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   :چکیده
  هـاي اقتـصادي در مقیـاس و ابعـاد در       در این مقاله به آزمون تجربی وجـود صـرفه         

 دولتـی و    بانـک  17هاي ترکیبی نـاموزون     با استفاده از داده   ن  ایراهاي بانکداري   فعالیت
هـاي  به منظور محاسبه و تخمین وجود صرفه       .  پرداخته شده است   1375-88 خصوصی

و معیار صرفه به ) RAY SCALE( ناشی از مقیاس از دو معیار بردار صرفه به مقیاس بامول
 وجـود و میـزان   يمحاسـبه استفاده شده است و براي ) WPSSE(مقیاس خاص هر عامل     
اي ها از معیـار صـرفه در ابعـاد سراسـري درون نمونـه            هاي بانک صرفه در ابعاد فعالیت   

)WSCOPE (  در ابعاد خاص هر عامل درون نمونه         و معیار صرفه )WPSCO (   استفاده شـده
 به دسـت    81/0 هابراي مجموع بانک  ) SCALE(معیار بردار صرفه به مقیاس بامول        . است
  . وجود صرفه به مقیاس در صنعت بانکـداري ایـران اسـت        ياست که نشان دهنده   آمده  

دهـد کـه   نیز نشان مـی ) WPSSE(نتایج حاصل از معیار صرفه به مقیاس هر عامل خاص        
هاي خـصوصی وجـود   هاي بانکی براي بانکهاي مقیاس در تمامی مجموعه فعالیت   صرفه

هـاي مقیـاس   گذاري صرفههاي سرمایهلیتهاي دولتی فقط در فعا دارد و براي اکثر بانک    
هـا  براي مجموع بانـک   ) WSCOPE(هاي ناشی از ابعاد سراسري      معیار صرفه  . وجود دارد 

بر اساس  . ها استهاي ابعاد براي مجموع بانک   وجود صرفه  ي است که نشان دهنده    92/0
ام دهـی،   هـاي و  ، بین تمامی فعالیـت    )WPSCO(معیارهاي صرفه به ابعاد خاص هر عامل        

  .هاي خارج از ترازنامه صرفه در ابعاد وجود داردگذاري و فعالیتقبول سپرده، سرمایه
  JEL: L11 ،L25 ،G21 ،G28 ، G32 بنديطبقه          
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  مقدمه -1
هـاي ناشـی از      و صـرفه   1هاي ناشـی از مقیـاس     هاي بانکداري، صرفه  بر اساس نظریه  

گران مالی بخـصوص    ترین دالیل وجود واسطه   هاي مبادالتی از مهم    در فناوري  2ابعاد
هـایی کـه در مقیـاس و ابعـاد     ها با استفاده از مزیـت  بانک .دنآیها به شمار می  بانک

ـ      (توانند تعداد بـسیاري از محـصوالت مـالی          تولید دارد می   در ) انکیبـانکی و غیـر ب
هایی کـه خـدمات   هاي خود را نسبت به بنگاهاي ارایه دهند و هزینهمقیاس گسترده 

بـه   . کننـد کـاهش دهنـد     مالی را به طور جداگانه و در مقیاس کوچک عرضـه مـی            
هاي ناشـی از مقیـاس و ابعـاد، بـه موضـوع رقابـت و       عالوه، مفاهیمی همچون صرفه  
به لحاظ ابعـاد تولیـد و       ) نعت بانکداري خصوص ص به(بررسی لزوم تنظیم در صنایع      

  .شودها و تصاحب سهام مربوط میادغام
 اصـلی بـازار پـول و بازارهـاي          يدر اقتصاد ایران، نظام بانکی همـواره حلقـه        

هـاي بعـد از انقـالب،    ها طی سالبعد از ملی شدن و ادغام بانک       . حقیقی بوده است  
تـا  (هر کدام از آنها تعداد بـسیاري         هاي فعال در کشور تعداد محدودي بود که       بانک

هـاي  شعبات در سراسر کشور داشتند و تقریباً تمـامی مجموعـه فعالیـت         ) چند هزار 
هاي اخیر دو مجموعه سوال      این تمرکز باعث شد در سال       .کردندبانکی را عرضه می   

هـا  با توجه به مقیاس بزرگ بانک : اول . در مقوله صنعت بانکداري کشور مطرح شود      
هاي مقیـاس در صـنعت بانکـداري ایـران وجـود دارد؟ در      قتصاد ایران، آیا صرفهدر ا 

  هاي مقیاس آیـا ایـن مزیـت واقعـاً بـه عنـوان یـک مـانع بـراي                    صورت وجود صرفه  
هـاي  آیـا فعالیـت بانـک     : هاي جدید در صنعت بانکداري ایران بوده است؟ دوم        بانک

ها شده اسـت و     دهی این بانک  ها باعث افزایش سود   ایران در تمامی مجموعه فعالیت    
شـد؟ از  شدند کارایی آنها بیشتر نمی    تر می ها تخصصی به عبارت دیگر، اگر این بانک     

  گـران بـانکی همـواره بــا ایـن سـوال روبـرو بـوده انـد کـه آیــا          سـوي دیگـر تنظـیم   
یـاس فعالیـت    قهاي ورود، فعالیت و سایر مقرارت تنظیمـی بـر ابعـاد و م             محدودیت

  . بر فعالیت و کارایی آنها داشته استثیريأها، تبانک
 يگـذاري، مطالعـه  با توجه به اهمیت این موضوع در ادبیات نظري و سیاست     

حاضر درصدد است با درك اهمیت شناخت صنعت بانکداري در اقتـصاد ایـران، بـه                
هـاي  هاي اقتصادي در مقیاس و ابعاد در فعالیت     بررسی و آزمون تجربی وجود صرفه     

                                                        
1 Economies of scale 
2 Economies of scope 
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هاي ناشی   در این راستا، به منظور محاسبه و تخمین وجود صرفه           .ازدبانکداري بپرد 
از مقیاس از دو معیار بردار صرفه به مقیـاس سراسـري و معیـار صـرفه بـه مقیـاس                  

 وجـود میـزان صـرفه در ابعـاد        يخاص هر عامل استفاده شده است و براي محاسبه        
 در ابعـاد خـاص   ار صـرفه  ها از معیار سراسري صرفه در ابعاد و معی        هاي بانک فعالیت

 این معیارها، ابتدا یـک تـابع   ي همچنین براي محاسبه .هر عامل استفاده شده است 
  .ها به صورت داده هاي پانل ایران تخمین زده شده استهزینه براي بانک
در بخـش دوم بـه    .  حاضر به صورت زیـر سـازماندهی شـده اسـت         يمطالعه

سـپس در   . شـود بعاد و مقیاس پرداخته مـی  هاي ناشی از ا   مبانی نظري وجود صرفه   
در  .  مطالعات تجربی در خارج و داخل پرداخته شده اسـت          يبخش سوم به پیشینه   
  وجـود صـرفه  ي انواع معیارهاي مورد استفاده براي محاسـبه     يبخش چهارم به ارایه   

 در ادامـه در بخـش پـنجم بـه تخمـین و           .ر ابعاد و مقیاس پرداختـه شـده اسـت         د
عیارهاي مورد نظر پرداخته شده است و در بخش ششم به جمـع بنـدي و   محاسبه م 

  .ه شده استینتیجه گیري ارا
  
   نظري ادبیات: هاي ابعاد و مقیاس در صنعت بانکداري وجود صرفه-2

هاي ناشی از مقیاس و ابعاد، به موضوع رقابت و بررسی مفاهیمی همچون صرفه
ها و به لحاظ شعبات، ادغام) داريخصوص صنعت بانکبه(لزوم تنظیم در صنایع 

هاي مربوط هاي مقیاس بر استراتژيشود، چرا که وجود صرفهها مربوط میاکتساب
 هاادغام وسیع در واقع موج . گذاردثیر میها در نظام بانکی تأها و اکتساببه ادغام

 يانگیزه ناشی از تواندمی آمریکا، کشور در 1902 تا 1989 هايسال طی در
افزایش  دلیل به شده، ادغام هايشرکت  .باشد مقیاس هايصرفه از رخورداريب

 در و برخوردار گذاري قیمت در رقابتی مزیت و باال مقیاس هايصرفه از اندازه،
 ابتدا در آمریکا رقابتی قوانین اساس، همین  بر .شوندمی مسلط نهایت بر بازار

 اقتصاددانانی همچون رهنمود تحت ماا ،کردند اعالم را غیرقانونی ادغام هرگونه
   4.شد کاسته ادغام به نسبت گیري ، از سخت))1968 امسونیویل

                                                        
3 Wiliamson  

  براي صنعت بانکداري وجود ندارد)  و اکتسابادغام( در قوانین ایران چنین امکانی. 
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زیرا  شود،می یاد بازار به ورود موانع از یکی عنوان به مقیاس هايصرفه از معموالً
 به قادر بنگاه محدودي تعداد یا یک تنها بزرگ، مقیاس هايصرفه با در صنایع

   .)1386خدادا کاشی،  (اندبزرگ بسیار تشکیالت ایجاد تأمین مالی
ها به شود تا بانکهاي ناشی از ابعاد باعث میاز سوي دیگر وجود صرفه

