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1- Vector Auto Regressive (VAR).
2- Stochastic Frontier Analyses (SFA).
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يداریـ م، ثبـات و پا یـ ان مقاله مورد مطالعه قرار دادهیکه در اياز جمله عوامل نهاد
را بـا شـاخص تـورم و    یاست کـه اولـ  یعمومي نهادهاتأثیر ط اقتصاد کالن و یشرا

ـ ادادهنشانیاسیرا با شاخص ثبات سيگرید مـورد  يهـا دادهتحلیـل  و تجزیـه  م.ی
ـ برداري،خودرگرسیونيبا استفاده از الگوتحقیقن یااستفاده در یتوابع واکنش آن

ـ از ایآمـده حـاک  دستبهج ینتاانس صورت گرفته است.یه واریو تجز ن اسـت کـه   ی
نـه و  یهزيرهـا یو متغیاسـ ین شـاخص تـورم و ثبـات س   یبلندمدت بیبطه تعادلار

در یاسـ یرم و ثبـات س از تـو یناشيهاشوكدار بوده و یمعنیستم بانکیسکارایی
یستم بـانک یسکارایینه و یبر هزیر منفیثها تأی دورهاثر مثبت و در برخییهادوره

م ایهمشخص کردتابع مرزي تصادفین با استفاده از روش یهمچنران داشته است.یا
درصـد از کـل  45ــ 35توانندیـمبه صورت کارا عمل کنند،رانیايهابانکاگر که 

انداز کنند.را پسهاي خودهزینه

برداري.خودرگرسیون، کارایی، ي: عوامل نهاديدیکلهايواژه

,JEL :O16بندطبقه G21F33,.
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مقدمه. 1
ها به عنـوان رکـن اساسـی در هـدایت و مـدیریت وجـوه پراکنـده بـه سـمت          بانک

ي و کنتـرل  اي در رشد اقتصـاد واحدهاي تولیدي و تنظیم گردش پول، جایگاه ویژه
ها، دریافت وجوه به صورت سپرده و پرداخـت بـه   ترین فعالیت بانکتورم دارند. مهم

متقاضیان به صورت وام است. به طور کلی هر فعالیتی که مستلزم کسـب سـرمایه و   
هـا و  ها و مؤسسـات مـالی نیازمنـد اسـت. بانـک     تردید به بانکمنابع مالی باشد، بی

آینـد کـه بـا    هاي اقتصادي به شمار مـی بخشترینهمممؤسسات مالی و اعتباري از 
ها، مبادالت تجاري و بازرگـانی را تسـهیل   ها و پرداختهدایت و سازماندهی دریافت

گردند.  کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادي می
آنهـا  کـارایی ها، بررسی عملکـرد سـطح   به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانک

ایـن هزینهیزانموکاراییسطحبرتأثیرگذارعواملازآگاهیواي داردویژهاهمیت 
از آنجـا  سیاستگذاري جهت بهبود آن از الزامات توسعه اقتصادي اسـت.  مؤسسات و 

هـا و صـنایع   و تـالش بـراي کـاهش هزینـه در سـازمان     کـارایی که امروزه محاسبه 
هـاي  پـذیري در صـحنه  ن رقابـت گوناگون از اقدامات ضروري به منظور مقایسه میزا

هـا از  و کـاهش هزینـه  کاراییداخلی و خارجی یک کشور است، تالش براي افزایش 
دهـد، بلکـه   نه تنها توانایی مدیریت را افـزایش مـی  ،طریق کانال عوامل مؤثر بر آنها

و نقصـان در عملکـرد واحـدهاي اقتصـادي     کاراییمشکالت موجود که موجب عدم 
و کارایید. بنابراین ضروري است میزان تأثیر عوامل نهادي را بر دهشده را نشان می

،هـا هایی به منظور کاهش هزینهها مورد بررسی قرار داده تا با ارائه روشهزینه بانک
و میزان تغییـرات آن  کاراییگیري ها را افزایش دهیم. اندازهدر عملکرد بانککارایی

کـارگیري منـابع، سـطح بـازدهی     یـت بـه  کیفبه ارزیـابی مـواردي ماننـد   ،طی زمان
هـاي  شده، کشـف روش هاي تدویناز برنامهها، انحرافاییها و نارسها، ضعففعالیت
کند.میکمک و معرفی اصالحات مورد لزوم، کاراییبهبود 

دهـد، شـرایط محیطـی    ها را تحت تأثیر قرار میبانککاراییاز جمله عواملی که 
باشد. از شـرایط محیطـی   خصوصیات سیستم بانکی میها وحاکم بر کشور و ویژگی

چـارچوب توان شرایط اقتصاد کالن، عمـق مـالی، سـاختار بـازار،     حاکم بر کشور می
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کـارایی قانونی و نهادهاي عمومی را نام برد. ثبات و پایداري شرایط اقتصاد کالن بـه  
سـتفاده از ثبـات   توان بـا ا شود. تأثیر نهادهاي عمومی را میمنجر میهابیشتر بانک

سیاسی و نقش دولت توضـیح داد. ثبـات بیشـتر محـیط سیاسـی و کیفیـت بـاالي        
تـأثیر ثبـات   ایـن مقالـه  در .شـود ها منجر میبانککاراییخدمات دولت به افزایش 

سیستم بانکی مورد بررسی قرار گرفته است.کاراییسیاسی بر هزینه و 
از عوامل تأثیرگـذار  نیزها یت بانکهاي فعالعالوه بر عوامل فوق شرایط و ویژگی

توان به اندازه بانک، نوع سازماندهی، مقدار از جمله آنها می،باشدبانک میکاراییبر 
البتـه ایـن عوامـل از    ،هاي فعالیت و کیفیت خدمات بانکی اشاره کـرد ریسک، زمینه

ر هـا، مقـدا  باشند. با فرض یک سطح تولید مشخص براي بانـک نمیمستقل یکدیگر 
دهد.آن را تحت تأثیر قرار میکاراییسطح ،کندریسکی که سیستم بانکی تقبل می

هدف اصلی این تحقیق مطالعه تأثیر عوامل نهادي بر عملکرد نظام بانکی کشـور  
مقالـه مطالعـات   دومباشد. در بخـش  میکاراییاز منظر تأثیر این عوامل بر هزینه و 

سوم، شـرایط  در بخش گیرد. د بررسی قرار مین زمینه مورتجربی انجام گرفته در ای
هـاي مـورد اسـتفاده در    و دادهح مدلتصریحاکم بر محیط بانکی، در بخش چهارم،

در بخـش آخـر مقالـه،   در نهایتشود.ارائه میروش تخمین و در بخش پنجم،مدل
مربوط بیان گردیده است.يپیشنهادهانتایج تخمین و

یمطالعات تجرب. 2
صورت گرفته را با سنجش سطح کارایی و عوامل مؤثر بر آنه در ارتباطکیمطالعات

م. در مـورد  یدهـ یقـرار مـ  یمـورد بررسـ  یو داخلـ یدر دو بخش مطالعـات خـارج  
ر اشاره کرد:یتوان به موارد زیمرتبط با موضوع میمطالعات خارج

نهادهـا و  ن، ساختار بازار،یقوان«با عنوانپژوهشیدر ١نیوایون، کانت و لیلوك ل
ه یحاشـ يرا رویلامـ ي، ساختار بازار و نهادهاین بانکیاثر قوان» ینه واسطه مالیهز

72يو بـرا 2داده تـابلویی روش سربار بانک بـا اسـتفاده از   يهانهیسود خالص و هز
آمـده،  دسـت بهج یکنند. بر طبق نتایمیبررس1999ـ1995یدوره زمانیکشور ط

را ینه واسطه مـال یها، هزي آنهاتیها و فعالورود بانکشده بر مقررات سخت اعمال

1- Laeven. L, Levine. R & Kunt. A (2003).
2- Panel Data.
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و تمرکز بـازار (شـاخص سـاختار بـازار)     یات بانکین خصوصیهمچن.دهدیش میافزا
بهبود مقـررات  یعنیيه سود خالص بانک دارند و توسعه نهادیبا حاشیارتباط مثبت

ي رقابـت در  دو آزایت خصوصـ یها که به نوبه خود بر حقوق مالکشده بر بانکوضع
ی بـانک یه سـود خـالص درون  در حاشـ را هـا  توانـد تفـاوت  یرگذار است، میثاقتصاد تأ

ح دهد.یتوض
یـی ص سـبد دارا یتورم و تخصناشی ازسکیر«با عنوان ايدر مقاله١پابلو دراك

،نیکشـور آرژانتـ  يهابانکيهاییب دارایتورم را بر ترکتأثیر »يستم بانکداریدر س
مـورد  یروش حداقل مربعات معمولاستفاده ازباو 1998-1983يهادر طول سال

راص منـابع یتخصـ ،دهد که تورمین مقاله نشان می. در واقع اداده استقرار یبررس
ـ از آن اسـت کـه   یآمده حـاک دستبهج ینتادهد.یقرار متأثیر در اقتصاد تحت  ک ی

ن یـ تورم برقرار بوده است. ابانک و يهاییب دارایترکيایان رفتار پویميارتباط قو
بردن مناسب، ضمن از بینيهااستیسيشنهاد کرده است که دولت با اجرایمقاله پ

. به عنوان مثال با اعمال دهدنه نظارت را کاهش یهزبودن اطالعات،مشکل نامتقارن
خواهد ها کاهشنه نظارت در بانکیهزی،مانند بهبود قانون ورشکستگییهااستیس

یافت.
و نظـارت:  ین بـانک یقـوان « بـا عنـوان  در پژوهشی٢نیو و لوایمز بارث، کاپریج
هـاي نظـارت و   بـانکی و روش ن یان قـوان یـ ارتبـاط م » کننـد؟ یک بهتر کار میکدام 

دوره یطیبا استفاده از روش حداقل مربعات معمولی رابخش بانکو کارایی توسعه 
يهـا تیآمـده، محـدود  دستبهج یبر طبق نتااند.کردهیبررس2002-1999یزمان

هـا و  بانـک باعـث کـاهش کـارایی   هاي خارجیورود بانکودر قوانین بانکی موجود 
شود.  یها منهیش هزیافزا

ي کمتـر  هـا در کشـورها  کارایی بانکیبررس«با عنوان در پژوهشی٣ن چنیکول
و SFAروش ز سـتفاده ا ابـا راهابانککاراییسطوحدرتفاوت» ییقایافته آفریتوسعه

