تاثیر فناوری اطالعات و اتباطات بر کارایی نظام بانکی
دکتر کامران محمودپور ،1دکتر مصیب پهلوانی

2

چکیـده

هدف از این پژوهش تحلیل اثر فناوری اطالعات بر کارایی صنعت بانکداری کشور ،به تفکیک
بانکهای خصوصی و دولتی اســت .کارایی بانکهای موردبررسی با رویکرد تولیدی و از روش مرز
تصادفی موردبررســی قرار گرفت .از یافتههای تحقیق پیداســت که پراکســی فنــاوری اطالعات بر
کارایــی بانکها تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ بهطوریکــه تاثیر فناوری اطالعات و اتباطات بر روی
کارایــی بانکهــای دولتی بــا ضریب معنیدار  3.76مورد تایید واقع شــده اســت و برای بانکهای
ی برآورد شده است.
خصوصی نیز این پراکسی با ضریب  0.3تاثیر مثبت و معنی دارش بر کارای 
نتایج تحقیق نشان داد که بانکهای موردبررسی در طول دوره تحقیق بر کارایی خود افزودهاند
بــه عبارت دیگــر در طول این دوره کارایی بانکهای موردبررســی روندی صعودی داشــته اســت؛
بهطوریکــه میانگیــن کارایی بانکهای خصوصی در ســال  65.658 ،1389درصد بوده و در ســال
 1393به  85.652درصد افزایش پیداکرده است؛ همچنین میانگین کارایی بانکهای دولتی در سال
 ،1389به  75.628درصد بوده در حالی که در سال  1393به  90.498درصد افزایش پیداکرده است.
بــا توجه به نتایج میتوان گفت که در طول دوره تحقیق میانگین کارایی بانکهای خصوصی 75.73و
میانگین کارایی بانکهای دولتی  83.974درصد اســت؛ بر اســاس یافتههای پژوهش میتوان بیان
داشت که کارایی بانکهای دولتی در حالت کلی به مراتب باالتر از کارایی بانکهای خصوصی است
نتایج پژوهش نشــان میدهد که درمجموع روند رشــد کارایی در بین بانکهای خصوصی از شتاب
بیشتر نسبت به بانکهای دولتی برخوردار بوده است.

کلیـدواژهها

فناوری اطالعات ،کارایی ،بانکهای خصوصی ،بانکهای دولتی

 .1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس ،نویسنده مسئولkamran_mahmodpour@yahoo.com ،
 .2دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه سيستان و بلوچستانpahlavani@eco.usb.ac.ir ،
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سیســتم پولی و مالی نقش کلیدی را در اقتصاد بازی میکننــد بهنحویکه عدم توجه و نادیده
گرفتن مســائل و مشــکالت این حوزه ضربات جبرانناپذیری برای اقتصاد به همراه دارد و بالعکس
توجه و ســازماندهی علمی آن ،به بهرهوری و کارایی این سیستم منجر میشود که این خود به رشد
و شکوفایی کلی اقتصاد کمککند .بانکها و مؤسسات پولی که بهعنوان نهادهای اقتصادی موجود
در سیستم پولی و مالی مطرح هستند ،در جریان فعالیتهای اقتصادی عهدهدار نقش مهم و دارای
وظایف متعددی ازجمله ،جذب و هدایت وجوه سپردهگذاران و سوق دادن (تأمین نقدینگی) آن به
ســمت بخشهای فعال اقتصاد مثل بازرگانی ،خدماتی و تولیدی بودهاند .بســیاری از اقتصاددانان
که در قالب کارایی مشــغول به تحصیل هستند ،فناوری اطالعات را بهعنوان هسته اصلی تغییرات
فنــی زمان حاضر میدانند و ســعی درکمی کردن اثر آن دارند .ارزیابــی عملکرد بانکها در اقتصاد
ایران با مســائل خاصی روبهرو اســت .این مسائل از یکســو به ماهیت عملیات و فعالیت بانکها
بهعنوان بازار متشکل پول و از سوی دیگر به نوع مالکیت آنها بازمیگردد؛ و ازنظر ماهوی عملیات
بانکی در بخش خدمات (بازارهای مالی) طبقهبندی میشــوند .لذا اولین گام برای ارزیابی فعالیت
آنها ،تعین خروجی یا ســتانده بانک اســت .از ســوی دیگر ازنظر نوع مالکیت ،میتوان مهمترین
تفاوت میان بانکهای دولتی و خصوصی را در هدف تأســیسکنندگان دانســت .درواقع بانکهای
دولتی (بهویژه بانکهای تخصصی) در راستای دستیابی به اهداف سیاستگذاران و بهمنظور تحقق
بخشــیدن به اهداف توسعهای تأسیسشــدهاند و به همان نسبت بهینهســازی در آنها بهصورت
مقید انجام میپذیرد .در مقابل بانکهای خصوصی باهدف کسب باالترین سود تأسیسشده و در
فرایند حداکثر سازی سود بانک ،با قیود کمتری نسبت به بانکهای دولتی مواجه هستند .بااینحال،
ل بانکهای خصوصی به جهت عدم برخورداری از حمایتهای دولتی ،با مخاطرات
فضای عمل مقاب 
بیشــتری همراه بــوده و لذا ضرورت برخورداری از نظام اعتبارســنجی شــفاف و کارآمد و همچنین
رقابتهای هزینهای در این گروه از بانکها بیشتر احساس میشود .نتیجه این شاخصهای مبتنی
بر کارایی ،قابلردیابی اســت (دانش جعفری .)1390 ،کارایی یک مفهوم اقتصادی است که عملکرد
طیف گستردهای از فعالیتهای اقتصادی را در حوزه یک بخش اقتصادی و یا یک اقتصادی ملی یا
منطقهای نشان میدهد .این مفهوم اقتصادی به تفکیک کارایی فنی ،تخصصی و اقتصادی ،تقسیم
میشود و در این پژوهش موردسنجش قرار خواهد گرفت .هدف محوری این پژوهش بررسی تأثیر
فناوری اطالعات بر صنعت بانکداری در ایران است که در این راستا بررسی تأثیر فناوری اطالعات
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بــر کارایی بانکهای بــه تفکیک خصوصی و دولتی انجام خواهد شــد .بر این اســاس این پژوهش
در پنج بخش تدوینشــده اســت .در بخش دوم ادبیات تحقیق بررسیشــده است .در بخش سوم
مبانی نظری مدل و کاربرد تجربی آن در بازار متشــکل پولی بررسیشــده است .در بخش چهارم به
توصیف دادهها و تخمین روش مورداســتفاده شده پرداخته شــده و نتایج تخمین برای بازار سپرده
را برای بانکهای فعال در بازار متشــکل را به دســت آمده است و در آخر ،بخش پنجم به خالصه و
نتیجهگیری اختصاص داده شده است.