ها در زیر سمت بانکداري جامع حرکت کنند و در این صورت تخصصی شدن بانک
ها  و بدین ترتیب بانکی کارایی آنها را کاهش خواهد داداي از خدمات بانکمجموعه

 -ها اقدام به فراهم آوردن تمامی خدمات مالی منظور بهره برداري از تمامی مزیتبه
  . کنندبانکی می
بانکداري و اقتصاد، در  در مقیاس و ابعاد هايصرفه انکارناپذیر تأثیر دلیل به

 بانکداري و مالیه قرار يدر حوزه توجه پژوهشگران مورد مفهوم این هاي اخیرسال
توان به دالیل به وجود آمدن  روشن شدن اهمیت موضوع، می براي .گرفته است

 . گران مالی ارایه شده است دالیل مختلفی براي وجود واسطه .ها اشاره کردبانک
ها و کید بر تفاوت میان نهادهأگران مالی، تترین راه براي توجیه وجود واسطهساده
کنندگان اوراق بهادار  تبدیلعنوانهاي آنها بههایشان و نگریستن بر فعالیتستاده

هاي همانند سپرده(هاي با سررسید متناسب ها سپردهبراي مثال، بانک . مالی است
هاي با سررسید را به وام) تقاضاي بدون محدودیت مقدار و داراي ریسک پایین

  توان  بنابراین می .کنندتر و بزرگتر داراي ریسک اعتباري تبدیل میطوالنی
 گان خدمات تبدیل دارایی در نظر گرفتعنوان فراهم کنندمالی را بهگران واسطه

 هرچه قدر هم که این سناریو جذاب باشد ولیکن براي . )2008 5فریزاسو روکت،(
   خود قرض گیرندگان انجام يوسیلهه ها بتبیین اینکه چرا این تبدیل دارایی

هاي مقیاس و صرفهیک مدل سازگار باید شامل فروض  . شود، ناتوان استنمی
، تخصصی شدن در )هابانک(هاي ابعاد باشد که براي یک واحد جداگانه صرفه

 این صرفه به  .گیرندگان را سودمند نماید مالی منتشره قرض6هايتبدیل دارایی
تواند گیرد که نه تنها میهاي مبادالتی نشات میمقیاس و به ابعاد از وجود هزینه

هاي نظارت و حسابرسی هاي جستجو و هزینهند شامل هزینهتواپولی باشد بلکه می
هاي ناشی  در ادامه به بررسی دالیل وجود صرفه. )35 -32همان، صص  (نیز باشد

                                                        
5 Freixas and Rochet  
6 Asset transformation  
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گري مالی و به طور خاص در صنعت بانکداري پرداخته از ابعاد و مقیاس در واسطه
  .شودمی

  
  هاي ناشی از ابعاد  صرفه-2-1

شد که به دلیل داشتن مزیـت  کنندگان پول می  شامل تبدیل شکل ابتدایی بانکداري    
 امـروزه   .کردنـد گذاري ارائه مینسبی در ذخیره کردن اشیاء گرانبها، خدمات سپرده 

 بانکداري تجاري، بایستی این موضوع را نیز در نظر گرفت کـه             يبراي تبیین توسعه  
  .ی از ابعاد وجـود دارد     هاي ناش گذاري نیز صرفه  هاي اعتباردهی و سپرده   بین فعالیت 

هاي وام مشتریان بـه طـور همزمـان مراقبـت     ها و پرداخت اگر یک کارمند از حساب    
 با این حال استدالل مشابهی بـراي هـر    .شودکند، به طور کاراتري به کار گرفته می      

  .تواند وجود داشته باشدها مینوع از خدمات و فعالیت
گـري مـالی، بایـستی      د در واسـطه   هـاي ناشـی از ابعـا      در تبیین وجود صرفه   

ها ارائه   سبد دارایی  ياولین تبیین از طریق نظریه     . تري در میان باشد   موضوع عمیق 
گریـز باشـد، در   گذار نسبت به دیگران خیلی کمتر ریـسک       اگر یک سرمایه    .شودمی

) دهـد قرض مـی (کند گذار دارایی بدون ریسک را پیش فروش میتعادل این سرمایه  
بـه   . گذاري خواهد کردز دارایی خودش در سبد دارایی ریسکی بازار سرمایهو بیش ا 

گذاران در نگهداري دارایی ریسکی مزیت نـسبی دارنـد، کـه            یک معنی، این سرمایه   
 ایـن   .گذاري ارائه دهنددهد خدمات اعتباردهی و سپردهاین مزیت به آنها اجازه می    

تبیـین دیگـر در رابطـه     . عرضه کردند) 1999 (7دیدگاه را کاشیاپ، راجان و استین    
 اگـر همبـستگی مثبتـی بـین          .ها، بحث متنوع سازي اسـت      سبد دارایی  يبا نظریه 

 اضـافی   يیـک دسـته بـازده     (بازدهی دو دسته از اوراق بهادار وجـود داشـته باشـد             
  داشـته باشـد و دسـته دیگـر     ) هـاي بـدون ریـسک   نسبت به دارایی  (انتظاري مثبت   

گذار نـوعی، موضـع خریـدي    یک سرمایه ) تظاري منفی داشته باشد    اضافی ان  يبازده
 دوم ایجـاد  ي اول و موضـع فـروش در اوراق بهـادار دسـته          يدر اوراق بهادار دسـته    

هـا و   اول را واميگـذاران را بانـک، اوراق بهـادار دسـته       اگر این سرمایه    .خواهد کرد 
   ي ترتیـب از طریـق نظریـه   هـا بنـامیم، بـه ایـن        دوم را سـپرده    ياوراق بهادار دسته  

  . ایمگري مالی را تبیین کردههاي ناشی از ابعاد در واسطهسازي صرفهمتنوع

                                                        
7 Kashyap, Rajan and Stain  
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  در مقابــل (هــاي بیمــه هــا و شــرکتبــه طــور مــشابه، ویژگــی خــاص بانــک
 این است که آنها ضرورتاً بـا اوراق بهـادار بـازار           ) گذاري مشترك هاي سرمایه صندوق

هـاي ابعـاد بـین    براین به رویکرد دیگري براي تبیین صـرفه بنا . ناپذیر سروکار دارند  
  جاسـت کـه عـدم      ایـن  . گـذاري و اعتبـاردهی نیـاز اسـت        هاي سپرده فعالیت) مثالً(

 اگر وام دهندگان در مورد ارزش اعتباري قرض          .شودهاي اطالعاتی مطرح می   تقارن
مـاد خواهنـد کـرد    گیرندگانی بیشتر اعت گیرندگان تردید داشته باشند، آنها به قرض      

هـاي جـاري و   ها حـساب  براي مثال به دلیل اینکه بانک      .که آنها را بیشتر بشناسند    
ــی   ــدگان را اداره م ــرض گیرن ــادار ق ــدســبد اوراق به ــر   .کنن ــشابه، اگ ــور م ــه ط    ب

 هاي ریسکی مطمئن نباشـند، در صـورتی       گذاران در مورد ارزش درست طرح     سپرده
ها دارند، ممکن اسـت موافـق    شخصی روي آن طرحشان مالکیتکه بدانند بانکداران  

توان از دیدگاهی دیگـر  به این ترتیب می . ها شوندمین مالی این طرحأمشارکت در ت 
 هاي سنتی بانکی و اطالعات حاصل از وام دهی و سـپرده        هاي ناشی از فعالیت   صرفه

  ).18 -20، صص 2008فریزاس و روکت،  (پذیري را به خوبی درك کرد
  

  هاي ناشی از مقیاسصرفه -2-2
تـر،  عبـارت کلـی  هـاي ثابـت یـا بـه    گري، وجود هزینهیک توجیه روشن براي واسطه    

عنوان مثال، اگر هر تراکنش مالی بـا  به . هاي فزاینده در تکنولوژي مبادله است  بازده
گیرنـدگان تمایـل خواهنـد داشـت        گذاران یا قرض  کارمزد ثابتی همراه باشد، سپرده    

هاي مبادلـه، بـا یکـدیگر خریـد و      تشکیل دهند و به منظور تقسیم هزینه      ائتالفی را   
هـاي مبـادالتی    ایـن اسـتدالل در صـورت وجـود هزینـه        ). 8دیامونـد  (فروش کننـد  

ــتالف   . تــساعدي کــاربردي نــدارد   بــه طــور مــشابه، بــه دلیــل نامــشهود بــودن، ائ
و (تـري    سبد متنوع  گذاران انفرادي گذاران قادر خواهند بود نسبت به سرمایه      سرمایه

  . نگهداري کنند) تريبنابراین کم ریسک
 نقـدینگی بـه سـبک دیامونـد و          يهاي مقیاس به بیمـه    نوع دیگري از صرفه   

بنـا بـه قـانون اعـداد بـزرگ، ائـتالف بزرگـی از                . شودمربوط می ) 1984 (9دیبویک
ازهـاي  گذاران قادر خواهند بود، در حالیکه نقـدینگی کـافی بـراي تـأمین نی              سرمایه

