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رود در پشی ایش     های دولتی به بخش  خصوصشی اسشتن اات شار مشی      سازی به معنای واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه خصوصی

کشارکرد  ، های مشدا ر ازشیای  یازتشه و از ایش   ریشف منشازر بیاشتری هایشد .اهشا یشودن در ایش  م الشه             بنگاهوری درون  اقدام، بهره

سازی در ا ام بشااکی بشر هکرکشرد .ن بشه ل شا       یده از  ریف بررسی اثرات خصوصیهای دولتی، خصوصی و خصوصی بااک

 سششاله  11بااششک   ششی دوره  11هششای  اده از دادها ششدینگی، مششورد م ایاششه بششا یکششدیگر قششرار گرزتششه اسششتن ایشش  بررسششی بششا اسششت  

هشای پارامتریشک و ااپارامتریشک مشورد      هشای رگرسشیون پااشآ، .زمشون     سه گشروه .زمشون  ( صورت پذیرزته استن 1131-1131)

سشازی بشر    اادن مشد  رگرسشیون پااشآ بشه من شور بررسشی اثشرات خصوصشی         است اده واقر یده که هر سه اتایج ماابهی در بر دایته

مثبت و معنشاداری بشر    تأثیرسازی  دهد که خصوصی .ن ااان می بر.ورداتایج  است وکار گرزته یده  گی کآ ا ام بااکی بها دین

های پارامتریک و ااپارامتریک با هشد  م ایاشه هکرکشرد     ها در حوزه ا دینگی دایته استن در گام بعدی، .زمون هکرکرد بااک

هشای   وجشود ت شاوت   ااشد کشه اتشایج .اهشا مبشی        سازی ااجام یشده  اهکا  خصوصی یده در دوره قبآ و بعد از های خصوصی بااک

یششده در دوره قبششآ و بعششد از اهکششا     هششای خصوصششی  معنششادار در ایشش  دو دوره بششوده اسششتن سششعم م ایاششه هکرکششرد بااششک   

یشده در  های خصوصشی   های دولتی و خصوصی صورت پذیرزت که اتایج ااان داد که هکرکرد بااک سازی با بااک خصوصی

 های دولتی و خصوصی بهبود یازته استن م ایاه با بااک

 JEL  :,G00 ,G11 .C11 بندی ب ه

نپااآ یها داده ها، بااک ینگیا د ،یساز یخصوصواژگان کریدی: 

  

                                                           
  :11/01/1133تاریخ پذیرش:   11/01/1133تاریخ دریازت 
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 مقدمه .2

در اکثشر ا شاج جهشان     1330سازی واحدهای اقتصادی هکومی و دولتشی از دهشه    ازیای  خصوصی

های خصوصی کاراتر بوده  ات اق ازتاده استن استدال  رایج برای چنی  اقدامی .ن است که یرکت

کشه   کننشدگان اهشایی هاشتندن هنگشامی     و قادر بشه اراهشه م صشوالت و خشدمات بهتشر بشرای مصشر        

 30و  30های  های ت ت مالکیت خود را به ویژه در دهه های توسعه یازته، یرکتهای اقتصاد دولت

ها از کااشا  بهبشود هکرکشرد، کشاه       ارت ای کارایی .ن یرکتمعکوالً از دست داداد، هد  .اها 

های اا صشاری یشده اسشت     ها و ترویج رقابت در بخ  مداخره دولت و ازیای  در.مد .ن یرکت

هشای   ای است که به تشن   از موضوهات پر منازههمعکوالً سازی  خصوصی (ن1333، 1)ویکرز و یارو

هشای   یشود، جنبشه   یود و با توجه به ماهیت .ن چییی که خصوصی مشی  سیاسی و اجتکاهی منجر می

سازی به  رق مخترش  در ادبیشات مربشوج بشه .ن وجشود داردن       متنوهی از ارزیابی اثرات خصوصی

در سشاختار   مشالی  تشأمی  ها به هنشوان مهکتشری  منبشر     بااک میان( در ای  1013، 1)سااچی و هککاران

اقتصادی کاور، از چنان جایگاه ت ریآ برخورداراد که هدم توجه به وضعیت هکرکردی و هوامآ 

توااد در .ینده به تهدیداتی جدی بشرای اقتصشاد کاشور مبشد  یشودن       مهم مؤثر بر هکرکرد .اها، می

ها و هکرکشرد .اهشا    اان داده است که بی  ساختار مالکیت بااکیواهد و مطالعات تجربی زراواای ا

هشای اخیشر در کاشور، اقشدامات      های بر سر کار .مده  شی سشا    رابطه معناداری وجود داردن دولت

های دولتی به بخ  خصوصشی   زیادی در زمینه واگذاری واحدهای اقتصادی دولتی از جکره بااک

دهشد   ها ااان مشی  سازی کاور اادن اگاهی به تجربه خصوصی با هد  بهبود هکرکرد .اها ااجام داده

هشا بشه کشار     سازی در ای  کاور های ااجام خصوصی ای در راه و روش های قابآ مالح ه که ت اوت

سشازی بشرای    هشای در حشا  توسشعه هکومشاً خصوصشی      گرزته یده استن بشه هنشوان مثشا  در کاشور    

های استراتژیک .اها مثآ خدمات هکشومی،   بخ  های رقابتی در ا ر گرزته یده است و برای بنگاه

                                                           
1. Vickers and Yarrow 

2. Sanches, Junior and Srisuma 
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ها  (ن با ای  حا  پیامد1001، 1ها ککتر به کار گرزته یده است )بوبکری و دیگران ارتبا ات و بااک

ای را در زمینششه  هششای گاششترده  هششایی کششه براامششه  هششا در کاششور  سششازی بااششک  و اتششایج خصوصششی 

، 1نوع و گوااگون بوده است )بک و دیگشران ااد، بایار مت ها به اجرا در.ورده کردن بااک خصوصی

قااون اساسی کاور توسط م ام مع شم   11های کری اصآ  (ن در ایران ایی پم از ابالغ سیاست1001

تغییششرات جدیششدی در سششاختار صششنعت بااکششداری را دادن بششر اسششا  ایشش    1131رهبششری در سششا  

ارت، صادرات و پاشت بااشک(   های تجاری دولتی ایران )مرت، تج سهام بااکدرصد  30ها، سیاست

م  ف یشد و بخاشی    33و  38های  گردیدن ای  امر در  و  سا  باید به بخ  خصوصی واگذار می

بهادار هرضه یدن اکنون پشم از گذیشت یشک دوره      های ذکر یده در بور  اوراق از سهام بااک

صششنعت  زمششاای بششی  از ده سششا  از تششاریخ واگششذاری و ایجششاد یششک سششری تغییششرات سششاختاری در 

های تجاری دولتی به بخ  خصوصی، در ای  پژوه  بشه دابشا     بااکداری ایران و واگذاری بااک

سشازی،   های خصوصی یده در دوره بعد از خصوصی .ن هاتیم تا با مطالعه وضعیت هکرکرد بااک

هشا بررسشی اکشاییمن اهکیشت ایش  موضشوع از        های ا دینگی بااشک  سازی را بر یاخص اثر خصوصی

سشازی سشعری    کشه زمشان زیشادی از خصوصشی     های گذیته با توجه به ای  ه در  و  سا .اجاست ک

کنون ای  موضشوع مشورد بررسشی جشامعی قشرار       های .ماری وجود دایت و تا ااده بود، م دودیت

سشازی، یشرایط ت ریشآ     اگرزته بودن اما اکنون با توجه به گذیشت دوره مناسشبی از زمشان خصوصشی    

یده در مرحرشه   های خصوصی ن زراهم یده استن با توجه به اینکه بااکهکرکرد دوره قبآ و بعد .

