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چکیده
در این پژوهش، تابع هزینه بانک رفاه همراه با توابع سهم نهاده های تولید بر مبنای اطالعات 
مربوط به درآمد و هزینه کل بانک در سراسر کشور در فاصله سال های 1370 تا 1390 و با 
استفاده از نرم افزار Eviews برآورد شده است. همچنین، برای برآورد پارامترهای مربوط به 
معادالت تقاضای مشتق شده برای نهاده های تولید و محاسبه کشش جانشینی و قیمتی عوامل، 
نیز فرم تابعي ترانسلوگ برگزیده شده است. در این تحقیق، هزینه بانک رفاه تابعي از قیمت 
عوامل تولید )نیروي کار، سرمایه فیزیکي، منابع مالي( و نیز سطح محصول )درآمدهاي ناشي 
در  بانک(  فعالیت هاي  سایر  از  ناشي  درآمد  نیز  و  سپرده گذاري ها  و  تسهیالت  پرداخت  از 
بانک  تولید  عوامل  که  است  آن  از  حاکي  تحقیق،  از  حاصل  نتایج  است.  شده  گرفته  نظر 
کشش  از  بیش تر  انسانی  نیروی  و  فیزیکی  سرمایه  متقاطع  کشش  و  بوده  هم  جانشین  رفاه 
بیش تر سرمایه در هزینه های  تأثیر  از  نشان  فیزیکی است که  انسانی و سرمایه  نیروی  متقاطع 
و  بوده  بیش تر  نهاده ها  سایر  به  نسبت  سرمایه  نهاده  همچنین، کشش خودقیمتی  دارد.  بانک 

skaghazian@hotmail.com  استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی فیروزکوه .*
y_naghdi@yahoo.com    استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی فیروزکوه .**
Y_sepehri@yahoo.com ***. کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسالمی فیروزکوه 

  سهیال کاغذیان، مسئول مکاتبات.



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 79، تابستان 1395 156 

نتایج  حاکی از حساسیت بیش تر این نهاده در مقابل تغییر قیمت های نهاده ها است. براساس 
به دست آمده، می توان گفت بانک رفاه با صرفه های ناشی از مقیاس و با بازدهی فزاینده نسبت 

به مقیاس مواجه است.

C13, C31, C51, D24, G21 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

کاهش هزینه یکي از راه هاي پیش روي هر بنگاه اقتصادي براي به حداکثررساندن سود است 
برنامه ریزان  همواره  و  نبوده  مستثني  قاعده  این  از  اقتصادي  بنگاه  به عنوان یک  نیز  بانک  و 
باالتر  سود  به  دستیابي  و  هزینه ها  کاهش  برای  راهکارهایي  یافتن  تالش  در  بانکي  سیستم 
دست  در  با  دارد؛  به سزایي  اهمیت  بانک  در  هزینه  تابع  دقیق  شناخت  این رو،  از  هستند. 
از عوامل  تأثیر و اهمیت هریک  به میزان  بر آن که مي توان  تابع هزینه تولید ، عالوه  داشتن 
نیز بررسي کرده و  با یکدیگر را  مؤثر در هزینه پي برد، مي توان امکان جایگزیني نهاده ها 

راهکارهایي براي کاهش هزینه ها 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 پرسش ها و فرضیه های زیراست: 
آیا امکان جانشینی بین عوامل تولید در بانک رفاه وجود دارد؟  ●
میزان تأثیرگذاری هریک از نهاده ها در هزینه های بانک رفاه چه قدر است؟  ●
وآیا بانک رفاه با بازدهی فزاینده روبه رو است یا خیر؟  ●

همچنین، فرضیه های مطرح شده عبارتند از: 
امکان جانشینی نهاده ها در بانک رفاه وجود دارد.  ●
کار  ● نیروي  از  بیش تر  فیزیکی  سرمایه  تأثیر  و  حساسیت  رفاه،  بانک  هزینه  تابع  در 

است. 
بازدهی بانک رفاه فزاینده است.  ●

برای پاسخ به پرسش ها و فرضیه های باال و همچنین براي برآورد تابع هزینه، از تابع هزینه 
ترانسلوگ1 استفاده می شود. با استفاده از این تابع، هزینه و روش لم شفارد2، سهم هزینه اي 
نیروي کار، سرمایه، منابع مالی و نیز کشش های جانشینی آلن3 و قیمتی تقاضا برای بررسی 

نوع رابطه جانشینی و مکملی نهاده ها محاسبه می شود.

1. Translog Cost function.  
2. Shephard’s Lemma.   
3. Allen substitution elasticity.   
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1. پیشینه تحقیق

1ـ1. مبانی نظری
است.  اقتصادی  واحدهای  بهینه  عملکرد  ارزیابی  شاخص های  مهم ترین  از  یکی  کارایی 
هرچند تعاریف متعددی از آن وجود دارد، اما وجه اشتراک تمام شان این است که بنگاهی 

کارا محسوب می شود که از ترکیب داده های معین، بیش ترین ستاده را به دست آورد.
فریر1 دو روش تولیدي و واسطه گري براي ارزیابي کارایي بانک ها معرفی کرده است.

