
ـ مالکنـه، یبـر سـاختار هز  یاثر اصالحات نظـارت  و تی
رانیايهارقابت در بانک

1محمد واعظ

2محمدرضا فرهادي پور

3امیر کیانی

15/11/1391: رشیپذخیارت7/9/1391: افتیدرخیتار

دهیچک
در اقتصاد و اثر اصالحات بانکی در سیستم بانکی کشـور در ایـن تحقیـق سـعی     هابانکبا توجه به نقش 

گردیده است اثر اصالحات نظارتی روي کارایی ساختار هزینه، کارایی هزینه مالکیت و رقابت در بـازار وام  
بانـک خصوصـی و دولتـی طـی     8در قالب ي کشور بررسی گردد. جامعه آماري این تحقیقهابانکدهی 

براي اندازه گیري کارایی اصالحات نظارتی روي ساختار .شده استدر نظر گرفته1380-1389هاي الس
دهد که اصالحات نظـارتی  نتایج نشان میهزینه و مالکیت از مدل مرز تصادفی هزینه استفاده شده است. 

هابانکمالکیت در هزینه روي متغیرهاي نهاده و ستانده و همچنین افزایش ناکارایی هزینهافزایشسبب 
هـاي موضـوع   ی هزینـه در بانـک  یکاراافزایش گردیده ولیکن این اصالحات طی دوره مورد مطالعه سبب 

تحقیق شده است. همچنین اثر اصالحات نظارتی بر رقابت در بازار قـرض دهـی از طریـق مـدل تعـدیل      
و در نهایت افزایش رقابـت  گیري جزئی خود همبستگی حاکی از کاهش فاصله بین نرخ وام دهی و سپرده

باشد.یمها طی دوره مورد مطالعه در بازار وام دهی بانک
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مقدمهـ1
و یبانیآن جهـت پشـت  نـه یبهصیمنـابع و تخصـ  زیـ کشـور تجه کیـ ینظـام بـانک  یاصلفهیوظ

ــور مصــرفلیتســه ــو تولیام ــاه و توســعه اقتصــاد يدی ــيو گســترش رف شــدن یاســت. عمل
ينظـام اسـت، بـه طـور    نیـ کشـور در گـرو عملکـرد درسـت ا    ياقتصـاد يهـا از برنامـه ياریبس

ــا در اخت ــه ب ــک ــتن بخــش عظاری ــیداش ــدیم ــش تأثینگیاز نق ــذاریکشــور، نق ــل يرگ ــر ح ب
کشــور در یحــال نظــام بــانکنیــو ... دارد. بــا ايکــاریتــورم، بریــجامعــه نظيدیــمشــکالت کل

رایـ دارد، زیاساسـ ینیبـازب کیـ بـه  ازیـ کشـور ن يجهت تحقـق اهـداف برنامـه توسـعه اقتصـاد     
ــارا   ــدان ک ــود از چن ــواهد موج ــق ش ــاالییطب ــرا  ییب ــت. ب ــوده اس ــوردار نب ــرد برخ يدر عملک

ســاختار و دیــتجد،یکــالن، اصــالحات نظــارتيراهبردهــانیــینظــام تعنیــســاختن ارومنــدین
یـی زدابـا رونـد مقـررات   یدر نظـام بـانک  یاسـت. اصـالحات نظـارت   يضـرور يامـر ییزدامقررات

ــاره مقــررات، اخجــادیو ا در يکشــورهایمــاليغالــب در بازارهــايهــایژگــیاز ویکــیراًیــدوب
لیتسـه یدر شـبکه بـانک  یشـده اسـت. منظـور از اصـالحات نظـارت     افتـه یعهحال توسعه و توسـ 

باعـث  یـی زدامقـررات گـر یدیهـا اسـت. بـه عبـارت    بانـک تیـ فعالیـی زدامقـررات یمقررات و حت
ــذو رقابــتینظــارتيهــانــهیکــاهش هز ــاالتر و مقــررات گــذاريریپ ــرويب ــه ت ــه ب جیمحتاطان

ــاندن ر  ــداقل رس ــه ح ــات و ب ــد ســکیثب ــدمنجــر خواه ــ. اش ــ نی ــر اساس يرویاصــالحات اث
دولــت و نیو منضــبط بــيعــدم رابطــه جــدلیــبــه دلکنیهــا دارد، لــابــت بانــکو رقییکــارا

هـا  رونـد اصـالحات بـر رقابـت بانـک     ریمسـئله توجـه شـده و تـأث    نیـ به ندرت به ا،يبانک مرکز
).2011گرفته شده است (ژائو، دهیو عملکرد آنها ناد

است. قـدم اول  اصالح ساختار نظام بانکی کشور یکی از محورهاي طرح تحول اقتصادي 
براي آن، رفع اهرم فشار دولت بر این نظام و اصالح ساختار رابطه بین دولـت و نظـام بـانکی    

دهـی، تجدیـد   هاي تغییر نـرخ بهـره، میـزان وام   کشور است. اصالحات نظام بانکی با سیاست
هـا و  ساختار کـالن نظـام بـانکی، تجدیـد سـاختار نظـام مالکیـت، ذخیـره مـورد نیـاز بانـک           

هاي تمرکز در ارتباط است، لذا براي دستیابی به این اصالحات، حمایت بانک مرکزي شاخص
و دولت مورد نیاز است.

زدایی در بخش بانکی، بهبود عملکرد بانک است و هدف از تنظـیم مجـدد   هدف از مقررات
). نتایج پژوهش در برخی کشورها نشـان  2011مقررات، ایجاد ثبات و کاهش ریسک است (ژائو، 

هـاي تنظـیم مجـدد    ها اثـر مثبـت دارد، همچنـین هزینـه    زدایی بر کارایی بانکدهد مقرراتمی
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گذاري هاي قانوندهد، زیرا محدودیتها کاهش میمقررات، میزان کارایی را براي مشتریان بانک
شود. در بازارهاي رقـابتی، تـأثیر   به عنوان هزینه اضافی بر مشتریان بازارهاي رقابتی تحمیل می

زدایـی بـا   کننده است. از طرف دیگر رونـد مقـررات  وري و کارایی تعیینلکیت و رقابت بر بهرهما
کنندگان در بازار، باعث افزایش رقابت خواهد شد، زیرا هزینه کمتـر سـبب   کاهش هزینه شرکت

زدایـی در  سودآوري باالتر بنگاه خواهـد شـد. تحقیقـات نشـان داده اسـت تـأثیر رونـد مقـررات        
وري شـده، ولـی در برخـی کشـورها     نکی در بسیاري از کشورها باعث افزایش بهـره هاي بابخش

گیري نهایی شده است. علـت ایـن چـالش    عکس این حالت روي داده که باعث چالش در نتیجه
هاي موازي آن در دولـت و نیـز   ها و برنامهممکن است در نحوه اجراي فرآیند اصالحات در بانک

هـا  وسط دولت باشد و یا ممکن است روند مقررات گذاري در بانـک حمایت از برنامه اصالحات ت
زدایی انجام شده باشد.  به صورت موازي با مقررات

زدایی ها، مقرراتسازي بانکاصالحات نظارتی در کشورمان حول سه محور اصلی خصوصی
). سیاست 1379اف، (جالل رسولت در نظام بانکی آزادي ورود و خروج به بازار در حال اجرا اس

هاي بخش خصوصی جهت رسیدن بـه رشـد و توسـعه    گیري از توانمنديسازي و بهرهخصوصی
هاي برنامه اول توسعه شـکل گرفـت.   و در راستاي اجراي سیاست1368اقتصادي، عمالً از سال 

هاي عظیم در زمینه نحوه اجرا در جریان بـوده  سازي با جهشاز آن زمان تاکنون روند خصوصی
توان تنگناهاي قانونی و مقرراتی را در نظام بانکی کشـور از دو  زدایی میزمینه مقرراتاست. در 

ها.ها، ب. اداره دولتی بانکمنشأ دانست: الف. مالکیت دولتی بانک
آزادي ورود و خروج به بازار بانکی در صورتی که با نظارت صـحیح تـوأم باشـد، منجـر بـه      

کاهـد، بـه ایـن ترتیـب     هد شـد و از درجـه تمرکـز بـازار مـی     هاي کاراتر به بازار خواورود بنگاه
ها را افزایش دهد. این مقالـه بـه دنبـال    تواند رقابت بین بانکزدایی میآزادسازي توأم با مقررات

بررسی فرضیات زیر است:
هاي کشور تأثیر دارد.اصالحات نظارتی بر کارایی ساختار هزینه بانکالف)
هاي کشور تأثیر دارد.تار مالکیت بانکاصالحات نظارتی بر ساخب)
هاي کشور تأثیر دارد.اصالحات نظارتی بر ساختار رقابت بانکج)

بر این اساس با توجه به مباحث ارائه شده در این مقاله ابتـدا بـه بیـان ادبیـات تحقیـق و      
شود و در ادامه به ارائه الگو و برآورد هاي داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پرداخته میپیشینه

گیري و پیشنهادات تحقیق اختصاص خواهد یافت. و در نهایت به نتیجه
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قادبیات و پیشینه تحقیـ2
1کارایی اقتصاديـ1,2

اي از بخش خدمات هستند که با فراهم آوردن امکانات الزم جهت تولیـد  ها زیر مجموعهبانک
ها در حالت رقابت کامل از یک سو اي در رشد اقتصادي دارند. تفاوت فعالیت بانکنقش عمده

یـد مقایسـه   و بانکداري قدرت بازار از سوي دیگـر، از منظـر کـارایی تخصـیص و کـارایی تول     
خواهند شد.

