فصلنامـه اقتصاد مالی
سال  / 31شماره  / 13پائیز 3131

تعيين عوامل مؤثر بر ناكارايي هزينه در بانكها
(مطاله موردی :بانكهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

مهرداد نعمتي
تاریخ دریافت8836/40/93 :

تاریخ پذیرش8836/45/84 :

سيد علي اكبر طباطبايي

1

2

چكيده
هدف تحقیق حاضر بررسی تعیین عوامل مؤثر بر ناکارایی هزینه در بانکهاي خصوصی است .جامعه
آماري این تحقیق کلیه بانکهاي خصوصی کشور میباشد که با توجه به در دسترس بودن اطالعات و
دادههاي موردنیاز در بازه زمانی سالهاي  8811تا  8838تعداد  3بانک (اقتصاد نوین ،پارسیان ،پاسارگاد،
سامان ،سرمایه ،تجارت ،ملت ،رفاه کارگران و صادرات ایران) انتخاب شدهاند .نتایج این بررسی نشان میدهد
که بانک هاي موجود در نمونه به طور متوسط ناکارایی  5396درصدي را تجربه میکنند .عوامل خاص هر
شرکت نقش پررنگتري نسبت به متغیرهاي رشد اقتصادي و تورم در ارتباط با ناکارایی هزینه در بانکها ایفا
میکنند.
واژههاي كليدي :ناکارایی هزینه ،بانکهاي خصوصی ،عوامل خاص شرکت ،عوامل کالن اقتصادي.
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 -1مقدمه
صنعت بانکداري یکی از بخشهاي بسیار مهم در هر سیستم اقتصادي است ،چرا که توسعه مالی و به
طور خاص سیستم بانکی منجر به رشد اقتصادي میشود .نقش سیستم بانکی در تأمین مالی اقتصاد مستلزم
این است که این صنعت عملکرد کارا و اثربخش داشته باشد .کارایی سیستم بانکی بدین معناست که این
سیستم قادر به فراهم کردن خدماتی است که منجر به تأمین مالی با بهاي تمام شده کمتر می شود .کارایی
مفهومی مهم در اقتصاد است که نماینده معیاري براي موفقیت در تخصیص منابع است.
بانکها به عنوان یکی از مهم ترین نهادهاي مالی ،وظایف مهمی را در اقتصاد به عهده دارند که شامل
تجهیز سپردهها ،واسطهگري و تسهیل جریانات پرداخت ،تخصیص اعتبارات و  ...است .در کشورهاي کمتر
توسعه یافته و اقتصادهاي در حال گذار ،که داراي بازارهاي مالی توسعهیافته نیستند ،بانکها عموماً تنها
نهادهایی هستند که قادر به واسطهگري مالی بوده و میتوانند با ارائه روشهاي گوناگون اعتباري به کاهش
ریسک سرمایهگذاري کمک کنند .از این رو ،سالمت و کارایی نظام بانکی همیشه مورد توجه بوده است ،زیرا
به همان نسبتی که بانکهاي کارا و سالم می توانند در رشد و توسعه اقتصادي مؤثر باشند ،ناسالم بودن و
عملکرد بد آنها نیز میتواند باعث ایجاد بحرانهاي مالی و اقتصادي شود (لوین.)8331 ،8
نظام بانکداري ایران پس از انقالب اسالمی دچار دگرگونی شد ،تمامی بانکهاي خصوصی از این بازار
کنار گذاشته شدند و بانک هاي دولتی به فعالیت خود ادامه دادند .با گذشت زمان مشخص شد که مدیریت
دولت در بخش بانکی نیز مشابه مدیریت دولتی سایر بخشها از کارایی برخوردار نیست .لذا مسئوالن نظام
به این نتیجه رسیدند که امکان فعالیت بخش خصوصی در سیستم بانکی را فراهم کنند .بر این اساس با
شروع فعالیت بخش خصوصی در نظام بانکی از سال  8814به بعد و همچنین تصویب سیاستهاي کلی اصل
 00قانون اساسی به منظور افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و ارتقاي رقابت و کارایی سیستم بانکی
از پویایی بیشتري برخوردار گردید بدین روي مطالعه تأثیر این اقدامات بر کارایی در بخش بانکی داراي
اهمیت می شود .هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر ناکارایی هزینهاي بانکهاي خصوصی در طی
سالهاي  8811الی  8839میباشد .بدین منظور از اطالعات موجود در ترازنامه ،صورت سود و زیان و
گزارش عملکرد  3بانک خصوصی استفاده شده است .ناکارایی هزینه در این تحقیق بر اساس تعریف
حسابداري از مفهوم کارایی هزینه صورت می پذیرد .روش محاسبه این معیار آسان است و فاقد بسیاري از
ضعفهاي روششناسی نظیر توزیع کارایی و تکنیکهاي محاسبهاي میباشد و در سیستم بانکی بسیاري از
کشورها نظیر کشورهاي حوزه  9ASEANمورد استفاده قرار میگیرد.
اهداف خاص این پژوهش عبارتند از:
 )8تعیین ویژگی هاي خاص بانک و متغیرهاي کالن محیط اقتصاد که ممکن است بر ناکارایی هزینه در
بانکها اثرگذار باشد.
 )9بررسی اثر عوامل خاص بانک بر ناکارایی هزینه بانک.
 )8بررسی اثر متغییرهاي کالن اقتصادي مانند رشد اقتصادي و نرخ تورم بر ناکارایی هزینه.
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 . 0 )0بررسی این موضوع که کدامیک از عوامل خاص بانک و یا عوامل خارجی بر ناکارایی هزینه در
بانکها اثر بیشتري دارند.
 -2ادبيات تحقيق
کارایی مفهومی مهم و معیاري اساسی در تخصیص منابع است .کارایی نسبتی است بین منابع و
