خویش و استمرار بقاست.

امروزه بانکها بخصوص در کشورهای پیشرفته به عنوان راهنما ،مشاور حرفهای ،متخصص

در تامین منابع مالی شرکتها و جمع آوری و تبادل اطالعات مورد نیاز برای مشتریان خود عمل

میکنند و به عنوان موتور محرک اقتصادی عمل میکند .این موضوع سبب شده است تا فضای
رقابتی تنگاتنگی بین آنها برقرار شود.

با رقابتی شدن فضای کسب و کار و افزایش رقابت در میان بانکها ،ادامه فعالیت و بقای

بانکهای ناکارا با مشکل مواجهه شده و تنها بانکهای کارآمد و با کارایی باال میتوانند در فضای

رقابتی ادامه حیات داشته باشند.



استادیار اقتصاد ،موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)

()h.golmoradi@ibi.ac.ir
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در کشور ایران به دلیل اینکه سیستم مالی کشور بر پایه بانک است و بخش بانکی در مقایسه

با بازار سرمایه حجم بیشتری از اقتصاد را به خود اختصاص میدهد ،لذا ارزیابی کارایی بانکهای
کشور بخصوص کارایی هزینهای اهمیت زیادی دارد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر عوامل اثر گذار بقا بر کارایی هزینهای بانکهای پذیرفته

شده در بورس میباشد .به همین منظور ابتدا با مطالعه مبانی نظری و مدلهای آماری ،متغیرهای
کلیدی که میتوانند بر بقای بانکها اثرگذار باشند شناسایی و در نهایت اثر آنها بر روی کارایی

هزینهای بانکها مورد بررسی قرار گرفت.

به همین منظور ابتدا بر اساس مدل کمل ( )CAMELو تکنیک رگرسیون الجیت ،متغیرهای

کلیدی و معنی دار بر بقای بانکهای مورد بررسی شناسایی و سپس از طریق تابع ترانسلوگ و
تکنیک تحلیل مرزی تصادفی( )SFAمیزان کارایی هزینهای آنها برآورد است .در نهایت ارتباط بین

متغیرهای موثر بر بقا و میزان کارایی هزینهای بانکها مورد آزمون قرار میگیرد.

نتایج تحقیق نشان میدهد که بهبود کفایت سرمایه سبب افزایش کارایی بانکها میگردد.

کفایت سرمایه میتواند با کاهش نا اطمینانی ،اثر مثبت بر روی کارایی هزینهای بانکها داشته
باشد .بررسی تاثیر مطالبات غیرجاری بر کارایی هزینهای بانکها حاکی از اثر منفی و معنیدار

مطالبات غیر جاری بر کارایی هزینهای بانکها است .این نتیجه نشان میدهد که رشد مطالبات

غیر جاری بانکها کارایی بانکها را کاهش میدهد .نتایج آماری حاکی از معنیدار نبودن ضریب
نسبت نقدینگی بر کارایی هزینهای بانکها است .همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد که نوع
مالکیت اثر منفی و معنی دار بر کارایی هزینهای بانکها دارد .به عبارت دیگر دولتی بودن بانکها

اثر منفی بر روی کارایی هزینهای بانکهای مورد بررسی داشته است.

در مجموع نتایج این تحقیق نشان میدهد که رشد مطالبات معوق و کاهش کفایت سرمایه و

مالکیت دولتی باعث کاهش کارایی بانکها میشود .بنابراین سیاستگذاران بایستی در جهت تداوم

بقای هر چه بیشتر بانکها و جلوگیری از بحرانی شدن اوضاع بانکها به نحوی سیاستگذاری
نماید که در کاهش رشد مطالبات غیر جاری و افزایش نسبت کفایت سرمایه در بانک و حرکت به

سمت کاهش تصدیگری دولت در بخش بانکی حرکت نماید.
طبقه بندي C22, C23, G21 :JEL

واژههاي كليدي :الگوی واحد ،تجمیع درآمدغیرکاری ،تقارن اثرات دستمزدی ،عرضه کار

خانوار.
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 -1مقدمه
کوشش هاي اقتصادي انـسان همـواره معطوف بر آن بوده كه حداكثر نتيجه را از امكانات
و عوامل موجود به دسـت آورد و ايـن به معنای تمايل انسان براي دستيابي به كارايي
باالتر مي باشد .كارايي ،معطوف به حداكثر كردن بازده توسط بنگاههای اقتصادي و
بهرهبرداري صـحيح از منابع ميباشد.
امروزه رقابت ،با كمرنگ شدن مرزهاي جغرافیایی ،گسترش فنآوریهای اطالعاتی
و ارتباطی و جهانی شدن ابعاد تازهاي يافته و تالش براي بهبود بهره وری ،پايه اصلي
اين رقابت را تشكيل ميدهد .بررسي عملكرد كشورهايي كه طي سالهاي اخير رشد
اقتصادي چشمگيري داشته اند ،حكايت از آن دارد كه منبع اصلی افزایش رشد اقتصادی
آنها عمدتا ً از طریق افزایش کارایی و بهره وری بوده است .از سوی دیگر نقش و اهمیت
بانکها در تامین مالی بنگاههای اقتصادی و افزایش کارایی بر کسی پوشیده نیست.
امروزه بانکها بخصوص در کشورهای پیشرفته به عنوان راهنما ،مشاور حرفهای،
متخصص در تامین منابع مالی شرکتها و جمعآوری و تبادل اطالعات مورد نیاز برای
مشتریان خود و همچنین به عنوان موتور محرک اقتصادی عمل میکنند .این موضوع
سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی بین آنها برقرار شود
).(Kao & Hwang, 2010
در کشور ایران به دلیل اینکه سیستم مالی کشور بر پایه بانک است و بخش بانکی
در مقایسه با بازار سرمایه حجم بیشتری از اقتصاد را به خود اختصاص میدهد ،لذا
ارزیابی کارایی بانکهای کشور بخصوص کارایی هزینهای اهمیت زیادی دارد.نگاهي به
ساختار مالي كشور در سالهای اخیر نشان ميدهد كه درصد باالیی از داراییهای
بانکها به صورت غیر فعال و منجمد در آمده و سبب قفل شدن بخش عمدهای از
منابع بانکها شده است.
عدم بازپرداخت اقساط به وسيله تسهيالتگيرندگان و افزایش مطالبات غیر جاری
از یک سو و کاهش رونق اقتصادی از سوی دیگر باعث تشدید مشکالت نقدینگی برای
بانکها شده به گونهای که احتمال عدم بقای آنها را افزایش داده است.
همچنین در اکثر بانکهای كشور نسبت کفایت سرمایه كمتر از حداقل مقدار مجاز
مقرراتی يعني هشت درصد است و حتي در برخي به کمتر از سه تا چهار درصد رسيده
است و با افزایش رقابت بانکها در صنعت بانکداری ،نیاز جدی به بهبود کارایی باالتر
به منظور تداوم بقای 1آنها ضروری است.
این مطالعه به دنبال آن است تا عوامل و متغیرهای کلیدی که بقای بانکهای بورسی
کشور را شناسایی و اثر آنها بر کارایی هزینهای مورد بررسی قرار دهد .به همین منظور
Survival

1
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ابتدا با استفاده از مدل رگرسیون الجیت ،2متغیرهای کلیدی که بقا و یا شکست بانکها
را در کشور تحت تاثیر قرار می دهند ،شناسایی خواهند شد و سپس بر اساس تحلیل

مرزی تصادفی ( ،3)SFAکارایی هزینهای بانکها برآورد میشود .در نهایت ارتباط بین

متغیرهای کلیدی بقا و کارایی هزینهای مورد بحث قرار میگیرد .به همین منظور پس

از مقدمه ،مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارائه میشود.

