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 .5مقدمه
یکی از راههای بررسی بهرهوری استفااهه از اتارایی ی تی و بتازهه بتا

تا

است  .اتارایی یکتی از

همترین شاخصهای ارزیابی عملکره به ا واحدهای اقفصاهی اس  .هر چ د تعاریف فعتدهی از آن
وجوه هاره ،ا ا وجا اشفراک تمام آنها این اس
ب شفرین سفاهه را باهس
وارهی همچون ا ا

اا ب گاهی اارا بوهه اتا از ترا ت هاهههتای عت ن

آوره .اندازهگ ری اارایی و تغ رات آن طی ز ان امک زیاهی با ارزیتابی
بااارگ ری ابع ،سطح بازههی یعال

ها ،ضعفها و نارستاییهتا ،انحترا از

برنا اهای تدوین شده ،اشف روشهای بهبوه بهرهوری و عریی اصالحات وره لزوم هاره.
بانکها با ع وان فصدیان بخش پولی اقفصاه و با هل ل سرع

بازتاب س اس های این بخش

هر ال جا عا ن ش بس ار ؤثری هر ایجاه و حاظ رشد پایدار اقفصاهی هارند .اصوالً دیری

بانتکهتا

همواره با توجا با شترای اقفصتاهی جبتور بتا اصتال و بهبتوه روشهتای تول تد ختد ات بتانکی،
بوهجاب دی ،بازاریابی ،دیری

ابع انسانی و رقاب با بانکهای هیگر و سرانجام ،ایزایش بهترهوری و

اارایی ان شع تح سرپرسفی بوهه و هر این ان ،یکی از راهکارهای اساسی اا بانکها از طریق
آن ویق با اصال برنا اهای تول د و ایزایش توان رقاب با بانکهای هیگر را بتاهست

تیآورنتد ،از

طریق شبکا شع اارای خوه اس .
از این رو ،برای برخورهاری شبکاای از شع اارا هر هر نظام بانکی الزم اس اتا هتر یتک از
بانکها ارزیابیهای داو ی از شع تح سرپرسفی خوه با عمل آورهه و با ش اسایی واحدهای نااتارا
با اصال و هدای

آنان هم گمارند و از این طریتق تزان اتارایی و بهترهوری هر ستاز ان ختوه را

ایزایش هه د .بدیهی اس اا با ایزایش اارایی واحدهای نااارا ضمن هسف ابی بتا اصتد یاهشتده و
ااهش بهای خد ات ارائاشده و جلوگ ری از اتال

ابع حدوه اقفصاهی یتوان انفظار هاشت اتا

زیانهای ناشی از نااارایی هر سطح یک بانک با حداقل مکن ااهش یایفا و س سفم بانکی اشور ن ز
هر جموع ،ااراتر شوه.

______________________________________________________
 .ا ری و رئ س صاری .) 831(.
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هر این پژوهش اارایی شع بانک لی شهر تهران هر ستا  838بتا استفااهه از روش تتابع
رزی تصاهیی ( )SFAوره بررسی قرارگریفا اس .
 .2مبانی نظری و فرضيههای پژوهش
 .5-2نگرشهای موجود درخصوص بهکارگيری نهادهها و ستادهها
اه

اگرچا ش اخ

هق ق هاههها و سفاههها هر هر ص ع

اسا

وی

تحل ل اارایی را تشتک ل

یههد ،ا ا هر ؤسسات خد اتی انجام آن شکل اس ؛ زیرا برخی از ااالها و خد ات واستطاای ایتن
ص ایع اه

هوگانا هارند ،باگوناای اا تیتوان تد هتم هاهه و هتم ستفاهه حستوب شتوند .بترای

ؤسسات خد ات الی ان تد ب متا و بانتک ن تز اه ت

هاهه و ستفاهه نتا لمو

بتوهه ،از ایتن رو،

اندازهگ ری آن شکلساز اس  .ب ابراین ،اقفصاههانان همواره هرخصوص یک تعریف اسفانداره هربتاره
نهاههها و سفاههها هر یعال

های خد ات الی اتااقنظر ندارند .همچ ن ،هر ب شفر واره از آنجا اتا

آ ار ربوط با هاهه و سفاهه باطور اا ل هر هسفر

ن س  ،تالش یشوه اا جانش ن اسبی برای

آن تعریف شوه.
برخال

طالعات اارایی ؤسسات غ ر الی اا سفاهه آنهتا بتا صتورت شمارشتی 8است  ،هر

ؤسسات الی سفاهه بر ب ای بلغ ارزشی 1اندازهگ ری یشوه ،زیرا ت ها هر ایتن صتورت است اتا
یتوان خد ات ارائا شده ؤسسات الی را اندازهگ ری اره .با طور الی هر ز ا اندازهگ ری هاههها
و سفاهههای ص ع بانکداری نگرشهای فااوت زیر وجوه هاره.
 .2-2نگرش توليدی
هر این نگرش ،بانکها ؤسسات خد اتی حسوب یشوند اا با اسفااهه از سر ایا و ن تروی اتار بتا
تول د انواع خفلای از سپرههها و تسه الت یپرهازند .هر این روش ،فغ رهای ی زیکی ان د ن تروی

______________________________________________________
1. Stochastic Frontier Analysis

 .پ رایی و ااظمی .) 838(.
3. Unit-Based.
4. Value-Based.