هزینهها که با تخصیص آن میتوان به نتایج مطلوب فعالیتها دست یافت .در یک نگاه کلی یک بنگاه کارا،
بنگاه تولیدي است که کاالي خود را سریع ،یکنواخت و با حداقل اتالف منابع تهیه میکند .بر این اساس دو
نوع کارایی را میتوان متصور بود؛ کارایی تکنیکی و کارایی اقتصادي (امیري.)8814،
مفهوم کارایی اقتصادي زمانی است که وروديها به شکلی استفاده شوند که بهاي تمام شده خروجیها
کاهش پیدا کند .بر خالف کارایی مهندسی یا تکنیکی ،در کارایی اقتصادي میتوان فرآیندهاي تولید مختلف
را با هم مقایسه نمود .رقابت معموالً توسط اقتصاددانان به عنوان عاملی در نظر گرفته میشود که شرکتها
را در حرکت به سمت کارایی ترغیب میکند .کارا بودن باعث میشود که شرکتها در استفاده از منابع
کمیاب به بهترین شکل ممکن عمل کنند  ،بقا یابند و به موفقیت دست پیدا کنند.
ادبیات موضوع موارد اثرگذار بر موضوع ناکارایی هزینه را به دو دسته تقسیم میکنند .عوامل داخلی و
عوامل خارجی .عوامل داخلی شامل نقدینگی ،سطوح ذخیرهگیري ،نسبت کفایت سرمایه ،اندازه بانک و
ساختار هزینه میباشد؛ عوامل خارجی نیز شامل رشد اقتصادي و تورم میباشد .کارایی سیستم بانکی نقش
به سزایی در توسعه مالی کشورها ایفا میکند .یک سیستم بانکی کارا میتواند وامهایی با بهترین نرخ فراهم
کند چرا که تفاوت بین نرخ بهره سپرده ها و نرخ وامهاي اعطایی ناچیز است .حاشیه خالص بهره باالتر اغلب
منجر به ناکارایی هزینه می شود چرا که در این حالت توانایی در کسب سود باالتر علی رغم محدودیتهاي
اقتصادي موجود ،فشار کمتري در بدست آوردن کارایی بهینه ایجاد میکند و بانک این آزادي عمل را پیدا
میکند که ناکاراتر عمل کند و شاید به همین دلیل است که بانکهایی که در کشورهایی با حاشیه خالص
بهره باالتر فعالیت می کنند معموالً ناکاراتر هستند و این امر اثر منفی بر توسعه مالی کشورها دارد که از
طریق شاخص وام ها بر رشد اقتصادي اندازه گیري می شود .هچنین ،این مسئله موجب کاهش
سرمایهگذاريها و فعالیتهاي اقتصادي بالفعل نسبت به توان بالقوه آن خواهد شد.
 -3پيشينه پژوهش
طاهر 8و همکاران ( )9489تحقیقی با عنوان "عوامل مؤثر بر بانک و ناکارآمدي هزینه در بانکداري
 "ASEANانجام دادند .نتایج نشان میدهد که  63درصد بانکها در ویتنام کمترین هزینه ناکارآمدي نسبت
به بانکها در سایر کشورهاي آسیایی دارند.شویگر و لیبرگ ( )9443از چارچوب مخاطرات اخالقی استفاده
کردند و نتیجهگیري کردند که انتظار میرود بانکهایی با سرمایه پایینتر ریسک باالتري تحمل کنند و به
دنبال روشهایی براي به دست آوردن بازدهیهاي با ریسک باالتر باشند ،که میتواند منجر به ورشکستگی
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بانک گردد .شویگر و لیبرگ ( )9443به بررسی منافع هزینههاي پایینتر واسطههاي مالی در اقتصاد
پرداختند .بحث مقررات سرمایه را میتوان مهمترین محور مقررات بانکی دانست .میتوان نوعی همگرایی
جهانی را در بین بانکهاي جهانی پس از معرفی مقررات سرمایه در توافقنامه بازل مشاهده کرد.
کازمن ( ) 9443اظهار داشت؛ نسبت کفایت سرمایه نه تنها به عنوان معیار رعایت مقررات بانکی در نظر
گرفته میشود بلکه همچنین به عنوان یک شاخص رایج براي اعتبار بانکها در نظر گرفته میشود .به طور
خالصه ،الزامات کفایت سرمایه معیاري براي مهار بانکها به منظور تحمل ریسک بیش از حد توان سرمایه
آنها است.
کریم ( )9448بیان میکند که بانکهاي بزرگتر بیشتر تمایل به کارایی هزینه دارند .دو گزینه محتمل
در خصوص وضعیت سرمایه بانک بر کارایی وجود دارد .از یک سو ،سرمایه باالتر به معنی اعتبار باالتر است،
اعتبار باالتر بدین معنی است که بانک با هزینه پایینتر میتواند اقدام به اخذ اعتبار کند و در نتیجه کارایی
هزینه افزایش پیدا میکند .از سوي دیگر؛ نسبت سرمایه باالتر میتواند بدین معنی باشد که بانک مجبور به
نگهداري داراییهاي ریسکی کمتري است که این خود منجر به تولید درآمد کمتر می شود و این شرایط
نسبت را باالتر میبرد .زمانی که کارایی با نسبت هزینه به درآمد اندازه گیري می شود شرایط اشاره شده
منجر به کاهش کارایی میشود .اثر اندازه بر کارایی نیز واضح است .آنها ارتباط مثبتی با یکدیگر دارند .در
مطالعات داخلی صادقی عسگري ( )8839در پژوهش خود با نام "عوامل مؤثر بر ناکارایی هزینه در
بانکهاي ایرانی" نشان داد که بانکهاي موجود درنمونه به طور متوسط ناکارایی  % 53را تجربه می کنند.
همچنین ارتباط مثبت و معناداري بین نسبت ناکارایی هزینه و هزینه هاي پرسنلیوجود دارد اما بین متغیر