                                                        
8 Diamond  
9 Diamond and Dybvig  
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ا سودهگذاران انفرادي نگهداري میسرمایه تري سرمایهکنند، اوراق بهادار غیرنقد ام 
  .گذاري کنند

هاي بیمه و بـه  این استدالل خاص صنعت بانکداري نیست بلکه براي فعالیت        
بـراي اینکـه ویژگـی خـاص      . تر براي مدیریت موجودي نیـز صـادق اسـت     طور کلی 

داشته باشیم، عدم تقارن اطالعـات      ) گرانابل سایر واسطه  در مق (ها  اي از بانک  واقعی
هـا   این عدم تقارن اطالعات در تبیـین ارجحیـت بانـک       .بایستی دوباره معرفی شود   

با توجه به    . نسبت به بازارهاي مالی در فراهم کردن بیمه نقدینگی بسیار مهم است           
 شـد در ادامـه بـه ایـن     هاي ناشی از مقیاس و ابعاد ارائهدالیلی که براي وجود صرفه  

  .شودها پرداخته میمفاهیم در الگو سازي رفتار بانک
  

  هاي ناشی از ابعاد الگوي نظري وجود صرفه-2-3
  هاي انفرادي در بخش بانکداري رقابتی  رفتار بانک-2-3-1

کنیم که در ها، در ابتدا فرض میاي از تصمیم گیري بانکبه منظور توضیح ساده
شود در یک الگوي رقابتی، فرض می .  فضاي رقابتی حاکم استصنعت بانکداري

 در بازار بین rها و نرخ  سپردهrD، نرخ ها وامrLآنها نرخ  . ها قیمت پذیر باشندبانک
هاي مدیریت، سود بانک با با در نظر گرفتن هزینه . شودبانکی را معین فرض می

  .شودمشخص می) 1 (يرابطه
)( LD,C-D r- Mr+L rΠ DL=            )1                                                  (

   
) 2( عبارت يبه وسیله) موضع خالص بانک در بازار بین بانکی است (Mکه در آن 
  : شودتعیین می

L-Dα-=M )(1                                                                             )2(  
  :بازنویسی شود) 3(تواند به صورت  میπبر این اساس، 

)())(()()( LD,C-D r-α-r+Lr-r=LD,Π DL 1                                             )3(  
ها و گري در وام واسطه10 سودهاييبنابراین سود بانک، مجموع حاشیه

ر ، رفتاCبه دلیل فروض تابع هزینه  . هاي مدیریت استها و خالص هزینهسپرده
  .شود اول مشخص میي شرایط مرتبهيها به وسیله بانکيحداکثر کننده

  
                                                        

10 Margins 
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  :آید، نتایج زیر به دست می)4(از عبارت 

کند که ها را به طریقی تعدیل میها و سپرده یک بانک رقابتی حجم وام-1
)([گري متناظر اي واسطههحاشیه r-rL و) ( Dr-α)-r(1[ نهایی يبرابر هزینه 

  .اش باشدمدیریتی
 را در Dها ، کاهشی در تقاضاي بانکی سپردهrD در نتیجه آن، افزایشی در -2

 بانکی را در پی Lهاي  کاهشی در عرضه وامrL، افزایشی در  به طور مشابه. پی دارد

: اثرات متقاطع به عالمت عبارت زیر بستگی دارد . اردد
LD

C
∂∂

∂2
    

0 کههنگامی
2

>
∂∂

∂
LD

C ، افزایش درrL کاهشی در D را در پی دارد و 
ها جدایی  هزینه که هنگامی . را در پی داردLدر ) کاهشی( افزایشی rDافزایشی در 

0پذیر باشند، 
2

=
∂∂

∂
LD

Cتفسیر اقتصادي شرایط  .، اثرات متقاطع صفر است 

روي
LD

C
∂∂

∂2
  . شودهاي ناشی از ابعاد مربوط می به مفهوم صرفه

0باید توجه داشت هنگامی که
2

>
∂∂

∂
LD

C هر گونه افزایشی در ،L منجر به ،
هاي ناشی از ز صرفهشود که این شکل خاصی اها می نهایی سپردهيکاهش هزینه

 که به صورت توام وام 11هاي جامعزیرا بر این داللت دارد که بانک . ابعاد است
اي هستند که به پذیرند، کاراتر از دو واحد جداگانهکنند و سپرده میعرضه می

 بر  .اندها تخصصی شدهها و سپردهها به ترتیب در وامها و سپردهترتیب در وام

0عکس، هنگامی که 
2

>
∂∂

∂
LD

Cبراي نشان دادن  . عدم صرفه به ابعاد وجود دارد 

2 هايتوان به عالمتهاي ناشی از مقیاس نیز میصرفه

2

D
C

∂
2 و ∂

2

L∂
∂ Cتوجه کرد  . 

                                                        
11 Universal banks 
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که هر کدام از این عبارات مثبت باشد عدم صرفه به مقیاس در تولید آن در صورتی
  .ل وجود داردمحصو
  

   کلین  - رفتار بانک انحصاري درالگوي مونتی -2-3-2
فرض رقابت کامل ممکن است واقعاً متناسب با بخش بانکی به نظر نرسد، در بخش 

انحصار چند (الگوي رقابت ناقص  . بانکداري موانع مهمی براي ورود وجود دارد
ترین برداشت از  ساده .احتماالً تناسب بیشتري با صنعت بانکداري دارد) 12جانبه

، در حالت حدي یعنی بانک انحصارگر به صورت زیر )1971(  کلین-الگوي مونتی
  .است

گیرد که با تقاضاي با  کلین یک بانک انحصارگر را در نظر می- الگوي مونتی 
 D(rD)هاي به باال براي سپرده  و عرضه با شیب روL(rL)هاي شیب نزولی براي وام

  . تر است راحتrD(D) و rL(L)عالوه، کارکردن با توابع وارون آنها به . مواجه است
است، زیرا سطح ) هامقدار سپرده (Dو ) هامقدار وام (Lمتغیر تصمیم بانک، 

 با استفاده از فروض و عالیم  .معین فرض شده است) 13 سهام دارانيآورده(سهام 
شود، تنها تفاوت این است یمشابه قبل، سود بانک به راحتی از روابط باال مشخص م

 فرض کنید که  .آوردرا به حساب می) rD بر Dو اثر  (rL بر Lکه اکنون بانک اثر 
 بانک مرکزي ي را معین در نظر بگیرید، یا به دلیل اینکه به وسیلهrهنوز بانک 

 نرخ تعادلی در بازار سرمایه يثابت نگه داشته شده است یا به دلیل اینکه به وسیله
سود بانک را نشان خواهد ) 5 (ي در این صورت، رابطه.  بانکی تعیین شده استبین
  :داد

][ )()()())(()( LD,C-DD r-α-r+Lr-Lr=LD,ΠΠ DL 1=     )5      (                       
ها ها و سپردهگري روي وام واسطهيهمانند قبل سود بانک مجموع حاشیه

 شرایط يه وسیله که بπ به منظور حداکثر کردن  .هاي مدیریت استمنهاي هزینه
 اول يشرایط مرتبه .  مقعر استπکنیم که شود، فرض میمرتبه اول مشخص می

و ) 6(هاي دهد، به صورت عبارت نهایی را برابر قرار میيکه درآمد نهایی و هزینه
  :خواهند بود) 7(

                                                        
12 Oligopoly 
13 Equity 
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اً مطابق با تساوي آشناي مربوط به شاخص لرنر بخش این معادالت صرف

هر چه قدر  . ها استبا عکس کشش)  تقسیم بر قیمتيقیمت منهاي هزینه(بانکی 
بیشتر، کشش کوچکتر و شاخص لرنر ) هاوام(ها قدرت بازاري بانک روي سپرده

 . نهایت متناظر استشود، الگوي رقابتی با مورد حدي کشش بیبزرگتر می
گري هنگامی بیشتر است هاي واسطهبراین، نتیجه شهودي این است که حاشیهبنا

یک (بنابراین، یک بانک انحصارگر  . ها قدرت بازاري بیشتري داشته باشندکه بانک
دهد که شاخص لرنر برابر هایش را به نحوي قرار میها و سپردهحجم وام) جانبه

  . عکس کشش باشد
تـوان از  شی از ابعاد و مقیاس در حالت نیز مـی         هاي نا براي نشان دادن صرفه   

مشتقات دوم تابع هزینه نسبت به آن خدمت استفاده کرد اما در این حالت تحلیـل                 
  . تر شده و نیاز به فروض بیشتري استپیچیده

  
  
  

                                                        
         عالمت منفی براي مطمئن شدن از اینکه کشش مثبت است در آنجا قرار دارد و این کار معمـول اسـت و 
 . اي است ساده کنندهکار
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  صنعت بانکداري  مطالعات دري بررسی سابقه-3
، برگر )1996 (17سبا، مولینکس و التون)1991 (16، شفر و دیوید)1989 (15لورنس
 در را ناشی از ابعاد و مقیاسی هايصرفه) 2001(، التون باس )1997 (18و مستر
  . کردند بررسی بانکی بخش