گذار خود بوده و ککاکان سایه تارط دولت بر .اها وجود دارد، در ای  مطالعه اابت بشه مطالعشات   

ااد تا هکاهنگی و ت ارن  یده و دولتی ت ایم یده ها در سه دسته خصوصی، خصوصی گذیته، بااک

 بندی، ل ا  اکودن ا را بتوان با ل ا  ای  ا وه ت ایمه بیاتری در هکرکرد بااک

هشای   ها را از  ریف متغیرهای حوزه اابت رو سعی دارد تا با بررسی هکرکرد بااک مطالعه پی 

هششای خصوصششی یششده در دوره قبششآ و بعششد از   هششای سششطل هکرکششرد در بااششک  ا ششدینگی، ت ششاوت

                                                           
1. Boubakri, Cosset, Fischer and Guedhami 

2. Beck, Crivelli and Summer hill  
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تشر اسشت کشه     ز ایش  ل شا  قابشآ توجشه    سازی را مورد ت ریآ قرار دهدن اهکیت پژوه  ا خصوصی

هشای بشیرو و    در زمشره بااشک   -سشازی  ماشکو  خصوصشی   -های تجارت، مرت و صشادرات  بااک

هشا   .یندن بنابرای  کشارایی هکرکشردی .ن   گذار کاور از اگاه کالن اقتصادی کاور به یکار میتأثیر

یششود کششه زراینششد  سششیایی داردن ضششرورت ت  یششف از .ن جششا اایششی مششی هبشش تششأثیردر اقتصششاد کاششور 

بوده و اقدامات بایاری در ای  راستا ااجام یده استن تأکید  سازی در کاور بایار مورد خصوصی

زر.ینششد  تششأثیرهششا پششم از واگششذاری،   بنششابرای  ضششرورت دارد کششه بششا بررسششی هکرکششرد یششرکت   

تشری    ها ایی بشه هنشوان یکشی از مهشم     سازی بر اقتصاد کاور مورد مطالعه قرار گیردن بااک خصوصی

تغییر ساختار  تأثیرتوااند اکواه مناسبی جهت بررسی   گذار بر اقتصاد کالن کاور میتأثیرهای  بنگاه

مالکیت از بخ  دولتی به بخش  خصوصشی بشر هکرکشرد بنگشاه بایشندن اتشایج حاصشآ از پشژوه           

توااد در خصوص اراهه راهکارهای اصالحی مثکر ثکر واقر گرددن پژوه  حاضشر بشا توجشه بشه      می

توااد در  ها می ها بر هکرکرد .ن تغییر مالکیت بااک تأثیربدیر بودن .ن در کاور با موضوع بررسی 

هشای اشو.ور قشرار بگیشردن از سشوی دیگشر بشا هنایشت بشه گاشتردگی ذین عشان بااشک              زمره پشژوه  

دهنشدگان   گیراشدگان، کارکنشان، اهتبشار    گشذاران و تاشهیالت   )سهامداران، ماشتریان اهشم از سشعرده   

بهینه منازر .اان بایار پیچیده بشوده و ایش  مطالعشه     تأمی جی، دولت و جامعه(، یرایط حاکم بر خار

 توااد راهکارهایی را در ای  خصوص اراهه دهدن می

بخ  تن یم یده است که پم از ذکر م دمه، در بخ  مرور بر ادبیشات در   1م اله حاضر در 

هشا بشه ل شا      ا شوه سشنج  هکرکشرد بااشک    سشازی و   ابتدا مباای ا ری از حیث ادبیشات خصوصشی  

های ا دینگی اراهه گردیده و پم از .ن پیاینه ت  یف، مروری بشر مبشاای ا شری و مطالعشات      اابت

هشا  یناسی ت  یف، مد  پیانهادی و پشم از .ن منشابر داده  تجربی تبیی  خواهد یدن در بخ  روش

هشا پرداختشه   متغیرها و ت ریشآ یازتشه   مد  تجییه و ت ریآ بر.وردگرددن در بخ  پنجم به معرزی می

 یوادن   گیری و پیانهادها در بخ  یام اراهه می بندی، اتیجهخواهد یدن در اهایت جکر
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 مرور بر ادبيات .1

 ها سازي و عملكرد بانك کليت خصوصي .1-2

 سازي خصوصي

کشامالً واحشدی از   یود و به هکی  دلیآ تعری   ای را یامآ می سازی ابعاد گاترده م هوم خصوصی

سازی در زرهنگ اقتصادی ای  چنی  بیان یشده   .ن بیان ااده استن به هنوان مثا  م هوم خصوصی

سشازی یشک سیاسشت اقتصشادی جهشت تعشاد  بخاشیدن میشان دولشت و دیگشر            خصوصی»است که 

های اقتصشادی بشا هشد  ایجشاد یشرایط رقابشت کامشآ و حصشو  بیاشتر کشارایی اقتصشادی و             بخ 

زدایشی و   سازی را معشاد  و مشالزم م شررات    اما در برخی متون اقتصادی خصوصی«ن تاجتکاهی اس

های مختر  از  اادن اما تعری ی که کاربرد بیاتری دارد و به وسیره سازمان سازی ایی داااته گاهاً .زاد

سازی را به هکان م هوم اات ا  مالکیشت و   گیرد، خصوصی جکره بااک جهاای مورد است اده قرار می

گیشردن ایشده اصشری در ت کشر      های اقتصشادی دولتشی بشه بخش  خصوصشی در ا شر مشی        نتر  واحدک

ها و واحدهای خصوصی را  سازی ای  است که زضای رقابت و ا ام حاکم بر بازار، بنگاه خصوصی

های متعددی که  سازد تا هکرکرد کاراتری دایته بایندن بر پایه ای  ایده، تعاری  و ا ریه مجبور می

لی  (ن بیم1181سازی است، اراهه یده است)متوسری، راده ابعاد و اهدا  مختر  خصوصیدربرگی

هشای اقتصشادی از    سازی رویی است برای بهبود هکرکشرد زعالیشت   معت داد خصوصی 1و لیتآ چایرد

درصد سهام .اها به بخ  خصوصی واگذار  10 ریف ازیای  ایروهای بازار، در صورتی که حداقآ

های اقتصادی توسط بخ  خصوصی  سازی را به معنای ااجام زعالیت خصوصی 1یودن ولجااوسکی

سشازی را بشرای    تعریش  خصوصشی   1داادن یوارتی ها به بخ  خصوصی می یا اات ا  مالکیت دارایی

گویشد   دااد و مشی  کاورهای با اقتصاد متکرکی بایار زراتر از اات ا  مالکیت و تعدیآ در م ررات می

به وجود.وردن ا شام جدیشد بشر اسشا  بشازار و در اتیجشه دگرگشوای و        به معنی  "سازی خصوصی"

                                                           
1. Beesley and Littlechild 

2. Veljanoski 

3. Schwartz 
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سازی اصشطالحی زراگیشر و متنشوع اسشت کشه بشه        ت و  در ابعاد مختر  اقتصادی استن خصوصی

کند،  واگذاری، کنتر  هکریاتی و یا مالی مؤساات در مالکیت دولت به بخ  خصوصی ایاره می

کنتر  و دخالت در برقراری ساز و کار هرضشه و  سازی حذ  هر اوع  یا به هبارت دیگر خصوصی

سازی در توسعه اقتصادی کاشورها در سشه حشوزه اات شا       خصوصی (ن1131ت اضا است)ککیجاای، 

مالکیت دولتی به بخ  خصوصی، کاه  خدمات دولت و ایجاد قراردادهای پیکااکاری بشه کشار   

 (ن1131رود )برقندان،می

 ها سازي بانك خصوصي

ا   کریدی که در اقتصاد بر ههده داراد، مهم هاتندن بر اسا  ا ر  واسطه بهخود  ها در جای بااک

ها و ا   بنیادی .اها در اقتصاد مرشی، یشک متغیشر حیشاتی در      (، ساختار مالکیت بااک1338)1لوی 

اسشت   ماشأله زر.یند توسعه مالی و رید اقتصادی استن وظی ه اصری بخ  بااکداری، تضکی  ایش   

وری و کار.مدی بیاتر هدایت یود تا به رید  هایی با بهره تبارات مالی به سوی پروژهکه منابر و اه

ها از  ریف قواای   .ینده ککک کندن ا   دولت ایی در سیاتم مالی، تضکی  ای  امر است که بااک

هکی   واسطه بهو م ررات و ا ارت دقیف خود، ای  وظی ه حیاتی را تا حد امکان کاراتر ااجام دهندن 

ها در اختیار  های در حا  توسعه سعی داراد که مالکیت بااک در کاورمعکوالً ها  ا   مهم، دولت

 ور ذاتی  اما یواهد زیادی وجود دارد که مالکیت دولتی به ن(1001.اها باید )بوبکری و دیگران ، 

(ن دالیشآ مخترش  سیاسشی و    1131)مطربشی اصشآ،   کارایی ککتری اابت به مالکیت خصوصی دارد

هشای   ها برای مدیران و ااظران، هشدم وجشود تعهشد    ها و ماوق قتصادی از جکره هدم ک ایت پاداشا

هشای   الزم برای بهبود هکرکرد و اهدا  غیر اقتصادی از جکره مشواردی اسشت کشه بشرای ااکشارایی     

تشری    هشا جشیب بشیرو    سشازی بااشک   خصوصشی  (ن1001، 1مدیریت دولتی ذکر یده است)مگیناون

هشا در م ابشآ    رو هاشتندن دولشت   بشه  ها در سرتاسشر جهشان بشا .ن رو    که بیاتر دولتهایی است  چال 

کننشدن از  شر  دیگشر     های اهتباری و کاه  دخالت خود م اومت مشی  ها و سیاتم خروج از بااک

                                                           
1. Levine 

2. Megginson 
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هشا در .ن کاشور زراگیشر     سیاتم بااکداری دولتی ت ریباً در هر کاوری که مالکیشت دولتشی بااشک   

به هر حا  اگر هد  دولت ایجاد اقتصاد کاراتر و بشازارگراتر بایشد،    است، امری خطرااک استن

