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هدف از این مطالعه بررسی روند کارایی و بهرهوری صنعت بانکداری در ایران با تکیه بر تمایز
بین بخش دولتی و خصوصی و تحت رویکردهای مختلف در انتخاب ستاندهها و نهادههای
صنعت بانکداری (رویکرد تولید ،واسطهگری ،و سود) با استفاده از روش جدید چندمرزی و
تکنیک تحلیل پوششی دادههاست .ازاینرو ،از آمار  ۲۴بانک در بازه  ۱۳۸۷تا  ۱۳۹۵استفاده
شده است .بر اساس نتایج حاصل از آزمونهای آماری ،نوع رویکرد انتخاب ستانده و نهاده و
لحاظ یا عدم لحاظ ریسک به عنوان ستانده نامطلوب در بررسی عملکرد بانکها تأثیر معناداری
دارد .لذا بیتوجهی به ریسک و ستاندههای نامطلوب به تخمین نادرست بهرهوری بانکها
منجر میشود .بر اساس نتایج حاصل از تخمین کارایی و اجزای آن ،میزان متوسط کارایی
بانکهای دولتی نسبت به بانکهای خصوصی در رویکردهای واسطهگری و تولید بیشتر است؛
درحالیکه متوسط کارایی بانکهای خصوصی در رویکرد سود نسبت به بانکهای دولتی باالتر
است .میزان کارایی بانکهای خصوصی و دولتی در هر سه رویکرد ،با لحاظ ستاندٔه نامطلوب،
بیشتر از حالتی است که ستاندٔه نامطلوب لحاظ نمیشود .همچنین بر اساس نتایج حاصل از
تخمین بهرهوری و اجزای آن ،مقدار متوسط بهرهوری در بانکهای خصوصی در رویکردهای
واسطهگری و تولید بیشتر از بانکهای دولتی است .مقدار متوسط رشد بهرهوری بر اساس
رویکرد سود در بانکهای دولتی بیشتر از بانکهای خصوصی است.
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ارزیابی عملکرد بنگاههای اقتصادی نوعی فرایند محکزنی است .محکزنی مقایسٔه سیستمی
عملکرد مجموعهای از بنگاههای همگن است که با استفاده از نهادههای مشابه به تولید
ستاندههای مشابه میپردازند (بوگتافت و اوتو  ،۲۰۱۱،۲ص .)۱ .در حقیقت ،ارزیابی عملکرد
بهمعنای مقایسٔه سیستمی عملکرد یک بنگاه یا واحد تصمیمساز  ۳در برابر سایر بنگاههاست.
بنگاههایی که منابع یکسانی را به محصوالت و خدمات یکسان تبدیل میکنند با یکدیگر
مقایسه میشوند .ارزیابی عملکرد بنگاههای تصمیمساز بر اساس ساختارهای متفاوتی انجام
میپذیرد .این مقایسه را میتوان در قالب درونسازمانی انجام داد؛ بهعنوانمثال ،یک بانک
با چندین شعبه را در نظر بگیرید .در این حالت ،هیئتمدیره و مدیرعامل بانک بهعنوان رأس
سازمان برای کاهش هزینهها و افزایش تولید در شعبههای مختلف اقدام به اندازهگیری کارایی
شعب خود میکنند و با شناسایی شعب ناکارآمد خود ،جهت بهبود کارایی برنامهریزی
میکنند .یکی از راهحلهای پیشنهادی استفاده از نظام پاداش و جریمٔه مبتنی بر عملکرد
است .اهمیت دیگر ارزیابی عملکرد مقایسٔه بینسازمانی است .زمانیکه قانونگذاران بهدنبال
افزایش کارایی هزینه و یا کاهش انحصار طبیعی در برخی صنایعاند ،ارزیابی عملکرد
بین سازمانی ابزار سیاستی مناسبی خواهد بود .یکی دیگر از موارد اهمیت ارزیابی عملکرد
شفافسازی روند تغییرات مجموعهای از بنگاه طی زمان است .این مورد برای اقتصاددانان و
سیاستمداران از نقطهنظر افزایش بهرهوری و کارایی بهعنوان یکی از محرکهای توسعه و
رفاه مهم است.
در این میان ،بررسی عملکرد بانکها نیز بهعنوان یکی از نهادهای پولی اقتصاد از اهمیت
فراوانی برخوردار است ،زیرا در شرایط رقابتی ،افزایش بهرهوری و کارایی بهمنظور تخصیص
بهینٔه منابع و شناسایی نقاط ضعف و برنامهریزی جهت ازبینبردن آنها موجب افزایش توان
رقابتی میشود .از نقطهنظر فردی ،افزایش کارایی و بهرهوری در یک بانک اهمیت بسیاری
برای مدیران آن دارد و از دیدگاه اقتصادی موجب تقویت بخش پولی اقتصاد و بهتبع آن
شکوفایی اقتصادی و تولید میشود .بخش بانکی در کشور ایران طی سالهای اخیر شاهد
رشد حضور بانکهای خصوصی بوده است .ورود بانکهای خصوصی به عرصٔه بانکداری کشور
باعث افزایش رقابت در صنعت بانکداری شده است .مطالعات مختلفی در زمینٔه ارزیابی کارایی
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و بهرهوری شعب بانکها و یا مجموعٔه صنعت بانکداری صورت گرفته است که هریک از آنها
به ابعاد مختلفی از مسئلٔه ارزیابی پرداختهاند .اندازهگیری بهرهوری و کارایی مستلزم شناسایی
نهادهها و ستاندههای سیستم تولیدی است .بانکها با استفاده از نهادههایی مانند
ساختمان ،نیروی انسانی ،تجهیزات ،و غیره به ارائٔه خدمات بانکی و تسهیالت به مشتریان

بهرهوری مالمکوئیست-لیونبرگر چندمرزی  ۲و محاسبٔه توابع مسافت جهتدار  ۳ارائه خواهد

 ۱کارا یی مفهومی است که در ارتباط با سطح تولید حقیقی یک بنگاه در مقایسه با سطح بهینٔه بالقوه یا استاندارد
مطرح میشود .هرچقدر تولید حقیقی بنگاه از سطح بهینٔه بالقوه دورتر باشد ،میزان کارایی بنگاه کمتر خواهد
بود اما بهرهوری نرخ تبدیل نهادهها به محصول و خدمات را نشان میدهد .این دو مفهوم در این مطالعه با
شاخصهای متمایزی تعریف شده اند که در قسمت ارائه نتایج بطور جداگانه به آنها اشاره شده است.
2
meta frontier Malmquist-Luenberger
3
directional distance function
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است.
هدف از این مطالعه اندازهگیری و بررسی روند کارایی و بهرهوری صنعت بانکداری در
ایران با تکیه بر تمایز بین بانکهای دولتی و خصوصی و با لحاظ رویکردهای مختلف در
انتخاب ستاندهها و نهادههای صنعت بانکداری (رویکرد تولید ،واسطهگری ،و سود) است.
یکی دیگر از نوآوریهای این پژوهش واردکردن ستاندٔه نامطلوب ریسک اعتباری (ریسک
اعتباری بهصورت مجموع ماندٔه مطالبات سررسید گذشته ،معوق ،و مشکوکالوصول
محاسبه میشود) در مدل ارزیابی کارایی و بهرهوری است .بهعبارتی ،این مطالعه به دنبال
آزمون کردن  ،فرضیات ذیل خواهد بود:
 نتایج حاصل از اندازهگیری کارایی و بهرهوری بانکهای ایران بر اساس رویکردهای
تولید ،واسطهگری ،و سود تفاوت دارد.
 واردکردن متغیر ریسک اعتباری اثر معناداری در کارایی و بهرهوری بانکها دارد.
 تفاوت معناداری بین کارایی و بهرهوری بانکهای خصوصی و دولتی در ایران وجود دارد.
این مطالعه در پنج بخش به شرح زیر تنظیم شده است:
پس از بیان مقدمه در بخش  ،۱پایٔه نظری و پیشینٔه تحقیق در ارتباط با بررسی کارایی
و بهرهوری نظام بانکی ارائه میشود .در بخش  ،۳روششناسی مربوط به تخمین شاخص
۱
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میپردازند ،اما ارائٔه خدمات بانکی و تسهیالت همواره با محصوالت جانبی منفی همراه است.
تأخیر و تعویق در بازپرداخت تسهیالت اعطاشده از سوی بانک یا عدم بازپرداخت آن یک
محصول جانبی منفی در نظام بانکی بهشمار میرود .نحؤه تعریف این نوع ستاندٔه نامطلوب
و نحؤه واردکردن آن در مدل کارایی و بهرهوری نیز یکی از چالشهای مهم در مطالعات اخیر
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شد .بخش  ۴مربوط به ارائٔه نتایج است و در بخش  ،۵نتیجهگیری و پیشنهادهای سیاستی
ارائه خواهد شد.

 ۲مبانی نظری

نظامهای بانکی ،روشهای ارزیابی عملکرد بانکها را به چهار گروه تقسیم میکنند:
 تحلیل نسبتها
در این رویکرد ،که بیشتر یک رویکرد حسابداری است ،از نسبتها برای بررسی رابطٔه
بین دو متغیر استفاده میشود که در نهایت یک بُعد از ابعاد چندگانٔه فعالیتهای بانک
Paradi

1
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 ۱.۲روشهای ارزیابی عملکرد نظام بانکداری
پارادی  ۱و همکاران ( )۲۰۱۱در بررسی مطالعات انجامگرفته پیرامون ارزیابی عملکرد
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امروزه ،بانکها در اقصی نقاط جهان با عملیات وسیع بانکی میتوانند شرایط مناسبی برای
رشد و پیشرفت در بخشهای مختلف اقتصادی فراهم آورند .بهدلیل توسعٔه ناکافی بازار
سرمایه در اقتصاد ایران ،نظام بانکی از اهمیت خاصی در بازارهای مالی کشور برخوردار است،
زیرا در عمل بانکها عهدهدار تأمین مالی بلندمدتاند .از طرفی در فرایند آزادسازی بازارهای
مالی و پیوند با بازارهای جهانی ،کارایی شرط الزم است .لذا ،به همان نسبت که بانکهای
کارا و سالم میتوانند در جهت رشد اقتصادی کمک کنند ،عملکرد نادرست و ناسالم آنها
نیز میتواند بحرانهای اقتصادی ایجاد کند .اندازهگیری کارایی و بهرهوری اساسیترین گام
در جهت ارتقای کارایی و بهرهوری است؛ بدینمعنی که دقیقاً مشخص شود چه منابعی و به
چه میزان صرف شده و در مقابل آن چهچیز یا چیزهایی بهدست آمده است .لذا در این بخش،
به معرفی نظریههایی خواهیم پرداخت که زیربنای اصلی اندازهگیری کارایی و بهرهوری بانکها
بهشمار می روند .با توجه به اینکه یکی از اهداف این پژوهش بررسی اثر ستاندههای نامطلوب
در عملکرد صنعت بانکداری است ،لذا روش اندازهگیری کارایی و بهرهوری در حضور ستاندٔه
نامطلوب محور اصلی مفاهیم ارزیابی عملکرد را تشکیل میدهند .بهاینترتیب ،نخست به
ارائٔه تعاریف اولیه از روشهای ارزیابی عملکرد و رویکردهای مختلف در تعریف نهادهها و
ستاندههای بانک و تقسیمبندی موجود بین روشهای مختلف پرداخته میشود .این
تقسیمبندی شامل دو گروه اصلی روشهای مرزی و غیرمرزی ارزیابی عملکرد است .سپس
با تأکید بر روشهای مرزی اندازهگیری کارایی و بهرهوری و لحاظ ستاندٔه نامطلوب ،مفاهیم
بهرهوری و کارایی بیشتر توضیح داده خواهد شد.
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را نمایان میکند؛ بهعنوانمثال ،شاخصهای بازده دارایی ( ،)ROAبازده سرمایه
( ،)ROIبازده سهام ( ،)ROEنسبت سپرده به کارمند ،نسبت هزینه به درآمد ،و غیره.
استفاده از تحلیل نسبتها برای ارزیابی عملکرد بانکها مناسب بهنظر نمیرسد ،زیرا
نسبتها تنها بخشی از فعالیتهای چندگانٔه بانک را نشان میدهند ،در نتیجه اطالعات





اندازهگیری کارایی و بهرهوری فرایند تولید را با چندین نهاده و چندین ستانده فراهم
میآورد .رویکرد مرزی در اندازهگیری کارایی را میتوان در قالب کارایی حداکثرسازی
سود و درآمد ،کارایی مقیاس و حداقلسازی هزینٔه مورد استفاده قرار داد .تخمین مرز
کارایی بر اساس روشهای پارامتریک مانند رویکرد مرز تصادفی ( )SFAو یا روشهای
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.)۲۰۱۱
روشهای غیرمرزی (تحلیلهای رگرسیونی)
در این رویکرد ،از روشهای اقتصادسنجی برای تخمین توابع تولید ،هزینه ،یا سود بانک
استفاده میشود .روشهای غیرمرزی مبتنی بر این فرضاند که میزان تولید مشاهدهشده
برای بنگاههای تولیدی همان حداکثر تولید ممکن را نشان میدهد ،درحالیکه در
روشهای مرزی فرض میشود بنگاهها ممکن است بهدلیل ناکارایی فنی در سطحی
پایینتر از سطح تولید حداکثری عمل نمایند .این روشها زمانی مناسب خواهند بود که
یک ستانده و چند نهاده یا چند ستانده و یک نهاده در فرایند تولید وجود داشته باشد.
روشهای مرزی
در سالهای اخیر ،مطالعات انجامشده در زمینٔه ارزیابی عملکرد بانکها بیشتر بهسوی
استفاده از روشهایی سوق یافته است که اساس آنها مقایسٔه یک واحد تولیدی با سایر
واحدهای مشابه آن است که در شرایط یکسان به فعالیت میپردازند .در روشهای مرزی،
بنگاههایی که دارای بهترین عملکردند ،مرز کارایی را تشکیل میدهند؛ سپس سایر بنگاه
نسبت به این مرز مقایسه میشوند .میزان ناکارایی بنگاهها در این حالت بر اساس فاصلٔه
آنها از مرز کارایی تعیین میشود .یکی از مزیتهای روشهای مرزی آن است که امکان
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کاملی برای اندازهگیری عملکرد در اختیار مدیران قرار نمیدهند .عالوهبراین ،ماهیت
نسبتها از فرض بازدهی به مقیاس ثابت پیروی میکند ،در نتیجه برای شرایطی با
بازدهی به مقیاس متغیر مناسب نیستند .همچنین ،بر اساس این نسبتها نمیتوان در
راستای بهبود وضعیت بنگاههای ناکارا هدفگذاری بهینه انجام داد (پارادی و همکاران،
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ناپارامتریک مانند تحلیل پوششی دادهها ( )DEAصورت میپذیرد .روش مورداستفاده
در این مطالعه روش مرزی است (گراسکوپف .)۱۹۹۳،۱
سایر روشها
سایر روشهایی که برای ارزیابی عملکرد بانکها استفاده شده است عبارتاند از:
تحلیلهای آماری چندمتغیره ،فرایندهای تحلیلی سلسلهمراتبی  ،)AHP( ۲تحلیل
رابطٔه خاکستری  ،۳و رویکرد کارتهای امتیازی متوازن .4



1

Grosskopf
)Analytical Hierarchy Process (AHP
3
gray relation analysis
4
balanced scorecard
5
Benston & Smith
6
Berger & Humfrey
7
brokrage
2
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بانک بهعنوان بنگاه تولیدی
بِنستن و اسمیت  )۱۹۷۷( 5این رویکرد را مطرح کردهاند که بانک یک بنگاه تولیدکنندٔه
خدمات تلقی میشود .برگ و هامفری  )۱۹۹۲(6فعالیت بانک را شامل ارائٔه خدمات برای
سپردههای دیداری ،ارائٔه وامهای کوتاه و بلندمدت ،ارائٔه خدمات حقالعملکاری  ۷و
سایر خدمات ،مدیریت اموال و ایجاد فضای امن برای سپردهگذاری میدانند .بانک برای
ارائٔه این خدمات متحمل هزینههای نیروی کار ،ماشینآالت ،مواد و ساختمان میشود.
در این رویکرد ،مجموعٔه نهادهها با استفاده از متغیرهای فیزیکی (مانند تعداد نیروی
انسانی ،مقدار مواد ،میزان فضا ،تعداد سیستمهای رایانهای ،و غیره) یا هزینههای
مرتبط با آنها نشان داده میشود  .با توجه به اینکه برای انجام مبادالت فرایندهای مالی
و خدمات مشاورهای به مشتریان تنها به نهادههای فیزیکی نیاز است ،در رویکرد تولید
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 ۲.۲رویکردهای مختلف در تعریف نهادهها و ستاندههای بانک
اندازهگیری عملکرد بانکها در ابتدا مستلزم شناخت ساختار فعالیتهای آنهاست .به این
منظور ،بایستی متغیرهای متناسب جهت نمایش نهادههای مورداستفاده در بانک و
ستاندههای تولیدشده توسط آن انتخاب شوند .لذا در این قسمت ،رویکردهای متفاوت در
تعریف نهادهها و ستاندههای بانک ارائه میشود.