  هاي گیري شاخصوري و اندازهبه بررسی رشد بهره) 1992(هامفري 
هاي ناشی او دریافت صرفه . ناشی از ابعاد و مقیاسی پرداخت هايگیري صرفهاندازه

 تا 10هایی با دارایی بین بانک(هاي کوچک ایاالت متحده  تولید در بانکاز مقیاس
هایی با دارایی بین بانک(هاي بزرگ  اما در مورد بانک،وجود دارد)  میلیون دالر25
  .عدم صرفه به مقیاس وجود دارد)  میلیارد دالر5 تا 2

  
  )1996( و همکارانش 19 مولینکسي نتایج مطالعه:1جدول 

  اسپانیا  ایتالیا  آلمان  فرانسه  د بررسیمعیار مور

 يبله، براي تمامی اندازه  -  -  -  هاي مقیاسصرفه
  هابانک

بله براي تمامی    ثابتيبازده
  براي تمامی   -  ها بانکياندازه

  -  ها بانکياندازه

عدم وجود بازده به 
مقیاس خاص هر 

  محصول
  بله  بله  بله  بله

صرفه به مقیاس در 
  سطح شعبه

به جز براي بله 
هاي با دارایی بانک

 میلیارد 5بیش از 
  دالر

بله به جز براي 
هاي با دارایی بانک
 میلیون 500 تا 100

  دالر

بله به جز براي 
هاي با دارایی بانک

بیش از یک 
  میلیارد دالر

هاي با بله به جز براي بانک
دارایی کمتر از یک میلیارد 

  دالر

  بله صرفه در ابعاد
هاي بله براي بانک

 3با دارایی بیش از 
  میلیارد دالر

هاي با دارایی بله براي بانک  خیر
   میلیارد دالر600بیش از 

عدم وجود صرفه در 
هاي بله براي بانک  خیر  ابعاد

هاي با دارایی بله براي بانک  خیر  کوچک
   میلیون دالر600کمتر از 

صرفه در ابعاد مربوط به 
  شعبات

هاي خیر براي بانک
ی کمتر از با دارای

   میلیون دالر300
  خیر  خیر

هاي با بله به جز براي بانک
 میلیون 300دارایی کمتر از 
  دالر

  )1996( مولینکس و همکارانش: خذأم
  

                                                        
15 Lawrence 
16 Shaffer and David 
17 Molyneux, Altunbas 
18 Berger and Mester 
19 Molyneux  
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هاي ناشی ار ابعاد و مقیـاس را بـراي   صرفه) 1997 (20 برگر و مستر يمطالعه
سی قـرار داد   را مورد برر1990-95 زمانی بین ي بانک ایاالت متحده در فاصله     600

هـا  هـا در بانـک  صـرفه  ها بـر  بانکي آنها نیز نشان داد که اندازه     يکه نتیجه مطالعه  
  . ثیر داردأت

هاي تجربی در این زمینه ارایه شده در جدول زیر برخی از نتایج پژوهش
  . است

  

  هاي تجربی خارجی برخی از نتایج پژوهشي خالصه:2جدول 
  نتایج  هاتعداد بانک  دوره بررسی  نام

هاي تجاري بان   )1992(هامفري 
  هاي کوچکوجود صرفه در مقیاس در بانک  ایاالت متحده

مرتون و اورگا 
)2001(  

Merton and 
Urga 

هاي کوچک، صرفه به مقیاس وجود دارد و براي براي بانک    
  ها صرفه ناشی ابعاد وجود داردتمامی بانک

 )1996(آلن و راي 
Allen and Rai  

   بانک194  1992- 1988
هاي مقیاس هاي کوچک در تمامی ایاالت متحده صرفهبانک
 ناشی از ابعاد يشواهدي از صرفه با عدم صرفه . داري دارندمعنی

  وجود
 )1996(مستر 

Mester  
1991 - 
 مقیاس در بانکداري کوچک است و صرفه در ابعاد هايصرفه  214  1992

  وجود ندارد

 وام ي موسسه1015  1991  )1933(مستر 
   نزدیک ثابت به مقیاس و ابعاد وجود دارديبازده  و سپرده

برگر و همکارانش 
ها و صرفه در ابعاد در  ثابت به مقیاس براي تمامی بانکيبازده      )1997(

  هاي کوچکبانک

شفر و دیوید 
)1991(  1984  

 بانک تجاري با 100
 120 تا 2,5دارایی 

  میلیارد دالر

د و تغییرات مربوط به ترکیب تابع ترانسلوگ تخمین زدن
ها و محیط تنظیمی را در نظر ها استراتژيمحصول، نهاده

هاي ناشی از مقیاس در صنعت آنها دریافتند صرفه . گرفتند
   .بانکداري ایاالت متحده وجود دارد

هاي ناشی از از یک تابع تعمیم یافته براي آزمون وجود صرفه      )1989(لورنس 
   .ابعاد استفاده کرد

هانتر و همکارانش 
   بانک311  1986   )1990(

ها هم به عنوان سپرده . او از رویکرد واسطه گري استقاده کرد
  نهاده بودند و هم به عنوان ستاده در نظر گرقته شد

  ها ابعاد وجود ندارداو دریافت که صرفه
  مولینکس و 

  هاي بزرگ وجود داردراي بانکهاي مقیاس بصرفه  چهار کشور اروپایی  1988   )1996(باس التون

  هاي مقیاس در بانکداري این کشورهامتوسط صرفه% 7تا % 5   کشور اروپایی15    )2001(التون باس 

  پژوهش حاضر: خذأم

                                                        
20 Berger and Mester  
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هـاي  هاي سـازمان  بانکداري بیشتر بر سایر جنبهيمطالعات داخلی در زمینه  
 شـعب و تخمـین    صنعتی در بانکداري، همچون کارایی کل سیستم بـانکی، کـارایی          

هـا در سـطح   ون متغیرهـاي عملکـردي بانـک   چتابع هزینه یا بررسی متغیرهایی هم     
  .شود به برخی از آنها اشاره می3 ياند که در جدول شمارهکالن پرداخته

  
  هاي تجربی داخلی برخی از نتایج پژوهشي خالصه:3جدول 

  نتایج  هاها و متغیرداده  نامحقق

   )1388(شفیعی 
هاي زینهبررسی ه
 انحصار در اجتماعی

  صنعت بانکی

  هاي دولتیعملکرد ناکاراي بانک
  هاي دولتیهاي رفاهی عملکرد انحصاري در بانکرشد شتابان هزینه

  ختایی و 
  1379(فر عابدي

 يده بانک براي دوره
  1367-76زمانی 

همچنین، در  .  درصد است8/79کارایی فنی صنعت بانکداري ایران برابر با 
 مستقیمی با نوع بانک، ابعاد يالعه نشان داده شد که کارایی فنی رابطهمط

  .هاي مستقر در تهران داردبانک، و نسبت شعبه

نژاد امیدي
)1385(  

ارزیابی کارایی تکنیکی 
 زمانی يها در دورهبانک

83 -1380  

  ها کاراتر عمل هاي خصوصی از لحاظ تکنیکی نسبت به سایر بانکبانک
ها در سطح قابل توجهی که ناکارامدي کل بانکحال، از آنجایی این با . کنندمی

  داري مشاهده نگردیددست آمد، بازدهی مقیاس معنیبه

اطمینان 
)1382(  

کارایی فنی شش بانک 
تجاري و سه بانک 
  تخصصی ایران در 

 76 زمانی يدوره
  1367ـ

 درصد به دست 5/85میانگین کارایی فنی برآورد شده با استفاده از این مدل 
  .آمد

ها و قیمت عوامل تولید محاسبه گردید و  کشش تابع هزینه نسبت به ستانده
عنوان به(گذاري  نتایج نشان داد که کشش تابع هزینه نسبت به حجم سپرده

 حقوق کارکنان، تعداد شعب و نسبت يمنفی و نسبت به سرانه) ستانده
  .مثبت است) ها نهادهقیمت(گذاري  هاي اداري به حجم سپرده هزینه

متوسلی و 
  آقابابایی
1385 

 
بررسی مشکالت نظام بانکداري ایران با رویکرد نهاد گرایی و احصاي مشکالت 

 نظام بانکی

  اشراقی و سالمی
1384  

 یکسان سازي نرخ تاثیر
تسهیالت بانکی بر 

تخصیص اعتبارات به 
  بخش کشاورزي

 ت بانکی منجر به افزایش حدوداً درصد براي کلیه تسهیال16تعیین نرخ یکسان 
درصد در سهم بخش کشاورزي از کل تسهیالت بانک خواهد شد، گرچه  9/1

   درصدي سود بانک نیز خواهد گردید9/10 این سیاست موجب کاهش

 بانک دولتی و 17  پژویان و شفیعی
  خصوصی

هاي جدید ها نسبت به ورود بانککشش نابرابري توزیع سهم بازاري بانک
  . بوده است784/0ر از یک و برابر کوچکت

  پژوهش حاضر: خذأم
 
  هاي ناشی از مقیاس و ابعاد روش و معیارهاي اندازه گیري صرفه-4

هاي ناشی از مقیاس و ابعـاد،    معیارهاي مربوط به اندازه گیري صرفه      يبراي محاسبه 
د صورت مشخص، تعریف و تـصریح شـو      در ابتدا الزم است شکل تبعی تابع هزینه به        

