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چکیده
در این پژوهش ،تابع هزینه بانک رفاه همراه با توابع سهم نهادههای تولید بر مبنای اطالعات
مربوط به درآمد و هزینه کل بانک در سراسر کشور در فاصله سالهای  1370تا  1390و با

استفاده از نرمافزار  Eviewsبرآورد شده است .همچنین ،برای برآورد پارامترهای مربوط به

معادالت تقاضای مشتقشده برای نهادههای تولید و محاسبه کشش جانشینی و قیمتی عوامل،
نیز فرم تابعي ترانسلوگ برگزيده شده است .در اين تحقيق ،هزينه بانك رفاه تابعي از قيمت
عوامل توليد (نيروي كار ،سرمايه فيزيكي ،منابع مالي) و نيز سطح محصول (درآمدهاي ناشي

از پرداخت تسهيالت و سپردهگذاريها و نيز درآمد ناشي از ساير فعاليتهاي بانك) در
نظر گرفته شده است .نتايج حاصل از تحقیق ،حاكي از آن است كه عوامل تولید بانک

رفاه جانشین هم بوده و کشش متقاطع سرمایه فیزیکی و نیروی انسانی بیشتر از کشش
متقاطع نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی است که نشان از تأثیر بیشتر سرمایه در هزینههای
بانک دارد .همچنین ،کشش خودقیمتی نهاده سرمایه نسبت به سایر نهادهها بیشتر بوده و

* .استادیار گروه اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی فیروزکوه
** .استادیار گروه اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی فیروزکوه
*** .کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ،دانشگاه آزاد اسالمی فیروزکوه
سهیال کاغذیان ،مسئول مکاتبات.

skaghazian@hotmail.com
y_naghdi@yahoo.com
Y_sepehri@yahoo.com

156

پژوهشنامه بازرگانی ،شماره  ،79تابستان 1395

حاکی از حساسیت بیشتر این نهاده در مقابل تغییر قیمتهای نهادهها است .براساس نتایج
بهدستآمده ،میتوان گفت بانک رفاه با صرفههای ناشی از مقیاس و با بازدهی فزاینده نسبت
به مقیاس مواجه است.

طبقهبندی C13, C31, C51, D24, G21 :JEL
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مقدمه
كاهش هزينه يكي از راههاي پيشروي هر بنگاه اقتصادي براي به حداكثررساندن سود است
و بانك نيز بهعنوان يك بنگاه اقتصادي از اين قاعده مستثني نبوده و همواره برنامهريزان

سيستم بانكي در تالش يافتن راهكارهايي برای كاهش هزينهها و دستيابي به سود باالتر
هستند .از اينرو ،شناخت دقيق تابع هزينه در بانك اهميت بهسزايي دارد؛ با در دست

داشتن تابع هزينه توليد ،عالوه بر آنكه ميتوان به ميزان تأثیر و اهميت هريك از عوامل
مؤثر در هزينه پي برد ،ميتوان امكان جايگزيني نهادهها با يكديگر را نيز بررسي كرده و

راهكارهايي براي كاهش هزينهها در نظر گرفت.

در این مقاله ،رفتار هزینه بانک رفاه در قالب مدل و معیارهاي اقتصادي تجزیه و تحلیل

شده است .هدف از مطالعه حاضر پاسخ به پرسشها و فرضیههای زیراست:
●
●
●

●آیا امکان جانشینی بین عوامل تولید در بانک رفاه وجود دارد؟

●میزان تأثیرگذاری هریک از نهادهها در هزینههای بانک رفاه چهقدر است؟
●وآیا بانک رفاه با بازدهی فزاینده روبهرو است یا خیر؟

همچنین ،فرضیههای مطرحشده عبارتند از:
●

●امکان جانشينی نهادهها در بانک رفاه وجود دارد.

●

●در تابع هزينه بانک رفاه ،حساسیت و تأثیر سرمايه فیزیکی بیشتر از نيروي كار

●

●بازدهی بانک رفاه فزاینده است.

است.

برای پاسخ به پرسشها و فرضیههای باال و همچنین براي برآورد تابع هزینه ،از تابع هزینه

ترانسلوگ 1استفاده میشود .با استفاده از این تابع ،هزینه و روش لم شفارد ،2سهم هزینهاي

نیروي کار ،سرمایه ،منابع مالی و نیز کششهای جانشینی آلن 3و قیمتی تقاضا برای بررسی
نوع رابطه جانشینی و مکملی نهادهها محاسبه میشود.

1. Translog Cost function.
2. Shephard’s Lemma.
3. Allen substitution elasticity.
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 .1پیشینه تحقیق
1ـ .1مبانی نظری
کارایی یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد بهینه واحدهای اقتصادی است.
هرچند تعاریف متعددی از آن وجود دارد ،اما وجه اشتراک تمامشان این است که بنگاهی

کارا محسوب میشود که از ترکیب دادههای معین ،بیشترین ستاده را بهدست آورد.

فرير 1دو روش توليدي و واسطهگري براي ارزيابي كارايي بانكها معرفی کرده است.