بررسی عملکرد نظام بانکی ایران با رویکرد شاخص بهرهوری مالمکوئیست-لیونبرگر

۳۰۵

هزینٔه بهرهای بهعنوان نهاده مدنظر قرار نمیگیرد (کامانهو و دایسون  ).۲۰۰۵ ،۱در
رویکرد تولید ،مقدار سپردههای مشتریان در نزد بانک و میزان وامهایی که از سوی بانک
به مشتریان پرداخت شده است بهعنوان جانشین ستاندههای بانک یعنی میزان خدمات
ارائهشده مورداستفاده قرار میگیرد.


کرد .این فرایند از طریق افزایش درآمدهای ناشی از افزایش کیفیت صورت میپذیرد.
1

Camanho & Dyson
Sealey & Lindley
3
Drake et al
4
Hancock
5
Berger & Humphrey
2
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داراییهایی دارای درآمد بهرهای مانند وامها ،اوراق قرضه ،سهام ،و سایر
سرمایهگذاریها بازی میکنند .برایناساس در رویکرد واسطهگری ،بانک دو وظیفٔه مهم
بر عهده دارد :تحرک و بازتخصیص کارآمد منابع مالی در میان سرمایهگذاران در راستای
هموارسازی فرایند سرمایهگذاری در اقتصاد .بر اساس این رویکرد ،هزینههای بهرهای و
عملیاتی بهعنوان نهاده لحاظ میشوند و وامهای پرداختی و سایر داراییهای بانک
بهعنوان ستانده مورداستفاده قرار میگیرند .لحاظکردن سپردههای مردم نزد بانک
بهعنوان نهاده یا ستانده منجر به تقسیمشدن رویکرد واسطهگری به سه دیدگاه فرعی
دارایی (سیلی و لیندلی ۱۹۷۷،۲؛ دریک و همکاران  ،)۲۰۰۹ ،۲۰۰۶ ،۳هزینٔه استفاده
(هانکوک  ،)۱۹۸۵ ،4و ارزشافزوده (برگر و هامفری  )۱۹۹۲ ،5شده است.
رویکرد سود/زیان
دریک و همکاران ( )۲۰۰۶از این رویکرد برای بررسی کارایی نظام بانکی هنگکنگ
استفاده کردهاند .بر اساس این رویکرد ،اقالم هزینٔه بانک بهعنوان نهاده و اقالم درآمدی
بهعنوان ستانده لحاظ میشوند .بهاینترتیب ،بانک به حداکثرسازی درآمد و
حداقلسازی هزینهها بهدنبال حداکثرسازی سود خواهد بود .با استفاده از این رویکرد،
میتوان تغییرات اندازهگیرینشدٔه کیفیت خدمات بانکی را در ارزیابی عملکرد آن لحاظ
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بانک بهعنوان واسطهگر
بر اساس رویکرد واسطهگری ،بانک وظیفٔه انتقال منابع مالی پساندازکنندگان به
سرمایهگذاران و سایر متقاضیان این منابع را بر عهده دارد .بانکها نقش واسطهگری را
از طریق جمعآوری سپردههای افراد و سایر تعهدات و استفاده از آنها برای تولید

۳۰۶

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

آتاناس اوغلو و همکاران  )۲۰۰۹( ۱از این روش با عنوان رویکرد حساب سود و زیان یاد
میکنند ،زیرا اقالم درآمدی و هزینهای حساب سود و زیان بانک بهترتیب بهعنوان ستانده
و نهاده وارد مدل کارایی میشوند .در این مطالعه ،هر سه نوع رویکرد بررسی خواهد
شد.

1

Athanasoglou et al.
 ۲از جمله مهم ترین مطالعات داخلی که در بررسی کارایی و بهره وری بانکها ،ستانده نامطلوب (ریسک اعتباری)
نیز در نظر گرفته شده است می توان به مطالعه :عرب مازار و همکاران( )۱۳۹۷اشاره نمود.
3
Koopmans
4
Debrreu
5
Farrell
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 ۲.۴اندازهگیری عملکرد با تأکید بر روشهای مرزی سنجش کارایی با لحاظکردن ستاندٔه
نامطلوب در آنها
شاخصهای کارایی و بهرهوری ازجملٔه شاخصهای مهم در ارزیابی عملکرد بنگاههای
اقتصادی بهشمار میرود .کارایی مفهومی است که در رابطه با سطح تولید حقیقی یک بنگاه
در مقایسه با سطح بهینٔه بالقوه یا استاندارد مطرح میشود  .هرچقدر تولید حقیقی بنگاه از
سطح بهینٔه بالقوه دورتر باشد ،میزان کارایی بنگاه کمتر خواهد بود .اندازهگیری کارایی در
5
ابتدا با تالشهای کوپمنز  )۱۹۵۱( ۳و دبرو  )۱۹۵۱(4آغاز شد .بهدنبال مطالعٔه این دو ،فارل
( )۱۹۵۷با ارائٔه روشی مبتنی بر حداقلکردن نهادههای تولیدی و با بهکارگیری منحنی تولید
یکسان ،نخستین کسی بود که بهطور تجربی به اندازهگیری کارایی پرداخت .وی پیشنهاد
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 ۳.۲ستاندٔه نامطلوب در فرایند تولید
با توجه به اینکه بیشتر فرایندهای تولیدی و خدماتی همراه با محصوالت جانبی نامطلوباند،
بایستی در ارزیابی کارایی و بهرهوری به این ستاندههای نامطلوب توجه شود .نظام بانکداری
نیز از این قاعده مستثنا نیست .وجود خطر بازپرداختنکردن تسهیالت (مطالبات سررسید
گذشته ،معوق ،و مشکوکالوصول) در خدمات بانکداری مؤید حضور ستاندٔه نامطلوب در این
بخش است .یکی از نقشهای بانکها بهعنوان نهادهای مالی اقتصاد ارائٔه وام و تسهیالت
است .بازپرداخت این تسهیالت تحتتأثیر برخی از عوامل داخلی و خارجی است .درهرصورت،
پرداختنکردن اصل و سود تسهیالت ارائهشده یک ستاندٔه نامطلوب در نظام بانکداری
بهشمار میرود .با توجه به مباحث باال ،ارزیابی دقیق کارایی و بهرهوری نظام بانکی مستلزم
توجه به ستاندههای نامطلوب است .۲
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۳۰۷

کرد بهتر است عملکرد یک بنگاه با عملکرد بهترین بنگاه موجود در آن صنعت مقایسه شود
(امامی میبدی.)۱۳۷۹ ،
کارایی فنی عبارت است از تولید حداکثر مقدار محصول بهازای استفاده از یک مقدار
مشخص از عوامل تولیدی .ادبیات موجود در زمینٔه اندازهگیری کارایی شامل دو رویکرد

1

frontier
non-frontier
3
parametric
4
non-parametric
5
Seiford & Zhu
2
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با محصول متناظر با این سطح از نهاده و تکنولوژی بر روی مرز کاراست .بهعبارت دیگر،
بنگاه همواره بر روی مرز کارا قرار دارد .انتقادی که به رویکرد غیرمرزی وارد میشود
توجهنکردن به مسئلٔه عدم کارایی است (گراسکوپف.)۱۹۹۳،
واردکردن ستاندٔه نامطلوب در فرایند تولید به دو روش مستقیم و غیرمستقیم صورت
میپذیرد .روشهای غیرمستقیم شامل تبدیل دادههای اصلی ستاندٔه نامطلوب به نهاده یا
ستاندٔه مطلوب است .برای اولینبار ،کوپمنز ( )۱۹۵۱استفاده از روش تبدیل را مطرح کرد.
در این روشها ،مقدار ستاندٔه نامطلوب  Uبا استفاده از یک تابع یکنواخت و کاهنده مانند F
به یک ستاندٔه مطلوب و کاربردی در روش تحلیل پوششی داده تبدیل میشود .کوپمنز
پیشنهاد داد از تبدیل 𝑈 𝐹(𝑈) = −برای تبدیل ستاندٔه نامطلوب به ستاندٔه مطلوب استفاده
شود .در این روش ،بایستی نتایج حاصل از مدل  DEAمورداستفاده نسبت به تبدیل دادههای
اولیه خنثی باشد .این رویکرد در ادامه با دقت بیشتری بررسی خواهد شد .روش دیگر استفاده
از تبدیل 𝛽  𝐹(𝑈) = −𝑈 +است که در آن 𝛽 یک ماتریس عددی است که با مقادیر منفی
جمع شده و نهایتاً به یک بردار مثبت حاصل میشود (سیفورد و ژو  .)۲۰۰۲،5در این حالت،
مقدار 𝛽 در اندازٔه کارایی تأثیر خواهد داشت .همچنین ،این روش در حالت بازدهی به مقیاس
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مرزی  ۱و غیرمرزی  ۲است که هرکدام از این رویکردها نیز دارای دو زیرشاخٔه روشهای
پارامتریک  ۳و ناپارامتریک  4است .منظور از رویکردهای مرزی آن دسته از روشهاییاند که از
یک مرز کارا برای اندازهگیری کارایی استفاده میکنند (منحنی .)FF ′رویکردهای غیرمرزی
شامل آن دسته از روشهایی است که فرض میکنند محصول تولیدی بنگاه در هر حالت برابر

۳۰۸

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

متغیر اعتبار دارد (کوپر و همکاران  .)۲۰۰۷ ،۱گالنی و رُل  )۱۹۸۹( ۲از تبدیل

۱
U

= )F(U

استفاده کردند .در این حالت ،معکوس ستاندٔه نامطلوب یک ستاندٔه مطلوب بهشمار میرود.
بهدلیل ماهیت غیرخطی این تبدیل ،تفسیر نتایج حاصل از مدل کارایی پیچیده میشود.
همچنین ،مرزهای کارا تغییر شکل مییابد و نتایج متفاوتی برای کارایی حاصل میشود (کوپر

گالنی و رل ( )۱۹۸۹استفاده شده است.
در روشهای مستقیم دادههای اولیٔه ستاندٔه نامطلوب تولید بهعنوان ستانده و بدون
تبدیل وارد مدل میشوند .در این حالت ،ارزیابی بنگاهها بر مبنای عملکرد آنها در افزایش
همزمان ستاندٔه مطلوب همراه با کاهش ستاندٔه نامطلوب و نهاده سنجیده میشود .در این

1

Cooper et al.
Golany & Roll
3
Färe & Grosskopf
4
strong and weak disposability
2
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روشها ،برای لحاظ صحیح ستاندٔه نامطلوب در فرایند تولید فروض مربوط به فنّاوری تولید
تعدیل میشوند .فاره و همکاران( )۱۹۸۶با معرفی فروض قابلیت دورریزی (دفع) قوی و
ضعیف  4در مورد ستاندٔه مطلوب و نامطلوب از این رویکرد برای محاسبٔه تأثیرات کنترلهای
زیستمحیطی در کارایی نسبی شرکتهای برق استفاده کردهاند (نگاه کنید به :چونگ و
همکاران۱۹۹۷ ،؛ فاره و گراسکوپف.)۲۰۰۴ ،
شاخصهای بهرهوری نیز در حضور ستاندٔه نامطلوب به نوعی شاخصهای بهرهوری
مالمکوئیست-لیونبرگر تعدیل یافتهاند .این تعدیل بر روی شاخص بهرهوری مالمکوئیست از
دو بعد انجام میپذیرد؛ بعد اول تعدیل مجموعٔه تکنولوژی نسبت به حضور ستاندٔه نامطلوب
و تحمیل فروض قابلیت دفع ضعیف در مورد ستانده و پیوستگی در مبدأ است .بعد دوم تعدیل
مربوط به تابع مسافت مورداستفاده در ساختن هر شاخص است .در این مورد ،باید توجه
داشته باشیم حضور ستاندٔه نامطلوب با تابع مسافت جهتدار در شاخصهای بهرهوری وارد
میشود .پس ،باید تابع مسافت جهتدار را نسبت به حضور ستاندٔه نامطلوب برای جایگذاری
آن در شاخص بهرهوری لیونبرگر تعدیل کرد .همچنین ،باید رابطٔه بین این تابع در حضور
ستاندٔه نامطلوب با تابع مسافت ستاندٔه شفارد برای جایگذاری در شاخص بهرهوری

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

و همکاران .)۲۰۰۷ ،یکی دیگر از روشهای غیرمستقیم استفاده از ستاندٔه نامطلوب بهعنوان
نهاده است .فاره و گراسکوپف  ،۲۰۰۴( ۳ص )۴۹ .معتقدند از نظر فنی امکان جانشینی بین
نهاده و ستاندٔه نامطلوب وجود ندارد؛ بهعنوانمثال در نظام بانکی ،امکان جانشینی بین
مطالبات معوق با نهادٔه هزینههای عملیاتی وجود ندارد .لذا در این مطالعه ،از روش مستقیم
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۳۰۹

ستاندهمحور مالمکوئیست را تعریف کرد ،که این مطالب در بخش روششناسی ارائه خواهد
شد.