در روش تولیدي، بانک ها به عنوان مؤسساتي محسوب مي شوند که با استفاده از سرمایه 
و نیروي کار خود )داده( به تولید اشکال متنوعي از سپرده ها و وام ها )ستانده ها( مي پردازند. 
در این روش، نیروي انساني و سرمایه به عنوان داده2 و سپرده و وام به عنوان ستاده3 بانک در 

نظر گرفته مي شود. 
روش دوم، روش واسطه گري است. در این روش، بانک ها به عنوان گردآورندگان وجوه 
محسوب شده و به عنوان واسطه  هاي مالي معرفي مي شوند. براساس این روش، بانکداران با 
به کارگیري سرمایه و نیروي کار خود، سپرده هاي گردآوري شده را به اشکال متنوع وام ها 

و سرمایه گذاري هاي اقتصادي تبدیل مي کنند. 
روش  در  )که  حساب ها  تعداد  به  مربوط  آمار  از  استفاده  به جاي  اخیر،  روش  در 
سپرده هاي  و  سرمایه گذاري ها  و  وام ها  )ریالي(  دالري  ارزش  از  مي شود(  اعمال  تولیدي 
بانکي،  هزینه هاي  محاسبه  برای  روش،  این  در  همچنین  مي شود.  استفاده  گردآوري شده، 

عالوه بر هزینه هاي عملیاتي، هزینه هاي بهره اي نیز در نظر گرفته مي شود4.
در هر صورت، بسیاري روش واسطه گري را در مدلسازي رفتار بانکي نسبت به روش 

تولیدي مرجح مي دانند، زیرا:
1(  در روش واسطه گري، کل هزینه هاي بانک در نظر گرفته می شود؛ یعني هزینه هاي 
شامل  مي دهد(  تشکیل  را  بانکي  هزینه هاي  از  بزرگي  بخش  )که  نیز  را  بهره اي 
مي شود. حال آن که در روش تولیدي این هزینه ها )هزینه هاي بهره اي( نادیده گرفته 

1. Ferrier G.D.
2. input. 
3. output. 
4. Kaparsis(1994). 
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شده و این غفلت مي تواند به انحراف نتایج حاصل از تحقیقات منجر شود. 
2( طبقه بندي سپرده ها در بخش داده ها )روش واسطه گري( از در نظر گرفتن آن ها در 
بانک ها عموماً خریدار  مناسب تر است، زیرا  بسیار  تولیدي(  بخش ستانده ها )روش 
در  بانک  آن، سپرده هاي  بر  نمي شوند. عالوه  فروشنده آن محسوب  و  بوده  سپرده 
به کار  درآمدزا  سرمایه گذاري هاي  ایجاد  و  وام  اعطاي  برای  آن،  وجوه  سایر  کنار 
گرفته مي شوند و از این رو قرار دادن آن ها در بخش ستانده ها منطقي به نظر نمي رسد. 

در بیش تر مطالعات انجام شده، بانک ها به عنوان یک واسطه مالي در نظر گرفته شده اند. 
داده هاي خود  به عنوان  را  و سپرده ها  ثابت  دارایي هاي  نیروي کار،  بانک ها  این روش،  در 
به کار گرفته اند تا از طریق اعطاي وام، انجام مشارکت هاي سودآور و...، درآمدي را به عنوان 

ستانده براي خود ایجاد کنند1.
با در نظر گرفتن بانک  رفاه به عنوان یک واسطه مالي، روش واسطه گری مبنای مطالعه 

حاضر قرار گرفته شده است. 
در بررسی های اقتصادسنجی، مدل های مورد استفاده، چند معیار مناسب برای ارزیابی 
مدل هستند که از جمله آن ها می توان به مواردی چون انعطاف پذیری، سازگاری با نظریه، 
تخمین  در  همچنین،  کرد.  اشاره  واقعیات  تأیید  و  محاسباتی  امکانات  کاربرد،  قابلیت 
انعطاف پذیر  توابع  میان  در  می شود.  گرفته  بهره  مختلف  تابعي  فرم هاي  از  هزینه  توابع 
موجود، از جمله ترانسلوگ، کاب داگالس تعمیم یافته2، لئونتیف تعمیم یافته3، درجه دوم 
روابط  که  است  گونه ای  به  ترانسلوگ  هزینه  تابع  فرم  و  ساختار   ،5CES و  تعمیم یافته4 
متقابل  نهاده ها( و همچنین روابط  میان  )برای محاسبه کشش های جانشینی  نهاده ها  متقابل 
بهینه( را در خود گنجانده  نهاده ها )برای محاسبه کشش هزینه و سطح تولید  سطح تولید 
هزینه  تابع  مهم ترین خواص  از  ندارند.  قابلیتی  چنین  هزینه  توابع  دیگر  درحالی که  است؛ 
ترتیب،  این  به  است.  تولید  سطح  تغییر  با  تولید،  مقیاس  صرفه های  محاسبه  ترانسلوگ، 
ترانسلوگ  هزینه  تابع  باشد،  تحقیق  هدف  با  هم جهت  و  همسو  که  تابع  فرم  مناسب ترین 