 (ن1131اصآ،  های تخصیص اهتبار خیری مهم است)مطربی کاه  اثر دولت روی تصکیم

های تجاری در کاورهای مختر  یکاان ایات، اما  سازی بااک های خصوصی هر چند که ااگییه

توان ماخص اکود  ها در سراسر جهان را می کسازی باا حداقآ چهار اوع ااگییه برای خصوصی

 (:1001)مگیناون،

سشازی در سشطل وسشیعی از صشنایر      های سوسیالیاشتی خصوصشی   : در کاور گذر به اقتصاد بازار ن 1

هشا بشه هنشوان     سشازی بااشک   (، در ای  یرایط خصوصشی 1001، 1مختر  را داد )مگیناون و اتر

هشا بشه دلیشآ ماشاهآ      ها بااک ازتادن البته در ای  کاور بخای از زر.یند گذر به اقتصاد بازار ات اق

 سازی یدادن  ها و مطالبات دچار ماکالت زیادی در حی  خصوصی مربوج به کی یت دارایی

ها  ها جهت ازیای  کارایی: مکک  است برخی کاور های خروج از حالت مری بودن بنگاه براامهن 1

هشا   الت مری و دولتی دایته بایشندن ایش  کاشور   های خاصی برای خارج کردن صنایر از ح براامه

هششا، اقششدام بششه  هششا و در اتیجششه بهبششود هکرکششرد و کششارایی .ن جهششت ازششیای  رقابششت بششی  بااششک

 اکایندن  سازی می خصوصی

زدایی بشرای سیاشتم    هایی در زمینه م ررات ها که تالش زدایی برای توسعه: در برخی کاور م رراتن 1

 ها استن ها از هناصر ضروری ای  م ررات زدایی سازی بااک خصوصیدهند،  مالی ااجام می

هششا از  هششا مککشش  اسششت دولششت   سششازی: در برخششی کاششور  کاششد در.مششد از م ششآ خصوصششی  ن 1

 ها به هنوان ابیاری برای کاد در.مد برای خود است اده کنندن سازی بااک خصوصی

را بشه در ا شر گشرزت     هشا   .ن های دولتی از ای  رو ااکار.مشد هاشتند چشون سیاسشتکداران     بنگاه

(ن 1011، 1اکاینشد )پشاک روش و جیواریشان    اهدا  سیاسی به جشای اهشدا  اقتصشادی ترغیشد مشی     

                                                           
1. Megginson and Netter 

2. Pakravesh  and Givarian 
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ااگیشیه ککتشری در حشداقآ    هشا   یود کشه مشدیران .ن   های دولتی، سبد می های سیاسی بنگاه اولویت

 (1010، 1های و حداکثر کردن سود دایته بایند )یاهو و جیااگ سازی هیینه

 ها زيابي عملكرد بانكار

هشا،   هشا اراهشه یشده اسشتن یکشی از ایش  روش       های زیادی برای ارزیابی هکرکرد بااک تاکنون روش

ها استن زیالن صوزیان برای اولی  بار کارایی بخ  بااکداری مشالیی را   روش ت ریآ پویای داده

مشورد بررسشی    1(DEAهشا )  بشا اسشت اده از ت ریشآ پویاشی داده     1338در ب ران مالی .سشیا در سشا    

قراردادن وی در ت ریآ خود از متغیرهایی مااند اادازه بااک، سشود.وری و مالکیشت اسشت اده کشرده     

استن روش دیگری که برای ارزیابی هکرکرد بااک مورد است اده قرار گرزته است، زر.یند ت ریشآ  

بشر میشیان هکرکشرد،    ر مؤث استن برخی از ای  مطالعات بر روی تعیی  هوامآ 1(AHPسراره مراتبی )

ارزیابی هکرکرد، ت ریآ ارزیابی اهتبار و تعیی  هکرکرد واحدهای مختر ، ااجام گرزته اسشت )لشی   

 (ن1001،  1ن واگ و هککاران1000، 1ن سویینگجو و هککاران 1331، 1و هککاران

 پيشينه تحقيق. 1-1

ن هکشده مطالعشات   سشازی باشیار وسشیر اسشت     ادبیات ا ری حوزه بررسی اثرات اقتصادی خصوصشی 

در کاشورهای درحشا  توسشعه،    معکشوالً  گشردد کشه    باز می 1330اگارش یازته در ای  حوزه به دهه 

هشای اخیشر    (ن امشا در سشا   1333)ویکرز و یارو ،  سازی بود صیمطالعات پیرامون ماهیت خود خصو

عشات بشه   سازی حرکت اکوده استن ای  مطال مطالعات به سکت ارزیابی هکرکرد در اتیجه خصوصی

ها دربشاره   سازی بااک ااد؛ دسته او  مطالعاتی که قبآ از خصوصی  ور کری در دو دسته ااجام یده

.ثار اایی از اجرای ای  سیاست ااجام یده است و بیاتر جنبه توصیه سیاستی دارد و بشا اسشت اده از   

                                                           
1. Yao and Jiang 

2. Data Envelopment Analysis  

3. Analytic Hierarchy Process 

4. Lee, Kwak and Han 

5. Suwignjo, Bittici and Carrie 

6. Wang, Huang and Dismukes 
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هاتندن اما دسته دوم  های بهینه برای اجرای ای  زر.یند های دیگر سعی در اراهه راهکار تجربه کاور

هشا، سشعی در بررسشی     سشازی بااشک   یود که پم از ااجام سیاسشت خصوصشی   مطالعاتی را یامآ می

هشای زمشاای پشم از     هشای کاشور)های( مشدا ر در دوره    های هکرکردی بااشک  تغییرات در یاخص

  ی شات  اادن از .اجا که ت  یف حاضر ایی در زمره ت سازی اابت به دوره قبآ از .ن دایته خصوصی

گیرد، یایاته است که مروری کوتاه به  بررسی هکرکرد بااکی و به  ور ویژه در دسته دوم قرار می

های مختر  درباره  .مده از ت  ی ات م   ی  در ا اج مختر  جهان و تجربه کاور اتایج به دست

 ها دایته باییمن سازی و هکرکرد بااک رابطه بی  خصوصی

 هاي خارجي پژوهش

عششات خششارجی صششورت پذیرزتششه در حیطششه ادبیششات مششدا ر ایشش  م الششه، اثششر اقششدام بششه      اکثششر مطال

ااشد؛ در   های کاور خود را بر هکرکرد مالی .اها سشنجیده  سازی در ساختار مالکیت بااک خصوصی

هشای مشالی متعشددی ا یشر سشود.وری، ا شدینگی، اهرمشی و         ها یشامآ ااشبت   بررسی هکرکرد بااک

هشای    ز مهکتری  م ورهای مورد ب ث در اکثر ایش  مطالعشات، ااشبت   کارایی بوده و هکواره یکی ا

ا دینگی بوده استن در ادامه به تعدادی از .اها با تکرکی بر ا دینگی ایاره خواهد ید که اوهشاً در  

 اادن کاورهای در حا  توسعه صورت پذیرزته

کرکرد .اشان در  سازی و ساختار مالکیت بااک بر ه ( ایی به بررسی اثر خصوصی1008)1هکران 

های پارامتریک و ااپارمتریک بدی  اتیجشه رسشید    کاور مصر پرداخته استن او با است اده از .زمون

های خصوصی یده پشم از خصوصشی یشدن هکرکردیشان      های ا دینگی، بااک که به ل ا  اابت

 سازی بر هکرکشرد  ( به مطالعه جامعی پیرامون اثرات خصوصی1003) 1تضعی  یده استن زرورام

هشای   سازی در بااشک  های ا دینگی پم از اهکا  خصوصی های تجاری کنیا پرداختن اابت بااک

های ا دینگی منجشر   سازی به ازیای  اابت اهکا  خصوصیکه   وری بهکنیا بایار تغییر یازته است 

                                                           
1. Omran 

2. Florence 
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هشای م ایاشه میشااگی  پارامتریشک،      گیشری از روش  ( بشا بهشره  1011) 1یده استن کوثر و هککشاران 

هشای   سشازی بااشک   بااشک دولتشی را قبشآ و بعشد از خصوصشی      1بااک خصوصی یشده و   1 هکرکرد

های دولتی در م ایاه با  پاکاتان بررسی اکودادن اتایج مدلاازی .اها حاکی از هکرکرد باالتر بااک

( در بررسی خود پیرامشون  1011) 1یده به ل ا  ا دینگی بودن چ  و هککاران های خصوصی بااک

مالکیشت  درصشد   تشأثیر ا دینگی بااکی، با است اده از مدلاشازی اقتصادسشنجی خشود،    هوامآ مؤثر بر 

( بشه من شور بررسشی    1011) 1دولتی بر ا دینگی و خرف ا دینگی را مثبت یازتندن احکشد و هککشاران  

گیشری از روش ت ریشآ رواشد و     های پاکاتان بر هکرکرد .اهشا، بشا بهشره    سازی بااک خصوصی تأثیر

سازی به ای  اتیجه رسیداد که هکرکرد به  سا  قبآ و بعد از اقدام به خصوصی 3ها در  ت ریآ اابت