بعـد از مـشخص شـدن شـکل       ).شـود که در بخش تخمین الگو به آن پرداخته می    (
  در بانکـداري   مقیـاس  هـاي صـرفه  گیـري  بـراي انـدازه  تبعی و تخمین ضرایب آن، 
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هاي استاندارد استفاده کرد کـه در اینجـا   توان از دو روش مسیر توسعه و شاخص می
  .هاي استاندارد استفاده شده استاز روش شاخص

 هايصرفه گیري اندازه براي کاربردي مطالعات هاي استاندارد درصشاخ
 یا بردار صرفه به مقیاس بامول 21هاي سراسريدو معیار صرفهدر بانکداري  مقیاس

)RAY SCALE (22و معیار صرفه به مقیاس هر عامل خاص) WPSSE ( است و براي
ر صرفه در ابعاد ها، از معیاهاي بانک میزان صرفه در ابعاد فعالیتيمحاسبه

 در ابعاد براي هر عامل خاص و معیار صرفه) WSCOPE (23ايسراسري درون نمونه
  که در ادامه به بررسی آنها  . استفاده شده است) WPSCO (24درون نمونه

  .پردازیممی
  

  )RAY SCALE(هاي ناشی از مقیاس  شاخص سراسري صرفه-4-1
، )RAY SCALE(ه به مقیاس بامول هاي سراسري یا معیار بردار صرفشاخص صرفه

 این  .کشش هزینه نسبت به ستاده است با این فرض که ترکیب محصول ثابت است
 :شودتعریف می) 10(شاخص به صورت 

∑ ∂∂  LnYC(Y) Ln=SCALE(Y) p
     )10                                                    (

  
 نشان p بردار محصول و Y هزینه چند محصولی و یک تابع YC)(که در آن 

 درصد YSCALE)( بر این اساس، معیار . محصوالت مختلف استيدهنده
.  دهدتغییرات در هزینه را به ازاي یک درصد تغییر در تمامی هزینه نشان می

1<)(YSCALEها رفه به مقیاس داللت دارد چرا که افزایش در هزینه بر وجود ص
 بر عدم وجود YSCALE)(>1 .به طور تناسبی کمتر از افزایش در محصول است

 محدودیت معیار باال در این است که این معیار  . داللت دارد25صرفه به مقیاس
ان است و ترکیب هایی مناسب است که رشد آنها در تغییر در مقیاس شبراي بانک

  .کندمحصوالتشان تغییر نمی

                                                        
21 Overall scale economies 
22 Within-sample product-specific scale economies 
23 Within-sample overall scope economies 
24 Within-sample product-specific scope economies 
25 Diseconomies of scale 
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دهد معیار دیگري را معرفی کردند که نشان می) 1982(بامول و همکارانش 
 درحالیکه سایر محصوالتش ثابت هستند ،کندکه یک محصول تغییر میهنگامی

 معیار صرفه در مقیاس مربوط به هر محصول یا  .کندها تغییر میچگونه هزینه
PSSE 

شود که افزایشی در یک محصول خاصی منجر به کاهش می ظاهر می هنگا
 با وجود این، برگر و  .ها شود با ثابت بودن سایر محصوالتدر میانگین هزینه

که یکی از محصوالت نزدیک صفر کنند هنگامیاستدالل می) 1987(همکارانش 
 براي رفع  .شودیابی نقاط هزینه تواند منجر به خطاي بزرگی در درونباشد این می

یک معیار جدید در مورد صرفه به مقیاس مربوط به هر ) 1992(این مشکل مستر 
 WPSSEمحصول خاص ارایه کرد که به 

  . معروف است 27
  
 )WPSSE( معیار صرفه به مقیاس هر عامل خاص -4-2

 به  نموي خودي نهایی و میانگین هزینهي بین هزینهياین معیار با بررسی رابطه
  . آیدیدست م

[ ] [ ] LnYC(Y) LnC) yIC( =) WPSSE(y kkk ∂∂~ ) 11                                          (
  

  که در آن 
( ) ( )[ ]pk

m
kkpk y,...,y,y,y,...,yCy,...,yC= )IC(y 1111 +−−    )12                                 (

   
 1>) WPSSE(yk به معنی وجود صرفه به مقیاس در تولیدk امین محصول است 
 امین k به معنی عدم وجود صرفه به مقیاس در تولید WPSSE(yk (>1 و

  . محصول است
  
  )WSCOPE(اي  معیار صرفه در ابعاد سراسري درون نمونه-4-3

این معیار  .  را معرفی کردWSCOPE ابعادمعیار عمومی صرفه به ) 1982(بامول 
صرفه جویی حاصل از تولید همزمان دو محصول نسبت به تولید آنها به صورت 

 ترانسلوگ در صفر بی يع هزینهب اما به دلیل اینکه تا .دهدفرادي را نشان میان

                                                        
26 Product-specific scale economies (PSSE) 
27 Within-sample product-specific scale economies (WPSSE) 
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 مستر .  معرفی شدWSCOPEار دیگري  با عنوان یمعنی است در نتیجه مع
  .که به صورت زیر است .  را معرفی کردWSCOPEمعیار ) 1992(

[ ])(
)(

)()(
)()(

)(
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py حداقل سطح  kدر نمونه امین محصول  

WSCOPEهاي  ناشی از تقسیم محصول به بانکي درصد افزایش در هزینه
 به معنی صرفه در ابعاد WSCOPE >   .گیرد تخصصی شده را اندازه مینسبتاً

 WSCOPE نی عدم وجود صرفه در ابعاد است و نیز به معWSCOPE < است و 
= ودن نسبت به صرفه در ابعاد است به معنی خنثی ب.  

  
  )WPSCO(  در ابعاد براي هر عامل خاص درون نمونه معیار صرفه-4-4

( )
( )
( )
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 m

ky حداقل سطحkامین محصول   
<<  WWPPSSCCOO((yykk))  اگر     باشد صرفه در ابعاد در تولید محصول  kk   با سایر ام

>>  WWPPSSCCOO((yykk))  دارد و اگرمحصوالت وجود      صرفه در ابعاد در تولید محصول  kk   ام
  .با سایر محصوالت وجود ندارد

  
   تحلیل تجربی وضعیت صرفه به ابعاد و مقیاس در صنعت بانکداري ایران -5
  شناسی و نتایج برآورد     نهایی؛ روشي هزینه-5-1
   تصریح الگو-5-1-1

ي مربـوط بـه صـرفه در ابعـاد و مقیـاس،             هـا  شاخص يپیش نیاز اول براي محاسبه    
براي این منظور الزم است یک تـابع      .  تصریح شده تابع هزینه است     يدانستن رابطه 

تلزم ایـن اسـت کـه بـدانیم چـه            این کـار مـس      . تصریح و تخمین زده شود     يهزینه
 براي مشخص کردن این متغیرها       .هایی نهاده و چه متغیرهایی ستاده هستند      متغیر
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رویکـرد  «، »رویکـرد تولیـدي  «صورت ت و مطالعات بانکداري، سه رویکرد به   در ادبیا 
، صـص  1388شـفیعی،   ( وجـود دارد »ي کـاربري پـول  رویکرد هزینه «و  » ايواسطه

66- 65(.  
، 2008 28هفرنـان،  (در اینجا رویکرد تولیدي مورد استفاده قرار گرفته اسـت         

 اصلی بانک در نظر يوان ستاده عنها به ها و سپرده   و لذا دو متغیر وام     )10-15صص  
هـا دو   از سوي دیگر بر اساس کارکردهاي مختلـف بانکـداري، بانـک        .اندگرفته شده 

ها، استفاده از اطالعات و در واقع مجموعه فعالیت دیگر نیز دارند یکی از این فعالیت       
 داشـتن   يهـا بـه واسـطه     بانـک  . کارکرد نظارت و پردازش و تولید اطالعـات اسـت         

تواننـد از ایـن اطالعـات     اند می مین مالی کرده  أهایی که ت   پروژه يات در زمینه  اطالع
هایی کننـد کـه اطالعـات    در زمینهاستفاده کنند و اقدام به سرمایه گذاري مستقیم    

هـاي مـستقیم و اوراق    براي این ستاده نیز از حجم سـرمایه گـذاري      .بیشتري دارند 
  هـاي  هـاي گذشـته، فعالیـت     ر، در سـال    از سوي دیگـ     .مشارکت استفاده شده است   

ها رو به افـزایش   اقالم خارج از ترازنامه همانند تعهدات و تضمین يها در زمینه  بانک
 به صورت کارمزد است اما به دلیـل  ها عموماًدرآمد حاصل از این فعالیت . بوده است 

الوه عـ  مـشخص نیـست و بـه   ها دقیقاًاینکه حجم در آمدهاي کارمزدي سایر فعالیت   
هـاي خـارج از    شود لـذا از حجـم فعالیـت       درآمدهاي غیر مشاع به تفکیک ارایه نمی      

هـاي خـارج از    سـتاده مربـوط بـه فعالیـت    يعنوان متغیر نـشان دهنـده   ه  ترازنامه ب 
  .ترازنامه استفاده شده است