در روش توليدي ،بانكها بهعنوان مؤسساتي محسوب ميشوند كه با استفاده از سرمايه

و نيروي كار خود (داده) به توليد اشكال متنوعي از سپردهها و وامها (ستاندهها) ميپردازند.
در اين روش ،نيروي انساني و سرمايه بهعنوان داده 2و سپرده و وام بهعنوان ستاده 3بانك در

نظر گرفته ميشود.

روش دوم ،روش واسطهگري است .در اين روش ،بانكها بهعنوان گردآورندگان وجوه

محسوب شده و بهعنوان واسطههاي مالي معرفي ميشوند .براساس اين روش ،بانكداران با
بهكارگيري سرمايه و نيروي كار خود ،سپردههاي گردآوريشده را به اشكال متنوع وامها

و سرمايهگذاريهاي اقتصادي تبديل ميکنند.

در روش اخير ،بهجاي استفاده از آمار مربوط به تعداد حسابها (كه در روش

توليدي اعمال ميشود) از ارزش دالري (ريالي) وامها و سرمايهگذاريها و سپردههاي
گردآوريشده ،استفاده ميشود .همچنين در اين روش ،برای محاسبه هزينههاي بانكي،
عالوه بر هزينههاي عملياتي ،هزينههاي بهرهاي نيز در نظر گرفته ميشود.4

در هر صورت ،بسياري روش واسطهگري را در مدلسازي رفتار بانكي نسبت به روش

توليدي مرجح ميدانند ،زیرا:

 )1در روش واسطهگري ،كل هزينههاي بانك در نظر گرفته میشود؛ يعني هزينههاي
بهرهاي را نيز (كه بخش بزرگي از هزينههاي بانكي را تشكيل ميدهد) شامل
ميشود .حال آنكه در روش توليدي اين هزينهها (هزينههاي بهرهاي) ناديده گرفته
1. Ferrier G.D.
2. input.
3. output.
4. Kaparsis(1994).
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شده و اين غفلت ميتواند به انحراف نتايج حاصل از تحقيقات منجر شود.

 )2طبقهبندي سپردهها در بخش دادهها (روش واسطهگري) از در نظر گرفتن آنها در
بخش ستاندهها (روش توليدي) بسيار مناسبتر است ،زیرا بانكها عموماً خريدار
سپرده بوده و فروشنده آن محسوب نميشوند .عالوه بر آن ،سپردههاي بانك در

كنار ساير وجوه آن ،برای اعطاي وام و ايجاد سرمايهگذاريهاي درآمدزا بهكار
گرفته ميشوند و از اينرو قرار دادن آنها در بخش ستاندهها منطقي بهنظر نميرسد.

در بیشتر مطالعات انجامشده ،بانكها بهعنوان يك واسطه مالي در نظر گرفته شدهاند.

در اين روش ،بانكها نيروي كار ،داراييهاي ثابت و سپردهها را بهعنوان دادههاي خود
بهكار گرفتهاند تا از طريق اعطاي وام ،انجام مشاركتهاي سودآور و ،...درآمدي را بهعنوان
ستانده براي خود ايجاد کنند.1

با در نظر گرفتن بانك رفاه بهعنوان يك واسطه مالي ،روش واسطهگری مبنای مطالعه

حاضر قرار گرفته شده است.

در بررسیهای اقتصادسنجی ،مدلهای مورد استفاده ،چند معیار مناسب برای ارزیابی

مدل هستند که از جمله آنها میتوان به مواردی چون انعطافپذیری ،سازگاری با نظریه،

قابلیت کاربرد ،امکانات محاسباتی و تأیید واقعیات اشاره کرد .همچنین ،در تخمين
توابع هزينه از فرمهاي تابعي مختلف بهره گرفته میشود .در میان توابع انعطافپذیر

موجود ،از جمله ترانسلوگ ،کاب داگالس تعمیمیافته ،2لئونتیف تعمیمیافته ،3درجه دوم

تعمیمیافته 4و  ،5CESساختار و فرم تابع هزینه ترانسلوگ به گونهای است که روابط

متقابل نهادهها (برای محاسبه کششهای جانشینی میان نهادهها) و همچنین روابط متقابل

سطح تولید نهادهها (برای محاسبه کشش هزینه و سطح تولید بهینه) را در خود گنجانده
است؛ درحالیکه دیگر توابع هزینه چنین قابلیتی ندارند .از مهمترین خواص تابع هزینه

ترانسلوگ ،محاسبه صرفههای مقیاس تولید ،با تغییر سطح تولید است .به این ترتیب،
مناسبترین فرم تابع که همسو و همجهت با هدف تحقیق باشد ،تابع هزینه ترانسلوگ

 .1آجرلو و همکاران(.)1387

2. Generalized Cobb Douglas.
3. Generalized Leontief.
4. Generalized Square Root Quadratic.
5. Constant Elasticity of Substitution.
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است .این تابع هیچگونه محدودیت اولیه بر مقادیر پارامترها ،کششهای جانشینی و

قیمتی نهادههای تولید اعمال نمیکند و قابلیت اعمال فروض و محدودیتهای آماری را

دارد .مبانی نظری تابع ترانسلوگ ،نخستینبار توسط کریستنسن و همکارانش 1درمقالهای
باعنوان « »Transcendental Logarithmic Production Functionمعرفی شد .2شکل

کلی اين تابع به صورت زير است:





                       α








بهطوریکه  pقيمت عوامل توليد و  yارزش محصول توليدی بنگاه يا صنعت است.