ادبیات تحقیق

بهطورکلی فنـــاوری اطـــاعات به گونـههای مختـــلف تعریف میشـود چـــون فنـاوری دارای
ماهیتـــی میـانرشتـــهای و ترکیــــبی اســت .برای توســعه فناوری اطالعات به همکاری و تعامل
مجموعه گستردهای از رشتهها ،میان رشتهها و بخــــشها نیـاز است .ماهیــت پـویای (دینامیک)
موضوع ،موجــــب افزایـش پیچــــیدگی مـیشـود .تعاریـف متعــــددی از فنـاوری اطالعـات ارائه
شـــده است .ولی با کمی دقـت در اکثر تعـاریف میتوان بـــه مشتـرکات زیـادی در آنها پـی برد.
تعریف فناوری اطالعات به دلیل ماهیـــت تغییرپذیـری آن بایـد همــراه با یک نگـرش دینامیـک
باشــد تا اســتاتیک .فناوری اطالعات بیشتر یک اســتراتژی ،اندیشــه ،فکر و ابزار همراه با نوآوری
است (زرگر .)1382 ،شفـــارد فناوری اطالعات را ،فنـــاوری برتـر تلـــقی کرده و عنوان نموده که هر
چیزی را به واقعی تحت تأثیر قرار میدهد (جهانگرد .)1385 ،فناوری اطالعات به مطالعه ،توســعه،
پیادهســازی ،پشــتیبانی یا مدیریت سیســتمهای اطالعاتی مبتنی بــر رایانه ،خصوصــاً برنامههای
نرمافزاری و ســختافزار رایانه میپردازد .بهطور کوتاه ،فناوری اطالعات با مسائلی مانند استفاده از
رایانههای الکترونیکی و نرمافزار ســروکار دارد تا تبدیل ،ذخیــره ،حفاظت ،پردازش ،انتقال و بازیابی
اطالعات به شــکلی مطمئــن و امن انجام پذیرد .فناوری اطالعات را میتــوان بهعنوان فناوریهای
محاسباتی و ارتباطات راه دور که امکانات خودکار استفاده از اطالعات را فراهم میکند ،تعریف کرد
(هیکس.)1998 ،
چارچوب نظری کارایی در واقع مبتنی بر بهینه سازی رفتار تولید کننده و یا به عبارتی همان نظریه
تولید اقتصاد خرد اســت .مفهوم کارایی و شیوههای محاسبه آن را از منظرهای مختلف نظریه تولید،
میتوان تجزیه و تحلیل و درک کرد .فرایند بهینهســازی یک بنگاه تولیدی ،از دو جهت قابل بررسی
اســت ،یکی از طریق دنبال کردن سود و دیگری بر مبنای فرایند حداقل کردن هزینه است .کارایی از
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هر دو دیدگاه قابل اندازهگیری و بررسی است .در نظریه تولید ،رفتار بهینه یک بنگاه بر پایه یک سری
فروض اولیه مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و با توجه به همین فروض نیز نظریههایی در خصوص
رفتار تولید کننده آزمون میشــود .در اکثر شواهد تجربی موجود ،تولید کننده همیشه در حال بهینه
سازی خود کامأل موفق نبوده و به لحاظ کارایی بهرهمند نیستند .عالوه بر این فرض اگر از کارایی فنی
هم برخوردار باشد ،این دلیلی نخواهد بود که از ابعاد دیگر کارایی به طور کامل بهرهمند باشد (کومب
هاکر  .)2000،نظریه مباحث مربوط به کارایی ،نخست از سوی فارل مطرح شد .او کارایی اقتصادی را به
دو جزء کارایی فنی و کارایی تخصصی تفکیک کرد و برای سنجش آنها از مفهوم حداکثر یا مرز تولید
استفاده کرد .مدلی که در ابتدا بهوسیله فارل معرفی شد ،مدل غیر پارامتریک بود ،زیرا شکل خاصی
از تابع تولید معرفی نشــد .بر اســاس تعریف فارل ،توانایی یک واحد تولیدی برای رسیدن به حداکثر
تولید یا مجموعه ثابتی از منابع موجود را کارایی فنی نامند و توانایی آن واحد ،در تخصیص بهینه منابع
میان محصوالت مختلف برحسب ارزش تولید نهایی منابع و قیمت محصوالت را کارایی تخصیصی آن
واحد گویند .کارایی اقتصادی از حاصلضرب کارایی فنی و کارایی تخصصی به دست میآید .کارایی
در تولید روشــی است جهت اطمینان حاصل کردن از اینکه تولیدات یک واحد اقتصادی در بهترین
و پر سود-ترین حالت ممکن تولید میشوند .کارایی در هر بخش اقتصادی برای جلوگیری از به هدر
رفتن منابع از اهمیت ویژهای برخوردار است (همان) .بر اساس مفهوم کارایی در ادامه هر یک از انواع
کاراییها توضیح دادهشــدهاند .بر اساس تعاریف کوپ منز و دوبرئو ( )1951و شفارد( )1953این نوع
از کارایــی را میتوان به دو صورت تعریف کرد :الف) کارایی فنی نهادهگرا که عبارت اســت از توانایی
واحــد اقتصادی در تولید مقدار محصول معین با اســتفاده از کمترین میــزان نهادهها ب) کارایی فنی
محصول گرا که عبارت اســت از افزایش بالقوه در محصول بهشــرط ثابت نگهداشتن نهادهها (کولی و
همکاران . )2002 ،کارایی تخصصی عبارت است از توانایی واحد اقتصادی در استفاده از نهادههای تولید
به نسبتهای بهینه با توجه قیمتهای دادهشده و تکنولوژی تولید یا بهعبارتدیگر کارایی تخصصی
عبارت اســت از بهکارگیری ترکیبی از عوامل تولیدی که حداقل هزینه را برای واحد تولیدی داشــته
باشــد ،بهطوریکه با توجه به سطح مشــخص محصول ،حداکثر سود به دست آید (ایگنر و همکاران،
1977؛ عبدالهی و همکاران  .)1998 ،کارایی اقتصادی (کارایی کل) از ترکیب دو کارایی فنی و تخصصی
به دســت میآیــد .کارایی اقتصادی با توجه به تعریــف علی و فلین ( )1989عبــارت از توانایی واحد
اقتصادی در به دست آوردن حداکثر سود ممکن با توجه به قیمت و میزان نهادههای مورداستفاده در
جریان تولید است (علی و همکاران .)1989 ،
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کارایی تخصصی = کارایی اقتصادی×کارایی فنی
کارایی تخصصی= کارایی اقتصادی × کارایی مدیریت × کارایی مقیاس