سپس روش شناسی تحقیق و

دادهها بررسی و در نهایت تجزیه و تحلیل نتایج ارائه میشود .

 -2مبانی نظری تحقیق
 -1-2بحران بانکی

4

عملکرد بانکها نقش مهمی در بحرانهای مالی دارد .بانکها سپردههای دیداری را
جمعآوری و آنها را به صورت بلندمدت وام میدهند .این عدم تطابق آنها را در معرض
انواع ریسک قرار میدهد .بانکها از طریق خلق اعتبار و اعطای تسهیالت زمینه الزم
برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم میآورند .خلق اعتبار و پول توسط بانک یک آسیب
جدی برای سیستم بانکی فراهم میسازد .اگر سپردهگذاران به صورت دسته جمعی به
خاطر عدم اعتماد به بانکها اقدام به خارجسازی سپردههای خود در یک زمان نمایند
از آنجایی که درجه نقدینگی بدهیهای بانک بیشتر از داراییهای بانک میباشند،
بانکها دچار مشکل نقدینگی میشوند .عدم اعتماد میتواند ناشی از ورشکستگی یک
یا چند بانک در نتیجه مطالبات معوق باشد .هجوم ناگهانی سپردهگذاران جهت خارج
ساختن سپردهها را هجوم بانکی 5گویند .در این شرایط نهادهای مالی سقوط میکنند و
اوضاع مالی و اقتصادی وخیمتر میشود .در نتیجه بسیاری از بانکهای با ورشکستگی
و شکست مواجه میشوند و بحران بانکی ایجاد میشود .ورشکستگی یک بانک به سرعت
به بانکهای دیگر سرایت نموده که اصطالحا ً به آن بحران بانکی سیستماتیک گویند.
در بحران بانکی سیستماتیک ،شرکتهای بزرگ با ورشکستگی گستردهای مواجهه
میشوند و مشکالت بزرگی در بازپرداخت تعهدات خود پیدا میکنند .در نتیجه وامهای
معوق به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و تمام یا بیشتر سرمایه نظام بانکی از دست
خواهد رفت).(Razavi & Golmoradi, 2017
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در واقع بحران بانکی زمانی اتفاق میافتد که بانک نتواند وظایف خویش در قبال
تعهدات خود به درستی ایفا نماید .به عبارت دیگر نقدینگی کافی برای ایفای تعهدات
خویش نداشته باشد .ناتوانی بانکها در عدم ایفای تعهدات خویش نسبت به سایر
کسب و کارها از این منظر مهم است که ناتوانی یک بانک به راحتی به سایر بانکها نیز
سرایت میکند .به عبارت دیگر به دلیل این اثر سرریزی ،بحران بانکی سریعاًً به هراس

بانکی 6و در نتیجه بحران بانکی منجر میشود که سبب ایجاد ریسک سیستماتیک برای

همه سیستم بانکی خواهد شد .به همین دلیل مقررات سختتری در تمام دنیا نسبت
به سایر موسسات توسط بانکهای مرکزی و در سطح جهانی توسط کمیته بال 7اعمال

میشود تا اثرات منفی بحران بانکها به حداقل برسد.
 -2-2بقا در بانکداری و عوامل موثر برآن

بانکها به عنوان بخش اصلی نظام مالی ،نقش اساسی در تامین بخشهاي تولیدي،

تجاري و مصرفی و حتی دولتی بر عهده دارند .وقوع بحرانهاي بانکی در دهههاي اخیر
در کشورهاي صنعتی و به ویژه در کشورهاي در حال توسعه به دالیلی همچون فرار
سپردهها ،افزایش مطالبات معوق بانکها ،رکود اقتصادي و غیره باعث اختالل در نظم
بازارهاي مالی شده و زمینه ورشکستگی بسیاري از بانکها را فراهم آورده است.
مطالعات مختلف نشان میدهد که احتمال بقا به طور معنیداری در میان بنگاههای
هر صنعت متفاوت ا ست .تعداد زیادی از کسب و کارهای جدید هر سال ورشکست
شده و پیآمدهای اقتصادی و اجتماعی آنها نیاز به مطالعه متغیرهای اثرگذار بر بقای
آنها را آشکار میسازد .خروج هر بنگاه اقتصادی موجب خروج سرمایهها از آن صنعت
شده و میتواند صدمات زیادی به رشد اقتصادی وارد سازد .موجودیت هر بنگاه زنده و
فعال همانند همه سازمانها نیازمند تالش برای بهبود وضع خویش و استمرار بقاست.
هر چند نرخ ورشکستگی و عدم بقا در بنگاهها و صنایع مختلف متفاوت است با این
حال آمارهای کمی در مورد نرخ ورشکستگی و عدم بقا وجود دارد .(Dzhumashev,
) et al, 2013بانکها در میان سایر بنگاه های اقتصادی اهمیت زیادی از نقطه نظر
تامین وجوه مورد نیاز سرمایه گذاری و رشد اقتصادی به عهده دارند و بقای آنها نقش
مهمیدر بقای سایر بنگاهها و حفظ سالمت و ثبات مالی اقتصاد دارد).(Mare, 2017
بانکها اغلب نسبت به سایر بنگاهها به بحرانهای اقتصادی حساس بوده و عدم
بقای آنها هزینههای بسیار زیاد مالی ،اقتصادی ،اجتماعی و حتی سیاسی ایجاد میکند.
به هر حال مطالعات زیادی در خصوص عوامل موثر بر حفظ سالمت و بقای بانکها
Bank Panic
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وجود دارد .یکی از مهمترین الگوهایی که میتوان در قالب آن عوامل موثر بر بقای
بانکها را تحلیل نمود مدل کمل 8است که اطالعات ضروری برای شرایط مطلوب و بقای
بانکها را به صورت عددی بیان میکند.
 -1-2-2عوامل موثر بر بقای بانک بر اساس مدل کمل