هشای   سازی اابت به قبآ از .ن بهبود یازته و اابت های مالی در دوره پم از خصوصی ل ا  اابت

( در بررسی اثرات 1011) 1اادن ککالی، ا  ازابی و ا  هیناوی نگی ایی از ای  قاهده ماتثنی ابودها دی

سازی در ا ام بشااکی   های مصر پم از چند دهه اهکا  خصوصی سازی بر هکرکرد بااک خصوصی

سا  به مدلاازی اقتصادسشنجی بشا    13یده  ی  بااک خصوصی 3های  ای  کاور، با است اده از داده

سازی بر اابت  پرداختندن اتایج مدلاازی .اها حاکی از وجود اثر مثبت خصوصی 1های تابروهی دهدا

( در مطالعششه جششامعی از 1018) 1هششای مششذکور بششوده اسششتن بششوبکری و هککششاران  ا ششدینگی بااششک

های تابروهی به ای  اتیجه  با داده بر.وردهای  کاور با است اده از روش 11های خصوصی یده  بااک

هشا بهتشر بشوده     های خصوصی یده اابت دیگشر بااشک   اد که هکرکرد به ل ا  ا دینگی بااکرسید

هشای خصوصشی یشده بشه صشورت غیرکامشآ برتشر از هکرکشرد          است؛ در ای  میشان هکرکشرد بااشک   

ای تجربشی   ( در مطالعشه 1013) 8های کامالً خصوصی یشده بشوده اسشتن دوخشی و ام  تکیکشی      بااک

                                                           
1. Kausar, Gul, Khan and Iqbal  

2. Chen, Chou, Chang and Fang 

3. Ahmad, Akhtar, Sonea, Rahim and Arif 

1. Kamaly, El‐Ezaby and El‐Hinawy 

1. Panel Data 

1. Boubakri, Chen, El Ghoul and Guedhami 

8. Duqi and Al-Tamimi 
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هشای تشابروهی پویشا     های متعددی را با اسشت اده از روش داده بر.وردرد، پیرامون اثر مالکیت بر هکرک

های مختر  کاورهای اسالمی از جکره ایران ااجام داداد و به ای  رسیداد که مالکیت  روی بااک

گذاری تأثیربوده اما مالکیت خصوصی دارای  تأثیر ها بی دولتی بر هکرکرد به ل ا  ا دینگی بااک

 ها را ایی کاه  داده استن        یت ریاک ا دینگی بااککچنی  ای  اوع از مالمثبتی بوده است؛ هک

 هاي داخلي پژوهش

های  سازی سایر بنگاه ها در ایران بایار دیرتر از خصوصی سازی بااک که خصوصی به دلیآ ای 

اقتصادی به اجرا در.مد، ت  ی ات هر چند اادر و باشیار م شدود در زمینشه تغییشر مالکیشت از      

ای  ها ااجام یده و در میان مطالعات داخری ککتر مطالعه ولتی به خصوصی در رابطه با یرکتد

های کاور پرداخته بایشد،   سازی بر هکرکرد بااک خصوصی تأثیرتوان یازت که بررسی  را می

سشازی در صشنعت بااکشداری کاشور در حیطشه       تنها مطالعات زیر مشرتبط بشا اثشرات خصوصشی    

 ت یدادناثرپذیری ا دینگی یاز

ها )دولتی، خصوصی و خشارجی( را   ( ساختار مالکیت بااک1131ت وی، احکدیان و کیااواد )

کاور در حا  توسعه  در زاصره زمشاای   10های  در بااک 1به هنوان معیار سنج  حاککیت یرکتی

  هشای پااشآ بشدی    در ا ر گرزتندن با است اده از مدلاازی اقتصادسنجی با داده 1000-1011های  سا 

بشر ااشبت ا شدینگی بشوده و      تشأثیر اتیجه رسیداد که در اکواه ت ت بررسی،  مالکیت دولتشی زاقشد   

 1( بر پایه مد  کمکِشآ 1131مالکیت خصوصی و خارجی دارای اثر مثبت هاتندن خنی ر و هککاران )

  زمشاای خصوصشی ایشران در دوره    و دولتشی  تجشاری  هشای بااشک  مشالی  هکرکشرد  م ایاه و به بررسی

بااشک   3های پارامتریک، اکواه متاشکآ از   پرداختندن .اها به روش قضاوتی و .زمون 1133-1131

بااک خصوصشی( را مشورد ارزیشابی قشرار داداشدن اتشایج حکایشت از .ن         1بااک دولتی و  1کاور )

در.مدها  و ا دینگی ابعاد در خصوصی های بااک بهتر مدیریت، هکرکرد کی یت در بعد دایت که

(، بشا اسشت اده از روش   1131بهتر بوده استن حیدری و زا کی ورزاشه )  دولتی های کباا هکرکرد از

                                                           
1. Corporate Governance 

1. CAMEL 
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هشای اسشالمی کاشورهای     ایران بشا بااشک    های خصوصی ت ریری به مطالعه هکرکرد بااک -توصی ی

هشای   دهنده ای  است که بااک پردازدن اتایج ااانهای ککِآ می زار  بر اسا  یاخص حوزه خریج

های خصوصی یده ایرااشی   ا دینگی وضعیت بهتری اابت به بااک   ر یاخصمنتخد اسالمی از ا

سازی بااک صادرات بر هکرکرد .ن  ( در مطالعه موردی پیرامون اثر خصوصی1131بهروز ) دارادن

سشازی   )پنج سا  قبآ و بعد از خصوصی 1131-1131های ککِآ برای دوره ساالاه  به ل ا  یاخص

 ااان داد کشه  ای .ماری ااپارامتریک است اده اکوده استن اتایج اههای م ای بااک مذکور( از روش

خصوصشی  از بعشد  صادرات بشه ل شا  کی یشت ا دیشوادگی     بااک مالی هکرکرد در معناداری تغییر

  .است اداده سازی راخصوصی از قبآ با سازی

 شناسي پژوهش روش .3

هکرکشرد مثبتشی در خصشوص    سشازی تواااشته اسشت     ت  یف ای  بوده است که .یا خصوصشی  سئوا 

از دو زاویه هکرکردی یعنی برای کشآ ا شام   سئوا   ها ایجاد اکاید؟ ای  های ا دینگی بااک یاخص

زرضشیه   1گیشردن بنشابرای     های خصوصی یده مورد واکاوی قرار می بااکی و ایی هکرکرد تنها بااک

 باید: ذیآ برای ای  ت  یف به صورت ذیآ قابآ  رح می

 های کاور یده استن های ا دینگی بااک ت از دولتی به خصوصی سبد بهبود یاخصتغییر مالکین 1

یده  های خصوصی های ا دینگی بااک تغییر مالکیت از دولتی به خصوصی، سبد بهبود یاخصن 1

 سازی یده استن در دوره قبآ و بعد از اهکا  خصوصی

یشده در   های خصوصشی  نگی بااکهای ا دی تغییر مالکیت از دولتی به خصوصی، سبد بهبود یاخصن 1

 سازی یده استن های خصوصی و دولتی در دوره قبآ و بعد از اهکا  خصوصی م ایاه با  بااک

ها توصی ی استن  ای  پژوه  بر مبنای هد  از اوع کاربردی و از من ر ا وه گرد.وری داده

هشا   اتخاب بااکبااک زعا  در صنعت بااکداری کاور استن اسا  ا11جامعه .ماری ت  یف یامآ 

و یشا قبشآ از    1131هایی که از سشا    بر پایه زعالیت بااک در  ی دوره مورد بررسی استن لذا بااک

گیراشدن  الزم بشه ذکشر اسشت کشه       ااشد، در اکواشه قشرار مشی     .ن در صنعت بااکداری کاور زعا  بوده
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اخواهنشد   هشا مشورد م ایاشه قشرار     های تخصصی به هرت ت اوت قابشآ مالح شه هکرکشردی .ن    بااک

  ها هبارتند از: گرزتن ای  بااک

 های تجاری دولتی( مری، سعه، رزاه )بااک 

 های خصوصی( اقتصاد اوی ، پارسیان، کار.زری ، سامان و پاسارگاد )بااک 

 های خصوصی یده از  ریف بور  اوراق بهادار( مرت، تجارت و صادرات )بااک 

هشای   هشای ا شدینگی بااشک    یاخصسازی بر  هد  اصری پژوه  حاضر بررسی اثر خصوصی

 قااون اساسی در ایران استن 11های کری اصآ  یده، مطابف با سیاست واگذار

استن هکچنی  با توجه بشه ایش  کشه هکشده      1131 -1131های مورد است اده متعرف به دوره  داده

بششه هنششوان سششا  پایششه  1133ااجششام یششده اسششت، لششذا سششا   1138سششازی در اواخششر سششا   خصوصششی

سازی ل ا  یده استن در ایش  مطالعشه هکرکشرد چهشار سشا  قبشآ و چهشار سشا  بعشد از           خصوصی

