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كشور دارند. جايگاه هاي اقتصادي توليدكننده خدمات مالي، نقشي انكاناپذير در ساختار اقتصادي ها به عنوان بنگاهبانك
اي است كه هرگونه اختالل و نارسايي گونهآن، به هاي اقتصادي به نظام بانكي در چرخه اقتصادي كشور و وابستگي بقيه بخش

دي و در نتيجه فاصله گرفتن وضعيت اقتصادي كشور از هاي اقتصاها سبب ناكارايي عملكرد بقيه بخشدر عملكرد بانك
 وضعيت مطلوب خواهد شد.

هايي اقتصادي امري مهم و در خور توجه است. چرا ها به عنوان بنگاهاي بانكبه همين جهت بررسي بهينگي عملكرد هزينه
خدمات قابل ارائه و سود قابل كسب ها، به معناي فاصله از سطح مطلوب كه هرگونه فاصله از سطح هزينه بهينه براي بانك

خواهد بود. طبق تعريف موجود در ادبيات اقتصادي به هرگونه فاصله از سطح بهينه توليد و هزينه، ناكارايي عملكرد بنگاه گفته 
ميزان  نظر كارايي هزينه و تعيينهاي كشور از نقطهبررسي بانك ،ترين هدف اين مطالعهشود. با توجه به اين تعريف، اصليمي

 ها از وضعيت مطلوب است.انحراف آن
هاي پارامتري تابع هزينه را گردند. روشتقسيم مي هاي محاسبه كارايي عمدتاً به دو گروه پارامتري و غيرپارامتريروش

-مقابل در روشدهند. در تعيين كرده و انحراف از اين تكنولوژي داده شده را با دو عنصر ناكارايي و خطاهاي آماري نشان مي

شود بدون آنكه از جمله خطاي تصادفي جدا شود. هاي غيرپارامتري، هرگونه جدايي از مرز به عنوان ناكارايي در نظر گرفته مي
براي محاسبه كارايي در اين پژوهش را  روش پارامتري ، محققهاي مختلف كاراييهاي روشبا توجه به مزايا و محدوديت

 .است نمودهانتخاب 
هاي تابعي كه به شكل يكي از انواع فرمعنوان بهتابع ترانسالگ  نيز انتخاب روش پارامتري براي محاسبه كارايي پس از

هاي بانك در اين پژوهش بر . نهاده، انتخاب شده استها مورد استفاده قرار گرفتهوسيعي در مطالعات تجربي كارايي بانك
گذاري در نظر هاي بانك، تسهيالت و سرمايهها هستند و ستاندهزيكي و سپردهاي، نيروي انساني، سرمايه فياساس مدل واسطه

 است.  گرفته شده
هاي ها به روش تصادفي كه در اثر كم بودن تعداد بانكبه علت مسئله درجه آزادي در هنگام برآورد اثرات مجزاي بانك 

برآورد شده است. نتايج تخمين براي كارايي  1384-1381فعال در سيستم بانكي ايران است، تابع هزينه براي دوره زماني 
هاي هاي تخصصي دولتي نسبت به بانكدهنده باالتر بودن ميانگين كارآيي بانكنشان 1384-1381هزينه در دوره زماني 

رين، انتظار ويژه پارسيان و كارآفههاي خصوصي بهاي بانكخصوصي و تجاري دولتي است. البته با توجه به افزايش سريع هزينه
. همچنين بررسي تغيير كارايي هزينه سيستم بانكي در طول يابداي كاهش ها به طور قابل مالحظهرود كارايي هزينه آنمي

دهنده نشان ،استثابت هاي دولتي و خصوصي در طول زمان زماني كه ميانگين كارايي بانك ،دوره پژوهش به روش اثر ثابت
حد زيادي در افزايش كارايي هزينه  تاتحوالت در زمينه فناوري اطالعاتي و ارتباطي  افزايش نسبي كارايي دراين دوره است.

بردن سرعت در برقراري  وري، اثربخشي و باالهاي جديد به علت اينكه موجب افزايش كارايي، بهرهمؤثر بوده است. شيوه
هاي رقابتي ها با استقبال زيادي مواجه گرديده و در عرصه نوين رقابت، مزيتاز طرف بانكشده  هاارتباطات و كاهش هزينه
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 .ه استزيادي را براي آنها به همراه داشت

-اند. بانك ملت در گروه بانكبندي شدههاي تخصصي خودشان هم رتبهها در گروهبراي درك بهتر از وضعيت كارايي، بانك

هاي خصوصي به عنوان كاراترين هاي تخصصي و بانك سامان در گروه بانكو معدن در گروه بانكهاي تجاري، بانك صنعت 
هاي كوچك، متوسط و بزرگ تقسيم شده و هايشان به گروهها با توجه به ميزان دارايياند. همچنين بانكها شناخته شدهبانك