1. آجرلو و همکاران)1387(. 
2. Generalized Cobb Douglas. 
3. Generalized Leontief.
4. Generalized Square Root Quadratic. 
5. Constant Elasticity of Substitution. 
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و  جانشینی  کشش های  پارامترها،  مقادیر  بر  اولیه  محدودیت  هیچ گونه  تابع  این  است. 
قیمتی نهاده های تولید اعمال نمی کند و قابلیت اعمال فروض و محدودیت های آماری را 
دارد. مبانی نظری تابع ترانسلوگ، نخستین بار توسط کریستنسن و همکارانش1 درمقاله ای 
معرفی شد2. شکل   »Transcendental Logarithmic Production Function« باعنوان  

کلی این تابع به صورت زیر است:
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به طوری که p قیمت عوامل تولید و y ارزش محصول تولیدی بنگاه یا صنعت است. 

کرد.  استفاده  نیز  هزینه  تابع  از  مي توان  تولید  عوامل  تقاضای  تابع  آوردن  به دست  برای 
تابع هزینه، بیانگر حداقل هزینه تولید سطوح مختلف محصول با توجه به قیمت های داده شده 
مي  سازد(  را حداقل  هزینه  )که  تولیدی  عوامل  تقاضای  جایگذاري  با  که  است  تولید  عوامل 

به دست مي  آید.
در عمل، ابتدا تابع هزینه را مشخص کرده و با استفاده از آن، تابع تولید را تعیین می کنند. 
تابع تقاضای عوامل تولید را به دست می آورند. براساس تئوری  با روش  لم شفارد  سپس، 
شفارد، مشتق جزئی مرتبه اول تابع هزینه نسبت به قیمت هرکدام از عوامل تولید بیانگر توابع 

تقاضای عوامل تولید است3.

2ـ1. مطالعات خارجی
مطالعات خارجی انجام شده در این زمینه و نتایج آن ها در جدول )1( آورده شده است.

3ـ1. مطالعات داخلی
مطالعات داخلی انجام شده و نتایج آن ها در جدول )2( ذکر شده است.

1. Christensen Jorgenson and Lau (1973). 
2. محمدنبی شکینی تاش و همکاران )1392(. 

3. امامی میبدی )1379(.
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شور
ک ها در خارج از ک

ی بان
ده درباره کاراي

ت انجام ش
طالعا

دول 1ـ  م
ج

ق
محق


لمطالعه

وسا
مکان


ی
ودورهزمان

نهادهها
ستاندهها

ج
نتای

اسرایری )2009(.
کشورهای عضو شورای 

س )2007-
همکاری خلیج فار
.)1999

سرمایه فیزیکی، نیروی 
انسانی و وجوه.

وام های کل، سایر دارایی های 
سودآور.

ناکارایی رابطه مستقیم با هزینه عملیاتی دارد.

ک و همکاران 
لنسین

.)2008(
ک های تجاری 105 کشور 

بان
 

)1998-2003(
نیروی انسانی و وجوه

وام های کل، 
اوراق بهادار کل 

ت با هزینه عملیاتی دارد.
ناکارایی رابطه مثب

س 
استیکو را

و همکاران  
.)2008(

ب شرق اروپا 
ک های جنو

بان
 

.)1998-2003(
وجوه و نهاده های غیر مالی.

وام های کل و سایر دارائی های 
سودآور.

ناکارایی رابطه مستقیم با کسری وام ها در سبد 
دارائی ها دارد.

فو و هفرنان 
)2007(

چین 
 

)1985-2002(
ت و 

وجوه، دارایی های ثاب
نیروی انسانی.

وام کل، سرمایه گذاری کل، 
سپرده های کل و درآمدهای 

غیربهره ای

ت با وجوه غیرسپرده ای دارد 
ناکارایی رابطه مثب

ش تر از 
ک های خارجی بی

و کارایی هزینه بان
ک های داخلی.

بان

اتسو شی ایمی 
.)2004(

 41 مؤسسه مالی پاکستان 
.)1998-2001(

نیروی کار، 
 

سرمایه و نرخ بهره پرداختی.
ش دالری درآمدهای ناشی از 

ارز
ت.

اعطای تسهیال
ت ها، صرفه جویی در 

توسعه بخشی به فعالی
ک های 

ت.بان
هزینه ها را به همراه خواهد داش

ش تری دارند.
خصوصی کارایی بی

پی یو 
 .)2003(

ک های تایوان  )1982-2000(
بان

نیروی انسانی، سرمایه 
فیزیکی و سپرده ها

ت وام، 
درآمدهاي ناشي از پرداخ

ک در بازار 
سرمایه گذاري هاي بان

سرمایه و سایر سرمایه گذاري ها.

ت 
ش بانکداري در تایوان انحصار طبیعي اس

بخ
و سود زیادي براي ادغام شونده ها دارد.
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دول 1
ادامه ج

ق
محق


لمطالعه

وسا
مکان


ی
ودورهزمان

نهادهها
ستاندهها

ج
نتای

اکودا و همکاران 
.)2003(

مالزی 
 

.)1989-1995(
نیروي انساني، دارایي هاي 

ت و سپرده هاي در اختیار 
ثاب

ک.
بان

درآمدهاي بهره اي 
و غیر بهره اي بانکي 

ک هاي مالزي سرمایه گذاري موفقي در 
بان

ت تولید انجام نداده اند زیرا در طول زمان 
جه

ت تکنولوژي حاصل 
ش نیافته و پیشرف

هزینه کاه
ت.

