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 ،برای این منظور. ثر بر آن استؤی فنی بانک کشاورزی و تشخیص عوامل مدنبال برآورد کارای این پژوهش به
 متغیر با یستفاده در این پژوهش، مدل ناکارایهای مورد ا مدل. شود روش تابع تولید مرزی تصادفی بکارگرفته می

های مورد  داده. است) 1995(ی بتیس و کوئلی یو مدل اثرات کارا) 1992(بتیس وکوئلی ) یا خطای ترکیب(ن زما
 )1385 -1387(های  های کشور طی سال کشاورزی در استان  بانک شعب مدیریت ستادی36 آمار و ارقام استفاده

های مدل عبارتند  باشد و نهاده طایی مبین ستاده مدل میدر تابع تولید مورد تخمین، حجم کل تسهیالت اع. باشد می
عنوان متغیرجانشین عامل سرمایه، تعداد نیروی  گران، حجم دارایی ثابت به های های ارزان ، سپرده از حجم سپرده

ک بانشعب های ستادی  ی فنی مدیریتیکه کارادهد دست آمده نشان می  نتایج به. بیانگر تغییرات فنیو زمانانسانی 
ی فنی ایعالوه براین، کار.  درصد می باشد97/74 درصد و طبق مدل دو 57/79 با استفاده از مدل یک کشاورزی
ی دولتی استان ها بانکهای  تر، سهم باالتر از کل سپرده بانک با شبکه شعب گسترده شعب های ستادی مدیریت

 سهم ،ثباتی مدیریتی  همچنین با بیبت دارد وکشاورزی رابطه مث مربوطه و نسبت تسهیالت پرداختی باالتر در بخش
  .  باشد های بانک، عدم وصولی و زمان دارای رابطه منفی می باالتر از کل سپرده

         
 JEL: .C23, D24, G21بندی  طبقه
  . و بانک کشاورزیکوئلی مدل بتیس ، توابع مرزی تصادفی، فنیییکارا :کلیدی های هواژ

                                               
  

 25/2/1391 :    تاریخ پذیرش                          28/12/1390: تاریخ دریافت *
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134  61های اقتصادی شماره  ها و سیاست وهشفصلنامه پژ          

  مقدمه . 1
 جریانات تسهیل و گری واسطه ،ازهااند پس تجهیز شامل دارندکه عهدهرب اقتصاد در را مهمی وظایف ها بانک

 پیشرفته مالی یها بازار دارای که ییها اقتصاد در حتی .باشد می مالی نظم برقراری و اعتبارات تخصیص ،پرداخت
محسوب  پولی های سیاست اهرم برای اتکایی نقطه و دارند قرار اقتصادی یها فعالیت درکانون ها بانک ،هستند
 مینأت برای پیشرفته مالی بازارهای فقدان ،گذار درحال یهااقتصاد و توسعه درحال کشورهای در .شوند می

 باعث مصرف به نهایی میل باالبودن ،سرانه درآمد بودن پایین ،اقتصادی رشد نیاز مورد کافی سرمایه انباشت
 گذاری سرمایه ریسک کاهش به گوناگون های روش ارائه با باشندکه نهادهایی تنها عموماً ها بانک گردیده
 اقتصاد در بانکی نظام اساسی نقش دلیل به که است این واقعیت .کنند برطرف را ضعف و کاستی این و کمک
  .است بوده ها بانک سهامداران و مدیران ،دولتمردان توجه مورد همواره بانکداری صنعت کارایی کشورها

 و منطقه اول سطح در اقتصاد اول جایگاه به دستیابی بر مبنی 1404 افق در ازاند چشم سند اهداف به باتوجه
 برداری بهره و سالمت ،شفافیت ،ییکارا و ارتقاء کشور بانکی ساختار اصالح بر چهارم برنامه کلی یها سیاستکید أت
  .باشد ف دارا میای در تحقق این اهدا جایگاه ویژه بانکی سیستم ،نوین یها وریافن از

 با  از ورود بخش خصوصیپیشرسد نظام بانکداری ایران به ویژه  نظر می  بهها بانکبا توجه به ماهیت دولتی 
 گیری کمی ی نظام بانکی مستلزم اندازهکارایی یاکارای البته اظهارنظر قطعی درخصوص عدم. ی مواجه باشدیعدم کارا
  در این صنعت را تقویتکاراییفرضیه عدم  عدد در نظام بانکی ایرانشواهد متباشد، اما  لکردی میمهای ع شاخص

 های متخصص، تسهیالت تکلیفی، های قانونی برای جذب نیرو محدویت بودن مدیریت و مالکیت، دولتی .کند می
ودن ب ینی وام بدون توجه به نرخ تورم، پاءها و اعطا  جذب سپردهانندگیری بدون توجه به مقتضیات بازار م تصمیم

  .     استه نظام بانکی ایران بودکارایینسبت کفایت سرمایه ازجمله دالیل عدم 
 کلی یها سیاست ابالغ و )1379 -1380( های سال در خصوصی کوچک یها بانک نخستین ورود با
 دولتی تجاری یها بانک سهام واگذاری شروع و بانکداری فعالیت زمینه در دولتی انحصار رفع برای 44 اصل
 بانک 20بر بالغ گذشته دهه یک طی .است شده برداشته پول بازار در فعالیت فضای شدنتر رقابتی های اولیه برای قدم

 ،وجود این با .اند نموده خود آن از را بازار از یا مالحظه قابل سهم و اند کرده آغاز را خود فعالیت و سیسأت خصوصی
 یها ظرفیت از نشانی موضوع این شاید داردکه وجود ازارب این به ورود مجوز کسب برای بسیار تقاضای هنوز
   .باشد ایران در بانکداری صنعت در نشده استفاده فراوان

باشد و برهمین اساس است که  برداری بهینه از منابع می یکی از الزامات رشد اقتصادی و توسعه پایدار بهره
نظام .  تاکیدشده استکاراییبر افزایش رقابت و طی دو دهه گذشته در اسناد و قوانین باالدستی کشور ایران 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 26

https://qjerp.ir/article-1-177-fa.html


135 کشاورزی با استفاده از تابع تولید مرزی کارایی فنی بانک تخمین

 -عهده داردرهای اقتصادی را ب  و انتقال منابع به سمت فعالیتتأمین که وظیفه –عنوان قلب تپنده اقتصاد  بانکی به
 و تخصیص منابع مورد نیاز بخش کشاورزی تأمینبانک کشاورزی که در .  برخوردار باشدکارایی از بایست می

 در این مقاله درصدد ارزیابی میزان سباشد و برهمین اسا اد ایران دارا میصای در اقت د نیز نقش ویژهباش فعال می
  .باشیم  این بانک میکارایی

 های مختلف  و جنبهکاراییپس از مقدمه در بخش دوم مفهوم .  بخش سازماندهی شده است ششاین مقاله در
 کاراییگیری   و تحوالتی که طی زمان در اندازهکاراییری گی های اندازه شود و شیوه گذارده می آن به بحث

گیری آن   و اندازهکاراییدر بخش سوم مطالعات تجربی قبلی پیرامون . گرفته است اشاره خواهد شد صورت
 ارائه برآورد تجربی مدل مورد استفاده این مطالعه و الگوهای  و پنجمچهارمهای  در بخش .مرور خواهد شد

  .شود در بخش ششم به بحث گذارده می  نیز در سطح بانک کشاورزیکارایی حاصل از تخمین  نتایج.شوند می
  
    گیری اندازههای  مفهوم، تعاریف و شیوه ؛کارایی. 2

 فعالیـت  یک هنگامی ها  فعالیت ای از  مجموعه در .است منابع بهینه تخصیص مفهوم به اقتصاد در ییکارا
در ادبیـات اقتـصادی،      .یابد کاهش ها  فعالیت سایر تولید مگر باشدن افزایش قابل آن مقدار که استا  کار

  . به سه شکل قابل تعریف می باشدکارایی
و  عوامل به توجه با ،تولید حداکثرسازی در بنگاه یک توانایی میزان دهنده نشان :1فنی ییکارا-
  .)1361 شوری،  وکادی (است مشخص تولید

 به توجه با تولید عوامل بهینه ترکیب از استفاده برای بنگاه توانایی دهنده نشان :2تخصیصی یکارای-
  تخصیصی مسئله اساسی تعیین ترکیب عوامل تولید با توجه به قیمت آنهاستکارایی در ،در واقع .است آنها قیمت

  .پذیر شود  معین محصول با حداقل هزینه امکانمیزان  تولیدتا
 اقتصادی ییکارا دیگر عبارت به یا باشد می خصیصیت و فنی ییکارااز ترکیبی :3اقتصادی ییکارا-
   .باشد می تولید عوامل تخصیص و تولید نحوه در ییکارا دهنده نشان

تر از آن   مهم، اما برخوردار است بسزاییهای مختلف آن از اهمیت  و درنظرگرفتن جنبهکاراییتعریف 
 در بانک کارایی برای ارزیابی میزان ،ساین اسا رب. باشد  واحدهای اقتصادی مورد بحث میکارایی گیری اندازه

                                               
  

1. Technical Efficiency 
2. Allocative Efficiency 
3. Economic Efficiency  
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 کارایی گیری اندازهدر ادبیات برای . ای خواهیم داشت  اشارهکارایی گیری اندازههای   ابتدا به روشکشاورزی
در . کنیم دو رویکرد ناپارامتریک و پارامتریک معرفی شده است که در ادامه به این دو رویکرد اشاره می