 .۳پیشینٔه تحقیق

کارایی و بهرهوری بانکهای استان اصفهان پرداختهاند .یافتههای این مطالعه نشان میدهد
در سال  ۱۳۸۲با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس ،بانکهای کارآفرین ،سامان ،مسکن،
و توسعٔه صادرات و با فرض بازدهی متغیر ،بانکهای صادرات ،کارآفرین ،سامان ،ملی ،سپه،
مسکن ،و توسعٔه صادرات و در سال  ۱۳۸۴با فرض بازدهی ثابت ،بانکهای پارسیان،
کارآفرین ،و سامان و با فرض بازدهی متغیر ،بانکهای رفاه کارگران ،صادرات ،کشاورزی،
پارسیان ،کارآفرین ،و سامان بانکهای کارا بودهاند.
صدر و همکاران ( )۱۳۸۵در مطالعهای تالش کردند با درنظرگرفتن رویکرد واسطهگری
تعدیلشده ،نهادهها و ستاندههای بانک را تعریف و با بهکارگیری این روش شاخص بهرهوری

استفاده شده است .بر اساس نتایج حاصل ،کارایی صنعت بانکداری در ایران طی دورٔه زمانی
 ۱۳۸۱-۱۳۷۴در حدود  ۸۷٫۷۶درصد است .همچنین ،تخصصیبودن ،تعداد شعب ،و زمان
دارای اثر مثبت و اندازٔه بانک (دارایی کل) دارای اثر منفی در کارایی است.
ابریشمی و همکاران ( )۱۳۸۷به بررسی کارایی هزینٔه بانک ملت طی دورٔه ۱۳۸۲-۱۳۷۰
پرداختهاند .به این منظور ،از تابع ترانسلوگ و روش تحلیل مرز تصادفی استفاده کرده است.
دادههای مورداستفاده در این مطالعه بهصورت سری زمانی است .بر اساس نتایج این مطالعه،
بانک ملت از ناکارایی هزینهای بهاندازٔه  ۷درصد طی دورٔه مورد بررسی مواجه بوده است .با
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کل عوامل تولید ) (TFPرا برای یکی از بانکهای ایران (بانک کشاورزی) طی سالهای
 ۱۳۷۱-۱۳۸۰محاسبه کنند .نتایج بهدستآمده نشان میدهد شاخص مقداری ستاندهها
ساالنه  ۳۷٫۲درصد و شاخص مقداری کل نهادهها ساالنه  ۱۹درصد در دورٔه مورد مطالعه
رشد داشته است .در نتیجٔه رشد سریعتر شاخص مقداری کل ستاندهها نسبت به نهادهها،
شاخص بهرهوری کل عوامل در این بانک  ۱۵٫۲درصد رشد یافته است.
سوری ( )۱۳۸۶با استفاده از رویکرد مرز تصادفی ،به بررسی کارایی هزینه در  ۱۰بانک
دولتی کشور پرداخته است .در این مطالعه ،از تابع هزینٔه ترانسلوگ برای برآورد تابع هزینه
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مطالعات زیادی در این حوزه وجود دارد که در این بخش به برجستهترین مطالعات داخلی و
خارجی اشاره و در پایان تفاوت و برتری مطالعٔه پیش رو نسبت به آنها و نوآوری آن بررسی
خواهد شد.
آذربایجانی و کوهی اصفهانی ( )۱۳۸۵با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها به بررسی

۳۱۰

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

توجه به نتایج بهدستآمده ،بانک ملت با اندک تخصیص بهینهتر منابع شامل نیروی کار،
انواع سپردهها ،و داراییهای ثابت میتواند موجبات افزایش کارایی هزینهای را فراهم آورد.
فیروزآبادی و همکاران ( )۱۳۸۸در مطالعهای با توجه به رویکردهای مختلف نسبت به
مفهوم بانک و بانکداری ،چهار گونه شاخص بهرهوری کل عوامل تولید ) (TFPرا برای بانک

 ۱۳۹۲برابر  ۹۲٫۸و  ۹۳٫۷درصد است .میانگین کارایی بـه مقیاس نیز در سال ۹۵٫۹ ،۱۳۹۱
درصد و در سال  ۹۸٫۹ ،۱۳۹۲بوده است که از دو مدل پایهای تحلیل پوششی دادها استفاده
شده است.
کامانهو و دایسون ( )۲۰۰۵از روش تحلیل پوششی دادهها برای اندازهگیری کارایی شعب
بانک با استفاده از ترکیب رویکرد تولید و ارزشافزوده (واسطهگری) بهره بردهاند .در این
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حسابداری بانک بهدست آمده ،در حالت سوم بر اساس رویکرد تولیدی ،و در حالت چهارم
این شاخص بر اساس رویکرد واسطهگری محاسبه شده است .محاسبات حاکی از وجود تفاوت
چشمگیر در نتایج مربوط به رشد بهرهوری در بهکارگیری رویکردهای متفاوت است.
سلیمانی امیری ( )۱۳۸۸به بررسی کارایی بانکهای دولتی و خصوصی و عوامل مؤثر در
آنها پرداختهاند .در این مطالعه ،کارایی سود  ۱۰بانک دولتی و چهار بانک خصوصی با
استفاده از روش تحلیل مرز تصادفی بر اساس رویکرد واسطهگری بررسی شده است .بر اساس
نتایج حاصل ،بانکهای دولتی نسبت به بانکهای خصوصی عملکرد ضعیفتری دارند.
همچنین ،تخصصیبودن بانک و مالکیت خصوصی اثر مثبت در کارایی دارد؛ ضمن اینکه اثر
تعداد پرسنل و اندازٔه بانک (کل داراییهای بانک) رابطٔه منفی با کارایی دارد.
اردبیلی و بریمنژاد ( )۱۳۹۵به بررسی کارایی شعب بانک کشاورزی به روش تحلیل پوششی
دادهها (مطالعٔه موردی شعب استان البرز) پرداختهاند .در این مقاله ،کارایی  ۲۵شعبٔه بانک
کشاورزی استان البرز در سال  ۱۳۹۱و سال  ۱۳۹۲به روش تحلیل پوششی دادهها  -که یکی
از کاربردیترین روشهای ارزیابی عملکرد است  -اندازهگیری شده است .نتایج پژوهش
بیانگر آن است کـه میانگین کـارایی فنی شعبههای بانک کشاورزی در استان البرز در شرایط
بازده ثابت و متغیر به مقیاس در سال  ۱۳۹۱بـهترتیب برابر  ۸۴٫۲و  ۸۷٫۷درصد و در سال
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کشاورزی طی سالهای  ۱۳۷۱تا  ۱۳۸۰محاسبه کرده و تفاوتهایی که در عمل با کاربرد
هرکدام از رویکردها ایجاد میشود ،نشان دادهاند .در حالت اول ،شاخص بهرهوری کل عوامل
تولید بر اساس رویکرد واسطهگری تعدیلیافته با مالحظات اقتصادی محاسبه شده ،در حالت
دوم شاخص بهرهوری کل بر اساس رویکرد واسطهگری تعدیل یافته لیکن با آمار مربوط به

بررسی عملکرد نظام بانکی ایران با رویکرد شاخص بهرهوری مالمکوئیست-لیونبرگر

۳۱۱

مطالعه ،کارایی هزینٔه شعب و عوامل آن بررسی و راهکارهای مدیریتی ارائه شده است .گیوکا
( )۲۰۰۸با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها و رویکرد مرز قطعی ،به بررسی کارایی
شعب بانک یونان پرداخته است .در این مطالعه ،کارایی شعب با توجه به مدیریت منافع
اقتصادی شعب ،پوشش تقاضای مشتریان برای انجام مبادالت ،و ایجاد سود اندازهگیری شده

۲

بانکها در این دوره سطح بهرهوری خود را بهوسیلٔه مصرف بهتر منابع و بهرهبرداری از
1

Giokas
Kenjegalieva & Simper
3
Yang & Lio
4
Iveta
5
Ellis et al.
2
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میدهد نتایج حاصل از سه رویکرد تفاوت معناداری با یکدیگر دارند .در این مطالعه ،اثر عوامل
بیرونی در ریسک با استفاده از روش سهمرحلهای حذف شده است .آتاناسوغلو و همکاران
( )۲۰۰۹به بررسی بهرهوری نظام بانکی یونان طی دورٔه  ۱۹۹۰تا  ۲۰۰۶پرداختهاند .در این
مطالعه ،برای اندازهگیری بهرهوری از شاخص تورنکوئیست استفاده شده است .همچنین،
۳
اثر کیفیت نیروی کار در رشد بهرهوری بانک مورد بررسی قرار گرفته است .یانگ و لیو
( )۲۰۱۲با استفاده از مدل  DEAو با بهرهگیری از شبکهای مبتنی بر منطق فازی ،به
اندازهگیری کارایی شعب بانکها در تایلند پرداختهاند .نتایج نشان میدهد کارایی شعب
4
بانکهایی که مالکیت آنها ترکیبی است ،از کارایی شعب بانکهای دولتی باالتر است .ایوتا
( )۲۰۱۵به بررسی عوامل مؤثر در بهرهوری در بخش بانکی در کشور چک با استفاده از تجزیه
و تحلیل پوشش دادهها پرداخته است .عوامل تعیینکنندٔه بهرهوری بانکی با استفاده از تجزیه
و تحلیل پانل دیتا برآورد شد .سطح سرمایهگذاری ،خطر نقدینگی ،و ریسک پرتفوی تأثیر
مثبتی در کارایی بانکی داشته است.
الیس و همکاران  )۲۰۱۷( 5در مطالعهای شاخص بهرهوری مالمکوئیست در بخش بانکی
اروپا را با استفاده از روش واسطهای برآورد کردند .نتایج این مطالعه نشاندهندٔه آن بود که
سطح بهرهوری بانکهای اروپایی بهطور نسبی در بحران مالی جهانی بدون تغییر مانده است.
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است .نتایج حاصل حاکی از امکان افزایش قابلِمالحظه در کارایی است .کنجگالیوا و سیمپر
( )۲۰۰۹با استفاده از شاخص کارایی فنی راسل به اندازهگیری کارایی  ۱۳نظام بانکی در
اروپای شرقی پرداختهاند .در این مطالعه ،از ریسک به ستاندٔه نامطلوب استفاده شده است.
کارایی بر مبنای سه رویکرد تولید ،واسطهگری ،و سود محاسبه شده است .بررسیها نشان

۱

۳۱۲
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مقیاس تولید خود حفظ کردهاند .روبرت و الکساندر  )۲۰۱۸( ۱به بررسی عوامل مؤثر در
بهرهوری بانکی در هنگکنگ بر اساس تجزیه و تحلیل پنجرههای پوشش دادهها پرداخته
است .تجزیه و تحلیل نشان میدهد اندازٔه بانک و رشد تولید ناخالص داخلی با بهرهوری رابطٔه
مثبتی دارد.

 ۴روششناسی تحقیق

1

Robert & Alexander
directional distance function
3
meta frontier Malmquist-Luenberger
4
contemporaneous
5
intertemporal
6
global
2
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برای اندازهگیری کارایی و بهرهوری بانکهای خصوصی و دولتی در ایران ،در این مطالعه از
روش مرزی ناپارامتریک استفاده میشود که این روش مبتنی بر مفهوم چندمرزی (برای
واردکردن ویژگی گروهی بانکهای خصوصی و دولتی) و تابع مسافت جهتدار ( ۲برای
واردکردن ستاندٔه نامطلوب) است .برای بررسی اثر ستاندٔه نامطلوب در کارایی و بهرهوری
بانکها یکبار با لحاظ ستاندٔه نامطلوب (شاخص مالمکوئیست-لیونبرگر چندمرزی  )۳و یکبار
بدون لحاظ آن (شاخص مالمکوئیست چندمرزی) محاسبه میشود .شاخص بهرهوری
مالمکوئیست-لیونبرگر چندمرزی شاخصی است برای اندازهگیری رشد بهرهوری کل عوامل با
حضور ستاندٔه نامطلوب در فرایند تولید با لحاظ تفاوتهای گروهی بین بنگاههای مورد
ارزیابی که این شاخص مبتنی بر توابع مسافت جهتدار است .این توابع جزئی از روشهای
مرزی در اندازهگیری کارایی و بهرهوریاند که امکان واردکردن ستاندٔه نامطلوب بهصورت
مستقیم در آنها وجود دارد .این توابع امکان افزایش همزمان ستاندٔه مطلوب و کاهش
ستاندٔه نامطلوب در هنگام اندازهگیری عملی کارایی را فراهم میکنند .برای تعریف شاخص
بهرهوری چندمرزی مالمکوئیست ،ابتدا باید سه مرز تکنولوژی یا تولید شامل موارد زیر را
شناسایی کرد :مرز تکنولوژی معاصر  ،4مرز تکنولوژی بیندورهای  ،5و مرز تکنولوژی عمومی .6
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از ویژگیهای منحصربهفرد این پژوهش میتوان به لحاظ ریسک اعتباری بهعنوان ستاندٔه
نامطلوب و نیز استفاده از شاخص چندمرزی برای واردکردن اثر ناهمگنبودن بنگاههای
موردبررسی در اندازهگیری کارایی و بهرهوری اشاره کرد .ویژگی ناهمگنبودن بر اساس نوع
مالکیت بانکها بهشکل خصوصی و دولتی وارد مدل شده است.

بررسی عملکرد نظام بانکی ایران با رویکرد شاخص بهرهوری مالمکوئیست-لیونبرگر

۳۱۳

پیش از پرداختن به تعریف این مجموعهها ،توجه داشته باشید ایدٔه اصلی در شاخص بهرهوری
چندمرزی مقایسٔه یک بنگاه تصمیمساز با  -۱سایر بنگاههای مشابهی که با آنها در یک گروه
قرار دارد -۲ ،مقایسٔه آن با مرز تکنولوژی عمومی گروهی که در آن واقع است (همان مرز
بیندورهای) ،و نهایتاً  -۳مقایسٔه آن با مرز عمومی همٔه بنگاههای موردبررسی است.

 ۱.۴تعریف مرزهای تکنولوژیکی

تعریف میشود (در این مطالعه ،مقدار  Rبرابر  ۲است ،زیرا بانکها در دو گروه دولتی و
خصوصی در نظر گرفته شدهاند):
()۱

}) Trt = {(x t , y t ) ∶ x can produce (y t

 Xنشاندهندٔه نهاده y ،نشاندهندٔه ستانده ،و  Tمجموعٔه تکنولوژیکی است .مجموعٔه
تکنولوژی معاصر تنها از دادههای مربوط به گروه  rدر سال  tساخته میشود.
 مرز تکنولوژی بیندورهای
مرز تکنولوژی بیندورهای در حقیقت نشاندهندٔه مرز تکنولوژی معیار برای گروههای
مختلف متفاوت است .این مرز اجتماع مرزهای معاصر گروه  rاز سال  tتا  Tاست .مرز
بیندورهای برای گروه  rبهصورت زیر تعریف میشود:
()۲

𝑇TrI = Tr۱ ∪ Tr۲ ∪ … ∪ Tr

مرز تکنولوژی عمومی یک مرز مرجع است که بر اساس دادههای مربوط به همٔه بنگاهها و
گروهها در تمام دورههای زمانی ساخته میشود .مرز تکنولوژی عمومی بهصورت زیر تعریف
میشود:

Oh

1
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تعداد مرزهای تکنولوژی بیندوره ای برابر با تعداد گروه مورد بررسی است .در این مرحله،
فرض میشود بنگاهها قادر نیستند بهآسانی در بین گروههای مختلف جابهجا شوند (او ،۱
.)۲۰۱۰
 مرز تکنولوژی عمومی

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

 مرز تکنولوژی معاصر
مرز تکنولوژی معاصر در سال 𝑇  𝑡 = ۱, … ,برای بنگاههای گروه  r = ۱, … , Rبهصورت زیر

۳۱۴
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()۳

TrG = T۱I ∪ T۲I ∪ … ∪ TRI
فرض میشود همٔه بنگاهها فارغ از اینکه در چه گروهی قرار دارند ،توانایی دسترسی به
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این مرز تکنولوژی را داشته باشند .مرز تکنولوژی عمومی در حقیقت نشاندهندٔه یک
مجموعٔه مرجع تولید عمومی است.
توجه داشته باشید با توجه به اینکه مجموعٔه ستانده (مرز تولید) و مرز تکنولوژی همارز
با یکدیگرند ،در ادامه از مجموعٔه ستانده ( )Pبرای نمایش فرایند تبدیل ستانده به نهاده
استفاده میشود .مجموعٔه ستاندٔه معاصر ،بیندورهای ،و همزمان در شکل نشان داده شده
است .در این شکل ،فرض شده است دو گروه بنگاه ( )𝑅 = ۱,۲وجود دارند که در دورٔه زمانی
𝑡 و  𝑡 + ۱به فعالیت میپردازند.