نشده اس

کاربو و همکاران 
.)2000(

س انداز اروپا 
ک های پ

بان
 

.)1989-1996(
نرخ دستمزد، نرخ سود و 

نرخ سرمایه فیزیکي.
وام ها، اوراق بهادار.

س در میان کشورهاي 
صرفه های ناشی از مقیا

ک 
ش اندازه بان

ف وجود دارد و با افزای
مختل

ش مي یابد.
افزای

واکر 
 .)2000(

ک های استرالیا 
بان

 .)1979-1990(
نیروي انساني، سپرده ها و 

ض گرفته شده 
سایر وجوه قر

و سرمایه.

وام هاي تجاري، وام هاي مسکن 
 

ک.
و سرمایه گذاري هاي بان

س 
ک هاي استرالیا صرفه های ناشی از مقیا

در بان
ت.

در طول دوره بررسي، وجود داشته اس

سگال 
 )2000(

 U
SA ت بیمه

صنع
 

.)1998-1995(
نیروی انسانی، سرمایه.

ت.
ش خدما

ارز
ت به 

عوامل تولید جانشین هم اند و بازدهی نسب
ت.

س فزاینده اس
مقیا
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ک ها در ايران
ی بان

ده درباره کاراي
ت انجام ش

طالعا
دول 2ـ  م

ج

ق
محق


لمطالعه

وسا
ی
مکانودورهزمان

نهادهها
ستاندهها

ج
نتای

حاجیان 
 )1391(

بانکهای ایران
 )1380-1386 (

ت دار، 
نیروی انسانی، سپرده های مد

سرمایه فیزیکی
ت 

درآمد حاصل از تسهیال
اعطایی.

متوسط ناکارایي هزینه اي طي دوره مورد بررسي 
ش یافته و مقدار ناکارایي بانکهاي خصوصي 

افزای
ت.

ک هاي دولتي اس
کمتر از بان

فروتن و همکاران 
)1390(

ت استان 
ک تجار

بان
اصفهان )1386-1388(

ب دارایي 
ت اعطایي در ترکی

ش سهم تسهیال
افزای

ب 
ش کارایي هزینه اي شع

ب، منجر به افزای
کل شع

خواهد شد.

آجرلو و همکاران 
)1387(

ت 
ک مل

بان
 )1370-1382(

نرخ سود پرداختي به سپرده ها، دستمزد 
ک 

نیروي انساني و نرخ متوسط استهال
ت.

دارایي هاي ثاب
ت اعطایي

حجم کل تسهیال
ت.

ده درصد از خطای الگو به دلیل ناکارایی اس

کریمي
 )1381(

ک کشاورزی
بان

ت دار، 
نیروی انسانی، سپرده های مد

سرمایه فیزیکی.
ت 

درآمد حاصل از تسهیال
اعطایی.

ت محسوسي 
ب در طول زمان تغییرا

کارایي شع
ت و حدود 23 درصد از تفاوتها در 

نداشته اس
عملکرد نیز ناشي از عدم کارایي مي باشد

ت گر  )1377(
دول

ک های تجاری ایران
بان

ت و لوازم،  نیروي کار، منابع 
تجهیزا

مالي و سایر.
ک یا وام ها و 

تولید بان
ت اعطایي.

تسهیال

عوامل تولید بانکي تماماً جایگزین یکدیگرند و 
ک ها، جایگزین هم 

مي توانند براي کارآتر شدن بان
شوند.

اخالقی 1377
ک های تجاری عمده 

بان
ایران  )1356-1375(.

نیروی انسانی، سرمایه فیزیکی 
 

و وجوه و سپرده ها.
ت 

درآمد حاصل از تسهیال
ت کارمزدی.

و خدما
ک نوساناتي بهبود نسبي 

کارایي نظام بانکي با اند
ت.

یافته اس
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بررسی مطالعات انجام شده حاکی از آن است که:
و  ● فیزیکي  سرمایه  کار،  نیروي  نهاده هاي  ایران،  در  بانکي  ارائه خدمات  فرآیند  در 

منابع مالي براي یکدیگر جانشین ضعیف بوده و تقاضاي هر سه نهاده نسبت به قیمت 
کشش ناپذیر است.

اغلب مؤسسات مالی با صرفه های ناشی از مقیاس و بازدهی فزاینده روبه رو هستند. ●
بازدهی بانک های خارجی بیش تر از بانک های داخلی است. ●
بازدهی بانک های خصوصی بیش تر از بانک های دولتی است. ●

با مبانی نظری، درحالتی که با صرفه های ناشی از مقیاس روبه رو هستیم، افزایش  مطابق 
مؤسسه  سودآوری  به  و  بوده  همراه  هزینه  کاهش  با  فزاینده،  بازدهی  دلیل  به  تولید  سطح 
می انجامد. براساس نتایج حاصل از مطالعات تجربی، با توجه به این که بیش تر مؤسسات مالی 
بانک ها  مسأله، سیاست  این  لذا،  مقیاس روبه رو هستند،  از  ناشی  با صرفه های  مطالعه  مورد 
و  متوسط  هزینه  کاهش  با  که  را  تسهیالت(  اعطای  )افزایش  تولید  سطح  افزایش  بر  مبنی 
این زمینه، مبانی  بانک ها در  سودآوری مؤسسه همراه است، توجیه کرده و نحوه عملکرد 

نظری موضوع را نیز تأیید می کند.