ي کشـورها تماميراب2006ـ 2002یانی دوره زمطیروش حداقل مربعات معمول
ها بـا  دست آمده، بانکیج بهن زده است. بر طبق نتایتخمییقایافته آفریکمتر توسعه

یش دهنـد.  را افـزا کـارایی تواننـد  یخـود مـ  يهـا ینـه درصد از هز30تا 20کاهش

1- Drack, P (2000).
2- Barth. J, Caprio. G & Levine. R (2004).
3- Chen, CH (2009).
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ی و داخلـ یخصوصـ يهـا سـبت بـه بانـک   ی نخـارج یخصوصـ يهاین بانکچنهم
،اقتصاد کـالن ثبات شاخص به عنوانباشند. تورمیکاراتر می دولتيتجاريهابانک

سیاسـی، داراي  ثبـات  ینه داشته و از طرفـ یو اثر مثبت بر هزکاراییبر یمنفياثر
نه است.یبر هزیو اثر منفکاراییبر اثري مثبت

ي هـا کارایی در بانکو یسودده«با عنوانايهدر مقال١دیآرونا زتال ویش میمان
يهـا ی و بانـک دولتـ يتجـار يهـا یان بانکرا در میو سوددهکاراییزان یم» هنـد

مـورد  2004ـ1994دوره در2یات معمولـبا استفاده از روش حداقل مربعیخصوص
مجمـوع ، میزان اعتبارات اعطایی سرانه کارمنـد پژوهشن یدر ا.دهدیقرار میبررس

زان یـ مکارمنـد و  سـرانه يهـا یـزان سـپرده  مکارمنـد، سرانههاياعتبارات و سپرده
ها مورد کارایی بانکسه یمقايبرایها به عنوان شاخصبه تعداد شعب بانکها سپرده

ی در و سـودده کـارایی زان یـ ج مطالعـه، م یبـر طبـق نتـا   گرفته اسـت. استفاده قرار 
باشـد.  یها میر بانککمتر از سایمیقدیخصوصيهای و بانکدولتيتجاريهابانک

: هـا سـه برنامـه زیـر پیشـنهاد شـده اسـت       ی بانـک و سـودده کـارایی ش یافزايبرا
ایجـاد شـعب   ـ برقراري ارتباط با مناطـق روستایی و2مـازاد دانـکارمنـ تعدیـل 1

خدمات.  بهبود به منظور فنّاورياز بیشتر استفاده ـ3بانک در آن مناطق
بانـک و رقابـت در   کـارایی «بـا عنـوان  پژوهشـی در ٣رزیـ انر و شـاناکا پ د هیوید

ع صـورت گرفتـه در   یاثر اصالحات وسـ » ي اوگاندادرآمد: مطالعه موردي کمکشورها
بـا  ،ن بخـش یـ در اکـارایی به منظور بهبود رقابت و را کشور اوگاندا يبخش بانکدار

مورد بررسـی  2004ـ1999یدوره زماندر٤هادادهیل پوششیاستفاده از روش تحل
در بخـش  کـارایی زان یـ م،رقابتسطحش یبا افزااند. بر طبق نتایج حاصل، قرار داده

یخـارج یخصوصـ يهابزرگتر و بانکيهان بانکیهمچن.ابدییش میافزايبانکدار
.کنندکاراتر عمل میش فشار رقابت، یکوچکتر در مواجهه با افزايهانسبت به بانک

در بخـش  گیري کاراییاندازه«با عنوان در پژوهشی٥وكیورنس آنتآلن استر و ل
با اسـتفاده از  یی راایاستراليهای در بانکو سوددهکاراییزان یم» ایاستراليبانکدار

. انـد قـرار داده یمـورد بررسـ  1995ـ1986دوره یطیروش حداقل مربعات معمول

1- Mittal.M & Dhad. A (2007).
2- Ordinary Least Square (OLS).
3- Hauner.D & Peiris. Shanaka (2005).
4- Data Envelopment Analysis.
5- Oster, Alan & Antioch. L (1997).
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ن دوره در حـال  یـ ایطيداردر بخش بانککاراییدهدنشان میآمدهدستبهج ینتا
د بـه منظـور  یجديهافنّاورياز يبرداریشه به دنبال بهرهها همیش بوده و بانکافزا

اند. مؤسسات مالی بودهر یبا ساخود رقابت افزایش
سـاختار بـازار: چـرا    ت ویبانک، مالککارایی«با عنواندر پژوهشی١هرمان هسه

نقـش سـاختار بـازار و موانـع     » باشـد؟ یمـ ار بـاال یاوگانـدا بسـ  حاشیه نرخ بهـره در 
هاي اوگانـدا  بانکبراي2005ـ1999دوره زمانی درحاشیه نرخ بهره را بر يساختار
آمـده، سـاختار بـازار نقشـی محـدود در      دسـت به. بر طبق نتایج کرده استبررسی 
یش ها دارد و موانع ساختاري و بنیادي بیشترین تـأثیر را در افـزا  بانککاراییتعیین 
د.ناي در اوگاندا داربهرههاينرخ بهره و تفاوتحاشیه

بالعـوض  يهاوام«با عنوانپژوهشیدر ٢گوگوانگنیجنا ژانگ وین،یوکنت مت
يهـا را در کل بانـک کاراییزان رشد یم» 2006ـ1997ن:یچيهادر بانککاراییو 

2006ــ 1997ی ندوره زمـا یط3ستیوئـکمـاخص مالـن با استفاده از شیور چـکش
هـاي دولتـی در چـین    بانـک وريآمده بهـره دستبهبر طبق نتایج اند.کردهیبررس

هاي بـا سـرمایه   وري بانکنزدیک به صفر و در مواقعی منفی بوده، در حالی که بهره
در حال افزایش بوده است.پیوسته4مشترك

زیـر اشـاره   توان بـه مـوارد  در خصوص مطالعات داخلی مرتبط با موضوع نیز می
کرد:

بـر آن در  مـؤثر و عوامـل  کارایی«با عنواندر پژوهشی) 1386(زادهحسنیعل
و بـا اسـتفاده از   نمـوده محاسبهرارانیایدر نظام بانککاراییشاخص »ینظام بانک

يرهـا یمتغيرگـذار یثنحوه تأ1382ـ1375ي هادر سالهااطالعات مربوط به بانک
از روش را بـا اسـتفاده  کشـور ینظام بـانک کاراییت یدر وضعيو ساختاريعملکرد

ق نشـان  یـ ج تحقی. نتـا کـرده اسـت  یبررسـ » هادادهیل پوششیتحل«ک یرپارامتریغ
یفنـ کـارایی از درجـه  یدولتـ يهـا نسبت به بانـک یخصوصيهادهد که بانکیم
یکاهشـ يتجـار يهـا د در بانکیاس تولیبه مقینسبت بازدهبرخوردارند.يشتریب

هاست.  ن بنگاهیاياقتصادیراس بزرگ و غیانگر مقین امر بیاست که ابوده

1- Hesse. H (2006).
2- Kent. M, Guo.J & Zhang. N (2007).
3- Malamquist.
4- Joint-Stock Banks.
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بـا عنـوان   ) در تحقیقـی 1381ي (لنگـرود ین طالچـ یحسویسالمالهیبحب
» يبانـک کشـاورز  يبـر رو ي: مطالعه مـورد یبانکيدر واحدهاگیري کاراییاندازه«
یدوره زمـان یست طـ یکوئرا با استفاده از شاخص مالميبانک کشاورزکاراییزان یم

آمـده شـاخص   دسـت بـه ج یاند. بر طبق نتای کردهو بررسگیري اندازه1377ـ1365
نهـاده  يشـاخص مقـدار  درصد در سال و8/20معادل يرشد،هاي کل نهادهمقدار

بـا  یکیزین رشد و نهاده واسطه فیشتریب،درصد در سال08/20با رشد یواسطه مال
ـ انـد. ا ی دوره مورد مطالعـه داشـته  رشد را طن یدرصد کمتر34/1معادل يرشد ن ی

ن دوره بوده است. یبهبود قابل توجه عملکرد بانک در ايایجه، گوینت
بـا عنـوان  ) در تحقیقـی 1387یم آجرلـو ( ، محسن مهرآرا و مـر یشمید ابریحم

کـارایی زان یـ م» ي بانک ملت: مطالعه موردیدر نظام بانکياینههزکارایییبررس«
نـه  یو تـابع هز یک اقتصادسـنج یک پارامتریبا استفاده از تکنرانک ملتنه در بایهز
. بـر طبـق   نمودنـد یبررسـ 1382ـ1370یدوره زمانیـترانسلوگ طیتصادفيمرز
، مشـخص  کـارایی نه و ظاهرشدن جزء ناین تابع هزیآمده، پس از تخمدستبهج ینتا

کـارایی ء نال وجـود جـز  یـ دلمـدل بـه  يانس جمالت خطـا یدرصد از وار10شد که 
دهـد کـه   ینشـان مـ  ياینـه هزکـارایی گر، محاسبات مربوط به یديباشد. از سویم

درصـد  07/1نه کل بانک به طور متوسط ینه کل انجام شده به حداقل هزینسبت هز
مواجـه بـوده   ياینـه هزکاراییدرصد نا7دوره فوق، تنها با یاست. لذا بانک ملت ط

است.
و ينـه مـرز  یبـرآورد تـابع هز  «بـا عنـوان   تحقیقییون رنجبر و همکاران درهما

» منتخـب) يران و کشـورها یـ (مورد مطالعـه ا ي مرکزيهابانککاراییيریگاندازه
يو عوامـل نهـاد  نـد را محاسبه کردکاراییزان ینه را برآورد و سپس میابتدا تابع هز

از یج حـاک یا. نتـ دادندقرار یرا مورد بررسيمرکزيهابانککارایینه و یبر هزمؤثر
ن در یره مالت ناکاراتریجزين و بانک مرکزیا کاراتریاسپانيآن است که بانک مرکز

ران رتبـه  یـ ایاسالميجمهورياند و بانک مرکزي شناخته شدهبانک مرکز32ن یب
ن مقالـه  یـ ج اینتااز طرف دیگر، ست. ادارکاراییاز نظر نايبندن درجهیهفتم را در ا

نـه  یعامـل بـا هز  يهـا بانکي بردار نظارت بانک مرکزیو معنمعکوسانگر رابطهیب
ت یشـفاف يم و معنـادار یق اثر مستقین تحقیج مهم ایگر نتایاست. از ديبانک مرکز

است.    ينه بانک مرکزیهزيکشور بر رویو بانکیستم مالیو بازبودن س
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یحاکم بر نظام بانکیطیط محیشرا. 3
یطـ یط محیدرنظرنگرفتن شرانئولیبرالیان اقتصاد یجربه هاانتقادترینمهماز یکی