کارایی هزینهـ1,1,2
هاي تولید به نحوي که محصول در حداقل هزینه تولید کارایی هزینه عبارت است از اتخاذ شیوه

؛ لـذا  شـود ارایی در الگوي سنتی سازمان صنعتی، در چارچوب رقابت کامـل حاصـل مـی   کشود.
اقتصادي تولیـد اسـت. اگـر در صـنعت     هاي رقابت کامل، نبود مقیاس یکی از فروض اولیه مدل

بانکداري مقیاس اقتصادي وجود نداشته باشد، ساختار بهینه تولید ساختار رقابت کامل اسـت و  
اگر در صنعت بانکداري مقیاس اقتصادي وجود داشته باشد، ساختار تولید بهینه ساختاري است 

کنند بادرت به تولید کاراتري میتر با استفاده از سطح تولید باالتر مهاي بزرگکه در آن شرکت
).2،2001(هوگز و دیگران

رابطه رقابت و کاراییـ2,1,2
تــرین اي اســت کــه در مباحــث اقتصــادي مهــمارتبــاط بــین کــارایی هزینــه و رقابــت بــه گونــه

کننــده رقابــت در کــارایی داننــد. نقــش و تــأثیر مثبــت و تعیــیندســتاورد رقابــت را کــارایی مــی
اسـت. افـزایش تعـداد رقبـا، بـه افـزایش رقابـت در نظـام مـالی منجـر خواهـد            آن پذیرفته شـده  

شد که نهایتـاً منجـر بـه افـزایش کـارایی بانـک خواهـد شـد. ایـن رقبـاي جدیـد هـدف خـود را              
هـایی از قبیـل جـذب نیروهـاي متخصـص و      داننـد و بـا وجـود زمینـه    کسب حـداکثر سـود مـی   

زنــی آنهــا،ن و فــراهم آوردن امکانــات چانــهکارآمــد، انعطــاف بیشــتر در پاســخگویی بــه مشــتریا
هــاي کمتــر رعت عمــل بــاال و بوروکراســی کمتــر، انگیــزه بــاالتر کارکنــان و مــدیران، هزینــه ســ

انـدازها و تخصـیص منـابع و عمـل بـه سـایر وظــایف       در تخصـیص پـس  سـربار و نیـروي انسـانی   
سـمت کـارایی بـاالتر    هـاي دیگـر قـرار گرفتـه و نظـام بـانکی را بـه       خود در رقابت جدي با بانـک 

).1378(شیوا، د پیش خواهد بر

1. Economic efficiency
2. Hughes & Mester & Moon
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نظارتـ2,2
کنندگان و مصرف کنندگان نهایی منابع هسـتند. بـدین   زانداها و مؤسسات مالی واسطه بین پسبانک

شـوند از  ترتیب اوالً حفظ منافع صاحبان سرمایه کـه نهایتـاً ریسـک عملیـات بانـک را متحمـل مـی       
هـا از لحـاظ   کنـد کـه عملیـات بانـک    اندازکنندگان ایجـاب مـی  منافع پسضروریات است. ثانیاً حفظ 

مطلوب و درست بودن، نیز مورد مطالعه قرار گیرد. ثالثاً منـافع پـولی جامعـه در جهـت حفـظ ارزش      
ها اسـت. بـدین لحـاظ    پول ملی مستلزم رعایت ضوابط و مقررات پیچیده پولی و اعتباري توسط بانک

:شودقسیم میانواع نظارت بر سه بخش ت
ها بر عملیات داخلی:نظارت خود بانکـ1,2,2

شود. صاحبان سهام براي اطمینـان از عملکـرد بانـک در    این نظارت به عملیات حسابرسی محدود می
هـاي معـین مبـادرت    هـاي معمـول حسابرسـی در دوره   جهت حفظ منابع و حقوق خود به رسیدگی

تواند نظارت صاحبان سهام تلقـی شـود صـاحبان سـهام،     یا این نوع رسیدگی که در واقع مبکنند.می
کننـد. بانک را مقید به رعایت استانداردهاي عمومی حسابرسی و همچنین ضوابط و مقررات پولی می

تواند صاحبان سهام را از نحوه عملکرد مدیریت بانک مطلع کـرده  هاي به موقع حسابرسان میزارشگ
وري و کارایی مدیریت بانک اتخاذ کنند.ملکرد و افزایش بهرهو تصمیمات الزم را در جهت بهبود ع

ها:نظارت صاحبان سهام بر عملیات بانکـ2,2,2
وري، کارایی، رعایت ضوابط و مقـررات بـانکی، کمـک بـه     در این نظارت هم، هدف، افزایش بهره

رفتـار  لـیکن . سالمت و امنیت مالی در جهت اعتالي بیشتر سطح اعتماد عمومی به بانک اسـت 
ناظر در انجام نظارت با رفتار حسابرس در انجام حسابرسی تفاوت دارد، زیرا بانک براي حصـول  

آورد. عملیات بانکی نوعاً اطمینان از انجام صحیح عملیات بانکی اقدامات متعددي را به عمل می
ر لحـاظ میـزان عملکـرد د   ز داراي محدوده وسیعی است. حجم هر یک از عملیـات بـانکی نیـز ا   

ها در سراسر کشـور نسـبتاً زیـاد اسـت.     به عالوه، تعداد شعب اغلب بانکد.سطح باالیی قرار دار
هاي متفـاوتی  هم زیاد پیچیده بوده و هم برداشتر مقررات و ضوابط تدوین شده براي انجام امو
هـاي دیگـري دارد کـه    شود و عملیات بانکی ویژگـی توسط مجریان از این ضوابط و مقررات می

دهد.نه عمل تنوع فعالیت بانک را افزایش میدام
ها:نظارت عالیه بانک مرکزي بر عملیات بانکـ3,2,2

این نظارت عبارت است از کنترل و مراقبت از رفتار واحدها و همچنـین دخالـت در امـور آنهـا بـه      
زي منظور تطبیق این رفتارها با اهداف سیاست پولی و همچنین حفظ سالمت آنها بانکـداري مرکـ  
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د اي کامالً پیچیده است که نقشی بسـیار بااهمیـت در حیـات اقتصـادي جوامـع بشـري دار      پدیده
).1379آبادي، (مهدوي نجم

هانقش نظارت در افزایش کارایی بانکـ3,2
توانند به ایجاد و خلق پول بپردازنـد،  ها در هر جامعه عالوه بر آنکه از طریق اعطاي تسهیالت میبانک

رونـد و بـدین جهـت اسـت کـه اجـراي       هاي جامعه نیز به شمار میعمده نظام پرداختکننده تنظیم
هاي مربوط به تجهیز و تخصیص منابع پولی جامعه بر عهده آنها گذارده شـده اسـت. اجـراي    سیاست

صحیح و دقیق این مسئولیت با توجه به توان باالي عملیات بـانکی و تـأثیر قابـل توجـه آن در نظـام      
هـاي پـولی و مسـئله    ها است. تـدوین سیاسـت  مستلزم نظارت دقیق بر عملکرد بانکاقتصادي کشور

ها یکی از وظایف مهم بانک مرکزي است.  نظارت بر چگونگی رعایت مقررات ابالغ شده به بانک
هاي حفظ ارزش پول ملی، رعایـت ضـوابط و مقـررات پیچیـده پـولی و اعتبـاري       یکی از جنبه

شود تا منابع ملی با خطـر مواجـه شـود.    از این ضوابط و مقررات باعث میها است. تخطی توسط بانک
کنندگان نهـایی منـابع مـالی هسـتند و     اندازکنندگان و مصرفها واسطه میان پساز سوي دیگر بانک

هاي آنان بر عرضه منابع پـولی  هاي جامعه هستند و فعالیتکننده مکانیسم پرداختتنظیما هلذا بانک
هـاي  هـا بـه بخـش   هاي بانـک مشکالت و نارساییبارانیزاثرات ؛ لذا ور اثر مستقیم داردو اعتباري کش

سازد. در این رابطه جهت نیل به اهداف سیاسـت  تر میها را روشندیگر اقتصاد اهمیت نظارت بر بانک
بهـره،  هـاي  ها همواره از طریق اعمال کنترل کالن اقتصادي مانند عملیات بـازار بـاز، نـرخ   پولی، بانک