2. روش تحقیق

برای  بانک  ستانده هاي  و  داده ها  مالي،  واسطه  یک  به عنوان  رفاه  بانک   گرفتن  نظر  در  با   
استفاده در تابع هزینه به شرح ذیل در نظر گرفته شده اند:

از  ناشي  درآمد  نیز  و  مختلف  عقود  قالب  در  تسهیالت  پرداخت  از  ناشي  درآمد   :Y1

سرمایه گذاري ها و مشارکت ها.
Y2: درآمد ناشي از ارائه خدمات کارمزدي و سایر درآمدها.

P1: قیمت استفاده از نیروي کار که عبارت است از کلیه پرداخت هاي مستقیم و مزایاي 

نقدي و غیرنقدي به پرسنل بانک تقسیم بر تعداد پرسنل موجود در لیست کارکنان بانک 
در پایان هر سال.

P2: قیمت استفاده از منابع مالي که عبارت است از مجموع سود و کارمزد پرداختي به 

سپرده ها و هزینه جوائز قرض الحسنه تقسیم برکل منابع.
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عبارت  ابزارآالت( که  و  ماشین آالت  )امالک،  ثابت  دارائي هاي  از  استفاده  قیمت   :P3

است از مجموع هزینه هاي اداري و استهالک تقسیم بر دارایي هاي ثابت.
اداري،  هزینه هاي  پرسنلي،  هزینه هاي  از مجموع  است  عبارت  بانک که  هزینه کل   :C
به ذکر  هزینه استهالک، هزینه سود و کارمزد پرداختي و هزینه جوایز قرض الحسنه. الزم 
است تمام ارقام از ترازنامه بانک رفاه اخذ شده و ارقام مربوط به درآمد و هزینه در ترازنامه 

به صورت اسمی ذکر شده اند.
مشتق شده  تقاضای  معادالت  به  مربوط  پارامترهای  برآورد  به منظور  حاضر،  تحقیق  در 
ترانسلوگ  تابعي  فرم  عوامل،  قیمتی  و  جانشینی  کشش  محاسبه  و  تولید  نهاده های  برای 

برگزیده شده است.
در این تحقیق، هزینه بانک رفاه تابعي است از قیمت عوامل تولید )نیروي کار، سرمایه 
و  تسهیالت  پرداخت  از  ناشي  )درآمدهاي  محصول  سطح  نیز  و  مالي(  منابع  فیزیکي، 
سپرده گذاري ها و نیز درآمد ناشي از سایر فعالیت هاي بانک( که فرم کلي تابع ترانسلوگ 

به صورت زیر است:
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 که در آن C هزینه بنگاه، P  قیمت عومل تولید و Y محصول تولیدی بنگاه است.
با کاربرد لم شفارد، سهم هزینه هریک از نهاده ها به صورت زیر حاصل مي شود:
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سیستم  به  نیز  ترانسلوگ  هزینه  تابع  برآوردشده،  پارامترهای  کارایی  افزایش  به منظور 
به صورت همزمان  افزوده شده و سپس سیستم معادالت  تولید  نهاده های  تقاضای  معادالت 
برآورد شده است. در این روش، علیرغم این که متغیرهاي وابسته یک معادله به عنوان متغیر 
وابسته  هم  با  هزینه ها  سهم  اختالل  جمالت  اما  نمي شود،  ظاهر  معادالت  دیگر  در  مستقل 
هستند و علت آن، واحد بودن حاصل جمع سهم هزینه ها است. به این ترتیب، کوواریانس 
جمالت اخالل معادالت سهم هزینه نهاده، صفر نبوده و در نتیجه این معادالت از یکدیگر 
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مستقل نیستند.بنابراین برآورد هر یک از معادالت به صورت مجزا به ناکارایی برآوردکننده ها 
خواهد انجامید.برای پیشگیری از این امر از معادالت همزمان و روش رگرسیونهای به ظاهر 
نامرتبط )SUR( منسوب به زلنر1 استفاده 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 روشISUR 2 این 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 
هزینه  سهم  معادالت  از  متغیرها  از  یکی  میشود.بنابراین  محاسبه  معادالت  پارامترهای  سایر 
نهاده حذف  به قیمت  نهاده هابه صورت قیمت نسبی آنها)نسبت  حذف شده، قیمت دیگر 

شده(و نیز هزینه کل به صورت هزینه نسبی در الگو ظاهر میشوند3.
به  را  رفاه  بانک  بررسي  جهت  الزم  شاخص هاي  مي توان  هزینه  تابع  تخمین  از  پس 

تفکیک محاسبه کرد.  