نمودار شماره  :1تقسیمبندی کارایی
منبع :سوری ،امیررضا و همکاران.)1386( ،

بــر اســاس نظریههای اقتصــادی ،کارایی فنی (تکنیکی) بــرای یک واحد اقتصــادی را میتوان
از طریــق مقایســه محصول مشــاهده آن واحد اقتصادی بــا حداکثر مقداری که میتــوان با به کار
بردن همان عوامل تولید (در واحد بهینه) به دســت آورد ،اندازهگیری کرد .همچنین ممکن اســت
هزینههــای تحققیافته با کمترین هزینههایی که ممکن اســت بــرای تولید همان محصول پرداخت
شود ،مقایسه شود (همان).
میتــوان با تحلیل کارایی ســود بهتنهایی – کــه بهطور ضمنی درآمد و هزینــه را در برمیگیرد
 -تصویــری کلی از کارایی واحدهای اقتصادی بانکها به دســت آورد ،لیکــن با اضافه کردن کارایی
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هزینــه میتوان دریافت که کدام گروه از بانکهــا در کاهش هزینهها و کدامیک در ارتقای کیفیت
تولیــد و ارائه خدمات کاراتر بودهاند .کارایــی از دو بعد نهادهگرا و محصولگرا مورد تجزیهوتحلیل
قرار میگیرد در زیر هرکدام از ابعاد موردنظر بهطور اختصار توضیح دادهشده است .روش نهادهگرا
بر اســاس مطالعه فارل ( )1957در خصوص کارایی همانطور که در نمودار شــماره  2قابلمشــاهده
اســت ،فرض شــده که بنگاهی محصول  Yرا با استفاده از دو نهاده  x2 , x1و تحت شرط بازده ثابت
نسبت به مقیاس تولید میکند (کولی.)1996 ،

نمودار شماره  :2توصیف کارایی فنی و تخصصی نهادهگرا
منبع( :کولی و همکاران)2000 ،

با علم به اینکه منحنی  SSنشاندهندهی تولید همسان یک بنگاه کام ً
ال کارا است بنگاه در نقطه
 Pعدم کارایی فنی دارد ،این عدم کارایی مربوط به مقدار نهادهها است که بهطور نسبی میتواند کاهش
داده شود بدون اینکه محصول کاهش یابد .معمو ًال این مقدار کاهش در نهادهها بهصورت درصد بیان
میشود .در اینجا مقدار نهاده قابل کاهش جهت رسیدن به کارایی فنی کامل برابر با نسبت QP⁄OP
اســت که بیانگر درصد قابل کاهش در نهادهها جهت رســیدن به کارایی فنی کامل در تولید اســت.
بهطورکلی کارایی فنی بهصورت زیر نشان داده میشود (کوپر و همکاران.)2000 ،
)(1
مقادیر معادله فوق بین ( 1و  )0است ،ارزش یک نشاندهنده کارایی کامل است .بهعنوان مثال
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نقطه  Qدر شــکل کارایی کامل را نشــان میدهد ،چون بر مرز کامال کارایی تولید همسان قرار دارد.
تمام نقاط قرار گرفته بر روی این مرز از لحاظ فنی کامال کارا هســتند (کوپر و همکاران2000 ،؛ کولی
و همکاران .)2002 ،
اگر تولید بنگاه در ســمت راســت منحنی  ssانجام پذیرد ،این بنگاه با عدم کارایی مواجه خواهد
بــود .این عــدم کارایی تمام مواردی را که باعث میشــود عملکرد واقعی بنگاه در ســطحی کمتر از
مقدار قابل حصول (با توجه به عامل تولید مشــخص) باشــد را در برمیگیرد .بر این اســاس عدم
کارایی مدیریتی نیز یکی از اجزای عدم کارائی فارل است .همچنین عدم کارایی با آنچه که بعضی از
اقتصاددانان اتالف منابع نامیدهاند ،مطابقت دارد .اتالف منابع به این معنا است که تولید مورد نظر
با هزینههایی کمتر از آنچه که صورت گرفته ،حاصل شود .در یک بنگاه کامال کارا  OQ=OPاست،
به عبارتی کارایی فنی مســاوی یک خواهد بود .هر چــه فاصله بین  OQو  OPافزایش یابد ،کارایی
فنی به سمت صفر میل میکند؛ بنابراین ،امکان بالقوهای برای بهبود و افزایش کارایی هر بنگاه که با
کارایی کمتر از یک مواجه باشد ،وجود خواهد داشت .همچنین فارل با در نظر گرفتن قیمت عوامل
تولید ،تعریف کارئی تخصصی را ارائه کرد .در نمودار فوق قیمت عوامل تولید بهوسیله خط هزینه
یکسان  AAنشان داده شده است ،کارائی تخصصی (کارایی قیمت) بنگاهی که در  Pتولید میکند،
بهصورت زیر تعریف میشود.
)(2
همچنیــن از حاصلضرب کارایی فنی و کارایی تخصصی میتوان کارایی اقتصادی را بر حســب
تعریف فارل بهدست آورد:
)(3
روش محصول گرا با توجه به نمودار  3و با فرض اینکه دو محصول  Y1و  Y2با استفاده از مقدار
ثابتــی از نهــاده  X1تولید میکند که میتوان تکنولوژی تولید را بــهصورت منحنی امکانات تولیدی
نشان داد .منحنی  ZZمنحنی امکانات تولیدی را نشان میدهد و نقطه  Aیک نقطه عدم کارا برای
بنگاه اقتصادی است که در آن نقطه عمل میکند.
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نمودار شماره  :3نمودار کارایی فنی و تخصصی محصولگرا
منبع)Coelli et al, 2002( :