شوند. به عـالوه مقـررات   نترل میکهاي مستقیم و تسهیالت تنزیل مجدد،هاي اعتباري، کنترلسقف
هـاي جـاري همـواره    هاي صندوق و داراییهاي در سطح اقتصاد خرد مانند نسبتاحتیاطی یا کنترل

سـالم از  شود. نظارت بر عملکرد بانک در نهایت به حفظ یـک شـبکه بـانکی   در این مورد استفاده می
شود. شرط ورود کشـورهاي در حـال توسـعه    ها منجر میها و جلوگیري از بحرانطریق امنیت سپرده

هاي بهره و انجام سایر تعـدیالت اقتصـادي، وجـود ثبـات اقتصـادي و وجـود       به مراحل آزادسازي نرخ
).1378(بهرامی، نظارت بانکی کارآمد و قوي است

قابت نقش سیستم بانکی در تشدید رـ4,2
هرگونه کوشش از سوي سیستم بانکی در جهت یکپارچگی در بازارهاي مـالی منجـر بـه بهبـود     

یکی از علل ایجاد یکپارچگی در سیستم مـالی، کـاهش شـکاف بـین     .شددشرایط رقابت خواه
بازارهاي مالی رسمی و غیررسمی است. انعطاف بازارهاي مالی غیررسـمی در مـورد نـرخ بهـره،     

آوري به این بازارها اسـت. اصـوالً   بازپرداخت یکی از عوامل مهم گسترش و رويوثیقه و شرایط 
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اعتبارات پرداختی از سوي سیستم بانکی به سوي مقاصـد تولیـدي اسـت در حـالی کـه بخـش       
کنند. بنـابراین دالیـل بسـیاري از    گیري میبازي، وامبزرگی از متقاضیان، با قصد تجاري و سفته

یابد.  یررسمی سوق میبه سوي بازار غا تقاضاه
کاهش موانع ورود از سوي سیستم بانکی کشور موجب خواهد شد تا بخشی از تقاضـاها از بـازار   
غیررسمی به بازار رسمی منتقل شود. عاملی که در خارج از سیستم بـانکی باعـث گسسـت میـان دو     

یالت اعطایی، بـر نـرخ   بازار مالی شده است مسئله هزینه مبادله است. تأثیر نرخ سود و نرخ رشد تسه
گذاري قابل مطالعه است. سیستم بـانکی بایسـتی   سود بازارهاي آزاد و هزینه مبادله و تحوالت سرمایه

اي معطوف به بازارهاي مـالی غیررسـمی   ه بخشی از تقاضاهاي سرمایهببا حذف و کاهش موانع ورود،
نیـز بـا حمایـت از حقـوق مالکیـت،     اجازه ورود به بازارهاي مالی رسمی را دهد. از سوي دیگر دولـت  

سترش و کارآمد کردن سیستم قضایی و به طور خالصـه هـر گونـه فعـالیتی کـه منجـر بـه بهبـود         گ
هـاي سـود در بازارهـاي    حفاظت از حقوق مالکیت شود، هزینه مبادله را کاهش دهد به دنبال آن نرخ

شود. نهایتـاً گسـترش تعـداد و    مییابد و از شکاف در بازار مالی کاسته مالی غیررسمی نیز کاهش می
د تواند تحرك سرمایه و یکپارچگی بازارهاي مالی را بهبـود بخشـ  تنوع نهادهاي مالی در اقتصاد نیز می

).  1375(رنانی، 

پیشینه تحقیقـ5,2
هـا،  ) در مقاله خود با عنوان اثر اصالحات سیستم بانکی بر عملکرد بانک2011(ن و دیگرا1اندرز

سیستم مالی و سیستم بانکداري را در پنج ایالـت اروپـاي شـرقی و مرکـزي طـی      اثر آزادسازي
براي تجزیه و تحلیل GMM2بررسی کردند. اندرز و همکارانش از روش 2001ــ 2008هاي سال
دهد هر دو شاخص اصالحات مـالی و شـاخص اصـالحات    ها استفاده کردند. نتایج نشان میداده

گـري مـالی، کـارایی فنـی و سـودآوري) بـر       (هزینه واسـطه هاي عملکرد بانکبانکی بر شاخص
کشورهاي بلغارستان، رومانی، لهستان، مجارستان و اسلواکی اثر مثبت دارد. در کشورهاي مورد 

هاي اصالحات مـالی و تخمـین اصـالحات بـانکی، باعـث افـزایش       بررسی افزایش سطح شاخص
ها شده است.عملکرد بانک

اثر اصالحات نظارتی بر ساختار هزینـه، مالکیـت   در مقاله خود با عنوان )2011(3ائو و دیگرانژ
هاي بخـش دولتـی، بخـش خصوصـی و     هاي بانکبا استفاده از دادهو رقابت در صنعت بانکداري هند

1. Andries
2. Panel generalized metod of moments
3. Zhao T,Casu B & Ferrari A
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زدایی و ایجاد دوبـاره مقـررات را   اثر مقررات1992ـ2004هاي هاي خارجی کشور هند طی سالبانک
هزینـه، پویـایی رقابـت در اعطـاي وام بررسـی      ــ هزینه، رابطه اثربخشی مالکیتبر چارچوب ساختار 

کردند. اندرز از روش تحلیل مرز تصادفی هزینه استفاده کرد. وي نتیجه گرفت که با تغییر در ترکیـب  
زدایـی در  کنـد. همچنـین مقـررات   هاي هند، محیط نظارتی نیز تغییر مـی هاي بانکمنابع و خروجی

مالکیـت تحـت تـأثیر    ــ دهـد کـه رابطـه کـارایی هزینـه     زا است. نتایج نشان میهزینههاي اولسال
دهد که بـا وجـود قـوانین نظـارتی     اصالحات است. تجزیه و تحلیل پویایی رقابت در بازار وام نشان می

زدایی در برخی از کشـورها باعـث افـزایش کـارایی     محکم، رقابت قوي در بازار وام وجود دارد. مقررات
شود، در حالی که در کشورهاي دیگر تنها بر پیشرفت تکنولوژي اثر مثبت دارد.می

وري بانـک: تجزیـه و   مالکیت، رقابـت و بهـره  مقاله خود با عنوان ) در2008(1سانیال و دیگران
هـاي هنـد را در طـول    وري انـواع بانـک  هـاي بهـره  تفـاوت هاي هنـد در دوره اصـالحات  تحلیل بانک

بانـک بررسـی   106وري ها اثر مالکیـت و رقابـت را بـر بهـره    بررسی کردند. آن1991اصالحات سال 
هـا در چهـار   ر ایـن بررسـی بانـک   دکردند، در زمانی که اندازه و ساختار بانک را تحت کنترل داشتند.

34بانـک خـارجی و   45بانک بخش عمومی یا ملی، 20بندي شدند: هشت بانک دولتی، دسته طبقه
هـاي خصوصـی   هـاي خصوصـی قـدیمی و بانـک    ر دو گروه تقسیم شدند: بانـک بانک خصوصی که د

استفاده شده است که از توابع تولید بانک بـا  2وري فاکتور کلیهاي بهرهدر این مقاله از تخمینجدید.
هـاي  هاي خصوصی هند نسبت بـه بانـک  بانکاند.ه دست آمدهب3نپریـاستفاده از تکنیک لوین سان 

وري باالتر هستند. رقابـت بسـته بـه نـوع مالکیـت      از نظر سطح فعالیت و رشد بهرهدولتی و خارجی،
هاي دولتی در دوره اصالحات رشد کمتـري داشـته اسـت و    وري بانکبانک، اثرات متفاوتی دارد. بهره

اند. نتـایج، تفـاوت   وري هدایت شدهرسد که به سمت بهبود بهرههاي خصوصی جدید به نظر میبانک
وري بسـیار زیـادي در   دهد. بعد از اصالحات شـکاف بهـره  ل و بعد از دوره اصالحات نشان میرا در قب

تـري در  وري سـریع هاي خارجی، دولتی و خصوصی هند مشاهده شده و این به رشـد بهـره  بین بانک
هـاي خصوصـی جدیـد هنـد بـا رقابـت       هاي خصوصی در دوره اصالحات منجر شده است. بانکبانک

هاي خارجی در دوره اصالحات رشد کردند.انکضربه دیدند و ب
هاي چـین  آثار اصالحات بر ساختار و عملکرد بانک) در مقاله خود با عنوان 2005(4زاکوئین

پرداخـت. وي بـا   1985ــ 2002هاي هاي چین طی سالبه بیان ارتباط بین ساختار و عملکرد بانک

1. Paroma sanyal and rashmi shankar
2. TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY
3. Levihnson-Petrin
4. Xiaoqing (Maggie) Fu and Shelagh Heffernan
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بـازار و سـاختار اثربخشـی بـه بررسـی      عملکرد و فـروض قـدرت  ـرفتارـاستفاده از روش ساختار
ها به جز در یک مورد، همـه  وي متوجه شد که این بانکاطالعات چهار بانک بزرگ چین پرداخت.