شکل  .۱نمایش مرز تولید معاصر ،عمومی ،بیندورهای

او و لی  )۲۰۱۰( ۲شاخص چندمرزی مالمکوئیست  MLرا بر مبنای مجموعٔه ستاندٔه عمومی
() )PG(xبهصورت زیر تعریف کردهاند:

meta frontier
Oh & Lee

1
2
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 ۲.۴شاخص بهرهوری چندمرزی  ۱مالمکوئیست

۳۱۵

بررسی عملکرد نظام بانکی ایران با رویکرد شاخص بهرهوری مالمکوئیست-لیونبرگر
) t+۱ ,yt+۱
𝐺D
O (x

()۴

t t
DG
) O (x ,y

MLt+۱
=
t

بهطوریکه  xو  yبهترتیب نشاندهندٔه مقدار نهادهها و ستاندهها بوده و  DGOتابع مسافت
جهتدار ستانده است و بهصورت زیر تعریف میشود:
()۵

DGO (x, y) = inf {θ > ۰| (x, ) ∈ PG (x)} , 𝑠 = 𝑡, 𝑡 + ۱
y

θ

) t+۱ ,yt+۱
𝐺D
O (x

()۶

t t
DG
) O (x ,y
) t+۱ t+۱
Dt+۱
,y
O (x
=
)t ( t t
DO x , y

= ML𝐺t

) DtO (x t , y t ) DIO (x t+۱ , y t+۱
}
) t+۱ , y t+۱ ) DI (x t , y t
Dt+۱
O (x
O
) DIO (x t , y t ) DGO (x t+۱ , y t+۱
}
× { I t+۱ t+۱
) DO (x , y ) DGO (x t , y t
) TEt+۱ (x t+۱ , y t+۱
BPRt,t+۱
TGRt,t+۱
t+۱
t+۱
{×}
}
=
{×
t,t+۱
t,t+۱
t
t
t
(
)
TE x , y
BPR t
TGR t
= ECtt+۱ × BPCtt+۱ × TGCtt+۱
{×

تابع مسافت جهتدار مبتنی بر مجموعٔه ستاندٔه معاصر برابر است با:
()۷

D𝑡O (x s , y s ) = inf{θ > ۰| (x, θ) ∈ Prt (x)}, , s = 𝑡, 𝑡 + ۱; r = ۱, … , R.
y

بیندورهای بهصورت زیر تعریف میشود:
DIO (x s , y s ) = inf{θ > ۰| (x, θ) ∈ PrI (x)}, s = t, t + ۱; r = ۱, … , R.
y

) PrI (xمجموعٔه ستاندٔه بیندورهای گروه  rرا نشان میدهد TEs .نشاندهندٔه کارایی فنی

و  ECtt+۱تغییر کارایی فنی از دورٔه  tبه دورٔه  t + ۱است .اگر مقدار  ECtt+۱بزرگتر (کوچکتر)
از  ۱باشد ،بنگاهها در دورٔه  𝑡 + ۱نسبت به دورٔه  tفاصلٔه خود را از مرز ستاندٔه معاصر کاهش
(افزایش) دادهاند.

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1398.12.40.3.9

) Prt (xمجموعٔه ستاندٔه معاصر گروه  rرا نشان میدهد .تابع مسافت مجموعٔه ستاندٔه
()۸
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که در آن  θنشان دهنده مقدار تابع مسافت ستانده و ) PG (xبیانگر مجموعٔه ستاندٔه
عمومی است .مجموعٔه ستانده همارز با مجموعٔه نهاده است .با فرض اینکه دو دورٔه  tو t +
 ۱وجود دارد ،میتوان شاخص  MLرا بهصورت ذیل تجزیه کرد:

۳۱۶

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

 BPCtt+۱نشاندهندٔه تغییر در نسبت فاصله با بهترین عملکرد  ۱در دو دوره است.
 PBCtt+۱ > ۱پیشرفت فنی (و PBCtt+۱ < ۱پسرفت فنی) را نشان میدهد .بهعبارت دیگر،
 BPCtt+۱نشان میدهد که مرز تکنولوژی معاصر ) Pt(xبهسمت مرز تکنولوژی بیندورهای
) PI(xحرکت کرده یا از آن دور شده است .پیشرفت فنی (پسرفت فنی) بهمعنای این است که

بین مرز تکنولوژی گروه خاصی مانند  rبا مرز تکنولوژی جهانی توسط یک بنگاه معین افزایش
(کاهش) یافته است .بنابراین TGC ،اثر رهبری تکنولوژیک آن بنگاه را نشان میدهد .اگر
۱
t+۱
 )MMLt+باشد ،نشان میدهد که در فرایند تولید ستاندههای مطلوب
۱ < ۱( MML۱ > ۱
افزایش (کاهش) یافته ،بهعبارت دیگر بهرهوری افزایش (کاهش) یافته است.

 ۴.۳محاسبٔه توابع مسافت جهتدار
برای محاسبٔه توابع مسافت جهتدار مبتنی معاصر ،بیندورهای ،و عمومی بنگاه  𝑘′از
مسئلههای برنامهریزی خطی زیر استفاده میشود .فرض میشود در هر گروه مانند = 𝑟
𝑅  ۱, … ,تعداد  Krبنگاه وجود دارد .مجموع کل بنگاههای مورد بررسی نیز برابر با  Kاست.
[Dto (xkt ′ , ykt ′ )]−۱ = maxθ
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تکنولوژی معاصر در راستای افزایش (کاهش) ستاندٔه مطلوب حرکت کرده است؛ بنابراین
 BPCاثر نوآوری را نشان میدهد.
۲
۱
 TGRt+میزان تغییر در نسبت شکاف فنی بین مرز تکنولوژی بیندورهای با مرز
t
تکنولوژی جهانی را نشان میدهد۱ < ۱( TGRt+۱ > ۱ .
 )TGRt+نشان میدهد شکاف فنی
t
t

s.t
()۹

r
∑K
k=۱ zk ykm ≧ θyk′ m , m = ۱, … , M

رابطٔه  Error! No text of specified style in document.مقدار تابع مسافت
ستانده در زمان  tبرای بنگاه  k ′در گروه  rرا نشان میدهد.

best practice gap ratio
technical gap ratio

1
2
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 zk ≧ ۰ , k = ۱,۲, … , Kو ≦ xk′ n , n = ۱, … , N

r
∑K
k=۱ zk xkn

۳۱۷

بررسی عملکرد نظام بانکی ایران با رویکرد شاخص بهرهوری مالمکوئیست-لیونبرگر

()۱۰

[D𝐼o (xkt ′ , ykt ′ )]−۱ = maxθ. t
t+۱
∑Tt=۱ ∑Kk=r ۱ zkt+۱ ykm
≧ θykt ′ m , m = ۱, … , M
, n = ۱, … , N

xkt ′ n

t+۱
∑Tt=۱ ∑Kk=r ۱ zkt+۱ xkn

≦
zk ≧ ۰ , k = ۱,۲, … , K

رابطٔه ( )۱۰مقدار تابع مسافت ستاندٔه بیندورهای در زمان  tبرای بنگاه  k ′در گروه  rرا
نشان میدهد.
()۱۱

, n = ۱, … , N

xkt ′ n

t+۱
∑Tt=۱ ∑Kk=۱ zkt+۱ xkn

≦
zk ≧ ۰ , k = ۱,۲, … , K

رابطٔه  Error! Reference source not found.نیز مقدار تابع مسافت عمومی در
زمان  tبرای بنگاه  k ′را نشان میدهد .همانطور که مالحظه میشود ،در مسئلٔه برنامهریزی
خطی فوق تمام مشاهدات مربوط به تمام بنگاه در همٔه دورههای زمانی برای ساختن مجموعٔه
مرجع مورد استفاده قرار میگیرند.

 ۴.۴شاخص چندمرزی مالمکوئیست-لیونبرگر
او ( )۲۰۱۰با استفاده از مفهوم چندمرزی و توابع مسافت جهتدار و فروض قابلیت دفع
ضعیف ستاندٔه نامطلوب و پیوستگی در مبدأ شاخص بهرهوری مالمکوئیست-لیونبرگر
( )MMLچندمرزی را ارائه کرد .به این منظور ،مجموعههای ستاندٔه معاصر ،بیندورهای،

weak disposability
null jointness

1
2
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و عمومی بر اساس فرض قابلیت دفع ضعیف  ۱و قابلیت دفع خنثی  ۲تعدیل شدند .این
مجموعهها در شکل  ۲نشان داده شدهاند .در این شکل ،فرض شده است دو گروه بنگاه (= 𝑅
 )۱,۲وجود دارند که در دورٔه زمانی  tو  𝑡 + ۱به فعالیت میپردازند.
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−۱

[D𝐺o (xkt ′ , ykt ′ )] = maxθ
t+۱
∑Tt=۱ ∑Kk=۱ zkt+۱ ykm
≧ θykt ′ m , m = ۱, … , M

۳۱۸

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

y
𝐼𝑃2

P
G

)(x

𝑃2𝑡+1
𝑡𝑃2

𝑃1𝑡+1
𝑡𝑃1

×

شکل u.۲نمایش مجموعههای ستاندٔه معاصر ،دورهای ،و عمومی

او ( )۲۰۱۰شاخص چندمرزی مالمکوئیست-لیونبرگر  MMLرا با استفاده از تابع مسافت
جهتدار (چونگ و همکاران )۱۹۹۷ ،و بر مبنای مجموعٔه ستاندٔه عمومی () )PG(xبهصورت
زیر تعریف کرده است:
) ۱+DG (xt ,yt ,ut

۱
MMLt+
) = ۱+D𝐺 (xOt+۱ ,yt+۱ ,ut+۱
t

()۱۲

O

DGO (x s , y s , us ) = {β: (x, y + βy, u − βu) ∈ PG (x), 𝑠 = 𝑡, 𝑡 + ۱

) PG (xبیانگر مجموعٔه ستاندٔه عمومی است .با فرض اینکه دو دورٔه  tو  t + ۱وجود دارد،
میتوان شاخص  MMLرا بهصورت زیر تجزیه کرد:
()۱۴

) ۱+Dt (xt ,yt ,ut

) ۱+DG (xt ,yt ,ut

۱
MMLt+
) = ۱+D𝐺 (xOt+۱ ,yt+۱ ,ut+۱ ) = ۱+Dt+۱ (xot+۱ ,yt+۱ ,ut+۱
t
o

O
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تابع مسافت جهتدار ستاندٔه عمومی بهصورت زیر تعریف میشود:
()۱۳
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𝐼𝑃1

۳۱۹

بررسی عملکرد نظام بانکی ایران با رویکرد شاخص بهرهوری مالمکوئیست-لیونبرگر

) ۱ t+۱ , y t+۱ , ut+۱
۱ + DIo (x t , y t , ut ) ۱ + Dt+
o (x
}
) ۱ + Dto (x t , y t , ut ) ۱ + DIo (x t+۱ , y t+۱ , ut+۱
) ۱ + DGo (x t , y t , ut ) ۱ + DIo (x t+۱ , y t+۱ , ut+۱
}
{×
) ۱ + DIo (x t , y t , ut ) ۱ + DGo (x t+۱ , y t+۱ , ut+۱

{×

۱
۱
) TEt+۱ (x t+۱ , y t+۱
BPRt,t+
TGRt,t+
t+۱
t+۱
{×}
} = ECtt+۱ × BPCtt+۱ × TGCtt+۱
=
{×
) TEt (x t , y t
BPRt,t+۱
TGRt,t+۱
t

t

()۱۵

D𝑡O (x s , y s , us ) = {β: (x, y + βy, u − βu) ∈ Prt (x), s = 𝑡, 𝑡 + ۱; r = ۱, … , R.

) Prt (xمجموعٔه ستاندٔه معاصر گروه  rرا نشان میدهد .تابع مسافت مجموعٔه ستاندٔه
بیندورهای بهصورت زیر تعریف میشود:
(s = t, t + ۱; r = ۱, … , R. )۱۶

DIO (x s , y s , us ) = {β: (x, y + βy, u − βu) ∈ PrI (x),

) PrI (xمجموعٔه ستاندٔه بیندورهای گروه  rرا نشان میدهد ،TEs .کارایی فنیو ECtt+۱

تغییر کارایی فنی از دورٔه  tبه دورٔه  𝑡 + ۱را نشان میدهد .اگر مقدار  ECtt+۱بزرگتر
(کوچکتر) از  ۱باشد ،بنگاهها در دورٔه  𝑡 + ۱نسبت به دورٔه  tفاصلٔه خود را از مرز ستاندٔه
معاصر کاهش (افزایش) دادهاند.
 BPCtt+۱نشاندهندٔه تغییر در نسبت فاصله با بهترین عملکرد در دو دوره است.
 PBCtt+۱ ≷ ۱پیشرفت فنی (پسرفت فنی) را نشان میدهد .بهعبارت دیگر BPCtt+۱ ،نشان
میدهد مرز تکنولوژی معاصر ) Pt(xبهسمت مرز تکنولوژی بیندورهای ) PI(xحرکت کرده
۱

تکنولوژی جهانی را نشان میدهد۱ < ۱( TGRt+۱ > ۱ .
 )TGRt+نشان میدهد شکاف فنی
t
t
بین مرز تکنولوژی گروه خاصی مانند  rبا مرز تکنولوژی جهانی توسط یک بنگاه معین افزایش
(کاهش) یافته است .بنابراین TGC ،اثر رهبری تکنولوژیک آن بنگاه را نشان میدهد .اگر

best practice gap ratio
technical gap ratio

1
2
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یا از آن دور شده است .پیشرفت فنی (پسرفت فنی) بهمعنای این است که تکنولوژی معاصر
در راستای افزایش (کاهش) ستاندٔه مطلوب و کاهش (افزایش) ستاندٔه نامطلوب حرکت کرده
است .بنابراین BPC ،اثر نوآوری را نشان میدهد.
۲
۱
 TGRt+میزان تغییر در نسبت شکاف فنی بین مرز تکنولوژی بیندورهای با مرز
t
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تابع مسافت جهتدار مبتنی بر مجموعٔه ستاندٔه معاصر برابر است با:

۳۲۰

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

۱
t+۱
 )MMLt+باشد ،نشان میدهد در فرایند تولید ستاندههای مطلوب
۱ < ۱( MML۱ > ۱
افزایش (کاهش) و ستاندههای نامطلوب کاهش (افزایش) یافته است .بهعبارت دیگر،
بهرهوری افزایش (کاهش) یافته است.