با توجه با نمودار فوق فاصله  ABنشــان دهنده عدم کارایی برای بنگاه عمل کننده در نقطه A

است .براساس تحلیل محصولگرای فارل ،کارایی فنی بهصورت زیر تعریف میشود

)(4
با فرض اینکه  DDخط هزینه همسان است کارایی تخصصی به صورت زیر تعریف میشود:
)(5
کارایی تخصصی در تحلیلهای محصولگرا دارای تفسیر حداکثر کردن درآمد و در تحلیلهای
نهادهگرا هدف حداقل کردن هزینه است (کوپر و همکاران 2000 ،؛ کولی و همکاران .)2002 ،
بنابراین کارایی کل (کارایی اقتصادی) از ترکیب د کارایی فنی و تخصصی بهصورت زیر بهدست
میآید:
)(6

مبـانی نظـری

وضعیت کارایی مطلق واحدهای تولیدی قابلمشاهده نیست؛ بنابراین جهت بررسی کارایی ،کارایی
یک واحد تولیدی نسبت به واحد تولیدی دیگر اندازهگیری میشود .روشهای متفاوتی در نیمقرن اخیر
جهت بررسی کارایی واحدهای تولیدی مورداستفاده قرارگرفته ولی دو روش عمده برای تخمین کارایی
واحدهای تولیدی و خدماتی روش پارامتریک و ناپارامتریک است (مظهری و کوپاهی.)1378 ،
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نمودار شماره  :4طبقهبندی روشهای اندازهگیری کارایی
منبع :سوری ،امیررضا و همکاران)1386( ،

در پژوهش حاضر از روش تابع تولید مرز تصادفی اســتفاده شــده اســت .همان طور که گفته
شــد فارل در ســال  1977معیــاری را برای اندازهگیــری کارایی یک بنگاه اقتصــادی معرفی کرد که
شــامل کارایــی فنی و کارایی تخصصی اســت و از ترکیب این دو ،معیار کارایــی اقتصادی برای یک
بنــگاه بهدســت میآید؛ امــا معیارهای کارایی فــارل بر فرض مشــخص و معین بــودن تابع تولید
بنگاههای کام ً
ال کارا اســتوار اســت و از آنجایی که این تابع در عمل هرگز از قبل مشــخص و معین
نیســت ،اندازهگیری معیارهای کارایی فوق نیز در عمل با مشــکالتی روبــرو خواهد بود .برای ارائه
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روشــی جهت اندازهگیری کارایی ،وی پیشــنهاد کرد که تابع تولید باید از دادههای نمونه بهوســیله
روشهای مختلف تخمین زده شــود .در ســال  ،1968ایگنر و چاو تابع تولید مرزی پارامتریک را به
شــکل تابع کاب داگالس و با اســتفاده از آمار نمونهای  Nبنگاه برآورد کردند .مدل آنها به صورت
معرفی شــد؛ که در آن  Yبردار محصول X ،بردار نهادهها و  βپارامتر مجهولی
است که باید تخمین زده شود و  vمتغیر تصادفی غیر منفی است که بیانگر ناکارایی فنی در تولید
است؛ اما این مدل که بعدها به نام مدل مرزی معین معرفی شد ،دارای این ضعف است که امکان
تاثیرگذاری اندازهگیری خطا و سایر اجزای اخالل را در تخمین تابع مرزی تصادفی در نظر نمیگیرد
و همه انحرافات از مرز را نتیجه ناکارایی فنی میداند.
بهمنظور رفع این نارســایی و ارائه روشی برای اندازهگیری عدم کارایی ،در سال  1997تابع تولید
مرزی به وســیله دو گروه از اقتصادانان به ادبیات اقتصاد معرفی شــد .ایــن مدل که در ابتدا برای
دادههای مقطعی به کار میرفت بهصورت زیر است؛
)(7

)(8
در اینجــا  Yiتولید بنگاه  Xiبردار عوامل تولیدی بنگاه و  βبردار ضرایب اســت .در این معادله
رگرســیون ،دو نوع جزء تصادفی معرفی شده اســت .جزء تصادفی اول ، vi ،نماینده عوامل تصادفی
خــارج از کنترل بنگاه و جزء دوم ، ui ،نماینده عدم کارایی بنگاه اســت که مربوط به مســائلی مانند
مدیریت ،اطالعات و استفاده از فناوری میشود.
همانگونه که در نمودار پایین نشــان داده شــده اســت vi ،میتواند مثبت یا منفی باشد و تولید
مرزی متناظر با آن باال یا پایین تابع تولید قرار گیرد.

نمودار شماره  :5نمودار نولید مرزی
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پارامترهای معادله فوق را میتوان از روشهای مرســوم اقتصادســنجی همچون حداقل مربعات
معمولــی ( OLSو با حداکثر درســتنمایی  )MLبرآورد کرد .روش دوم نســبت به روش اول نیاز به
محاسبات بیشتر و پیچیدهتری دارد ،اما به طور مجانبی از آن کاراتر است (گرین1997،؛ الول.)1979،