 بیشتر مورد استفاده 2و در رویکرد دوم روش تحلیل مرزی تصادفی 1ها لیل پوششی داده تحرویکرد اول روش
  .گیرند می قرار

 است، بطورکلی عملکرد هر کارایی ترین روش سنجش  که سادهاین روشدر  :روش ناپارامتریک -
ستفاده از  با اکه صورت بدین .شود های موجود در آن صنعت مقایسه می بنگاه با بهترین عملکرد بنگاه

طبق  .شود میتعیین  تابع مرزی موردنظر  با اتصال نقاط حدیفرم تبعی خاصریزی خطی و بدون تحمیل  برنامه
 در  متغیرها ناچیز است و تفاوتتمام درمورد گیری اندازهکه خطاهای شود ریزی خطی فرض می روش برنامه

 نام تحلیل این روش درحال حاضر به.  آنها استکاراییناشی از تفاوت در  صرفاً های مختلف میزان تولید بنگاه
فرض خاصی درمورد توزیع احتمال DEA   در روش، بنابراین. معروف است)DEA(ها  دادهپوششی 

  .  شود نظرگرفته نمی درکاراییجزء 
  جزء یک تابع توزیع احتمال برایکارایی برای تخمین  پارامتریکهای در روش :های پارامتریک روش -

 و 3های مرزی معین یا قطعی های مرزی پارامتریک خود به دو دسته مدل مدل. شود گرفته میدرنظر کارایینا
  .)1991بتیس،  (شوند می تفکیک 4های مرزی تصادفی مدل

 5الول و اشمیت ،ایگنر بار توسط اولین باشد که موضوع موردنظر این مقاله می های مرزی تصادفی مدل
 DEAبرخالف روش .  سایر محققین توسعه داده شدد و سپس توسطبه ادبیات موضوع معرفی ش )1977(

ثیر عوامل تصادفی أ تSFAشود در روش   نسبت داده میکارایی به ها صرفاً که تفاوت در عملکرد بنگاه
 به دو گروه کلی قطعی و های پارامتریک که اشاره شد، روش گونه همان .شود ی جدا مکاراییاز اثرات 

  .پردازیم د که در ادامه به توضیح آنها میشون تصادفی تقسیم می
 داگالس تابع تولید -با استفاده از فرم تبعی کاب )1968(ایگنر و چو :های مرزی قطعی روش -

که روش تولید نددکر  تابع تولیدی را ارائه و در واقع آنها با استفاده از این روش،مرزی را تخمین زدند
  .باشد صورت زیر می تابع مورد نظر آنها به .دادکاراتر محصول از عوامل تولید را نشان 

                                               
  

1. Data Envelopment Analysis  
2. Stochastic Frontier Approach (Functions) 
3. Deteministic 
4. Stochostic 
5. Igner, Lovell, Schmit 
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137 کشاورزی با استفاده از تابع تولید مرزی کارایی فنی بانک تخمین

iεβ),iLnF(XiLnY +=    0iε ≥        1,2,3,...Ni =  )1                                                          (  
 

.  بردار پارامترهای نامعلوم استβها و بردار غیرتصادفی نهادهiX،امi محصول بدست آمده واحد iYکه 
iε کننده موقعیت بنگاه مشخصکه  جزء خطای تصادفی غیرمنفی است iدر باشدکه  تابع تولید مرزی مینسبت به ام 

 تنهاواقعی و تولید مرزی بنگاه  ها علت اختالف بین تولید  مدل  در اینبنابراین،. باشد ی مییدهنده ناکارا واقع نشان
 اًدقیق  تفاوتکه چنانچه تولید بنگاهی کمتر از مقدار تولید مرزی باشد اینا بدین معنباشد ی فنی مییناشی از عدم کارا

 بودکهند صد خواهی فنی صددریهایی دارای کارا بنابراین بنگاه. دهد ی فنی بنگاه مزبور را نشان مییعدم کارا
 در این روش اشتباه ،بنابراین. عملکردشان بر روی تابع مرزی بوده و مقدار آن مساوی با مقدار تولید مرزی باشد

  .گیرند  و عوامل تصادفی مورد توجه قرار نمیگیری اندازهدر 
و ایگنر،الول و اشمیت برای اولین  )1977( 1 بروکفاندنمیوسن و  :)SFA( های مرزی تصادفی روش -

 های پارامتری با اعمال فرض توزیع مدلدر . کردند  تصادفی را معرفی مدل مرزکاراییبار برای تخمین نا
 در .ها را تخمین زدد واحکاراییتوان نا  میML(2(ی یروش حداکثر درستنما بکارگیری  وiεمشخص برای 

ی فنی و یتولید مرزی توأمان با عدم کارا علت تفاوت بین تولید واقعی و های پارامتری آماری روش
بخشی که اگر بنگاهی کمتر از تولید مرزی عملکرد داشته باشد ا بدین معنگردد  تبیین مییمل تصادفواع

 شامل در این روش پسماندهای تخمین،.  خواهد بودیامل تصادفو عدلیل بهدیگر بخش ی فنی و یکارا  عدمدلیل هاز آن ب
  :که ، بطوریباشد ی فنی مییکارا و مؤلفه عدم 3تصادفی) وای سفیدآ(دو جزء اخالل نرمال 

  

iUiViε −= )2                                                                                                 (  

 بنگاه کاراییمعرف نا iεشود و همان جزء یعنی در مدل مرز معین جمله اخالل از یک جزء تشکیل می
 همان جزء اخالل Vi که  بطوری،شود  تشکیل میUi  و Viبود، اما در مدل مرز تصادفی جزء اخالل از دو بخش 

 دارای Vi ،باشد گیری متغیرها می اندازه  علت عوامل تصادفی خارج از کنترل و خطاهای هباشد و ب معمولی می

                                               
  

1. Museen and Vanden Brok 
2. Maximum Likelihood 
3. White Noise 
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2صفر و واریانس توزیع نرمال با میانگین 
vσاما جزء ،باشد  می Ui  0(متغیر تصادفی غیرمنفیiU  است که )≤

  .گیریم  زیر را درنظر میداگالس -تابع تولید کاب1. بنگاه اشاره داردکاراییبه عدم 
  

iεkiLnXka...1iLnX1aLnALnYi ++++= )3                                          (                            
  

به تابع ع تشکیل شده است و اصطالحاً این تابUi  و Vi  جزء اخالل از دو جمله،در رابطه فوق
های خطای مرکب با استفاده از روش حداقل مربعات  برآورد مدل. موسوم است 2خطای مرکب تولید

 تصادفی یی در مقایسه با مرز کارا تغییرات در عملکرد بنگاهتمامزیرا  ، مقدور نیست)OLS(معمولی 
های یک طرفه مختلفی  باشد و برای آن توزیع ی مییااز انحرافات بخاطر جزء ناکار بخشی  بلکه،نیست

 که - با استفاده از توزیع نیمه نرمال طی دو دهه اخیرشودکه  درنظرگرفته می. .. ,αβ,γازجمله توزیع 
 مد برای ضرایباهای کار  تخمین)ML(ی ی و با استفاده از روش حداکثر درستنما-شود  ل می مقادیر مثبت را شامتنها

 )ML(ی یمانتوان از روش تخمین حداکثر درست برای تخمین این نوع معادالت می. آید میدست  هتابع فوق ب
  : داریمUi و Viهای درنظرگرفته شده برای  با توجه به توزیع. استفاده نمود

  

2
v

2
u

2
2

2
u σσσ

σ

σ
γ +==  

Vi و  Ui    صورت زیـر    ه لگاریتمی ب  شکلحال تابع حداکثر درستنمایی به       .از یکدیگر مستقل هستند
  . تعداد مشاهدات استNشودکه در آن  نوشته می

  

[ ] ∑ =−∑ =
−−+−+= 






 n

1i
2
iε22σ

1n
1i )1(εεγ*F11NLnσ

2
1

π

2
NLniLnY )5(                            

 

F* 1990ورنتا و ریگر،  (باشد بیانگر تابع توزیع نرمال استاندارد می(.  
  

kiLnXka...1iLnX1aLnAiLnYiε −−−−= )6(                                                       
 

  

                                               
  

iuiviεینه هز توابع درمورد. 1  . خواهد بود=+
2. Error Compound Model 

)4(
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 :برابر است با Eiبه شرط  Ui  نشان دادند که امید1982جاندرو و دیگران در سال 

σ

γiε

)1γσif(ε

)1(εεγ*f

iε
iu

E −−

−
=









  

  . بیانگر تابع چگالی نرمال استاندارد است*fکه در آن 
2 و بـه تبـع آن   ,iεγ,σ ،)4(ی یتفاده از تابع حداکثر درستنمااز آنجا که با اس

t
2
v σ,σ  تخمـین زده 

  .دست آورد هها را از روابط زیر ب ی فنی بنگاهیتوان کارا  بنابراین می،شود می
  

iŷLniLnyiUiTE −== )8                                                    (                             
 

iŷ
iyiu

eiTE =−=  

0σ2 اگر
v ی فنـی خواهـد بـود و    ی باشد تفاوت بین تولید مرزی و واقعی تنها ناشی از عدم کـارا        =

0σ2که   هنگامی
u امـل  و ناشـی از ع  تنهاباشد بیانگر آن است که علت تفاوت بین تولید مرزی و واقعی             =