04

فصلنامه روند ،سال بيست و سوم ،شماره  ،73بهار 5331

انسانی ،سر ایا ،واه اول ا ،یضا و س سفمهای اطالعات با ع وان نهاهه حسوب یشتوند .همچ ت ن،
خد ات ارائا شده با شفریان با صورت ارائا تسه الت و نگهداری وجوه انواع سپرههها و بااتارگ ری
آنها هر سر ایاگذاریهای خفلف با ع وان سفاهههای بانک هر نظرگریفا یشوند .این نگرش تا هها
 331هر اهب ات بانکداری حاام بوه.
 .3-2نگرش واسطهای
هر این روش ،بانکها با ع وان جمعا دگان وجوه حسوب یشوند .بر اسا
بااارگ ری سر ایا و ن روی اار خوه سپرهههای گرهآوری شده را بتا واالت

این روش ،بانکهتا بتا
از ترهم هر پتروهههتای

خفلف سر ایاگذاری یا د .هر واقع ،بانکها باع وان یک ؤسسا واستطا ختد ات تالی هر نظتر
گریفا یشوند .با طورالی ،نگرش واسطاای شا ل سا نظریا اس اا عبارت د از :نظریتا هرآ تدی،
نظریا هزی ا صر ا ده و نظریا ارزش ایزوهه.8
 .5-3-2نظریه درآمدی
قال خالصا شدهای از یعال

بانکداری اس اا باطور انحصاری با قانون بانکها توجا هاره .نهاههها

شا ل سپرهههای هیداری و وجوهیهای هیگر (هیون بانکی) و ابع واقعتی (ن تروی اتار و ستر ایا
ی زیکی) اس  .سفاههها شا ل هاراییهای باهس آ ده از قب ل وامها و سر ایاگتذاریهتا هستف د .هر
این نظریا ،سپرهه شفریان ن ز با ع وان یک هاهه تل ی یشوه .ب ابراین ،هر نگرش واسطاای نهاههها
عبارت د از سپرههها (با ع وان وجوه قابل پرهاخ با صورت وام) ،ن تروی اتار و ستر ایا و ستفاهههتا
عبارت د از وامهای خفلف ( جموع انده وام ها و شارا ها).
 .2-3-2نظریه هزینه مصرفکننده
این نظریا براسا

نسب

ت س م خالص هر تول د الی با هرآ د بانک تع ن یا تد اتا هتر تول تد

الی یک نهاهه اس یا یک سفاهه .اگر بازههی الی یک هارایی از هزی ا یرص وجوه یا جانشت ن آن

______________________________________________________
1. Asset Approach
2. User Cost
3. Value Added
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تجاوز ا د ،همچ ن ،هزی اهای الی یک وجوهی بانکی (هیون) امفر از هزی ا یرص آن باشد ،جزء
سفاهه حسوب یشوه هر غ ر اینصورت نهاهه هر نظر گریفا یشوه.
 .3-3-2نظریه ارزش افزوده
این نظریا با هل ل ای کا سهم عمدهای از ارزش ایزوهه را سپرههها شکل یهه د ،بتا صتورت ستفاهه
وره توجا قرار یگ ره .هر واقع ،هد گرهآوری وجوه سپرههگذاران با رقاب

تان بانتکهتا بترای

جذب شفریان ب شفر جر یشوه .این نظریا را برگر و ها اری (  ) 33ارائا هاهند.
 .1-3-2نگرش عملياتی
هر این نگرش ،ع ده بر آن اس اا بانکها ان د واحدهای تجاری برای تح ق اس هرآ د فحمتل
هزی ا یشوند .بر این اسا  ،هرآ د ال (بهرهای یا غ ر بهرهای) سفاهه بانک و خارج ال (بهترهای و
خارج عمل اتی) نهاهه بانک هر نظر گریفا یشوند.
 .1-3-2نگرش مورد استفاده در پژوهش
با طور الی ،هر این پژوهش با تبع

از برگر و ها اری (  ) 33از نگرش ارزش ایزوهه برای انفختاب

سفاهه و نهاهههای پژوهش اسفااهه یا م .عموالً هر شبکا بانکی بخشی از سپرهههای بانکی (شا ل
قرضالحس ا جاری و پسانداز ،سپرهههای اوتاه دت و بل د دت) با صورت ذخ ره قانونی توس بانک
نزه بانک رازی نگهداری یشوند .همچ ن ،بخشی از قرضالحس ا پسانداز برای تشویق شتفریان
با سپرههگذاری این نوع از حسابها با صورت قرعااشی هزی ا یشتوند .ایتزون بتر ایتن ،بخشتی از
سپرهههای اوتاه دت و بل د دت باید با صورت سوه با صاحبان این نوع از حسابها پرهاخ
ب ابراین ،برای حاسبا دار خالص و ح ی ارزش ایزوهه الزم اس

شتوند.

ذخایر قانونی با همراه سوههای

بانکی از جمع حسابهای قرضالحس ا پسانداز ،جاری و سپرهههتای اوتتاه تدت و بل د تدت استر
شوند .همچ ن ،یبایس

هزی ا قرعااشی با زان

هرصد از حسابهای قرضالحس ا پتسانتداز

اسر شوه .ب ابراین ،هر این پژوهش برای حاسبا ارزش ایزوهه با صورت زیر عمل یا م:

______________________________________________________
 .حس نزاهه بحری ی ،ناجی دانی و چماناگ ر .) 831(.

04

فصلنامه روند ،سال بيست و سوم ،شماره  ،73بهار 5331

ذخ ره قانونی  -قرضالحس ا پسانداز( ) +ذخ ره قانونی – قرضالحس ا جاری) = ارزش ایزوهه)+سوه بانکی  -ذخ ره قانونی  -سپرهه بل د دت(  ) +هرصد سپرهههای قرضالحس ا
(سوه بانکی  -ذخ ره قانونی – سپرهه اوتاه دت)
و نهاهههای ورهاسفااهه (نهاههها باتوجا با حدوهی هسفرسی با هاههها انفختاب شتدهانتد)
عبارت د از:
 سر ایا ح ی اا از جموع ارزش ا وا (شا ل ز ،ص دلی ،اا پ وتر و سایر ا توا ) و
ارزش ا الک (شا ل ارزش لک وره نظر) باهس

یآیتد .ارزش ا توا همتا ستالا بتا

ق م بازار توس اهاره تداراات و ساخفمان بانتک لتی بترآوره و ثبت

تیشتوه .بترای

باهس آورهن دار ح ی ارزش ا الک و ا وا آن را بر شتاخص ت زیتلا تده تول تد
ناخالص هاخلی ت س م ارهیم.
 ن روی اار با تحص الت هیپلم و زیرهیپلم،


ن روی اار با تحص الت یوق هیپلم،



ن روی اار با تحص الت ل سانس و باالتر.