پیشیـنه تحقیـق

شــو و استراســمن( )2005در پژوهشــی با کمــک روش  SFAو دادههای ترکیبــی تاثیر مثبت
فناوری اطالعات بر بهرهوری بانکها را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داده که در بانکهای
موردمطالعه میتوان تا حد زیادی فناوری اطالعات را جایگزین نیروی کار گرانقیمت کرد .ایمبرانی
و لوپز( )2005با کمک روش  SFA,DFAصنعت بانکداری در  30کشــورهای جهان را مورد مطالعه
قرار دادند نتایج بررســی آنها نشــان میدهد که بانکهای بزرگتر ،بهطور نســبی از لحاظ سود و
درآمد کاراتر و از لحاظ هزینه کمتر کارا هستند؛ همچنین نتایج آنها نشان میدهد که کارایی هزینه
و ســود در طول دوره موردبررســی افزایش و کارایی درآمد کاهش داشــته اســت .بوتین ( )2005با
کمک روش  SFAصنعت بانکداری امریکا را مورد مطالعه قرار داد .نتایج پژوهش بانکهای دارای
مالکیت خارجی در جمعآوری سپردهها و پرداخت تسهیالت و همچنین ازنظر هزینه ،کاراتر از سایر
بانکها هستند؛ همچنین بانکهایی که زودتر خصوصی شدهاند کاراتر از بانکهایی هستند که عمر
کوتاهتری از خصوصی شده آنها میگذرد .گانیسان و دهانپال ( )2012با استفاده از روش رگرسیون
چندگانه به بررسی سود عملیاتی در نظام بانکی پرداختند بررسی نتایج نشان میدهد که یک رابطه
معنیدار بین متغیرهای مستقل و سود عملیاتی وجود دارد ،همچنین نشان دادند که  1واحد افزایش
هزینهبر درآمد ســبب افزایش  0/06واحد در ســوددهی بانکهای موردبررسی میشود .اسمیت و
همکاران( )2013در پژوهشی با کمک روش  SFAنشان دادند که سرمایهگذاری بر فناوری اطالعات
تأثیری مثبـت بر عمـلکرد مالی و عملیاتی بانک و اقتصاد کاراناتاکا دارد ،همچنین بیان میکنند که
جهت بهبود ســودآوری در صنعت بانکداری الزم است که بانکها بر تعداد دستگاههای خودپرداز
و سختافزارهای خود بیفزایند.
طیبی و همکاران( )1387با اســتفاده از روش مــرز تصادفی و الگوی خطای ترکیب بتیس و کولی
کارایــی در صنعــت بانکداری کشــور را مورد بررســی قرار دادند .یافتهها نشــان میدهد که بیشــتر
بانکهای دولتی در کارایی هزینه ،در سطح باالتری قرار داشتهاند .کارایی هزینه در طول دوره بررسی
کاهش یافته ،همچنین پراکندگی کارایی سود بیشتر از پراکندگی کارایی هزینه است و نشان میدهد که
کارایی سود از متغیرهای بیشتری تأثیر میپذیرد .دقیقی اصلی و همکاران( )1388با استفاده از رویکرد
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دادههای تابلویی به بررســی تاثیر فاوا بر بهرهوری نیروی کار پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشــان داد
که فاوا بر بهرهوری نیروی کار تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ و با مقایسهای بین بانکهای خصوصی و
دولتی مشخص شد که بهرهوری نیروی کار در بانکهای خصوصی بیشتر از بانکهای دولتی است.
دانــش جعفری و همکاران( )1389با اســتفاده از رویکرد تابع هزینه ترانســلوگ چند محصولی کارایی
نظام بانکی را مورد مطالعه قرار دادند نتایج برآوردشــان نشان میدهد که اگرچه متوسط کارایی بانک
های دولتی در طول زمان بهبودیافته ،در مقایســه با کارایی بانکهای غیردولتی نسبتی کاهنده داشته
است .همچنین بررسیها نشان داد که پوشش اتوماسیون به نسبت سایر متغیرهای مندرج در الگو،
از بیشــترین اثر بر بهبود کارایی فنی در بانکها برخوردار اســت .خداداد کاشــی و حاجیان( ،)1391با
اســتفاده از رویکرد تابع هزینه ترانســلوگ چند محصولی ناکارایی مجموعه نظام بانکی را مورد مطالعه
قرار دادند یافتههای پژوهش آنان نشــان داد که طی دوره موردبررســی میزان ناکارایی مجموعه نظام
بانکی از  22درصد در سال  1380به  37درصد در سال  386افزایشیافته است .همچنین نشان دادند
بانکهای خصوصی در مقایســه با بانکهای دولتی از کارایی بیشــتری برخوردارند .در طی این دوره
ناکاراترین بانک خصوصی در مقایســه کاراترین بانک دولتی از کارایی بیشــتری برخوردار بوده است.
پرویزیان و همکاران( ،)1391با کمک روش  DEAتاثیر فناوری اطالعات و اتباطات در بانک ملت بر
مدیریت شــعب را مورد بررسی قرار دادند با بررسی نتایج پژوهش آنها مشخص میشود که ادارات
خدمات انفورماتیک مدیریتهای شعب بانک ملت مستقیماً بر عملکرد شعب تأثیر میگذارند.

برآورد مـدل و متغیـرهای پژوهـش

بــا توجه بــه اینکــه روش پارامتریک تابع مــرزی تولید به خاطــر مزایای آن نســبت به روش
ناپارامتریک تحلیل فراگیر دادهها بهعنوان روش مورداســتفاده در این پژوهش انتخاب شد .لذا در
پژوهش حاضر مدل اولیه تابع تولید برای بانـــکهای منتخـــب در شـکل کاب – داگالس معـرفی
میشود  .بهطوریکه:
()9
اکنون با لگاریتمگیری از تابع تولید کاب – داگالس فوق و افزودن جز اخالل ترکیبی (شامل جز
ناکارایی) به الگو مشخص میشود:
()10
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پارامترهای معادله فوق عبارتاند از TAS :میزان تسهیالت اعطایی به مشتریان DAR ،میزان
دارایی بانکها LAB ،تعداد نیروی کار SHO ،مجموع شــعب داخلی  +شــعب خارجی IT ،پراکسی
فناوری اطالعات به دلیل اینکه موضوع پژوهش بررســی کارایی بانکها اســت؛ برای متغیر نیروی
کار نیز که در مدل وارد شــده اســت بدان جهت که در سیســتم بانکداری در بین نیروی کار ازنظر
میزان تحصیالت از ابتدایی تا دکتری پراکندگی وجود دارد و پرواضح است که کارایی یک دکتر در
سیستم بانکداری با میزان کارایی یک شخصی که میزان تحصیالتش کمتر از این میزان است برابر
نیســت الزم دانسته شــد که متغیر نیروی کار را بر اســاس میزان تحصیالت با استفاده از نرمافزار
 Expert Choice 11وزن دهی شود.