ی فنی نـسبت    یای و ناکار  ی نتایج محاسبه کارا   دلیل پارامتری بودن روش     در این روش به   . باشد   می یتصادف
  .باشند  تابع منتخب حساس میشکلبه 

  
  یشینه تحقیق پ. 3

   بانـک را 575ی یکـارا  "ی هزینه در صـنعت بانکـداری  یاگیری کار اندازه"فریروالول در مقاله خود تحت عنوان  
 بـا  قـین قدر مطالعه فوق مح   .زدندتخمین  ریزی خطی      به روش اقتصادسنجی و برنامه     از تابع هزینه مرزی   با استفاده   

هـای   ی اقتـصادی در هزینـه  ی درصـد ناکـارا  26طـور متوسـط    ه نتیجه گرفتند بـ ای به عملکرد بانک    رویکرد ستاده 
طور  هها ب   صد و ناکارایی فنی بانک     در 17ها برابر با      ی تخصیصی متوسط بانک   یها وجود دارد و میزان ناکارا       بانک

  . درصد بوده است9متوسط برابر با 
در ایـن   .  کارایی فنی نیروی کار در صنعت بانکداری سوئد را تخمین زدند           1998بتیس و حشمتی در سال      

هدف از  .  مورد بررسی قرار گرفت    )1984 - 1995( بانک برای دوره زمانی      156 مشاهده مربوط به     1275تحقیق  
وری در  وری و رشـد بهـره   ی و بهـره ی بـر کـارا  ران بانکی ناشـی از آن   قیق، بررسی اثر تجدید ساختار و بح      این تح 

دهـد   هـا را تـشکیل مـی    های بانک ینهتوجهی از هز از آنجا که نیروی کار بخش قابل      .بودصنعت بانکداری سوئد    
بـرای تخمـین    . باشـد   لی تحقیـق مـی    های مربوطه محور اصـ      ی نیروی کار در تولید ستاده     یامورد توجه بوده و کار    

)7(

)9(
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نتـایج حاصـله حـاکی از آن بـود           .مرزی تصادفی مـورد اسـتفاده قرارگرفتـه اسـت         هزینه  کار، تابع    ی نیروی یاکار
 درصد تخمین   12ی کل حدود    ی ناکارا ، اما ها متفاوت بوده    ای بین بانک    مالحظه طور قابل  ه سال ب  12ی طی   یناکارا

ی فنی نیروی کار رابطه مستقیمی با تعداد شعب و رابطه معکوسی با             یه ناکارا  مشاهده گردید ک   ،همچنین. زده شد 
  .های بانک دارد ییکل دارا

 کشور عضو اتحادیه اروپـا را  25 بانک از 2459ی ی، کارا2004دانیل هولو و مارتون ناگی در سال   
 روش تحلیـل    روش مـورد اسـتفاده ایـن گـروه،        .  مورد بررسی قـرار دادنـد      )1999 -2003(های   بین سال 

  وی اتحادیـه اروپـا  هـا  بانـک ی ی محاسـبه کـارا  ، هـدف اصـلی تحقیـق   . بـوده اسـت    SFAمرزی تصادفی   
 که آیا   پرسشپاسخ به این    اتحادیه اروپا و    عضو  های    کشوری  ها  بانک فنی   کاراییتشخیص علل تفاوت    

 ی کـشورها  یکـه تفـاوت کـارا     آنها دریافتند  ؟باشد یا خیر   متفاوت می اتحادیه اروپا    جدید   وقدیم  ی اعضای   یکارا
های کالن   البته میزان ثبات سیاست   . باشد میدلیل تفاوت تورم و میزان تجارت خارجی کشورها          عمدتاً به 

  .شدند  تلقی میکاراییو ساختار بازار نیز جزء دالیل تفاوت 
  انی فنـی صـنعت بانکـداری ایـر    یاز توابـع تولیـد مـرزی تـصادفی بـرای بـرآورد کـارا             ) 1379(فـر     عابدی

 )1367 -1376 (طـی دوره زمـانی     را   هـا   بانـک  کـارایی بر  ثر  ؤعوامل م  و استفاده کرده )  بانک دولتی کشور   10 (
ی بتیس و کولی    یو مدل ناکارا  ) 1992(ی متغیر با زمان بتیس و کولی        یهای ناکارا   مدل وی از    . است نمودهبررسی  

ی فنی صنعت بانکـداری ایـران   ی که کارافت یا وی به این نتیجه دست     .در پژوهش خود بهره جسته است     ) 1995(
ی فنی با نـوع بانـک،       یکارا وی دریافت که     ،همچنین. درصد است 3/78درصد و طبق مدل دوم      8/79با مدل اول    

 مـشارکت   ،با نسبت تسهیالت اعطایی در قالب مضاربه      و    رابطه مستقیم  ابعاد بانک و نسبت شعب مستقر در تهران       
  .اردمعکوس د رابطه  و باالترتحصیالت لیسانس  بانینیروی انساکارگیری  هب مدنی و

هـای   سـال  را بـرای   )شـعبه اصـلی در اسـتان همـدان        17(ی شعب بانک کـشاورزی      یکارا) 1381(کریمی  
ی متغیـر بـا زمـان       یدر این پژوهش از تابع هزینه مرزی تصادفی و مدل ناکارا           .است نمودهبررسی   )1379-1377(

  . ی شعب استفاده شدیبرای تخمین کارا) 1995( کولی -ی بتیسیراو مدل ناکا) 1992(لی ئ کو-بتیس
. باشـد   درصـد مـی    6/75ی شـعب    یمیـانگین کـارا    حـاکی از آن اسـت کـه          اساس مدل اول  نتایج تحقیق بر  

هـا در   درصـد از تفـاوت   23ی شعب در طول زمـان تغییـرات محـسوسی نداشـته اسـت و حـدود                ی کارا ،همچنین
انـدازه شـعبه و نـسبت عـدم             کـه  داللـت بـر آن دارد     نتایج مـدل دوم نیـز       . باشد ی می یعملکرد ناشی از عدم کارا    

ی رابطه مثبـت و     یوصولی به مانده کل تسهیالت و نسبت کارکنان با تحصیالت لیسانس به کل کارکنان با ناکارا               
  . ی رابطه منفی داردیدرجه مکانیزاسیون شعبه با ناکارا
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ـیس        ی مرزی تصادفی ترانسلوگ و مدل کارا      با استفاده از تابع هزینه    ) 1385(آجرلو   ـان بت کـوئلی   –ی متغیر با زم
ـارا )1992(  در ایــن تحقیـق حجــم کــل  .دنمــوبررسـی   )1370-1382( دوره طــی  را بانـک ملــت ای ی هزینــهی، ک

ـپرده نظرگرفتهدرعنوان ستاده در تابع هزینه    بانک به تسهیالت اعطایی    ـای سـرمایه    شده است و حجم کل س گـذاری   ه
عنـوان نهـاده      هـای ثابـت بـه       راییانداز، تعداد نیروی انسانی و دا       الحسنه جاری و پس     قرض  و بلندمدت،  مدت کوتاه
دهد که نسبت هزینه کل انجـام شـده بـه            ای نشان می   ی هزینه یکارا نتایج تحقیق مربوط به    .نظرگرفته شده است  در

 درصـد   7ی دوره مـورد بررسـی بـا          لذا بانک ملت طـ     ، درصد است  07/1طور متوسط    هحداقل هزینه کل بانک ب    
  .ایی مواجه بوده است ی هزینهیناکارا

ثر بـرآن   ؤی صنعت بانکداری در ایران و عوامل م       ی کارا ،با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ     ) 1386(سوری  
ی یراو مدل ناکـا ) 1992( متغیر طی زمان کارایی مبتنی بر نا بتیس و کوئلی وی از الگوی  . را مورد بررسی قرار داد    

 بانـک تخصـصی    4 بانـک تجـاری و       6در این پژوهش از اطالعات      . استفاده نموده است   )1995(بتیس و کوئلی    
ـارا    نتایج بدست آمده بر اساس تحقیق نشان می       . استفاده شد ) 1374 -1381(برای دوره    ـنعت بانکـداری در      یدهـد ک ی ص

 تعداد شعب و زمـان رابطـه مثبـت و     آنهادنبو ی بانک با تخصصیی درصد است و کارا   76/87 طور متوسط  هایران ب 
  .اندازه بانک رابطه منفی دارد  با

  
  های تحقیقالگو عرفی م.4

 تـصادفی  مرزی تولید تابع یک )1992( کوئلی و بتیس :)1992(1کوئلی و بتیس ترکیب خطای مدل :اول الگوی
 تـصادفی  متغیرهـای  بصورت جمله خطا به   مربوط   کاراییجزء نا  کهکردند پیشنهاد تلفیقی یها  داده برای
   :است زیر بصورت مدل این .کند می تغییر زمان با منظم صورت به و شده توزیع منقطع نرمال

  

( ) T1,2,...,t,N1,2,...,i,itUitVβ*
itXitY ==−+= )10                                     (  

 

itY :بنگاه تولید iزمان در ام tام  
itX :بردار  Kبنگاه یها نهاده از ستونی iزمان در ام tام  
β: شوند زده تخمین بایست می که ییمترهااپار بردار.  

itV: توزیع با تصادفی یها متغیر ( )2
vσ0,iid.N 

                                               
  

1. Error Component Model 
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( )( )( )TtηexpiUitU −−= )11                (                                                             
 

itU :صورت به غیرمنفی تصادفی یهامتغیر iid و بـوده  تولیـد  در فنـی  ییکـارا نا بیانگر هستندکه 
) توزیع که است این بر فرض )2

uσ,itMN باشند ر میصف در منقطع. 