مستقل و سایر متغیرهاي تحقیق ارتباط معناداري مشاهده نگردید.خداداد کاشی و حاجیان ( )8838در
تحقیقی با عنوان " ارزیابی کارایی هزینهاي در صنعت بانکداري ایران طی سالهاي  "8814-8815نتیجه
گرفتند که متوسط ناکارایی هزینهاي طی دوره مورد بررسی از ( )4/99در سال  8814به (  )4/81در سال
 8815افزایش یافته و مقدار ناکارایی بانکهاي خصوصی کمتر از بانکهاي دولتی است.عیسیزاده و شاعري
( )8813در مطالعه اي تحت عنوان " تأثیر برخی عوامل نهادي بر کارایی و هزینهي نظام بانکی در ایران"،
تأثیر تورم و ثبا ت سیاسی رابر کارایی نظام بانکی ایران با استفاده از دو روش تابع مرزي تصادفی و خود
رگرسیون مورد مطالعه قراردادند .نتایج حاکی از این است که در طی دوره زمانی  8816-8816شاخص
تورم تأثیر منفی و ثبات سیاسی تأثیر مثبت بر کارایی نظام بانکی ایران داشته است.ابریشمی و همکاران
( ،) 8811با استفاده از تکنیک تابع پارامتریک اقتصادسنجی و تابع هزینه مرزي تصادفی ترانسلوک به
تخمین میزان کارایی شعب بانک ملت در دوره زمانی  8814الی  8819پرداختند .نتایج تحقیق مزبور نشان
میدهد که در دوره زمانی فوق بانک ملت تنها  %1ناکارایی هزینهاي داشته است .اخالقی ( ،)8811با به
کارگیري تکنیک حداقل مربعات معمولی اصالح شده توابع تولید مرزي سه بانک تجاري عمده کشور را در
یک دوره سیساله تخمین زد .نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که در سالهاي 8801 -8865
کارایی نظام بانکی ،در بخش بانکهاي تجاري کشور روندي صعودي داشته و در سالهاي 8865-8818
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کارایی بانکهاي مزبور روندي نزولی را تجربه کرده است .از سال  8818تا  8816نیز با اندک
نوساناتیکارایی نظام بانکی بهبود نسبی یافته است.
در تمام پژوهشهاي انجام شده در ایران به بررسی کارایی و یا ناکارایی سیستم بانکی و یا شعب یک
بانک خاص پرداخته شده است؛ در ادبیات موجود تحقیقی مشاهده نگردید که به بررسی عامل مؤثر بر
ناکارایی هزینه در سیستم بانکی پرداخته باشد.
 -4روش شناسي پژوهش
ارزیابی کارایی هزینه در بانکها فرآیند پیچیدهاي است که شامل ارزیابی تعامالت در محیطی است که
بانک در آن فعالیت میکند .اخیراً روش اولیهاي براي ارزیابی عملکرد داخلی بانکها استفاده میشود که در
آن دادههاي حسابداري آنالیز میشوند .نسبتهاي مالی معموالً درک بهتري و وسیعتري از شرایط مالی
بانک فراهم میکند ،چرا که این نسبتها از دادههاي حسابداري منعکس شده در ترازنامه و سایر صورتهاي
مالی بانک ،مستخرج شدهاند .هدف این پژوهش کشف رابطه بین متغیرهاي عملیاتی در یک دسته بانک
نمونه است که نوع دادههاي آن تاریخی است .ابزارهاي این تحقیق به بررسی وجود رابطه همبستگی بین
متغیرها و تحلیل رگرسیون از طریق دادههاي ترکیبی پانل دیتا میپردازد .و لذا آزمونهاي  Fلیمر و
هاسمن ضرورت می یابد .این مطالعه هر دو جنبه خرد و کالن مؤثر بر کارایی هزینه در بانکها را ترکیب
کرده است .بر اساس تئوري اقتصاد صنعتی ،رشد واقعی  GDPو اندازه بانک مهمترین عوامل کالن اقتصادي
اثرگذار بر بانک ها هستند .بر اساس تئوري نمایندگی یک ارتباط منفی بین سرمایه و کارایی بانک پیشبینی
می شود .این مطالعه بر آن است تا بین فاکتورهاي خاص هر شرکت و عوامل کالن اقتصادي با کارایی هزینه
ارتباطی بیابد .چارچوب کلی پژوهش حاضر برگرفته از مطالعات قبلی صورت پذیرفته توسط لوئیس ،ولدیز،
واسیلیوس و متاکساس ( )9489است که بازار بانکی یونان را مورد بررسی قرار دادهاند.
 -1-4فرضيه هاي تحقيق
فرضیههایی که مورد آزمون قرار میگیرد عبارتند از اینکه کارایی هزینه با عوامل خاص شرکت نظیر
اندازه ( ،)-/+کفایت سرمایه ( ،)-هزینههاي پرسنلی ( )+و نقدشوندگی ( )-/+ارتباط دارد .براي عوامل کالن
اقتصادي انتظار می رود رشد اقتصادي ارتباط ( )+با کارایی هزینه داشته باشد و تورم نیز ارتباط ( )-با
سودآوري داشته باشد .جدول شماره ( )9به بیان فرضیههاي تحقیق میپردازد.
فرضيه  :1ارتباط منفی و معنادار بین رشد اقتصادي و کارایی هزینه وجود دارد.
فرضيه  :2ارتباط معنادار و مثبتی بین تورم و کارایی هزینه وجود دارد.
فرضيه  :3ارتباط معنادار و مثبتی بین اندازه داراییهاي بانک و کارایی هزینه وجود دارد.
فرضيه  :4ارتباط معناداري بین نسبت هزینههاي پرسنلی به کل هزینهها و کارایی هزینه وجود دارد.
فرضيه :5ارتباط معناداري بین نسبت کفایت سرمایه و کارایی هزینه وجود دارد.
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 63پائيز 1631