 ۴.۵محاسبٔه توابع مسافت جهتدار

()۱۷

⃗ 𝑡o (x t ′ , y t ′ ut ′ ; y t ′ − ut ′ ) = max β
D
k
k k
k
k
s.t
∑Kk=r ۱ zk ykm ≧ yk′ m + βg y , m = ۱, … , M
∑Kk=r ۱ zk ukj = uk′ j − βg u , j = ۱, … , J
∑Kk=r ۱ zk xkn ≦ xk′ n − βg x , n = ۱, … , N
zk ≧ ۰ , k = ۱,۲, … , K

رابطٔه مقدار تابع مسافت جهتدار ستانده در زمان  tبرای بنگاه  k ′در گروه  rرا نشان
میدهد.
⃗ 𝐼o (x t ′ , y t ′ ut ′ ; y t ′ − ut ′ ) = max β
D
k
k k
k
k

()۱۸

رابطٔه ( )۱۸مقدار تابع مسافت جهتدار ستاندٔه بیندورهای در زمان  tبرای بنگاه  k ′در
گروه  rرا نشان میدهد.
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s.t
t+۱ t+۱
r
∑Tt=۱ ∑K
(
) t
k=۱ zk ykm ≧ ۱ + β yk′ m , m = ۱, … , M
t
۱
∑Tt=۱ ∑Kk=r ۱ zkt+۱ ut+
kj = (۱ − β)uk′ j , j = ۱, … , J
t+۱
∑Tt=۱ ∑Kk=r ۱ zkt+۱ xkn
≦ xkt ′ n , n = ۱, … , N
zk ≧ ۰ , k = ۱,۲, … , K
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برای محاسبٔه توابع مسافت جهتدار مبتنی معاصر ،بیندورهای ،و عمومی بنگاه  𝑘′از
مسئلههای برنامهریزی خطی زیر استفاده میشود .فرض میشود در هر گروه مانند = 𝑟
𝑅  ۱, … ,تعداد  Krبنگاه وجود دارد .مجموع کل بنگاههای موردبررسی نیز برابر با  Kاست.

بررسی عملکرد نظام بانکی ایران با رویکرد شاخص بهرهوری مالمکوئیست-لیونبرگر

()۱۹

۳۲۱

⃗ Go (x t ′ , y t ′ ut ′ ; y t ′ − ut ′ ) = max β
D
k
k k
k
k
s.t
t+۱
∑Tt=۱ ∑Kk=۱ zkt+۱ ykm
≧ (۱ + β)ykt ′ m , m = ۱, … , M
, j = ۱, … , J

− β)utk′ j

, n = ۱, … , N

= (۱

xkt ′ n

۱
∑Tt=۱ ∑Kk=۱ zkt+۱ ut+
kj
t+۱
∑Tt=۱ ∑Kk=۱ zkt+۱ xkn

≦
zk ≧ ۰ , k = ۱,۲, … , K

ستاندهها و نهادههای مورداستفاده در قالب رویکردهای واسطهگری ،تولید ،و سود/درآمد
در این مطالعه به شرح جدول  ۱است:

www.Maxdea.cn

1
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مالمکوئیست-لیونبرگر تعدیلیافته با درنظرگرفتن ستاندٔه نامطلوب استفاده شده است .این
تخمینها با استفاده از نرمافزار  ۱ Maxedeaانجام گرفته و دادههای این پژوهش از لوح
فشردٔه «گزارش عملکرد نظام بانکی کشور» طی سالهای  ۱۳۸۷تا  ۱۳۹۵استخراج شده
است .پژوهشکدٔه پولی و بانکی کشور (متعلق به بانک مرکزی) این لوح را ساالنه منتشر
میکند .جامعٔه آماری این پژوهش دربرگیرندٔه  ۲۴بانک دولتی و خصوصی در ایران شامل
اقتصاد نوین ،انصار ،آینده ،پارسیان ،پاسارگاد ،پستبانک ،حکمت ایرانیان ،دی ،سامان،
سرمایه ،سینا ،شهر ،کارآفرین ،تجارت ،توسعٔه تعاون ،توسعٔه صادرات ،رفاه کارگران ،سپه،
صادرات ،صنعت و معدن ،کشاورزی ،مسکن ،ملت ،و ملی است .دادههای مربوط به
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رابطٔه ( )۱۹مقدار تابع مسافت عمومی در زمان  tبرای بنگاه  k ′را نشان میدهد.
همانطور که مالحظه میشود ،مسئلٔه برنامهریزی خطی فوق تمام مشاهدات مربوط به تمام
بنگاه در همٔه دورههای زمانی برای ساختن مجموعٔه مرجع مورد استفاده قرار میگیرند.
جواب بهینه برای مسئلٔه برنامهریزی فوق مقدار تابع مسافت جهتدار ستانده را نشان
میدهد .با توجه به ویژگیهای تابع مسافت جهتدار ستانده کمترین مقدار برای  ،βبرابر با
صفر است؛ یعنی دیگر امکان افزایش ستاندههای مطلوب و کاهش ستاندههای نامطلوب وجود
ندارد .بهعبارت دیگر ،بنگاه کارا بوده و حداکثر تولید ممکن را انجام میدهد.
لذا در این مطالعه ،از توابع مسافت برای محاسبٔه شاخص بهرهوری مالمکوئیست بدون
درنظرگرفتن ستاندٔه نامطلوب ،و نیز از توابع مسافت جهتدار برای تخمین شاخص بهرهوری

۳۲۲

۱۳۹۸  تابستان/۴۰  شماره/سال دوازدهم

[ DOR: 20.1001.1.26453355.1398.12.40.3.9 ]
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۱ جدول
زیان/ و سود، واسطهگری،متغیرهای ستانده و نهادٔه استفادهشده در رویکردهای تولید
نهاده

ستانده

مجموع هزینههای پرسنلی
(personnel expenses)

تسهیالت وام
(total customer loans)

other مجموع سایر هزینههای عملیاتی
operating expenses

سایر درآمدها
(total other earning assets,
other income, net
commission, net fee and net
)trading income

رویکرد

تولید
(production)

مجموع سپردههای در نزد بانک
(Deposits and short term
funding)
مجموع سپردههای در نزد بانک
(deposits and short term
funding)
داراییهای ثابت بانک
(total fixed assets)

تسهیالت وام
(total customer loans)
سایر درآمدها
(total other earning assets,
other income, net
commission, net fee and net
trading income)

واسطهگری
(intermediation)

مجموع هزینههای پرسنلی
(personnel expenses)
مجموع سایر هزینههای عملیاتی
(other operating expenses)

خالص درآمدهای بهرهای (سود
پرداختی به سپردهها منهای سود
)حاصل از تسهیالت
(net interest revenue)

مجموع سایر هزینههای عملیاتی
(other operating expenses)

سایر درآمدها
(other income, net
commission, net fee and net
trading income)

سود
Profit

بررسی عملکرد نظام بانکی ایران با رویکرد شاخص بهرهوری مالمکوئیست-لیونبرگر

۳۲۳

 ۵ارائٔه نتایج

 ۱.۵بررسی فرضیٔه معناداری لحاظ ستاندٔه نامطلوب

Wilcoxon Signed Ranks
Sign

1
2

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1398.12.40.3.9

در این قسمت ،فرضیٔه معناداری اثر لحاظ ستاندٔه نامطلوب ریسک اعتباری در میزان کارایی
و بهرهوری بانکهای خصوصی و دولتی ایران با استفاده از آزمون رتبه های عالمتگذاریشده
ویلکاکسون  ۱و آزمون عالمت  ۲بررسی شده است .نتایج حاصل به شرح جداول ذیل است.
فرضیٔه صفر این آزمونها عدم تأثیر واردکردن متغیر ستاندٔه نامطلوب در مقدار کارایی و
بهرهوری بانکهای خصوصی و دولتی در طول دورٔه مورد بررسی است.
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اهداف این پژوهش بررسی وجود تفاوت بین مقادیر کارایی و بهرهوری بانکهای ایران بر
اساس سه رویکرد تولید ،واسطهگری ،و سود بین بانکهای خصوصی و دولتی و لحاظکردن
ستاندٔه نامطلوب ریسک اعتباری (مجموع مطالبات سررسید گذشته ،معوق ،و
مشکوکالوصول) است .این اهداف در قالب فرضیههای زیر بررسی شده است:
 نتایج حاصل از اندازهگیری کارایی و بهرهوری بانکهای ایران بر اساس رویکردهای
تولید ،واسطهگری ،و سود تفاوت دارد.
 واردکردن ستاندٔه نامطلوب ریسک اعتباری اثر معناداری در کارایی و بهرهوری بانکها
دارد.
 تفاوت معناداری بین کارایی و بهرهوری بانکهای خصوصی و دولتی در ایران وجود دارد.
بهمنظور بررسی فرضیههای فوق از آزمونهای آماری ناپارامتریک استفاده شده است.
متغیر اصلی در این آزمونها میانگین کارایی و بهرهوری و اجزای آن برای هر بانک در دورٔه
مورد بررسی است .فرضیههای فوق برای پنج شاخص کارایی ،شاخص بهرهوری ،شاخص
تغییرات کارایی ،شاخص تغییرات شکاف مرز کارایی ،و شاخص تغییرات شکاف فنی بر اساس
سه رویکرد و با لحاظ ستاندٔه نامطلوب ریسک اعتباری و بدون لحاظ آن بررسی شده است.
نتایج آزمون فرضیات فوق به شرح زیر است:

۳۲۴

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

جدول ۲
آزمون معناداری اثر ستاندٔه نامطلوب ریسک اعتباری در شاخصهای کارایی ،بهرهوری ،و اجزای
آنها
فرضیه

Z

سطح خطا

-۴٫۳۷۲
-۴٫۱۰۷
-۴٫۳۷۲
-۱٫۰۹۰
-۲٫۰۲۵
-۱٫۱۱۷
-٫۴۲۹
-٫۹۹۱
-۲٫۵۸۵
-۱٫۰۲۹
-۱٫۷۰۹
-۲٫۲۵۷
-۲٫۱۵۴
-۱٫۵۱۴
-۲٫۰۳۸

۰
۰
۰
۰٫۲۷۶
۰٫۰۴۳
۰٫۲۶۴
۰٫۶۶۸
۰٫۳۲۲
۰٫۰۱
۰٫۳۰۴
۰٫۰۸۸
۰٫۰۲۴
۰٫۰۳۱
۰٫۱۳
۰٫۰۴۲

۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۰
۰٫۴۲۴
۰٫۰۳۱
۰٫۴۲۴
۰٫۳۰۷
۰٫۳۸۳
۰٫۰۰۴
۰٫۵۴۱
۰٫۲۳۰
۰٫۱۵۲
۰٫۰۰۲
۰٫۳۰۷
۰٫۰۳۵

*عالئم اختصاری استفادهشده در این جدول و جداول بعدی به شرح زیر است E :نشاندهندٔه کاراییML ،
شاخص بهرهوری EC ،تغییرات کارایی BPC ،تغییرات مرز کارایی TGRC ،تغییرات شکاف فنی I ،رویکرد
واسطهگری P ،رویکرد تولید Pr ،رویکرد سود u ،لحاظکردن ستاندٔه نامطلوب ریسک اعتباری ،و  Tلحاظنکردن
ستاندٔه نامطلوب ریسک اعتباری .بطور مثال منظور از  PU-ECهمان تغییرات کارایی( )ECدر رویکرد تولید()P
بالحاظ کردن ستانده نامطلوب ریسک اعتباری( )Uمی باشد.

است ،درحالیکه نتایج بهرهوری را از نظر آماری متأثر نمیسازد.
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بر اساس نتایج بهدستآمده ،ستاندٔه نامطلوب اثر معناداری در مقادیر کارایی بهدستآمده
بر اساس رویکردهای تولید و سود دارد .همچنین ،اثر ستاندٔه نامطلوب در میزان تغییرات
کارایی رویکرد واسطه گری و تولید و سود و تغییرات فنی بر اساس رویکرد سود معنادار است.
بهاینترتیب ،میتوان ادعا کرد لحاظ ستاندٔه نامطلوب دارای اثر معناداری در مقدار کارایی
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*E-IU = E-IT
E-PU = E-PT
E-Pr-U = E-PrT
IU-MI = IT-MI
IU-EC = IT-EC
IU-BPC = IT-BPC
IU-TGRC = IT-TGRC
PU-MI = PT-MI
PU-EC = PT-EC
PU-BPC = PT-BPC
PU-TGRC = PT-TGRC
PrU-MI = PrT-MI
PrU-EC = PrT-EC
PrU-BPC = PrT-BPC
PrU-TGRC = PrT-TGRC

Wilcoxon Signed Ranks

Sign
سطح خطا

بررسی عملکرد نظام بانکی ایران با رویکرد شاخص بهرهوری مالمکوئیست-لیونبرگر

۳۲۵

 ۲.۵بررسی فرضیٔه معناداری وجود تفاوت بین عملکرد بانکهای خصوصی و
دولتی
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در این قسمت ،فرضیٔه وجود تفاوت معنادار بین شاخصهای بهرهوری و کارایی در بانکهای
خصوصی و دولتی ایران با استفاده از آزمونهای ناپارامتریک  Mann-Whitneyو
 Wilcoxonبررسی شده است .فرضیٔه صفر این آزمونها عدم تأثیر نوع مالکیت بانک در
میزان کارایی و بهرهوری بانکهاست .نتایج حاصل به شرح جدول  ۳است.
بر اساس نتایج بهدستآمده ،نوع مالکیت بانکها (خصوصی یا دولتیبودن) در شاخص
تغییر شکاف مرز کارایی در رویکرد واسطهگری (بدون لحاظ ریسک اعتباری) ،در شاخص
بهرهوری مالمکوئیست در رویکرد واسطهگری (با لحاظ ریسک اعتباری) ،در شاخص تغییر
شکاف مرزکارایی در رویکرد تولید (بدون لحاظ ریسک اعتباری و با لحاظ آن) ،در شاخص
تغییرات شکاف فنی در رویکرد سود (با و بدون لحاظ ریسک اعتباری) ،و در شاخص کارایی
در رویکرد سود (با و بدون لحاظ ستاندٔه ریسک اعتباری) اثر معناداری دارد.
بنابراین ،نوع مالکیت بانکها (خصوصی یا دولتی) تأثیر معناداری در شاخصهای تغییر
شکاف مرز کارایی در رویکرد واسطهگری (بدون لحاظ ریسک اعتباری) ،در شاخص بهرهوری
مالمکوئیست در واسطه گری (با لحاظ ریسک اعتباری) ،در شاخص تغییر شکاف مرزکارایی
در رویکرد تولید (بدون لحاظ ریسک اعتباری و با لحاظ آن) ،در شاخص تغییرات شکاف فنی
در رویکرد سود و ( با و بدون لحاظ ریسک اعتباری) و شاخص کارایی بر اساس رویکرد سود
(با و بدون لحاظ ستاندٔه ریسک اعتباری) دارد .با توجه به نتایج آزمون فرضیه ،میتوان ادعای
تأثیر نوع مالکیت را در شاخصهای رویکرد سود و زیان پذیرفت .در رابطه با سایر رویکردها،
چون نوع مالکیت در اکثریت شاخصها اثرگذار نبوده است ،نمیتوان فرضیٔه مذکور را پذیرفت.
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۳۲۶