 . در تصریح و تخمین تابع هزینه، سه نوع هزینـه درنظـر گرفتـه شـده اسـت                 
 نیروي کار بـر تعـداد نیـروي کـار بـه        يز طریق تقسیم هزینه   قیمت نیروي انسانی ا   

هاي مربوط به سـرمایه تقیـسم بـر      قیمت سرمایه از تقسیم هزینه      .دست آمده است  
 جمـع آوري وجـوه نیـز از طریـق           ي و هزینـه   هاي ثابت محاسبه شـده اسـت      دارایی

  .دست آمده استه گذاران باي پرداختی به سپرده بهرهيتقسیم هزینه
 کـل بـرآورد     ي نهایی الزم است ابتـدا تـابع هزینـه         ي منظور برآورد هزینه   به

هاي تبعی مختلفی از جمله کاب داگالس، لئونتیف، تابع با    ، فرم در این ارتباط   . شود
 و ترانسلوگ وجود دارد که یکی از بهتـرین مـوارد         C.E.S(29(کشش جانشینی ثابت    

پذیر، امکان تغییـر  ي از ماهیت انعطافلحاظ برخورداربه( ترانسلوگ  يآن تابع هزینه  

                                                        
28 Heffernann  
29 Constant elasticity of substitution 
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متناسب کشش و مقیاس همـراه بـا تغییـر سـطح سـتاده و عوامـل تولیـد، برابـري                    
 نهایی و قیمت عوامل تولید با تغییرات در تقاضاي عوامل تولیـد و              يتغییرات هزینه 

منظور از تـابع ترانـسلوگ    بدین . است) همگنی تابع نسبت به تغییرات قیمت عوامل      
  . شوداستفاده می) 15 (يرت رابطهبه صو

  
  
  

باشـد و متغیرهـاي توضـیحی     مـی )  TC( کـل   ي هزینـه  يکه در آن متغیر وابـسته     
 ي سـرانه Pd (30(هـاي بـانکی       سـپرده  ي؛ هزینـه  )Q( بانک   يعبارت از میزان ستاده   

عنـوان  بـه : t(و متغیـر رونـد      ) Pk (32 ثابـت  ي و قیمت نهاده   31)Pl( پرسنلی؛   يهزینه
منظـور حـذف اثـر      در ضـمن بـه      .خواهند بود ) کننده اثر پیشرفت فنی   غیر تبیین مت

ها تعدیل شـده   تورم بر الگو، الزم است متغیرهاي الگو نسبت به رشد شاخص قیمت           
  .هاي حقیقی براي برآورد استفاده شودو از داده

  
   نتایج برآورد -5-1-2

هـاي  بانکداري به تفکیک بانک    کل در صنعت     يتوان به برآورد تابع هزینه    اکنون می 
له أالبته، پیش از انجام برآوردها الزم است ابتـدا نـسبت بـه دو مـس                . فعال پرداخت 

 پایایی متغیرها و در صورت ناپایـایی امکـان همجمعـی در     -1: اطمینان حاصل شود  
.  هـا در قالـب یـک الگـوي پنـل         قابلیت ترکیـب داده    -2قالب یک الگوي بلندمدت؛     

و ) 1994و  1992 (33 کـوآه  يهـاي پنـل بـه وسـیله        واحـد داده   يههاي ریـش  آزمون
 35 لـوین و لـین و چـو        ي این مطالعـات بـه وسـیله        .ریزي شد پایه) 1994( 34بریتون

کامل شد و در حـال حاضـر        ) 2003و1997( 36و ایم، پسران و شین    ) 2003و1992(
 از آنها بـر  باشد که بر خیهاي پنل موجود می   واحد در داده   يهاي ریشه انواع آزمون 

                                                        
    هـا حجـم کـل سـپرده   «بـر  » گذاران از درآمدهاي مـشاع سهم سود سپرده« این متغیر از حاصل تقسیم «
  . دست آمده است به

 دست آمده استبه» تعداد پرسنل«بر » هاي پرسنلیهزینه«حاصل تقسیم  این متغیر از .  
 دست آمده است به» هاي ثابتمجموع دارایی«به » هاي اداريهزینه« این متغیر از حاصل تقسیم .  

33 Quah 
34 Breitung 
35 Levin, Lin and chu  
36 Im, Pesaran and Shin  
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انـد و برخـی   هاي پنل طراحی شده براي سري37 واحد مشتركياساس تعیین ریشه 
 در این پژوهش از      .پردازند می 38 واحد به صورت جداگانه    يدیگر نیز به تعیین ریشه    

   واحـد مـشترك اسـتفاده      يبـراي آزمـون ریـشه     ) 2002(آزمون لـوین، لـین و چـو         
 هـاي انفـرادي اسـت   باالتري نسبت بـه آزمـون   کنیم که داراي توان آزمون بسیار    می

عنـوان مبنـاي    به) IPS( از آزمون ایم، پسران و شین         ).240، ص   2008 39بالتاجی،(
  40. واحد به صورت جداگانه استفاده شده استيتعیین ریشه

حـساب مـالی و     از آنجاکه در انجام برآورد تـابع هزینـه از اطالعـات صـورت             
بـراي  ) تجـاري و تخصـصی    ( بانک دولتـی     11صی و    بانک خصو  6 تلفیقی   يترازنامه

استفاده شـده اسـت، الزم اسـت پـیش از انجـام             ) 1375-88( ساله   13 يیک دوره 
 بلندمدت بـین آنهـا   يبرآوردها نسبت به پایایی متغیرها و وجود یا عدم وجود رابطه    

  .اطمینان حاصل کرد
  .  نتایج این آزمون ارایه شده استب -4الف و جدول -4 در جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
37 Common unit root 
38 Individual unit root 
39 Baltagi 

    گیـري از آنهـا در   توان بـدون تفاضـل   در شرایطی که متغیرها ناپایا و هم درجه باشند، تنها در صورتی می
صـورت مـدل    در غیـر ایـن   .  عدم همگرایی آنها در بلندمدت رد شـده باشـد  يمدل استفاده کرد که فرضیه  
  .مراجعه شود) 2008(به بالتاجی براي مطالعه بیشتر  . برآورد شده کاذب خواهد بود
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   نتایج آزمون پایایی در سطح متغیرها با استفاده از روش لوین، لین و چو :الف -4جدول
  t p valueآماره   t p valueآماره   متغیر  با عرض از مبدا  باعرض ازمبدا و روند

  - -  )پایا (00/0  -96/3   کل حقیقیيهزینه
  حجم تسهیالت حقیقی 

y1 
/  / 

  - -  )پایا(

  هاحجم سپرده
 y2  /  / 

  -  -  )پایا(

  گذاري حجم سرمایه
 y3  /  / 

  -  -  )پایا(

 y4  /  /هاي خارج از تراز نامه  حجم فعالیت
  -  -  )پایا(

/  -  -  هاي بانکی حقیقی سپردهيهزینه   
 

  )پایا(

  /  یقی پرسنلی حقي هزینهيسرانه
 

/  )پایا(   /   

/  -  -  اداري حقیقی يهزینهي سرانه   
/ 

  )پایا(
  محاسبات پژوهش حاضر : خذأم

  
  نتایج آزمون پایایی در سطح متغیرها با استفاده از روش ایم، پسران و شین  :ب -4 جدول

  t p valueآماره   t p valueآماره   متغیر  با عرض از مبدا  باعرض ازمبدا و روند
  - -  )پایا ( 00/0   کل حقیقیيهزینه

  حجم تسهیالت حقیقی
 y1 

/ / 
  - -  )پایا(

  ها حجم سپرده
y2  / / 

  -  -  )پایا(

  گذاري حجم سرمایه
 y3  / / /  /  

  )پایا(
  هاي خارج از تراز نامهحجم فعالیت

  y4  / / 
)پایا(   -  -  

/  /  -  -  هاي بانکی حقیقی سپردهيهزینه
  )پایا(

/  /  -  -   پرسنلی حقیقیي هزینهيسرانه
)پایا(  

  /  /  -  -   اداري حقیقیي هزینهيسرانه
   )پایا(

  محاسبات پژوهش حاضر : مأخذ
  

 درصد پایـا    5داري  غیرها در سطح معنی   شود که مت  طبق جدول مشخص می   
با حصول اطمینان از پایایی متغیرها، دیگر نیازي به انجـام آزمـون همگـرا                 .هستند
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  41.شدن متغیرها و کاذب نبودن رگرسیون نیست
 . توان به انجام برآورد در خصوص تابع هزینـه پرداخـت      لذا، در این مرحله می    

 با در نظر گرفتن تمـامی قیـود تقـارن و    Stata11 و  Eviews7با استفاده از نرم افزار      
همگنی تخمین زده شد و بعد از آن معیارهـاي مـورد نظـر بـه شـرح زیـر محاسـبه          

  .شدند
هـا  در انجام برآورد، ابتدا الزم است آزمونی انجام شود تا قابلیت ترکیـب داده    