/ 321

تعيين عوامل مؤثر بر ناکارایی هزینه در بانکها (مطاله موردی :بانکهای پذیرفته ...

فرضيه :6ارتباط معناداري بین وضعیت نقدینگی و کارایی هزینه وجود دارد.
 -2-4مدل تحقيق
براي بررسی عوامل مؤثر بر کارایی هزینه در بانکهاي ایرانی از یک رگرسیون خطی ساده استفاده شده است
رانشان میدهد یعنی:
که رابطه خطی بین متغیر وابسته ) (Yو متغیر هاي توضیحی
+. . . . +
رابطه ()8
که ها در این رگرسیون ضرایب رگرسیونی و
فرمولبندي شود:
رابطه ()9

+

+

جمله خطاست .در بررسی حاضر مدل میتواند به شکل زیر
+

+

+

 :نسبت هزینه به در آمد
 :اندازه داراییهاي بانکها
 :نسبت هزینههاي پرسنلی به هزینه کل
 :نسبت کفایت سرمایه
 :نقدینگی ،که طبق تعریف نسبت دارایی نقد به وجوه سپرده درنظر گرفته میشود.
 :رشد اقتصادي ،که شاخص تولید ناخالص داخلی به کار گرفته میشود.
:تورم ،که طبق تعریف شاخص قیمت مصرفکننده به عنوان تورم در نظر گرفته میشود.
 -3-4متغيرهاي تحقيق
متغیرهاي استفاده شده در این تحقیق برگرفته شده از مطالعات تئوریک و تجربی پیشین است .دو
دسته از متغیرها در این مطالعه به کار گرفته شده اند .دسته اول متغیرهایی هستند که مستقیماً از ترازنامه و
صورت سود و زیان بانکها استخراج شدهاند که این دسته از متغیرها ویژگیهاي خاص هر بانک را نشان
میدهند .دسته دوم؛ دادههایی هستند که نشاندهنده شرایط اقتصادي است که بانک در آن محیط به
فعالیت میپردازد .داده هاي خاص هر بانک و عوامل کالن اقتصادي از اطالعات ارائه شده توسط بانک مرکزي
مستخرج شده اند .متغیرهاي استفاده شده و تعریف هر کدام در جدول ذیل ارائه شده اند.
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جدول  -1معرفي متغير هاي پژوهش
تعريف

متغير

مقياس

منبع داده

CIR

درصد

سطح بانک

نسبت هزینه به درآمد

درصد

سطح کشور

رشد اقتصادي

ECGR

درصد

سطح کشور

شاخص قیمت مصرفکننده/نرخ تورم

INFL

لگاریتم

سطح بانک

لگاریتم طبیعی داراییها

LASSET

درصد

سطح بانک

هزینههاي پرسنلی به کل هزینهها

PERSTEX

درصد

سطح بانک

نسبت کفایت سرمایه

CAR

درصد

سطح بانک

داراییهاي نقد به وجوه سپرده

LIQUID

 -4-4قلمرو پژوهش
جامعه آماري پژوهش شامل بانکهاي خصوصی فعال طی سالهاي 8811تا  8838است؛ به طوري که
در ابتدا جامعه آماري پژوهش بانکهاي خصوصی (اقتصادنوین ،کارآفرین ،سامان ،رفاه کارگران ،صادرات
ایران ،سرمایه ،تجارت ،ملت ،پارسیان ،سینا ،آینده ،گردشگري ،انصار ،دي ،شهر ،ایران زمین و قوامین)
میشد ،اما پس از انجام مطالعات اکتشافی اولیه ،بانکهاي رفاه کارگران ،شهر ،سینا ،آینده ،گردشگري،
انصار ،ایران زمین و قوامین به دلیل عدم ارائه اطالعات الزم از نمونه اولیه حذف شدند و بانکهایی انتخاب
شدند که به لحاظ قابلیت مقایسه ،داراي سال مالی مشابه منتهی به پایان اسفند ماه باشند .با رعایت شرایط
فوق از میان مجموعه بانکهاي واجد شرایط ،در نهایت تعداد  3بانک خصوصی :سرمایه ،سامان ،اقتصادنوین،
پارسیان ،پاسارگاد ،تجارت،کارآفرین ،صادرات ایران ،ملت (درسالهاي  8811تا  )8838به عنوان نمونه
تحقیقآماري انتخاب شدند.
 -5نتايج برآورد الگو
 -1-5آمار توصيفي
نسبت هزینه به درآمد ( )CIRمعیاري است براي سنجش میزان کارایی بانک در ایجاد درآمدهاي خود؛
باالتر بودن این نسبت نشانگر ضعیف بودن کارایی در این بانکها است .معیار نسبت هزینه به درآمد به
عنوان معیار کارایی در نظر گرفته شده است .دادههاي تجربی نشان دادهاند که مقدار میانگین براي نسبت
هزینه به درآمد برابر 49536است با انحراف معیاري معادل  49930به طور عمومی باید گفت براي ایجاد هر
یکصد واحد درآمد باید  5396واحد هزینه متقبل شد .به این معنی که به طور متوسط بانک ها باید %53
هزینه براي به دست آوردن درآمد ،خرج کنند.
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جدول  -2خالصه آمار توصيفي الگوي كارايي هزينه ها
ميانه