عوامل کلیدی موثر بر بقا برگرفته از مدل کمل که در تحقیقات متعددی برای بررسی

عملکرد بانکها استفاده شده است عبارتند از:
مطالبات غیرجاری

مطالبات غیرجاری که در ادبیات بانکی ما به مطالبات معوق مشهور است ،نتیجهی
بروز ریسک اعتباری است .در کشورهای دنیا ،مقامهای ناظر پولی ،حساسیت ویژهای
بر مطالبات غیرجاری داشته و اگر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت از حد
متعارف باالتر رود ،هشدارهای الزم به عمل آورده و تالش میشود که نسبت یاد شده،
در حد متعارف و کم تر از آن نگه داشته شود .چرا که افزایش این نسبت موجب
ورشکستگی بانکها و در نتیجه ایجاد بحران در اقتصاد خواهد شد.
بدهیها
بدهیها معرف تعهدات مالی مؤسسه از بابت دارائیها یا خدمات نسیه دریافتنی از
دیگران است که در گذشته و حال ایجاد شده و با انتقال دارائیها یا ارائه خدمات در
آینده پرداخت میشوند .با توجه به تعریف فوق میتوان دریافت که بدهیها معموال ً در
ازای تحصیل دارائی ها و یا استفاده از خدمات دیگران که به طور نسیه انجام گرفته به
وجود میآیند و موقعی در دفاتر ثبت میشوند که از نظر مبلغ و سررسید پرداخت مورد
توافق طرفین معامله قرار گرفته و تعهد پرداخت آن از نظر مؤسسه قطعی شده باشد.
میزان و سهم بدهیها و انواع آن از منظر سررسید نقش مهمیدر ساختار تامین مالی
بانکها به عهده دارد و میتواند روی بقای بانکها اثر گذار باشد.
مالکیت
نوع و نحوه مالکیت بانک ،بر رفتار و عملکرد آن تأثیر میگذارد .در بسیاری از
کشورها ،خصوصیسازی بانکها به عنوان ابزاری مهم برای کارایی انتخاب شده است.
برتری عملکرد بخش خصوصی ،موجب ترغیب سیاستهای خصوصیسازی شده است.
دارایی
داراییهاي یک بانک ،مصارف وجوه بانک هستند .بنابراین ،مدیریت داراییها،
تصمیمگیري در انتخاب بین انواع سرمایه گذاریها و تخصیص بین داراییها در سالمت
و بقای آنها با اهمیت خواهد بود.
Capital Adequacy, Asset Quality, Management, Earning and Liquidity
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سرمایه یکی از نسبتهای مهم در سنجش سالمت عملکرد و ثبات مالی هر موسسه
مالی و باالخص بانکها نسبت سرمایه است .این شاخص توانایی پوشش مجموع
داراییهای بانک از سوی سرمایه صاحبان سهام را نشان میدهد .نسبت باالتر سرمایه،
اطمینان عموم و سپردهگذاران را در مورد قدرت مالی بانک افزایش میدهد چرا که به
سپردهگذاران و وامدهندگان اطمینان میدهد بانک حتی در شرایط بد اقتصادی نیز قادر
است به انجام تکالیف خود خواهد بود.
نقدینگی
مديريت نقدينگي بانك شامل پيشبيني نيازهاي نقدينگي و تأمين آنها با حداقل
هزينة ممكن است .دليل اصلي ريسك نقدينگي اين است كه بيشتر منابع بانكها از
محل سپردههاي كوتاهمدت تأمين ميشود ،در حالي كه تسهيالت بانكها صرف
سرمايهگذاري در داراييهايي ميگردد كه درجة نقدشوندگي نسبتا ً پاييني دارند.
بنابراين ،يكي از وظيفههاي اصلي بانك ايجاد توازن بين تعهدات مالي كوتاهمدت و
سرمايهگذاريهاي بلندمدت است .نگهداري مقادير ناكافي نقدينگي ،بانك را با خطر
عدم توانايي در ايفاي تعهدات و ورشكستگي مواجه ميكند؛ و نگهداري مقادير فراوان
نقدينگي موجب تخصيص ناكارامد منابع ،كاهش نرخ سوددهي به سپردهها ،و در نتيجه
از دست دادن بازار ميشود.
 -3-2کارایی و روشهای اندازه گیری آن
 -1-3-2انواع کارایی

مفهوم كارايي 9اقتصادي مستقيما ً از نظريههاي اقتصاد خرد درباره بنگاه حاصل
ميشود .مهمترين مفهوم كارايي اقتصادي ،از توليد مرزي نشأت ميگيرد .منظور از
توليد مـرزي ،كمترين نهـادههاي مورد نياز به منظور توليد مقدار معيني از محصول براي
بنگاهي است كـه بـا كارايي كامل فعاليت مي كند .پژوهش درباره كارايي اقتصادي و

توليد مرزي ،با بررسيهاي فارل 10در سال 1957آغاز شده است .به اعتقاد وي ،كارايي
هر بنگاه ميتواند بر اساس كارايي تكنيكي و تخصيصي تعريف شـود .در تعریف كارايي

تكنيكي 11بر ميزان نهادهها نسبت به ستاندهها تأكيد ميشود .براي اينكه بنگـاه از نظر
تكنيكي كارا باشد ،بايد ميزان استفاده از نهادهها را نسبت به مقدار معلومي از ستاندهها
كـم كند يا مقدار ستانده را نسبت به مقادير مشخصي از نهاده افزايش دهد .ازسوي

Efficiency
Farell

Technical Efficiency
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ديگر ،كارايي تخصيصی ،12انتخاب بهينه مقدار و تركيب نهاده يا ستانده بـر اساس
عكسالعمل نسـبت بـه قيمتهاي بازار را شامل ميشود ).(Darvishi, 2011
البته بايد توجه شود كه در شاخصهاي كارايي مذكور ،فرض ميشود تابع توليد
بنگاه كارا ،معلـوم است .گرچه معموال ً توابع توليد قابل مشاهده نيستند ،اما با استفاده
از ارتباط بین توابع تولید و هزینه ،در شـرايط مشخصی ،ويژگيهاي تابع توليد ميتواند
به طور غيرمستقيم از طريق تابع هزينه يا سود بررسي شود .بنابراين تحت یک سری
مفروضات ،اندازهگيري كارايي اقتصادي مـيتوانـد بـا توجـه بـه مفاهيم كارايي هزينه يا
كارايي سود مورد بررسي قرار گيـرد ).(Hosseinzadeh Bahrini & et al, 2008
نگرشهای موجود درخصوص بکارگیری نهادهها و ستادهها اساس تحلیل کارایی را
تشکیل میدهد ،اما در مؤسسات خدماتی نظیر بانکها انجام آن مشکل است ،زیرا
برخی از کاالها و خدمات واسطهای این صنایع ماهیت دوگانه دارند ،به گونهای که
میتواند هم داده و هم ستاده محسوب شوند .به طور کلی دو نگرش متفاوت در زمینه
اندازهگیری دادهها و ستاندهها در ادبیات و مطالعات بانکی وجود دارد :نگرش تولیدی
و نگرش واسطه ای .در نگرش تولیدی ،بانکها ،موسسات خدماتی محسوب میشوند
که با استفاده از سرمایه و نیروی کار به تولید انواع مختلفی از سپردهها و تسهیالت
می پردازند .دراین روش متغیرهای فیزیکی مانند نیروی انسانی ،سرمایه ،مواد اولیه و
غیره به عنوان نهاده محسوب میشوند .همچنین ،خدمات ارائه شده به مشتریان به
صورت ارائه تسهیالت و نگهداری وجوه انواع سپردهها و بکارگیری آنها در
سرمایهگذاریهای مختلف به عنوان ستادههای بانک در نظرگرفته میشوند .در نگرش
واسطهای که با بانکداری اسالمی و قانون عملیات بانکداری بدون ربای کشور مطابقت
بیشتری دارد ،بانکها به عنوان جمعکنندگان وجوه محسوب میشوند .بر اساس این
روش ،بانکها با به کارگیری سرمایه و نیروی کار خود سپردههای گردآوری شده را به
وکالت از مردم در پروژههای مختلف سرمایهگذاری میکنند .بنابراین در این روش
سرمایه و نیروی کار به عنوان عوامل و وامها و تعدادی از حسابهای سپرده به عنوان
محصوالت بانکها به شمار میروند .کل هزینهها شامل هزینههای عملیاتی بجز
هزینههای بهره است.
 -2-3-2روشهای اندازهگیری