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

جدول ۳
آزمون وجود تفاوت معنادار بین شاخصهای کارایی ،بهرهوری ،و اجزای آن در بین بانکهای
خصوصی و دولتی
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
سطح خطا

۵۲٫۰۰۰
۹۷٫۰۰۰
-۱٫۱۳۲
٫۲۷۶b

۵۱٫۰۰۰
۱۸۷٫۰۰۰
-۱٫۲۱۷
٫۲۵۱b

۲۰٫۵۰۰
۶۵٫۵۰۰
-۲٫۹۱۶
٫۰۰۲b

۶۵٫۰۰۰
۱۱۰٫۰۰۰
-٫۳۹۷
٫۷۱۸b

۳۷٫۰۰۰
۸۲٫۰۰۰
-۱٫۹۸۱
٫۰۴۹b

۵۴٫۰۰۰
۹۹٫۰۰۰
-۱٫۰۹۹
٫۳۲۹b

شاخص

IU-BPC

IU-TGRC

PT-MI

PT-EC

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
سطح خطا

۶۶٫۰۰۰
۱۱۱٫۰۰۰
-٫۳۴۰
٫۷۶۰b

۶۳٫۰۰۰
۱۹۹٫۰۰۰
-٫۵۱۱
٫۶۳۷b

۵۱٫۰۰۰
۹۶٫۰۰۰
-۱٫۱۸۹
٫۲۵۱b

۴۸٫۵۰۰
۹۳٫۵۰۰
-۱٫۳۵۲
٫۱۸۷b

PT-TGRC PT-BPC

شاخص

PU-MI

PU-EC

PrT-MI

PrT-EC

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
سطح خطا

۴۲٫۰۰۰
۸۷٫۰۰۰
-۱٫۶۹۸
۰٫۰۹۵b

۵۶٫۰۰۰
۱۹۲٫۰۰۰
-۰٫۹۷۷
۰٫۳۸۸b

۲۸٫۰۰۰
۷۳٫۰۰۰
-۲٫۴۹۱
۰٫۰۱۲b

۶۲٫۰۰۰
۱۰۷٫۰۰۰
-٫۵۶۶
۰٫۵۹۸b

۶۲٫۰۰۰
۱۸۲٫۰۰۰
-٫۳۲۸
۰٫۷۷۰b

۵۸٫۰۰۰
۱۰۳٫۰۰۰
-۰٫۵۶۷
۰٫۵۹۹b

PrTTGRC

PrU-MI

PrU-EC

PrU-BPC

PrUTGRC

۴۳٫۰۰۰
۸۸٫۰۰۰
-۱٫۴۶۱
٫۱۵۵b

۲۷٫۰۰۰
۱۴۷٫۰۰۰
-۲٫۴۱۵
٫۰۱۵

۵۵٫۰۰۰
۱۷۵٫۰۰۰
-٫۷۴۵
٫۴۸۲b

۵۰٫۰۰۰
۹۵٫۰۰۰
-۱٫۰۴۸
٫۳۱۸b

۴۴٫۵۰۰
۸۹٫۵۰۰
-۱٫۳۷۲
٫۱۷۴b

۲۶٫۰۰۰
۱۴۶٫۰۰۰
-۲٫۴۷۵
٫۰۱۲

E-IT

E-IU

E-PT

E-PU

E-PrT

E-Pr-U

۵۰٫۰۰۰
۹۵٫۰۰۰
-۱٫۲۴۶
۰٫۲۲۹b

۴۹٫۰۰۰
۹۴٫۰۰۰
-۱٫۳۱۶
۰٫۲۰۷b

۶۴٫۰۰۰
۲۰۰٫۰۰۰
-۰٫۴۵۵
۰٫۶۷۷b

۵۸٫۵۰۰
۱۰۳٫۵۰۰
-۰٫۷۹۰
۰٫۴۵۲b

۳۰٫۰۰۰
۷۵٫۰۰۰
-۲٫۲۳۶
۰٫۰۲۵b

۳۰٫۰۰۰
۷۵٫۰۰۰
-۲٫۲۴۶
۰٫۰۲۵b

شاخص PrT-BPC
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
سطح خطا
شاخص
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
سطح خطا

PU-TGRC PU-BPC

منبع :یافتههای نگارنده

 ۳.۵بررسی فرضیٔه معناداری تفاوت بین شاخصهای کارایی و بهرهوری بر اساس
رویکردهای مختلف تعیین ستاندهها و نهادهها
یکی دیگر از اهداف پژوهش بررسی اثر تعیین ستاندهها و نهادههای نظام بانکی بر اساس
رویکردهای واسطهگری ،تولید ،و سود در میزان شاخصهای کارایی و بهرهوری بهدستآمده
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۳۵٫۰۰۰
۸۰٫۰۰۰
-۲٫۰۹۵
٫۰۳۷

۵۸٫۰۰۰
۱۹۴٫۰۰۰
-٫۷۹۳
٫۴۵۲b
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شاخص

IT-MI

IT-EC

IT-BPC

IT-TGRC

IU-MI

IU-EC

۳۲۷

بررسی عملکرد نظام بانکی ایران با رویکرد شاخص بهرهوری مالمکوئیست-لیونبرگر

است .به این منظور ،شاخصهای بهدستآمده بر اساس سه رویکرد را با استفاده از آزمونهای
 Friedmanو  Kendallمقایسه کردهایم .فرضیٔه صفر این آزمونها عدم تفاوت معنادار بین
شاخصهای بهدست آمده بر اساس سه رویکرد است .نتایج حاصل به شرح جداول ذیل است:

Hypothesis

E-IT= E-PT= E-PrT

E-IU= E-PU=E-PrU

Kendall's W Test

Friedman Test
N

۲۷

N

۲۷

Chi-Square

۹٫۱۴۶

Kendall's Wa

۰٫۱۶۹

df

۲

Chi-Square

۹٫۱۴۶

Asymp. Sig.

۰٫۰۱۰

Df

۲

Asymp. Sig.

۰٫۰۱۰

N

۲۷

N

۲۷

Chi-Square
df

۱۸٫۷۷۹
۲

Kendall's Wa
Chi-Square

۰٫۳۴۸
۱۸٫۷۷۹

Asymp. Sig.

۰٫۰۰۰

Df
Asymp. Sig.

۲
۰٫۰۰۰

بر اساس نتایج جدول  ،۴آزمون فریدمن و کندال حاکی از تفاوت معنادار بین شاخص
کارایی (بدون لحاظ ستاندٔه نامطلوب ریسک اعتباری) بهدستآمده بر اساس رویکردهای
واسطهگری ،تولید ،و سود است .بهعبارت دیگر ،نوع رویکرد انتخابشده در انتخاب

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1398.12.40.3.9

ستاندهها و نهاده نتایج کارایی را متأثر میسازد .همچنین ،نتایج حاکی از تفاوت معنادار بین
شاخص کارایی (با لحاظ ستاندٔه نامطلوب ریسک اعتباری) بهدستآمده بر اساس رویکردهای
واسطهگری ،تولید ،و سود است؛ بهعبارت دیگر ،نوع رویکرد انتخابشده در انتخاب
ستاندهها و نهاده نتایج کارایی را متأثر میسازد.
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جدول ۴
آزمون برابری شاخص کارایی بر اساس سه رویکرد مختلف ،بدون لحاظ ریسک اعتباری و با
لحاظ ریسک اعتباری

۳۲۸

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

جدول ۵
آزمون برابری شاخص بهرهوری بر اساس رویکردهای مختلف ،بدون لحاظ ریسک اعتباری و با
لحاظ ریسک اعتباری
Hypothesis

IT-MI= PT-MI= PrT-MI

Friedman Test
N

۲۴

N

Chi-Square

۵٫۳۳۳

Kendall's
Wa

۰٫۱۱۱

df

۲

Chi-Square

۵٫۳۳۳

Asymp. Sig.

۰٫۰۶۹

Df
Asymp. Sig.

۲
۰٫۰۶۹

N

۲۴

N

۲۴

Chi-Square

۰٫۵۸۳

Kendall's
Wa

۰٫۰۱۲

df
Asymp. Sig.

۲
۰٫۷۴۷

Chi-Square
Df

۰٫۵۸۳
۲

Asymp. Sig.

۰٫۷۴۷

بر اساس نتایج جدول  ،۵آزمون فریدمن و کندال حاکی از تفاوت معنادار بین شاخص
بهرهوری (بدون لحاظ ستاندٔه نامطلوب ریسک اعتباری) بهدستآمده بر اساس رویکردهای
واسطهگری ،تولید ،و سود در سطح خطای  ۱۰درصد است .بهعبارت دیگر ،نوع رویکرد
انتخابشده در انتخاب ستاندهها و نهاده مقادیر شاخص بهرهوری را متأثر میسازد.
همچنین ،تفاوت معنادار بین شاخص بهرهوری (با لحاظ ستاندٔه نامطلوب ریسک اعتباری)
بهدستآمده بر اساس رویکردهای واسطهگری ،تولید ،و سود وجود ندارد .بهعبارت دیگر،

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1398.12.40.3.9

نوع رویکرد انتخابشده در انتخاب ستاندهها و نهاده مقادیر شاخص بهرهوری را متأثر
نمیسازد.
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IT-MI = PT-MI= PrT-MI

Kendall's W Test
۲۴

۳۲۹

بررسی عملکرد نظام بانکی ایران با رویکرد شاخص بهرهوری مالمکوئیست-لیونبرگر

جدول ۶
آزمون برابری شاخص تغییرات کارایی بر اساس رویکردهای مختلف ،بدون لحاظ ریسک اعتباری
و با لحاظ ریسک اعتباری
Hypothesis

IT-EC= PrT-EC= PT-EC

Friedman Test
N

۲۴

N

Chi-Square
df

۱۸٫۸۲۲
۲

Kendall's Wa
Chi-Square

۰٫۳۹۲
۱۸٫۸۲۲

Asymp. Sig.

۰٫۰۰۰

Df

۲

Asymp. Sig.

۰٫۰۰۰

N

۲۴

N

۲۴

Chi-Square

۵٫۹۱۹

Kendall's Wa

۰٫۱۲۳

df
Asymp. Sig.

۲
۰٫۰۵۲

Chi-Square
Df

۵٫۹۱۹
۲

Asymp. Sig.

۰٫۰۵۲

بر اساس نتایج جدول  ،۶آزمون فریدمن و کندال حاکی از تفاوت معنادار بین شاخص
تغییرات کارایی (بدون لحاظ ستاندٔه نامطلوب ریسک اعتباری) بهدستآمده بر اساس
رویکردهای واسطهگری ،تولید ،و سود است .بهعبارت دیگر ،نوع رویکرد انتخابشده در
انتخاب ستاندهها و نهاده مقادیر شاخص تغییرات کارایی را متأثر میسازد .عالوهبراین ،نتایج
حاکی از تفاوت معنادار بین شاخص تغییرات کارایی (با لحاظ ستاندٔه نامطلوب ریسک
اعتباری) بهدستآمده بر اساس رویکردهای واسطهگری ،تولید ،و سود در سطح خطای ۱۰
درصد است .بهعبارت دیگر ،نوع رویکرد انتخابشده در انتخاب ستاندهها و نهاده مقادیر
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IU-EC=PU-EC=PrU-EC

Kendall's W Test
۲۴

شاخص تغییرات کارایی را متأثر میسازد.
] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1398.12.40.3.9

۳۳۰

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

جدول ۷
آزمون برابری شاخص تغییرات مرز کارایی بر اساس رویکردهای مختلف ،بدون لحاظ ریسک
اعتباری و با لحاظ ریسک اعتباری
Hypothesis
IT-BPC= PT-BPC= PrT-BPC

Friedman Test
N

۲۴

N

Chi-Square
df

۹٫۲۵۰
۲

Kendall's Wa
Chi-Square

۰٫۱۹۳
۹٫۲۵۰

Asymp. Sig.

۰٫۰۱۰

Df

۲

Asymp. Sig.

۰٫۰۱۰

N

۲۴

N

۲۴

Chi-Square

۴٫۷۲۹

Kendall's Wa

۰٫۰۹۹

df
Asymp. Sig.

۲
۰٫۰۹۴

Chi-Square
Df

۴٫۷۲۹
۲

Asymp. Sig.

۰٫۰۹۴

بر اساس نتایج جدول  ،۷آزمون فریدمن و کندال حاکی از تفاوت معنادار بین شاخص
تغییرات مرز کارایی (بدون لحاظ ستاندٔه نامطلوب ریسک اعتباری) بهدستآمده بر اساس
رویکردهای واسطهگری ،تولید ،و سود است .بهعبارت دیگر ،نوع رویکرد انتخابشده در
انتخاب ستاندهها و نهاده مقادیر شاخص تغییرات مرز کارایی را متأثر میسازد .عالوهبراین،
نتایج حاکی از تفاوت معنادار بین شاخص تغییرات مرز کارایی (با لحاظ ستاندٔه نامطلوب
ریسک اعتباری) بهدستآمده بر اساس رویکردهای واسطهگری ،تولید ،و سود در سطح
خطای  ۱۰درصد است .بهعبارت دیگر ،نوع رویکرد انتخابشده در انتخاب ستاندهها و نهاده
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IU-BPC= PU-BPC= PrU-BPC

Kendall's W Test
۲۴

مقادیر شاخص تغییرات مرز کارایی را متأثر میسازد.
] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1398.12.40.3.9

۳۳۱

بررسی عملکرد نظام بانکی ایران با رویکرد شاخص بهرهوری مالمکوئیست-لیونبرگر

جدول ۸
آزمون برابری شاخص تغییرات شکاف فنی بر اساس رویکردهای مختلف ،بدون لحاظ ریسک
اعتباری و با لحاظ ریسک اعتباری
Hypothesis
IT-TGRC= PT-TGRC= PrTTGRC

Friedman Test
N

۲۴

N

Chi-Square
df

۱٫۲۰۰
۲

Kendall's Wa
Chi-Square

۰٫۰۲۵
۱٫۲۰۰

Asymp. Sig.

۰٫۵۴۹

df

۲

Asymp. Sig.

۰٫۵۴۹

N

۲۴

N

۲۴

Chi-Square

۵٫۰۸۳

Kendall's Wa

۰٫۱۰۶

df
Asymp. Sig.

۲
۰٫۰۷۹

Chi-Square
Df

۵٫۰۸۳
۲

Asymp. Sig.

۰٫۰۷۹

بر اساس نتایج جدول  ،۸آزمون فریدمن و کندال حاکی از عدم تفاوت معنادار بین شاخص
تغییرات شکاف فنی (بدون لحاظ ستاندٔه نامطلوب ریسک اعتباری) بهدستآمده بر اساس
رویکردهای واسطهگری ،تولید ،و سود است .بهعبارت دیگر ،نوع رویکرد انتخابشده در
انتخاب ستاندهها و نهاده مقادیر شاخص تغییرات شکاف فنی را متأثر نمیسازد .همچنین،
تفاوت معنادار بین شاخص تغییرات شکاف فنی (با لحاظ ستاندٔه نامطلوب ریسک اعتباری)
بهدستآمده بر اساس رویکردهای واسطهگری ،تولید ،و سود در سطح خطای  ۱۰درصد
وجود دارد .بهعبارت دیگر ،نوع رویکرد انتخابشده در انتخاب ستاندهها و نهاده مقادیر

تغییرات کارایی و بهرهوری نشاندهندٔه تفاوت معنادار است .در مجموع ،میتوان ادعا کرد
لحاظ ستاندٔه نامطلوب اثر معناداری در کارایی و بهرهوری بانکهای خصوصی و دولتی ایران
در طول دورٔه مورد بررسی داشته است.