همچ ن ،از فغ ر جازی برای تاک ک اارایی شع هرجا مفاز و هرجا یک از شع هرجتا هو،
سا و چهار اسفااهه شده اس  .با ب ان هیگر ،هرصده این آز ون هسف م اا آیا شع با هرجا مفتاز و یتک
با طور ع اهاری هارای ارزش ایزوهه باالتری نسب با شع با هرجا هو ،سا و چهار هسف د یا خ ر؟
با نظر یرسد سطح تحص الت باالتر اارا ان با ایزایش سفاههها و ااهش هزی اها جتر شتده و
از آن طریق زان اارایی باال یروه .سطح تحصت الت بتاالتر تیتوانتد وجت بهبتوه ا ا ت و سترع
تصم مگ ری ،نوآوری و خالق

و هر نهای ایزایش سفاهه شوه .بتا طتورالی ،هر ایتن پتژوهش بتا ظتور

آز ون این طل اا تحص الت با تاک ک چگونا بر ارزش ایزوهه و هرپی آن براارایی اثر یگذاره ،ن تروی
اار را با انواع تحص الت با ع وان نهاهه هر نظرگریفاایم .آ ار و اطالعات وره نظر شع
شهر تهران برای سا  838از حوزه دیری این بانک گرهآوری شده اس .

خفلف بانتک لتی
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فرضيههای پژوهش عبارتند از:
.

شع بانک لی شهر تهران از بازههی ثاب نسب با

ا

برخورهارند.

 .شع هارای هرجا مفاز از اارایی باالتری نسب با شع هیگر برخورهارند.
 .8ن روی اار با تحص الت ل سانس و باالتر هارای بهرهوری ب شفری اس .
 .3مطالعات پيشين
تاا ون پژوهشهای گسفرههای هر خصوص اندازهگ ری اارایی بانکها با رویکرههای خفلف هر ایتران
و اشورهای هیگر انجام شده اا هر اها ا برخی از این طالعات را رور یا م.
هان ل هولو و ارتون ناگی (  ،) 111اارایی  143بانک از  4اشور ،عضتو اتحاهیتا اروپتا را
ب ن سا های 333- 118

وره بررسی قرار هاهند .روش وره اسفااهه این گروه ،روش تحل ل رزی

تصاهیی ) (SFAبوهه و نفایج باهس

آ ده برای این بانکهتا هر قالت

اشتورهای یاهشتده ایستا و

تحل ل شده اس  .بانکهای وره نظر شا ل بانکهای تجاری ،پسانداز و تخصصی بوهه است  .هتد
اصلی پژوهش این گروه برای حاسبا اارایی بانکهای اتحاهیتا اروپتا یتایفن علتل تاتاوتهتای بت ن
انگ ن ااراییهای ی ی اشورهای اتحاهیا اروپا و آز ون این یرض ا اا آیتا اتارایی اعضتای پ شت ن
اتحاهیا اروپا نسب با اارایی اعضای جدید ب شفر اس یا خ ر ،بوهه اس .
آنها هر این پژوهش هرآ د حاصل از زان وامها ،هرآ دهای حاصل از یعال

های بدون بهتره،

هرآ دهای حاصل از خد ات هیگر بانکی با ع وان خروجیها و تزان ن تروی اتار بانتکهتا ،ستر ایا
ی زیکی بانکها و سپرهههای هریایفی بانکها با ع وان وروهیها هر د

وره اسفااهه قرار گریفااند.

ازآنجا اا هر این پژوهش از د  SFAاسفااهه شده اس  ،خروجیها با یکدیگر جمع شدند تا
فغ ر وابسفا اا شا ل هرآ دهای بانک اس (با اعما ضرای

اهم ت

بترای هریتک از خروجتیهتا)

باهس آید.
پس از برآوره زان ااراییهای بانکها ،انگ ن این ااراییها هر هتر اشتور حاستبا و علتل
تااوت ااراییها هر  4اشور تب ن شده اس  .علل تااوت اارایی اشورها عمدتاً با هل ل تااوت تتورم
هر اشورها و زان تجارت خارجی اشورها و هالیل ام اهم

تر ثبات س اس های اتالن و ستاخفار
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بازارهاس  .نف جا هیگر باهس آ ده از این پتژوهش نشتان تیههتد اعضتای قتدیمی اتحاهیتا هارای
انگ ن اارایی ب شفری نسب

با اعضای جدید هسف د اا هل ل این ا ر ،ارتباط ب شفر تالی اعضتای

قدیمی و ساخفار الی و ارتباطات الی سجمتر این هسفا از اشورهاس .
هاهیان و عظ می حس ی ( ) 838با اسفااهه از روش تحل ل یراگ ر هاههها ،اارایی اقفصاهی،
ی ی و تخص صی بانکها را هر اقفصاه ایران حاسبا ارهند .هر این پژوهش ،هرآ د با ع وان ستفاهه و
سپرههها ،ن روی انسانی و هارایی بانکها با ع وان نهاههها لحاظ شدهاند .آنها وضع
اشور را برای هوره 811- 813