هاي چین داشته کنند. همچنین اصالحات اثر کمی بر ساختار بانکزیر سطح اثربخشی فعالیت می
سـهم آن در افـزایش اثربخشـی    هاي جدید باید در راستاي تشویق بـازار و افـزایش  است. سیاست

ها هدایت شود.بانک
اثر اصالحات نظـارتی بـر رقابـت در صـنعت     ) در مقاله خود با عنوان2003(1انجلینی و دیگران

تـا  1984هـاي  سعی کردند میزان شرایط رقابتی را در صنعت بانکـداري ایتالیـا طـی سـال    بانکداري 
دهـد شـرایط رقـابتی، تـا     و تحلیل کنند. نتایج نشان مـی هاي ترازنامه تجزیه با استفاده از داده1997
تغییر نکرده و بعد از آن سود ناخالص کـاهش یافتـه اسـت. همچنـین در بلندمـدت اثـر       1992سال 

ها و سودآوري کمتر از هزینـه نهـایی   یکپارچگی در رقابت مشاهده شده و هیچ گزارشی از ادغام بانک
هـاي مشخصـی در   کافشـ ،1992ده است. آنها بعـد از سـال   آنها در بازار در همان زمان مشاهده نش

زدایی منجر به ابـزاري بـراي دوره دوم اصـالحات بـانکی در     شرایط رقابتی پیدا کردند. فرآیند مقررات
سـود ناخـالص اثـر منفـی بـر      1990د و به طور مشخص رقابت بهبود یافـت. در دهـه   ش1993سال 

هاي ایتالیا داشته است.گسترش شعب بانک
گذاري روي کارایی هزینـه بانـک  اثر مقررات) در مقاله خود با عنوان 1999(2داگالس و دیگران

هاي آمریکا با اسـتفاده از مـدل اسـتاندارد قیمـت اسـتاندارد و      کند که جریان اصالحات بانکبیان می
مهـم  گیـري  هاي هزینه و کارآمـدي انجـام داده شـد. نتیجـه    اي تخمینیافته قیمت سایهمدل تعمیم

آوري ها بتوانند بـه راحتـی از طریـق جمـع    تحقیق آن است که وضع مقررات باعث شده است تا بانک
هاي حقیقی، به سود دست یابند. ایـن امـر بـه دلیـل پـایین بـودن       گذاري آن داراییسپرده و سرمایه

قیاس وجـود  جویی مهاي نمونه، تنها در دوره اول، صرفههزینه سرمایه بوده است. همچنین براي بانک
هـاي مقیـاس بـه پایـان رسـیده اسـت و در طـول        زدایـی، تمـام صـرفه   داشته است و پس از مقررات

هـا  درصد کاهش داد که علت آن توانایی بنگاه26ها را به میزان زدایی تغییرات فناوري، هزینهمقررات
زدایـی  است، لـذا مقـررات  هاي کاراتر افزایش داده است که انگیزه آنها را براي استفاده از مزایاي روش

دهد.کارایی را هم در بعد تولید و هم در بعد تخصیص منابع افزایش می
هاي پـولی مناسـب در مسـیر آزاد سـازي     اتخاذ سیاست) در مقاله خود با عنوان1390(عقیلی

هاي مالی و آزادسازي مـالی، شـرایط، مشـکالت و    هاي پولی، سرکوببه بررسی مفاهیم سیاستمالی 

1. Paolo angelini & Nicola cetorell

2. Dougas
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ترین ابزارهاي پـولی در ایـران و علـت و لـزوم حرکـت بـه سـوي        ارهاي آن پرداخته و به بیان مهمابز
آزادسازي مالی براي بهبود وضعیت اقتصاد کشور پرداخته است.

اي موفـق در رفـرم پـولی و اصـالحات     ترکیـه: تجربـه  ) در مقاله خـود بـا عنـوان    1389(ن ملکا
ترکیـه پرداختـه اسـت. وي شـروع اصـالحات در صـنعت       به بررسی اصـالحات در کشـور   ساختاري 

هـاي کلـی   و با ارائه بسته اصـالحات اقتصـادي دانسـته و سرفصـل    1980بانکداري ترکیه را در سال 
هاي تثبیت اقتصادي، آزادسازي تجـاري، کـاهش ارزش پـول ملـی و حـذف      اصالحات را شامل برنامه

هاي اقتصادي بیان کرده است.بسیاري از اختالل
بررسی تـأثیر گسـترش فضـاي رقـابتی،     ) در مقاله خود با عنوان1389(ن کنی و دیگراتش

بـه ایـن نتیجـه    هاي رقیب و گسترش بانکداري الکترونیک بر کارایی بازار پولی ایران ادغام بانک
ها با رقابت در صنعت بانکداري رابطه منفی دارند لذا بـا  اند که عوامل مؤثر بر کارایی بانکرسیده

یابد و کارایی با بانکداري الکترونیک رابطه مثبت دارد و ها کارایی کاهش مییش تمرکز بانکافزا
دهنـده ریسـک اعتبـاري    هاي تسهیالت به دارایی و سرمایه به دارایی که نشـان کارایی با نسبت

هستند رابطه مثبت دارند.
بر رشد اقتصادي و ایجـاد  تأثیر اصالحات مالی در مقاله خود با عنوان )1389(ن شریفی و دیگرا

بـه بررسـی مبـانی نظـري توسـعه مـالی و معرفـی انـواع         همگرایی بین کشورهاي برگزیـده اسـالمی  
هاي مالی و چگونگی کارکردهاي آن پرداخته است. وي اثر اصالحات مالی را بر رشد اقتصـادي و  نظام

در قالـب  2008تـا  1979ایجاد همگرایی درآمدي بین کشـورهاي برگزیـده اسـالمی در طـول دوره     
هاي تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج بـه دسـت آمـده از بـرآورد الگوهـا نشـان       داده
دهد که اصالحات مالی از طریق نقدینگی داراي تـأثیر مسـتقیم و معنـاداري بـر رشـد اقتصـادي       می

بـر ایجـاد همگرایـی    کشورهاي مورد بررسی بوده است و تأثیر متقـاطع نقـدینگی و رشـد اقتصـادي    
درآمدي اثر مستقیم و از نظر آماري معنادار بوده است.

رابطه میان کاهش تفاوت نـرخ بهـره بـانکی بـا کـارایی      ) در مقاله خود با عنوان1383(د مجته
هـا و هزینـه   نشان داده است که عوامل اصلی در تعیین نرخ بهـره، هزینـه سـنگین بانـک    نظام بانکی

هـاي تجـاري،   الوصول بانکالوصول هستند. به عبارتی افزایش در مطالبات مشکوكمطالبات مشکوك
ها و همچنین افزایش در شاخص کاال و خـدمات  هاي تجاري به کل داراییهاي بانکافزایش در هزینه

شود و براي کـاهش ایـن تفـاوت، رقـابتی     نده، منجر به افزایش در تفاوت نرخ بهره بانکی میکنمصرف
هــا، کــاهش تســهیالت تکلیفــی، افــزایش درآمــد ناشــی از خــدمات بــانکی و  شــدن فعالیــت بانــک

زدایی از نظام بانکی کشور، پیشنهاد شده است.مقررات
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پراکنده عوامـل مـؤثر بـر کـارایی،     توان گفت، مطالعات پیشین به صورتبندي میدر یک جمع
انـد و  ها و در برخی موارد اثرات اصالحات نظارتی را بررسـی کـرده  پذیري بانکساختار هزینه و رقابت

تر و مفصل اثر اصالحات نظارتی بر ساختار هزینـه، مالکیـت و رقابـت    در این پژوهش به صورت کامل
هاي ایران بررسی شده است.در بانک

گیري و حجم نمونهي، روش نمونهجامعه آمارـ3
هاي منتخـب خصوصـی و   جامعه آماري تحقیق شامل اطالعات هشت بانک مشتمل بر برخی از بانک

هاي اقتصاد نوین، پارسیان، ملی، سپه، ملت، تجارت، مسـکن و صـادرات اسـت. در    دولتی شامل بانک
هاي تجاري یا تخصصـی بـوده   بانکشود: اوالً جزونمونه مورد بررسی معیارهاي زیر در نظر گرفته می

باشـند، ثانیـاً در   هاي مورد بررسی اطالعات آماري کاملی در مورد موضـوع تحقیـق داشـته   و در سال
است.1380یا قبل از آن تأسیس شده باشند. دوره زمانی مورد بررسی نیز دهه 1380سال 

هـاي پیوسـت آن   اشـت اطالعات مورد نیاز از صورت ترازنامـه، صـورت سـود و زیـان و یادد    
آوري اطالعـات از  ي اسـت و بـراي جمـع   اکتابخانـه استخراج شده است. روش گردآوري بـه روش  

، گـزارش حسـابرس مسـتقل و بـازرس     هـا بانک، گزارش عملکرد هابانکي گزارش ساالنه هاکتاب
هـا انکبهاي اینترنتی یتساي دولتی، هابانکقانونی به مجمع عمومی عادي ساالنه صاحبان سهام 