برای بهدست آوردن تابع تقاضای عوامل توليد ميتوان از تابع هزينه نيز استفاده کرد.

تابع هزينه ،بيانگر حداقل هزينه توليد سطوح مختلف محصول با توجه به قيمتهای دادهشده
عوامل توليد است که با جايگذاري تقاضای عوامل توليدی (که هزينه را حداقل ميسازد)

بهدست ميآيد.

در عمل ،ابتدا تابع هزينه را مشخص کرده و با استفاده از آن ،تابع توليد را تعيين میکنند.

سپس ،با روش لم شفارد تابع تقاضای عوامل توليد را بهدست میآورند .براساس تئوری

شفارد ،مشتق جزئی مرتبه اول تابع هزينه نسبت به قيمت هرکدام از عوامل توليد بيانگر توابع
تقاضای عوامل توليد است.3

2ـ .1مطالعات خارجی
مطالعات خارجی انجامشده در این زمینه و نتایج آنها در جدول ( )1آورده شده است.
3ـ .1مطالعات داخلی
مطالعات داخلی انجامشده و نتایج آنها در جدول ( )2ذکر شده است.

1. Christensen Jorgenson and Lau (1973).

 .2محمدنبی شکینی تاش و همکاران (.)1392
 .3امامی میبدی (.)1379

جدول 1ـ مطالعات انجامشده درباره کارایی بانکها در خارج از کشور

محقق
و سال مطالعه
نهادهها

مکان
و دوره زمانی

ستاندهها

اسرایری (.)2009

لنسینک و همکاران
(.)2008

استیکو راس
و همکاران
(.)2008

فو و هفرنان
()2007

نتایج

کشورهای عضو شورای
همکاری خلیج فارس (-2007
.)1999

بانکهای تجاری  105کشور
()1998-2003

چین
()1985-2002

سرمایه فیزیکی ،نیروی
انسانی و وجوه.
نیروی انسانی و وجوه
وجوه و نهادههای غیر مالی.

بانکهای جنوب شرق اروپا
(.)1998-2003
وجوه ،داراییهای ثابت و
نیروی انسانی.

وامهای کل ،سایر داراییهای
سودآور.
وامهای کل،
اوراق بهادار کل
وامهای کل و سایر دارائیهای
سودآور.
وام کل ،سرمایهگذاری کل،
سپردههای کل و درآمدهای
غیربهرهای

اتسو شی ایمی
(.)2004

بخش بانكداري در تايوان انحصار طبيعي است
و سود زيادي براي ادغامشوندهها دارد.

توسعهبخشی به فعالیتها ،صرفهجویی در
هزینهها را بههمراه خواهد داشت.بانکهای
خصوصی کارایی بیشتری دارند.

ناکارایی رابطه مستقیم با هزینه عملیاتی دارد.

ناکارایی رابطه مثبت با هزینه عملیاتی دارد.
ناکارایی رابطه مستقیم با کسری وامها در سبد
دارائیها دارد.
ناکارایی رابطه مثبت با وجوه غیرسپردهای دارد
و کارایی هزینه بانکهای خارجی بیشتر از
بانکهای داخلی.

 41مؤسسه مالی پاکستان
(.)1998-2001

پی یو
(.)2003

ارزش دالری درآمدهای ناشی از
نیروی کار،
اعطای تسهیالت.
سرمایه و نرخ بهره پرداختی.

بانکهای تایوان ()1982-2000

نیروی انسانی ،سرمایه
فیزیکی و سپردهها

درآمدهاي ناشي از پرداخت وام،
سرمايهگذاريهاي بانك در بازار
سرمايه و ساير سرمايهگذاريها.
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ستاندهها

درآمدهاي بهرهاي
و غيربهرهاي بانكي

نهادهها

نيروي انساني ،داراييهاي
ثابت و سپردههاي در اختيار
بانك.

مکان
و دوره زمانی

مالزی
(.)1989-1995

بانکهای پسانداز اروپا
(.)1989-1996

بانکهای استرالیا
(.)1979-1990

محقق
و سال مطالعه

اکودا و همکاران
(.)2003

کاربو و همکاران
(.)2000

واکر
(.)2000

ادامه جدول 1
نتایج

بانكهاي مالزي سرمايهگذاري موفقي در
جهت توليد انجام ندادهاند زیرا در طول زمان
هزينه كاهش نيافته و پيشرفت تكنولوژي حاصل
نشده است.
وامها ،اوراق بهادار.