روش تحلیل مرزی تصادفی( )SFAو روش تحلیل فراگیر دادهها

)،)13DEA

دو روش

متفاوت برای بدست آوردن منحنی هم مقداری تولید و یا تابع مرزی مورد نیاز در اندازه
Allocative Efficiency

Data Envelop Analysis
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گیری کارایی میباشند .روش تحلیل فراگیر دادهها از برنامهریزی خطی استفاده میکند
در حالیکه روش تحلیل مرزی تصادفی از مدلهای اقتصاد سنجی استفاده
مینماید.روش تابع تولید مرزی تصادفی ،یک روش اندازهگیری کارایی فنی بنگاهها در
مدلهای پارامتری آماری است .در مدلهای مرزی تصادفی علت تفاوت بین تولید
واقعی و تولید مرزی توامان با عدم کارایی فنی و عامل تصادفی تبیین میگردد .بدین
معنی که اگر یک بنگاه کمتر از مرز تولید عملکرد داشته باشد بخشی از آن بخاطر عدم
کارایی فنی و بخش دیگر بخاطر عامل تصادفی خواهد بود و اگر یک بنگاه باالتر از تابع
تولید مرزی عمل کند دلیلی جز وجود عامل تصادفی ندارد .برتری مدلهای مرزی
تصادفی نسبت به مدلهای معمول اقتصادسنجی در این است که در برازش تابع ،با
توجه به تعریف مرزی کارایی ،نقاط متوسط را درنظر نمیگیرد بلکه نقاط مرزی و
سرحدی را لحاظ میکند.
 -3پیشینه تحقیق
پاسیوراس و سایفوداسکاالکیس( ،) 2007در مطالعه خود تحت عنوان تغییر کارایی
هزینه کل عوامل تولید بانکهای یونان ،به بررسی تغییر کارایی با استفاده از دادههای
ترکیبی از  13بانک یونان طی دوره  2000تا  2005پرداخته اند .در این مطالعه تعداد
کارمندان و حجم داراییهای ثابت به عنوان نهاده و حجم تسهیالت اعطایی ،داراییهای
نقدی و سپرده ها به عنوان ستاده در نظر گرفته شده است .نتایج این تحقیق نشان
میدهد تغییرات کارا یی فنی ،تکنولوژی ،مدیریت و مقیاس همگی در افزایش بهرهوری
بانکهای مورد مطالعه نقش داشتهاند(.)Pasiouras & Sifodaskalakis, 2007
آیادی( ،)2013تعیین کنندههاي کارایی هزینهای بانکهاي تجاري تونس را طی سال-
هاي  2010-1996مورد مطالعه قرار داده است براي این منظور ،ابتدا درجة کارایی هزینة
بانکها با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها و بکارگیري رویکرد واسطهاي در
انتخاب نهادهها و ستاده ها ،محاسبه شده و پس از آن ،عوامل مؤثر بر میزان کارایی
محاسبه شده ،مورد آزمون قرار گرفته است .بر اساس مطالعه ،متوسط کارایی هزینة
بخش بانکی تونس حدود  41درصد به دست آمده است(.)Ayadi, 2013
وانگو همکاران( ،)2014کارایی هزینه بانکهای تجاری چین را با روش تحلیل فراگیر
دادهها در دوره ()2011-2003محاسبه کردند .در این تحقیق نهادهها شامل داراییهای
ثابت ،نیروی کار ،ودیعه و ستادهها شامل درآمدهای بهرهای و درآمدهای غیربهرهای و
وامهای بد به عنوان ستاده بد میباشند .نتایج نشان میدهد که کارایی سیستم بانکی
طی دوره مورد تحقیق افزایش یافته است .همچنین طبق نتایج به دست آمده در دوره
پیش از اصالحات ،بانکهای تجاری با مالکیت دولت خیلی بیشتر از بانکهای تجاری
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خصوصی کارا بودهاند و در دوره پس از اصالحات این اختالف کارایی کاهش یافته
است(.)Wang, et al, 2014
پساروسی و ویل( )2015تأثیر الزامات کفایت سرمایه را بر کارایی هزینهای بانکهای
چینی در دوره  2004تا  2009که دوره تغییر عمیق قوانین حداقل سرمایه در چین بوده
است بررسی کردند .آنها از هر دو روش تابه مرزی تصادفی و روش تحلیل پوششی
دادهها برای تخمین کارایی استفاده کردند .نتایج هر دو روش تأییدکننده همدیگر بود.
آنها دریافتند که چنین افزایشی اثر مثبتی بر کارایی هزینهای بانکی داشته است .اما با
تأثیر دادن متغیر اندازه ،متغیر نوع مالکیت و محاسبه اثر تعاملی نشان دادند که میزان
این تأثیر برای بانکها تحت تأثیر ترکیب مالکیت آنها بوده است( & Pessarossi
.)Weill, 2015
استوارت ،ماتوئسک و گوین( )2016پژوهشی را با استفاده از روش تحلیل پوششی
دادهها و نگرش واسطهای بر روی  31بانک ویتنامی در طی دوره ( )1999-2015انجام
دادند .با توجه به نگرش واسطهای ،متغیرهای تعداد کارکنان ،بودجه خریداری،
سپردههای مشتری به عنوان متغیرهای ورودی و متغیرهای وامهای مشتری ،سایر وامها
و اوراق بهادار به عنوان متغیرهای خروجی در نظر گرفته شدند .نتایج حاکی از آن است
که کارایی رابطه مستقیم با اندازه بانک ،داراییهای کلی بانک و تعداد شعب
دارد(.)Stewart, Matousek & Nguyen, 2016
سليماني اميري و عباسزاده ( ،)1389در تحقیقی با استفاده از اطالعات بانکهای
دولتی و خصوصی برای دوره زمانی  1382تا  1386و با استفاده از روش تحلیل مرزی
تصادفی به رتبهبندی کارایی بانکهای مورد بررسی پرداختند .نتايج به دست آمده نشان
ميدهد كه ميانگين كارايي بانكهاي خصوصي از بانكهاي دولتي بيشتر است و
بانكهاي تخصصي دولتي به طور ميانگين كارايي بيشتري نسبت به بانكهاي تجاري
دولتي دارند( .)Solaimani, et al, 2010
خداداد کاشی و حاجیان( ،)1392با استفاده از تابع هزينه مرزي تصادفي از نوع
ترانسلوگ به بررسی میزان ناکارایی بانکهای مورد مطالعه میپردازد .نتایج نشان
میدهد متوسط ناکارایی هزینهای از ( )0/22در سال  1380به ( )0/37در سال 1386
افزایش یافته و مقدار ناکارایی بانکهای خصوصی کمتر از بانکهای دولتی
است(.)Khodadad Kashi & Hajiian, 2014
شهیدی و همکاران ( )1395در مطالعه خویش تحت عنوان محاسبه کارایی هزینه
بخش بانکی در ایران و ارزیابی عملکرد بازاریابی بانکها بر آن به بررسی درجه کارایی
هزینهای بانکهای ایران طی دوره  1379تا  1391میپردازد .نتایج این تحقیق نشان
میدهد که متوسط کارایی بانکهای خصوص باالتر از بانکهای دولتی و خصوصی شده
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بوده است .این مطالعه همچنین رابطهای منفی بین سهم بازار سپرده بانکی و کارایی در
سیستم بانکی ایران نشان میدهد(.)Shahidi, et al, (2016
 -4روش تجزیه و تحلیل و دادهها
در این پژوهش ابتدا با استفاده از مدل رگرسیون الجیت به بررسی عوامل موثر بر بقای
بانکهای کشور پرداخته خواهد شد .سپس با استفاده از مدل تابع مرزی تصادفی میزان
ناکارایی هزینهای بانکها را محاسبه و در نهایت با استفاده از رگرسیون دادههای ترکیبی
به بررسی اثر عوامل و متغیرهای موثر و معنی دار بر بقا بر روی میزان ناکارایی هزینهای
پرداخته میشود.
 -1-4مدل الجیت