وره بررسی قرار هاهند .نفایج باهس

سا یاهشده ،با یرض وجوه بازههی فغ ر نسب با

اارایی  1بانتک

آ ده نشان تیههتد هر ستا

ا  ،ستا بانتک لتی ،اشتاورزی و صت ع و

عدن بالحاظ ی ی ،تخص صی و اقفصاهی اارا و بانک توسعا صاهرات ت ها از نظر ی ی اارا بوهه اس .
هر هوره وره طالعا ،انگ ن اارایی ی تی  31/هرصتد ،اتارایی تخص صتی  31/1هرصتد و اتارایی
اقفصاهی  11/8هرصد حاسبا شده اس .
و نص ری ( ) 838با اسفااهه از روش تحل ل پوششی هاهههتا اتارایی  1شتعبا از شتع

ح

بانک اشاورزی را هر اسفانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی و ارهب ل ،با یرض بازههی ثابت و فغ تر
با

ا

 83وره ارزیابی قرار هاهند .شع

هر سا

عملکره ،ها ا یعال

وره بررسی با توجا با ویژگتیهتایی ان تد حتوزه

و اندازه شعبا هر گروههای همگن طب اب دی و زان اارایی ی ی و

تا

واحتدها

حاسبا شده اس  .هر نهای  ،برای واحدهای نااارا ن ز شعبی با ع وان الگو عریی شدند.
هر طالعا بابایی ( ،) 833اارایی بانکهای تجاری با اسفااهه از روش تحل ل پوششی هاهههتا
هر ایران ( طالعا وره بانک لی) هرخصوص اندازهگ ری اارایی شع
هر سا 834

بانک لی هر  3اسفان اشور

وره بررسی قرار گریفا اس  .یایفاهای وی نشان یههد ایزایش تعداه شع

بهره دی از زایای صریاجویی از

ا

وجت

شده و ا کان بهبوه زان پسانتداز و بهتره تدی از ایتن

سپرههها را برای شبکا بانکی یراهم آورهه اس .
هر طالعا ناهری ازج ( ،) 833اارایی بانکداری بدون ربا هر اشورهای خفلف ( ان د بحرین،
ارهن ،ایران و قطر) با اسفااهه از روش تحل ل پوششی هاههها بررسی شده اس  .برای این ظور ،ابفتدا
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اارایی بانکهای غ رربوی با یکدیگر و سپس ،اارایی بانکهای غ رربوی با بانکهتای ربتوی هر ستطح
جهان ایسا شده اس  .روش اصلی این پتژوهش ،روش تحل تل پوششتی هاهههاست  .نفتایج نشتان
یهه د اارایی بانکهای غ رربوی بحرین و قطر و باطورالی اارایی بانکهای غ رربوی اا هر شرای
رقابفی هرا ار بانکهای ربوی یعال

یا د ،باالتر ازاارایی بانکهایی اس اتا تحت لتوای نظتام

بانکداری غ رربوی (ایران ،سوهان و پااسفان) با یعال

خوه اها ا یهه تد .نف جتا هتم هیگتر ایتن

اس اا اارایی بانکهای غ رربوی پای نتر از اارایی بانکهای ربوی هر سطح جهان اس .
طاهری ( ،) 831اارایی ی ی شع بانک سکن شهر تهران را هر هوره  813- 834بررسی ارهه
اس  .برای این ظور از تابع رزی تصاهیی و د اثرات اارایی ی ی بف س واولی ( ) 334بف ی بر روش
حدااثر هرس نمایی اسفااهه شده اس  .نفایج نشان یهه د اارایی ی ی شع بانک ستکن هر تهتران بتا
ایزایش هرجا شع و گذش ز ان ایزایشیایفا و ایزایش نسب

طالبات عوق ،ایزایش نسب اارا ان بتا

تحص الت هیپلم و امفر از آن با ال اارا ان سب ااهش تانگ ن اتارایی ی تی تیشتوه .هر جمتوع،
انگ ن اارایی شع هر هوره وره طالعا از حدوه  18هرصد با  44هرصد ایزایش یایفا اس .
 .1روش پژوهش و معرفی الگو
باطور الی ،هو روش برای اندازهگ ری بهرهوری وجوه هاره؛ یکی روش تحل ل پوششی هاههها ()DEA
و هیگری روش تحل ل تابع رزی تصاهیی ( )SFAاس  .روش تحل ل پوششی هاهههتا بتا استفااهه از
حل برنا اریزی خطی و برخی به اسازیها ،ح ی رزی اارا را تع ن یا د .هر واقع ،پس از حل
برنا اریزی خطی شخص یشوه اا آیا ب گاه وره نظر روی ح ی رزی اارا قرارگریفا و یا خارج
از آن قرار هاره؟ ب ابراین ،با تعداه ب گاههای وجوه هر ص ع

ستللا برنا تاریتزی خطتی حتل و هر

نهای ب گاههای اارا و نااارا از یکدیگر تاک ک یشوند .نکفا قابل ذار این اس اا هر روش یاهشده،
ب گاههایی اا اارا ش اخفا یشوند مکن اس هر عمل هارای اتارایی  11هرصتد نباشت د ،ا تا هر
ان ب گاههای وجوه ص ع بهفرین عملکره را هارند .ب ابراین ،هر روش  DEAاین ب گاهها با ع توان

______________________________________________________
1. Data Envelopment Analysis
2. Stochastic Frontier Approach
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ب گاههای اا الً اارا عریی و بانام جموعا رجع نا ده یشوند؛ با این ع ا اا هر صت ع

توره

نظر تول دا دگان این ب گاهها قاهرند با حداقل زان عوا ل تول د ،دار ع ی از حصوالت خفلف
را تول د نمای د یا ای کا با دار ع ی از عوا ل تول د حدااثر حصو را ارائا ا د.
روش تحل ل تابع رزی تصاهیی با امک د های اقفصاهس جی و نظریاهای اقفصاه ختره بتا
برآوره اارایی واحدها (ب گاههتا) تیپترهازه .بتا ب تان هیگتر ،هر روش  SFAتتابع تول تد ترزی اتا
نشانهه ده کان ه دسی ب گاههای اارا بوهه ،با استفااهه از تد هتای اقفصاهست جی برآورهشتده و
آن نااارایی ب گاهها اندازهگ ری یشوه .از آنجا اا این روش با بترآوره تتابع تول تد (هزی تا)

براسا

یپرهازه ،ب ابراین ،شخصارهن نوع خاصی از تابع تول د (هزی ا) هر ابفدای اار الزم اس و عمتوالً
هر این گونا تحل لها ازتابع ترانسلوگ اا انعطا پذیرترین شکل تابع تول د (هزی تا) بتوهه و یتا تتابع
ااب – هاگال

اسفااهه یشوه.