انحراف معيار

كمترين

بيشترين

متغير

ميانگين

49930

-49191

89884

49401

-49451

49456

CIR

49536

49198

EGRW

49484

49484

49841

49801

INFL

49994

49986

49435

809888

LASSET

899691

899636

49301

849868

PERSTEX

49918

49964

49810

-49813

49636

CAR

849131

39956

19399

-19084

889994

LIQUID

49486

49489

49488

49448

49431

منبع :یافتههاي پژوهشگر

براي آزمون فرضیهها از مدل رگرسیونی زیر استفاده میشود:

قبل از برازش مدل با استفاده از آزمونهاي چاو و هاسمن نوع مدل را مشخص میگردد.
 -2-5آزمون چاو
چاو ( ،) 8354آزمونی را معرفی کرد که براي انتخاب بین مدل ادغام شده و مدل پانلی مورد استفاده قرار می
گیرد .مفروضات این مدل عبارتند از:

دراین آزمون ،فرضیه صفر بیانگر یکسان بودن ضرایب و عرض از مبدأ در شرکتهاي مورد بررسی بوده و
از این رو رد فرضیه صفر مبین استفاده از مدل پانلی و عدم رد فرضیه صفر بیانگر استفاده از مدل ادغام شده
می باشد.نتایج این آزمون در جدول زیر آمده است که بیانگر رد فرضیه صفر و لزوم استفاده از مدل پانلی
براي این گروه از دادهها میباشد.
جدول  -3نتايج آزمون چاو
آماره آزمون

آزمون اثر

093319

F
***

معنیدار در سطح  6درصد( ،منبع :یافتههاي پژوهشگر)
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 -3-5آزمون هاسمن
با توجه به اینکه آزمون چاو روش پانلی را تأییدکرده است ،باید از بین دو روش تخمین دادههاي پانلی
یعنی روش اثرات ثابت و روش اثرات تصادفی یکی انتخاب شود .براي این منظور در دادههاي پانلی از آماره
آزمون هاسمن استفاده میکنند .مفروضات این مدل عبارتند از :

نتایج به دست آمده از آزمون ها سمن که در جدول زیر آورده شده است ،دال بر قبول فرض صفر و انتخاب
روش اثرات تصادفی میباشد.
جدول  -4نتايج آزمون هاسمن
آماره آزمون
498889

8891034

*** معنیدار در سطح  6درصد( ،منبع :یافتههاي پژوهشگر)

 -4-5برازش مدل
خالصه نتایج مدل شامل مقدارضریب تعیین  ،تعدیل شده و همچنین انحراف استاندارد به دست
آمده براي هر مدل رگرسیونی و برآورد ضرایب مدل و آزمون معنیدار بودن آنها در جدول زیر ارایه شده
است که در آن مقدار ضریب تعیین و تعدیل شده نشان داده شده و ضریب تعیین نشاندهنده این
موضوع است که تغییرات ناشی از رگرسیون چه درصدي از تغییرات کل را به خود اختصاص میدهد .آزمون
معنیداري مدل به صورت زیر است:
مدل معنی دار نیست

{

مدل معنی دار است

جدول شماره ( :)5نتايج برازش مدل
تعديل شده
49511

49581
***

انحراف استاندارد

آماره F

49861

889681

***

494448

معنیدار در سطح  6درصد( ،منبع :یافتههاي پژوهشگر)

 -5-5آزمون معنادار بودن ضرايب
هرگاه در مدل رگرسیون هر ضریب معنیدار نشود بدین معنی است که در مدل رگرسیون آن متغیر بر
به دست آمده در جدول که در مقابل
روي متغیر وابسته اثر ندارد که این آزمون با استفاده از
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هر ضریب نوشته شده انجام میشود بدین صورت که اگر
و اگر

بیشتر از

کمتر از

باشد ضریب معنیدار شود

باشد ضریب معنیدار نمیشود.
{

جدول  -6خالصه نتايج مدل رگرسيوني
متغير

ضريب

انحراف

مقدار

استاندارد

آماره

r2

ثابت مدل

89196

49535

99013

*** 49481

ECGR

-49111

49050

-89113

***

INFL

49851

49001

49819

LASSET

-49891

49461

-99998

49403

49189
***
***

49488

PERSTEX

89583

49836

19934

CAR

49499

49488

89138

*** 49403

819960

39115

89156

49411

LIQUID
***

494448

معنیدار در سطح  6درصد( ،منبع :یافتههاي پژوهشگر)