مدل الجیت یک مدل آماری رگرسیون برای متغیرهای وابسته دو حالتی است .منظور

از دوحالتی بودن ،رخ داد یک واقعه تصادفی در دو موقعیت ممکنه است .در مدل
رگرسیون لجستیک متغیر وابسته ( )yمقدار  0و  1را اختیار میکند که بیانگر حالت بود
و نبود یک صفت است Y=0 .بیانگر عدم دارا بودن صفت مورد بررسی و  Y=1بیانگر
دارا بودن صفت مورد نظر است .برای چنین مواردی میتوان مدل احتمال زیر را معرفی
کرد:

()1

) ) = F (X , 
) ) = 1− F (X , 

i

i

i

i

P (Y = 1 X
P (Y = 0 X

بردار  X i = 1, X 2i ...X ki مجموعه عواملی است که احتمال وقوع  Yوابسته به

آنها است β.نیز ضرایب مربوط به تاثیرگذاری  Xرا نشان میدهد .اینکه چه رابطهای
بین متغیرهای توضیحی  Xو متغیر تصمیمگیری  Yوجود دارد بستگی به شکل تابع
)  F ( X i , دارد که ممکن است خطی یا غیر خطی باشد.

در رگرسیون الجیت از نسبت ) )Pi/(1-Piاستفاده میشود که نسبت احتمال وقوع
حادثه (یا دارا بودن صفت) به احتمال عدم وقوع ( عدم دارا بودن صفت) را نشان
میدهد .فرم کلی مدل الجیت مورد استفاده در این تحقیق به صورت زیر است:
k ,i

+ k x

+

1,i

p
) =  + 1 x
1− p

( = ln

) (p

log it

i = 1, 2,..., n
)p = Pr(Y i = 1

() 2
k ,i

k ,i

+ k x

+ k x

+

+

 + x

e 1 1 ,i
= ) p = Pr(Y i = 1 X
 + x
1+ e 1 1 , i
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در شکل تابعی تصریح شده فوق ،متغیر وابسته معرف بقای بانکها است .در این
تحقیق با توجه به پژوهش صورت گرفته توسط لیانگ و همکاران( ،)2015ابتدا نسبت
پوششی (بقا بانک) از رابطه زیر برای همه بانکها محاسبه میشود :
سرمایه  +ذخیره مطالبات مشکوک الوصول – وامهای معوق
دارایی
پس از محاسبه بقای بانک توسط فرمول باال میانه دادههای بانکها در سالهای 1389
تا  1394محاسبه میگردد .سپس بانکهایی که نسبت پوششی آنها باالتر از میانه قرار
بگیرد به آنها عدد یک و در غیراین صورت عدد صفر تعلق میگیرد .که مقدار صفر و
یک آن از نسبت پوششی (باالی میانه به  1و پایین میانه به عنوان صفر) به دست آمده
است x .بردار متغیرهای موثر بر بقا است که با استفاده از مدل کمل ( شامل متغیرهای،
نسبت بدهی ،نسبت مطالبات غیر جاری ،نرخ رشد دارایی ،مالکیت ،کفایت سرمایه و
نسبت نقدینگی) تعیین میشوند .در نهایت با برآورد مدل لجستیک متغیرهای تاثیرگذار
و معنی دار بر متغیر بقای بانکهای مورد بررسی بدست میآید.
 -2-4مدل تحلیل مرزی تصادفی

در این تحقیق در تخمین تابع کارایی هزینهای بانکها از روش تحلیل مرزی تصادفی

( )SFAاستفاده میشود .به همین منظور ابتدا باید نوع تابع هزینهای که دادهها بر آن
برازش میشود ،مشخص شود .در بیشتر مطالعات تجربی از تابع هزینه ترانسلوگ یا
تابع کابداگالس استفاده میشود  .در این تحقیق برای محاسبه کارایی هزینه بانکها
از تابع ترانسلوگ که از انعطاف پذیری بیشتری نسبت به تابع کاب داگالس برخوردار
است استفاده شده است .فرم کلی این تابع به صورت زیر است:

()3

 TC 
P 
P  1
2
) ln  it  =  0 + 1 lnY 1it +  2 lnY 2it +  3 lnY 3it + 1 ln  1it  + 3 ln  3it  + 11 ( lnY 1it
P
P
P
2
 2it 
 2it 
 2it 
1
2 1
2
+  22 ( lnY 2it ) +  33 ( lnY 3it ) + 12 lnY 1it lnY 2it + 13 lnY 1it lnY 3it +  23 lnY 2it lnY 3it
2
2
2

2

P  P 
P 
1  P  1  P 
+ 11  ln 1it  + 33  ln 3it  + 13 ln  1it  ln  3it  +  11 lnY 1it ln  1it 
2  P2it  2  P2it 
P
P
 2it   2it 
 P2it 
P 
P 
P 
P 
+ 13 lnY 1it ln  3it  +  21 lnY 2it ln  1it  +  23 lnY 2it ln  3it  +  31 lnY 3it ln  1it 
P
P
P
 2it 
 2it 
 2it 
 P2it 
P 
+ 33 lnY 3it ln  3it  + it + u it
 P2it 
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که در آن  TCitهزینه کل است :Yn .متغیر خروجی شامل Y3،Y2 ،Y1است که به
ترتیب میزان وامها ،سرمایهگذاریها ،درآمدهای غیربهرهای است Pm .متغیر قیمت
ورودی شامل  P3 ،P2 ،P1است که به ترتیب هزینههای وام ،هزینه نیروی انسانی و
هزینههای ثابت را نشان میدهد α ،β ،d ،r ، γ .پارامترهایی هستند که باید تخمین
زده شود uit .و  νitپارامترهای تصادفی هستند که دارای تابع توزیع به صورت زیر
مفروض میباشند.
()4