نرخ دستمزد ،نرخ سود و
نرخ سرمايه فيزيكي.
نيروي انساني ،سپردهها و
ساير وجوه قرضگرفتهشده
و سرمايه.

سگال
()2000

در بانكهاي استراليا صرفههای ناشی از مقياس
در طول دوره بررسي ،وجود داشته است.

ارزش خدمات.

صرفههای ناشی از مقياس در ميان كشورهاي
مختلف وجود دارد و با افزايش اندازه بانك
افزايش مييابد.

وامهاي تجاري ،وامهاي مسكن
و سرمايهگذاريهاي بانك.

نیروی انسانی ،سرمایه.

صنعت بیمه USA
(.)1998-1995

عوامل تولید جانشین هماند و بازدهی نسبت به
مقیاس فزاینده است.
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مکان و دوره زمانی

بانکهای ایران
( )1380-1386

محقق
و سال مطالعه

حاجیان
()1391

آجرلو و همکاران
()1387

كريمي
()1381

فروتن و همکاران بانک تجارت استان
اصفهان ()1386-1388
()1390

بانک ملت
()1370-1382

بانک کشاورزی

دولتگر ( )1377بانکهای تجاری ایران

اخالقی 1377

بانکهای تجاری عمده
ایران (.)1356-1375

نهاده ها

نتایج

متوسط ناکارايي هزينه اي طي دوره مورد بررسي
افزايش يافته و مقدار ناکارايي بانکهاي خصوصي
کمتر از بانک هاي دولتي است.

جدول 2ـ مطالعات انجامشده درباره کارایی بانکها در ایران
ستانده ها

نیروی انسانی ،سپردههای مدت دار،
سرمایه فیزیکی

نیروی انسانی ،سپردههای مدتدار،
سرمایه فیزیکی.
تجهيزات و لوازم ،نيروي كار ،منابع
مالي و ساير.
نیروی انسانی ،سرمایه فیزیکی
و وجوه و سپردهها.

درآمد حاصل از تسهیالت
اعطایی.

نرخ سود پرداختي به سپردهها ،دستمزد
نيروي انساني و نرخ متوسط استهالك حجم كل تسهيالت اعطايي
داراييهاي ثابت.
درآمد حاصل از تسهیالت
اعطایی.
توليد بانك يا وامها و
تسهيالت اعطايي.
درآمد حاصل از تسهیالت
و خدمات کارمزدی.

افزايش سهم تسهيالت اعطايي در تركيب دارايي
كل شعب ،منجر به افزايش كارايي هزينه اي شعب
خواهد شد.
ده درصد از خطای الگو به دلیل ناکارایی است.
كارايي شعب در طول زمان تغييرات محسوسي
نداشته است و حدود  23درصد از تفاوتها در
عملكرد نيز ناشي از عدم كارايي مي باشد
عوامل توليد بانكي تماماً جايگزين يكديگرند و
ميتوانند براي كارآتر شدن بانكها ،جايگزين هم
شوند.
كارايي نظام بانكي با اندك نوساناتي بهبود نسبي
يافته است.
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بررسی مطالعات انجام شده حاکی از آن است که:
●

●در فرآيند ارائه خدمات بانكي در ايران ،نهادههاي نيروي كار ،سرمايه فيزيكي و
منابع مالي براي يكديگر جانشين ضعيف بوده و تقاضاي هر سه نهاده نسبت به قيمت
كششناپذير است.

●
●
●

●اغلب مؤسسات مالی با صرفههای ناشی از مقیاس و بازدهی فزاینده روبهرو هستند.
●بازدهی بانکهای خارجی بیشتر از بانکهای داخلی است.

●بازدهی بانکهای خصوصی بیشتر از بانکهای دولتی است.

مطابق با مبانی نظری ،درحالتیکه با صرفههای ناشی از مقیاس روبهرو هستیم ،افزایش

سطح تولید به دلیل بازدهی فزاینده ،با کاهش هزینه همراه بوده و به سودآوری مؤسسه
میانجامد .براساس نتایج حاصل از مطالعات تجربی ،با توجه به اینکه بیشتر مؤسسات مالی

مورد مطالعه با صرفههای ناشی از مقیاس روبهرو هستند ،لذا ،این مسأله ،سیاست بانکها

مبنی بر افزایش سطح تولید (افزایش اعطای تسهیالت) را که با کاهش هزینه متوسط و

سودآوری مؤسسه همراه است ،توجیه کرده و نحوه عملکرد بانکها در این زمینه ،مبانی
نظری موضوع را نیز تأیید میکند.

 .2روش تحقيق
با در نظر گرفتن بانك رفاه بهعنوان يك واسطه مالي ،دادهها و ستاندههاي بانك برای

استفاده در تابع هزينه به شرح ذيل در نظر گرفته شدهاند:

 :Y1درآمد ناشي از پرداخت تسهيالت در قالب عقود مختلف و نيز درآمد ناشي از

سرمايهگذاريها و مشاركتها.

 :Y2درآمد ناشي از ارائه خدمات كارمزدي و ساير درآمدها.