 سازی مورد م ایاه قرار گرزته استن خصوصی

تشوان   ها را در چهشار یشاخص ذیشآ مشی     های اصری ا دینگی بااک بر مبنای مد  ککِآ یاخص

 خالصه اکود:

 به کآ دارایی 1های ا د اابت دارایی ( هاLIQ) 

 دار به کآ دارایی مدت های سعرده اابت ( هاTDEP) 

 1های جاری های ا د به بدهی اابت جاری یا دارایی (PERF)  

 ( اابت کآ سعرده به کآ تاهیالتDEPCRE) 

 1اابت زاصره م ازظ پایه (BDI)1 

                                                           
 بایدن ها می های ترازاامه بااک های ا د یامآ موجودی ا د و اوراق ماارکت در سکت دارایی دارایی ن1

 بایدن ها می های ترازاامه بااک ال انه و جاری در سکت بدهی های قرض های جاری یامآ سعرده بدهی ن1

3. Basic Defense Interval 

 یود: های جاری به مخارج روزااه از  ریف رابطه ذیآ م اسبه می ای  یاخص بر اسا  اابت دارایی  ن1

     
های حااب دریازتنی ا د موجودی اوراق بهادار 

های هیینه هکریاتی   مالیات پرداختنی بهره پرداختنی 
111

⁄
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هشای ا شدینگی مشورد     یاخص زوق به هنوان یاخص 1بر مبنای م دودیت ا الهات موجود، 

است اده قرار خواهند گرزت که به من ور کم کردن متغیرهای مورد است اده و کاه  ایاز بشه ااجشام   

یشاخص   1از ترکیشد   1(PCA) اساسشی های  های متعدد با است اده از تکنیک ت ریآ مؤل ه رگرسیون

هشای   ااتخاب ید که یک مؤل ه اصری از یشاخص  Liquاکاینده ا دینگی به هنوان  مذکور، یاخص

 یودن الذکر م اوب می زوق

هشای دوم و سشوم بشا     هشای پااشآ و زرضشیه    سشازی بشا داده   زرضیه او  ت  یف بر اسا  مشد  

مورد .زمون  1زوجی و ااپارامتریک ویرکاکاون tهای .ماری پارامتریک  گیری از .زمون بهره

 خواهند یدن واقر 

رو در م ایاه سایر مطالعشات معرزشی یشده در بخش  سشوم، در       از ای  رو او.وری مطالعه پی 

ها در ا ر گرزته یده  های متعددی برای ا دینگی بااک یاخصکه   وری بهیناسی .ن است؛  روش

اها به ترکید و استخراج برداری که اکاینده ویژگی هکگی . اساسیهای  و از تکنیک ت ریآ مؤل ه

 باید، اقدام خواهد یدن 

 هاي مورد استفادهمتغير .4

هشا کشه بشرای ایش  مطالعشه ااتخشاب        بر پایه مطالعات متعدد ای  حوزه، هوامآ مؤثر بر ا دینگی بااک

اادن ااتخاب متغیرهای مات آ بشر پایشه مطالعشات تجربشی بشااکی       منعکم یده (1)ااد در جدو   یده

ای  ااد؛ اکواه اکوده است که در ردی  متغیرهای مات آ خود که هوامآ مؤثر بر ا دینگی را بررسی 

 اادن مورد ایاره واقر یده (1)از ای  مطالعات در ستون سوم جدو  

مالکیت خصوصی درصد  یا  OWNیک بار از متغیر (،1011با استناد به مطالعه چ  و هککاران )

یناسشی   سشازی دیگشر بشه تبعیشت از روش     های پااآ اسشت اده گردیشده و در مشد     در مدلاازی با داده

به من شور   CONTسازی یا  از متغیر مجازی خصوصی (1018( و یدو و پوری )1008مطالعه هکران )

                                                                                                                                        
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/defensive-interval-ratio/ 

1.  Principal Component Analysis 

2. Wilcoxon 
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، مؤل شه اصشری   Liquت اده خواهد یدن متغیشر  ها بر ا دینگی .اها اس سازی بااک بررسی اثر خصوصی

به هنوان متغیشر واباشته مشورد     LIQو BDI ،PERF ،DEPCRE ،TDEPمتغیر  1حاصآ از استخراج از 

هشا   بیااگر توان اقتصادی کاور بوده که به من ور هکوارسشازی داده  LNGDPگیردن  م اسبه قرار می

ها را ااان  اابت مطالبات غیرجاری بااک NPLصورت لگاریتکی است اده یده استن  از ای  متغیر به

 تشأثیر ، مطالبات غیرجاری از یرایط رواف و رکود اقتصادی 1دهد و بر  بف مراحآ ادوار تجاریمی

توااد بشا  ارا سود تاهیالت ح ی ی است که ازیای  در .ن می RLIRکندن مات یکی را دریازت می

ها منجر یودن هکچنشی  بشا ازشیای      نگی بااککاه  ت اضای تاهیالت در جامعه، به گاترش ا دی

ها به اگهداری ا دینگی کاسته یده و سعی در اراهه تاهیالت  ، تکایآ بااکROEاابت سود.وری 

 خواهند دایتن

 متغیرهای مورد استفاده .1جدول 

 نمونه مطالعه )نقدینگی( Liqu متغیر وابسته

متغیرهای  

 مستقل

OWN )(4112همکاران )چن و  )درصد مالکیت خصوصی 

CONT (4112) 1یدو و پوری سازی( )متغیر مجازی خصوصی 

SIZE )(4112(، چن و همکاران )4112) 1وودوا )اندازه 

NPL )(4112(، چن و همکاران )4112وودوا ) )نسبت مطالبات به تسهیالت 

LNGDP )(4112)(، کمالی، ال ازابی و ال هیناوی 4112وودوا ) )تولید ناخالص داخلی 

ROE )(4112(، کمالی، ال ازابی و ال هیناوی )4112وودوا ) )بازده سرمایه 

RLIR )(4112وودوا ) )نرخ سود تسهیالت حقیقی 

 مأخذ: اتایج ت  یف  

 مدل و تفسير نتايج برآورد .5

                                                           
1. Business Cycle 

2. Yeddou and Pourroy 

3. Vodová 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            15 / 31

https://qjerp.ir/article-1-2359-fa.html


 8901تابستان  ،09 شماره ،22 سال های اقتصادی  ها و سیاست پژوهش نشریه علمی )فصلنامه(          451

 
هشا پرداختشه    های توصی ی متغیرهای معرزی یده در مشد   در ابتدای امر به ت ریآ و اراهه .ماره

 خواهد یدن 

های توصی ی مربوج بشه هرکشدام بشه     های مورد ایاز، الزم است تا .ماره پم از گرد.وری داده

اقتصادسنجی، های بر.وردهای مورد است اده در قبآ از  های متغیر تری از ویژگی من ور درک جامر

 اراهه گرددن

یود، با توجه به اینکه متغیرهای مورد است اده در ایش    ( مالح ه می1که در جدو  )  ور هکان

ها اوهاً اهشدادی   های توصی ی .ن های مالی و اقتصادی هاتند، .ماره مطالعه هکدتاً یاخص و اابت

هشا  شی    ده بشودن برخشی بااشک    نبایدن در ای  میان الزم به ذکر است که بشا توجشه بشه زیشا     مثبت می

اابت بازده ح وق صاحبان سهام من ی بوده اسشت، زیشرا    های اخیر، حداقآ مااهده برای متغیر سا 

یودن در رابطه با ارا سود تاهیالت ح ی ی باید گ ت که  ها م اسبه می بر پایه سود بااک ای  متغیر

هشالوه بشر حشداقآ ماشاهده،     کشه    شوری  بشه ها، ارا سود تاهیالت ککتر از ارا تورم بوده  اکثر سا 

 میااگی  ای  ارا ایی من ی یده استن 

هشای بشر.وری    های ا دینگی به گاشترش تعشداد مشد     حا  با توجه به .اکه تعدد یاخص

هشای   جویی در ایش  امشر، بشا اسشت اده از روش ت ریشآ مؤل شه       منجر خواهد ید، در جهت صرزه

متغیر معرزی یده به هنوان  1های هر  یراده ویژگییود که دربرگ اساسی، برداری استخراج می

 اابت ا دینگی بایندن 
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 های توصیفی آماره .4جدول

 انحراف معیار ماکزیمم مینیمم میانگین تعداد مشاهدات نماد متغیر نوع متغیرها

 های نقدینگی نسبت

 LIQ 121 1112/1 1110/1 1441/1 1421/1 ها به کل دارایی های نقد نسبت دارایی

دار به کل  های مدت سپرده نسبت

 ها دارایی
TDEP 122 4222/1 1110/1 1421/1 4221/1 

های نقد به  نسبت جاری یا دارایی

 های جاری بدهی
PERF 122 2121/1 1102/1 4222/4 1212/1 

 DEPCRE 120 0422/1 2041/1 1020/41 2121/2 نسبت کل سپرده به کل تسهیالت

 BDI 122 12/010 4101/11 10/0214 00/2042 نسبت فاصله محافظ پایه

 متغیرهای مستقل

 CONT 122 0222/1 1 1 2100/1 سازی خصوصی

 OWN 122 2000/1 1 1 2242/1 سازی درصد خصوصی

 NPL 121 00/44 1 02/21 41/10 مطالبات غیرجارینسبت 

 LnGDP 122 21/10 21/10 22/10 1022/1 تولید ناخالص داخلی

 RLIR 122 24/1- 42/41- 02/12 12/0 نرخ سود تسهیالت حقیقی

 SIZE 121 21/14 22/1 22/12 4222/1 ها اندازه بانک

 ROE 120 1202/1 0124/1- 0120/2 2112/1 نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