)

2
u

 N * ( m it =  Z it , 

it

); u

 it  N ( 0, 

2
V

ویژگی اصلی تابع مرزی تصادفی ،مرکب بودن جزء اخالل یا خطا آن است که  vitنشان
دهنده بخش تصادفی جمله اخالل میباشد که وابسته به شرایط محیطی و خارجی
میباشد uit .نیز معرف ناکارایی میباشد که وابسته به عملیات مدیریت بنگاه و
همچنین اطالعات خاص هر بنگاه میباشد .درواقع ،کل جمله خطا از یک جمله تصادفی
 vitو یک جمله خطای یک طرفه  uitکه بیانگر ناکارایی است تشکیل شده است .بر
خالف جزء تصادفی که دارای یک توزیع دو طرفه و نرمال میباشد ،جزء ناکارایی دارای
یک توزیع یک طرفه و نیمه نرمال است .بامشخص شدن نوع توزیع جزء ناکارایی تخمین
الگو به روش حداکثر راستنمایی( 14)MLانجام میپذیرد .در این تحقیق برآورد میزان

کارایی هزینهای بانکها با استفاده از تابع ترانسلوگ و با استفاده از رویکرد دادههای
پانلی توسط نرم افزار استتا صورت گرفته است.
 -3-4رگرسیون دادههای تابلویی

در یک تعریف عملیاتی ،دادههای پانل دادههایی هستند که به جای یک بعد (که
معموال سالها است) ،دارای دو بعد زمان (سال) و مقطع (بانکها) میباشد .به همین
دلیل دو بعدی بودن از نامهای دادههای ترکیبی یا دادههای تابلویی برای آن استفاده
میشود .در این تحقیق برای تخمین رابطه رگرسیونی که در آن کارایی هزینهای متغیر
وابسته ( )yو متغیرهای کلیدی و معنی دار بر بقا متغیرهای مستقل ( )xهستند ،از
رگرسیون دادههای پانل استفاده میشود .فرم کلی الگوی دادههای پانلی به صورت زیر
است:
() 5

Yit =∁+βXit +vi +ui

که در آن متغیر وابسته ،کارایی هزینهای بانکها میباشد و متغیرهای مستقل آن
متغیرهایی هستند که معنیدار بودن آنها بر روی بقا از مدل الجیت ،مورد تایید
قرارگرفته است.

Maximum likelihood

14

100

فصلنامهی اقتصاد مقداري (بررسيهاي اقتصادي سابق) .دورهی  .17شمارهی  .4زمستان 1399

 -4-4دادهها ی تحقیق

برای برآورد مدلها و متغیرهای این تحقیق از اطالعات و دادههای بانکهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای  1389تا  1395استفاده شده است .آمار
و دادههای مورد نیاز از وب سایت کدال ،نرمافزار رهآوردنوین و گزارش عملکرد نظام
بانکی کشور که هر ساله توسط موسسه عالی آموزش بانکداری ایران منتشر میشود
استفاده شده است.
 -5نتایح تحقیق:
 -1-5نتایج تجربی رگرسیون الجیت

همانگونه که اشاره شد گام اول این مطالعه بررسی معنیدار بودن متغیرهای اثرگذار

بر بقای بانکهای مورد مطالعه است .متغیرهای اثرگذار و مستقل موثر بر متغیر بقا
بر اساس مبانی نظری و مدل کمل مشخص شدهاند .نتایج حاصل از تخمین رگرسیون
الجیت برای متغیر بقا در جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول  :1نتایج رگرسیون الجیت
Table 1: Logit regression results
نام متغیر
عرض ازمبدا()C

مقدار ضریب

سطح معنی داری

آماره z

3/25

0/08

0/93

تاثیر گذار نیست

9/8

2/18

0/02

تاثیر گذار است

نسبت بدهی () LEV

-6/44

-0/16

0/87

تاثیر گذار نیست

نرخ رشد دارایی ()GROWTH

1/43

0/44

0/65

تاثیر گذارنیست

نسبت نقدینگی( ) IBR

-1/24

-3/09

0/02

تاثیر گذار است

کفایت سرمایه( )CS

86/56

2/01

0/04

تاثیر گذار است

مالکیت ( )OWNERSHIP

5/83

2/95

0/003

تاثیر گذار است

عرض از مبدا
نسبت مطالبات غیرجاری()NPL

مأخذ :محاسبات تحقیق

Source: Research calculations

همانطور که مشخص است اثر متغیرهای نقدینگی ،نوع مالکیت(در این تحقیق از متغیر
دامی برای بیان نوع مالکیت استفاده شده است .برای بانکهای خصوص صفر و برای
بانکهای غیر خصوصی یا دولتی و دولتی خصوصی شده عدد  1در نظر گرفته شده
است) ،کفایت سرمایه و نسبت مطالبات غیرجاری بر روی بقا تماما در سطح  95درصد
معنیدار هستند .این بدان معنی است که تمام متغیرهای مذکور به شکل معنیداری با
بقای بانک در ارتباط میباشند .درجدول مورد استفاده متغیرهای نسبت بدهی و نرخ
رشد دارایی بیمعنی هستند .به عبارت دیگر با توجه به شرایط بانکهای کشور اثر
متغیرهای نسبت بدهی و نرخ رشد دارایی بر روی بقا معنیدار نیست.
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 -2-5نتایج تخمین کارایی هزینه بانکها

نتایج بهترین تخمین تابع کارایی هزینه بانکها از روش مرزی تصادفی ( )SFAبا
استفاده تابع ترانسلوگ هزینه بر اساس نگرش واسطهای و تکنیک تحلیل مرزی تصادفی
در جدول ( )2ذکر شده است که در آن  TCitهزینه کل و  Y2 ،Y1و  Yبه ترتیب وامها،
سرمایهگذاریها ،درآمدهای غیربهرهای است  P2 ،P1و  P3به ترتیب هزینههای وام،
هزینه نیروی انسانی و هزینههای ثابت است.
جدول  :2نتایج تخمین تابع هزینه کل مرزی تصادفی
Table 2: Results of Stochastic Frontier function estimation
ضرایب برآوردی