 . ود مـشخص شـ  42هاي ادغامیدر برابر الگوي داده  ) تابلویی(در قابل یک الگوي پنل      
 F تحت عنـوان آزمـون       که اصطالحاً (توان فرضیات این آزمون     در توضیح بیشتر، می   

  . نشان داد) 9 (يرا به شکل رابطه) شودلیمر خوانده می

αααα
αααα

≠≠≠≠
====

n

n

H
H

...:

...:

211

210  

   
  

  .ارایه شده است) 5(نتایج این آزمون در جدول 
  

  

 هاي ترکیبی  آزمون اثرات تصادفی در برابر داده:5جدول 
  احتمال  آماره  آزمون اثرات

  F /  /آماره 
  محاسبات پژوهش حاضر : مأخذ                           

  
هاي مورد استفاده از قابلیت ترکیب در قالـب یـک الگـوي             طبق جدول، داده  

توان به انجام برآورد تـابع    با این توصیف، در این مرحله می       . باشندپنل برخوردار می  
  ). 5( جدول  .پرداختهزینه 

  
   معیارهاي نتایج برآورد و محاسبه-5-2

 1383 سال یعنـی از سـال   6 بانک ایران طی 17 براي   SCALEمعیار  در جدول زیر    
هـاي  دهد که تمامی بانک  نشان می  7 يجدول شماره  .  محاسبه شده است   1388تا  

                                                        
    گیـري از آنهـا در   توان بـدون تفاضـل   در شرایطی که متغیرها ناپایا و هم درجه باشند، تنها در صورتی می

صـورت مـدل    در غیـر ایـن   .  عدم همگرایی آنها در بلندمدت رد شـده باشـد  يمدل استفاده کرد که فرضیه  
  .مراجعه شود) 2001(لتاجی به با براي مطالعه بیشتر  .برآورد شده کاذب خواهد بود

42 Pooled Data  
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 ایـن بـدان      .ندهاي ناشی از مقیـاس هـست      ایران بر اساس معیار بامول، داراي صرفه      
 نزولی تابع هزینـه  يها در ناحیه  هاي موجود، این بانک   معنی است که بر اساس داده     

 وجود صرفه ناشـی از مقیـاس در نظـام    يقرار دارند و لذا بر اساس این نتایج فرضیه 
هایی وجـود   هاي خصوصی و دولتی، تفاوت     البته بین بانک    .شودبانکی ایران رد نمی   
  . به آنها پرداخته خواهد شددارد که به اجمال

  
  SCALE  معیار :7جدول 

 توسعه صادرات کشاورزي مسکن سپه صادرات تجارت ملت ملی بانک
صنعت 
 و معدن

1383 /////////

1384 /////////

1385 /////////

1386 /////////

1387 /////////

1388 ///////NA /

///////// میانگین

  سرمایه کارآفرین اقتصاد نوین سامان پاسارگاد پارسیان بانکپست رفاه بانک

1383 ///NA ///NA  

1384 ////NA //NA  

1385 //////// 

1386 //////// 

1387 //////// 

1388 /NA /////NA  

 //////// میانگین

   حاضريمطالعه: خذأم
  

  نتــایج معیــار  . نتــایج برخــی از معیارهــا در پیوســت ارایــه شــده اســت
هاي مقیاس  این است که معیار صرفه  يهاي مقیاس در وام دهی، نشان دهنده      صرفه

هاي ملی، ملت، تجارت، سپه، کشاورزي و پست بانـک کمتـر    وام دهی براي بانک    در
هاي صادرات، مسکن، صنعت و معدن و رفـاه حتـی منفـی          از یک است و براي بانک     

هـا  هاي مقیاس در وام دهی براي ایـن بانـک     عدم وجود صرفه   است که نشان دهنده   
رسـیان، پاسـارگاد، سـامان،     صـادرات، پا يهـاي توسـعه  است و این معیار براي بانک   
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 وجود صـرفه بـه مقیـاس    يتر از یک است که نشان دهندهکارآفرین و سرمایه بزرگ  
این نتایج در واقع بـر   ). 1 - الفيجدول شماره(ها است  در وام دهی براي این بانک     

ها کوچک هستند و هنوز در قسمت نزولی تابع        این موضوع داللت دارد که این بانک      
شان به سمت پایین در حال حرکت هستند چرا که ایـن            سط بلند مدت   متو يهزینه

رود بـا  ها در حال افزایش است و بـه همـین دلیـل انتظـار مـی     مزیت براي این بانک 
تـر  ها به مقیـاس بهینـه نزدیـک   دهی این بانکها در وامافزایش مقیاس در این بانک  

  . شوند
  دهـد کـه   ز نـشان مـی  هاي مقیـاس در سـپرده پـذیري نیـ    نتایج معیار صرفه  

 صـادرات،   يهاي ملی، ملت، تجارت، صادرات، سپه، مسکن، کشاورزي، توسـعه         بانک
رفاه و پست بانک منفی است که بر عدم وجود صرفه در مقیاس در سـپرده پـذیري               

هـاي صـنعت و معـدن، پارسـیان، پاسـارگاد،           ها داللـت دارد و بانـک      براي این بانک  
 يجـدول شـماره   (  و سرمایه داراي این صرفه هستند      سامان، اقتصاد نوین، کارآفرین   

هـاي دولتـی باعـث      رفت بزرگ بودن مقیاس بانک    طور که انتظار می   همان). 2 -الف
 البته عدم بـازده  ، متوسط قرارگیرندي منطقه نزولی هزینه   درها  شده است این بانک   

توانـد  هـا مـی  ها به دلیل ناکارایی فنی در این بانـک به مقیاس در بعضی از این بانک    
توان گفت شاخص صـرفه بـه مقیـاس در         هاي خصوصی نیز می   در مورد بانک   . باشد

هاي گذشته در حال افزایش بوده است که نـشان  ها طی سال پذیري این بانک  سپرده
  .ها در ارائه این مجموعه خدمات است بهتر شدن تکنولوژي این بانکيدهنده

 ي گذاري نیـز نـشان دهنـده        سرمایه هاي مقیاس صرفه در   نتایج معیار صرفه  
 يجدول شـماره (ها است گذاري براي تمامی بانکوجود صرفه در مقیاس در سرمایه   

هـاي  ها در پـروژه  مزیت اطالعاتی بانکيتواند نشان دهنده   این نتیجه می    ).3 -الف
ی دهـ هایی که آنها را از طریق وام نظارت بر طرحيگذاري باشد که به واسطه    سرمایه

  .اند ایجاد شده استمین مالی کردهأت
  هـاي خـارج از ترازنامـه نـشان     هـاي مقیـاس در فعالیـت      نتایج معیـار صـرفه    

هـاي  هـاي خـارج از ترازنامـه بـراي بانـک           وجود صرفه در مقیاس فعالیـت      يدهنده
  ).4 - الفيجدول شماره(پاسارگاد، سامان، اقتصاد نوین و سرمایه است 

  هـاي ابعـاد بـراي مجمـوع بانـک نـشان       عمومی صرفه معیار  ينتایج محاسبه 
  هـاي ملـت و ملـی منفـی اسـت و بـراي سـایر          دهد که این شاخص بـراي بانـک       می

ها، به جـز ایـن دو بانـک،         هاي مورد بررسی مثبت است، یعنی براي سایر بانک        بانک
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 هاي وام دهی، سپرده پذیري، سرمایه گذاري و عملیات خارج از ترازنامه          بین فعالیت 
  ). 8 يجدول شماره(هاي ناشی از ابعاد وجود دارد در حالت کلی صرفه

  
  wscope معیار :8جدول 

 توسعه صادرات کشاورزي مسکن سپه صادرات تجارت ملت ملی بانک
صنعت و 
 معدن

1383/////////

1384/////////

1385/////////

1386/////////

1387/////////

1388////////

/////////میانگین

  سرمایه کارآفرین اقتصاد نوین سامان پاسارگاد پارسیان بانکپست رفاه بانک

1383//////

1384//////

1385////////

1386////////

1387////////

1388//////

////////میانگین

   حاضريمطالعههاي یافته: خذأم
  

 يهاي بانکی نشان دهندههاي بین وام دهی و سایر فعالیت  نتایج معیار صرفه  
هـاي بـانکی بـراي     اساس این شاخص بین وام دهی و سـایر فعالیـت          آن است که بر     

  هـاي بـین وام دهـی و سـایر     دهـد صـرفه  ها مثبـت اسـت و نـشان مـی         تمامی بانک 
  ).5 - الفيجدول شماره(هاي بانکی وجود دارد فعالیت

هـاي بـانکی نـشان    هاي بین سپرده پذیري و سایر فعالیـت     نتایج معیار صرفه  
هـاي بـانکی اسـت    اي ابعاد بین سپرده پذیري و سایر فعالیت   ه وجود صرفه  يدهنده

که مقادیر محاسبه شده این مقدار بـراي بیـشتر     اما این صرفه قابل توجه نیست چرا      
  ).6 - الفيجدول شماره( ها کوچک استبانک
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هـاي بـانکی نـشان      گذاري و سایر فعالیـت    هاي بین سرمایه  نتایج معیار صرفه  
هـاي بـانکی بـراي تمـامی     گذاري و سایر فعالیـت ین سرمایهدهد صرفه در ابعاد ب می