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1398.12.40.3.9

شاخص تغییرات شکاف فنی را متأثر میسازد .در حالت کلی ،از میان پنج شاخص کارایی،
بهرهوری ،و اجزای آن بر اساس رویکرد تولید چهار شاخص با و بدون لحاظ ریسک اعتباری
تفاوت معناداری داشتهاند .شاخصهای کارایی و بهرهوری چندمرزی مالمکوئیست بر اساس
رویکردهای واسطهگری و سود و زیان از نظر آماری تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند .اما،
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IU-TGRC= PU-TGRC= PrUTGRC

Kendall's W Test
۲۴

۳۳۲

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

 ۴.۵محاسبٔه شاخصهای کارایی و بهرهوری بانکها

در نهایت ،کارایی و بهرهوری همراه با اجزای آن برای هر گروه از بانکها با احتساب و بدون
احتساب ریسک اعتباری بهعنوان ستاندٔه نامطلوب و بر اساس رویکردهای واسطهگری،
تولید ،و سود/زیان محاسبه شدهاند .بهاینترتیب ،هریک از شاخصها بر اساس لحاظ ریسک
اعتباری و نوع رویکرد در انتخاب ستاندهها و نهادهها در شش حالت محاسبه شدهاند .خالصٔه
۱
نتایج بهدستآمده به شرح زیر است:

بر اساس نتایج حاصل ،میزان کارایی بانکهای خصوصی بر اساس مدل واسطهگری و بدون
لحاظ ستاندٔه نامطلوب ،روند نامنظمی دارد .میزان متوسط کارایی بانکهای دولتی نسبت
به بانکهای خصوصی ،بدون لحاظ ستاندٔه نامطلوب ،باالتر است .میانگین کل کارایی حاکی
از روند نامنظم برای صنعت بانکداری ایران است .میزان کارایی بانکهای خصوصی با لحاظ
ستاندٔه نامطلوب روند نامنظمی را طی کرده است .میزان متوسط کارایی بانکهای دولتی
نسبت به بانکهای خصوصی با لحاظ ستاندٔه نامطلوب بیشتر است .میانگین کل کارایی
صنعت بانکداری ایران ،بر اساس رویکرد واسطهگری و لحاظ ستاندٔه نامطلوب ،روندی
نامنظم دارد .میزان کارایی بانکهای خصوصی و دولتی بر اساس رویکرد واسطهگری با لحاظ
ستاندٔه نامطلوب بیشتر از حالتی است که ستاندٔه نامطلوب لحاظ نمیشود .این مسئله نشان
میدهد کاهش ریسک اعتباری در قبال کاستن از ستاندٔه مطلوب در سطح ثابت نهاده صورت
پذیرفته است.

حاصل از تخمین منجر به حجیمشدن گزارش نهایی می شد ،لذا در این مقاله تنها نتایج حاصل در رویکرد واسطهگری گزارش
میشود .بقیٔه نتایج به درخواست خوانندگان قابلِارائه است.

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1398.12.40.3.9

 ۱با توجه به اینکه نتایج حاصل از تخمین کارایی و اجزای آن در شش حالت مختلف صورت گرفته است ،گزارش جداول نتایج

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

 ۱.۴.۵محاسبٔه کارایی بانکها
 رویکرد واسطهگری

۳۳۳

بررسی عملکرد نظام بانکی ایران با رویکرد شاخص بهرهوری مالمکوئیست-لیونبرگر

جدول ۹
مقدار کارایی بانکها در رویکرد واسطهگری با/بدون لحاظ ستاندٔه نامطلوب
با لحاظ ستاندٔه نامطلوب
۸۹

۹۰

انصار

۱

۰ ٫۶ ۱ ۱

DMU

۸۷

۸۸

آینده

۱

۰ ٫۹ ۱ ۰ ٫۶ ۸ ۱

دی

۰٫۷۱ ۰٫۷۷ ۱

قرضالحسنٔه مهر ایران

۱

۱

۱

گردشگری

۹۲

۹۳

۹۴

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱
۱

۱

۱

۱

قوامین

۱

۱

۱

۱

حکمت ایرانیان

۱

۱

۰ ٫۹ ۲ ۱

کارآفرین

۰٫۹۹ ۰٫۸۶ ۱
۱

ملت
پارسیان

۱

پاسارگاد

۱

۱

۱

صادرات

۰ ٫۹ ۷ ۱

۰ ٫۹ ۵ ۱

۱

۰٫۹۷ ۰٫۸۸

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۰٫۷۷ ۱

سامان

۰ ٫۸ ۶

۱

۱

سرمایه

۱

۱

۱

سینا

۱

شهر
تجارت

۰ ٫۸ ۴ ۱

۰٫۵۷ ۰٫۸۸ ۰٫۹۰ ۱

۱

۱

۱

۱

۱

۰ ٫۶ ۰ ۱

۱

۱

۱

۱

۰ ٫۹ ۴

۱

۱

۱

۰ ٫۹ ۳ ۰ ٫۸ ۲ ۰ ٫۷ ۳ ۰ ٫۷ ۶ ۰ ٫۷ ۴

مسکن

۱

۱

۱

ملی

۰ ٫۸ ۱

۱

۱

۱

۱

۱

توسعٔه تعاون

۱

۱

۱

۰ ٫۸ ۶ ۱

۱

۱

۱

۰٫۵۲ ۰٫۸۲ ۱

۱

۰ ٫۹ ۴ ۰ ٫۸ ۱ ۱

۰ ٫۶ ۹ ۰ ٫۸ ۵ ۰ ٫۹ ۰ ۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۰ ٫۷ ۰ ۰ ٫۷ ۶ ۰ ٫۸ ۱ ۱

۰ ٫۸ ۴ ۱

۱

۱

۰٫۳۵ ۰٫۳۴ ۰٫۶۱ ۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۰٫۹۹ ۰٫۷۹

۱

۱

۱

۰ ٫۷ ۲ ۰ ٫۷ ۶ ۰ ٫۹ ۸ ۱
۰٫۴۴

۱

۰٫۲۲

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۰ ٫۴ ۸

۱

۱

۰ ٫۸ ۴ ۰ ٫۴ ۷ ۱

۱

۱

۰٫۶۷ ۰٫۹۱ ۰٫۹۸ ۰٫۷۷ ۰٫۸۴ ۰٫۶۶ ۰٫۸۰

۱

۱

۰ ٫۹ ۸ ۱

۰ ٫۸ ۴ ۰ ٫۷ ۱ ۰ ٫۸ ۹

۱

۰ ٫۸ ۳ ۰ ٫۶ ۹
۱

۰ ٫۹ ۲ ۰ ٫۷ ۹ ۱

۱

۰ ٫۸ ۹ ۱

۱

۰٫۳۶ ۰٫۴۳ ۰٫۲۸ ۰٫۴۶

۱

۱

۱

۱

۰٫۶۴ ۰٫۶۸ ۰٫۶۹ ۰٫۵۵ ۰٫۴۴ ۱

۰ ٫۸ ۹ ۰ ٫۹ ۳ ۱
۰ ٫۹ ۳ ۱

۱
۱

۱
۱

۱

۱

۰ ٫۹ ۷ ۰ ٫۸ ۳ ۱
۱
۱

۱

۰ ٫۹ ۰ ۱

۱
۰٫۵۲
۱

۰٫۸۵ ۰٫۷۸ ۰٫۸۶ ۰٫۶۳ ۰٫۸۶ ۱
۱

۰٫۶۲ ۱

۰٫۸۳ ۰٫۸۷ ۱
۰ ٫۸ ۳ ۱
۱

۱

۰ ٫۸ ۰ ۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۰٫۷۸ ۰٫۸۳ ۱

۱
۱
۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

منبع :محاسبات نگارنده

 رویکرد تولید
بر اساس نتایج حاصل از تخمین کارایی در رویکرد تولید ،میزان کارایی بانکهای خصوصی
بر اساس رویکرد تولید و بدون لحاظ ستاندٔه نامطلوب ،روند نامنظمی دارد .میزان متوسط
کارایی بانکهای دولتی نسبت به بانکهای خصوصی ،بدون لحاظ ستاندٔه نامطلوب ،باالتر
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سپه

۰٫۹۹ ۰٫۸۸
۱

۱

۱

۱

۱

۱

توسعٔه صادرات

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۰ ٫۸ ۶ ۰ ٫۳ ۸ ۱

۰٫۶۶

۰ ٫۸ ۵ ۰ ٫۹ ۸ ۱
۱

۱

صنعت و معدن

۱

۰ ٫۸ ۴ ۰ ٫۷ ۰ ۰ ٫۷ ۶ ۰ ٫۸ ۱ ۱

۱

پستبانک

۰ ٫۹ ۴ ۰ ٫۹ ۵ ۱
۰٫۶۸ ۰٫۸۷ ۱

۱

رفاه کارگران

۱

۱

۱

۱
۰ ٫۶ ۰

۰٫۶۴ ۰٫۷۱ ۰٫۵۸ ۱

۱

کشاورزی

۰٫۹۴ ۰٫۵۴ ۰٫۷۴ ۱

۱
۱

ایرانزمین

۰٫۴۵ ۰٫۹۴ ۰٫۵۹

۱

۱

۱

۰ ٫۷ ۳ ۰ ٫۶ ۸ ۰ ٫۶ ۷ ۱

۰٫۸۷ ۰٫۵۷ ۱

۱

۸۷

۸۸

۸۹

۹۰

۹۱

۹۲
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اقتصاد نوین

۱

۱

۱

۹۱

بدون لحاظ ستاندٔه نامطلوب
۹۳

۹۴

۳۳۴

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

است .میانگین کل کارایی حاکی از روند نامنظم برای صنعت بانکداری ایران در رویکرد تولید
است .میزان کارایی بانکهای خصوصی با لحاظ ستاندٔه نامطلوب ،روند نامنظمی را طی کرده
است .میزان متوسط کارایی بانکهای دولتی نسبت به بانکهای خصوصی با لحاظ ستاندٔه
نامطلوب بیشتر است .میانگین کل کارایی صنعت بانکداری ایران ،بر اساس رویکرد تولید و

 رویکرد سود/زیان
بر اساس نتایج حاصل از تخمین کارایی در رویکرد سود و زیان ،میزان کارایی بانکهای
خصوصی بدون لحاظ ستاندٔه نامطلوب ،روند نامنظمی دارد .میزان متوسط کارایی بانکهای
خصوصی نسبت به بانکهای دولتی ،بدون لحاظ ستاندٔه نامطلوب ،باالتر است .میانگین کل
کارایی حاکی از روند نامنظم برای صنعت بانکداری ایران در رویکرد سود/زیان است .میزان
کارایی بانکهای خصوصی با لحاظ ستاندٔه نامطلوب ،روند نامنظمی را طی کرده است .میزان
متوسط کارایی بانکهای خصوصی نسبت به بانکهای دولتی با لحاظ ستاندٔه نامطلوب بیشتر
است .میانگین کل کارایی صنعت بانکداری ایران بر اساس رویکرد سود و لحاظ ستاندٔه
نامطلوب روندی نامنظم دارد .میزان کارایی بانکهای خصوصی و دولتی بر اساس رویکرد
تولید با لحاظ ستاندٔه نامطلوب بیشتر از حالتی است که ستاندٔه نامطلوب لحاظ نمیشود.
این مسئله نشان میدهد کاهش ریسک اعتباری در قبال کاستن از ستاندٔه مطلوب در سطح
ثابت نهاده صورت پذیرفته است .لذا بر اساس نتایج ،متوسط کارایی بانکهای خصوصی در
رویکرد سود/زیان نسبت به بانکهای دولتی ،با و بدون لحاظ ستاندٔه نامطلوب ،باالتر است.

نتایج حاصل از تخمین مقدار بهرهوری و اجزای آن در رویکرد واسطهگری در جدول  ۱۰ارائه
شده است .با توجه به این نتایج ،میانگین شاخص بهرهوری و اجزای آن برای بانکهای
خصوصی در رویکرد واسطهگری و با لحاظ ستاندٔه نامطلوب از رشد مثبت برخوردار است.
مقدار متوسط رشد بهرهوری بانکهای خصوصی طی دورٔه مورد بررسی  ۶٫۸درصد است.
متوسط رشد کارایی فنی ( )ECبانکهای خصوصی  ۰٫۶درصد ،رشد شکاف مرز کارایی
( ۵٫۳ )BPCدرصد ،و رشد نسبت شکاف فنی ( ۰٫۴ )TGRCدرصد است .متوسط رشد
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 ۲.۴.۵محاسبٔه بهرهوری در رویکردهای واسطهگری ،تولید ،و سود/زیان (با/بدون لحاظ
ستاندٔه نامطلوب)
 رویکرد واسطهگری
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لحاظ ستاندٔه نامطلوب ،روند نامنظمی دارد .میزان کارایی بانکهای خصوصی و دولتی بر
اساس رویکرد تولید با لحاظ ستاندٔه نامطلوب بیشتر از حالتی است که ستاندٔه نامطلوب لحاظ
نمیشود .این مسئله نشان میدهد کاهش ریسک اعتباری در قبال کاستن از ستاندٔه مطلوب
در سطح ثابت نهاده صورت پذیرفته است.

بررسی عملکرد نظام بانکی ایران با رویکرد شاخص بهرهوری مالمکوئیست-لیونبرگر

۳۳۵

بهرهوری بانکهای دولتی طی دورٔه مورد بررسی منفی  ۲٫۶درصد است .بانکهای دولتی از
میانگین رشد کارایی فنی منفی  ۰٫۴درصد ،رشد شکاف مرز کارایی مثبت  ۱٫۱درصد ،و رشد
نسبت شکاف فنی در حدود منفی  ۲٫۶درصد برخوردارند .متوسط رشد بهرهوری در بانکهای
خصوصی در رویکرد واسطهگری و با لحاظ ستاندٔه نامطلوب بیشتر از بانکهای دولتی است.

