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عنوان طرح پژوهشي:  -1-1
 بررسي ساختار هزينه كارايي در نظام بانكي ايران 
مدير طرح پژوهش -1-2

 ناصر خيابانيدكتر  نام و نام خانوادگي:

 

 دكتر اكبر كميجاني ناظر طرح پژوهشي: ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه كارفرما:
 31/05/1386 تاريخ پايان پروژه: 01/06/1385 تاريخ شروع پروژه: -1-3
 

 مدارك موجود: -2

 )Wordنسخه ديجيتال (            گزارش نهايي مكتوب            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 )Wordنسخه ديجيتال (            مقاله            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 

 كليات طرح پژوهش: -3
 بررسي ساختار هزينه كارايي در نظام بانكي ايران.: عنوان 
 :ها هاي خصوصي و دولتي در كشور به چه صورتي است و كاراترين بانكساختار كارايي هزينه در بانك مساله تحقيق

 كدامند.
 ها از وضعيت آننظر كارايي هزينه و تعيين ميزان انحراف هاي كشور از نقطهبررسي بانك ،ترين هدف تحقيقاصلي :هدف

 مطلوب است.
 1381 -84 :قلمرو زماني. 
 ايران. :قلمرو مكاني 
 :وهاي موجود در زمينه تحقيق و با استفاده از روش اسنادي اين تحقيق با استفاده از ادبيات و داده روش تحقيق 

 اي به انجام رسيده است.كتابخانه
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 پيوست:

  R.R.RE02.066كد مستند: 

 3از 3 شماره صفحه: 
 :1هاي تابلوييداده مدل مورد استفاده. 
 :فصل به شرح زير سازماندهي شده است. 4د اين طرح در قالب موا خالصه فصول 

صورت گرفته  »هاي كشور از نقطه نظر كارايي هزينهاي بانكعملكرد هزينه مروري بر ادبيات موضوع«اول  فصلدر  -
 است. 

داليل ضرورت و ادبيات مربوط به ، »هاي تابلوييهاي اقتصادسنجي دادهمروري بر روش«با عنوان فصل دوم در  -
هاي تابلويي در و استفاده از داده هاي تابلويياي دادهمعادلههاي تكهاي تابلويي، روشهاي دادهاستفاده از روش

 سيستم معادالت به ظاهر نامرتبط، ارائه شده است.

رد اختصاص يافته است. در اين فصل عملك »مروري بر بانكداري و بررسي آماري سيستم بانكي ايران«به فصل سوم  -
اي از سيستم بانكي پس از تاريخچهسيستم بانكي ايران در دوبخش خصوصي و دولتي مورد بررسي قرار گرفته است. 

 ها مورد بررسي قرار گرفته است.ها و ستاندهدر ايران، متغيرهاي مربوط به نهاده

طرح روش پارامتري براي پرداخته است. در اين  »هاي كارايي در نظام بانكي كشوربرآورد شاخص« به فصل چهارم -
ها انتخاب شده است. همچنين تابع هزينه به صورت ترانسالگ در نظر گرفته شده است. بررسي كارايي هزينه بانك

 ها محاسبه شده است.در ادامه اين فصل، با استفاده از روش اثر تصادفي، ميزان كارايي بانك

 است.تحقيق ارائه شده » گيريخالصه و نتيجه«در فصل پنجم  -

 :نتايج  
هاي مورد مطالعه بازدهي نزولي نسبت به هاي دولتي و خصوصي در اكثر سالنتايج مطالعه حاكي از آن است كه بانك

 هاي دولتي وجود داشته است.و مطابق با انتظار، اقتصاد اندازه براي همه بانك اندياس داشتهمق
 

 واژگان كليدي: -4

 هاي تابلويي.دادهنظام بانكي، ساختار، هزينه، كارايي، 
Banking System, Structure, Cost, Efficiency, Panel Data.
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