η: شود زده تخمین باید که است پارامتری.  
 .باشـد  داشـته  وجـود  مـشاهده  یـک  حداقل باید 2زمانی دوره و 1زمانی مقطع هر برای الگو این در

 و زمانی سری یها  داده ترکیب در گرددکه  در هر دوره و مقطع باعث می       وجود حداقل تعداد مشاهدات   
 نباید شوند می بکارگرفته آنها اطالعات که ییها  بنگاه البته .نیاید وجود به مشکلی 3زمانی مقطع یها  داده

 نخواهـد  دسـت  بـه  عمـل  در مناسـبی  یهـا  تخمین صورت این در زیرا ،باشند متفاوت یها  وریافن دارای
  .آمد

ـر پیـت و لـی               :4)1995( وکوئلی بتیس فنی ییکارا اثرمدل   :دوم الگوی. ـات تجربـی نظی  )1981(  5در برخـی از مطالع
بینی شده بر متغیرهای مشخـصی نظیـر    ی پیشیی تخمین زده شده و سپس کارا   یتوابع مرزی و میزان کارا    

هـای   ی بنگـاه یرگرس شده تا دالیـل وجـود تفـاوت در کـارا        ...  های مدیریتی، وضعیت مالکیت و      تجربه
 آمـد   ر مـی  ها مناسب به نظ    ای که تا مدت     این روش تخمین دو مرحله    . مختلف یک صنعت مشخص شود    

   ای   بعید اسـت کـه روش تخمـین دو مرحلـه           ،بنابراین. ی است یدر تضاد با فرض مستقل بودن جزء ناکارا       
 ،کامباکر توسط موضوع این .ای فراهم آورد    مرحله های مناسبتری از روش یک      تخمین کاراییبه لحاظ   
 بـا  مـرزی  توابـع  دلمـ  آنهـا  .شد مطرح )1991( 7استیونسن و ریفشنایدر و )1992( 6گوکین مک و گوش
 تـصادفی  خطـای  جـزء  و مـشخص  متغیرهـای  بـردار  از مشخصی تابع صورت به را )iU( ییکارانا جمله

 )1991( گـوکین  مـک  و گـوش  ،کامبـاکر  مـدل  معادل را مدلی )1995( کوئلی و بتیس .کردند پیشنهاد
 و بتـیس  مـدل  خـصوصیات  .شـد  مجـاز  تلفیقـی  یها  داده از هاستفاد آن در که تفاوت این با کردند ارائه

  :است زیر شرح به )1995( کوئلی

                                               
  

1. Cross Section  
2. Time Period  
3. Data Pooling  
4. Technical Efficiency Effect 
5. Pit and Lee 
6. Kumbhaker Ghosh and Mcgukin  
7. Reifshneider and Stevenson  
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( ) T1,2,...,tN,1,2,...,i,itUitVβ*
itXitY ==−+= )12(                                         

 

itV :توزیع با تصادفی یها تغیرم ( )2
vσ0,iid.N  

itU: توزیع که است این بر فرض .هستند تولید در فنی ییکارانا بیانگر و غیرمنفی تصادفی یها متغیر 
) صفر در عطمنق نرمال و itV  ازمستقل ،)iU( کاراییجزء نا )2

uσ,itMN است.  
  

δitZitM = )13   (                                                                                                                     
 

itZ: بردار P و دهد می قرار ثیرأت تحت را بنگاه یک ییکارا که است ییهامتغیر ستونی δ  اربـرد 
Pشوند زده تخمین باید که است پارامترهایی  سطری.  

 توضـیحی  متغیـر  اگـر  .اسـت  پـذیر  امکـان  صـورت  سه به مدل این در توضیحی متغیر کردن وارد
 امـا  نباشد تولید عوامل جزءمجموعه اگر ،تولید تابع توضیحی متغیرهای جزء بگذارد اثر تولید بر مستقیماً
 کـاهش  سـبب  هـم  و بگذارد اثر تولید میزان بر هم اگر و ییکارانا جزء در دهد  قرار ثیرأت تحت را تولید

  .شد خواهد مدل وارد موقعیت دو هر در گردد ییکارانا
  

  خمینت روش. 5
 فنی ییکارا محاسبه منظور به که است 1درستنمایی حداکثر روش تحقیق این در شده استفاده اقتصادسنجی روش
 اسـت  ارجح دلیل این به درستنمایی حداکثر روش .رود می بکار های پانل   با داده  تصادفی مرزی تخمین قالب در
 بـه  درسـتنمایی  حـداکثر  روش ،همچنـین  .دهـد  مـی  ارائه مدل مجهول پارامترهای از کارا مجانباً تخمین یک که

 ریکـامپیوت  برنامـه  از منظور بدین .باشد داشته تولید مرز شکل در بیشتری سهم که دهد می اجازه کارا مشاهدات
Frontier Version 4.1 شده تهیه نیوانگلند دانشگاه در 1996 سال در کولی تیم توسط افزار نرم این .گردد می استفاده 

  .باشد می دارا را درستنمایی حداکثر روش به را هزینه و تولید توابع تخمین توانایی و
  
  مدل معرفی. 6

 تـابع شـکل    به )1995و1992( کوئلی و بتیس الگوی دو از بانک فنی ییکارا گیری  اندازه  منظور به در این تحقیق  
تابع تولید ترانسلوگ یکـی از اشـکال       . شود استفاده می  )لگاریتمی تبدیل( ترانسلوگ نوع از تصادفی مرزی تولید

                                               
  

1. Log Likelihood  
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ـاب     این تابع حالت تعمیم   . رود  پذیری است که برای تخمین مستقیم تابع تولید بکار می          انعطاف ـابع ک   داگـالس  -یافته ت
عنوان متغیر مـستقل حاصلـضرب آنهـا نیـز در مـدل ظـاهر                هر نهاده به  نظرگرفتن  که عالوه بر در   ا معن ه این ست، ب ا

) دار نباشـد  ااز لحاظ آماری معنـ    (ها در یکدیگر صفر گردد         ضرایب ضرب نهاده   که تخمین   درصورتی ،گردد می
 بانک کشاورزی شعب های ستادی دیریت مکاراییبرای محاسبه  .شود  مینزدیک سداگال -تابع مذکور به تابع کاب

  :تابع تولید ترانسلوگ زیر درنظرگرفته شد ها دراستان
  

 ∑ ∑ −+∑ ++=
≤ ==

5

kj

5

1k ititkitjijk
5

1j jitjit UVxxβxβoβLnY  

 1,2,3t = ...,51,2,......j..,361,2,......i ==  
  

 قیمـت  شـاخص  وسیله به باشدکه می مدل ستاده مبین است اعطایی تسهیالت کل  حجم itY،  فوق تابع در
 هـای  سـپرده ریتم  الگـ  ،2ارزان یهـا   سـپرده  حجـم  لگاریتم عبارتند از  مدل یها  نهاده و است شده تعدیل 1مناسب
 زمـان  و   انـسانی  نیـروی  تعـداد  لگـاریتم  ،سـرمایه  عامل جانشینمتغیر عنوان به 4ثابت دارایی حجم لگاریتم ،3گران

   .معرف تغییرات فنی
 عوامل از ثرأمت فنی ییکارانا جزء فوق تصادفی مرزی تابع در )1995( کوئلی و بتیس دوم لگویا قالب در

  .شود می درنظرگرفته زیر
)15(                                                                              ∑+=

=

8

1J jitZjδoδitM
    

( )2
uσ,M ititU ≈                                                                                   )16(     

 یثبـات  بـی یا  مدیر تغییر مجازی متغیر :1Zیا ابعاد ویژه بنگاه عبارتند از  Z متغیرهای) 15(در رابطه 
کـه بـرای    طـوری  ه بـ ، اسـت ییکـارا ثباتی مدیریت بر نا  برای تحلیل اثر بیگیر شدن واحد تصمیم  در اداره 

ام با تغییر مدیر مواجـه بـوده، متغیـر مـذکور مقـدار یـک و بـرای سـایر                     tام که در سال     iمدیریت ستادی   
 معـرف  کـشاورزی  بانک شعب کل از ستادی مدیریت سهم :2Z،  کند ها مقدار صفر اختیار می     مدیریت

                                               
  

  1383های ثابت سال   به قیمتسسات پولی و مالیؤ خدمات مشاخص قیمت. 1
  انداز  الحسنه جاری و پس های قرض جمع سپرده. 2
  ها مدت ،بلندمدت و سایر سپرده گذاری کوتاه های سرمایه جمع سپرده. 3
    و غیرمنقولجمع اموال منقول. 4

)14(
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145 کشاورزی با استفاده از تابع تولید مرزی کارایی فنی بانک تخمین

 ، مـدیریت سـتادی    کارکنـان  کـل  بـه  بـاالتر  و لیسانس تحصیالت با کارکنان نسبت :3Z،  مقیاس فعالیت 
استان شعب  سهم مدیریت ستادی :4Z، کاراییثیر نیروی انسانی متخصص و غیرمتخصص بر نا       أمعرف ت 

i    ی دولتی استان    ها  بانکهای    سپردهام از کلi5،  امZ : هـای بانـک      از کـل سـپرده     شـعب    ت ستادی سهم مدیری
 :7Z،   نماینـده متغیـر ریـسک اعتبـاری         شـعب  ستادی مدیریت الوصول مطالبات نسبت :6Z ،کشاورزی