 -6- 5تحليل رگرسيون
طبق جداول باال مدل رگرسیونی با توجه به آماره  Fو  P  Valueبه دست آمده معنیدار است که این
موضوع بیانگر معنی دار بودن مدل است که براي تعیین اثر هر یک از این متغیرها در ادامه آزمون معنیداري
ضرایب انجام و اعتبار مدل را نیز از طریق ضریب تعیین مشخص میشود.از طرف دیگر با توجه به مقدار
ضریب تعیین مدل که  49511است میتوان نتیجه گرفت که در حدود  5191درصد تغییر در متغیر وابسته
توسط متغیرهاي مستقل توضیح داده میشود .با توجه به ضریب که برابر با  -49111میباشد و از نظر
آماري معنیدار است بنابراین فرضیه اول در این حالت پذیرفته میشود یعنی:
فرضيه اول " :ارتباط منفی بین رشد اقتصادي و کارایی هزینه وجود دارد".
با توجه به ضریب که برابر با  49851میباشد و از نظر آماري معنیدار نیست بنابراین فرضیه دوم در این
حالت رد میشود یعنی:
فرضيه دوم " :ارتباط معنادار و مثبتی بین تورم و کارایی هزینه وجود ندارد".
با توجه به ضریب که برابر با  -49891میباشد و از نظر آماري معنیدار است بنابراین فرضیه سوم در این
حالت پذیرفته میشود یعنی:
فرضيه سوم " :ارتباط معنادار و مثبتی بین اندازه دارایی هاي بانک و کارایی هزینه وجود دارد".
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با توجه به ضریب که برابر با  89583میباشد و از نظر آماري معنیدار است بنابراین فرضیه چهارم در این
حالت پذیرفته میشود یعنی:
فرضيه چهارم " :ارتباط معناداري بین نسبت هزینههاي پرسنلی به کل هزینهها و کارایی هزینه وجود
دارد".
با توجه به ضریب که برابر با  49499میباشد و از نظر آماري معنیدار است بنابراین فرضیه پنجم در این
حالت پذیرفته میشود یعنی:
فرضيه پنجم " :ارتباط معناداري بین نسبت کفایت سرمایه و کارایی هزینه وجود دارد".
با توجه به ضریب که برابر با  819960میباشد و از نظر آماري معنیدار نیست بنابراین فرضیه ششم در
این حالت رد میشود یعنی:
فرضيه ششم " :ارتباط معناداري بین وضعیت نقدینگی و کارایی هزینه وجود ندارد".
در مرحله بعد براي اطمینان از درستی آزمون ،پیشفرضهاي مدل رگرسیون که عبارت است از آزمون عدم
خودهمبستگی ،آزمون مستقل بودن خطاها ،آزمون ثابت بودن واریانس خطاها و آزمون نرمال بودن خطاها و
متغیر وابسته است انجام میشود و در صورت درست بودن آن نتایج آزمون پذیرفته خواهد شد.
 -6نتيجه آزمون فرضيهها
برازش مدل و آزمون فرضیهها براي بانکهاي خصوصی بیانگر پذیرش فرضیههاي اول ،سوم ،چهارم و پنجم
و رد فرضیههاي دوم و ششم است.
اینک در ادامه به بحث و پیشنهادات کاربردي بر مبناي نتایج حاصله از پژوهش میپردازیم .در فرضیه
( )8بیان میشود ارتباط منفی بین رشد اقتصادي و ناکارایی هزینه وجود دارد ،بر همین اساس انتظار میرود
ناکارایی هزینه زمانی که رشد اقتصادي باالست کاهش پیدا کند .نتایج تحقیق حاکی از آن است که در
حالت نمونه بانکهاي خصوصی ،ارتباط منفی و معنادار بین رشد اقتصادي و نسبت هزینه به دارایی ()CIR
وجود داشته و لذا فرضیه تأیید میگردد .عالمت مثبت نشاندهنده این است که رشد اقتصادي ،ناکارایی را
افزایش میدهد .همچنین احتمال به دست آمده براي آمار ها نشان میدهد که فرضیه اول براي بانکهاي
خصوصی مبنی بر اینکه رشد اقتصادي باعث بهبود کارایی میشود ،تأیید میشود .این فرضیه وجود دارد که
در شرایط رونق اقتصادي از آنجا که بانکها با سهولت بیشتري سرمایهگذار پیدا میکنند در نتیجه میزان
کارایی افزایش خواهد یافت و نتایج نشان میدهد که بین متغیر مستقل رشد اقتصادي و ناکارایی هزینه
ارتباط معناداري در بانک هاي خصوصی وجود دارد .نتایج فرضیه اول با نتیجه تحقیق عبدالمنجیدو همکاران
( )9488که بررسی عوامل ناکارایی هزینه در بانکهاي کشورهاي حوزه  ASEANپرداختند سازگاري ندارد.
همچنین صادقی عسکري ( )8839در پژوهش خود با نام "عوامل مؤثر بر ناکارایی هزینه در بانکهاي
ایرانی" نشان داد که ارتباط معناداري بین رشد اقتصادي و ناکارایی هزینه وجود ندارد .البته این تفاوت بین
تحقیق حاضر و تحقیقات پیشین وجود دارد که در تحقیق پیش رو نمونه بانکها درحالت بانکهاي
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خصوصی کشور در نظر گرفته که نمونه در تحقیقات گذشته به صورت کل بانکهاي یک کشور یا کل
بانکهاي یک حوزه در نظر گرفته و بازه زمانی تحقیق حاضر سالهاي 8811تا  8838می باشد.
درفرضیه دوم بیان می شود ارتباط مثبت و معناداري بین نرخ تورم و ناکارایی هزینه ( )CIRوجود دارد.
با توجه به عالمت مثبت به دست آمده براي مقدار ضریب محاسبه شده میتوان گفت ارتباط مثبت و
مستقیم بین این دو متغیر برقرار است .طبق نتایج به دست آمده مشروح در جدول و با در نظر گرفتن مقدار
احتمال بدست آمده ( ) 49851ارتباط معنادار وجود دارد اما مقدار ضریب بدست آمده ( )49189نشان
می دهد که ارتباط مثبت وجود ندارد و فرضیه دوم در این حالت مورد پذیرش نبوده و رد میشود .این تصور
وجود دارد که در زمان تورم بانک ها تمایل دارند که از الزامات بانک مرکزي پیروي کنند و نرخ بهره خود را
افزایش دهند تا سپردههاي خود را حفظ کنند .بدین معنی که بانکها پول بیشتري خرج می کنند تا با تورم
مواجه شوند .از سوي دیگر یکی از دالیلی که بانکها نرخ بهره خود را باال نگه میدارند این است که آنها
نمیخواهند پرتفوي وامهایشان بیکیفیت شود .درواقع این یک توصیف محتمل از این مسئله است که چرا
تورم ،کارایی هزینه را کاهش میدهد .در زمان تورم بانکها مجبور هستند بیشتر و بیشتر خرج کنند تا از
پس مخارج عمده خود بخصوص هزینههاي تأمین مالی بر آیند .از این رو بانکهاي خصوصی به لحاظ اینکه
در پرداخت تسهیالت غالباً از الزامات بانک مرکزي خارج شده و با نرخ بهره بیشتر از مصوب شوراي پول و