 :P1قيمت استفاده از نيروي كار كه عبارت است از كليه پرداختهاي مستقيم و مزاياي

نقدي و غيرنقدي به پرسنل بانك تقسيم بر تعداد پرسنل موجود در ليست كاركنان بانك

در پايان هر سال.

 :P2قيمت استفاده از منابع مالي كه عبارت است از مجموع سود و كارمزد پرداختي به

سپردهها و هزينه جوائز قرضالحسنه تقسيم بركل منابع.
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 :P3قيمت استفاده از دارائيهاي ثابت (امالك ،ماشينآالت و ابزارآالت) كه عبارت

است از مجموع هزينههاي اداري و استهالك تقسيم بر داراييهاي ثابت.

 :Cهزينه كل بانك كه عبارت است از مجموع هزينههاي پرسنلي ،هزينههاي اداري،

هزينه استهالك ،هزينه سود و كارمزد پرداختي و هزينه جوایز قرضالحسنه .الزم به ذکر

است تمام ارقام از ترازنامه بانک رفاه اخذ شده و ارقام مربوط به درآمد و هزینه در ترازنامه

بهصورت اسمی ذکر شدهاند.

در تحقیق حاضر ،بهمنظور برآورد پارامترهای مربوط به معادالت تقاضای مشتقشده

برای نهادههای تولید و محاسبه کشش جانشینی و قیمتی عوامل ،فرم تابعي ترانسلوگ
برگزيده شده است.

در اين تحقيق ،هزينه بانك رفاه تابعي است از قيمت عوامل توليد (نيروي كار ،سرمايه

فيزيكي ،منابع مالي) و نيز سطح محصول (درآمدهاي ناشي از پرداخت تسهيالت و
سپردهگذاريها و نيز درآمد ناشي از ساير فعاليتهاي بانك) که فرم كلي تابع ترانسلوگ
بهصورت زير است:
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با كاربرد لم شفارد ،سهم هزينه هريك از نهادهها بهصورت زير حاصل ميشود:

  ௌೕ
݅
ୗ ୗౠ

 





          


بهمنظور افزایش ஒ ାௌ మ ିௌ
پارامترهای برآوردشده ،تابع هزینه ترانسلوگ نیز به سیستم
کارایی ߪ୧୧ ൌ 
݆ ݅ ൌ
ௌ మ
  ௌೕ
تولید افزوده شده و سپس سیستم معادالت بهصورت همزمان
معادالت
تقاضای نهاده 
݅
്
های 
ୗ ୗౠ
برآورد شده است .در اين روش ،عليرغم اينكه متغيرهاي وابسته يك معادله بهعنوان متغير
ஒ ାௌ ௌ

ౠ
 ೕ
మ
شود ،اما جمالت اختالل سهم هزينهها با هم وابسته
ي ߝ୧୨
معادالت ظاهر نمൌ
݅
ديگرஒ ାௌ
݆ ്مستقل در ିௌ
ୗ
݆ ߪ୧୧ ൌ  మ  ݅ ൌ
هستند و علت ௌ
آن ،واحد بودن حاصلجمع سهم هزينهها است .به این ترتیب ،کوواریانس

ஒ ାௌ మ ିௌ



نهاده ،صفر نبوده و در نتیجه این معادالت از یکدیگر
سهم هزینه
معادالت
݆ ൌجمالت اخالل
݅
ߝ୧୧ ൌ
ௌ


് ݅
డ୪୬େ

ப୪୬ଢ଼

ε௬ ൌ

ஒౠ ାௌ ௌೕ
ୗ

ߝ୧୨ ൌ
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مستقل نیستند.بنابراین برآورد هر یک از معادالت به صورت مجزا به ناکارایی برآوردکنندهها
خواهد انجامید.برای پیشگیری از این امر از معادالت همزمان و روش رگرسیونهای به ظاهر

نامرتبط ( )SURمنسوب به زلنر 1استفاده میشود.در این روش از حداقل مربعات تعمیم یافته
به منظور تخمین مشترک و پیوسته ضرایب یک مجموعه معادالت رگرسیونی خطی استفاده
میشود .روش متداول برای تخمین معادالت با استفاده از روش 2 ISURاین است که یکی

از معادالت سهم هزینه از دستگاه معادالت همزمان کنار گذاشته میشود و پارامترهای سایر

معادالت برآورد میگردد و سپس پارامترهای مربوط به معادله کنار گذاشته شده بر حسب
سایر پارامترهای معادالت محاسبه میشود.بنابراین یکی از متغیرها از معادالت سهم هزینه

حذف شده ،قیمت دیگر نهاده هابه صورت قیمت نسبی آنها(نسبت به قیمت نهاده حذف

شده)و نیز هزینه کل به صورت هزینه نسبی در الگو ظاهر میشوند.3

پس از تخمين تابع هزينه ميتوان شاخصهاي الزم جهت بررسي بانك رفاه را به

تفكيك محاسبه كرد.