هر این پژوهش با اسفااهه از روش تحل ل رز تصاهیی اارایی شع
هر سا 838

بانک لی شهر تهتران را

وره بررسی قرار یهه م .د اقفصاهس جی تابع تول د رزی وره اسفااهه با صورت

زیراس :
=

( )
اا هر آن،
پارا فرها و

اهیر عدم اتارایی ب گتاه iم و

تدار حصتو ب گتاه و  Xبترهار نهتاهههتا ،بترهار

جزء اخال اس  .هر برآوره تابع رزی تصاهیی جزء نااارایی با صتورت جملتا خطتا هر

نظرگریفا یشوه .هر واقع ،ال جملا خطا از یک جملا تصاهیی

و یک جملا خطای یک طریتا

اا ب انگر نااارایی اس  ،تشک ل شده اس  .بر خال جزء تصاهیی یرض یشوه جتزء نااتارایی ی تی،
هارای توزیع ن ما نر ا اس  ،زیرا جزء نااارایی یک دار غ ر ای اس و از این رو برخال جزء
تصاهیی اا هارای یک توزیع هو طریا و نر ا اس  ،جزء نااارایی هارای یک توزیع یک طریا و ن متا
نر ا اس  .هر برآوره توابع رزی تصاهیی راحل زیر باید رعای شوه:

______________________________________________________
1. Reference - Set
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 ابفدا نوع تابعی اا هاههها بر آن برازش یشوند ،شخص یشوه؛ یع تی از بت ن توابتع وجتوه از قب تل
ااب -هاگال  ،ترانسلوگ ،تابع با اشش جانش ی ثاب ) (CESو ل ونف ف باید یکی از آنها انفخاب شوه.
 هر اقفصاهس جی با طور عمو توابع هارای جملا خطتای نر تا هو طریتا بتوهه بتا استفااهه از
روشهایی ان د حداقل ربعات عمولی قابل برآوره هسف د ،ا ا هر وره توابع رزی تصاهیی بتا
این صورت ن س و برآوره عاهلا رزی تصاهیی با راحفی صورت نمیپذیره؛ زیرا ایتن توابتع بتا
خطای ترا بی واجا بوهه و جملا خطا ترا بی از جملا اخفال نر ا هو طریتا و یتک جملتا
ربوط با نااارایی ی ی اس اتا عمو تاً هارای توزیتع ن متا نر تا هر نظرگریفتا تیشتوه .بتا
شخصشدن نوع توزیع جزء نااارایی برآوره الگو با روش حدااثر راسف مایی انجام ی پذیره.
طالعات تجربی اول ا اا عمدتاً با اارهای پ

و لتی(  ) 33صتورت گریف تد ،بترای بترآوره

پارا فرها و آز ون یرض ا از روش هو رحلاای اسفااهه ارهند .هر رحلا او  ،اثر نااارایی
یشوه با صورت همسان توزیع شده اس

اا یرض

از رز تصاهیی برآوره تیشتوه .هر هو ت ن رحلتا ،آثتار

نااارایی پ شب ی شده با ع وان یک فغ ر وابسفا بر فغ رهای توض حی سف ل رگتر

تیشتوه.

البفا این روش با یک انف اه جدی روبارو اس  ،زیرا یروض تحل ل هو رحلاای با یکدیگر فااوت د .از
یک سوی ،هر رحلا او یرض یشوه آثار نااارایی با صورت همسان توزیع شدهاند ،هر حالی اتا هر
رحلا هوم با ع وان یک فغ ر وابسفا عمل یا د .هر واقع ،هر رحلا او جزء نااتارایی ستف ل از
شاهدات هر نظر گریفا شده اس  ،هر حالی اا هر رحلا هوم این یرض ن ض یشوه .ایتن انف تاه و
انف اههای هیگر باعث شد اا از روشهای یک رحلاای اسفااهه شوه .هر روشهتای یتک رحلتاای از
توزیع شرطی  uشروط بر ارزش فغ ر تصاهیی  ε = v – uهر تابع هرسف مایی اسفااهه یشوه.
هر روش حدااثر راسف مایی پس از ای کا تابع تول د رزی بترآوره شتد ،اتارایی ب گتاههتا حاستبا
یشوه .طری ا حاسبا با این صورت اس اا برای یک سا

شخص از طریق انحرا نهاههها و سفاهههتا

از تابع تول د رزی برآوره شده و تاک ک آن با هو جزء نااارایی و جزء اخال  ،اارایی ب گاه برآوره یشوه.