اعتبار به مشتریان تسهیالت پرداخت میکنندو به نوعی نسبت به بانکهاي دولتی هزینه تأمین مالی کمتري
براي سپردهها متحمل می شوند لذا عامل تورم و رشد نرخ سود پرداختی به سپردهها در این حالت نمونه بر
اساس نتایج تحقیق نتیجه معکوس دارد .نتایج فرضیه دوم با نتیجه تحقیق عبدالمنجید و همکاران ()9488
سازگاري ندارد.
فرضیه سوم؛ بر اساس این فرضیه ارتباط منفی و معناداري بین اندازه بانک ( )LNASSETو
ناکارایی ) (CIRهزینه وجود دارد .بر اساس نتایج به دست آمده و با توجه به ضریب  -49891ومقدار P-
 Valueکه برابر 49488و در سطح معنا دار است ارتباط معنادار بین اندازه دارایی بانک و ناکارایی هزینه
وجود داشته و فرضیه دراین حالت مورد تأیید است .فرضیه سوم تلویحاً به این مسئله اشاره دارد که هر
چقدر بانکها بزرگتر باشند ناکارایی هزینه در آنها کمتر است و بانکهاي بزرگتر کاراتر از بانکهاي کوچکتر
عمل می کنند .مبانی نظري بر اهمیت اقتصاد مقیاس و اثر آن بر کارایی تأکید داشته اند چرا که این گمان
وجود دارد که بانکهاي بزرگتر امکان استقراض از بازار با نرخ بهتر و پایینتري را دارند و سپردهها را با
نرخهاي کمتري براي خود فراهم میکنند که دلیل آن نیز اعتبار و جایگاه آنها در بازار میباشد که به
مشتریان این اطمینان خاطر را میدهد که بانک بزرگتر امنتر است و امکان ورشکستکی در آن وجود ندارد.
به هرحال نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که هر چقدر بانکها در ایران بزرگتر باشند ناکارایی هزینه در
آنها بیشتر است .شاید یک توصیف خوب براي آن این باشد که در بازار بانکی ایران بدلیل ضعف در برقراري
مقررات الزامآور بانکهاي نوظهور و کوچک به دلیل نرخهاي بهره باالتري که پیشنهاد میدهند
سپردهگذاران بیشتري را به سمت خود جذب میکنند و در این میان بانکهاي بزرگتر براي اینکه
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دارایی هاي خود را از دست ندهند به رقابت با آنها پرداخته و نرخ بهره پرداختی خود را باال میبرند .در نتیجه
از این لحاظ تفاوتی بین بانک هاي بزرگ و کوچک در تهیه منابع وجود نخواهد داشت با این تفاوت که
هزینههاي عمومی و پرسنلی بانکهاي بزرگتر در ایران به مراتب بیشتر از بانک هاي کوچکتر است .نتایج
فرضیه سوم با نتیجه تحقیق عبدالمنجید و همکاران ( )9488سازگاري دارد .همچنین نتیجه بدست آمده با
نتیجه تحقیق صادقی عسکري ( )8839سازگاري ندارد.
فرضیه چهارم بیان میدارد که ارتباط معناداري بین نسبت هزینههاي پرسنلی به کل هزینهها
) (PERSTEXو نسبت هزینهها به درآمدها ) (CIRوجود دارد .نتایج تحلیل نشان داد که ضریب مثبت در
بانکهاي خصوصی برابر با  89583نشاندهنده ارتباط مثبت بین نسبت هزینههاي پرسنلی به کل هزینهها و
ناکارایی هزینه است .بدین معنا که هرقدر هزینههاي پرسنلی باالتر باشد میزان کارایی در بانک کاهش پیدا
میکند .از سوي دیگر با توجه به احتمال به دست آمده که در سطح معناداري ( )4946درصد در حالت نمونه
میباشد نشاندهنده ارتباط معنادار بین نسبت هزینههاي پرسنلی به کل هزینهها و ناکارایی هزینه وجود
داشته و فرضیه چهارم رد نمیشود .نتایج فرضیه چهارم با نتیجه تحقیق عبدالمنجیدو همکاران ()9488
وهمچنین صادقی عسگري ( )8839سازگاري دارد.
در فرضیه پنجم بیان می شود که ارتباط مثبت و معناداري بین این دو متغیر وجود دارد .نسبت کفایت
سرمایه معیار کارآمدي از قدرتمندي سرمایه است ولی نتایج پژوهشهاي قبلی نشان ندادهاند که داشتن
نسبت کفایت سرمایه باالتر لزوماً نشانهاي از کارایی بیشتر در بانکهاست .با توجه به نتایج تحلیل انجام شده
مشاهده میشود که با توجه به مقداراحتمال )49403( 0محاسبه شده در سطح معناداري ( )4946درصد
ارتباط مثبت و معناداري بین نسبت کف ایت سرمایه وکارایی هزینه وجود دارد .انتظار از مثبت بودن عالمت
آن حاکی از این مسئله است که هر چقدر نسبت کفایت سرمایه باالتر باشد ناکارایی افرایش مییابد .این
مثبت بودن ضریب منطقی به نظر میرسد چرا که هر چقدر نسبت  CARباالتر باشد بدین معناست که بانک
ریسکپذیري کمتري دارد و وامهاي کمتري پرداخت کرده است که در نتیجه آن سودآوري بانک کاهش
مییابد و درمقابل ناکارایی آن زیاد می شود .نتایج فرضیه پنجم با نتیجه تحقیق عبدالمنجیدو همکاران
( )9488سازگاري دارد و با نتیجه تحقیق صادقی عسگري ( )8839سازگاري ندارد.
فرضیه ششم بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین نقدینگی 6بانک و ناکارایی هزینه ) (CIRدر آن میباشد.
یافته تحقیق در تعارض با فرضیه ششم قرار میگیرد و با توجه به ضریب ( )819960و احتمال ()49411
مشخص می شود که بین نقدینگی و ناکارایی ارتباط منفی وجود دارد که معنادار نیست .بر اساس مبانی
نظري این انتظار وجود دارد که بین نقدینگی بانک و کارایی هزینه در آن ارتباط مثبت وجود داشته باشد و
بانکهایی که نقدینگی بیشتري در دسترس دارند کاراتر عمل کنند .شاید بتوان یکی ار دالیل نتایج به دست
آمده در تحقیق حاضر را عدم دسترسی به نقدینگی کافی در بازار بانکی ایران دانست که در حال حاضر به
عنوان یکی از بحرانهاي سیستم بانکی نیز مطرح می شود .به طور کلی اقتصاد ایران اقتصادي پرنوسان و
ناپایدار است و در چند سال اخیر که دو ره زمانی تحقیق حاضر نیز هست این مسئله به علت اعمال تحریمها
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به خصوص در حوزه بانکی از شدت بیشتري برخوردار شده است .به طور کلی می توان گفت عوامل خاص
شرکت و به خصوص هزینه هاي پرسنلی نسبت به عوامل کالن نظیر تورم و رشد اقتصادي بیشترین تأثیر را
بر ناکارایی هزینه داشتند.