1ـ2. کشش هاي جانشیني و قیمتي
هزینه  تابع  در   5)ε( تولید  عوامل  تقاضاي  قیمتي  و کشش هاي   4)σ( آلن  کشش هاي جزئي 

ترانسلوگ به صورت زیر قابل محاسبه اند6. 
 کشش هاي جزئي آلن به صورت:
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1. Zellner. 
2.  Iterative Seemingly Unrelated Regression.

3. اعظم زاده )1390(.
4. Allen-Uzawa Elasticity of Partial Substitution.
5. Price Elasticity of Factor Demand.
6. Segal, Dan (2000).
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و کشش هاي قیمتي بین عوامل تولید به صورت:
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کشش هاي خود قیمتي عوامل تولید به صورت:
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2ـ2. کشش هاي هزینه نسبت به تولید
براي پاسخ به این پرسش که به ازاي یک درصد تغییر در محصول، هزینه تولید به چه میزان 

تغییر مي کند، کشش هزینه از رابطه زیر به دست می آید: 
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کشش هزینه کل به عنوان شاخصي براي اندازه گیري صرفه ها یا عدم صرفه هاي ناشي از 
مقیاس و بازدهي نسبت به مقیاس استفاده می شود.

3. برآورد مدل و تحلیل داده ها

به منظور بررسي تأثیر هریک از نهاده هاي تولید بر تابع هزینه بانک رفاه، تابع هزینه این بنگاه 
به همراه معادالت سهم نهاده هاي تولید به صورت یک سیستم معادالت در نظر گرفته مي شود. 

پس از بسط الگوي پیشنهادی که در مبانی نظری مطرح شد، سیستم زیر حاصل مي شود:
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جهت دستیابي به برآوردي کارا، معادالت سیستم فوق به طور همزمان و با در نظر گرفتن 
اطالعات دوره هاي سالیانه )از سال 1370 تا 1390(،  برآورد مي شوند. در چنین سیستمي با 
توجه به این که حاصل جمع سهم نهاده ها برابر 1 است، بنابراین، حاصل جمع جمالت اخالل 
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ـ کوواریانس  واریانس  ماتریس  به صفر شدن  این  و  بود  برابر صفر خواهد  معادالت سهم 
اجزای اخالل منجر مي شود، که با حذف یکي از معادالت سهم مي توان این مشکل را رفع 

کرد. در این تحقیق با حذف معادله سهم منابع مالي الگو برآورد خواهد شد. 
با فرض این که تابع هزینه همگن خطي در قیمت نهاده هاست، سیستم تخمین زده مي شود. 
در این سیستم بدون اعمال قید 21 پارامتر برآورد خواهد شد که با اعمال قید همگن خطي 
بودن در قیمت نهاده ها که یکي از شروط خوشرفتاري هر تابع هزینه مي باشد، تعداد ضرائب 
برآوردي به 15 کاهش مي یابد.با توجه به این که در تحقیق حاضر معادله سهم منابع مالي از 

سیستم حذف گردیده، قیود همگني به صورت زیر بر سیستم 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 قیود فوق، سیستم نهایي برای تخمین به صورت زیر در مي آید:
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سپس، سیستم فوق به روش رگرسیون هاي به ظاهر نامرتبط تکراري )ISUR( برآورد مي شود.
نتایج حاصل از برآورد الگوي نهائي در جدول )3( ارائه شده است. الزم به ذکر است 
فرمول هاي  قالب  تنها در  و  معنا ندارند  به خودي خود  تابع هزینه  برآورد شده  که ضرائب 
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کشش جانشیني آلن، کشش هاي قیمتي و سایر شاخص هاي اقتصادي قابل تفسیر مي باشند.

جدول 3ـ  مقادير برآوردشده پارامترهاي تابع هزينه

پارامترمعناداریآمارهtمقداربرآوردشده

6/08141/57760/1212α0

-0/8443-0/74030/4628α1

1/46301/53560/1312α2

0/67284/86580β1

0/0430  β*
2

0/37023/43380/0012β3

0/55332/03090/0478α11

0/49661/84010/0719α22

-0/5021-1/85790/0693α12

0/11394/76270β11

0/1633  β*
22

0/02361/52670/1334β33

-0/1268  β*
12

0/01291/04860/2996β13

-0/0365  β*
23

-0/0984-3/82470/0004δ11

0/02061/49150/1424δ12

0/1514  δ*
21

-0/0554  δ*
22

-0/0530-2/35370/0227δ31

0/03481/82240/0746δ32

مأخذ: نتایج حاصل از برآورد تحقیق )پارامترهایي که با عالمت )*( مشخص شده اند، به طور غیر مستقیم و با استفاده از قیود همگني 
محاسبه شده اند.( 
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1ـ3. بررسي کشش هاي جانشیني
در این قسمت برای بررسي امکان جانشیني بین نهاده هاي تولید،  کشش هاي جانشیني آلن، 
طبق روابط بیان شده در قبل استخراج مي شوند. استفاده از این شاخص عالوه بر تعیین رابطه 

جانشیني یا مکملي بین نهاده ها، برای کمک به برنامه ریزي هاي بنگاه نیز سودمند است.
جدول )4( نتایج حاصل از محاسبه کشش هاي جزئي آلن را نشان مي دهد.  