عنـوان   ه بـ  سـتادی  مـدیریت  پرداختـی  تـسهیالت  کـل  از کـشاورزی  بخـش  دری  پرداختـ  تسهیالت سهم
  .زمان :8Z  وی تجاریها بانکبانک کشاورزی نسبت به ترین ویژگی مختص  مهم

  
  تحقیق آماری جامعه و ها ادهد. 7

 هـای  اسـتان  در کـشاورزی  انـک بشـعب    سـتادی  یهـا  تیمـدیر  را خـود  بررسی اصلی محور تحقیق این
 بانـک  ایـن  یـزی ر برنامـه  و آمـار  کـل  اداره طریـق  از نیـاز  مـورد  اطالعـات  .است داده قرار سراسرکشور

 مـدیریت  36 شامل  نیزپژوهش آماری جامعه وهای تحقیق از نوع تلفیقی بوده      داده .شد داده قرار محقق دراختیار
  .باشد می )1385 - 1387(های   طی سالهای کشور در استان بانک شعب ستادی

  
  مدل تجربی رآوردب. 8

 کـوئلی  و بتـیس  الگـوی   دو قالـب  در انـک ب هـای  مدیریت ییکارا گیری  اندازه  منظور به محقق که مدلی
 یهـا   متغیر و ریاضی فرم که باشد میهای پانل     با داده  تصادفی مرزی تولید تابع ،است آن برآورد دنبال به

 و )1992( ترکیـب  خطـای  الگـوی  دو  مـذکور   و براسـاس تـابع تولیـد       گردید تعریف )14( آن در رابطه  
 پـس  و نـامیم  می عمومی مدل را اولیه تخمین .شود می  هزد تخمین کوئلی و بتیس )1995( ییکارا اثرات

  حـضور  و )داگـالس  -کـاب  یـا ترانـسلوگ   ( تـابع  شکل درخصوص مناسب یها  فرضیه آزمون انجام از
 ،همچنـین  .کنـیم  مـی  نامگـذاری  ارجـح  مـدل  را شـده  حاصـل  نتیجه مدل  منتخب در  توضیحی متغیرهای
 آیا که شود می مشخص )1995( کوئلی و بتیس ومد الگوی در ارجح مدل از شده حاصل نتایج براساس

  ؟خیر یا دارد وجود دارامعن رابطهشعب  ستادی یها مدیریت ییکارا و )15( رابطه در شده معرفی یها متغیر بین
  
  )1992( کوئلی و بتیس زمان با متغیر ییکارا مدل یا ترکیب خطای الگوی قالب در ییکاراوردآبر. 8-1

 مدل ارجح تابع مرزی در قالـب الگـوی اول            تابع تولید   مناسب  شکل  انتخاب بوط به مرپس انجام آزمون فروض     
ی نـامتغیر بـا زمـان و بـا توزیـع            ی داگالس با فرض جزء ناکـارا      -تابع مرزی تصادفی کاب   ) 1992(بتیس و کوئلی    
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146  61های اقتصادی شماره  ها و سیاست وهشفصلنامه پژ          

 انجـام  های حداکثر درستنمایی مدل عمومی خصوص تخمین درکه ییها آزمون فرضیه .انتخاب گردیدنرمال   نیمه
جمله سوم تـابع مـرزی ترانـسلوگ        فرضیه صفر اول که مربوط به ضرایب         .ارائه شده است  ) 1(در جدول    گردید

توانـد     داگـالس مـی    - این جمالت صفر هستند و لذا تابع مـرزی کـاب           کند که ضرایب تمام     است چنین بیان می   
ی فنی نامتغیر طـی زمـان   یود که جزء ناکارا  ش  در قالب فرضیه دوم چنین بیان می      . ها باشد   الگوی مناسبی برای داده   

 در الگوی اول بتیس و کوئلی تنها        ذکر شد ) 11(طورکه در رابطه     همان .کند باشد و با گذشت زمان تغییر نمی        می
توان این فـرض      ی موثر است که بسته به میزان معناداری آماره مربوط به آن می            یگذشت زمان بر تغییر جزء ناکارا     

منقطـع در  (نرمـال    نیمـه )iU(ی یگرددکه توزیع جزء ناکارا فرضیه سوم اینگونه مطرح می     .یرفترا رد کرد یا پذ    
 مـدل ارجـح در قالـب الگـوی بتـیس و             هـای مربوطـه     بحرانی و پذیرش فرضـیه    ر  یدابا توجه به مق   . باشد  می) صفر

نرمـال   ی نامتغیر با زمان و بـا توزیـع نیمـه   ی داگالس با فرض جزء ناکارا-تابع مرزی تصادفی کاب   ) 1992(کوئلی  
 .باشد می

 

  )1992( تخمین حداکثر درستنمایی بتیس و کوئلی های آزمون فرضیه .1جدول 
  

  .نتایج تحقیق:       مأخذ
  

) 1992( کوئلی  مرزی تصادفی در الگوی اول بتیس و تولیدهای حداکثر درستنمایی پارامترهای تابع تخمین
  .باشد می) 2(شرح جدول  به

  
  
  
  
  
  

   صفرفرضیه  مقدار تابع درستنمایی λ مقدار بحرانی  تصمیم

 -22/3  64/9  68/23  پذیرش

kj

1,2,...,5k

1,2,...,5j

0jkβ

≤

=

=

=

 

  0η= -01/2  22/7  81/7  پذیرش
 µ 0=  -13/1  44/5  99/5  پذیرش
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  )1992( کوئلی و بتیس ارجح مدل درستنمایی حداکثر برآورد .2 جدول
  

  متغیر  پارامتر  ضریب tآماره 
46/1  369/1  0β  ها نهاده  أعرض از مبد  

73/3  483/0  1β  1LnX  سپرده ارزان  
02/13  278/0  2β  2LnX  سپرده گران  

54/7  211/0  3β  3LnX  ی ثابتیدارا  
56/2-  03/0-  4β  4LnX  تعدادکارکنان  
3/3-  106/0-  5β  5LnX  تغییرات فنی( مشاهده زمان یا سال(  

-  0  η  و زمانکاراییرابطه جزء نا   
98/3  247/0  2σ  واریانس  
53/8  818/0  γ  از کل واریانسکاراییسهم تغییرات نا   

22/3-  Log Likelihood Function  
  .نتایج تحقیق:      مأخذ   
  
  )1995( کوئلی و بتیس ییکارا اثرات مدل. 8-1-1

) 3(تخمین حداکثر درستنمایی مدل عمومی الگوی دوم بتیس و کوئلی در جـدول            خصوص  ها در  آزمون فرضیه 
کنـد کـه تـابع مـرزی تـصادفی از نـوع          بیان می ) 1992(فرضیه اول همانند الگوی بتیس و کوئلی        . شده است ذکر

برای شود که متغیرهای انتخاب شده  در قالب فرضیه دوم چنین بیان می .رد داگالس مورد استفاده قرار گی –کاب  
ـا نمـی     ای مجموعـه ایـن متغیـر        گونـه  مفیـد نیـستند، بـه     ) 1995(ی فنی در الگوی بتیس و کـوئلی         ی کارا حتشری  تواننـد  ه

ـی  داگالس و همچنین رد      - لذا با توجه پذیرش فرم کاب      ،ی موردنظر باشند  یکننده مدل کارا   تشریح ه مربـوط   فرض
  .خواهد بود )4( شرح جدول  به مدل ارجح در این الگوهای انتخاب شده یی از متغیرپذیری جزء ناکاراأثیربه عدم ت

  
  )1995(ی بتیس و کوئلی ی آزمون فرضیه تخمین حداکثر درستنما.3جدول 

  

  .نتایج تحقیق:         مأخذ
  

  فرضیه صفر  مقدار تابع درستنمایی  λ مقدار بحرانی  تصمیم

 22/23  82/2  68/23  پذیرش

kj

1,2,...,5k

1,2,...,5j

0jkβ

≤

=

=

=

 

  jδ 0 = 37/2  89/38  50/15  رد
j=1,2.,8  
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  )1995( برآورد حداکثر درستنمایی مدل ارجح بتیس و کوئلی .4 جدول
  

  متغیر  پارامتر  ضریب tآماره 
88/0  503/0  0β  ها نهاده  أعرض از مبد  

22/6  521/0  1β  1LnX  سپرده ارزان  
99/5  328/0  2β  2LnX  گران سپرده  
44/2  184/0  3β  3LnX  ی ثابتیدارا  

9/11-  09/0-  4β  4LnX  تعدادکارکنان  
43/5-  01/0-  5β  5LnX   تغییرات فنی(زمان یا سال مشاهده(  