ي نظـارتی بـانکی بـه صـورت     هـا نامـه و سایت بانک مرکزي ایران از بخش نظارت بـانکی و بخـش  
ي تابلویی، رفتار واحدهاي اقتصادي را از لحاظ کمـی و  هادادهي تابلویی استفاده شده است. هاداده

ي مـورد مطالعـه   هابنگاهدهند و ارزیابی بسیار دقیقی از کارایی یمکیفی طی زمان مورد توجه قرار 
ي تـابلویی وزن کمتـري بـه    هـا دادهکنند. عالوه بر این، نتایج به دست آمده با اسـتفاده از  یمارائه 

ي هـا بانـک ي نمونه در این تحقیق شـامل کلیـه   هابانکدهد. نحوه انتخاب یممشاهدات غیرعادي 
هاي تحقیـق در  هیفرضموجود در جامعه آماري است که اطالعات مورد نیاز جهت بررسی و آزمون 

باشد و حائز معیارهاي نمونه باشند.یمدر دسترس آنهامورد 
در دهه هابانکزیانوسودحسابوايترازنامهاطالعاتشاملپژوهشایناطالعاتوآمار

هـاي دادهطبیعـت ز اکـه داردوجـود مهمیاست. دلیلزمانیسريهايدادهبه صورت1380
رسـد کـه  یمـ بـه ایـن نتیجـه    2000الول در سـال  کـه طورهماناست: نشدهاستفادهتلفیقی

محضبهباشد.ثابتزمانطولدرناکاراییکهبودخواهندسودمندیدر صورتتلفیقیهايداده
بـه صـورت  راناکـارایی درتغییـر ایـن کـه کنـیم میپیدانیازبگذاریم،کناررافرضیهایناینکه
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زمانطولدرهابانکهمانرفتارآنکهبدونتلفیقیهايدادهازاستفادهکنیم.تعریفپارامتریک
.کندیمایجادبرآوردهادرزیاديانحرافشوددنبال

ارائه الگو و برآورد ـ4
)1992(مدل اول بیتیس و کولیـ1,4

ي تلفیقی پیشنهاد کردنـد کـه در آن، متغیرهـاي    هادادهبیتیس و کولی یک تابع مرزي تصادفی براي 
کنند. ایـن مـدل بـه    یمشوند و به صورت منظم طی زمان تغییر یمتصادفی به صورت نرمال منقطع 

=صورت زیر است: + − 	 = 1,2, … , 	 = 1,2, … , )1(. (0, )= − −
لگو براي هر مقطع و هر دوره زمانی باید حداقل یک مشاهده وجـود داشـته باشـد. ایـن     در این ا

ي مقطع زمانی، مشکلی به وجود نخواهد آورد. البتـه  هادادهي سري زمانی و هادادهموضوع در ترکیب 
ن هاي متفـاوت داشـته باشـند، در ایـ    يفناورشوند، نباید یمبه کار گرفته آنهایی که اطالعات هابنگاه

هاي مناسبی به دست نخواهد آمد.ینتخمصورت در عمل 

)1995(مدل دوم بیتیس و کولیـ2,4
، پـس از تخمـین توابـع مـرزي، میـزان      1در برخی از مطالعات تجربی نظیر مطالعه پیـت و لـی  

ي مدیریتی، وضعیت مالکیت و غیره تحـت  هاتجربهشود. متغیرهاي توضیحی نظیر یمیی برآورد ناکارا
ي مختلف در یـک صـنعت مشـخص شـود. ایـن      هابنگاهگیرند تا دالیل تفاوت کارایی یمقراربرازش 

مـدل توابـع   آنهـا مطرح شد. 2گوکین و ریفشنادر و استیونسونموضوع توسط کامبهاکر، گوش و مک
را به صورت تابع مشخصـی از بـردار متغیرهـاي توضـیحی و جـزء خطـاي       Uمرزي با جمله ناکارایی 

گـوکین  ) مدلی معادل مدل کامبهاکر، گـوش و مـک  1995(د کردند. بیتیس و کولیتصادفی پیشنها
جـزء  ل یی مجـاز شـد. در مـد   تـابلو ي هـا داده) ارائه کردند، با این تفاوت که در آن استفاده از 1991(

ناکارایی تابع هزینه مرزي تصادفی به شرح زیر است:  
Uit=ZitDit )2(

1. Pitt & Lee
2. Kumbhakar & Ghosh & Mcgukin & Reifshneidar & Stevenson
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U متغیر تصادفی با توزیعN(0,δu)  اسـت کـه در آنZ  بـردارP     سـطري متغیرهـایی اسـت کـه
پارامتري است که باید تخمین زده شود.Pبردار Dدهد و یمقرار تأثیرکارایی بنگاه را تحت 

که در آن جزء ناکارایی بـه وسـیله مـدل    در این پژوهش از تابع هزینه مرزي تصادفی ترانسلوگ
شود.  یم) تعریف شده، استفاده 1995و 1992یس و کولی (ناکارایی بیت

از:عبارتندهاستاندهو هانهادهدر این تخمین 
هاي فیزیکیدادنی، هزینه پرسنل و هزینه داراییها شامل: کل وجوه وامنهاده

هاي درآمدزا.ها و سایر داراییها شامل: ارزش دفتري وامستانده
و اثـر مالکیـت و متغیـر رونـد بـر      در این تخمین اثر متغیر اصالحات نظـارتی کفایـت سـرمایه    

.دشویمناکارایی هزینه بررسی 
پس از بررسی الگو و برآورد با متغیرهاي ضربی و توان دوم و روند بهترین جواب ممکن به 

=قرار زیر است: + + + + + + ( ) +														 ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + +														 + + +
)3(

=δ + 	 + 	 + 		
افزار فرانتیر استفاده شده است دو الگـو مـورد اسـتفاده قـرار     با توجه به آنکه در این مقاله از نرم

گرفته است که از الگوي دوم با توجه به آنکه متغیر اصالحات نظارتی را درون خـود جـاي داده اسـت    
تخمـین  Uتیـر متغیـر   افزار فرانشود. به بیان دیگر در مرحله اول تخمین با استفاده از نرماستفاده می

Uشـود) متغیـر   شود و در مرحله بعد (هرچند ایـن دو مرحلـه همزمـان و بـا هـم انجـام مـی       زده می

شود.تخمینی در معادله اصلی جایگزین می
اي، عوامل مؤثر بر ناکارایی، همراه با پارامترهاي تکنولوژیکی تـابع هزینـه در روش یـک مرحلـه    

وري در بخش بانکداري در تالش است تـا بـا متغیرهـاي    ی و بهرهشود. مطالعات کارایتخمین زده می
توضیحی خاص بانک پیوند بخورد.  

شوند:به طوري که متغیرهاي مدل به شکل زیر معرفی می
C=هزینه کل

متغیر نهاده (شامل سه متغیر نهاده بانک)=
= متغیر ستانده (شامل دو متغیر قیمت ستانده)
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T روند زمان است که توان دوم آن بیانگر تحوالت در فناوري هزینه است.= متغیر
βپارامتر تخمین تکنولوژي =

= خطاي تصادفی
= ناکارایی هزینه

Rمتغیر مجازي تغییر سیاست اصالحات نظارتی =
که ضرایب مربـوط  متغیرهاي حاصل ضرب در الگو بیانگر تعامل متغیرهاي الگو است. به طوري

دهنده تأثیر تعامل زمان (سابقه فعالیـت بانـک) بـا عوامـل دیگـر      با هر متغیر نشانTبه حاصل ضرب 
هاي بانک بر هزینه متغیر کل بانک است.همچون نهاده و ستانده

معرفی متغیرهاـ1,2,4
متغیر وابستهـ1,1,2,4

جـوایز میـزان گـذاران، سـپرده بـه پرداختـی سـود مجموعصورتبهبانکهرهزینه کلهزینه کل: 
مطالبـات هزینـه اسـتهالك، هايهزینهعمومی،واداريهايهزینهپرسنلی،هايهزینهالحسنه،قرض

شود.  میمحاسبههاهزینهسایروالوصولمشکوك
متغیرهاي مستقلـ2,1,2,4

استفاده از مرز هزینه نیازمند معرفی متغیرهاي نهاده و متغیرهاي ستانده است لذا در الگـوي تحقیـق   
شود به طوري که متغیرهاي فوق بـا تکیـه   یمدو متغیر ستانده بانکی و سه متغیر نهاده بانکی معرفی 

ستانده به کمـک  اند. به دلیل اینکه هر یک از متغیرهاي نهاده وگري بانک مطرح شدهبر نقش واسطه
اند، لذا ضرایب مرتبه اول تخمین زده شـده کشـش هزینـه    میزان میانگین هندسی خود نرمالیزه شده