نمودار شماره  :6وزن دهی به نیروی کار بر اساس میزان تحصیالت.
(منبع :یافتههای پژوهش)

بر اساس نمودار فوق میتوان بیان کرد که میزان وزن محاسبهشده برای نیروی کار با تحصیالت
دکترا  ،0.371برای کارمندان سیســتم بانکداری با تحصیالت فوقلیسانس  ،0.244برای کارمندان با
مدرک لیســانس وزن محاسبهشــده  ،0.157برای فوقدیپلم  0.102و وزن محاسبهشده برای دیپلم،
ســیکل و ابتدایی به ترتیب برابر  0.036 ،0.066و  0.025اســت؛ و درنهایت برای اســتفاده از متغیر
نیروی کار در مدل با ضرب هر یک از ضرایب بهدستآمده در دادههای خام و در مرحله بعد جمع
همه آنها باهم میزان متغیر نیروی کار برای هر یک از سالها به دست میآید.
حال اثر هر یک از متغیرهای پژوهش را بر تولیدی بانک یا همان میزان تسهیالت محاسبه کرده:
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جدول شماره  :2بررسی تاثیر متغیرهای مدل بر میزان تسهیالت اعطایی بانکها
مقدار احتمال

متغیر

ضرایب

انحراف معیار

مقدار Z

Constant

-0.74874

134.5917

-0.01

0.9956

LDAR

0.00817

0.06455

0.13

0.08993

LLAB

***2.45018

0.26844

9.13

0.0000

LSHO

***-1.45227

0.26931

5.68-

0.0000

LIT

***0.00143

0.00038

3.81

0.001

*|z|>Z

Note: ***, **, * ==> Significance at 1%, 5%, 10% level.
منبع :یافتههای پژوهش

بــا توجــه به مقادیر جدول باال میتوان بیــان کرد که از بین متغیرهای پژوهــش تنها اثر دارایی
بانک بر میزان تســهیالت اعطایی بانک معنیدار نشــده و بقیه متغیرها نیز با درجه اطمینان %99
معنادار شدهاند.
با توجه به آنکه متغیر داراییهای بانک متغیر اصلی پژوهش است باوجوداینکه معنیدار نشده
ولی باز در مدل لحاظ شده ،یافتههای پژوهش نشان میدهند که اثر این متغیر بر میزان تسهیالت
اعطایی رابطه مستقیم دارد.
نیروی کار :این متغیر با میزان تســهیالت اعطایــی رابطه مثبتی دارد یعنی افزایش این متغیر
منجــر به افزایش میزان تســهیالت و کاهش آن منجر به کاهش تســهیالت خواهد شــد .افزایش
یکدرصدی نیروی کار سبب افزایش 2.45018درصدی میزان تسهیالت خواهد شد.
تعداد شعب :متغیر تعداد شعب همانطور که در جدول باال مشخص است با میزان تسهیالت
اعطایی بانکها رابطه عکس و معناداری دارد .بهطوریکه افزایش یک درصد در تعداد شعب بانک
منجر به کاهش  1.45227درصدی تسهیالت اعطایی بانکها خواهد شد.
پراکســی فناوری اطالعــات :این متغیر نیز با توجــه به نتایج تخمین رابطــه مثبت و معنادار
با تســهیالت اعطایــی دارد و افزایش یکدرصدی در مخــارج فناوری اطالعــات منجر به افزایش
 0.00143درصدی در تسهیالت اعطایی بانکها خواهد شد.
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کارایی و ناکارایی محاسبهشده برای بانکهای مورد آزمون:
همانطور که در جدول شماره  3میزان کارایی محاسبهشده  16بانک موردبررسی در آن درجشده؛
پیداست که در بین بانکهای مورد آزمون واقعشده در طی دوره پنجساله ( )1389-1393بانک سامان
بــا کارایی  96.912کاراترین بانک و بانک مســکن با کارایــی  96.166دومین بانک کارا در بین  16بانک
موردسنجش واقعشده قرار دارند؛ و در حالت کلی میانگین کارایی بانکهای دولتی با  83.974بیشتر
از میانگین کارایی بانکهای خصوصی با میانگین  75.737هستند .همانطور که از یافتههای پژوهش
پیداست تقریباً همه بانکها در طی این دوره روندی صعودی در افزایش کارایی داشتهاند و کاراییشان
رو به بهبودی گذاشته است .با توجه به یافتههای پژوهش پیداست که سیر بهبود در عملکرد در بین
بانکهای خصوصی شــدت بیشتری نسبت به بانکهای دولتی داشــته است .بهطوریکه میانگین
کارایی بانکهای خصوصی در ســال  65.658 ،1389بوده و در ســال  1393به  85.652رسیده است که
این نشــان میدهد که بانکهای خصوصی در طی این دوره  19.967درصد بهبود در کارایی داشتهاند؛
درحالیکه بانکهای دولتی میانگین کارایی خود را در سال  1389از  75.628درصد به  90.498درصد
در ســال  1393رساندند که این نشــان میدهد بانکهای دولتی  14.87درصد کاراییشان در طی این
دوره بهبودیافتــه اســت .با توجه به گفتههای باال که منتج از جدول شــماره  3هســتند میتوان گفت
که صنعت بانکداری کشــور در مجموع عملکردش بهبود یافته است .با میانگینگیری از کارایی کل
بانکها میتوان بیان کرد که کارایی کل طی این دوره  5ساله  78.825است.
جدول شماره  :3برآورد میزان کارایی بانکهای مورد آزمون
1389