16/3  195/0  2σ  واریانس  
89/22  909/0  γ  سهم تغییرات ناکارایی از کل واریانس  

22/23  Log Likelihood Function 
  ابعاد ویژه بنگاه

64/2  38/1  0δ  0Z  أعرض از مبد  
49/7  57/1  

1δ  1Z  تغییر مدیر  
7/1-  8/12-  

2δ  2Z  سهم از کل شعب بانک  
33/3  0001/0  

3δ  3Z  نسبت نیروی انسانی لیسانس و باالتر  
32/2-  94/2-  

4δ  4Z  استانی دولتی ها بانکهای  سهم از سپرده  
62/3  84/18  

5δ  5Z  کشاورزیهای بانک  سپردهکل  سهم از  
87/2  18/2  

6δ  6Z  نسبت عدم وصولی  
74/4-  31/3-  

7δ  7Z   کشاورزینسبت تسهیالت پرداختی در بخش  
66/2  41/0  

8δ  8Z  سال مشاهده  
  .نتایج تحقیق:        مأخذ

 
 امـا در ایـن الگـو ضـرایب       ،باشد  را دارا می  ) 2( تفسیری همانند جدول     5β تا 1βضرایب  ) 4( در جدول 

1δ   8 الیδ  ی در یاین متغیرها برای بیان دالیـل ناکـارا  . باشند می) 15( رابطه - به ترتیب مربوط به ابعاد ویژه بنگاه
 ،همچنین. باشد می) 1995(اندکه از خصوصیات الگوی بتیس و کوئلی  های ستادی بانک وارد مدل شده مدیریت

 را مـشخص    ی و متغیرهای معرفی شـده     یها نوع رابطه موجود بین جزء ناکارا      iδمربرط به ضریب   tمعنادار بودن آماره    
  .سازد می
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 نتایج برآورد مدل. 9
) 4(و)2( پارامترهـای هـر دو مـدل در جـداول            ختلف در مورد انتخاب دو مدل ارجح      با توجه به آزمون فروض م     

 یی داگالس تابع تولید، مدل ناکارا     -تخاب فرم کاب     با توجه به ان     ارجح دهدکه مدل اول    نشان می ) 2( جدول. ارائه شد 
براساس تخمین پارامترهای مـدل     . باشد  نرمال می  ی دارای توزیع نیمه   یباشدکه در آن جزء ناکارا      نامتغیر با زمان می   

ی یکـارا   لذا جزء ،شدبا  داری ضریب فوق می   ادهنده معن   مربوط به آن نیز نشان     tباشد و آماره       می γ= 81/0 مقدار
  .ترجیح دارد OLS به تخمین یی حداکثر درستنما)ML(های   یعنی تخمینبایست در مدل وجود داشته باشد می

بر مبنای ضرایب تخمینی تابع تولید در هـر دو الگـوی بتـیس و کـوئلی بـاالترین کـشش میـانگین سـتاده                          
 های ثابـت   گران و دارایی    مربوط به سپرده ارزان، سپرده     ترتیب  به های تابع تولید    نسبت به نهاده  ) تسهیالت اعطایی (

 ءثیرپذیری فراینـد اعطـا    أکه مالحظه شد بیشترین ت     گونه همان. باشد بوده و کشش هر سه نهاده مثبت و معنادار می         
 کـشش میـانگین نهـاده    همچنین طبـق هـر دو الگـو    .ها و منابع ارزان قیمت است  تسهیالت مربوط به حجم سپرده    

 ایج قابل توجه ایـن مطالعـه تأییـد         یکی از نت   ،از این رو  . باشند  می تغییرات فنی منفی   نیز   کار و  نهاده نیروی نسبت به   
داری ااست که معن) کشاورزی بانک( توسط بنگاه کار در ناحیه سوم و غیراقتصادی تولید       بکارگیری نهاده نیروی  

  .باشد د آن مییؤ ضرایب تخمینی مربوط به این نهاده در هر دو الگو مtآماره 
 منفـی تـابع تولیـد      الگـوی     دو  هـر  ی در نـ تغییـرات ف  زمان یـا     به متغیر    مربوطضریب  رغم انتظار تئوریک     به

 د بنگاه به سمت باال منتقل شـده و        تابع تولی در طول زمان    های تکنولوژیکی     چرا که با پیشرفت    ،برآورد شده است  
 در نیمـه اول     که بانک کشاورزی  رسی مشخص گردید    پس از بر   .باشد طبق انتظار تئوریک این ضریب مثبت می      

سازی و ارائه کامل نظـام جـامع          پیاده بانکی برنامه مطالعاتی و عملیاتی     بار درکل نظام     نخستین برای   80و دوم دهه    
دهنـده خـدمات      بانـک ارائـه    نخستینموفقیت  کسب  اجرا نموده است و با وجود       بانکداری الکترونیک و آنالین     

ا دالیلـی بطـور کامـل اجـر        بهدر پایان دوره مورد بررسی      ه  ژاین پرو فازهای تکمیلی   ،  الکترونیکجامع بانکداری   
 : توان اشاره نمود ازجمله این دالیل به موارد زیر می.  زمانی اجرا شده استتر از برنامه نشده و یا طوالنی

 نبود بسترهای مخابراتی کافی -

 دلیل تحریم   تکنولوژی مذبور بهدهنده های خارجی ارائه  قطع همکاری برخی شرکت -

های سنتی  ور موازی هم در سیستمط هعلت الزام شعب در انجام عملیات بانکی ب افزایش حجم کار شعب به -
  های آنالین جدید هم سیستمو 
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150  61های اقتصادی شماره  ها و سیاست وهشفصلنامه پژ          

. ثیر تجهیز و بکارگیری تکنولوژی فوق در دوره مورد بررسی در تابع تولید بانک منفـی بـوده اسـت                   ألذا ت 
هـای تکنولـوژی فـوق بـرای ارائـه کامـل و جـامع          امکانـات و پتانـسیل     گیری از تمـام    ت زمان و بهره   البته با گذش  

  .توان انتظار داشت که اثر تغییرات فنی و یا زمان در تابع تولید بانک مثبت باشد بانکداری الکترونیک می
   بـا ابعـاد ویـژه بنگـاه        اییکار رابطه جزء نا   ولید داگالس تابع ت   –نیز با انتخاب فرم کاب      در مدل دوم ارجح     

  :باشد  با توجه به عالمت پارامترهای تخمین زده شده به شرح ذیل می
تی در اداره شـدن    ثبـا  بـی (گیـر    واحـد تـصمیم   یـا     شـعب   تغییر مدیر   با عواملی همچون   کاراییرابطه جزء نا  

 ،عبارت دیگـر   به. باشد های بانک، عدم وصولی و زمان مثبت می         سهم مدیریت ستادی از کل سپرده     ،  )مدیریت ستادی 
 نسبت عدم وصولی باالتر و دفعات تغییر مدیر ای باالتر که با سهم سپرده    هایی های ستادی بانک در استان     مدیریت

 . افزایش یافته استکاراییطول زمان ناباالتری را تجربه نموده اند و در کاراییاند، نا بیشترمواجه بوده

ی همچون سهم مدیریت ستادی از کل شعب بانک، سـهم مـدیریت              با عوامل  کاراییهمچنین رابطه جزء نا   
 تسهیالت پرداختی در بخش کشاورزی منفی       و نسبت ام  iی دولتی استان  ها  بانکهای   از کل سپرده   شعب   ستادی

تر، نـسبت تـسهیالت پرداختـی در بخـش           که شبکه شعب گسترده    های ستادی   مدیریت ،عبارت دیگر  به. باشد می
 کمتـری را    کـارایی  نا اند  را دارا بوده  ام  iی دولتی استان    ها  بانکای   م بیشتری از منابع سپرده    کشاورزی باالتر و سه   

 به متغیـر نـسبت کارکنـان بـا تحـصیالت             ضریب نزدیک به صفر پارامتر مربوط      دلیل  ه ب ،همچنین. اند تجربه نموده 
  . متغیر مذکور است فاقد رابطه محسوس باکاراییجزء نالیسانس و باالتر 

 

  پذیرش یا رد فرضیه محوری تحقیق. 10
 های بانک بیشتر باشد از کل سپردهشعب  هر چه سهم مدیریت ستادی این است کهفرضیه محوری تحقیق 

 5Zمتغیر  تخمینی و ضریب) 1995(ز مدل بتیس و کوئلیبرای آزمون فرضیه فوق ا .یابد  افزایش میکارایی
  . پارامتر استفاده گردیدtهای بانک و آماره  ام ازکل سپردهi  شعب استانهای مدیریت ستادی دهیعنی سهم سپر

  
   آزمون فرضیه اهم تحقیق.6 جدول

  

  فرضیه  ضریب برآورد شده tآماره   مقدار بحرانی  تصمیم

05δ:0H  849/18  62/3 96/1  رد p  
05δ:1H ≥  

 .نتایج تحقیق: أخذ م    
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هـای    دار بـرآورد شـده متغیـر سـهم سـپرده          اگردد ضـریب مثبـت و معنـ        مشاهده می ) 6( با مالحظه جدول  
و ) ییکـارا (ی  یجـزء ناکـارا   ) منفـی (  مثبـت  های بانک مبین رابطـه      ام از کل سپرده   iاستان  شعب  مدیریت ستادی   

به اینکه درتحقیق نظر محقق اثبات فرضـیه صـفر   با توجه  .باشد های بانک می ای از کل سپرده سهم سپردهافزایش  
هـای سـتادی      توان گفت مـدیریت      می ،عبارت دیگر  به. گردد   فرضیه اهم تحقیق رد می     0Hباشد با رد فرضیه       می