 -7نتيجهگيري
این پژوهش با هدف شناسایی فاکتورهاي مؤثر بر ناکارایی هزینه در بانکهاي ایرانی شامل بانکهاي
خصوصی انجام شد .به طور خالصه نتایج زیر از این بررسی حاصل شد:














میانگین نسبت هزینه به درآمد ( )CIRنشان میدهد که بانکهاي ایرانی به طور متوسط ناکارایی
 %5396را تجربه میکنند.
اثر رشد اقتصادي بر ناکارایی هزینه معنادار است و انتظار از نتیجه در این بانکها برآورده شد که
ریشه این امر را میتوان در نوع مدیریت و همچنین تأسیس و اداره این بانکها با روشهاي نوین
بانکی دانست این نتیجه در راستاي انتظار ما قرار داشت که رشد اقتصادي منجر به افزایش کارایی
هزینه خواهد شد.
تورم اثري مستقیم بر ناکارایی هزینه دارد ولی این اثر معنادار نیست .نتایج تحقیق حاضر نشان نداد
که در کشور ما که نرخ تورم در آن باالست این منجر به افزایش ناکارایی هزینه میشود و به عبارتی
اثر آماري معناداري بر ناکارایی هزینه ندارد.
اندازه بانک اثر مثبت با ناکارایی دارد ولی این اثر معنادار نیست .این بدین معناست که بانکهاي
بزرگتر در ایران لزوماً عملکرد کاراتري ندارند.
هزینههاي پرسنلی با ناکارایی هزینه ارتباط قابلتوجه و مثبتی دارد این بدین معناست که افزایش
هزینههاي پرسنلی منجر به عملکرد ناکاراي بانک خواهد شد.
نسبت کفایت سرمایه ارتباط مثبت و معنادار با ناکارایی هزینه دارد که این امر حاکی از ساختار
سرمایه مناسب این بانکها است.
بین نقدینگی و ناکارایی هزینه ارتباط منفی وجود دارد .بدان معنا که بانکهایی با نقدینگی باالتر
تمایل به کارایی بیشتر (ناکارایی کمتر) دارند.
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