______________________________________________________
 .یان و همکاران .) 113(.
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برای تاه م چگونگی باهس آورهن اارایی ی ی ب گاهها هر یک سا

شتخص ،نمتوهار زیتر را

اا حال ساهه یک سفاهه و یک نهاهه اس  ،هر نظر یگ ریم .فغ ر Xنهاهه و yسفاهه است  .هر ایتن
نموهار با اسفااهه از از اطالعات نمونا بتا روش اقفصاهست جی و بتا استفااهه از روش  MLEاز طریتق
هاهههای تابلویی تابع رزی را برآوره یا م .برای حاسبا اتارایی ی تی یتک ب گتاه هر یتک ستا
شخص ( ان د ب گاه iم) دار سفاههای را اا با یک نهتاهه شتخص ) ( هر آن ستا تول تد اترهه
( با دار رزی آن ایسا یا م )* .(yعملکتره ب گتاه هر ایتن ستا هر ن طتا  Aاست هر
حالیاا برای رس دن با رز اارا یبایس هر ن طا  Bقرار گ ره .انحرا

شاهده شتده از ترز اتارا

دار ABاس  .این انحرا با هو هل ل جزء نااارایی و اخال اس  .با توجا با نوع توزیعی اا برای

v

و uهر نظر گریفاایم ،جزء نااارایی و دار آن تاک ک و برآوره یشوه.
برآورد تابع مرزی با استفاده از اطالعات فرضی برای بنگاه نمونه

همان طوراا اشاره شد ،هر برآوره تابع تول د با روش رزی تصاهیی ،ابفدا باید نوع تابعی اتا
هاههها بر آن برازش یشتوه ،شتخص شتوه .هر ب شتفر طالعتات تجربتی ان تد طالعتا خفتایی و
عابدییر( ) 813تابع ترانسلوگ و تابع ااب -هاگال

وره توجا قرار یگ ره .هر این پژوهش بترای
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حاسبا عوا ل ؤثر بر تول د واقعی از تابع ترانسلوگ اتا از انعطتا پتذیری ب شتفری برخورهارست ،
اسفااهه یشوه .شکل تبعی این تابع با صورت زیر ب ان یشوه:
( )

 :لگاریفم ارزش ایزوهه شع ،
:لگاریفم ارزش ح ی سر ایا ( جموع ارزش ا الک و ا وا )،
 :لگاریفم ن روی اار با تحص الت هیپلم و زیر هیپلم،
 :لگاریفم ن روی اار با تحص الت یوق هیپلم،
 :لگاریفم ن روی اار با تحص الت ل سانس و باالتر،
 :Dفغ ر جازی اس اا برای آز ون تااوت اارایی شع
هو ،سا و چهار آورهه شده اس  .با این ترت
و برای سایر شع

مفاز و هرجا یک از شع با هرجا

اا برای شع

مفاز و هرجا یک دار یک

دار صار قرار هاهه یشوه.

 Vجزء اخال هر اقفصاهس جی عمولی و  Uجزء نااارایی د است اتا بتاصتورت اتی هر
د آ ده اس  .چون با ایزایش نااارایی زان ارزش ایزوهه ااهش ییابد.
 .1برآورد الگو
آز ون ع اهاری تمام ضرای با اسفااهه از روش نستب راستف مایی تعمت میایفتا ( )GLRTSصتورت
گریفا اس  .آ اره این آز ون با صورت زیر اس :
()8

[LR=-2{Ln

______________________________________________________
1. Generalized Likelihood Ratio Test Static

 .رح می صوره و صاهقی .) 838(.
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اا هر آن،

و

و یرض ا ابل

اهیر تابع راسف مایی تح یرض ا صار

اس .

این آ اره تح یرض ا صار هارای توزیع جانبی اای -هو( ) اس .
LR

اا هر آن k ،تعداه حدوهی هاس  .دار آ اره این آز ون هر جدو

برابر  3/84بوهه اا از تدار

بحرانی جدو هر سطح  4هرصد (یع ی  ) 4بزرگفتر است  .ب تابراین ،آ تاره  LRهاللت بتر ع تاهاری
ضرای برآوره شده هر د هاره.
رگرس ون ربع باق ماندههتا روی ربتع تاهیر بترازش

آ اره آز ون واریانس همسانی براسا

شده ،ع اهار نبوهه و یرض ا صار ب ی بر واریانس همسانی را ره یا د.
نفایج برآوره پارا فرهای تابع تول د ترانسلوگ هر جدو

 ،ارائا شتده است  .شتاهده نفتایج

برآوره نشان یههد ن روی اار با تحص الت هیپلم و پای نتر ،یوق هیپلم و ل سانس و باالتر اثر ثبت
و ع اهاری بر ارزش ایزوهه شع بانک لی هارند .نفایج بترآوره ستهم واریتانس عتدم اتارایی( ) هر
تشریح ال واریانس سفاهه (

 γنشان هاهه یشوه .هر ای جا

) با نسب

دار  γبرابر با  1/33با احفما خطای نزهیک صار( )1/1 4اس  .ب ابراین ،ع تاهاری ایتن نستب هر
سطح اطم ان  4هرصد را نشان یههد .این نف جا حاای از این اس اا هل ل اصلی اخفال عملکره
شع ناشی از آثار نااارایی  Uبوهه و سهم خطای تصاهیی  Vبس ار اوچتکتتر است  .ایتن
نشانهه ده همگرایی د

رز تصاهیی با سم

د

نف جا نشان یههد سهم خطاهای تصاهیی اا هر ا فتر

تدار از γ

رز قطعی هر نمونتا توره بررستی است  .ایتن
تدیری ن ستف د ،هر تتابع تول تد اثتر بست ار

ناچ زی بر تول د هاره؛ باطوری اا فغ رهای لحاظشده هر تابع تول د با زان قابل توجهی توانسفا اس
نوسانهای سفانده را توض ح هاهه و خطاهای تصاهیی را ااهش ههد.