يهـا هیـ گـر در بطـن نظر  یاست. به عبارت دياقتصاديهاسیاستگذاريدر يو نهاد
مستتر اسـت کـه غفلـت از آنهـا بـه      يک الزامات نهادیاقتصاد نئوکالسیاثباتکامالً

نهادهـا  تیشود. هر چند توجه به اهمیممنجر ياقتصاديهااستیج متفاوت سینتا
یلـ یات بـه مباحـث تحل  ین نظریاما دامنه اد،داریسابقه طوالنيدر عملکرد اقتصاد

2،»کـوز «و 1»نـورث «ياقتصـاد برنده جایزه نوبـل شد. بعد از مقاالت دو یمحدود م

افت.یياژهیگاه ویز جاینیاثباتيهاهیدر نظريواردکردن مباحث نهاد
هستند که از جانب نوع بشـر بـه   ییدهایا قیين بازینهادها قوان«،یفاز نظر تعر

جـه نهادهـا سـبب    ینتدر3.»انـد هـا وضـع شـده   م روابط متقابـل انسـان  یمنظور تنظ
شــوند. یمــيو اقتصــادیاســینهفتــه در مبــادالت سيهــازهیــساختارمندشــدن انگ

يهـا تیـ مبادلـه در فعال يهانهینان و هزیکارکرد نهادها، کاهش عدم اطمترینمهم
ت اطالعــات یجوامــع اســت. نهادهــا موجــب هــدایاســیو سیاجتمــاع، ياقتصــاد

ان مناسـب  یشوند. جریکنندگان در بازار مط بازار، کاالها و مشارکتیشرادرخصوص
اعتبـار  یابیـ ز ارزیـ پربـازده و ن يهاتیالگوها و فعالییها در شناسااطالعات به بنگاه

م مقـررات مناسـب   یتنظـ ياها برن به دولتین اطالعات همچنیکند. ایآنها کمک م
.  نمایدیکمک م

کننـده  یـین و عوامـل تع یمبـادالت يهانهیبر هز،دیان جدیمحور مباحث نهادگرا
بـازار  ینامرئيهاتوجه باشند، دستي مبادله قابل هانهیکه هزیطیآنهاست. در شرا

يبـرا نـه متفـاوت   ین بازار، بنگاه و دولت سـه گز یستند. بنابرایایآزاد از حرکت باز م
ط یدر شـرا هـاي مـذکور   هر یک از گزینـه هستند کهيمبادالت اقتصادسازماندهی

4.ن باشندیتوانند کاراتریمتفاوت میطیمح

ی و صـنعت سـازماندهی ر در شـاخه  یچشـمگ یتحول،اتین نظریاز ايریگبا بهره
ن یافتن بهتـر یـ یدرپـ یصـنعت سـازماندهی به وجود آمد. در ياقتصادسیاستگذاري

1- North
2- Coase
3- North (1991).

همان.-4
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ن یـ م. در اینه مبادلـه را متحمـل شـو   ین هزیکه کمتريم، به نحویهستدهی سازمان
ح یدر انتخـاب صـح  ياکننـده نیـی نقـش تع ي،نهاديهاتیمحدودی از ط آگاهیشرا

يهـا اسـت ین سیـی ز نقش نهادهـا در تع ینياقتصادسیاستگذاريخواهد داشت. در 
باشد.یمناسب برجسته م

ي،ک بنگاه اقتصادیبه عنوان وداردیعملکرد مشخصياقتصادتعاریفبانک در 
قـرار  تـأثیر  را تحـت  یسـتم بـانک  ینـه س یو هزکاراییاست. آنچه یواسطه وجوه مال

ین موضوع پرداخته ر به ایکه به اختصار در زاستیط مختلفیعوامل و شرا،دهدیم
شده است:
     عواملی که بر میزان کارایی و هزینه سیستم بـانکی تأثیرگـذار اسـت بـه دو

نهـادي و محیطـی   شود: دسته اول عواملی در قالب شرایطتقسیم میدسته
و دسته دوم در قالب شرایط داخلـی کـه سیسـتم بـانکی را     حاکم بر کشور

يداریـ تـوان ثبـات و پا  یمـ یطـ یط محیاز شـرا دهند. مورد بررسی قرار می
نهادهـاي عمـومی   ویقانونچارچوب، ساختار بازار، یاقتصاد کالن، عمق مال

ا نام برد. یکی از این شرایط مورد توجه، محیط اقتصادي اسـت. بـا وجـود    ر
تمایل قوي براي کاهش تصدي دولت متأسفانه این تصدي کاهش نیافتـه و  

سازي تنها به عنوان ابـزاري بـراي تـأمین کسـري     کالف سردرگم خصوصی
بودجه و به صورت انتقال بین دولت و بخش عمومی ظـاهر شـده اسـت. در    

اخیر رونق بازار بورس اوراق بهادار نتوانسته عمق بازارهاي مالی را هاي سال
هـا بـراي جـذب سـرمایه از ایـن طریـق       رو توفیق بنگاهینااز ،افزایش دهد

محور هنوز سایه سنگین خود را حفظ کرده ضعیف بوده است. اقتصاد توزیع
یـد  هاي اقتصادي اسـت نـه تول  هاي اقتصادي براي کسب رانتو جدال بنگاه

،ستید هم نیدر خدمت تولي که عموماًسوداگرارزش افزوده. بر این اساس
نظـام  يط بـرا ین شرایها را به خود اختصاص داده است. اتیوجه غالب فعال

متعددي را از حیث نظارت بر تسهیالت و موارد خـرج آنهـا  مشکالت یبانک
اي در حال ی در کشورهنظارتيسازوکارهااز آنجا که وبه وجود آورده است

حاکمیـت  باشـد و دار مـی برخـور ینییپـا کـارایی از توسعه از جملـه ایـران  
يقـو یک نظام کنترلیچ وجه در جهت ارائه یران به هیها در ابانکشرکتی 

.، کارایی این نظام در حد پایینی قرار داردحرکت نکرده است
       وضعیت ثبات اقتصاد کالن عامل مهـم دیگـري اسـت کـه کـارایی سیسـتم
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اقتصاد کـالن  يرهایمتغترینمهمتورم از دهد.کی را تحت تأثیر قرار میبان
باشـد و بـه   یاقتصاد کالن ميداریط ثبات و پایکننده شرااست که منعکس

بـه  ارتبـاط دارد. يام با سطوح نرخ بهره و درآمد و مخارج بهرهیطور مستق
معکـوس  يراثـ يبانکداراقتصاد کالن بر عملکرد بخشيداریناپایطور کل

از نـرخ بهـره تحـت    یسک ناشیت ریریک بانک به منظور مدیییدارد. توانا
قرار دهد.  تأثیر نه آن را تحت یتواند ساختار هزیمیط تورمیشرا

،مـدت بلنددار و یـ نـد کـه تـورم پا   االقـول ن نکتـه متفـق  یها بر ااقتصاددانیباًتقر
تر شـود،  یشـ زان تـورم ب یـ چه مندارد. هر ینگیش نقدیجز عرضه پول و افزاياشهیر

از یکـ یتـوان گفـت تـورم    ین مـ یگردد. بنـابرا یک واحد پول کمتر مید یقدرت خر
پژوهش ن یباشد. در ایمیستم بانکیسکارایینه و یرگذار بر هزیثترین عوامل تأمهم

اقتصـاد کـالن مـورد    ثبـات شـاخص بـه عنـوان   تورمهمانند سایر مطالعات مرتبط، 
ثبـاتی زیـاد در   روند تورم در اقتصاد ایـران نشـانگر وجـود بـی    .دگیرمیقرار یبررس

انضـباطی مـالی   دلیل بـی ها بهباشد. ایران در مقایسه با سایر کشوراقتصاد کالن می
دولت از کنترل تورم عاجز بوده است و در حال حاضر جزء معدود کشورهاي با تـورم  

).1شود (نمودار دو رقمی محسوب می
تورم در ایرانـ روند1نمودار 
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 رگـذار بـر   یثي تأرهـا یاز متغیکـ یباشـد کـه   یمیگر عمق مالیدمؤثرعامل
يهااز نسبت سپردهیعمق ماليریگاندازهي. برااستیستم بانکیسکارایی

ين نسبت برایکه محاسبه اکنندیاستفاده مید ناخالص داخلیبه تولیبانک
ن یـ در ایدهنده توسعه عمق مـال نشانیمورد بررسيهاران در طول سالیا

ه سـود یحاشـ یعمـق مـال  يریـ گانـدازه يگر برایباشد. شاخص دیمکشور 
هـاي  باشد که بررسی میزان آنها در طول سـال هاي سربار میخالص و هزینه

دهنـده توسـعه عمـق مـالی در نظـام بـانکی ایـران        مورد نظر باز هـم نشـان  
باشد.می
یسـتم بـانک  یسکاراییرگذار بر یثي تأنهادگر از عواملیدیکی١ساختار بازار

ت یـ کـه بانـک در آن فعال  ين ساختار بـازار ییتعيشاخص معمول برااست.
يدهنده بـازار باشد. شاخص تمرکز نشانیکند، شاخص تمرکز در بازار میم

باشد.یران میایستم بانکیدر مورد سيبا ساختار رقابت انحصار
کـارایی حـاکم بـر کشـور اسـت کـه      اديعوامل نهـ گر یاز دیقانونچارچوب

با اسـتفاده از دو شـاخص حقـوق    ودهدیقرار متأثیر را تحت یستم بانکیس
در خصـوص  یقانونچارچوب2.شودیميریگقراردادها اندازهيو اجرایقانون

ســتم یسکــاراییت در مــورد یــت از حقــوق مالکیــقراردادهــا و حماياجــرا
رندگان یگت از حقوق وامیزان حمایص من شاخی. ااستار مهم یبسيبانکدار
باشـد  یم10تا 0ن شاخص از یکند. حدود ایميریگدهندگان را اندازهو وام
تر در حمایـت از حقـوق  بهتر و قوينیدهنده قواننشان،باالتر آنمقادیر که 
بنابراین افزایش شـاخص حقـوق قـانونی،    دهندگان است.رندگان و وامیگوام

3هزینه کمتري را براي سیستم بانکی درپی دارد.کارایی باالتر و

رگـذار  یثی تأستم بانکینه سیو هزکاراییکه بر یطیط محیگر از شرایدیکی
ـ اتـأثیر  . اسـت یعمـوم ينهادهاتأثیر ،است ن نهادهـا را بـا اسـتفاده از دو    ی