1ـ .2كششهاي جانشيني و قيمتي







                




كششهاي جزئي آلن ( 4)σو كششهاي قيمتي تقاضاي عوامل توليد ( 5)εدر تابع هزينه
ترانسلوگ بهصورت زير قابل محاسبهاند.6
كششهاي جزئي آلن بهصورت:

݆ ് ݅
݆ ݅ ൌ
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ஒౠ ାௌ ௌೕ Unrelated Regression.
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4. Allen-Uzawa Elasticity of Partial Substitution.
5. Price Elasticity of Factor Demand.
ஒ(2000).
ାௌ మ ିௌ
6. Segal, Dan
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و كششهاي قيمتي بين عوامل توليد بهصورت:
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مقياس استفاده میشود        .
   
 
        
 
 

    

              




      
 .3برآورد مدل و تحلیل دادهها

     
డ୪୬େ
    
به ൌ
منظورε௬بررسي تأثیر هريك از نهادههاي توليد بر تابع هزينه بانك رفاه ،تابع هزينه اين بنگاه
ப୪୬ଢ଼

به همراه معادالت سهم نهادههاي توليد بهصورت يك سيستم معادالت در نظر گرفته ميشود.
پس از بسط الگوي پيشنهادی که در مبانی نظری مطرح شد ،سيستم زير حاصل ميشود:

                              
                             
   
   
  
  
  
   
                        
   
   
   
   
   
                      

جهت دستيابي به برآوردي كارا ،معادالت سيستم فوق بهطور همزمان و با در نظر گرفتن

اطالعات دورههاي ساليانه (از سال  1370تا  ،)1390برآورد ميشوند .در چنين سيستمي با

توجه به اينكه حاصلجمع سهم نهادهها برابر  1است ،بنابراین ،حاصلجمع جمالت اخالل
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معادالت سهم برابر صفر خواهد بود و اين به صفر شدن ماتريس واريانس ـ كوواريانس
اجزای اخالل منجر ميشود ،كه با حذف يكي از معادالت سهم ميتوان اين مشكل را رفع

کرد .در اين تحقيق با حذف معادله سهم منابع مالي الگو برآورد خواهد شد.

با فرض اينكه تابع هزينه همگن خطي در قيمت نهادههاست ،سيستم تخمين زده ميشود.

در اين سيستم بدون اعمال قيد  21پارامتر برآورد خواهد شد كه با اعمال قيد همگن خطي
بودن در قيمت نهادهها كه يكي از شروط خوشرفتاري هر تابع هزينه ميباشد ،تعداد ضرائب

برآوردي به  15كاهش مييابد.با توجه به اين كه در تحقيق حاضر معادله سهم منابع مالي از
سيستم حذف گرديده ،قيود همگني به صورت زير بر سيستم اعمال شده است:

β1+β2+β3=1
β11+β12+β13=0
β21+β22+β23=0
β31+β32+β33=0
δ11+δ21+δ31=0
δ12+δ22+δ32=0

پس از اعمال قيود فوق ،سيستم نهايي برای تخمين بهصورت زير در ميآيد:
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سپس ،سيستم فوق به روش رگرسيونهاي بهظاهر نامرتبط تكراري ( )ISURبرآورد ميشود.

نتايج حاصل از برآورد الگوي نهائي در جدول ( )3ارائه شده است .الزم به ذكر است

كه ضرائب برآورد شده تابع هزينه به خودي خود معنا ندارند و تنها در قالب فرمولهاي
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كشش جانشيني آلن ،كششهاي قيمتي و ساير شاخصهاي اقتصادي قابل تفسير ميباشند.
جدول 3ـ مقادير برآوردشده پارامترهاي تابع هزينه
مقدار برآورد شده

آماره

6/0814

1/5776

0/1212

-0/8443

-0/7403

0/4628

α1

1/4630

1/5356

0/1312

α2

0/6728

4/8658

0

β1

t

معناداری

پارامتر

α0

β*2

0/0430
0/3702

3/4338

0/0012

β3

0/5533

2/0309

0/0478

α11

0/4966

1/8401

0/0719

α22

-0/5021

-1/8579

0/0693

α12

0/1139

4/7627

0

β11

0/1633
0/0236

β*22
1/5267

0/1334

-0/1268
0/0129

β33
β*12

1/0486

0/2996

-0/0365

β13
β*23

-0/0984

-3/8247

0/0004

δ11

0/0206

1/4915

0/1424

δ12

0/1514

δ*21

-0/0554

δ*22

-0/0530

-2/3537

0/0227

δ31

0/0348

1/8224

0/0746

δ32

مأخذ :نتايج حاصل از برآورد تحقيق (پارامترهايي كه با عالمت (*) مشخص شدهاند ،به طور غير مستقيم و با استفاده از قيود همگني
محاسبه شدهاند).
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1ـ .3بررسي كششهاي جانشيني
در اين قسمت برای بررسي امكان جانشيني بين نهادههاي توليد ،كششهاي جانشيني آلن،
طبق روابط بيان شده در قبل استخراج ميشوند .استفاده از اين شاخص عالوه بر تعيين رابطه

جانشيني يا مكملي بين نهادهها ،برای كمك به برنامهريزيهاي بنگاه نيز سودمند است.
جدول ( )4نتايج حاصل از محاسبه كششهاي جزئي آلن را نشان ميدهد.
جدول 4ـ كششهاي جزئي آلن
عامل توليد

نيروي انساني

منابع مالي

سرمايه فيزيكي

نيروي انساني

-1/04

0/24

1/37

-0/26

0/47

منابع مالي
سرمايه فيزيكي

-5/5

ماخذ :نتايج حاصل از برآورد تحقيق.