مورد بررسی منفی  ۱٫۴درصد است .میانگین رشد کارایی فنی بانکهای دولتی منفی ۱٫۱
درصد ،رشد شکاف مرز کارایی منفی  ۱۲٫۲درصد ،و رشد نسبت شکاف فنی در حدود منفی
 ۱٫۴درصد است .مقدار متوسط رشد بهرهوری در این رویکرد در بانکهای خصوصی بیشتر
از دولتی است.
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مقدار متوسط بهرهوری در رویکرد واسطهگری (بدون لحاظ ستاندٔه نامطلوب) برای
بانکهای خصوصی طی دورٔه مورد بررسی  ۳۱٫۴درصد رشد داشته است .متوسط رشد کارایی
فنی بانکهای خصوصی منفی  ۴٫۴درصد ،رشد شکاف مرز کارایی  ۱۰٫۶درصد ،و رشد نسبت
شکاف فنی منفی  ۱٫۲درصد است .مقدار متوسط رشد بهرهوری بانکهای دولتی طی دورٔه
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۳۳۶

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

جدول ۱۰
مقدار شاخصهای بهرهوری در رویکرد واسطهگری با/بدون لحاظ ستاندٔه نامطلوب
با لحاظ ستاندٔه نامطلوب

انصار

۱٫۰۲

۰ ٫۹ ۲

۱ ٫۱ ۲

۱٫۰۰

۱ ٫۰ ۲

آینده
دی

۱٫۲۷
۱٫۱۲

۱٫۰۰
۱ ٫۰ ۵

۱٫۲۵
۱ ٫۰ ۱

۱٫۰۰
۱٫۰۰

۰ ٫۹ ۲
۰ ٫۸ ۹

اقتصاد نوین

۱٫۰۰

۱٫۰۰

۱٫۰۰

۱٫۰۰

۱٫۰۰

۱٫۰۰

گردشگری
قرضالحسنٔه مهر ایران

۱٫۴۲
۱٫۰۰

۱٫۰۰
۱٫۰۰

۱٫۴۲
۱٫۰۰

۱٫۰۰
۱٫۰۰

۱٫۵۲
۱٫۰۰

۱ ٫۶ ۷
۱٫۰۰

DMU

AVMI

AVEC

AVBPC

۰ ٫۸ ۶

۱ ٫۱ ۲

۰ ٫۹ ۸

۰ ٫۸ ۴
۰ ٫۹ ۱

۱ ٫۸ ۲
۱٫۶۲

۰ ٫۸ ۴
۰ ٫۹ ۱

۱ ٫۰ ۱

۱ ٫۰ ۶

۲٫۵۶
۱٫۰۰

۱ ٫۱ ۵
۰ ٫۹ ۰

قوامین
حکمت ایرانیان
ایرانزمین

مسکن

۱٫۰۲

۱٫۰۰

۰٫۹۹

۱ ٫۰ ۲

۱ ٫۱ ۰

۱٫۰۰

۰ ٫۹ ۸

۱ ٫۰ ۱

ملت
ملی

۱٫۰۷
۰٫۹۹

۱٫۰۰
۰ ٫۹ ۶

۱٫۰۰
۱ ٫۰ ۹

۱ ٫۰ ۴
۱٫۰۰

۱ ٫۰ ۸
۱٫۰۰

۱ ٫۰ ۱
۱٫۰۰

۰٫۹۹
۱ ٫۰ ۷

۱ ٫۰ ۵
۱ ٫۰ ۶

پارسیان

۰٫۹۹

۱ ٫۰ ۳

۱ ٫۰ ۱

۱٫۰۰

۰ ٫۹ ۷

۱ ٫۰ ۵

۱ ٫۰ ۳

۰ ٫۹ ۶

پاسارگاد
پستبانک

۱٫۰۰
۰٫۹۷

۱ ٫۰ ۳
۱٫۰۰

۱ ٫۰ ۱
۱ ٫۰ ۱

۱٫۰۰
۱ ٫۰ ۲

۱٫۰۰
۰٫۹۹

۰ ٫۹ ۶
۱٫۲۲

۱ ٫۰ ۴
۰ ٫۹ ۷

۱ ٫۰ ۳
۱ ٫۰ ۲

رفاه کارگران

۰٫۸۷

۱٫۰۰

۱ ٫۰ ۱

۰ ٫۸ ۹

۰ ٫۹ ۸

۱٫۰۰

۱ ٫۱ ۰

۰ ٫۹ ۵

صادرات
سامان

۱٫۰۵
۱٫۰۳

۱٫۰۰
۱ ٫۰ ۷

۱ ٫۰ ۷
۰ ٫۹ ۷

۱ ٫۰ ۲
۰٫۹۹

۱ ٫۰ ۳
۱٫۰۰

۱ ٫۱ ۰
۱ ٫۳ ۰

۱ ٫۱ ۲
۱٫۰۰

۰ ٫۹ ۸
۱٫۰۰

صنعت و معدن
سرمایه

۱٫۰۱
۱٫۰۷

۱٫۰۰
۱٫۰۰

۱٫۰۰
۰ ٫۹ ۸

۱ ٫۰ ۱
۱ ٫۰ ۱

۱ ٫۰ ۲
۰٫۹۹

۰ ٫۹ ۷
۱ ٫۱ ۲

۱ ٫۱ ۹
۰ ٫۹ ۴

۱ ٫۰ ۴
۱ ٫۰ ۵

سپه

۱٫۰۶

۱٫۰۰

۰ ٫۹ ۵

۱ ٫۰ ۲

۱ ٫۰ ۳

۱ ٫۴ ۸

۰ ٫۹ ۱

۱ ٫۰ ۳

شهر
سینا

۱٫۰۱
۱٫۰۰

۱٫۰۰
۱٫۰۰

۰ ٫۹ ۷
۱٫۰۰

۱٫۰۰
۰٫۹۹

۱ ٫۰ ۳
۱ ٫۰ ۴

۰ ٫۶ ۷
۱٫۰۰

۱٫۴۳
۱٫۰۰

۱ ٫۰ ۷
۱ ٫۰ ۸

تجارت

۱٫۰۹

۱ ٫۰ ۳

۱ ٫۰ ۲

۱ ٫۰ ۱

۱ ٫۰ ۹

۱٫۵۴

۰ ٫۹ ۴

۱ ٫۰ ۸

توسعٔه صادرات
توسعٔه تعاون

۰٫۹۳
۰٫۸۷

۱٫۰۰
۱٫۰۰

۱ ٫۰ ۲
۱٫۰۰

۰ ٫۹ ۱
۰٫۸۷

۰ ٫۹ ۰
۰ ٫۸ ۴

۱٫۰۰
۰ ٫۷ ۶

۱ ٫۰ ۲
۱ ٫۰ ۲

۰٫۸۸
۰ ٫۹ ۰

رویکرد تولید

مقدار متوسط رشد بهرهوری بانکهای خصوصی بر اساس مدل تولید (با لحاظ ستاندٔه
نامطلوب) طی دورٔه مورد بررسی  ۳۰٫۷درصد است .متوسط رشد کارایی فنی بانکهای
خصوصی منفی  ۱٫۳درصد ،رشد شکاف مرزکارایی  ۶٫۵درصد ،و رشد نسبت شکاف فنی ۲۶٫۴
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کارآفرین
کشاورزی

۰٫۹۶
۱٫۰۵

۰ ٫۹ ۶
۱٫۰۰

۱ ٫۰ ۱
۱ ٫۰ ۴

۱٫۰۰
۱ ٫۰ ۴

۰ ٫۹ ۸
۱ ٫۰ ۲

۰ ٫۹ ۶
۱ ٫۰ ۸

۱ ٫۰ ۲
۱ ٫۱ ۷

۱ ٫۰ ۱
۱ ٫۰ ۳
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AVBPC

AVTGRC

AV-MI

AVEC

بدون لحاظ ستاندٔه نامطلوب
AVTGRC

بررسی عملکرد نظام بانکی ایران با رویکرد شاخص بهرهوری مالمکوئیست-لیونبرگر

۳۳۷

درصد است .مقدار متوسط رشد بهرهوری بانکهای دولتی طی دورٔه مورد بررسی منفی ۴٫۵
درصد است .میانگین رشد کارایی فنی بانکهای دولتی منفی  ۱٫۱درصد ،رشد شکاف
مرزکارایی منفی  ۰٫۱درصد ،و رشد نسبت شکاف فنی در حدود مثبت  ۰٫۰۲۵درصد است.
میانگین شاخص بهرهوری و اجزای آن در رویکرد تولید (بدون لحاظ ستاندٔه نامطلوب) برای

درصد ،و رشد نسبت شکاف فنی منفی  ۸٫۴درصد است .مقدار متوسط رشد بهرهوری
بانکهای دولتی طی دورٔه مورد بررسی منفی  ۵درصد است .میانگین رشد کارایی فنی
بانکهای دولتی  ۵٫۶درصد ،رشد شکاف مرز کارایی منفی  ۷٫۹درصد ،و رشد نسبت شکاف
فنی در حدود  ۳٫۲درصد است.
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در تکنولوژی صنعت بانکداری ایران است .مقدار متوسط رشد بهرهوری بانکهای دولتی طی
دورٔه مورد بررسی منفی  ۲٫۷درصد است .میانگین رشد کارایی فنی بانکهای دولتی ۱٫۳
درصد ،رشد شکاف مرزکارایی منفی  ۱٫۶درصد ،و رشد نسبت شکاف فنی در حدود منفی ۱٫۸
درصد است.
 رویکرد سود و زیان
مقدار متوسط رشد بهرهوری بر اساس رویکرد سود و زیان (لحاظ ستاندٔه نامطلوب) بانکهای
خصوصی طی دورٔه مورد بررسی دارای رشد منفی  ۳٫۴درصد است .متوسط رشد کارایی فنی
بانکهای خصوصی  ۲٫۷درصد ،رشد شکاف مرزکارایی  ۰٫۵درصد ،و رشد نسبت شکاف فنی
منفی  ۴٫۴درصد است .مقدار متوسط رشد بهرهوری بانکهای دولتی طی دورٔه مورد بررسی
منفی  ۱٫۴درصد است .میانگین رشد کارایی فنی بانکهای دولتی  ۲٫۲درصد ،رشد شکاف
مرزکارایی منفی  ۵درصد ،و رشد نسبت شکاف فنی در حدود منفی  ۴٫۳درصد است.
همانطور که مالحظه میشود ،رشد بهرهوری بانکهای خصوصی و دولتی بر اساس رویکرد
سود و زیان منفی است .مقدار متوسط رشد بهرهوری بانکهای خصوصی بر اساس رویکرد
سود و زیان (بدون لحاظ ستاندٔه نامطلوب) طی دورٔه مورد بررسی دارای رشد منفی  ۹درصد
است .متوسط رشد کارایی فنی بانکهای خصوصی  ۴٫۴درصد ،رشد شکاف مرز کارایی ۱٫۱
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بانکهای خصوصی از رشد مثبت برخوردار است .مقدار متوسط رشد بهرهوری بانکهای
خصوصی طی دورٔه مورد بررسی  ۳۱٫۵درصد رشد داشته است .متوسط رشد کارایی فنی
بانکهای خصوصی  ۲۰٫۳درصد ،رشد شکاف مرز کارایی  ۵٫۵درصد ،و رشد نسبت شکاف
فنی  ۱٫۳درصد است .مقدار مثبت مؤلفٔه شکاف فنی حاکی از اثر مثبت بانکهای خصوصی

۳۳۸

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

 ۶نتیجهگیری و ارائٔه پیشنهادهای سیاستی
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تحقیق حاضر با استفاده از رویکرد جدید چندمرزی و تکنیک تحلیل پوششی دادهها به بررسی
کارایی و بهرهوری نظام بانکی ایران پرداخته است .از ویژگیهای منحصربهفرد این پژوهش
میتوان به لحاظ ریسک اعتباری بهعنوان ستاندٔه نامطلوب و لحاظ تفاوت ساختار مالکیت
(خصوصی و دولتی) در اندازهگیری عملکرد نظام بانکی اشاره کرد .بر اساس نتایج حاصل از
آزمونهای آماری ،لحاظ ستاندٔه نامطلوب ریسک اعتباری اثر معناداری در نتایج دارد.
بنابراین ،بیتوجهی به این قبیل ریسکها و ستاندههای نامطلوب منجر به تخمین نادرست
عملکرد بانکها میشود  .با توجه به اینکه تعداد کمی از آزمونهای آماری تفاوت معنادار
عملکرد بین بانکهای خصوصی و دولتی را مورد تأیید قرار میدهند ،بنابراین ساختار مالکیت
بانکها عامل مهمی در تعیین کارایی و بهرهوری آنها بهشمار نمیرود .آزمونهای آماری
شواهد قوی در رابطه با تأثیر نوع رویکرد انتخاب ستانده و نهاده در بهرهوری و کارایی بانکها
ارائه نمیدهند ،اگرچه آزمونها در رابطه با تقریباً نیمی از شاخصها این تفاوت را تأیید
میکند .بنابراین ،پیشنهاد میشود نتایج در قالب رویکردهای مختلف با دقت بیشتری مورد
توجه قرار بگیرد .همچنین بر اساس نتایج حاصل از تخمین کارایی و اجزای آن ،میزان
متوسط کارایی بانکهای دولتی نسبت به بانکهای خصوصی ،در رویکردهای واسطهگری و
تولید  -با و بدون لحاظ ستاندٔه نامطلوب  -بیشتر است ،درحالیکه متوسط کارایی
بانکهای خصوصی در رویکرد سود/زیان نسبت به بانکهای دولتی با و بدون لحاظ ستاندٔه
نامطلوب باالتر است .میزان کارایی بانکهای خصوصی و دولتی در هر سه رویکرد ،با لحاظ
ستاندٔه نامطلوب بیشتر از حالتی است که ستاندٔه نامطلوب لحاظ نمیشود .همچنین بر
اساس نتایج حاصل از تخمین بهرهوری و اجزای آن ،مقدار متوسط بهرهوری در بانکهای
خصوصی در رویکردهای واسطهگری و تولید  -با و بدون لحاظ ستاندٔه نامطلوب  -بیشتر از
بانکهای دولتی است .مقدار متوسط رشد بهرهوری بر اساس رویکرد سود و زیان ،با لحاظ
ستاندٔه نامطلوب و بدون لحاظ آن ،در بانکهای دولتی بیشتر از بانکهای خصوصی است.
در نهایت با توجه به پایینبودن میزان کارایی بر اساس مدل واسطهگری چه در میان بانکهای
خصوصی و چه دولتی ،پیشنهاد میشود برنامههای مناسب ابتدابهساکن از سوی ساختار
مدیریتی هر بانک و سپس بانک مرکزی اتخاذ شود:
 بانکها با تدوین راهبردهای درونی قادر به ازبینبردن ناکارایی هستند که این خود
مستلزم عملکرد مدیریتی کارآمد در هنگام شناسایی عوامل ناکارایی ،بررسی روشهای
رفع آن ،و اجرای روش صحیح است.
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از سوی دیگر ،بانک مرکزی بهعنوان یک ناظر بایستی سیاستهایی را در راستای تقویت
رقابت ارزشافزا در نظام بانکداری اتخاذ کند؛ از این جمله میتوان به نظام پاداش و تنبیه
مبتنی بر عملکرد اشاره کرد.
با توجه به این شاخص ،تغییرات فنی بین بانکهای خصوصی و دولتی تفاوت معناداری
را نشان میدهد .میتوان تفاوت مدیریت در کاهش ناکارایی فنی را عامل اصلی این
مسئله دانست .ازاینرو ،پیشنهاد میشود مدیریت بانکهای دولتی از الگوی مدیران
بانکهای خصوصی موفق در زمینٔه کاهش ناکارایی پیروی نمایند.
همچنین ،پیشنهاد میشود مدیران بانکی بهمنظور افزایش کارایی و بهرهوری بانکها از
ابداعات و پیشرفتهای تکنولوژیک استفادٔه بیشتری کنند.
وجود ستاندههای نامطلوب در فرایند تولید امری اجتنابناپذیر است .بنابراین ،پیشنهاد
میشود همٔه شاخصهای اندازهگیری نسبت به این مسئله تعدیل شوند تا عالوه بر تحلیل
صحیح وضعیت ،از هدررفت منابع پیشگیری شود.
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