که کنندیميریگخدمات دولت اندازهيت باالیفیو کیاسیشاخص ثبات س
نـه و یهزکاراییبر مؤثريک عامل نهادیرا به عنوان یاسیسنجا ثباتیدر ا

این معیار با توجه به مبانی نظري و مقاله کولین چن و هرمان هسه در نظر گرفته شده است.-1
2- Mcdonald & Schumacher (2007).
3- Chen (2009).
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ن شـاخص  یـ ن ایم. در تـدو یـ امـورد مطالعـه قـرار داده   یستم بانکینه سیهز
یمرتبط در مـورد کشـورها بررسـ   يهااسیارها و مقیاز معیعیمجموعه وس

، یو مذهبی، فرهنگیقوميند از: تضادهااآنها عبارتازیکه برخاستشده
، یاجتماعيهایز، ناآرامیآمتظاهرات خشونتی، اسیها و اعتراضات سشورش
ان و یـ خارجی، جنگ و مداخلـه نظـام  يشهريها، شورشیداخليهاجنگ
ــنش ــات ــيه ــنیب ــر .یالملل ــوع ه ــاحتمــال وق ــک از ای ــوارد توســط ی ن م

هـر  ين آن بـرا یانگیـ شـده و در مجمـوع م  یکنندگان شاخص بررسنیتدو
ـ  یـ رات اییـ دامنـه تغ کشور محاسبه شده است. + 5/2و -5/2ن ین شـاخص ب

1یاسی بیشتر است.انگر ثبات سیر باالتر بیبوده که مقاد

را یاسـ یط سیط محیشراتأثیر ن شاخص، یبودن ابا توجه به مهمتحقیقن یدر ا
وضعیت ثبات سیاسـی در  م.یامورد توجه قرار دادهی،ستم بانکینه سیو هزکاراییبر 

نشان داده شده است.2ده از شاخص کافمن در نمودار کشور ایران با استفا
1387ـ1372هاي ـ ثبات سیاسی ایران در طول سال2نمودار 

Kaufmann D./A. Kraay and Mastruzziمنبع: 2009: Governance Matters VIII: Governance

Indicators for 1996-2008.

1- Kaufmann (2009).
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ح مدلیتصر. 4
مـدل  يرهـا یمتغی، ابتدا به طور مختصر به معرفـ موجودينظریبا استفاده از مبان

رهـا  یمتغییستایا،1387ـ1372ساالنه يهابا استفاده از داده. همچنین میپردازیم
مـدت و  کوتاهییایپویو بررسییو بردار همگراییهمگرايهاو سپس برآورد آزمون

ي شـاخص  رهـا یمتغیالعمل آنانس و عکسیه واریبا استفاده از توابع تجزینیبشیپ
یـدات  ، بـردار تول ي بانـک هـا مت دادهی، قکارایی،ینه، هزیاسی، شاخص ثبات ستورم
م، یریـ گیدر نظـر مـ  را سرمایه بانکنجا یثابت بانک که ما در ايها، بردار دادهبانک
. شودعه میمطال

یاسـ یر در تورم و ثبـات س ییتغتأثیر VARي تکنیکریکارگهببا این تحقیقدر
قـرار  یابیـ مورد ارزی ستم بانکیسکارایینه و یهزریالعمل متغرا بر دو معادله عکس

م.  یدهیم
یـدات و  از بردار تولیرا تابعیستم بانکینه سیهز،موجودينظریبا توجه به مبان

ن یـ عالوه بـر ا ایم.سرمایه قرار دادهبانک و بردار يهامت دادهیبردار ق، خدمات بانک
بـر  یاسـ یثبـات س تـأثیر  و یتورميهاشوكین مقاله به منظور بررسیدر ا،هاداده
ر یـ نـه ز یگر در مدل هزیها را همراه با عوامل دن شاخصیایستم بانکینه کل سیهز

ر یـ ن پژوهش به صـورت ز ینه در ایهزيبراین مدل مورد بررسیم. بنابرایاوارد کرده
١است:

LCC = f(LCPI, LY, LW, LZ, LPOL)

LCCهـا  بانـک یـی به کل دارایستم بانکیمخارج سنه ویتم نسبت کل هزی: لگار
ر ی، مخارج پرسنل و سايان مخارج شامل مخارج بهرهیباشد. ایران میدر ا

شود.  یمخارج م
LCPIکننده است که به عنوان شاخص تورم در صرف: لگاریتم شاخص قیمت م

اي مربـوط بـه   هـ ایـم. عـالوه بـر آن داده   تابع هزینه را با توجه به مقاله کولین چن تعریف کرده-1
ها و سرمایه بانک را کل سیستم بانکی، بردار تولیدات و خدمات بانک، بردار قیمت دادههزینه

BANKاز  SCOPE آمار مربوط به شاخص تورم را از ،WEO    و آمارهـاي ثبـات سیاسـی را از
WGIایم.گردآوري کرده
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گیرد. این تحقیق مورد استفاده قرار می
LYها به کل دارایی سیستم بانکی : لگاریتم نسبت بردار تولیدات و خدمات بانک

ها، کل باشد. این تولیدات و خدمات شامل کل تسهیالت و وامایران می
اشد. بآمده میدستبههاي ها و دیگر داراییسپرده

LWهاي بانک باشد. بردار قیمت دادههاي بانک می: لگاریتم بردار قیمت داده
اي به کل ند از: نسبت مخارج بهرهاشود که عبارتشامل سه جزء می

ها و نسبت مخارج عملیاتی ها، نسبت مخارج پرسنلی به کل داراییسپرده
هاي ثابت. به دارایی

LZباشد.  یها مییرابه کل داسرمایهتم نسبت ی: لگار
LPOLاست. یاسیتم شاخص ثبات سی: لگار

يبرای، مدل مورد بررس)2009(ن چنیموجود و مقاله کولينظریمطابق مبان
دسـت بـه ر یـ بـه صـورت ز  SFAق روش یـ ن پـژوهش را از طر یـ نـه در ا یهزکارایی

م:یکنیف میر تعرین مقاله به صورت زینه را مطابق همیم. ابتدا تابع هزیآوریم
)Z,Y,W(fLCC 

:شوندیف میر تعریموجود در آن به صورت زيرهایکه متغ
LCCباشد.یران میدر ایستم بانکینه کل سی: هز

Z باشد.یثابت بانک ميتا حديهااز دادهسرمایه: بردار
Yها امالت و ویها، تسهدات و خدمات بانک است که شامل کل سپردهی: بردار تول

باشد.یآمده مدستبهيهاییگر دارایو د
Wباشد.یبانک ميهامت دادهی: بردار ق

شود:یل میکه از دو جزء تشکیتصادفيو خطا


باشد یها بوده و در طول زمان ثابت معوامل بانککاراییدهنده عدم نشانµکه
ع هـر  یشود. توزیع نرمال فرض میتوزبوده که آن هم به صورتیتصادفيخطاو

شود:یف میر تعریر به صورت زیدو متغ
i  ),0(N 2


 

i  ),0(N 2


بـه صـورت   کـارایی توان گفت عدم ی، میتصادفيخطايف اجزایبا توجه به تعر
شود:یف میر تعریز
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:کردف یر تعریتوان به صورت زینه را میهزکاراییبنابراین

)ˆexp(
)ˆ)z,y,w(fexp(

))z,y,w(fexp(

Ĉ

Ĉ
CostEFF i

iiii

iii

i

frontier

i 




iهزینـه برابـر اسـت    کاراییشود. بنابراین ا فقط کشور ایران را شامل میدر اینج
تـا  0به هزینه واقعی که عددي مابین OLSبا هزینه برآورد شده با استفاده از روش 

CostEFF0)1,0[دهد: میدستبهرا 1 .
در یسـتم بـانک  یساگر یابیم کهدرمیSFAبا استفاده از روش کاراییبا تخمین 

خـود را  يهـا نـه یدرصـد از هز 45تـا  35توانـد  یمـ به صورت کارا عمل کند،رانیا
،درصـد 65تـا  55ران یـ در ایستم بانکیکه ستوان گفت مین یبنابرا.انداز کندپس
توانـد  یکل خود مـ يهانهیدرصد از هز45تا 35دارد و با کاهش مؤثرنه کارا و یهز

ت کند.ینه فعالیهزکاراییدر مرز و حد 
ر ین زده و سپس با استفاده از نسبت مقادیر تخمینه را به صورت زیابتدا تابع هز

م. تـابع  یـ آوریمـ دسـت بـه نه را یهزکارایینه مقدار یهزیر واقعیبرآوردشده به مقاد
م:یزنین میر تخمینه را به صورت زیهز

Lcc/z.w3= + Ln(y/z) + Ln(w/w3) + Ln(y/z)Ln(y/z) +
Ln(w/w) + Ln(w/w3)Ln(w/w3) + Ln(y/z)Ln(w/w3 ) + + v

ينـه بـرا  یهزکـارایی تـوان مـدل   ینه میهزکاراییر یآمدن مقاددستبهپس از 
ف کرد:یر تعریرا به صورت زVARروش ین به تخم

CostEFF = f(CPI, POL, LOSS)
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١،که در آن

EFF :باشد.ینه میهزکارایی
LOSSسـک عبـارت   ین مقدار ریباشد. ایها مسک در بانکیر ردهنده مقدا: نشان

ها.  شود به کل وامیمینیبشیها پکه در وامیانیزان ضرر و زیاست از نسبت م
و تعـداد  یبررسـ ،رهـا یمتغییستاید ایابتدا با،VARيهان مدلیبه منظور تخم

تـوان  یمـ رهـا یمتغییسـتا یت ایز انتخاب شود. در مورد اهمینه مدل نیبهيهاوقفه
سـاده  VARک مدل یستا باشند، در آن صورت، استفاده از یرها ایگفت اگر همه متغ

د بـا  ینامقVARک مدل ید از یستا باشند، بایرها ناایاگر متغیمناسب خواهد بود ول
ن یمدت بن صورت، اطالعات بلندیشده استفاده کرد که در ايریگتفاضليرهایمتغ
محـدود  يهـا ن با نمونـه یتخمکاراییو باعث کاهش رودین میمدل از بيرهایمتغ

شود.  یم

آزمون ایستایی (ریشه واحد) . 1ـ4
ویسـنت يهـا بـه روش یزمـان يهـا يبـا اسـتفاده از سـر   اقتصادسنجیيسازمدل