 مأخذ: اتایج ت  یف     
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 (PCA)هاي اساسي  روش تحليل مؤلفه .5-2

( ابعششاد کریششه ماششاهدات را بششر اسششا  یششاخص ترکیبششی و PCAهششای اساسششی ) روش ت ریششآ مؤل ششه

هشای مشرتبط بشا ا شدینگی از      با توجه بشه تعشدد یشاخص    .دهد بندی مااهدات ماابه کاه  می دسته

های ا د  به کشآ   یاخص اابت دارایی 1ها است اده یدن  من ور کاه  تعداد یاخص به PCAروش 

هشای   (، اابت جاری یا دارایشی TDEPها ) دار به کآ دارایی های مدت (، اابت سعردهLIQها ) دارایی

( و ااشبت زاصشره   DEPCREده به کشآ تاشهیالت )  (، اابت کآ سعرPERFهای جاری ) ا د به بدهی

های اساسی به یک یاخص ا دینگی تبدیآ یدادن به ای   ( از روش ت ریآ مؤل هBDIم ازظ پایه  )

ها مورد بررسی قرار بگیشردن اتشایج    است اده ید تا مییان هکباتگی یاخص 1من ور از .زمون بارترت

های مورد بررسی  بآ پذیرش است که یاخص(  است و ای  موضوع قا1ای  .زمون مطابف جدو  )

 قابریت یکی یدن را دارا هاتندن

 نتایج حاصل از آزمون بارتلت  .2 جدول

 121.222    آماره 

 11 درجه آزادی

 111/1 ارزش احتمال

 مأخذ: اتایج ت  یف  

 انتخاب مدل .5-1

سازی بر هکرکرد ا ام بااکی، بشا   مات یم خصوصی تأثیربه من ور .زمون زرضیه او  ت  یف مبنی بر 

دار مشابی    هشای معنشی   های پااآ به بررسی وجود ت اوت با داده بر.وردهای مبتنی بر  است اده از روش

ها در حوزه ا دینگی با توجه به ساختار مالکیت .ن اقدام خواهشد   های مت اوت بااک هکرکرد گروه

بشا   1131-1131تواایم با بررسی کآ دوره مشورد بررسشی    یدن لذا به من ور بررسی ای  زرضیه ما می

                                                           
1. Bartlett 
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دهنشد از دو   گوااگون و متغیرهایی که ساختار مالکیت را به ما ااان مشی  است اده از متغیرهای کنتر 

 زیر است اده کنیم:  مد  رگرسیوای

 

(1)          0   1         1         1        1        1        

 1                                 
(1)          0   1        1         1      

  1        1         1                     

 

پارامترهای مد ،  βها(، م ادیر به ترتید بیااگر زمان و م ا ر )بااک iو  tهای در رابطه زوق اادیم

ƞt  وʋi یود که جی ها( هاتندن زرض می به ترتید اثرات غیر قابآ مااهده میان زمان و م ا ر )بااک

بشر   بشر.ورد ااتخاب روش  بایدنمی 1هدم خودهکباتگی ( دارای توزیر ارما  استاادارد وεitاخال  )

های مختر ی به من ور تعیی  وجود اثرات اا رادی غیر قابآ مااهده، تعیی  اوع اثرات اسا  .زمون

 بایندن به من ور بررسی کروی بودن جکره خطا می بر.وردهای پم از )در صورت وجود( و .زمون

 سازي نتايج حاصل از مدل. 5-3

 سازي بر شاخص نقدينگي نظام بانكي اثر خصوصيبررسي 

های پااآ، به بررسی وجشود یشا    معرزی یده در بخ  قبری با داده  دو مد  بر.وردقبآ از تعیی  ا وه 

سشازی بشا    ها پرداخته خواهد ید؛ بنابرای  بشا ااجشام مشد     ها در مد   رادی بااکاهدم وجود اثرات ا

هشای مربو شه، در خصشوص ااتخشاب مشد  اتشایج        .زمشون  یده و حاد است اده از متغیرهای معرزی

 یدن ( حاصآ1مطابف با موارد مندرج در جدو  )

  

                                                           
1. Serial Correlation 
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 پاگان -های چاو، هاسمن و بروش نتایج آزمون .2جدول 

 مقدار
 آزمون آماره

 (1مدل ) (4مدل )

***22/22 
***24/20 F چاو 

22/0 
 هاسمن 4  42/20***

***10/400 
 پاگان -بروش 4  20/421***

 % استن 1بیااگر معناداری در سطل خطای   *** 

 مأخذ: اتایج ت  یف  

( اثرات ثابت به اثرات تصادزی تشرجیل داده  1(، در مد  )1با توجه به اتایج حاصآ از جدو  )

( بشه روش  1مشد  )  بشر.ورد ( اتشایج  1بایشدن در جشدو  )   ( ای  اتیجه برهکم می1یده و در مد  )

 ( به روش اثرات تصادزی اراهه یده است:1د  )م بر.ورداثرات ثابت و 

 ها مدل برآوردنتایج حاصل از  .2جدول 

 Liqu: متغیر وابسته 

 مدل
 (4مدل )

 با اثرات تصادفی برآورد

 (1مدل )

 با اثرات ثابت برآورد

 متغیرهای مستقل

 12/12 22/12 عرض از مبدأ

CONT  22/1 

OWN 
*** 22/1  

LNGDP 04/1 - 11/1- 

Size 102/1 
***412/1 

NPL 
*22/1 

*22/1 

ROE 
***21/1- 

***210/1- 

RLIR 
***111/1- 

***112/1- 

 

Observation 142 142 

  Fآماره 
***1 

Wald χ آماره 
4

 
***21/22  

 % هاتندن  1% و 1%، 10به ترتید بیااگر معناداری در سطل خطای  *,** ,*** ,

 مأخذ: اتایج ت  یف  
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هشای رایشج یشامآ    در ادامه به من ور کا  ااهکاشاای واریشاام و خودهکباشتگی از .زمشون     

به من ور .زمشون ااهکاشاای واریشاام و بشرای      1(LRو اابت درستنکایی ) 1.زمون والد تعدیآ یازته

یشودن بشا ااجشام هشر سشه .زمشون بشه من شور          است اده می 1خودهکباتگی مرتبه او ، .زمون وولدریج

ااهکااای واریاام و خودهکباتگی ای  اکتشه حاصشآ یشد کشه مشد  دارای ااهکاشاای واریشاام و        

 ( قابآ مااهده استن 1دارای هدم خودهکباتگی سریالی است که در جدو  )

 

 های ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی نتایج آزمون .0جدول 

 آزمون آماره مقدار نتیجه

   (1مدل ) (4مدل ) 

 وجود ناهمسانی واریانس

***14/111 
 نسبت درستنمایی 4  02/122***

***24/402 
 والد تعدیل یافته 4  11/422***

 وجود خودهمبستگی مرتبه اول
***220/11 

***112/11 F وولدریج 

 % استن  1بیااگر معناداری در سطل خطای   ***

 اتایج ت  یف   مأخذ:

 

( قابآ اتکا ابوده 1های مندرج در جدو  )بر.ورد(، 1با توجه به اتایج مندرج در جدو  )

است اده یودن  1(FGLSپذیر ) یازته امکان حداقآ مربعات تعکیم بر.وردو الزم است  تا از  روش 

پشذیر   زته امکانیا ها به روش حداقآ مربعات تعکیم مد  بر.ورد( اتایج حاصآ  از 8در جدو  )

 اراهه یده استن

  

                                                           
1. Modified Wald Test 

2. Likelihood-Ratio 

3. Wooldrige Test 

4. Feasible Generalized Least Squares 
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 FGLSها به روش  مدل برآوردنتایج حاصل از  .2جدول 

Liqu: متغیر وابسته 

 (1مدل ) (4مدل ) مدل

 متغیرهای مستقل

 عرض از مبدأ
*12/40 

**22/42 

CONT  
***20/1 

OWN 
***02/1  

LNGDP 
*20/1- 

*22/1- 

Size 
***10/1- 

***41/1- 

NPL 
***21/1 

***22/1 

ROE 
**24/1- 

**21/1- 

RLIR 
**111/1- 

**114/1- 

 
Observation 142 142 

Wald χ آماره 
4

 
***22/04 

***02/122 

 % هاتندن  1% و 1%، 10به ترتید بیااگر معناداری در سطل خطای  *,** ,*** ,

 مأخذ: اتایج ت  یف  

 