دهد.  میانگین نمونه را نشان می
متغیرهاي نهاده بانکی ـ3,1,2,4

قیمت نهاده بانکی عبارتند از:
شامل وجوهی است که یا مستقیماً به صورت سـپرده در اختیـار   دادنیکل وجوه وامــ الف 

گیرد یا از طریق خرید اوراق بهادار منتشر شده توسط بانک در مالکیت بانک قـرار  بانک قرار می
انـداز،  ي دیـداري، پـس  هـا سـپرده ي دیـداري اعـم از   هـا سـپرده گیرد. این متغیر شامل کل می

مدت و بلندمدت است.کوتاه
که شامل هزینه دستمزد نیروي کـار اسـت و ارزش آن بـه صـورت حاصـل      پرسنلهزینهـب 

شود.یمجمع هزینه دستمزد نیروي کار یا هزینه پرسنلی کارکنان بانک محاسبه 
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هـاي ثابـت   یـی داراکـه ارزش آن بـه صـورت اسـتهالك     هاي فیزیکیییداراهزینه ــ ج 
شود.یمحاسبه م

، 2، ملـی 1ماننـد بانـک تجـارت   هـا بانـک هاي فیزیکی و هزینه پرسـنل تعـدادي از   هزینه دارایی
ي مـالی منتشـر شـده در    هـا صورتي مالی و پیوست هاصورتو... از طریق 4نویند و اقتصا3پارسیان
از هـا بانـک ها در بورس به دست آمد و اطالعـات سـایر   و یا اطالعات تفصیلی این بانکهابانکسایت 

ي هـا بانـک نژاد، عبـاس، مقایسـه کـارایی    طهريه (مناممجاري غیررسمی با استفاده از اطالعات پایان
ي هـا بانکرضا، برآورد کارایی ر نامه (سوري، امیو اطالعات پایان)خصوصی و دولتی به روش پارامتري

به دست آمد.ن)ایران و عوامل موثر بر آ
متغیرهاي ستانده بانکی ـ4,1,2,4

یمت ستانده بانکی عبارتند از:ق
هاي التفاوت بین ارزش کل وامکه به صورت مابههاي پرداخت شدهارزش دفتري وامـالف 

شود. این هایی که در حال تکمیل یا پرداخت نشده است محاسبه میپرداخت شده با ارزش وام
ها می باشد.متغیر شامل کل تسهیالت اعطایی بانک

آید. ها به دست میکه از طریق ارقام مندرج در ترازنامه بانکهاي درآمدزاداراییسایر ـب 
گـذاري در اوراق مشـارکت،   هاي درآمدزا در ترازنامه هر بانک شامل سـرمایه معموالً سایر دارایی

ي بورسی و غیربورسی است ایـن متغیـر از   هاشرکتگذاري در سهام ي بانکی و سرمایههاسپرده
ها) بـا کـل تسـهیالت    ییداراهاي ثابت و سایر ییدارا(به غیر از ک هاي بانییداراع تفاضل مجمو

شود.  یماعطایی حاصل 
Dمتغیر مجازيـ5,1,2,4

کننده اثر اصالحات نظارتی است. براي بررسی اثـر تغییـر   : این متغیر بیانمتغیر مجازي تغییر سیاست
کارا، این متغیر مجازي تعیین شـده اسـت کـه در    هاي بانک مرکزي بر ساختار هزینه یاستستمرکز 

گیرند.نظر میر ها ارزش عددي یک دهاي مورد نظر ارزش صفر و بقیه سالآن، سال
هـا اسـت.   زدایـی فعالیـت بانـک   اصالحات نظارتی در شبکه بانکی، تسهیل مقررات و مقررات

هـا در ورود  ها، حذف محـدودیت ها و وامزدایی با آزادسازي نرخ بهره بر روي سپردهساختار مقررات

1. tejartbank.ir
2. bmi.ir
3. parsian-bank.com
4. enb.ir
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هـا  و مالکیت بخش خصوصی به عرصه بانکداري و افزایش طیف عملیات و دامنه فعالیت مجاز بانک
بنـدي  گذاري با روندي از قبیل هنجارهاي احتیـاطی در طبقـه  شود و از طرفی مقرراتشناخته می

اي ش ریسـک الزامـات سـرمایه   هاي غیرجاري و کـاه گیري وامها، شناسایی درآمدها، ذخیرهدارایی
زدایـی فعالیـت   شود. اصالحات نظارتی در شبکه بانکی با تسـهیل مقرراتـی و مقـررات   شناخته می

شود.ها تعریف میبانک
یی براي کمی کـردن آن نیـاز اسـت    هاشاخصگیري اثر اصالحات نظارتی به تعریف براي اندازه

عبارتند از:هاشاخصکه این 
ــه هــابانــکاز نســبت ســرمایه هــابانــک: نســبت کفایــت ســرمایه کفایــت ســرمایهـــالــف  ب

گـردد. ایـن نسـبت بـر طبـق قـوانین و مقـررات بـازل تعریـف          یمـ حاصل آنهابا ریسک توأمدارایی 
ــزاممــی ــراي شــود و حــد ال ین تــرمهــمشــود. ایــن نســبت یکــی از یمــتعیــین هــابانــکآور آن ب

اعتبـاري مـورد اسـتفاده    مؤسسـات و هـا نـک باي مالی اسـت کـه بـراي ارزیـابی عملکـرد      هاشاخص
از تقویـت نظـارت بانـک مرکـزي و ایجـاد رقابـت       هـا بانـک گیـرد. کفایـت سـرمایه مطلـوب     یمقرار 

نامــه بخــش1382شــود. در کشــور مــا از ســال حاصــل مــیهــابانــکســالم و تجدیــد ســازماندهی 
ــ  ار بــراي اجــرا اجرایــی کفایــت ســرمایه مصــوب هــزار و چهــاردهمین جلســه شــوراي پــول و اعتب

هشـت درصـد منظـور    هـا  بانـک نامـه حـداقل نـرخ بـراي     بخـش ن ابالغ شد به طـوري کـه طبـق آ   
نســبت کفایــت ســرمایه بــر ســاختار هزینــه و مالکیــت، تــأثیرشــد. در ایــن تحقیــق بــراي ارزیــابی 

شــود، بــه طــوري کــه بــراي یمــکفایــت ســرمایه بــه عنــوان یــک متغیــر مجــازي در نظــر گرفتــه 
ي قبــل از آن صــفر هــاســالیــک و د قــررات کفایــت ســرمایه و بعــد از آن عــدي اجــراي مهــاسـال 

شود.یممنظور 
آخـرین بـا مطـابق کـه نامـه آیـین : ایـن شـویی پولبامبارزهقانوناجرایینامهآیینـب 

شـده، تـدوین پولشـویی بـا مبـارزه زمینـه درفعالالمللیبینمراجعرهنمودهايواستانداردها
درکشـورمان بـراي راالزممصونیتتواندمیآنهابهعملکهاستهاییتوصیهوتدابیرمتضمن

.آوردفراهمشومپدیدهاینقبال

درمقـرر تکـالیف وهـا مسـئولیت مطلوبایفايراستايدرایراناسالمیجمهوريمرکزيبانک
وهـا فعالیـت تمرکـز وتجمیـع همچنـین وامـور اجرايحسنازحصول اطمینانومذکورنامهآیین

عنـوان  تحـت مسـتقلی مـدیریت تشـکیل بـا احتمـالی، ناهمـاهنگی وکاريموازيگونههراجتناب از
صـورت بهپولشوییبامقابلهزمینهدرراخودهايمسئولیتووظایفکلیه،پولشوییبامبارزهمدیریت
عملی شـد،  هابانکدر 1388این دستورالعمل در سال رساند.انجامبهواحدمدیریتیتحتومتمرکز
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نامـه مقـدار آن صـفر و بـراي آن     ي قبل از اجراي این آیـین هاسالگیري این متغیر در لذا براي اندازه
بعد از آن یک فرض شود.ل و سا

یـک از ایـن دو متغیـر مجـازي در     ر لذا براي بررسی اثر اصالحات نظارتی اقدام به قرار دادن هـ 
شود و با بررسی نتایج به دسـت آمـده از هـر دو متغیـر، متغیـر اصـالحات       یمساله در مدل 10دوره 

شود.یمنظارتی مورد نظر انتخاب 
شود:براي بیان ناکارایی هزینه از فرمول زیر استفاده می

=δ 	 	 		 )4(
(مالکیت) و تعامل آنهـا بـا یکـدیگر    DP(تغییر تمرکز سیاست) و R(زمان)، Tاثر متغیر مجازي 

هاي کارایی ناشی از هزینه مالکیـت و  است. این مدل با معرفی شرایط تعاملی، بررسی و تحلیل تفاوت
(خصوصـی یـا دولتـی    DPدهد. اثر مالکیت با استفاده از متغیـر  تغییرات آن را در طول دوره نشان می

هـاي  هاي خصوصی عدد یـک و بـراي بانـک   شود به این صورت که براي بانکبودن بانک) بررسی می
.دهیمدولتی عدد صفر را قرار می