جدول 4ـ کشش هاي جزئي آلن

سرمایهفیزیکيمنابعمالينیرويانسانيعاملتولید

1/040/241/37-نیروي انساني

0/260/47-منابع مالي

5/5-سرمایه فیزیکي

        ماخذ: نتایج حاصل از برآورد تحقیق.

در صورت مثبت بودن این شاخص، بین عوامل تولید رابطه جانشیني و در صورت منفي 
مي دهد  نشان  محاسبات  این  از  حاصل  نتایج  همچنین،  است.  برقرار  مکملي  رابطه  بودن، 
فیزیکي جانشین و  منابع مالي و سرمایه  فیزیکي جانشین،  انساني و سرمایه  نیروي  دو عامل 

نهاده هاي منابع مالي و نیروي انساني نیز جانشین هم هستند.
بانک  نتیجه گرفت ساختار  تولید، می توان  به کشش های جانشینی میان عوامل  با توجه 

رفاه به گونه ای است که قابلیت جانشین شدن عوامل به جای یکدیگر وجود دارد. 

2ـ3. بررسي کشش هاي قیمتي عوامل تولید
در این قسمت برای بررسي میزان کشش تقاضاي عوامل تولید نسبت به تغییرات قیمت شان، 
به محاسبه کشش هاي قیمتي و خودقیمتي عوامل تولید پرداخته می شود. کشش هاي قیمتي 
مستقیم و متقاطع تقاضا به ترتیب اثر تغییر قیمت یک نهاده در مقدار تقاضاي همان نهاده و 

اثر تغییر قیمت یک نهاده در میزان تقاضاي نهاده دیگر را نشان مي دهد. 



بیرشی شا  هیرنه اطرم  تط.ات و رمیان جانشانی ون ها در تابع هیرنه بان  رااه 171

جدول 5ـ کشش هاي قيمتي تقاضا

سرمایهفیزیکيمنابعمالينیرويانسانيعاملتولید

0/30/130/17-نیروي انساني

0/140/064-0/07منابع مالي

0/67-0/40/27سرمایه فیزیکي

        ماخذ: نتایج حاصل از برآورد تحقیق.

در جدول )5( کشش هاي خودقیمتي و متقاطع عوامل تولید بانک رفاه نشان داده شده  ●
است. این کشش ها درصد تغییر در مقدار تقاضاي عوامل تولید بانک رفاه را نسبت 
نشان مي دهد. درمورد محاسبه  از عوامل مزبور  تغییر قیمت هرکدام  به یک درصد 
کشش ها ذکر این نکته ضروري است که کشش هاي قیمتي به دلیل درجه جانشینی 
با  سرمایه  و  کار  متقاطع  کشش  که  معنا  این  به  نامتقارن اند.  تولید  عوامل  متفاوت 
کشش متقاطع سرمایه و کار متفاوت است. دلیل این امر، ارزش های متفاوت عوامل 
تولید برای یک مؤسسه تولیدی و نیز عکس العمل و حساسیت متفاوت یک نهاده در 

مقابل تغییر قیمت نهاده دیگر است.   
انسانی  ● نیروی  و  فیزیکی  سرمایه  متقاطع  کشش  می شود،  مالحظه  که  همان گونه 

بیش تر از کشش متقاطع نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی است. به این ترتیب که با 
کاهش یک درصدی قیمت نهاده نیروی کار، تقاضای سرمایه فیزیکی 0/17 درصد 
افزایش می یابد، اما با کاهش یک درصدی قیمت نهاده سرمایه، تقاضای نیروی کار 
0/4 درصد افزایش می یابد که نشان از تأثیر بیش تر سرمایه در هزینه های بانک دارد.

و کشش  ●  0/27 مالي   منابع  و  فیزیکي  سرمایه  میان  قیمتي  متقاطع  همچنین، کشش 
منابع مالي و سرمایه فیزیکي 0/06 بوده و درواقع مي توان گفت  بین  قیمتي  متقاطع 
تأثیر  از  متفاوت  مالي  منابع  تقاضاي  میزان  بر  فیزیکي  سرمایه  قیمت  افزایش  تأثیر 

افزایش قیمت منابع مالي بر تقاضاي سرمایه فیزیکي است.
قدرمطلق کشش  خودقیمتي منابع مالی نسبت به سایر نهاده ها کم تر بوده و این بیانگر  ●

کشش  ناپذیری تقاضاي این نهاده  است.
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کشش  ● از  بیش تر  و  یک  از  کم تر  انسانی  نیروی  خودقیمتی  کشش  مطلق  قدر 
انسانی جدید  بیانگر عدم تمایل بانک به جذب نیروی  خودقیمتی منابع مالی بوده و 

به دلیل هزینه های باالی پرسنلی بانک است.
قدر مطلق کشش هاي متقاطع نیز از یک کوچک تر است و کشش  ناپذیري نهاده ها  ●

نسبت به یکدیگر را نشان مي دهد. 
با  ● بیانگر آن است که  و  بوده  مثبت  فیزیکی  انسانی و سرمایه  نیروی  متقاطع  کشش 

افزایش هزینه های پرسنلی بانک تمایل به جانشین کردن سرمایه دارد.
همچنین، کشش خودقیمتی نهاده سرمایه )0/6-( نسبت به سایر نهاده ها بیش تر بوده  ●

و نشان از حساسیت بیش تر این نهاده در مقابل تغییر قیمت  نهاده ها دارد.
مطابق نتایج کشش هاي جزئي آلن، در این جا نیز نیروي انساني و منابع مالي جانشین،  ●

نیروي انساني و سرمایه فیزیکي جانشین و منابع مالي و سرمایه فیزیکي نیز جانشین هستند. 