سازی در ا شام   خوبی قابآ مااهده است که اهکا  خصوصی با توجه به اتایج حاصره از مد  به

داری بر ا دینگی .ن بوده است که ای  امر با اتایج مطالعه  بااکی کاور، دارای اثرات مثبت و معنی

( و در میان مطالعشات داخرشی بشا ت شوی، احکشدیان و      1013( و دوخی و ام  تکیکی )1003زرورام )

 بشر.ورد ( سازگار اسشتن بشا توجشه بشه اتشایج حاصشره از       1131( و خنی ر و هککاران )1131کیااواد )

هاست و  ها دارای اثر من ی بر ا دینگی .ن ها به خوبی قابآ مااهده است که بیرو بودن بااک مد 

ا یابشد بش   سازدن هنگامی که رید اقتصادی کاور کاه  مشی  ها را با ماکالت ا دینگی روبرو می .ن

هنایت به ای  که وضعیت کاد و کار در کاور  تضعی  خواهشد یشد لشذا ت اضشای اهتبشارات از      

رو منابر بااکی ککتر مصر  خواهد ید که اکود ای  امر در رابطه  ها ایی کاه  یازته و از ای  بااک

 که در مطالعات  ور هکان NPLبایدن  من ی میان رید اقتصادی و یاخص ا دینگی قابآ مااهده می

   یبنشابرا  نکنشد  یمش  اخشذ  یتجشار  کآیس تیوضع از یکیمات  تأثیر، گوااگوای به اثبات رسیده است
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 اقاشاج  بازپرداخشت  ییتوااشا  ااد اکوده ازتیدر التیتاه که یبااک انیماتر ،یرکود طییرا یپ در

ن یشواد  یمش  یبشااک  بشدهکاران  اشت یل وارد کاور، یبااک و یپول م ررات با مطابف و ادایته را خود

 ازن دایت اخواهند را دیجد التیتاه ازتیدر امکان یبااک ا ام یقبر انیماتر از یاریبا ،رو  یازا

 ازشت یدر بشه  یککتر آیتکا دیجد انیماتر هنوان به جامعه ازراد گرید ،یرکود طییرا ت ت ی رز

یشودن ارتبشاج من شی     ها مشی  باهث باال رزت  ا دینگی بااک مذکور مورد دو ندیبر.  نداراد التیتاه

با ا دینگی بیااگر .ن است که  بشف اات شارات تئوریشک، بشا ازشیای        ROEبازده اابت سود.وری 

ها به اگهداری ا دینگی کاسشته یشده و سشعی در اراهشه تاشهیالت خواهنشد        سود.وری تکایآ بااک

بشا اتشایج مطالعشه وودوا     ROEو  NPLرید اقتصشادی،  متغیرهای  تأثیردایتن اتایج مأخوذه پیرامون 

با ا دینگی که بر خال  اات شارات   RLIR( سازگار استن دراهایت در رابطه با ارتباج من ی 1011)

های گذیته )پم  توان بیان اکود که  ی سا  ( است، می1011تئوریک اولیه و اتایج مطالعه وودوا )

زدایشی   ( ارا سود ح ی ی تاهیالت کاه  یازته و در پی سیاسشت تشورم  1131از یوک ارزی سا  

هشا و ایشی    یرجشاری بااشک  دولت، سیکآ رکود در کاشور یشکآ گرزتشه کشه بشا ازشیای  مطالبشات غ       

رغشم کشاه  اشرا سشود تاشهیالت ح ی شی و        بنشابرای  هرشی   ،های غیرمولد هکراه بوده است دارایی

هشای   هشا بشه دلیشآ وجشود مطالبشات غیرجشاری و دارایشی        ازیای  ت اضای تاهیالت درجامعه، بااک

اد، بنابرای  رابطه ا های احتیا ی خود تکایآ ککی به اراهه تاهیالت دایته غیرمولد، در جهت ااگییه

 استن  همن ی میان ارا سود ح ی ی تاهیالت با ا دینگی یکآ گرزت

 هاي خصوصي شده  از حيث نقدينگي  عملكرد بانكتغييرات مقايسه 

هشای   سشازی، سشبد بهبشود یشاخص     به من ور .زمون زرضیه دوم ت  یف مبنشی بشر  .اکشه خصوصشی    

سشازی یشده اسشت، بشا      از اهکشا  خصوصشی   یده در دوره قبآ و بعشد  های خصوصی ا دینگی بااک

های پارامتریشک و ااپارامتریشک در جهشت رد یشا هشدم رد زرضشیه مشذکور اقشدام          است اده از .زمون

را به هنوان سا  میاای در ا ر بگیریم با بررسی چهار سا  قبآ و چهار سا   1133یودن اگر سا   می

هشای خصوصشی یشده را مشورد بررسشی       سازی بر هکرکشرد بااشک   خصوصی تأثیرتوان  بعد از .ن می

 tهشا از .زمشون پارامتریشک     داری تغییر هکرکرد بااشک  قراردادن در ای  مرحره به من ور بررسی معنی
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بششا اسششت اده از ایشش  .زمششون بششه من ششور م ایاششه میششااگی  متغیرهششا، قبششآ و بعششد از  .کنششیم اسششت اده مششی

 اکاییمن   سازی است اده می خصوصی

(1) 
{
 

هکرکرد م طعی میااگی  تغییرات  0 0  

 هکرکرد م طعی میااگی  تغییرات   0    
 

های هکرکردی  با توجه به کوچک بودن حجم اکواه و با هنایت به ای  که بعضی از یاخص

یود تا اتایج  ااد لذا از .زمون ااپارامتریک ویرکاکاون ایی است اده می صورت ارما  توزیر ااده به

 دایته بایندن حاصره پایایی بیاتری

(1)   
  

    1 
1

√    1  1  1 
11

 

:T   جکر رتبه متغیر تغییریازته؛ 

nحجم اکواهن  : 

 

سشازی بشا اسشت اده از      های خصوصی یده در دوره قبآ و پم از خصوصی با م ایاه هکرکرد بااک 

ت اوت معنشاداری   zو  t( ای  اکته قابآ مااهده است که  هر دو .ماره 3در جدو  ) zو  tهای  .ماره

توان دریازت کشه هکرکشرد    بنابرای  با اتکا به معناداری م دار دو .ماره مذکور می ندهند را ااان می

سازی بهبود دایته استن اتیجه حاصره، سازگار با اتیجشه   یده پم از خصوصی های خصوصی بااک

 ( استن 1131( بوده اما برخال  مطالعه داخری بهروز )1011مطالعه احکد و هککاران )

 

 سازی در حوزه نقدینگی های خصوصی شده قبل و بعد از خصوصی مقایسه عملکرد بانک .1جدول 

 zآماره  tآماره  شرح

 سازی مقایسه قبل و بعد خصوصی
**4000/2- 

*14/1- 

 % هاتندن  1% و 1%، 10به ترتید بیااگر معناداری در سطل خطای  *,** ,*** ,

 مأخذ: اتایج ت  یف  
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سازي در مقايسه  هاي خصوصي شده بعد از خصوصي مقايسه تغييرات عملكرد بانك

 هاي رقيب با گروه بانك

گشذار  تأثیرهشا   در صنعت بااکی که بر هکرکشرد بااشک  مؤثر  ا ر از سایر هوامآ در ای  مرحره صر 

یه سشوم  کنیم تا بشه من شور .زمشون زرضش     ( تالش می1331) 1است با است اده از رویکرد باربر و لیون

یشده   های خصوصی های ا دینگی بااک سازی، سبد بهبود یاخص ت  یف مبنی بر  .اکه خصوصی

سازی یده است،  های دولتی و خصوصی در دوره قبآ و بعد از اهکا  خصوصی در م ایاه با بااک

ده ( اادازه و اوع صنایر مت شاوت بشو  1331اقدام اکاییمن اما در مد  برازش یده توسط باربر و لیون )

هشای رقیشد    های خصوصی یشده و بااشک   استن به من ور رزر ای  ماکآ از میااگی  هکرکرد بااک

هشای   های مت اوت بااکی هاشتندن ایش  گشروه   کنیمن اینجا متغیرهای کنتر  هکرکرد گروه است اده می

 ها هبارتند از: مت اوت از بااک

PVBهای خصوصی : بااک 

SOBهای دولتی : بااک 

PRIVیده صوصیهای خ : بااک 

هشای خصوصشی یشده و     هشای موجشود مشابی  هکرکشرد بااشک      به من ور غربه بر ماشکآ ت شاوت  

سازی اقدام به م اسبه میااگی  هکرکرد  سازی با بعد از خصوصی های رقید پی  از خصوصی بااک

های منتخد رقیشد   های خصوصی یده و  گروه بااک هر بااک با است اده از ت اضآ هکرکرد بااک