انك صنعت و معدن به عنوان كاراترين بانك شناسايي ها، بكاراترين بانك در هر گروه مشخص شده است. در مجموعه بانك
نتايج مدل بر معكوس بودن رابطه كارآيي هزينه با ميزان دارايي بانك داللت دارند به اين معني كه  ،شده است. در مجموع

 اند.هاي كوچكتر از كارايي هزينه باالتري برخوردار بودهبانك
هاي دولتي فعال در سيستم بانكي ايران در دوره زماني قتصاد اندازه بانكاقتصاد مقياس و ا ،هاي ديگر پژوهشدر قسمت

با استفاده از تابع هزينه دو محصوله برآورد شده است. كارايي مقياس به انتخاب سطح بهينه توليد و كاهش يا  1375-1384
شود كه هايي تعريف ميدر رابطه با بنگاه پردازد. معموالً اقتصاد مقياسافزايش هزينه بانك در نتيجه افزايش در سطح توليد مي

هاي ناشي از حجم ارائه خدمات بانكي با مطالعه اقتصاد دمات مشخصي را دارند. تعيين صرفهقصد افزايش توليد محصول يا خ
هاي دولتي و خصوصي هاي زماني مختلف براي بانكپذير است. اقتصاد مقياس با توجه به تابع هزينه و براي دورهمقياس امكان

بازده نزولي نسبت به  ،هاي مورد بررسيهاي دولتي در اكثر سالهمه بانكدر اين تحقيق مشخص شده كه محاسبه شده است. 
هاي دولتي كه همواره با در اختيار داشتن منابع دولتي اقدام به افزايش سطح توليد و اندازه خود . بانكانددادهمقياس نشان 

گيران از نتايج تصميمات، كندي مشكالت مديريتي، جدايي تصميم ،. به طور كلياندبودهشكالت بسياري برخوردار ، از ماندكرده
عوامل اصلي اقتصاد مقياس  ها از بازار،العمل، عدم تمايل به تغيير و همچنين سهم بزرگ اين بانكگيري و عكسدر تصميم

هاي ثابت هزينه ناشي ازتواند مياين مسئله كه  انددادهولي از خود نشان هاي خصوصي نيز اقتصاد مقياس نزنزولي است. بانك
مدت دستيابي به اقتصاد مقياس در كوتاهساله بوده و 4دليل اينكه دوره مورد بررسي بهمدت پس از تاسيس باشد. باال در كوتاه

 اند.دستيابي به اقتصاد مقياس را نداشتههاي خصوصي زمان الزم براي ، اين امكان وجود دارد كه بانكپذير نيستامكان
اقتصاد  .تغيير در تركيب توليد باز مي گردد ،در نتيجهو كارايي بانك از نقطه نظر اندازه، به افزايش يا كاهش هزينه بانك 

اندازه هنگامي وجود دارد كه بنگاهي قادر به توليد ارزانتر چندين محصول به نسبت توليد جداگانه همان سطح محصول در 
توان توسط محاسبه اقتصاد اندازه مورد بررسي هاي ناشي از تنوع در ارائه خدمات را ميچند بنگاه مختلف باشد. تعيين صرفه

توانند ها ميهاي دولتي وجود دارد. به اين معني كه بانكاقتصاد اندازه براي همه بانك ر آن است كهنتايج تحقيق بيانگقرار داد. 
دليل اصلي اين امر را محقق به با گسترش خدمات بانكي و تنوع بخشيدن به آن، به سطح كارايي هزينه باالتري دست يابند. 

گذاري و اعطاي ت و خدمات مالي متفاوت، مانند خدمات سرمايهها تعداد محصوالهنگامي كه بانك اين صورت بيان كرده كه
هاي اينترنتي انجام هاي خودپرداز و سايتكلي را از طريق ابزارهاي خود مانند شعب، دستگاه تسهيالت به صورت جزئي و

هزينه توليد كاالها  هاي توليد هر كدام از كاالها و خدمات به طور جداگانه بسيار بيشتر ازدهند، به طور مشخص هزينهمي
دهند كه خدمات بانكي متفاوت را همزمان وخدمات به صورت مجتمع در يك مكان خواهد بود. همچنين مشتريان ترجيح مي
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صرفه ناشي از تنوع بخشيدن به خدمات بانكي از هزينه آن بيشتر خواهد  از بانك طرف قرارداد خود دريافت كنند. بنابراين،

 بود.
. بر گرفته استهاي توليد مورد آزمون قرار مكمل يا جانشين بودن نهاده ،نيز به صورت تجربي تحقيقدر قسمت پاياني 

همچنين نيروي انساني و سرمايه فيزيكي به مقدار بسيار  .دارندها نقش مكمل نيروي انساني و سپرده ،اساس نتايج بدست آمده
 دارند. ها نقش جانشينيبا سپرده ،كمتري نسبت به سرمايه فيزيكي

 