نتایج حاصل از برآورد به قرار زیر است:

ترانسلوگنهیبرآورد تابع هزجینتا) 1(جدول 

مقدار tآماره 
ضریب

مقدار tآماره ضریبنام متغیر ضریب
ضریب

ضریبنام متغیر ضریب

عرض از مبدأ اول-42/0-59/0عرض از مبدأ دوم1/034/0
متغیر مجازي تغییر 21/0

سیاست اصالحات 
نظارتی

دادنیکل وجوه وام4/3635/0
(نهاده اول)

متغیر مجازي تغییر 14/206/0
سیاست

هزینه پرسنل1/221/0
(نهاده دوم)

هاي ییداراهزینه 75/397/0متغیر روند زمان-01/2-05/0
فیزیکی

(نهاده سوم)
هاي ارزش دفتري وام-38/96-66/0

پرداخت شده
(ستانده اول)

هاي درآمدزاسایر دارایی-93/37-30/0
(ستانده دوم)

نهاده اول به توان دو63/09/0
نهاده دوم به توان دو21/8064/0
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نهاده سوم به توان دو62/2317/0
ستانده اول به توان دو-18/24-32/51∗3/222/0
ستانده دوم به توان دو-13/26-27/18∗∗35/00008/0

مقدار تابع 76/54
حداکثر 

درست نمایی

متغیر روند زمان22/2608/17

در متغیر روند زمان-47/10-3/53
ستانده اول

متغیر روند زمان در -39/0-22/33
ستانده دوم

منبع: محاسبات محقق

ییناکـارا یبررسيبرايمختلف مجازيرهایمتغینیگزیمختلف از الگو و جايبا توجه به برآوردها
مثبـت و  ریبود که هـر دو تـأث  تیو مالکهیسرماتیکفايمجازریجواب استفاده از دو متغنیبهتر

. دادنشـان  نـه یهزییبـر ناکـارا  يداریو معنـ یمنفـ ریرونـد تـأث  ریرا نشان دادند و متغيمعنادار
کنیولـ شـود یمنهیهزییناکاراشیسبب افزاتیاصالحات و مالکریاستنباط کرد که متغتوانیم

کیـ از یلذا اصالحات نظارتشودیدر بانک منهیهزییدوره سبب کاهش ناکارایروند در طریمتغ
و از طـرف  شـود یمنهیهزشیها باعث افزابانکيبرادیو مقررات جدنیقوانجادیطرف به سبب ا

ها شده است.بانکنهیهزییکاراشیاصالحات سبب افزانیدر بلندمدت اثر اگرید

هامحاسبه کششـ5
نه، در نتیجه تغییر نسبی ستانده اسـت.  کشش هزینه کل نسبت به ستانده، عبارت از تغییر نسبی هزی

داري بـر متغیـر   ضمناً همان گونه که در قسمت قبل اشاره شد، متغیرهاي توضیحی، داراي اثر معنـی 
وابسته در معادله تابع هزینه مرزي تصادفی ترانسلوگ بانک بوده و لذا براي محاسبه کشـش میـانگین   

شود که به قرار زیر است:یمهزینه کل بانک به میانگین ستانده بانک استخراج
،ي پرداخت شدههاواممقدار کشش متوسط در طول دوره مورد بررسی براي ارزش دفتري 

از یک است. به این معنـی کـه اگـر هزینـه ارزش     تربزرگبه دست آمده که مثبت و 96/2برابر 
کـه هزینـه کـل    شـود یمهاي پرداخت شده به میزان یک درصد افزایش یابد، برآورد دفتري وام

درصد افزایش یابد. همچنین هزینه کل بانک نسبت به هزینه ارزش 96/2بانک به طور متوسط 
کشش است.اب،هاي پرداخت شدهدفتري وام
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بـه  29/1برابـر  ،ي درآمدزاهاییدارامقدار کشش متوسط در طول دوره مورد بررسی براي سایر 
هاي درآمـدزا بـه   این معنی که اگر هزینه سایر داراییاز یک است. به تربزرگدست آمده که مثبت و 

درصـد  29/1که هزینـه کـل بانـک بـه طـور متوسـط       شودیممیزان یک درصد افزایش یابد، برآورد 
کشش است.اب،هاي درآمدزاافزایش یابد. همچنین هزینه کل بانک نسبت به هزینه سایر دارایی

هانتایج کارایی هزینه بانکـ6
. ایـن نتـایج بـا    شـود ها با استفاده از مـدل  ارائـه مـی   از برآورد کارایی هزینه بانکنتایج حاصل 

با توجه به نتایج جدول بانـک  هزینه ترانسلوگ محاسبه شده است استفاده از مدل مرز تصادفی
درصـد در  27/21درصد در رتبه اول و بانک اقتصاد نـوین بـا کـارایی    46/56صادرات با کارایی 

درصد رسـیده  1/25درصد به 16/ 33زدر طی روند تحقیق کارایی هزینه ادارد. رتبه آخر قرار
هـا  است لذا روند افزایش کارایی هزینه در طول دوره مشاهده شده است. میانگین کـارایی بانـک  

هاي انجام گرفتـه در صـورت کـارایی کامـل     % از هزینه4/33درصد است به این معنی که 4/33
ساله بانکداري کشور کافی بـوده اسـت.   10براي به دست آوردن همین سطح ستانده طی دوره 

.ستاها تنها در مقایسه با یکدیگر سنجیده شده شویم که کارایی بانکیادآور می

(درصد)هابانکنتایج کارایی هزینه برآوردي )2(جدول 

میانگینملیسپهتجارتصادراتمسکنملتپارسیانقتصاد نویناسال
1380542/026/01/105/196/153/43114/3033775/16
13816/622/162/362/135/721/31111/323625/34
13828/125/965/106/119/425/296/186/30625/31
13832/176/562/203/571/816/175/286/330125/39
13831/355/332/639/347/574/241/375/203/38
13852/446/465/256/354/738/791/661/186625/48
13864/16337/568/324/731/59269/974125/49
138739/274/194/44/166/685/372/125/6403375/26
13885/11133/156/139/322160352875/25
1389107/48101/125/464/211/39131/25
3732/2161/34264/257/2446/5647/3696/3057/37میانگین

منبع: محاسبات محقق
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روند کارایی هزینه مالکیت)1(شکل

هاي آزمون فرضیه تحقیقروشـ 7
دار بودن تک تک پارامترهـا،  هاي معنیاکثر محققان در الگوهاي مرزي تصادفی، عالوه بر آزمون

داگـالس یـا   -(کـاب هـاي مرکـب در خصـوص شـکل تـابعی الگـو       مند به آزمون فرضـیه عالقه
هایی ترانسلوگ) و یا وجود ناکارایی در الگو نیز هستند. براي رسیدن به این هدف، اغلب از روش

شود. این آزمون در واقـع لگـاریتم مقـدار حـداکثر     نمایی استفاده میمون نسبت درستمانند آز
نمـایی بـه   نسـبت درسـت  ،کنـد یمـ نمایی الگوهاي مقید و نامقید را با یکـدیگر مقایسـه   درست
λصورت = ( 0)L( )شـود. در آن  تعریف می(1 نمـایی مقیـد و   مقـدار تـابع حـداکثر درسـت    ( ( به شـکل زیـر   λبا تبدیل LRنمایی نامقید است. آماره آزمون بع حداکثر درستمقدار تا(

=شود:  حاصل می 	 − 2 = 2[ln − lnL( )] ~ ( ) )5(
)با درجه آزادي تعداد قیود به صورت مجانبی داراي توزیع آماره  است. بنـابراین اگـر   (
)از مقدار بحرانی مقدار آماره  داري رد خواهد شد.در سطح معنیتر باشد فرضیه بزرگ(



71 رانیايهاو رقابت در بانکتیمالکنه،یبر ساختار هزیاثر اصالحات نظارت

آزمون فرضیه اولـ 1,7
داگـالس در  ـشـکل تـابعی کـاب    جهت انجام آزمـون فرضـیه اول ایـن تحقیـق تحـت عنـوان       

ــه    ــابع هزین ــراي ت ــلوگ ب ــل ترانس ــکمقاب ــببان ــت مناس ــر اس ــاره ت ــیه آم ــون فرض از آزم ( = β = ⋯ = β = ــی 	(0 ــتفاده م ــون     اس ــن آزم ــام ای ــل از انج ــایج حاص ــود. نت ش
در ســطح خطــاي یــک درصــد کــهاســتLR= 55/51بیــانگر مقــدار آمــاري محاســبه شــده 

دهد.الگوي تابعی به شکل ترانسلوگ پاسخ بهتري میاین فرضیه رد خواهد شد و 

آزمون فرضیه دومـ 2,7
ناکارایی و مؤثر بودن متغیرهـاي در نظـر گرفتـه    آزمون فرضیه دوم این تحقیق مبتنی بر وجود 