 و .زمون ااپارامتریک ویرکاکاون ای  مرحره قابآ ااجام استن  tن با است اده از .زمون ایم اکوده

(1)      [           1       1]  [                   1           1] 

 

 i= تغییر هکرکرد بااک      

 سازی پم از خصوصی i= میااگی  هکرکرد بااک      

 سازی پی  از خصوصی i= میااگی  هکرکرد بااک  1     

                                                           
1. Barber and Lyon 
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 سازی های رقید )خصوصی، دولتی( پم از خصوصی = میااگی  هکرکرد گروه بااک         

 سازی های رقید )خصوصی، دولتی( پی  از خصوصی = میااگی  هکرکرد گروه بااک 1         

وصشی  ها ما قادر خواهیم بود تا تغییرات هکرکردی هشر بااشک خص  با است اده از م ایاه میااگی 

های رقید را مورد ت ریآ و بررسی قرار دهیمن ای  مهم بشا اسشت اده از    یده در م ایاه با گروه بااک

قابآ مااهده اسشتن در ایش  جشدو      (3)قابآ ااجام استن اتایج حاصره در جدو   zو  tهای  و .ماره

هشای   کهای دولتی و باا های ا دینگی با بااک های خصوصی یده در حوزه یاخص هکرکرد بااک

 گرزته استن خصوصی مورد بررسی قرار

 های خصوصی شده در حوزه نقدینگی  عملکرد بانک .0جدول 

 zو  tآماره  -های دولتی و خصوصی در مقایسه با بانک

 zآماره  tآماره  شرح

 های خصوصی شده و خصوصی مقایسه بانک
*12/4- 

*14/1- 

 های خصوصی شده و دولتی مقایسه بانک
*12/1- 20/1- 

 % هاتندن  1% و 1%، 10به ترتید بیااگر معناداری در سطل خطای  *,** ,*** ,

 مأخذ: اتایج ت  یف  

های خصوصی یده و خصوصی در حوزه  بی  هکرکرد بااک zو   tبر اسا  هر دو .ماره 

توان اذهان اکود  می  z های ا دینگی ت اوت معناداری وجود دایته و با استناد به .ماره یاخص

های خصوصی یشده و دولتشی ت شاوت معنشاداری وجشود داردن بنشابرای         هکرکرد بااککه بی  

های دولتی و خصوصی رقید ارت ا یازته و  یده در م ایاه بااک های خصوصی هکرکرد بااک

های ا شدینگی   ها در حوزه یاخص مثبت خصوصی بودن بر هکرکرد بااک تأثیرای  امر بیااگر 

( و سازگار با خنی ر 1011  اتایج مطالعه کوثر و هککاران )استن اتیجه به دست .مده بر خال

 بایدن ( می1131و هککاران )

 گيري نتيجه .6

هشای   سازی بر ا دینگی ا ام بااکی، م ایاه هکرکشرد بااشک   خصوصی تأثیرهد  ای  م اله بررسی 

کشرد  یده به ل ا  ا دینگی در دوره قبآ و بعد از خصوصی یدن .اها و ایی م ایاشه هکر  خصوصی
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هشای دولتشی و خصوصشی در دو دوره قبشآ و بعشد از       یشده بشا هکرکشرد بااشک     های خصوصشی  بااک

های ا د به کشآ   اابت داراییهای مختر  ا دینگی از قبیآ  خصوصی یدن استن با ل ا  یاخص

هشای   های ا د به بدهی اابت جاری یا دارایی ها، دار به کآ دارایی های مدت سعرده ها، اابت دارایی

اابت کآ سعرده به کآ تاهیالت و اابت زاصره م ازظ پایه، به استخراج زاکتوری کشه در   جاری،

هشای اقتصادسشنجی، پارامتریشک و    بر.وردبرگیراده ویژگی هکشه .اهشا بایشد، اقشدام گردیشده و در      

 ااپارامتریک مورد است اده واقر یدن 

هشا در چشارچوب    بااشک سازی بر ا شدینگی   اکات اساسی به دست .مده پیرامون اثر خصوصی

 زرضیات درا رگرزته یده، هبارتند از:

 های ا دینگی دایته استن مثبت و معناداری بر یاخص تأثیرسازی  خصوصی 

 های خصوصی یده در زمینه ا دینگی پم از خصوصی یدن اابت به قبآ از .ن  هکرکرد بااک

 بهبود دایته استن

 هشای دولتشی دارای هکرکشرد     ااشک های خصوصشی یشده و ب   های خصوصی اابت به بااک بااک

 اادن  های ا دینگی به ثبت رسااده بهتری در یاخص

سازی بشه   بوده و ای  اکته به اثبات رسید که خصوصی تأییداز ای  رو هر سه زرضیه ت  یف مورد 

یودن با هنایشت بشه ایش  کشه      های کاور تر ی می هنوان هامری مهم در ا دینگی و بهبود هکرکرد بااک

هشای دسشتوری،    دولتی در ایران، ت ت زاارهای دولتی مااند اراهه تاشهیالت تکری شی، اشرا   های  بااک

های  ها اابت به بااک  رد قابآ توجه از بخ  دولتی وننن قرار داراد از ای  رو پایی  بودن هکرکرد .ن

توااشد   سشازی مناسشد مشی    خصوصی قابآ توجیه استن بنابرای  به کشارگیری یشک سیاسشت خصوصشی    

را در زمینه هر چه بهتر هکآ کردن و به سکت کارایی پی  رزت  ککک یایان توجهی اکایدن  ها بااک

توان استنباج اکود که بیرو بودن  ها بر ا دینگی .اها، می من ی بیرگی بااک تأثیرهکچنی  با توجه به 

اد در.مد و توااند از ای  زرصت برای ک .اها امکان بال وه هرضه تاهیالت را ازیای  داده و .اها می

هشای   هشای ااشبت بشه م یشا  در زعالیشت بااشک       سود.وری است اده کنند منتها ای  امر منوج به بازدهی

بشا ا شدینگی    ROEن ای  اتیجه هنگامی که با اتیجه ارتبشاج من شی بشازده ااشبت سشود.وری      استکاور 

ی ا دینگی کاسشته  ها به اگهدار دهد که با ازیای  سود.وری تکایآ بااک یود ایی ااان می ترکید می
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توااشد   هشا اکشی   یده و سعی در اراهه تاهیالت خواهند دایتن بنابرای  تکرکشی بشر بشیرو یشدن بااشک     

بشازدهی ااشبت بشه    کشه  اقدامی مثبت در جهت سود.وری و ایجاد ا دینگی تر ی یود ت ت یشرایطی  

یای  یشادگیری  م یا  زعالیت وجود اداردن ارت ای بازدهی زوق ایازمند ارت ای کی یشت مشدیریت، ازش   

 های بازاریابی و ایی بهبود زناوری استن کارکنان، تکرکی و ارت ای هیینه

 منابع

سشازی و ریشد اقتصشادی در ایشران و کاشورهای       بررسی رابطشه خصوصشی  "(ن 1131) .برقندان، ک

 داااگاه سیاتان و بروچاتانن ،پایان اامه کاریناسی اریدن "منتخد اروپایی

پایشان اامشه   ن "سازی بااک صادرات بر هکرکرد مشالی .ن  خصوصی تأثیربررسی "(ن 1131) بهروز، ر.
 داااگاه خوارزمین ،کاریناسی ارید

حاککیشت یشرکتی بشر ثبشات سیاشتم       تشأثیر ت ریری بر "(ن 1131) تقوي، م. احمديان، ا. و م. کيانوند

هرکشی پژوهاشی   زصرنامه ن "ها( بر یاخص مالکیت بااکتأکید  بااکی کاورهای در حا  توسعه )با
 ن11-11، صص 13، یکاره داا  مالی ت ریآ اوراق بهادار

هششای خصوصششی یششده  بررسششی هکرکششرد بااششک" .(1131) حيدددري، م.ر. و  . م. طدداومي ورزندده

زصشرنامه  ن "زشار   های اسشالمی منتخشد حشوزه خرشیج     جکهوری اسالمی ایران و م ایاه .ن با بااک
 ن11-11، صص1، یکاره مطالعات مالی و بااکداری اسالمی

دولتشی  های  بررسی و م ایاة هکرکرد بااک"(ن 1131) نيا خنيفر، ح. بزاز، ز. تهراني، ر. و م.ج. محقق

 ن118-111، صص1، یکاره مدیریت زرهنگ سازماای، "CAMELو خصوصی بر اسا  مد  

تهشران: وزارت امشور و    سشازی در ایشران،   ارزیابی هکرکرد سیاست خصوصشی (ن 1131) کميجاني، ا.
 اقتصاد و دارایین 

سازی یا ترکید مطروب دولت و بازار در توسعه اقتصشادی، تهشران:    خصوصی(ن 1181) متوسلي، م.
 های بازرگااین موساه مطالعات و پژوه 

 ن181، یکاره مجره تدبیر "سازی در ا ام بااکی مدیریت بر زر.یند خصوصی"(ن 1131) مطلبي اصل، ص.
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