انحراف استاندارد

آماره z

C

-51/42

9/52

-5/40

متغیر
lnY 1

0/0293

0/4675

0/06

2

lnY

0/4038

0/1639

2/46

3

lnY

0/2118

0/0460

0/46

-8/8100

9 /3463

-0/94

) ln( p 3 / p 2

-1/5084

0/8433

-1/79

1 / 2(lnY1 )2

0/4415

0/4169

1/06

1/ 2(lnY2 )2

-0/0281

0/0222

-1/27

1 / 2(lnY3 )2

) ln( p1 / p 2

0/4613

0/8462

2/91

2

lnY

1

lnY

41/6460

7/7376

5/38

3

lnY

1

lnY

-23/4431

22/5365

-1/04

3

lnY

2

lnY

3/7071

15/2465

0/24

1 / 2[ln( p1 / p 2 )]2

0/0365

0/2967

0/12

1/ 2[ln( p3 / p 2 )]2

-0/3688

0/0241

-1/52

) ln( p1 / p 2 ) ln( p 3 / p 2

0/1028

0/0733

1/40

) lnY 1 ln( p1 / p 2

-11/9255

12/339

-1/28

0/0230

0/0285

0/81

) ln( p1 / p 2

2

lnY

16/3762

9/4672

1/25

) ln( p 3 / p 2

2

lnY

2/6267

1/1717

2/24

) ln( p1 / p 2

3

lnY

-1/3750

) lnY 1 ln( p 3 / p 2

) ln( p 3 / p 2

3

lnY

1/6206
0/0914

-0/2274

مأخذ :محاسبات تحقیق

نتایج این تخمین نشان میدهد که متغیر

-0/85
-2/49

Source: Research calculations
1

( Yمتغیر وام) بر روی هزینه کل اثر

مثبت و معنیدار دارد .قیمتهای نسبی عوامل به کار گرفته شده شامل نیروی کار و
سرمایه اثر معنیداری بر هزینه کل نداشتهاند .از نتایج تخمین تابع ترانسلوگ برای
برآورد میزان کارایی بانکها استفاده شده است که نتایج آن در ادامه مورد بررسی قرار
میگیرد.
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 -3-5میزان کارایی هزینهای بانکها

بر اساس تخمین تابع مرزی تصادفی هزینه کل میتوان میزان کارایی و ناکارایی
هزینهای بانکهای مورد مطالعه طی سالهای مورد بررسی را محاسبه نمود .همانگونه
که ذکر شد پسماند تخمین تابع مرزی تصادفی هزینه کل ( ،)uitمیزان ناکارایی هزینهای
بانکها طی سالهای مختلف است که پس از برآورد آن میتوان میزان کارایی هزینهای
را نیز محاسبه نمود .نتایج حاصل از تخمین کارایی هزینهای بانکهای بورسی کشور در
جدول ( )3طی سالهای  1389لغایت  1394گزارش شده است.
جدول  :3میزان کارایی بانکهای مورد بررسی طی سالهای  1389تا 1394
Table 3: The performance of the banks under review, during 2009-2015
بانک/سال

1392

1393

1394

1389

1390

1391

0/66

0/63

0/75

0/79

ملت

0/83

0/78

0/72

0/63

سامان

0/82

0/84

0/92

0/96

سرمایه

0/62

0/47

0/58

0/71

0/76

0/89

شهر

0/89

0 /9

0/49

0/87

0/83

0/95

صادرات ایران

0/57

0/72

0/76

0/75

0/82

0/71

پست بانک

0/88

0/89

0/67

0/87

0/88

0/89

سینا

0/72

0/93

0/96

0/88

0/93

0/97

کارآفرین

0/89

0 /9

0/92

0/91

0/8

0/89

تجارت

0/88

0/84

0/79

0/87

0/78

0/76

پاسارگاد

0/89

0/96

0/83

0/89

0 /9

0/92

انصار

0/89

0/85

0/86

0/91

0/93

0/8

مأخذ :محاسبات تحقیق

Source: Research calculations

همانگونه که از جدول فوق پیداست ،باالترین کارایی هزینهای بانکهای بورسی کشور
در سال  1389متعلق به بانکهای انصار ،پاسارگاد و شهر بوده است .باالترین کارایی
هزینهای بانکهای مورد مطالعه در  1390متعلق به پاسارگاد ،در سال  1391متعلق به
سینا ،در سال  1393متعلق به انصار و سینا و در سال  1394متعلق به سینا بوده است.
 -4-5تاثیر عوامل کلیدی و معنی دار بقا بر کارایی هزینهای بانکها

همانگونه که اشاره شد هدف نهایی این تحقیق بررسی ارتباط بین متغیرهای کلیدی

اثرگذار بر بقای بانکها و کارایی هزینهای آنها است .به همین منظور از مدل رگرسیون
دادههای پانلی استفاده شده است .در این رگرسیون از کارایی هزینهای برآورد شده با
استفاده تحلیل مرزی تصادفی به عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای کلیدی و معنیدار
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شناسایی شده از مدل الجیت به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است .به همین
منظور بعد از انجام آزمونهای تشخیصی الزم ،مدل نهایی برآورد شده است.
 -1-4-5آزمونهای تشخیصی

آزمون مانایی

نتایج آزمون مانایی(ایستایی) متغیرهای مورد استفاده در رگرسیون کارایی هزینهای
بانکها در جدول زیر گزارش شده است .همانگونه که مشخص است همه متغیرهای
مورد استفاده مانا هستند.
جدول  :4آزمون مانایی
Table 4: Unite root test
نام متغیر

آزمون لوین و لین چو
آماره

سطح معنی داری

آزمون
-2/27

نقدینگی ()IBR

فیشر
آماره

سطح معنی داری

آزمون
0/01

35/48

0/03

کفایت سرمایه()cs

-9/02

0/00

54/93

0/00

نسبت مطالبات غیر

-371/913

0/00

66/47

0/00

کارایی()EFFICENCY

-6 / 5

0/00

48/9

0/00

جاری()NPI
مأخذ :محاسبات تحقیق

Source: Research calculations

پس از بررسی پایایی در خصوص نوع دادههای ترکیبی از آزمون اف لیمر استفاده
میشود.
آزمون ترکیبی اف لیمر
نتیجه این آزمون در جدول ( )5گزارش شده است .با توجه به اینکه سطح معنی
داری آماره به دست آمده کمتر از  0/05درصد میباشد در نتیجه فرض  H0رد میشود
و بنابراین میتوان از روش دادههای ترکیبی یا پنلی استفاده کرد.
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جدول  :5آزمون لیمر
Table 5: Limer Test
آماره آزمون  Fلیمر

سطح معنی داری

3/48

0/0015
Source: Research calculations

مأخذ :محاسبات تحقیق

آزمون بروش پاگان
به منظور تشخیص نوع مدل (اثرات تصادفی یا ثابت) در برآورد رگرسیون دادههای پنلی
مورد استفاده از آزمون بروش پاگان استفاده شده است .نتایج این آزمون در جدول ()6
گزارش شده است .چنانچه در سطح معنیداری آزمون بروش پاگان از  0/05بزرگتر باشد
مدل با اثر تصادفی و اگر سطح معنیداری این آزمون از  0/05کوچکتر باشد مدل ترکیبی
با اثرات ثابت استفاده میشود .بنابراین نتیجه آزمون نشان میدهد مدل ترکیبی با اثرات
ثابت میباشد.
جدول  :6آزمون بروش پاگان
Table 6: Bruch Pagan test
آماره بروش پاگان

سطح معنی داری

3/66

0/02
Source: Research calculations

مأخذ :محاسبات تحقیق

بررسی ناهمسانی واریانس
یکی از آزمونهای تشخیص ناهمسانی واریانس مدل رگرسیون دادههای ترکیبی آزمون
وایت میباشد که راجع به ثابت بودن یا متغیر بودن واریانس جمله خطا است .نتایج
این آزمون در جدول زیر گزارش شده است.
جدول  :7نتایج آزمون همسانی واریانس (وایت)
)Table 7: Variance homogeneity test results (white
نوع آزمون

سطح معنی داری

آماره آزمون

نتیجه

آزمون ناهمسانی (وایت)