ی یند ناکـارا هـا و منـابع تجهیـز شـده بانـک را دارا هـست          هایی که سهم باالتری از مجمـوع سـپرده         بانک در استان  
ثیرگذار بر وقوع این واقیعت آشـکار شـده از          أعوامل ت  .ها دارند   نسبت به سایر مدیریت   ) کمتر(بیشتری  ) ییکارا(

از کـل  ام i با افـزایش سـهم مـدیریت سـتادی بانـک کـشاورزی اسـتان                 کاراییافزایش نا یعنی   -های تحقیق  یافته
عالقمندان به مسائل تولید و صنعت       نکته اول اینکه   .باشد در دو محور قابل تشریح و تفسیر می        -های بانک    سپرده

 اءدر اعطـ  نظـام بـانکی     هـای انقباضـی      سیاسـت  در سـالیان اخیـر       های فعاالن اقتصادی     یکی از شکایت   مطلعندکه
از طرفی نیز واقعیـت هـای رخ داده در          .  صنعتی بوده است   -تسهیالت و عدم پشتیبانی کافی از واحدهای تولیدی       

 صنعتی به سیستم بـانکی     -ها و مطالبات معوق واحدهای تولیدی      ید وجود بحران بدهی   ؤم 1385از  های پس    سال
است و این موضـوع     های کاهش دستوری نرخ سود تسهیالت و افزایش تقاضای اعتبارات            سیاستاعمال  دلیل   به

 . الشعاع قرار داده است  را تحتها بانکگرایش عمومی به پرداخت تسهیالت در 
کـه در ادبیـات اقتـصادی از         -سیاست کاهش دستوری نرخ سود تسهیالت        ها  طی این سال  رسد    می نظر به

  بیشتر از نرخها شده سپرده  در فضایی که بهای تمام  - شود  نام برده می   2گری مالی  و حذف واسطه   1 سرکوب مالی  آن با 
  باعـث   همواره درحال افـزایش بـوده      ها  بانکهای گران در پورتفوی      و سهم منابع و سپرده    ی بوده   یسود تسهیالت اعطا  

ـا ریـسک     ها  بانک چراکه   ، کمتر تسهیالت گرایش داشته است     ء به سمت اعطا   ها  بانکعمومی  حرکت  گردیده     ازطرفی ب
 و تـأمین سویی دیگر بایـد هزینـه    از   و   اند  بودهه  ها مواج  عدم وصول اصل و سود تسهیالت اعطایی به دلیل بحران بدهی          

 تمایل کمتری به تخـصیص سـپرده   ها بانک ،از این رو. گذار پرداخت گردد ها به سپرده سپردهتجهیز منابع مالی و  
 عوامـل یادشـده   . رو به افزایش بـوده اسـت  ها بانکگذاری مستقیم در  اقبال به سرمایه و   اند به تسهیالت و اعتبار را داشته     

ـارایی نهایت منجربه کاهش درثر نموده است که أتمامی نظام بانکی و بالطبع بانک کشاورزی را مت      ـته  فنـی ک   از آن دس
     .شده استنیز  اند های بانک را داشته های ستادی بانک کشاورزی که سهم باالتری از منابع و سپرده مدیریت

                                               
  

1. Financial Repression 
  

2. Disintermediation  
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مشی اعتباری و تجهیـز منـابع سـاالنه بانـک،             خط های ابالغی بانک مرکزی و     در سیاست نکته دیگر آنکه    
 و ها  سپرده رشد مجموع درصد75 در حدود میانگین ت ستادی در زمینه اعطای تسهیالتهر مدیری BP(1( کاری برنامه

 ستادیمدیریت  . دهد  مقدار تسهیالت اعطائی قابل پرداخت را تشکیل می        وصول مطالبات قابل وصول،    2 درصد 90نیز  
ـه سـ      مـی . باشـد  هر استان دارای استقالل نسبی در چارچوب خط مشی کلی بانک می           شعب   ـیم ک ـالی      دان ـابع م ـلی من  و  هم اص
است که  ... طق آزاد و    اهایی نظیر تهران، اصفهان و من      های نظام بانکی و نیز بانک کشاورزی متعلق به استان          سپرده

هـایی   های اصلی بخش کشاورزی در استان       فعالیت  اما ،دهند  قطب پولی بازار پول و  نقدینگی کشور را شکل می          
 .باشند، تمرکز دارد تری از حجم بازار پول اقتصاد کشور را دارا میهای کشاورزی هستند و سهم کم که قطب

ـتان         مشی ساالنه بانک می    های بانک مرکزی و خط     طبق سیاست  ـا  بایست سهم عمده تسهیالت بانک کشاورزی در اس  بـه   ه
ـای   ان،ی نظیر تهر  یها  بخش کشاورزی تخصیص یابد و عمالً در استان        هب شاورزی پرداخت گردد و سهم کمتری       بخش ک  تقاض

خط مشی  و های بانک مرکزی دلیل محدویت وضع شده در سیاست تسهیالت بیشتر در غیر بخش کشاورزی تمرکز دارد که به
ـد  طور کامل قابل پاسخگویی نمی هکلی بانک ب   ـپرده         . باش ـهم س ـزایش س ـا اف ـه ب ـانگر آن اسـت ک ـده بی ـایق آشکارش ـتان   حق ـای اس   ه

i ـر شده استلیل محدویت سیاستی کمتر از حد توان فنی تسهیالت پرداخت  تهران یا مناطق آزاد به دانندام م   و منابع آنها افزون ب
ـه  .  انحراف از باالنس منابع و مصارف دارند      عبارت دیگر،   هباشد و ب   مصارف می  ـپرده    با تعریفی که تـسهیالت ب ـتانده و س ـوان س  عن

ـارایی هـای مـذکور بـا نا    ه مـدیریت شـد  در تحقیـق ارائـه   -ای  یکرد واسـطه  ای رو بن برم -عنوان نهاده    به  فنـی مواجـه   ک
  .باشند می

 

 بانک کشاورزیشعب های ستادی  ی فنی مدیریتیمحاسبه کارا. 11
  ی فنـی در قالـب  یمحاسـبه شـد و نهایتـاً کـارا    ی شعب ها ی فنی مدیریتیکارا Frontier 4.1افزار  با استفاده از نرم

ـاس ی داگالس برای تابع تولید، میزان کارا-ینش فرم کاببا توجه به گز   . شده محاسبه شد   دو مدل ارجح معرفی     ی فنی براس
  .باشد  درصد می97/74، )1995(درصد و براساس مدل دوم بتیس و کوئلی  57/79، )1992(مدل اول بتیس و کوئلی 

علـت   .ده استارائه گردی) 5( جدول در کارایی ساله باالترین سطح دستیابی به    3ترتیب میانگین    ها به  بندی مدیریت  رتبه
ـانگین . در مدل دوم است   ) های خاص بنگاه   ویژگی (Zهای    ی بین مدل اول و دوم وجود متغیر       یاختالف میزان کارا    می

 . درصد وجود دارد03/25ی به میزان ی است که پتانسیل افزایش کارااباشد و این بدان معن  درصد می97/74ی در مدل دوم یمیزان کارا

                                               
  

1. Business Plan  
مـشی سـاالنه بانـک بـسته بـه جهتگیـری انقباضـی و یـا انبـساطی           های بانک مرکزی و خط با تغییر سیاستدرصدهای فوق   . 2

 . یابند هرساله تغییر می
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  بانک کشاورزیشعب های ستادی   مدیریتکاراییبندی  رتبه. 5جدول 
 مدل دوم  مدیریت ستادی  مدل اول مدیریت ستادی  رتبه  

 24/93 مازندران 38/94 مازندران 1
  46/92 ایالم  24/94 منطقه کرج 2
 97/90 گلستان 27/93 ایالم 3
 43/90 آذربایجان غربی 75/92 فارس 4
 31/89 فارس 70/91 گلستان 5
 11/89 کردستان 79/90 آذربایجان غربی 6
 68/88 خراسان شمالی 77/89 جنوب کرمان 7
 49/88 سمنان 57/89 اصفهان 8
 17/87 چهارمحال بختیاری 19/89 خراسان جنوبی 9

 03/87 اردبیل 13/89 کردستان 10
 75/86 لرستان 05/89  خراسان شمالی 11
 40/86 همدان 84/88 لرستان 12
 19/86 خراسان جنوبی 74/88 اردبیل 13
 38/85 کرمان 56/88 کرمانشاه 14
 27/85 کرمانشاه 41/88 خوزستان 15
 60/84 اصفهان 19/88 سمنان 16
 07/84 یزد 74/87 همدان 17
 48/83 منطقه کرج 26/87 چهارمحال بختیاری 18
 35/83 مرکزی 08/87 کرمان 19
 34/83 جنوب کرمان  26/85 شعبه مرکزی 20
 19/81 انخوزست 10/84 مرکزی 21
 33/79 آذربایجان شرقی 61/82 آذربایجان شرقی 22
 99/78 زنجان 81/81 یزد 23
 25/76 گیالن 35/81 زنجان 24
 37/73 خراسان رضوی 23/76 هرمزگان 25
 70/71 هرمزگان 84/75 خراسان رضوی 26
 96/68 قزوین 11/74 استان تهران 27
 58/68 یلویه و بویراحمدگکه 87/73 گیالن 28
 03/66 بوشهر 41/73 قزوین 29
 93/60 قم 43/70 بوشهر 30
 50/52 سیستان و بلوچستان 40/68 یلویه و ویراحمدگکه 31
 33/52 استان تهران 14/64 قم 32
 62/47 شعبه مرکزی 27/60 سیستان و بلوچستان 33
 46/40 مناطق آزاد 12/43 غرب تهران بزرگ 34
 25/35 ران بزرگغرب ته 50/31 شرق تهران بزرگ 35
 01/19 شرق تهران بزرگ 69/26 مناطق آزاد 36
 97/74 میانگین 57/79 میانگین 