______________________________________________________
 .ب انگر انحرا هر زان نااارایی و ب انگر تغ رات هر جزء اخفال با هل ل عوا ل تصاهیی اس .
 .اگر دار آ اره گا ا صار باشد ،با این ع اس اا صار بوهه و ن ازی با وارهارهن جزء نااارایی هر د ن س .
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جدول  .5نتایج برآورد پارامترهای مدل با روش مرز تصادفی
برآورد پارامترهای تابع ارزش افزوده تمام شعب

متغيرها

/114
()1/8 1

K

- / 4
()1/111
- /411
( )1/18
/311
()1/114
/11
( )1/1
1/980
)(0/009
2/028
)(0/002
1/133
()1/8 3
3/001
)(0/064
8/11
)(0/003
- / 3
)(0/006
-2/320
)(0/032
-1/302
)(0/320
2/412
)(0/007
0/371
()0/021

 ( Dفغ ر جازی)

1/114
()1/1 4

(واریانس جزء نااارایی)

0/881
)(0/043
/81

اخذ :حاسبات این پژوهش.

(γنسب واریانس جزء نااارا با ال واریانس)
(LRآ اره آز ون نسب هرسف مایی)
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برای باهس

آورهن اشش هریک از نهاهههای تول د باید از تابع تول تد یع تی همتان تد

،

نسب با هریک از عوا ل تول د شفق جزئی بگ ریم.
ب ابراین ،با توجا با پارا فرهای برآورهی ،اشش نهاهههای تول د با تاک ک عوا تل هر ستطو
فوس

 ،ارائا شده اس  .نکات جال توجا هر این جدو  ،باالبوهن اشتش انتواع

فغ رها هر جدو

ن روی اار با تاک ک تحص الت و پای نبوهن اشش تول دی سر ایا اس  .با ب ان هیگر ،اشش تول تد
ال نسب با سر ایا برابر  1/13باهس آ ده اس  .ب ابراین ،با  1هرصد ایزایش هر نهاهه سر ایا (با
حاظ نهاههها و شرای هیگر) تول د ال ت ها با زان  1/3هرصد ایزایش ییابد .اشش جزیتی تول تد
ال نسب

با ن روی اار با تحص الت هیپلم و پای نتر برابر با 1/8باهس آ ده اس اا با طور قابل

الحظاای باالتر از اشش تول د ال نسب

با سر ایا اس  .همچ ن ،اشش جزیتی ن تروی اتار بتا

تحص الت یوق هیپلم برابر با 1/ 3هرصد باهس

یآید؛ ا ا ب شفرین دار اشش جزئی از آن ن روی

اار با تحص الت ل سانس و باالتر (برابر  )1/14اس  .ب ابراین ،ایزایش یک هرصدی این نهاهه ب شتفرین
ایزایش هر تول د ال را با زان  1/14هرصد هر پی هاره.
جدول .2کشش توليد کل نسبت به نهادههای توليد
کشش

متغيرها

1/13

سر ایا()K

1/8

ن روی اار با تحص الت هیپلم و پای نتر ( )

1/ 3

ن روی اار با تحص الت یوق هیپلم (

1/14

ن روی اار با تحص الت ل سانس و باالتر (

)
)

 .6بررسی کارایی فنی شعب بانک ملی شهر تهران
با طور الی ،روش تحل ل رزی تصاهیی برای حاسبا اتارایی نستبی ب گتاههتا توره استفااهه قترار
یگ ره اا هر آن اارایی باهس
هم ن هل ل ،اارایی باهس
برآوره اارایی شع

آ ده نف جا ایسا ب گاههای وره طالعتا بتا یکتدیگر است  .بتا

آ ده با اسفااهه از روش رزی تصاهیی نسبی بوهه و طلق ن س  .نفتایج

تهران هر سا  838باهس آ ده اس  .از ان شع

وره بررسی ،س د خ دان
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(از شع شما ) و تل ن اجفماعی رازی تهران (از شع غرب) از بتاالترین تزان اتارایی ی تی بتا
زان 1/31برخورهارند .با ب ان هیگر ،این هو شعبا ت هتا  1هرصتد نااتارایی هارنتد .ب تابراین ،قاهرنتد
نهاههای تول دشان را با زان  1هرصد ااهش هاهه ،بدون آنکتا ارزش ایتزوهه شتعبا تغ تر ا تد .هر
نف جا ،از ان تمام شعباهای وره بررسی ،این هو شعبا از نهاهههای وجوه با بهفرین نحو اسفااهه
ارهه و نزهیکفرین شع با رز اارا هسف د .پس از آن ،شعبا پاسداران (از شع شما ) و شعبا نوین
(از شع شرق) با  1/3هرصد اارایی از باالترین زان اارایی ی ی برخورهارند .ب ابراین ،این هو شعبا
ن ز قاهرند بدون از هس هاهن سطح سفاهه (ارزش ایزوهه یعلی) نهاهههای خوه را با طور فوست بتا
زان  1هرصد ااهش هه د .شعبا اارگر شتمالی (از شتع شتما ) بتا  1/3اتارایی ی تی و شتع
رها اه و ظار (از شع

شما ) ن ز با  1/31اارایی ی ی هر رتباهای بعدی قرار هارند .همانطتور اتا

شخص اس  ،ب شفرین زان اارایی ی ی از آن شع شما اس .
همچ ن ،شاهدات نشان یههد امفرین زان اارایی ی ی برای تدان شتوش (از شتع
ج وب) با زان  1/81با ثب

رس ده اس  .این زان از اارایی ی ی حاای از هوربوهن یاصلا شتعبا

دان شوش از رز ااراس  .با ب تان هیگتر ،تزان اتارایی ی تی 1/81ب تانگر استفااهه نتا طلوب از
نهاهههای تول د اس .
شاهدات پژوهش حاای از این اس اا انگ ن اارایی شع

شما برابر با  1/33و انگ ن

اارایی شع ج وب برابر با  1/3اس  .این تااوت را یتوان با این صورت توج تا نمتوه اتا شتع
شما از وقع

اقفصاهی طلوبتری برخورهارند ،هر حالی اا ساا ان ط ا ج وب با لحاظ الی

توانایی سپرههگذاری باالیی ندارند ،هر نف جا ،شع

شما از توانایی باالتری برای جذب ارزش ایزوهه

(اا از جمع خالص انواع سپرههها باهس آ ده اس ) برخورهارند.
همچ ن ،انگ ن اارایی تمام شع برابر با 1/34باهست
بانسب