در صورت مثبت بودن اين شاخص ،بين عوامل توليد رابطه جانشيني و در صورت منفي

بودن ،رابطه مكملي برقرار است .همچنین ،نتايج حاصل از اين محاسبات نشان ميدهد

دو عامل نيروي انساني و سرمايه فيزيكي جانشین ،منابع مالي و سرمايه فيزيكي جانشین و

نهادههاي منابع مالي و نيروي انساني نیز جانشین هم هستند.

با توجه به کششهای جانشینی میان عوامل تولید ،میتوان نتیجه گرفت ساختار بانک

رفاه به گونهای است که قابلیت جانشین شدن عوامل به جای یکدیگر وجود دارد.
2ـ .3بررسي كششهاي قيمتي عوامل توليد

در اين قسمت برای بررسي ميزان كشش تقاضاي عوامل توليد نسبت به تغييرات قيمتشان،
به محاسبه كششهاي قيمتي و خودقيمتي عوامل توليد پرداخته میشود .كششهاي قيمتي
مستقيم و متقاطع تقاضا بهترتيب اثر تغيير قيمت يك نهاده در مقدار تقاضاي همان نهاده و
اثر تغيير قيمت يك نهاده در ميزان تقاضاي نهاده ديگر را نشان ميدهد.
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جدول 5ـ كششهاي قيمتي تقاضا
عامل توليد

نيروي انساني

منابع مالي

سرمايه فيزيكي

نيروي انساني

-0/3

0/13

0/17

منابع مالي

0/07

-0/14

0/064

سرمايه فيزيكي

0/4

0/27

-0/67

ماخذ :نتايج حاصل از برآورد تحقيق.

●

●در جدول ( )5كششهاي خودقيمتي و متقاطع عوامل توليد بانك رفاه نشان داده شده
است .اين كششها درصد تغيير در مقدار تقاضاي عوامل توليد بانك رفاه را نسبت

به یک درصد تغيير قيمت هركدام از عوامل مزبور نشان ميدهد .درمورد محاسبه
كششها ذكر اين نكته ضروري است كه كششهاي قيمتي بهدلیل درجه جانشینی
متفاوت عوامل تولید نامتقارناند .به اين معنا كه كشش متقاطع كار و سرمايه با

كشش متقاطع سرمايه و كار متفاوت است .دلیل این امر ،ارزشهای متفاوت عوامل

تولید برای یک مؤسسه تولیدی و نیز عکسالعمل و حساسیت متفاوت یک نهاده در
مقابل تغییر قیمت نهاده دیگر است.

●

●همانگونه که مالحظه میشود ،کشش متقاطع سرمایه فیزیکی و نیروی انسانی
بیشتر از کشش متقاطع نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی است .به این ترتیب که با

کاهش یک درصدی قیمت نهاده نیروی کار ،تقاضای سرمایه فیزیکی  0/17درصد

افزایش مییابد ،اما با کاهش یک درصدی قیمت نهاده سرمایه ،تقاضای نیروی کار

 0/4درصد افزایش مییابد که نشان از تأثیر بیشتر سرمایه در هزینههای بانک دارد.

●

●همچنین ،كشش متقاطع قيمتي میان سرمايه فيزيكي و منابع مالي  0/27و كشش
متقاطع قيمتي بين منابع مالي و سرمايه فيزيكي  0/06بوده و درواقع ميتوان گفت
تأثیر افزايش قيمت سرمايه فيزيكي بر ميزان تقاضاي منابع مالي متفاوت از تأثیر
افزايش قيمت منابع مالي بر تقاضاي سرمايه فيزيكي است.

●

●قدرمطلق كشش خودقيمتي منابع مالی نسبت به سایر نهادهها كمتر بوده و اين بيانگر
كششناپذيری تقاضاي اين نهاده است.
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●قدر مطلق کشش خودقیمتی نیروی انسانی کمتر از یک و بیشتر از کشش
خودقیمتی منابع مالی بوده و بیانگر عدمتمایل بانک به جذب نیروی انسانی جدید
بهدلیل هزینههای باالی پرسنلی بانک است.

●

●قدر مطلق كششهاي متقاطع نيز از یک كوچكتر است و كششناپذيري نهادهها

●

●کشش متقاطع نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی مثبت بوده و بیانگر آن است که با

●

●همچنین ،کشش خودقیمتی نهاده سرمایه ( )-0/6نسبت به سایر نهادهها بیشتر بوده

●

●مطابق نتايج كششهاي جزئي آلن ،در اينجا نيز نيروي انساني و منابع مالي جانشین،

نسبت به يكديگر را نشان ميدهد.