  .نتایج تحقیق:            مأخذ
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  بندی و ارائه پیشنهادات معج. 12
بانک کـشاورزی از دو الگـوی بتـیس و کـوئلی        شعب  های ستادی    ی فنی مدیریت  ی کارا گیری  اندازه منظور   به
 تـابع  شـامل  مـورد اسـتفاده   توابع تولید مرزی تـصادفی . بهره گرفته شد  وابع مرزی تصادفی    و ت  )1995و1992(

که پس از انجام آزمون فروض مربوط به        باشند می داگالس   - کاب  تابع تولید مرزی    مرزی ترانسلوگ و   تولید
 مـدل   ی دو یبـرای جـزء ناکـارا     . انتخـاب گردیـد   در الگـوی ارجـح       داگالس   - تولیدکاب  تابع نوع فرم تبعی،  

هـا یکـسان بـوده و          بنگـاه  شود که شرایط و خصوصیات تمام        می در مدل اول فرض   . مختلف درنظرگرفته شد  
در مدل دوم، فرض بر آن اسـت کـه           .ی نقشی ندارند  یهای بنگاه در ناکارا     های مکانی و سایر مشخصه     ویژگی
دار ای آنهـا معنـ  یاه در ناکـارا هـای بنگـ   ثیر ویژگـی أهای مختلف از همدیگر متمایز بوده و تـ         های بنگاه  ویژگی

  .باشد می
  و بـا   )ML( حـداکثر درسـتنمایی      استفاده از روش   مذکور تابع تولید مرزی با       الگویبا درنظرگرفتن دو    

ترتیب باالترین  محاسبه و به شعبهای  ی مدیریتی تخمین زده شد و کاراFrontier 4.1 از نرم افزار گیری بهره
 مدیریت ستادی 36شامل از نوع تلفیقی و جامعه آماری آن پژوهش های  اده د.بندی گردید ی رتبهیسطح کارا

  . باشد می )1385 - 1387(های  طی سالهای کشور  بانک کشاورزی در استان
وارد در تابع تولید مورد استفاده در این تحقیق لگاریتم حجم تسهیالت اعطایی به عنـوان متغیـر وابـسته                  

  نیزهای ثابت و تعداد نیروی انسانی و گران، دارایی های ارزان، حجم سپردههای   حجم سپردهگردید و لگاریتم
 الگـوی   طبـق هـر دو    . نظرگرفتـه شـدند    در شعب های مدیریت ستادی    عنوان نهاده  به معرف تغییرات فنی     زمان

ی هـا  گران و دارایی   های سپرده ارزان، سپرده    نسبت به نهاده  ) تسهیالت اعطایی  (تحقیق، کشش میانگین ستاده   
 همچنین تغییرات فنی نیز دوره مورد بررسـی منفـی           نهاده نیروی کار منفی بوده است و      ثابت مثبت و نسبت به      

   .باشد می
 درصـد و    57/79های ستادی بانک کشاورزی با استفاده از مدل یـک             فنی مدیریت  کارایی ،نتایجطبق  

ثر از أی فنـی متـ  یجـزء ناکـارا   ) 1995(در قالب الگـوی بتـیس و کـوئلی          . باشد  درصد می  97/74طبق مدل دو    
  .نظرگرفته شددرZ ها و ابعاد خاص بنگاه یا همان متغیرهای  ویژگی

 ثبـاتی  بـی  ترتیـب عبارتنـد از     گذارنـد بـه     ثیر مـی  أی آنهـا تـ    یهای خاص بنگاه که بر میزان ناکارا       ویژگی
نس بـه بـاال از کـل    ، سهم مدیریت ستادی از کل شعب بانک، نسبت نیروی انسانی با تحصیالت لیسا         یمدیریت

هـای    از کـل سـپرده  شـعب هـای بانـک، سـهم مـدیریت       از کل سـپرده    شعب ، سهم مدیریت ستادی   کارکنان
  . سهم تسهیالت پرداختی در بخش کشاورزی و زمان ،ی دولتی استان، نسبت عدم وصولیها بانک
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، افـزایش   گیـر   تصمیم واحد  و تغییر مدیر    مدیریتی ثباتی بیثیر عواملی همچون    أتهای تحقیق،    طبق یافته 
ی مثبت یو زمان بر ناکاراعدم وصولی های بانک، افزایش نسبت   از کل سپردهشعبهای مدیریت  سهم سپرده

 از کـل    شـعب  باالتر از کل شـعب بانـک، سـهم بـاالتر مـدیریت             تعداد ی همچون لعوامثیر  تأ ،همچنین. است
. باشد  ی منفی می  ی در بخش کشاورزی بر ناکارا      تسهیالت  باالتر ی دولتی استان و پرداختی    ها  بانکهای    سپرده

 ضریب بسیار نزدیک به صفر نسبت نیروی کار با تحصیالت لیسانس به باال از کل کارکنـان بیـانگر                  ،درضمن
  .باشد ی مییو کارادانشگاهی فقدان رابطه محسوس  بین عامل تحصیالت 

هـا بـر میـزان        ثیر برخـی متغیـر    أن تـ  ی فنی و مشخص نمود    یبا توجه به نتایج بدست آمده از تخمین کارا        
ارائـه  گیر بانک    واحدهای تصمیم ی  یمنظور افزایش کارا    پیشنهادات ذیل به    شعب  ستادی های ی مدیریت یکارا
  :گردد می

 بیانگر آن اسـت کـه بـازدهی نهـایی     الگوی تحقیق در هر دو   کارضریب منفی برآورد شده نهاده نیروی        •
 نیروی انسانی در مرحله سـوم و غیراقتـصادی تولیـد قـرار           گیریز لحاظ بکار   و بنگاه ا   استکار منفی    نهاده نیروی 

 بکـارگیری نیـروی انـسانی صـورت          بهینـه  شود مطالعات تکمیلی درخصوص سطح و نحـو         لذا پیشنهاد می   ،دارد
هـای سـتادی بانـک      مـدیریت یی و کـارا  دانشگاهی کارکنـان فقدان رابطه محسوس بین عامل تحصیالت     . پذیرد

تـر و بـازنگری در ابعـاد آموزشـی، انگیـزش و نحـوه بکـارگیری نیروهـای بـا                      ورت توجـه دقیـق    کشاورزی ضر 
 و عامـل    کـارایی  با توجه به فقدان رابطه بین جـزء نا         ، همچنین .کند  تحصیالت باالتر در صف و ستاد را توجیه می        

 متخـصص از عامـل   گردد در مطالعات احتمالی آتی برای تفکیک نیروی انسانی        پیشنهاد می  تحصیالت کارکنان 
  . سنوات خدمت نیز استفاده گردد

ی هـا  بانـک هـای   بانک از کل سـپرده     شعب    و سهم مدیریت ستادی    کاراییبا توجه به رابطه منفی جزء نا       •
های نسبی بانـک     ای و مزیت   های منطقه  لفهؤ با توجه م   - های ستادی بانک   گردد مدیریت   پیشنهاد می  دولتی استان 

ـتان     افزایش سهم منابع از سپرده      را برای   عملیاتی ای  برنامه -ها  بانک سایر   نسبت به   مربوطه در استان   طبـع آن  و بـه های اس
  .   باالتر طراحی و اجرا کنندکارایینیل به 
) کـارایی ( کاراییهای بانک و نا    از کل سپرده    شعب  رابطه سهم باالتر مدیریت    های تحقیق،  بر مبنای یافته   •
 اند درنهایـت کمتـر از      ی که سهم باالتری از منابع بانک را تجهیز نموده         یها دیریت م که  بطوری ،باشد می) منفی(مثبت

 در   تـوازن  ها بیشتر به عـدم      این مدیریت  کاراییرسد علت نا   نظر می  به. اند حد توان خود تسهیالت پرداخت نموده     
 منـابع ناکـافی برخـی    دلیـل جبـران تجهیـز    ه بـ  کـارایی  از این نا   بخشیالبته  .  مرتبط باشد   تسهیالت منابع و مصارف  

 نظـارت و  امـا  ،اجتناب ناپذیر است قاضای پول و تسهیالت در سطح کشور    ها، توزیع نامتعادل عرضه و ت      تیمدیر
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هـا    این گروه از مـدیریت     کاراییتواند به بهبود      می ها تا حد امکان      مدیریت تمامکید بر باالنس منابع و مصارف       أت
  .دنمایکمک 
 در بخـش کـشاورزی مبـین رابطـه     ی متغیـر نـسبت تـسهیالت پرداختـ     مربـوط بـه    یضریب منفی تخمینـ    •
زه کـشاورزی و  با توجه تخصص بدنه کارشناسی بانک در حو  . است) کارایی( کاراییاین متغیر و نا   ) مثبت(منفی

اورزی در شهـای سـودآور و دارای توجیـه اقتـصادی بخـش کـ           پـروژه   پرداخت تسهیالت به   صنایع وابسته به آن   
  .  کمک نمایدمدیریت ستادی  کاراییتواند به افزایش  ها می بخشمقایسه با سایر 
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