آ تده اتا نشتانهه تده عملکتره

طلوب شع بانک لی اس  ،با این ع ا اا با طور فوس شع بانک لی قاهرند بدون از

هس هاهن سفاهه (ارزش ایزوهه) نهاهههای خوه را با اندازه  1/ 4ااهش هه د.
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 .7نتيجهگيری و ارائه پيشنهادها
هد از این پژوهش بررسی زان بهره وری شع

خفلف بانک لی هر شهر تهتران بتوه .از آنجتا اتا

یکی از راههای حاسبا زان بهرهوری بررسی اارایی ی ی و بازهه با
ا

اارایی ی ی و بازهه با

برای شع

ا

اس  ،هر این الا زان

خفلف وره تجزیا و تحل ل قرار گریت ؛ ا تا انتدازهگ تری

اارایی هر ؤسسات خد اتی همچون ب ما و بانک با هل ل اه

نا لمو

هاهه و سفاههها همواره با

چالش اساسی واجا بوهه و برای ؤسستات ختد ات تالی ایتن وضتوع هاللت هاشتفا ،از ایتن رو،
اندازهگ ری آن شکلساز اس  .ب ابراین ،اقفصاههانان همواره هر وره یتک تعریتف استفانداره هربتاره
نهاههها و سفاههها هر یعال

های خد ات الی اتاتاق نظتر ندارنتد .هر ایتن پتژوهش از نگترش ارزش

ایزوهه بف ی بر تابع ترانسلوگ و روش اقفصاهس جی رزی تصاهیی ) (SFAبرای تحل ل و رتباب دی
شع بانک لی هر شهر تهران هر سا  838اسفااهه شده اس  .ن روی اار با تاک ک تحصت الت و
جموع ارزش ا الک و ا وا با ع وان نهاههها و جموع انواع سپرههها پس از استر ذختایر قتانونی و
سوههای فعل ا با ع وان سفانده وره اسفااهه قرار گریفااند.
برآوره پارا فرهای برآورهی با روش حدااثر هرسف مایی نشان یههد اشش ارزش ایزوهه،
نسب

با سر ایا برابر ،1/13نسب

با ن روی اار با تحص الت هیپلم و پای نتر برابر با  ،1/8نسب

نهاهه ن روی اار با تحص الت یوق هیپلم برابر با  1/ 3و سرانجام ،نسب

با

با ن روی اار با تحص الت

ل سانس و باالتر برابر با 1/14اس  .ب ابراین ،ن روی اار با تحص الت ل سانس و باالتر ؤثرترین نهاهه بر
ارزش ایزوهه ش اخفا یشوه ،هر نف جا ،با توجا با اهم
یعال

این نهاهه هر تابع تول د ،جذب آن برای

های تخصصی بانکداری هر اولوی قرار هاره.
پارا فر گا ا اا ب انگر سهم واریانس نااارایی هر تابع تول د بوهه ،برابر با  1/33با خطای ع ار

 1/118باهس

آ ده اس  .سهم باال هر واریانس ال خطا نشان یههد جزء نااارایی شاهده شده،

سهم اصلی هر تااوت سفانده شع
تابع تول د رزی هالل

هاره و سهم عوا ل تصاهیی ت ها

 1/هرصد اس  .نفایج برآوره

بر آن هاره اا جموع اششهای جزئی برابر با  1/31اس

قرارگریفن بانک لی هر رحلا بازههی ااه ده نسب

با

ا

اا با ع ای

(یا رحلا صعوهی هزی ا فوس
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بل د دت) اس  .ب ابراین ،یک هرصد ایزایش هر تول د باعث ایزایش ب ش از یک هرصد هر هزی ا تول د
یشوه.
از ایسا اارایی تمام شع

بانک لی شهر تهران ،شتع

ست د خ تدان و تتل ن اجفمتاعی

رازی تهران با  1/31باالترین زان اارایی را با خوه اخفصاص هاههاند .ب ابراین ،این شع ت ها از 1
هرصد نااارایی برخورهارند اا قاهرند بدون از هس هاهن سفاهه یعلیشان با طور فوس  1هرصد از
نهاهههای خوه را ااهش هه د .امفرین زان اارایی ربوط بتا شتعبا تدان شتوش بتا  1/81اتا
پای نترین زان اارایی ی ی را هاره .هر نف جا ،از ب ن شع

وجوه ،س د خ تدان و تتل ن اجفمتاعی

راز نزهیکفرین شع با رز اارا ( ح ی هم داری تول د) بوهه و شعبا تدان شتوش هورتترین
شعبا با رز ااراس .
از ایسا نسبی اارایی شع شما و ج وب تهران این نف جا باهس آ د اا با طور فوس
اارایی شع

شما برابر با  1/33و شع

شما هر جذب انواع سپرههها و دیری

ج وب برابر با  1/3اس  .ب ابراین ،با طور فوست شتع
ابع و نهاههها بهفر عمل ارههاند .بترای بررستی و ایستا

عملکره شع هرجا باال و پای ن از فغ ر جازی اسفااهه ارهیم و نفایج حاای از ع اهاری این تااوت
اس  .با ب ان هیگر ،شع با هرجا مفاز و الف باطور ع اهاری اتاراتر از شتع بتا هرجتا پتای نتتر
هسف د .هر نهای  ،شایان با ذار اس
اارا ان شع

اا تااوت هر اارایی شع

را نمیتوان با عملکره تدیری یتا

رتب هانس  ،بلکا با نظر یرسد اا هرجتا شتعبا و حتل جغرای تایی آنهتا ن تش

اساسی هر تااوت ااراییها و هر نف جا بهرهوری هاشفا باشد.
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