ن اساس، عمومـاً یاست. بر ایزمانيسريرهایمتغییستایبر فرض ایمعمول، مبتن
انس یـ کوواررها در طول زمـان ثابـت بـوده و   یانس متغین و واریانگیشود میفرض م

یبسـتگ ن آنهـا یبـ یتنها به فاصله زمـان یزمانيهاير سرین هر دو مقدار از متغیب
شـه واحـد)   ی(ری ک روند تصـادف یياغلب حاويکالن اقتصاديرهایکن متغیدارد. ل

ن یشـود. از آنجـا کـه حضـور چنـ     یروند مذکور حذف مـ يریگهستند که با تفاضل
ـ   یمعتبر میررا غيآماريهان و استنباطیتخم،يروند ين گـام بـرا  یسـازد، لـذا اول
شـه  ی(ررهـا یمتغیرهاست. روند تصـادف ینمودن متغ، ساکناقتصادسنجیيهالیتحل

رها یمتغییستایايگردد. برایشه واحد مشخص میريهاواحد)، با استفاده از آزمون
ـده استفاده شـ 2فولرـیکیافته دیمیشه واحد تعمیريهاحاضر از آزمونپژوهشدر 

است.
ـ ـ ـیکـ یون دـشود، بر اسـاس آزمـ  یمشاهده م1طور که در جدول همان ر، ـفول

يرهـا یمتغيج آزمون برایشده است. نتایها در هر سه سطح بررسق آمارهـقدرمطل

BANKهاي مربوط به این دو متغیر از آماره-1 SCOPEه است.به دست آمد
2- Augmented Dickey-Fuller.
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ن تفاضـل مرتبـه اول و دوم آنهـا ارائـه شـده اسـت.      یاستفاده شده در الگو و همچنـ 
ا هسـتند و  ینه کل و شاخص تورم در سطح پایر هزیر که مشخص است متغطوهمان

، درصـد 95در سـطح  LCCر یـ ، متغیبه عبـارت .ستندیا نیرها در سطح پایه متغیبق
در تفاضـل  یاسـ یبـات س یـر ث ، متغدر تفاضل مرتبه اولLY،LW،LZهايریمتغ

باشند.یمیستا و مانا ر شاخص تورم در هر سه سطح ایمرتبه دوم و متغ
ـ نتایج آزمون ریشه واحد دیکی ـ فولر1جدول 

متغير
)١٠()٥()١(فولر

LCC٦٢/١-٩٦/١-٧٥/٢-٠٨/٢-
D(LY)٦٢/١-٩٦/١-٧٧/٢-١٧/٢-
D(LW)٦٢/١-٩٦/١-٧٧/٢-٤٠/٢-
D(LZ)٦٢/١-٩٦/١-٧٧/٢-٩١/٢-
LCPI٣٣/٣-٧٩/٣-٨٠/٤-٦٤/٥-

D(LPOL,2)٦٣/١-٩٧/١-٧٩/٢-٦٥/٣-

.منبع: يافته

)(VARبرداريخودرگرسیونن مدل بر اساس روش یتخم. 5
تـوان مـدل   یرها، مـ یمتغییستاینان از ایفولر و اطمی ـ کیديهابعد از انجام آزمون

ن یتخمـ يرا برایز،ن زدیتخمبرداريخودرگرسیونش مورد نظر را با استفاده از رو
يرهـا یمـدت و بلندمـدت، متغ  روابط کوتاهتحلیل وتجزیهن روش و یبا استفاده از ا

رهـا،  یمتغییسـتا یایدهند. پس از بررسـ یمدستبهيترنانیج قابل اطمینتا،سطح
ـ   ینه الگو جهت بررسـ یوقفه بهشدنمشخصيبرا ، یرهـا غن متیرابطـه بلندمـدت ب

ین اصـل ین تخمین زده شد ( البته ایتخمبرداريخودرگرسیونمعادله باال به روش 
مـدت و  کوتـاه يهـا نه جهـت بـرآورد رابطـه   ین وقفه بهییست و به منظور تعیمدل ن

نـه  یبهيهـا د تعـداد وقفـه  یمذکور باين الگویپس از تخم.رود)یبلندمدت به کار م
اد مشـاهدات محـدود باشـد در انتخـاب وقفـه      که تعـد ين شود. در مواردییمدل تع

بـا توجـه بـه    ی را انتخاب کرد (زیراد عدد بزرگینبايبردارنه مدل خودهمبستهیبه
ياز دست داده خواهد شد). بـرا يادیزيمحدودبودن تعداد مشاهدات، درجات آزاد
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ار ی، معکیار آکائیل معیاز قبییارهایتوان از معینه، میبهيهان وقفهین تعداد اییتع
اسـتفاده  یینمان و نسبت حداکثر راستیار اطالعات حنان کوئیاطالعات شوارتز، مع

يک بـرا یـ نـه  یک و شـوارتز وقفـه به  یـ ار آکائیز بر اساس معینتحقیقن ینمود. در ا
معیار براي الگوسازي تعیین گردیده است.ن ی، بهتریحیتوضيرهایمتغ

نشان داده شده پیوست 1جدول در 1ه مدل با وقفه ین اولیج حاصل از تخمینتا
نـه کـل، بـردار    یهزيرهایهر کدام از متغيشود برایطور که مشاهده ماست. همان

بانـک، شـاخص تـورم و    هـاي بانـک، بـردار داده سـرمایه    دادهمتیدات، بردار قیتول
ـ  یر بـرآورد مـ  یمتغ6ک معادله بر اساس ی، یاسیشاخص ثبات س يکن بـرا یشـود. ل

ین دسـتگاه معـادالت،   نکـه در تخمـ  یک نکته توجه کرد و آن اید به یج بایر نتایتفس
ن اسـاس  یـ معادلـه را ندارنـد. بـر ا   ي تـک هـا ت روشیـ الگو، اهميب پارامترهاضرای

ج یل نتـا یـ تحليبرالذا،ل کردین را تحلآج حاصل از ینتایینان باالیتوان با اطمینم
.شودیانس استفاده میه واریالعمل و تجزاز توابع عکس

(ضربه و پاسخ) یالعمل آنتابع عکس. 1ـ5

یـه  رود کلیانتظـار نمـ  ،شـود یبرآورد مـ يبردارحیخودتوضيک الگوییوقتمعموالً
دار باشـند، امـا   یمعنـ يرها از لحـاظ آمـار  یمتغيهابوط به وقفهرميب برآوردضرای

مکـن  م،نیـ د. عالوه بر اندار باشیمعنFب بر اساس آماره ممکن است مجموع ضرای
از ن صـورت معمـوالً  یـ در ا،کسـان نباشـد  یمختلـف  يهـا وقفهضرایباست عالمت 

ار شوك در معادله مربوط بـر درك رفتـار   یک انحراف معیرها در مقابل یواکنش متغ
کـه بـه   VARيالگـو ياز کاربردهـا یکـ یشود. یر نسبت به هم استفاده میدو متغ

به يهارها نسبت به شوكیمتغواکنشیاستفاده شد، بررس1گرانیمز و دیله سیوس
ییایـ ر پوین توابـع مسـ  یـ گـر، ا یرهاست. بـه عبـارت د  یک از متغیوجود آمده در هر 

ر یـ العمـل متغ عکس3نمودار دهد.یوارده را نشان ميهاستم در پاسخ به شوكیس
،LW،LY،LZيرهـا یار شـوك در متغ یـ ک انحـراف مع یـ نسـبت بـه   ینه کل راهز

LPOL وLCPIر ییـ ا تغیک شوك یدهد که اگر ینشان ماین نمودارد. دهینشان م
ر داده ثابـت  یـ دات بانـک، متغ یـ ر تولیـ ار در متغیـ ک انحـراف مع یـ به اندازه یناگهان

جـاد  یایاسـ یبانک، شاخص تورم و شـاخص ثبـات س  يهامت دادهیر قی، متغسرمایه

1- Sims et al.
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خواهـد  بعـد چگونـه   يهـا در دورهیستم بانکینه کل سیر هزیمتغآن برتأثیر شود، 
بود.

وارده بـر  يهـا افت که شـوك یتوان دریک میالعمل تحربا استفاده از تابع عکس
هـا در چـه دوره   انجامـد و حـداکثر اثـرات آن   یبه طول میچه مدت زمانیاقتصاد ط

آنهـا  يبنـد هـا و زمـان  ن شوكیگردد. مطالعه ایپس از وقوع شوك حاصل میزمان
ات یدر اقتصاد متناسب بـا خصوصـ  زیرادها، اقتصاییایپوییشناساياست برایروش

هـا و  گذارنـد و مطالعـه شـوك   یمـ يبـر جـا  یکسان اثرات متفـاوت یيهاآن، شوك
بـر کـل   يوه اثرگـذار یگذاران را در شیاستتواند سیمتناظر با آنها میزمانيهادوره

تـوان بـا اسـتفاده از    یمـ العمـل عکـس عالوه بر جدول ي دهد. اریيستم اقتصادیس
رهـا را  یوارده از طرف متغيهاک، شوكیالعمل تحرمربوط به تابع عکسيارهانمود
بـه  ییهانسبت به تکانهینه بانکیالعمل هزانگر تابع عکسینما3نمودار ل کرد. یتحل

باشـد. در  یار مـ یـ انحـراف مع ن در فاصـله دو یتخميار خطایک انحراف معیزان یم
هـا تـا ده دوره قابـل    ن تکانـه یـ نه به ایاسخ هزپوارد بر الگو ويهااثر تکانه3نمودار

دهنده شود و نشانیل میوارد بر الگو بعد از ده دوره تعديهامشاهده است. اثر تکانه
دارد.یرها اثر نوسانیمتغیا در بعضیالگو است و يداریپا

بر یرگذار بوده و تا دوره چهارم اثر منفیثي وارد از طرف شاخص تورم تأهاتکانه
ل ینه داشته است و بعد از ده دوره تعـد یه دارد و از دوره چهارم اثر مثبت بر هزنیهز
اقتصـاد کـالن   يداریـ ک شـاخص از ناپا یچون استرگذار یثی تأشود. تورم عاملیم
ياو درآمـد بهـره  يام با سطوح نـرخ بهـره، مخـارج بهـره    یباشد و به طور مستقیم

ر در تورم شده که ییقتصاد کالن سبب تغط ایر در شراییب تغین ترتیارتباط دارد. بد
شود.یمیستم بانکیسکارایینه و یر در هزییبه تناسب آن موجب تغ

نه دارد یبر هزیتا دوره هفتم اثر منفیاسیر ثبات سیوارد از طرف متغيهاتکانه
داشـته اسـت.   یسـتم بـانک  ینـه کـل س  یبـر هز یفیو از دوره هفتم به بعد اثـر ضـع  