0/3412

0/91

همسانی واریانس

مأخذ :محاسبات تحقیق

Source: Research calculations

بررسی نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس مدلهای رگرسیونی نشان میدهد
سطح معنیداری مقدار آماره آزمون) (Fبیشتر از  0/05است ،لذا فرض صفر مبنی بر
همسانی واریانس رد نمیشود ،یعنی جمالت خطای مدل رگرسیونی تحقیق همسانی
واریانس دارند.
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 -5-4-2نتایج رگرسیون عوامل کلیدی موثر بر کارایی بانکها

پس از اطمینان از ویژگیهای آماری الگوی رگرسیون مورد استفاده ،ضرایب برآورد و
معنیدار بودن آن مورد بررسی قرار میگیرد .نتایج الگوی عوامل کلیدی و معنیدار بر
بقا روی متغیر کارایی هزینهای بانکهای بورسی کشور در جدول زیر گزارش شده است.
جدول  :8اثر متغیرهای موثر بر بقا بر روی کارایی هزینهای
Table 8: The Effect of Variables Affecting Survival on Cost Efficiency
سطح معنی داری ( P

متغیرها

ضرایب

آماره آزمون

کفایت سرمایه()CS

0/79

2/04

0/03

-0/21

-2/88

0/04

نسبت مطالبات عوق()NPL

)Value

نسبت نقدینگی()IBR

0/49

0/13

0/89

نوع مالکیت()Ownership

-0/09

-2/57

0/01

مأخذ :محاسبات تحقیق

Source: Research calculations

همانگونه که از جدول فوق پیداست از بین متغیرهای کلیدی موثر بر بقای بانکها
(کفایت سرمایه ،نسبت مطالبات معوق ،نسبت نقدینگی و نوع مالکیت) تنها اثر متغیر
نسبت نقدینگی بر کارایی بانکها معنیدار نیست .متغیر نسبت کفایت سرمایه ارتباط
مثبت و معنیداری با کارایی هزینهای بانکهای بورسی دارد .در این زمینه الزم به
یادآوری است که ساختار ترازنامه بانکها با سایر بنگاهها متفاوت است چراکه بدهیهای
بانکها (سپرده ها) ،از نوع پول قطعی و دارایی آنها (تسهیالت) ،از نوع پول نامطمئن
هستند .بنابراین بانکها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از
فعالیتهای خود را داشته و مراقب باشند که آسیبهای وارده به سپردهگذاران منتقل
نشود .یکی از راههای کنترل این موضوع ،بررسی کفایت سرمایه بانکهاست .این بدان
معنی است که افزایش و بهبود کفایت سرمایه که مورد توجه کمیته بال نیز است و این
کمیته به منظور حفظ ثبات و سالمت بانک افزایش آن را توصیه مینماید در بهبود
کارایی هزینهای بانکهای کشور نیز موثر است .بر اساس این نتایج هر یک واحد افزایش
کفایت سرمایه ،کارایی هزینهای بانکها را به میزان  0.79درصد افزایش میدهد.
ضریب متغیر مطالبات غیرجاری بر کارایی هزینهای بانکهای مورد بررسی منفی و
معنیدار میباشد .بنابراین افزایش مطالبات غیرجاری کارایی هزینهای بانکها را کاهش
می دهد .بر اساس این نتایج با افزیش نسبت مطالبات غیرجاری به میزان یک واحد،
کارایی هزینهای بانکها به میزان  0.21درصد کاهش مییابد .در کشور ما شبکه بانکی
کشور همواره با مشکلی به نام مطالبات غیرجاری و سررسید شده رو به رو بوده و این
مطال بات پیامدهاي دیگری نظیر کمبود نقدینگی و کاهش حجم اعتبارات را براي شبکه
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بانکی کشور در پی داشته است .به همین دلیل افزایش مطالبات غیرجاری میتواند
کارایی هزینهای بانکها را کاهش دهد.
سطح معنیداری متغیر نقدینگی در رگرسیون دادههای ترکیبی مورد استفاده نشان
میدهد که بین نقدینگی با کارایی هزینهای بانکها رابطه معنیدار وجود ندارد .به
عبارت دیگر متغیر نسبت نقدینگی تاثیر معنیداری برروی کارایی هزینهای بانکها
ندارد.
سطح معنیداری متغیر نوع مالکیت نشان میدهد که بین نوع مالکیت و کارایی
هزینهای بانکها ارتباط منفی و معنیدار وجود دارد .به عبارت دیگر کارایی هزینهای
بانکها با دولتی شدن بانکها کاهش مییابد .در این زمینه باید یادآور شد که بانکها
نوع خاصی از واسطهای مالی هستند و نوع و نحوه مالکیت بانک ،بر رفتار و عملکرد
آنها تأثیر میگذارد .در بسیاری از کشورها ،خصوصیسازی بانکها ،به عنوان ابزاری
مهم برای افزایش کارایی هزینه ای بانکها انتخاب شده است .این امر ،بیانگر این است
که بانکهای دولتی از مطلوبیت کمتری نسبت به بانکهای خصوصی از نقطه نظر
کارایی هزینهای برخوردار بوده است.
 -6خالصه نتایج و پیشنهادات
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر عوامل اثر گذار بقا بر کارایی هزینهای بانکهای
پذیرفته شده در بورس میباشد .به همین منظور ابتدا با مطالعه مبانی نظری و مدلهای
آماری ،متغیرهای کلیدی که میتوانند بر بقای بانکها اثرگذار باشند شناسایی و در
نهایت اثر آنها بر روی کارایی هزینهای بانکها مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان میدهد که بهبود کفایت سرمایه سبب افزایش کارایی بانکها میگردد.
کفایت سرمایه میتواند با کاهش نا اطمینانی ،اثر مثبت بر روی کارایی هزینهای بانکها
داشته باشد .بررسی تاثیر مطالبات غیرجاری بر کارایی هزینهای بانکها حاکی از اثر
منفی و معنیدار مطالبات غیرجاری بر کارایی هزینهای بانکها است .این نتیجه نشان
میدهد که رشد مطالبات غیر جاری بانکها کارایی بانکها را کاهش میدهد .نتایج
آماری حاکی از معنیدار نبودن ضریب نسبت نقدینگی بر کارایی هزینهای بانکها
است .همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که نوع مالکیت اثر منفی و معنی دار بر
کارایی هزینهای بانکها دارد .به عبارت دیگر دولتی بودن بانکها اثر منفی بر روی
کارایی هزینهای بانکهای مورد بررسی داشته است.
در مجموع نتایج این تحقیق نشان میدهد که رشد مطالبات معوق و کاهش کفایت
سرمایه و مالکیت دولتی باعث کاهش کارایی بانکها میشود .بنابراین سیاستگذاران
بایستی در جهت تداوم بقای هر چه بیشتر بانکها و جلوگیری از بحرانی شدن اوضاع
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بانکها به نحوی سیاستگذاری نماید که در کاهش رشد مطالبات غیر جاری و افزایش
نسبت کفایت سرمایه در بانک و حرکت به سمت کاهش تصدیگری دولت در بخش
بانکی حرکت نماید.
قدردانی  :از تمامی افراد و موسساتی که در انجام این تحقیق مولف را مساعدت
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