افزایش هزینههای پرسنلی بانک تمایل به جانشین کردن سرمایه دارد.

ت نهادهها دارد.
و نشان از حساسیت بیشتر این نهاده در مقابل تغییر قیم 

نيروي انساني و سرمايه فيزيكي جانشین و منابع مالي و سرمايه فيزيكي نيز جانشین هستند.

3ـ .3بررسی صرفههای ناشی از مقیاس و بازده نسبت به مقیاس
برای بررسی صرفههای ناشی از مقیاس و بازده نسبت به مقیاس ،ابتدا باید کشش هزینه

نسبت به مقدار تولید محاسبه شود .درصد تغییر در هزینه کل به ازای یک درصد تغییر در
میزان تولید ،کشش هزینه نسبت به تولید را نشان میدهد .درصورتیکه هزینه کل نسبت به

تولید بیکشش باشد ،میتوان نتیجه گرفت بنگاه یا صنعت موردنظر دارای صرفههای ناشی
از مقیاس بوده و بهعبارتی ،بازده فزاینده نسبت به مقیاس خواهد داشت .همچنین ،براساس

نتایج بهدست آمده ،کشش هزینه نسبت به تولید (تسهیالت) ،در سطح میانگین برابر 0/69

است .برای محاسبه کشش هزینه نسبت به تولید ،درصد تغییرات هزینه بانک در مقابل
یک درصد تغییر در میزان تسهیالت اعطایی بانک برای  20سال محاسبه شده و میانگین

حسابی آن مورد استناد قرار گرفته است .برای رسیدن به این مقصود ،مقدار کشش از رابطه
 بهدست آمده است.

 

درواقع میتوان گفت ،بانک رفاه با صرفههای ناشی از مقیاس و با بازدهی فزاینده نسبت

به مقیاس مواجه است و این مسأله ،پرداخت تسهیالت بیشتر برای کسب درآمد بیشتر

توسط بانک رفاه را توجیه میکند.
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جمعبندی و مالحظات
نتايج حاصل از بررسي كششهاي جانشيني آلن حاكي از آن است كه تمام عوامل تولید،

جانشین هم هستند.

همانگونه که مشاهده میشود تمام کششهاي خودي عالمت مورد انتظار و منفی داشته

و بهعبارتی ،با افزایش قیمت این نهادهها مقدار بهکارگیريشان کاهش مییابد.

عالمت كششهاي خودقيمتي عوامل نیز منفي بوده و قدرمطلقشان متفاوت است .در

این بین ،نهاده سرمایه فیزیکی بیشترین حساسیت را در مقابل تغییر قیمت نشان میدهد .به
این ترتیب که با افزایش یک درصدي قیمت سرمایه فیزیکی ،تقاضاي آن به میزان 0/67

درصد کاهش مییابد .درواقع ميتوان چنين نتيجه گرفت كه تغيير قيمت سرمایه فیزیکی،
تأثیر زیادی بر تقاضاي اين عامل ميگذارد ،اما تغییر قيمت منابع مالی تأثیر کمتری (0/14

درصد) بر تقاضاي اين عامل دارد .بهعبارت دیگر ،علیرغم افزایش سود سپردهها ،بانک رفاه
بهدلیل لزوم تجهیز منابع ،همچنان تمایل به جذب منابع دارد.

طبق نتایج بهدستآمده ،کشش هزینه نسبت به تولید (تسهیالت) ،در سطح میانگین

برابر  0/69است .درواقع میتوان گفت ،بانک رفاه با صرفههای ناشی از مقیاس و با بازدهی

فزاینده نسبت به مقیاس مواجه است (یعنی با افزایش در مقیاس تولید) ،میتواند متوسط
هزینههای تولید را کاهش دهد.

نتایج همچنین حاکی از آن است که بانک رفاه با بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس روبهرو

است .یعنی اگر میزان استفاده از عوامل تولید به یک نسبت افزایش داده شود ،تولید به میزانی

بیشتر از نسبت فوق افزایش مییابد .بنابراین ،پیشنهاد میشود با توجه به وجود صرفههای ناشی
از مقیاس ،این بانک برای کاهش هزینههای خود ،مقیاس تولید را گسترش دهد که این امر

با بسط و توسعه فعالیتها و خدمات قابل ارائه (افزایش تسهیالت پرداختی) ،امکانپذیر است.

این موضوع اهمیت سرمایه فیزیکی و منابع مالی در کاهش هزینههای بانک را توجیه میکند.

با توجه به كششهاي جانشيني بین عوامل تولید در بانک رفاه ،پيشنهاد ميشود استراتژی

فعلی بانک مبنی بر کاهش هزینهها ،از طریق کاهش هزینههای پرسنلی و جانشینی سایر
عوامل تولید ادامه داشته باشد .همچنین ،افزایش مقياس توليد از طریق جذب منابع ارزان

قیمت نیز در افزایش سودآوری بانک نقش مهمی دارد.
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