نسبت واریانس جزء ناکارایی بـه  ،γشده بر ناکارایی در الگوي انتخابی است. از آنجایی که پارامتر
σواریانس خطاي الگو  = σ + σ γ	و	 ضرایب متغیرهاي نشان دهنده γو پارامترهاي =

)کعوامل مؤثر بر ناکارایی بان ست، لذا:ا	(
)رآزمون فرضیه آما = δ = مبنی بر صفر بودن پارامتر عرض از مبدأ در الگوي مـذکور  	(0
)راست. آزمون فرضیه آما = γ = δ = که اثرات ناکارایی تصادفی نیستند. اگـر  کندیمبیان (0

=صفر باشد، واریانس اثرات ناکارایی صفر خواهد بود و لذا الگوي بیان شـده توسـط معـادالت    	γپارامتر  N z δ, σ    و= δ + ∑ δ z + w   به یک تابع هزینه شـامل متغیرهـاي
δصـفر باشـد، پـارامتر   	γتبدیل خواهد شد. همچنین اگـر vو یک جمله خطاي تصادفیzتا  	

نامشـخص خواهـد   δفر شود، زیرا اگر اثرات ناکارایی تصادفی وجود نداشته باشد، پـارامتر  نیز باید ص
هر حال فرضیه صفر مبنی بر تصادفی نبودن اثرات ناکارایی بـا حـداکثر پـنج درصـد خطـا رد      هبود. ب

)شده است. به همین ترتیب آزمون فرضـیه آمـاري    = γ = δ = ⋯ = δ = عـدم اثـرات   (0
LRشـود، مقـدار آمـاري   مالحظـه مـی  2. چنانچـه در نتـایج جـدول    کندیمبیان ناکارایی در الگو را

تر بوده و لذا فرضیه مذکور با حداکثر پنج درصد خطا رد و وجود اثـرات  مربوطه از مقدار بحرانی بزرگ
شود.ناکارایی در الگو تأیید می

الگوي تعدیل جزئی ـ7,3
1همبسـته اصالحات نظارتی بـر رقابـت بـانکی از یـک مـدل خـود      تأثیربراي پاسخ به سؤال 

یابـد. ایـن   شود که در آن تداوم سودآوري با افـزایش رقابـت کـاهش مـی    تعدیل جزئی استفاده می

1. Auto regressire moving average model
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دهی، عمـده فعالیـت   گري مالی و وامشود واسطهدهی متمرکز است. فرض میتحقیق بر بازار قرض
lnدهند.  را با هدف حداکثر کردن سودآوري خود قرار میها قیمت خدمات خودها است و بانکبانک = ln + ln + + )6(

هـا مـورد   پیش از برآورد مدل الزم است مانایی تمام متغیرهاي مورد اسـتفاده در تخمـین  
پس از برآورد مانایی متغیرها به برآورد الگوي خودهمبسته تعـدیل جزئـی بـا    آزمون قرار گیرد. 

اثر اصالحات نظارتی بر رقابـت در  گیري استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته براي اندازه
پردازیم و نتایج به قرار زیر است:میها دهی بانکبازار وام

برآورد الگو)3(جدول 

احتمالtآماره ضرایبمتغیرها
019542/1407122/40001/0ضریب ثابت

0050/0-973849/2-500419/0تداوم سودآوري
0010/0-543240/3-491057/0اصالحات نظارتی

9365/0-080150/0-001694/0شوك صنعت
874118/1دوربین واتسن617582/0ضریب تعیین

Fلیمر
645350/0
آزمون هاسمن0041/0

883415/13
0031/0

ق هاي محقمنبع: یافته

همان گونه که در جدول فوق نشان داده شده است نتایج حاکی از آن است که متغیرهـاي  
دهنـدگی مـدل را دارنـد کـه نشـان از آن اسـت کـه        درصد قدرت توضـیح 61تحقیق به میزان 

منظور افزایش درصد مدل را تبیین کرده است که به 61متغیرهاي به کار گرفته شده به میزان 
بایست متغیرهاي دیگـري وارد الگـو شـوند. متغیـر تعامـل تغییـر       میزان ضریب تعیین مدل می

داري است که نشان از تأثیر تعاملی سیاست (اعمال اصالحات نظارتی) داراي تاثیر منفی و معنی
اثـر منفـی ایـن متغیـر نشـان      .دهی در بانـک اسـت  اصالحات نظارتی بر شدت رقابتی شدن وام

گیري است. که داللـت  دهی و قرضکه اصالحات نظارتی سبب کاهش فاصله بین قرضدهدیم
دهی دارد.بر افزایش رقابت در بازار وام

توان گفت اصالحات نظارتی بـا کـاهش جـرائم پولشـویی و کـاهش      بندي کلی میدر یک جمع
نـه مسـیرهاي فسـادآلود و    ها را رقابـت و ریسک درون سیستم، تنها ابزار افزایش سودآوري بین بانک

ها جهت ماندن در عرصه صنعت، دسـت بـه رقابـت    بانکلذا؛کندجویانه با ریسک باال معرفی میرانت
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ها را در یـک اقتصـاد   دهند. به بیان دیگر این قوانین و اصالحات بانکزده و کارایی خود را افزایش می
هـاي اقتصـادي و مـالی    ها براي افزایش شـاخص گذارد و بانکبازار و نزدیک به اقتصاد رقابتی تنها می

زنند و در نهایت منجر به رقابتی شدن فضاي بانکی خواهند شد.    خود دست به رقابت می

گیري و پیشنهاداتنتیجهـ8
با توجه به برآوردهاي مختلف از الگو و جایگزینی متغیرهاي مختلف مجـازي بـراي بررسـی ناکـارایی     

بـود کـه هـر دو تـأثیر مثبـت و      مالکیـت و متغیر مجازي کفایت سرمایه و بهترین جواب استفاده از د
اسـتنباط کـرد کـه    تـوان یمـ معناداري را نشان دادند و متغیر روند تأثیر منفی بر ناکارایی نشان داد. 

شود ولیکن در طی دوره سبب کـاهش ناکـارایی   اصالحات و مالکیت سبب افزایش ناکارایی هزینه می
شود لذا اصالحات نظارتی از یک طرف به سـبب ایجـاد قـوانین و مقـررات جدیـد      هزینه در بانک می

اصـالحات سـبب   شـود و از طـرف دیگـر در بلندمـدت اثـر ایـن       باعث افزایش هزینه میهابانکبراي 
شده است.هابانکافزایش کارایی هزینه 

شود:در این قسمت خالصه نتایج به دست آمده از تحقیق به اختصار بیان می
هاي مقطعی داراي تأثیر مثبـت  اصالحات نظارتی در مدل برازش شده با به کارگیري داده.1

رایی هزینه است. چنین به نظـر  بر ناکارایی هزینه است، اما در بلندمدت داراي تأثیر مثبت بر کا
هـا  گذاري است که سبب افزایش ناکارایی هزینه بانـک رسد که اصالحات نظارتی نوعی قانونمی
هـا بـه   ها و سوق بانـک شود، لیکن این اصالحات در نهایت سبب همسو شدن و کنترل بانکمی

موجـب افـزایش   شود به عبارت دیگر اصالحات نظارتی در بلندمدتسمت اهداف اصلی خود می
شود.     ها میثبات و کارایی در بانک

هـاي دولتـی در مقایسـه بـا     برآورد کارایی هزینه حاکی از باالتر بودن کارایی هزینه بانک.2
هاي خصوصی است.بانک

بـه بیـان   دهـی دارد.  دهی نشان از افزایش رقابت در بازار واماصالحات نظارتی در بازار وام.3
شوند، اما تأثیر ها ظاهر میهایی بر بانکرتی هر چند به عنوان محدودیتدیگر این اصالحات نظا

ها داشته است.مثبت بر شدت رقابتی شدن بانک
پیشنهادات ارائه شده با این نتایج به قرار زیر است:

هـا  با توجه به اینکه اصالحات نظـارتی در بلندمـدت باعـث افـزایش کـارایی هزینـه بانـک       .1
هـا، اثـر ایـن اصـالحات را روي     گردد که تحلیلگـران کـارایی هزینـه بانـک    میشود پیشنهاد می

ها  مورد مطالعه قرار دهند.تخصیص بهینه منابع و مصارف بانک
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هـا و از طـرف دیگـر    با توجه به اثر مثبت ضریب مالکیت بر افزایش ناکارایی هزینه بانک.2
ور، تدوین قوانینی که سـبب  ها و مؤسسات خصوصی جدید در حوزه بانکداراي کشورود بانک

ها شـود، در قالـب اصـالحات نظـارتی احتیـاطی      آمیز و مناسب فعالیت بانکگسترش احتیاط
امري حیاتی است.  

شود نهادسازي براي برنامه اصالحات نظارتی که سبب ارتقاي کارایی هزینه نظام بانکی می.3
ار واحـد اصـالح سـاختار بـانکی و     از اهمیت باالیی برخوردار است. این نهادسازي مستلزم استقر

ها است.شرکت مدیریت دارایی در بانک
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