 البته این صرفه بسته به کوچک و بزرگ بودن یا دولتی یـا غیـر       . ها وجود دارد  بانک
  ).7 - الفيجدول شماره(ها متفاوت است دولتی بودن بانک

هـاي  هاي خارج از ترازنامه و سایر فعالیـت    هاي بین فعالیت  نتایج معیار صرفه  
هـاي بـانکی    دهد صرفه در ابعاد بین خارج از ترازنامه و سایر فعالیت           نشان می  بانکی

هـا وجـود دارد   هاي ملی، ملت و مسکن وجود نـدارد و بـراي سـایر بانـک        براي بانک 
  ).8 - الفيجدول شماره(

 ي نتایج معیارهاي محاسبه شده در زمینهي، خالصه9 ي شمارهجدول
معیار بردار صرفه به مقیاس بامول  . دهدن میهاي ابعاد و مقیاس را نشاصرفه

)SCALE (هاي  وجود صرفهي است که نشان دهنده81/0ها براي مجموع بانک
ها تغییرات در مقیاس تولید  یعنی براي مجموع بانک .مقیاس براي نظام بانکی است

و باعث تغییر در هزینه به میزان کمتري نسبت به تغییر در مقیاس است و از این ر
  . فزاینده به مقیاس در صنعت بانکداري ایران وجود دارديتوان گفت بازدهمی

هاي خصوصی، دولتی تخصصی و تجاري کمی متفاوت لیکن این رقم براي بانک
 است 86/0هاي خصوصی براي بانک 76/0 هاي تجاري دولتی برابربراي بانک . است

  . است74/0هاي تخصصی دولتی از و براي بانک
 دهـد صـرفه در    نشان مـی  ) WPSSE(ر صرفه به مقیاس خاص هر عامل        معیا

هـاي خـارج از تـراز       گذاري و فعالیـت   هاي وام و سپرده، سرمایه    مقیاس براي فعالیت  
  .هاي خصوصی وجود داردنامه براي اکثر بانک

بـراي تمـامی   ) WSCOPE(اي معیار صـرفه در ابعـاد سراسـري درون نمونـه         
ها  عدم وجود صرفه در ابعاد براي تمامی بانک  ي دهنده ها مثبت است که نشان    بانک
  .هاي غیر دولتی بزرگتر استمقدار عددي این شاخص براي بانک . است

نـشان  ) WPSCO(معیار صرفه در ابعاد براي هـر عامـل خـاص درون نمونـه             
هـاي  گـذاري و فعالیـت  هاي وام دهی، قبول سپرده، سـرمایه   دهد که بین فعالیت   می

 وجـود   يایـن موضـوع نـشان دهنـده        . ازنامه صرفه در ابعـاد وجـود دارد       خارج از تر  
  .پذیري براي ایران استهاي ابعاد بین وام دهی و سپردهصرفه
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  هاي ناشی از ابعاد و مقیاس معیارهاي صرفهي خالصه نتایح حاصل از محاسبه:9 جدول

تمامی   نام هر معیار  هاي ابعاد و مقیاسمعیاهاي صرفه  
  هابانک

هاي بانک
  دولتی تجاري

هاي بانک
دولتی 
  تخصصی

هاي یانک
  خصوصی

 SCALE  / / / /  شاخص صرفه به مقیاس عمومی 1

 WSCOPE  / / / /  ايدرون نمونهشاخص صرفه در ابعاد  2

3 
  درون شاخص صرفه در مقیاس 

 yاي مربوط به وام  نمونه
WPSSE(y)  / / / / 

4 
درون شاخص صرفه در مقیاس  

 y  WPSSE(y)  / / / /اي مربوط به سپرده  نمونه

5 
شاخص صرفه در مقیاس  درون 

 y  اي مربوط به سرمایه گذارينمونه
WPSSE(y)  / / / / 

6 
شاخص صرفه در مقیاس  درون 

هاي خارج از اي مربوط به فعالیتنمونه
 y   نامهتراز

WPSSE(y)  / / / / 

7 
اي شاخص صرفه در ابعاد  درون نمونه

 yمربوط به وام  
WPSCO(y)  / /7/7  / 

اي   درون نمونهابعادشاخص صرفه در   8
 y  WPSCO(y)  / / / /  سپردهمربوط به 

اي   درون نمونهابعادشاخص صرفه در   9
 y  WPSCO(y) / / / /سرمایه گذاري مربوط به 

10  
اي   درون نمونهابعادشاخص صرفه در 

 هاي خارج از تراز نامهفعالیتمربوط به 
 y  

WPSCO(y) / / / / 

  حاضرنتایج پژوهش: خذأم
  

  بندي  جمع-6
هایی که  از مزیتها با استفادهشود بانکهاي بانکداري نشان داده می    بر اساس نظریه  

بانکی و غیر (تواند تعداد بسیاري از محصوالت مالی در مقیاس و ابعاد تولید دارد می     
اي ارایه دهـد و بـا اسـتفاده از ایـن دو مزیـت در ابعـاد و         در مقیاس گسترده  ) بانکی

هایی که خدمات مالی را به طور جداگانـه         هاي خود را نسبت به بنگاه     مقیاس، هزینه 
  .کنند کاهش دهد کوچک عرضه میو در مقیاس

هاي هاي مقیاس و ابعاد در فعالیت   در این مقاله به آزمون تجربی وجود صرفه       
  بـه منظـور محاسـبه و تخمـین معیارهـاي وجـود             . بانکداري پرداختـه شـده اسـت      

   نظـام بانکـداري بـه صـورت     يهاي ناشی از مقیاس و ابعاد ابتـدا تـابع هزینـه           صرفه
 ين زده شد و سپس با استفاده از این تابع هزینـه بـه محاسـبه          هاي پانل تخمی  داده

  .شدهر کدام از معیارها پرداخته 
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 81/0ها براي مجموع بانک) SCALE(معیار بردار صرفه به مقیاس بامول 
 . هاي مقیاس در صنعت بانکداري ایران است وجود صرفهياست که نشان دهنده

مقیاس تولید باعث تغییر در هزینه به همان ها تغییرات در یعنی براي مجموع بانک
 فزاینده به مقیاس در يتوان گفت بازدهمیزان تغییر در مقیاس است و از این رو می

هاي خصوصی، دولتی  لیکن این رقم براي بانک .صنعت بانکداري ایران وجود دارد
هاي مقدار عددي این معیار براي بانک . تخصصی و تجاري کمی متفاوت است

  .  است86/0 هاي خصوصیبراي بانک 76/0 ولتی برابرد
 دهد صرفه درنشان می) WPSSE(معیار صرفه به مقیاس هر عامل خاص 

هاي مقیاس در ها وجود دارد و صرفهگذاري براي اکثر بانکمقیاس در سرمایه
هاي هاي خارج از ترازنامه براي بانکپذیري و فعالیتهاي اعطاي وام، سپردهفعالیت

هاي  بودن اکثر بانک'شود که به دلیل بزر لذا مشاهده می .صوصی وجود داردخ
هاي اند و بانکهاي مقیاس بیشتر استفاده کردهها از صرفهدولتی ایران، این بانک

تواند با تري دارند، میهاي دولتی مقیاس کوچکخصوصی که به نسبت بانک
عالوه این به . ر استفاده کنندهاي مقیاس بیشتافزایش مقیاس فعالیت، از صرفه

تواند افزایش مقیاس ها در ایران میدهد که یکی از استراتژهاي بانکنتایح نشان می
  .هاي بانکی باشدو استفاده از این مزیت در فعالیت

هاي براي بانک) WSCOPE(اي معیار صرفه در ابعاد سراسري درون نمونه
هاي مورد بررسی مثبت است که نشان ملت و ملی منفی است و براي سایر بانک

 در ابعاد معیار صرفه . ها استهاي ناشی از ابعاد براي این بانک وجود صرفهيدهنده
  .استفاده شده است) WPSCO(براي هر عامل خاص درون نمونه 

 دهی، سپرده وجود معیار صرفه به مقیاس بین وامي این موضوع فرضیه
همچنین بر  . کندیید میأجود دارد را براي ایران تپذیري که در نظریات اقتصادي و

هاي پذیري و اعطاي وام با فعالیتهاي سپردههاي بانکداري، فعالیتاساس نظریه
هاي ابعاد وجود دارد که نتایج پژوهش حاضر تسهیل پرداخت و تضمین تجار صرفه

تایج این بنابر ن .  وجود این صرفه در نظام بانکداري ایران استينشان دهنده
هاي خصوصی ایران داراي هاي دولتی، بانکمعیارها، از آنجایی که نسبت به بانک

ها همچنان براي هاي بانکی براي این بانککارایی بیشتري هستند گسترش فعالیت
هاي ابعاد را به دنبال دارد و از آنجایی که عدم وجود صرفه در ها صرفهاین بانک

ها رابطه دارد، به عنوان یک با عدم کارایی این بانکهاي دولتی ابعاد براي بانک
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ها شاید بتواند باعث افزایش کارایی توان گفت تفکیک کارکردي این بانکتوصیه می
  .آنها شود
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