نه دارد و از دوره سوم یبر هزیتا دوره سوم اثر منفWر یطرف متغوارد ازيهاتکانه
شـود.  یل مـ ینـه کـل داشـته اسـت و بعـد از ده دوره تعـد      یبر هزیبه بعد اثر مثبت

داشـته و از دوره  نـه یبـر هز یتا دوره چهـارم اثـر منفـ   Zر یاز متغي حاصلهاتکانه
شـود.  یل مـ یر هـم تعـد  یمتغنیمثبت دارد و بعد از ده دوره ايریثچهارم به بعد تأ

ران دارد.یایستم بانکینه کل سیبر هزیفیضعویدر کل اثر منفYر یمتغ
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العمل متغیر هزینه به سایر متغیرهاـ تابع عکس3نمودار 

بینیارزیابی تجزیه واریانس خطاي پیش.2ـ5
يهـا ینـ یبشیپـ يبـرا ،تر اسیپذصیتشخ،ش از حدید بیمقیرغVARاز آنجا که 

در آشـکارنمودن  ینـ یبشیپي، دانستن خطاین. با وجود اباشدنمید یمدت مفکوتاه
ن منظـور از  یـ ايرسد. بـرا یبه نظر ميضرور،ستمیسيرهاین متغیروابط متقابل ب

انس یـ ه واریـ شود. به طور خالصه، در تجزیماستفادهانس یوارتجزیه و تحلیلروش 
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ینـ یبشیپـ يانس خطـا یمختلف الگو در واريرهایشده از متغوارد يهاسهم شوك
يانس خطـا یـ ه واریـ شـود. بـا تجز  یمدت مشخص ممدت و بلندر در کوتاهیک متغی
الگـو  يرهایر در واکنش به شوك وارد شده به متغی، سهم نوسانات هر متغینیبشیپ

رات ییـ غتيروراریـ م بـود سـهم هـر متغ   یب قادر خـواه ین ترتیگردد. بدیم میتقس
گـر  یابزار د،انسیه واریم. در واقع تجزیکنيریگگر در طول زمان اندازهیديرهایمتغ

ه یـ مـدت اسـت. بـه کمـک تجز    کوتاهییایعملکرد پویجهت بررسVARيهامدل
يرهـا یک از متغیـ ر در مقابل شـوك وارده بـه هـر    یهر متغیثباتیانس، سهم بیوار
م بـود اثـر   یقادر خـواه ینیبشیپيانس خطایه واریشود. با تجزین مییگر الگو تعید

گـر  یم. بـه عبـارت د  یکنـ يریـ گگر را در طول زمان اندازهیديرهایر بر متغیهر متغ
ر توسـط  یـ ک متغیـ برآورد در اثر شوك وارده بـه  ینیبشیپيانس، خطایه واریتجز

ن یـ در اکنـد. یالعمـل مشـخص مـ   عکـس يک الگویچارچوبرها را، در یگر متغید
رهـا را  یک از متغیـ هـر  يهـا که شوكيبه عناصرینیبشیپيانس خطایروش، وار
چنـد درصـد   کـه آورددسـت بهتوان یگر، میگردد. به عبارت دیه میتجز،دربردارند

يرهـا یله متغیر و چند درصد بـه وسـ  یله خود متغیبه وسینیبشیپيانس خطایوار
بـر  بـرداري گرسـیون خودرانس خطا در مدل یه واریشود. تجزیح داده میگر توضید

استوار است. ،که در قبل صورت گرفتهینیتخم
سـتون  م بانکی ایران ستینه کل سیر هزیانس مربوط به متغیه واریدر جدول تجز

يباشـد. خطـا  یمختلـف مـ  يهـا ) در دورهSE(ینـ یبشیپـ يدهنده خطااول نشان
ش یان افـزا زمـ یبه مـرور طـ  و066/0، در دوره دوم 061/0ی در دوره اول نیبشیپ
يهـا ا شـوك یـ یرات ناگهـان ییـ از تغیانس ناشیدرصد واريبعديهاابد. ستونییم

ن اسـت  یـ انگر ایدهد. ستون دوم جدول بیرا نشان میاسیحاصله از تورم و ثبات س
رات خـود  ییـ از تغی، ناشیستم بانکینه سیرات هزییدرصد تغ100که در دوره اول، 

ن یدرصد مربوط به خود ا94نه، یر هزیرات متغیین شاخص است. در دوره دوم، تغیا
یدرصـد آن ناشـ  LW،23/0درصد مربوط به LY ،3درصد مربوط به28/0ر،یمتغ
آن مربـوط بـه   یو مـابق یاسـ یرات ثبـات س ییـ درصد آن مربـوط بـه تغ  یک، LZاز 

شود.یر میتفسشکلن یها به همه دورهیبقيب براین ترتیشاخص تورم است و بد
یج حاصل از تجزیه واریـانس هزینـه، در دوره بلندمـدت متغیـر ثبـات      مطابق نتا

هاي سوم به بـاال ایـن   قفهسیاسی بر هزینه تأثیر داشته است، به این صورت که در و
بـر  Yباشد. تأثیر بر هزینه بیشتر میWمدت تأثیر شود ولی در کوتاهیید میتأثیر تأ
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مطـابق نتـایج حاصـل از تجزیـه     مدت ناچیز اسـت. ولـی  کوتاههزینه در بلندمدت و
ر تـورم بـدون حضـور شـاخص     یـ و بلندمدت متغمدتواریانس هزینه در دوره کوتاه

نقـش ثبـات   تأثیر دهنده نشانکهداشته است يشتریبتأثیر نه یبر هزیاسیثبات س
.باشدیران میایستم بانکینه سیبر هزیاسیس

یستم بانکینه کل سیر هزیانس متغیه واریتجزـ2جدول 
PeriodS.E.LCCLYLWLZLPOLLCPI

١٠٦١٧٤٦/٠٠٠٠٠/١٠٠٠٠٠٠٠٠/٠٠٠٠٠٠٠/٠٠٠٠٠٠٠/٠٠٠٠٠٠٠/٠٠٠٠٠٠٠/٠
٢٠٦٦١٣٦/٠٨٣٦٩٨/٩٤٠٠٢٨٣٣/٠٨٨١٨٨٧/٣٢٣١٣٤٨/٠٠٤٢٣٣٤/١٠٠٤٦٢٢/٠
٣٠٦٩٨٤٧/٠٠٦٢٦٩/٨٧١٠٣٦٠٧/٠٧٤٧٧٢٩/٣٥٤٦١٦٤/٠١٦٠٤٢٣/٧٣٧٩٣٨٧/٠
٤٠٧٢٥٩٩/٠٨٤٣٠٥/٨٠٢٤٣٠٩٨/٠٦٣٧١٥٠/٣٥٦٩٩٨٥/١٣٥٢٣١/١٣٣٥٤٤٠٦/٠
٥٠٧٤٩١٤/٠١٣٥٣٩/٧٦٤٩٤٢٤٥/٠٣٠٢٠٥٠/٤٩١٨٠٢٧/١٣٠٩٨٤/١٦٨٤٠٤٤٦/٠
٦٠٧٧٧٨٩/٠٥٧٨٠٢/٧١٧١٨٣٦٧/٠٢٨٧٣٦٧/٥٧٠٧٠٤١/٣١٨٢٤١/١٦٥٢٦٧٩٣/٢
٧٠٨١٠٦٦/٠٨٩٤٦١/٦٦٨٣٥٦٨٦/٠٠٢٥٣٦٠/٦٣١٣٩٨٥/٦٩٤٢٣٣/١٤٩٨٨٠٣٠/٤
٨٠٨٤٠٤٤/٠٧١٨٩٠/٦٢٨٦٥٥٠١/٠٣٢٠٦٦٩/٦٦٨١٢٩٥/٨٠٢١٧٨/١٤٣٩١٨٥٣/٧
٩٠٨٦٢٢٣/٠٦٦٩٦٦/٥٩٨٥٧٥٦٨/٠٣٢٠٥٢١/٦٢٧٢٠٣/١٠٦٦٠٠٨/١٣٢٢٠١٤٠/٩
١٠٠٨٧٥٥١/٠٨٨١٧٠/٥٧٨٤٣٩٢١/٠٢٢٥٥٢٦/٦١٠٩٩٣/١١٥٥٥٧٥/١٣٣٨٣١٧/١٠

.Eviews5منبع: يافته

ـ آزمون همگرایی مـدل بـه روش بـردار خودتوضـیح (یوهانسـون     . 3ـ5
یوسیلیوس)

یبر اساس مبانیزمانير سریا چند متغیآن است که دو یهمجمعيمفهوم اقتصاد
، ا شکل دهندبلندمدت ریک رابطه تعادلیشوند تا یگر ارتباط داده میبه همدينظر

گر را بـه  یا باشند، اما در طول زمان همـد یها ناپاين سریهر چند ممکن است خود ا
ب یـ است و در واقـع هـر ترک  ین آنها پایکه تفاضل بي، به طورکنندیدنبال میخوب
باشد.یا میرها پاین متغیاز ایخط

ار یـ معق با توجـه بـه  ین تحقیها) در انه مدل (طول وقفهین درجه بهییبعد از تع
در نظـر  کیـ نـه  ین مقدار را داشته باشـد، وقفـه به  ید کمتریک و شوارتز که بایآکائ

کرد. بـه طـور معمـول    ییرا شناسایهمجمعيد تعداد بردارهایگرفته شده است، با
شـود. در یوهانسـون اسـتفاده مـ   یاز روش یهمجمعـ ين تعـداد بردارهـا  ییتعيبرا
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ه و آمـاره  یژآماره حداکثر مقدار ويهابه نامق دو آماره ین امر از طریا1مایکروسافت
شود.یاثر انجام م

ین چنـد متغیـر اقتصـادي    بلندمدت بـ ین روابط تعادلییتعویبررسيدر راستا
ک ابزار یر به سرعت به یوس در چند سال اخیلیوسن ـ ی وهانسویروش سري زمانی،

وس بـا  یلیوسو ینوهانسویل شده است. یتبدی زمانيسريدر برآورد الگوهایاساس
از ین بـردار همجمعـ  یـی ن تعآکـه در  يبـردار یهمجمعـ يبرایکردن روشفرموله

گرانجـر را  ـص روش انگلیتوانستند نقایرد، گیصورت منماییراستق حداکثر یطر
ب مربـوط  یضـرا یعنی(یهمجمعين و برآورد بردارهایی، تعین روشد. در انحل کن