1390

1391

1392

1393

میانگینکارایی
هر بانک در طول
دوره تحقیق

اقتصاد نوین

65.65

71.71

77.59

82.40

84.26

76.728

پارسیان

37.76

45.63

45.95

63.22

70.56

54.444

پاسارگاد

59.83

67.57

74.15

79.60

84.01

73.032

سامان

95.10

96.24

97.11

97.80

98.31

96.912

صادرات

83.30

87.00

90.00

92.20

94.00

89.30

سرمایه

45.21

51.36

60.15

67.84

74.37

59.786

بانک

سال
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65.658

کشاورزی

78.24

82.92

86.69

89.67

90.01

85.506

ملی

67.20

73.84

79.34

83.81

87.40

78.318

میانگین کارایی
بانکهای دولتی

75.628

80.706

71.494

مسکن

93.93

95.33

96.42

97.25

97.90

96.166

84.855

سپه

73.56

79.11

83.63

87.24

90.11

82.73

88.183

صنعت و معدن

69.12

75.44

80.65

84.86

88.23

79.66

90.498

پستبانک

71.72

77.60

82.40

86.27

89.34

81.466

83.974

میانگین کارایی
بانکهای خصوصی

77.097

ملت

67.67

74.23

79.66

84.07

87.60

78.632

81.79

کارآفرین

57.38

65.44

72.36

78.12

82.83

71.226

85.652

تجارت

59.83

67.57

74.15

79.60

84.01

67.032

75.737

سینا

84.82

88.19

90.85

92.95

94.57

90.276

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به جدول شماره  4که ناکارایی بانکهای موردبررسی را در طی دوره  5ساله بیان کرده با
نگاهی گذرا به دو جدول مربوط به کارایی و ناکارایی و بر اساس پایههای نظری میتوان بیان داشت
که هر بانکی که میزان کارایی باالیی داشته باشد مقدار ناکارایی کمتری خواهد داشت همانطور که
در قســمت قبلی بیان شد که بانک ســامان کاراترین بانک و بعد از آن بانک مسکن ازلحاظ کارایی
در رتبــه دوم قــرار دارد در جدول زیر نیز این دو بانک بالطبع بایســتی کــه کمترین میزان ناکارایی
را داشــتهباشــند .در جدول زیر مشخص اســت که ناکارایی بانکهای خصوصی با میانگین 28.06
بیشتر از ناکارایی بانکهای دولتی با میانگین  17.838است .پس میتوان بیان داشت که بانکهای
خصوصی از بانکهای دولتی ناکاراتر عمل کردهاند؛
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جدول شماره  :4برآورد ناکارایی بانکهای مورد آزمون
1389

1390

1391

1392

1393

میانگینکارایی
هر بانک در طول
دوره تحقیق

اقتصاد نوین

43.57

33.24

25.37

19.36

14.77

27.262

پارسیان

78.46

59.87

45.69

34.86

51.36

54.048

پاسارگاد

51.36

39.19

29.91

22.82

17.41

32.138

سامان

5.02

3.83

2.92

2.23

1.7

3.14

صادرات

18.26

13.93

10.63

8.11

6.19

11.424

سرمایه

69.51

66.61

50.83

38.79

26.60

50.978

سینا

16.46

12.56

9.58

7.31

5.58

10.298

تجارت

51.38

39.2

28.99

22.73

17.43

32.134

کارآفرین

55.55

42.39

32.34

24.68

18.83

34.758

ملت

39.04

29.79

22.73

17.35

13.23

24.428

سال

42.858

کشاورزی

24.53

18.72

14.28

10.90

8.31

15.36

ملی

39.73

30.32

23.14

17.65

13.47

24.862

میانگین ناکارایی
بانکهای دولتی

28.38

21.763

34.06

مسکن

6.25

4.77

3.64

2.78

2.12

3.912

16.63

26.017

سپه

30.69

23.42

17.87

13.64

10.40

19.204

منبع :یافتههای پژوهش

12.688

19.832

صنعت و معدن

36.92

28.17

21.50

16.40

12.52

23.102

9.68

17.61

پستبانک

32.23

25.36

19.35

14.76

11.26

20.592

17.838

میانگین ناکارایی
بانکهای خصوصی

28.06

بانک
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بررسی اثر متغیرهای مدل بر کارایی بانکها:
معادله بررســی اثرات متغیرهای نیروی کار ،فناوری اطالعات ،تعداد شعب و دارایی بانکها بر
کارایی بانکهای دولتی و خصوصی منتخب:
Effcancy = α.IT + β.SHO + γ.LAB+ γ.DAR
)(11
با توجه بــه تخمین مدل نهایی اثرات متغیرهای معادله باال بر کارایی بانکهای دولتی منتخب
عبارت خواهند بود از:
Effcancy = 44.0634.IT -0.22318.SHO + 0.00368.LAB -0.20437 .DAR
][-4.28
][0.0002

][0.0000

][9.53
][0.9813

][-.02

][9.62

][0.0000

]t: [10.74

]Prob: [0.0000

R-squared = 0.87818, Model test F [4, 25] = 45.05677

در مدل رگرســیون حاضر تمام ضرایب بهجز ضریب متغیر تعداد شــعب با احتمال  99درصد
(سطح معناداری  1درصد) معنیدار هستند.
تفســیر نتایج نشــان میدهد کــه فناوری اطالعات بــا ضریب  3.7615بــر روی کارایی بانکها
اثر مســتقیم دارد .از دیگر نتایــج تخمین مدل میتوان دریافت که متغیر تعداد شــعب با ضریب
 223180.بــر کارایی بانک رابطه عکس میگذارد یعنی افزایش تعداد شــعب ســبب کاهش کارایی
بانکهای دولتی موردبررســی میشــود .برای متغیر نیــروی کار نیز بنا به تخمین مدل مشــخص
میشــود که با ضریــب  0.00368بر کارایی بانکهــای دولتی مورد آزمون تأثیرگذار اســت و رابطه
مســتقیم با کارایی دارد .یکی دیگر از نتایج رگرسیون این است که دارایی بانکها بر کارایی بانکها
تأثیر منفی گذاشــته و ضریب برآورد شــده برای این متغیر در مدل  0.20437است .بنا به ضرایب
تعداد شــعب و دارایی بانکها میتوان بیان داشت که هر چه اندازه بانکهای دولتی بزرگتر باشد
میزان کارایی بانک پایینتر است یا به عبارتی اندازه بانک با کارایی آن رابطه عکس دارد.
حــال با اســتفاده از مدل پایین ناثیر هر یک از متغیرهای نیــروی کار ،فناوری اطالعات ،تعداد
شعب و دارایی بانکها را بر کارایی بانکهای خصوصی منتخب بررسی میشود:
Effcancy = 75.3641 + .03075 .IT + 0.02456.SHO – 0.02489..LAB+ 0.38955.DAR
][1.63
][0.1110

][0.0421

][-2.09
][0.0289

][2.26

][2.15

][0.0371

]t: [25.04

]Prob: [0.0000

)R-squared = (0.22875) , R-bar squared(0.16020
)Model test F [4, 45] = (3.33678) , Prob F > F*(0.01780
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در مدل رگرسیون حاضر تمام ضرایب بهجز ضریب متغیر دارایی بانکها معنیدار هستند .این
متغیر نیز به دلیل اینکه متغیر اصلی مدل میباشــد با وجود اینکه در سطح مطلوبی معنیدار نشد
باز هم در مدل گنجانیده شد.