3ـ3. بررسی صرفه های ناشی از مقیاس و بازده نسبت به مقیاس
هزینه  کشش  باید  ابتدا  مقیاس،  به  نسبت  بازده  و  مقیاس  از  ناشی  صرفه های  بررسی  برای 
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 می دهد. درصورتی که هزینه کل نسبت به 
تولید بی کشش باشد، می توان نتیجه گرفت بنگاه یا صنعت موردنظر دارای صرفه های ناشی 
از مقیاس بوده و به عبارتی، بازده فزاینده نسبت به مقیاس خواهد داشت. همچنین، براساس 
نتایج به دست آمده، کشش هزینه نسبت به تولید )تسهیالت(، در سطح میانگین برابر 0/69 
مقابل  در  بانک  هزینه  تغییرات  درصد  تولید،  به  نسبت  هزینه  کشش  محاسبه  برای  است. 
میانگین  و  برای 20 سال محاسبه شده  بانک  اعطایی  تسهیالت  میزان  در  تغییر  یک درصد 
حسابی آن مورد استناد قرار گرفته است. برای رسیدن به این مقصود، مقدار کشش از رابطه   

�� به دست آمده است.������
���������

 

درواقع می توان گفت، بانک رفاه با صرفه های ناشی از مقیاس و با بازدهی فزاینده نسبت 
بیش تر  برای کسب درآمد  بیش تر  تسهیالت  پرداخت  مسأله،  این  و  است  مواجه  مقیاس  به 

توسط بانک رفاه را توجیه می کند.
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جمع بندی و مالحظات

نتایج حاصل از بررسي کشش هاي جانشیني آلن حاکي از آن است که تمام عوامل تولید، 
جانشین هم هستند.

همان گونه که مشاهده می شود تمام کشش هاي خودي عالمت مورد انتظار و منفی داشته 
و به عبارتی، با افزایش قیمت این نهاده ها مقدار به کارگیري شان کاهش می یابد.

بوده و قدرمطلق شان متفاوت است. در  نیز منفي  عالمت کشش هاي خودقیمتي عوامل 
این بین، نهاده سرمایه فیزیکی بیش ترین حساسیت را در مقابل تغییر قیمت نشان می دهد. به 
به میزان 0/67  افزایش یک درصدي قیمت سرمایه فیزیکی، تقاضاي آن  با  این ترتیب که 
درصد کاهش می یابد. درواقع مي توان چنین نتیجه گرفت که تغییر قیمت سرمایه فیزیکی، 
تأثیر زیادی بر تقاضاي این عامل مي گذارد، اما تغییر قیمت منابع مالی تأثیر کم تری )0/14 
درصد( بر تقاضاي این عامل دارد. به عبارت دیگر، علیرغم افزایش سود سپرده ها، بانک رفاه 

به دلیل لزوم تجهیز منابع، همچنان تمایل به جذب منابع دارد.
میانگین  سطح  در  )تسهیالت(،  تولید  به  نسبت  هزینه  کشش  به دست آمده،  نتایج  طبق 
برابر 0/69 است. در واقع می توان گفت، بانک رفاه با صرفه های ناشی از مقیاس و با بازدهی 
متوسط  می تواند  تولید(،  مقیاس  در  افزایش  با  )یعنی  است  مواجه  مقیاس  به  نسبت  فزاینده 

هزینه های تولید را کاهش دهد.
نتایج همچنین حاکی از آن است که بانک رفاه با بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس روبه رو 
است. یعنی اگر میزان استفاده از عوامل تولید به یک نسبت افزایش داده شود، تولید به میزانی 
بیش تر از نسبت فوق افزایش می یابد. بنابراین، پیشنهاد می شود با توجه به وجود صرفه های ناشی 
از مقیاس، این بانک برای کاهش هزینه های خود، مقیاس تولید را گسترش دهد که این امر 
با بسط و توسعه فعالیت ها و خدمات قابل ارائه )افزایش تسهیالت پرداختی(، امکان پذیر است. 

این موضوع اهمیت سرمایه فیزیکی و منابع مالی در کاهش هزینه های بانک را توجیه می کند.
با توجه به کشش هاي جانشیني بین عوامل تولید در بانک رفاه، پیشنهاد مي شود استراتژی 
سایر  جانشینی  و  پرسنلی  هزینه های  کاهش  طریق  از  هزینه ها،  کاهش  بر  مبنی  بانک  فعلی 
ارزان  منابع  از طریق جذب  تولید  مقیاس  افزایش  باشد. همچنین،  داشته  ادامه  تولید  عوامل 

قیمت نیز در افزایش سودآوری بانک نقش مهمی دارد.
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