ح یخودتوضـ يب الگـو یرها بـا اسـتفاده از ضـرا   یغن متیبلندمدت) بیبه روابط تعادل
کـه  ییهـا ن روشیتـر از سادهیکیدر واقع رد.یگیرها صورت مین آن متغیبيبردار

گرفته اسـت،  یرها مورد استفاده قرار مین متغیبلندمدت بیرابطه تعادلیبررسيبرا
ش برآورد ن رویکن از آنجا که ایگرانجر است. لـ منتسب به انگليامرحلهروش دو 

کند، یمیبررسیبلندمدت را با استفاده از روش حداقل مربعات معمولیرابطه تعادل
ه را یآزمـون فرضـ  .2، ندارندیمجانبکاراییها نیتخم.1یت است: سه محدوديدارا

یک بـردار تعـادل  یـ ش از یاگر ب.3، ب انجام دادیضرايتوان رویم نمیبه طور مستق
چ یاز هـ يسـازگار يهازننیتخم،اقل مربعات معمولیحدوجود داشته باشد، روش 

کند.یانباشته ارائه نمهميک از بردارهای
ي بـردار ی انباشـتگ هـم يبـرا یکـردن روشـ  وس بـا فرمولـه  یلیوسیوهانسون و ی

به طور ،گرنجر را برطرف کنندـص روش انگلیتوانستند نقاطور که گفته شدهمان
ــ یمــانزيره سـر یمتغیــل چنــددر تحلیکلـ  ک بــردار یــش از یکــه ممکــن اسـت ب
چ یتواند بدون هـ یگرانجر نمـ بلندمدت وجود داشته باشد، روش انگلیانباشتگهم

ين الگـو ین کند. ارتباط موجود بیین بردارها را تعیگر، الیاز جانب تحلیفرضیشپ
VARیهمجمعـ يبردارهـا یکند تـا بـه سـادگ   ین امکان را فراهم میایو همجمع

یآورد. انجـام آزمـون همجمعـ   دستبهيح بردارضیخودتويب الگویضرايرورا از
ین حالـت قابـل   دترین حالت تا نامقیدتریق از مقیبه پنج طرـ یوسیلیوس یوهانسون
:اجراست

و بدون روندمبدأبدون عرض از -1

1- Microfit
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د و بدون روندیمقمبدأعرض از -2
د و بدون روندینامقمبدأعرض از -3
دیو روند مقد ینامقمبدأعرض از -4
دید و روند نامقینامقمبدأعرض از -5
ن تـا  یدتریـ ب از مقیـ کنـد کـه هـر پـنج الگـو را بـه ترت      یشنهاد مـ یوهانسون پی
را بـه  یه وجـود صـفر بـردار همجمعـ    ی، سـپس فرضـ  ین حالت برآورد کردهدترینامق
ک یـ ه یه رد شـد در مرحلـه دوم فرضـ   ین فرضی، اگر ایمکنیب در آنها آزمون میترت

م که یشویمتوقف میم و زمانیکنیمیها بررسحالتیتماميرا برایمجمعبردار ه
رش واقـع  یکه فرض صـفر مـورد پـذ   ییرد. در الگویرش قرار گیه صفر مورد پذیفرض
ژه وجـود  یآزمون حداکثر مقدار وم.یدهیرا با آن الگو انجام میآزمون همجمع،شود

rه مقابل وجود یرا در برابر فرضیبردار همجمعr + مـورد آزمـون   یبردار همجمع1
rه مقابل وجودیرا در برابر فرضیبردار همجمعrدهد و آزمون اثر وجود یقرار م + 1

.دهدقرار میآزمونمورد شتر یا بی
يمـدل بـا اسـتفاده از الگـو    يرهـا ین متغیبلندمـدت بـ  ین تعادلییو تعیبررس

ن یـ م شـده اسـت. در ا  انجـا یوهانسون ـ یوسـیلیوس   و روش يبرداريح خطایتصح
یب مربــوط بــه روابــط تعــادلی(ضــرای همجمعــين و بــرآورد بردارهــایــیروش، تع

ن آن یبـ يح بـردار یخودتوضـ يب الگـو یرها با اسـتفاده از ضـرا  ین متغیبلندمدت) ب
رد.یگیرها صورت میمتغ

ـ ییتعيبرایانباشتگج آزمون همینتا مـدل در  يرهـا ین متغین روابط بلندمدت ب
الزم اسـت  یوهانسون ـ یوسـیلیوس   انجام آزمون يرائه شده است. براا4و 3جدول

يهـا ن منظـور از آمـاره  یـ ايمشـخص شـود. بـرا   یانباشتگهميابتدا تعداد بردارها
4و 3ها در جـدول ن آمارهیج ایشود. نتایاستفاده م2ژهیر ویمم مقادیو ماکز1سیتر

آمده است.
شـده  ارائـه یر بحرانین جداول از مقادیآزمون مندرج در سطر اول ايآمارتیکم
0rهیجه فرضیتر هستند. در نتوس بزرگیلیوسـ ییوهانسونتوسط   بر اساس هر

ک بـردار  یـ (وجـود  ه صـفر یفرضـ يشود. در مرحله بعـد یاد شده رد میيپنج الگو
اول ير دو الگـو ) دیانباشـتگ (وجود دو بردار همه مقابلی) در برابر فرضیانباشتگهم

1- Trace.
2- Maximum Agent Value.
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يکن در الگویشوند. لیژه رد میر ویمم مقادیس و ماکزیتريهاو دوم بر اساس آماره
ل یـ تحلين الگـو بـرا  یتـر سـوم مناسـب  يجـه الگـو  یشـوند. در نت یرفته میسوم پذ

اثـر و  يهابر اساس انجام آزمونباشد.ین مطالعه میشده در امدل ارائهیانباشتگهم
که در سـطر  أیید شدمدل تيبرایانباشتگک بردار همیه، وجود ژیر ویمم مقادیماکز
است.شدهر آن آوردهیمقاد4و 3جداولاول

ـ تعیین تعداد بردارهاي همجمعی بر اساس آزمون حداکثر مقدار ویژه3جدول 

فرضيه مقابلفرضيه صفر
٩٥٩٠

0r1r7577/313132/28
1r2r6159/1535/2426/22

2r3r5901/1033/1828/16
3r4r9517/654/1175/9

محاسبه شـده،  مایکروسافتافزارکه با استفاده از نرمیانباشتگبردار هميهانبع: بر اساس آزمونم
خالصه شده است.

ـ تعیین تعداد بردارهاي همجمعی بر اساس آزمون اثر4جدول 

فرضيه مقابلفرضيه صفر
٩٥٩٠

0r1r٩١٥٣/٦٤٩٣/٥٨٠١/٥٥
1r2r١٥٧٦/٣٣٣٣/٣٩٢٨/٣٦

2r3r٥٤١٧/١٧٨٣/٢٣٢٣/٢١
3r4r٩٥١٧/٦٥٤/١١٧٥/٩

محاسبه شـده،  مایکروسافتافزارکه با استفاده از نرمیانباشتگبردار هميها: بر اساس آزمونبعمن
خالصه شده است.

ـ ، ابتـدا با VARيهان مدلیکه گفته شد، به منظور تخمطورهمان ییسـتا ید ای
ز انتخاب شود. ینه نیبهيهاشود و تعداد وقفهینه بررسیهزکاراییرها در مدل یمتغ

فولر انجام شده است.ـیکیشه واحد دیبا استفاده از رییستایاآزمون 



65تأثیر عوامل نهادي بر کارایی و هزینه نظام بانکی ایران                                                            

ـ نتایج آزمون ریشه واحد دیکی ـ فولر5جدول 

١٠٥١
EFF4516/2-635/1-983/1 -907/2 -
CPI231/2 -635/1-983/1 -907/2 -

D (POL,2)89/1 -641/1-99/1 -05/3 -
D (LOSS)30/2 -63/1-98/1 -90/2 -

رها، اکنون مـدل  یمتغییستاینان از ایفولر و اطمـیکیديهابعد از انجام آزمون
طور که م. همانیزنین میتخمبرداريخودرگرسیونمورد نظر را با استفاده از روش 

در تفاضل مرتبه دوم و یاسیدر سطح و ثبات س،نه و تورمیهزکاراییمشخص است 
ک و یـ ار آکائیـ باشـند. بـا اسـتفاده از مع   یستا میسک در تفاضل مرتبه اول ایمقدار ر

م.  ینیگزین مدل برمیايک را براینه یشوارتز وقفه به
يهـا الگـو نسـبت بـه شـوك    يرهـا یواکـنش متغ يبعديدر جدول و نمودارها

یسـک بررسـ  ی، تـورم و مقـدار ر  یاسیثبات سيرهایک از متغیر هر وجود آمده دبه
شده است.

ـ العمل، تجزتابع عکسیپس از بررس را جهـت  ینـ یبشیپـ يانس خطـا یـ ه واری
م.  یکنیمین مدل بررسیمدت اکوتاهییایعملکرد پویبررس

آن را از یهمجمعـ يتعـداد بردارهـا  یـی، ت با اسـتفاده از آزمـون همگرا  یدر نها
ج ینتــام.یکنــیژه مشــخص مــیــدو آزمــون اثــر و آزمــون حــداکثر مقــدار وق یــطر
ـ دهد کـه کم ینشان مییآمده با استفاده از آزمون همگرادستبه آزمـون  يآمـار تی

ـ ین جـداول از مقـاد  یمندرج در سطر اول ا یوهانسـون و  شـده توسـط   ارائـه یر بحران
0rه یجه فرضیتر هستند. در نتوس بزرگیلیوسی    اد یـ يبر اساس هـر پـنج الگـو

ج آن یباشد. نتـا یمیانباشتگک بردار همیين مدل داراین ایشود. بنابرایرد م،شده
نشان داده شده است.7و 6در جداول 
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العمل متغیر کارایی به دیگر متغیرهاـ تابع عکس4نمودار 

منبع: محاسبات تحقیق.