نتیجهگیری

تفسیر نتایج نشان میدهد که فناوری اطالعات تاثیر مثبت ومعنی داری بر روی کارایی بانکها

اثر مســتقیم دارد .از دیگر نتایج برآورد مدل میتوان دریافت که رابطه معکوس و معنی دار تعداد

شــعب بر کارایی بانک پذیرفته میشود یعنی افزایش تعداد شــعب سبب کاهش کارایی بانکهای
دولتی موردبررســی میشــود .برای بررســی تاثیر مثبت و معنی دار نیروی کار بر کارایی بانکهای

دولتــی مورد تایید واقع شــده یکی دیگر از نتایج رگرســیون تاثیر منفی و معنــی دار دارایی بانکها
بر کارایی نظام بانکها مورد تایید واقع شــده اســت از نتایج برآوردههای آمــاری می توان دریافت
که تعداد شــعب و دارایی بانکها هر چه اندازه بانکهای دولتی بزرگتر باشــد میزان کارایی بانک

پایینتر اســت یا به عبارتی اندازه بانک با کارایــی آن رابطه عکس دارد .نتایج آماری در بخش دوم
برآورد نشان می دهد فناوری اطالعات بر روی کارایی بانکهای خصوصی تاثیر مثبت و معنی داری

دارد همچنین از نتایج برآورد میتوان دریافت که تعداد شعب بانکها خصوصی بر کارایی آنها تاثیر

مثبت و معنی دار دارند بررســی تاثیر نیروی کار بر کارایی بانکهای خصوصی مورد آزمون نشــان

میدهد که رابطه معکوس و معنی دار مورد تایید واقع شده است؛ به عبارتی با افزایش تعداد نیروی
کار در سیســتم بانکهای خصوصی کارایی کاهش خواهد یافت یکی دیگر از نتایج رگرســیون این
اســت که دارایی بانکها بر کارایی بانکها خصوصی تأثیر مثبت و معنی دار تایید شــده اســت .بنا
به تخمین صورت گرفته برای بانکهای خصوصی و دولتی مشــخص گردید که هر چه اندازه بانک

در بیــن بانکهای دولتی بزرگتر باشــد کارایی بانک کاهش خواهد یافت کــه میتوان دلیل آن را
کاهش قدرت نظارت بیان کرد و برای بانکهای خصوصی مشخص شد که تنها نیروی کار با کارایی
بانکها رابطه عکس دارد.
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منابع و ماخذ
 بهارک؛ ارائه مدلی جهت محاســبه کارایی واحدهای، فرهاد؛ فرشــاد مهر، کوروش؛ حســین زاده لطفی،•پرویزیان
فناوری اطالعات بانکی با اســتفاده از روش تحلیل پوششی دادهها (مطالعه موردی ادارات خدمات انفورماتیک
.1391 مدیریتهای شعب بانک ملت)؛ نشریه پژوهشهای مدیریت عمومی؛
 انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اول، اقتصاد فناوری اطالعات و ارتباطات.•جهانگرد ا
.1385
 محمدرضا؛ ارزیابی کارایی هزینهای در صنعت بانکداری ایران طی ســال های، فرهاد؛ حاجیــان،•خداداد کاشــی
.1392 ،1 ؛ فصلنامه برنامهریزی و بودجه؛ شماره1380 -1386
 بررســی عوامل مؤثر بر کارایی فنی در بانکهای ایران با اســتفاده از الگوی، افســانه شــفیعی،•دانش جعفری داود
.1390،SID ،اثرات مختلط\ چند سطحی
 پریما؛ بررســی تأثیر فناوری اطالعات بر بهره وری نیروی کار، صالح؛ بهرامی زنوز، علیرضا؛ قویدل،•دقیقی اصلی
.1388 ،SID در صنعت بانکداری؛
.)1382(  انتشارات بهینه: محمد «اصول فناوری اطالعات» اصفهان،•زرگر
 بهاره؛ مقایسه تطبیقی کارایی بانک های تجاری ایران با استفاده از، علیرضا و عریانی، امیررضا؛ گرشاسبی،•سوری
.1386 ؛8  شماره، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوینDEF، SFA
 مقایسه کارایی بانکهای خصوصی با بانک های دولتی به، عباس، محمد؛ مطهری نژاد، کمیل؛ امیدی نژاد،•طیبی
1388 /41  شماره/ سال سیزدهم/ فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران،روش پارامتری
•

Abdulai, A. And W. E. Huffman, an examination of Profit Inefficiency of Rice Farmers
in Northern Ghana. Department of Economics, Ioea State University. Ames, IA 50011,
1998.

•

Coelli, T, A guide to FRONTIER version 4.1: A computer programme for frontier
production function estimation. CEPA working paper 96/08, Department of,
Econometrics, University of New England, Armidale, Australia.1996.

•

Cooper, W, Seiford, L.M. and Tone, K. Data envelopment analysis: acomprehensive
text with models, applications, reference and DEA-Solver, 2000.

•

Fariel .M. J,”The Measurment of Productivity Efficiency”. Journal of Statistical Socies
A, Part 3, 1957.

•

Greene, William. Handbook of Applied Econometrics II, Microeconomics. Ed and
PSchmidt, London, Blackwell Pub, 1997.

•

Kumbhakar, S. Efficiency estimation in a profit maximising model using flexible
production function. Journal of Agricultural Economics, Vol. 10, PP. 143-152, 1993.

•

Rajan Varadarjan. P, Manjits Yadav. Marketing Strategy and the Internet: An Organaizing
Frame Work Journal of the Academy of Marketing Seience 2009.

•

Smita Jesudasan, Prakash Pinto, Renuka Prabhu, Impact of Investment in Information
Technology on Performance of Banks and National Economy: A Study with respect to
Karnataka Bank Ltd, GIAN JYOTI E-JOURNAL, Volume 3, Issue 2,2013.

•

Wesley Shu, Paul A. Strassmann, Does information technology provide banks with

83

تاثیر فناوری اطالعات و اتباطات بر کارایی نظام بانکی

profit? Department of Information and Decision Systems, San Diego State University,
San Diego, CA 92182-8234, Strassmann Inc, New Canaan, CT, USA, 2005.
•

Wesley Shu, Paul A. Strassmann, does information technology provide banks with
profit? Department of Information and Decision Systems, San Diego State University,
San Diego, CA 92182-8234, Strassmann Inc, New Canaan, CT, USA, 2005.