67تأثیر عوامل نهادي بر کارایی و هزینه نظام بانکی ایران                                                            

رف وارد از طـ يهـا انـه از آن است که تکیالعمل حاکج حاصل از تابع عکسینتا
کـارایی بـر  یرگذار بوده و تا دوره هفتم اثر منفـ یثشاخص تورم از همان دوره اول تأ

نـه دارد و بعـد از ده   یهزکـارایی بـر  یفینه داشته و از دوره هفتم به بعد اثر ضعیهز
يتا دوره پنجم اثـر یاسیر ثبات سیمتغسويوارد ازيهاشود. تکانهیل میدوره تعد

مثبت بر آن دارد و بعـد  يریثه داشته و از دوره پنجم به بعد تأنیهزکاراییبریمنف
سـک از دوره اول یر مقـدار ر یـ حاصـل از متغ يهـا شود. تکانـه یل میاز ده دوره تعد

نـه داشـته و از دوره پـنجم    یهزکاراییمثبت بر يرگذار بوده و تا دوره پنجم اثریثتأ
شود.یل میو بعد از ده دوره تعدداردیاثر منفنهیهزکاراییبه بعد بر 

:به صورت زیر استمتغیر کارایی هزینهانسیه واریآمده از تجزدستبهج ینتا
یناشکاراییرات ییصد تغدرصدکه در دوره اول این است کنندهیانسطر اول ب

از خـود  ینه ناشـ یهزکاراییرات ییدرصد از تغ79در دوره دوم یر است. از خود متغ
ه یـ بقباشـد. یمـ یاسـ یاز ثبـات س یدرصد ناشـ 9واز تورمیدرصد ناش10، یرمتغ

شود.یر میب تفسین ترتیها هم بددوره
ر یـ نـه، در دوره بلندمـدت متغ  یهزکاراییانس یه واریج حاصل از تجزیمطابق نتا

داشته است کـه در  يشتریبتأثیر ر تورم ینه و سپس متغیهزکاراییبر یاسیثبات س
در یولـ شـود ید مـ ین موضوع از وقفه دوم بـه بـاال تأییـ   ایاسیسر ثباتیمورد متغ

شتر است.ینه بیهزکاراییرها بر یر متغیتورم نسبت به ساتأثیر مدت کوتاه
توان ی) مپیوست3(جدول العملت با توجه به جدول تابع عکسین در نهایبنابرا

درصـد  036/0ر تورم موجب کاهش یک درصد متغیش ید که افزایجه رسین نتیبه ا
-037/0ن اثـر در دوره بعـد بـه    یـ مـدت) شـده و ا  نه در دوره دوم (کوتاهیهزکارایی

درصد در بلندمـدت  -02/0شود و به مقدار یل میرسد و در دوره دهم تعدیدرصد م
ک درصد آن در ابتدا موجب کـاهش  یر  ییتغیاسیر ثبات سیو در مورد متغرسدیم

باشـد و  یمدت مـ ن اثر مربوط به کوتاهیشود که ایمکاراییر یدرصد در متغ088/0
رسد. در واقـع از دوره ششـم بـه    یم014/0میزانن مقدار بهیسپس در بلندمدت ا

گـر  یشـود. بـه عبـارت د   یمثبـت مـ  کـارایی بر یاسیر ثبات سیر در متغییبعد اثر تغ
تـا دوره ششـم ادامـه دارد و از دوره   یاسـ یشوك ثبات سیمنفتأثیر توان گفت یم

مثبت دارد.  تأثیر کاراییزان یششم به بعد بر م
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ـ تعیین بردارهاي همجمعی بر اساس آزمون حداکثر مقدار ویژه6جدول 

فرضيه مقابلفرضيه صفر
)٩٠()٩٥(محاسبه

0r1r٧٠/٢٢٢٢/١٩١٨/١٧

1r2r٨٦/٨٣٩/١٢٥٥/١٠

مایکروسـافت افـزار که با اسـتفاده از نـرم  یانباشتگبردار هميها: محاسبات بر اساس آزمونمنبع
باشد.، میاستمحاسبه شده

بر اساس آزمون اثریهمجمعين بردارهاییتعـ7جدول 

فرضيه مقابلفرضيه صفر
)٩٥(

مقد
)٩٠(

0r1r٥٦/٣١٧٧/٢٥٠٨٠/٢٣
1r2r٨٦/٨٣٩/١٢٥٥/١٠

مایکروسـافت افـزار از نـرم که بـا اسـتفاده  یانباشتگبردار هميها: محاسبات بر اساس آزمونمنبع
باشد.، میمحاسبه شده است

یشنهادهاج و پینتا. 6
بر یاسیدرباره اثر تورم و ثبات سیقیدقیو خارجینکه مطالعات داخلیبا توجه به ا

برداري انجام نشـده  خودرگرسیونبا استفاده از روش کاراییو یستم بانکینه سیهز
ییرهـا یرا همـراه بـا متغ  یاسـ یثبـات س م وین پژوهش ابتـدا اثـرات تـور   در ااست،

سـتم  ینه کـل س یبر هزسرمایهبانک و يهامت دادهیدات، بردار قیهمچون بردار تول
سـک بـر   یو مقـدار ر یاسـ ی، ثبـات س تأثیر تـورم و سپس بررسی نمودهرانیایبانک

ــتحلکــارایی ــدر اشــده اســت.یل و بررســی ــا اســتفاده از آمارهــاتحقیــقن ی يب
و با 1387ـ1372یدوره زمانیـطWEOو WGI،1انک اسکوپـبازآمدهدستبه
ن یوس و همچنـ یلیوسـ ـ ییوهانسـون ، مدل برداريخودرگرسیونروش يریکارگهب

ـ انس، رابطه کوتاهیه واریو تجزیتوابع واکنش آن رهـا  ین متغیـ ن ایمدت و بلندمدت ب
دهـد  ینه نشان میابع هزآمده در مورد تدستبهج یقرار گرفت. نتایمورد آزمون کم

1- Bank Scope
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تـا  یاسـ یاز آن مثبت بـوده و ثبـات س  بنابراین و یتورم تا دوره چهارم منفتأثیر که 
که اثر تورم یالبته زمان. مثبت داشته استيو پس از آن اثریمنفيدوره هفتم اثر

تـأثیر  ن عامـل  یـ م کـه ا یشـو یمتوجـه مـ  ،میدهـ یقرار میمورد بررسییرا به تنها
ن عامـل همـراه بـا    یـ ایبررسیدارد، ولیستم بانکینه سیو هزاراییکبر يدتریشد

عامـل  تـأثیر  تورم کاسته شده و شدت تأثیر زان یدهد که از مینشان میاسیثبات س
م کـه عامـل   یابیـ یپس درمشود.یان میها نمابانککارایینه و یبر هزیاسیثبات س
یسـتم بـانک  ینـه س یو هزیکـارای رگذار بـر  یثی از جمله عوامل مهم و تأاسیثبات س

35انداز ران با پسیايهادهد که بانکیج نشان مینتا،نهیهزکاراییدرباره باشد.یم
. از طـرف دیگـر،  توانند به صورت کارا عمل کنندیمخود يهانهیدرصد از هز45تا 
تـر از  ار قابل توجـه یبسکاراییبر )ط حاکم بر کشوریاز شرا(یاسیتورم و ثبات ساثر
باشد.ی) میاز عوامل خاص بانک(سک یقدار رم

نـه  یو هزکاراییرگذار بر یثمحیطی تأاقتصاد کالن از عوامل مهم يداریثبات و پا
در يداریـ دادن ناپانشـان يبـرا یباشد و تورم بـه عنـوان شاخصـ   یمیستم بانکیس

در اقتصـاد کـالن موجـب    يداریـ ش ثبـات و پا یشود. افـزا یاقتصاد کالن استفاده م
د بـه دنبـال   یـ ن دولـت با یشود. بنابرایمکاراییش ینه و به دنبال آن افزایهش هزکا

ياکاهش مخارج بهرهبتواند بهکه به موجب آن باشدکاهش تورميبراییراهکارها
گـر  یاز ددسـت یابـد.   نـه  یو کـاهش هز کـارایی ش یت افزایو در نهايادرآمد بهرهو 

نـه  یو هزکـارایی آن بـر  تأثیر که شدت استیاسیثبات س،مهمو تأثیرگذارعوامل 
ن یشـود. بنـابرا  یشاخص تورم مشـخص مـ  نقش آن همراه بایها پس از بررسبانک

شـتر در  یبیاسیثبات سيبرقراريبراییست به دنبال راهکارهایبایگذاران میاستس
د.نکشور باش
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ها:پيوست

برداريـ تخمین اولیه به روش خودرگرسیون1جدول 
LZLYLWLPOLLCPILCC

-1.2488230.1830660.0492330.4489390.5375940.264114LCC(-1)
(1.14091)(0.27651)(1.70036)(0.50072)(0.19204)(0.41853)

(-1.09459)(0.66207)(0.02895)(0.89659)(2.79942)(0.63106)

0.5825560.0609370.060289-0.2080300.7166710.184594LCPI(-1)
(0.35549)(0.08615)(0.52980)(0.15602)(0.05984)(0.13041)
(1.63875)(0.70729)(0.11380)(-1.33340)(11.9773)(1.41554)

0.0754000.1527861.9023350.637772-0.226755-0.082089LPOL(-
1)

(0.36837)(0.08928)(0.54901)(0.16167)(0.06200)(0.13513)
(0.20469)(1.71137)(3.46505)(3.94489)(-3.65708)(-0.60747)

0.1441730.0528600.260947-0.1706220.028942-0.052657LW(-1)
(0.22238)(0.05390)(0.33143)(0.09760)(0.03743)(0.08158)
(0.64831)(0.98076)(0.78733)(-1.74819)(0.77321)(-0.64547)

-0.647620-0.0692481.6311360.608854-0.019622-0.032360LY(-1)
(1.57684)(0.38216)(2.35005)(0.69204)(0.26541)(0.57844)

(-0.41071)(-0.18120)(0.69409)(0.87980)(-0.07393)(-0.05594)

0.4299270.1565121.192735-0.1680050.048740-0.024415LZ(-1)
(0.31028)(0.07520)(0.46242)(0.13617)(0.05223)(0.11382)
(1.38562)(2.08134)(2.57931)(-1.23375)(0.93325)(-0.21450)

-7.6473450.674234-3.6152612.4346333.823680-2.681418C
(5.37293)(1.30216)(8.00759)(2.35806)(0.90437)(1.97099)

(-1.42331)(0.51778)(-0.45148)(1.03247)(4.22800)(-1.36044)

0.7732930.8731800.8334810.9388670.9981590.870891R-squared

قی: محاسبات تحقمنبع
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برداري متغیر کارایی هزینهـ تخمین اولیه به روش خودرگرسیون2جدول 

قی: محاسبات تحقمنبع

منبع: محاسبات تحقیق.
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العمل متغیر کارایی هزینهـ تابع عکس3جدول 

نهیهزکاراییر یانس متغیه واریتجزـ4جدول 
سبات تحقیق.منبع: محا

منبع: محاسبات تحقیق.
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