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چكیده
در مقاله پیش رو ،با الهامگیری از روش سهم بازار پایدار ( ،)CMSمدلی ارائه خواهد شد که با استفاده از آن
مدیران ارشد یک بانک می توانند اثر کل مربوط به تغییرات در حجم سپردهگذاری ها و تسهیالت اعطایی را به
عوامل تشکیل دهنده آن ها تجزیه نموده و با استفاده از این روش ،ارزیابی مناسبتری را نسبت به مدیران مناطق
خود ،به عمل آورند .به طور کلی تغییرات مشاهده شده در ترکیب سپرده ها و تسهیالت یک بانک متاثر از سه
عامل بوده که تنها یکی از این عوامل تحت کنترل بانک است؛ لذا بانکها باید تنها بر اساس این یک عامل ،مدیران
خود را در هر منطقه مورد ارزیابی قرار دهند .عوامل مذکور عبارتند از  -1تاثیرات کشوری که ناشی از سیاست
های پولی و مالی اجرا شده در کل کشور بوده و بانک در کنترل کرن آن ها نقشی ندارد -2 .اثرات استانی که
مربوط به ویژگیهای منطقه ای هراستان بوده و بانک در این مورد نیز بصورت چشمگیری تاثیرگذار نیست-3 .اثر
رقابتمندی که به معنای میزان تالش و اثر بخشی مدیران هر منطقه بوده و با استفاده از آن ،میتوان به خوبی
مدیران یک منطقه را مورد ارزیابی قرار داد .این مقال ه برآن است تا ابتدا به معرفی روشی بپردازد که با استفاده از
آن ،بتوان این سه اثر را از یکدیگر جداسازی کرد و پس از آن ،روش مذکور را در یکی از بانکهای خصوصی کشور
پیاده سازی کرده و نتایج آن را گزارش نماید .الزم به ذکر است پس از انجام محاسبات الزم و استخراج نتایج،
مشخص شد که مدیران بانک مورد مطالعه ،در هیچ یک از زمینه های جذب سپرده و پرداخت تسهیالت ،نسبت به
سایر رقبا عملکرد مناسبی نداشته اند.
واژههای کلیدی :سهم بازار پایدار ( ،)CMSاثر کشوری ،اثر استانی ،اثر رقابتمندی ،بانک.
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دانشیار اقتصاد دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
استادیار مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران  ،محقق بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،تهران ،ایران
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
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 -1مقدمه
بازارهای مالی و ابزارهای آن ،یکی از موضوعات
مهم مورد بررسی توسط اقتصاد مالی است و یکی از
مهمترین این ابزارها در جهان و به خصوص کشورهای
در حال توسعه ،بانک و صنعت بانکداری میباشد.
امروزه بانکداری یکی از با اهمیتترین بخشهای
اقتصادی به شمار می آید .بانک ها با سازماندهی و
هدایت دریافت ها و پرداخت ها ،امر مبادالت تجاری و
بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و
رشد و شکوفایی اقتصاد می گردند (موسویان.)1331،
بنابراین در پرونده بانکداری ،میتوان نظام بانکی را به
یک ابزار دولبه ای تشبیه کرد که اگر صحیح استفاده
شود ،موجبات رشد و شکوفایی و استقالل سیاسی و
اقتصادی جامعه را به دنبال دارد و اگر نسنجیده به کار
گرفته شود ،نه تنها سودی ندارد ،بلکه فقر و عقب
ماندگی به همراه خواهد داشت .بنابراین کشورهایی که
توانسته اند با ابداع روش های مناسب ،این ابزار را به
نحو صحیح مورد استفاده قرار دهند به پیشرفت های
مهمی نائل گشته اند (موسویان .)1331،بانک ها به
عنوان مهم ترین موسسات خدماتی مالی در اقتصاد
یک کشور ،به جمع آوری سپرده های مردم پرداخته و
سپس با درنظر گرفتن استراتژی ها و سیاست های
مناسب سعی در تخصیص این سپرده ها را دارند.
همگان می دانند که اعطای تسهیالت یکی از دو
وظیفه قابل توجه بانک هاست (تجهیز منابع و
تخصیص منابع) و در دنیای امروز که همه چیز در
حال تکامل و طی نمودن روند پویایی است ،این
موسسات مالی نیز مستثنی نبوده و بایستی خود را با
شرایط ایجاد شده به روزرسانی نمایند .می توان گفت
که امروزه مشتریان نقش اساسی در تعیین مبلغ ،نوع،
زمان بازپرداخت و شرایط اعطای تسهیالت داشته و
این موضوع رفتار آنان را در بازپرداخت اقساط
تسهیالت متفاوت می نماید( غالمی  .)1334در اقتصاد
ایران به دلی ل بانک محور بودن اقتصاد ،بانک ها به
عنوان همراهان اصلی بنگاه ها و فعالین اقتصادی
محسوب می شوند .بنابراین ،تحقق رشد بنگاه های
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اقتصادی و به طبع آن رشد اقتصاد ،مستلزم ایجاد
ارتباط دو سویه آنها با یک سیستم بانکی کارامد است
زیرا در چنین شرایطی ،تنها یک نظام قوی مالی می
تواند نیاز به منابع را برای تمام فعالین اقتصادی جهت
رشد فراهم سازد .به عالوه بانک ها به دلیل ماهیت
خاص فعالیت خود در تمام بخش های اقتصادی رسوخ
داشته و هرگونه بی ثباتی در عملکرد آنها چه در بخش
نظارتی و چه در بخش اجرایی و عملیاتی ،اثری فراگیر
روی کل سیستم اقتصادی کشور بر جای خواهد
گذاشت( .پرویزیان  .) 1333در دهه گذشته به دلیل
سیاست حمایت از کوچک سازی دولت و اجرای
خصوصی سازی بانکهای دولتی در مقیاسی بزرگ و
نیز تاسیس بانکهای خصوصی ،صنعت بانکداری کشور
تغییرات معناداری را در شرایط رقابتی خود تجربه
کرده است (نظریان  .)1332با شدت گرفتن میزان
رقابت در صنعت مذکور ،بانکها تالش میکنند تا
بتوانند بهصورتی هدفمند ،میزان موفقیت و یا شکست
خود را در زمینه سیاست های اعمال شده به منظور
جذب سپرده و اعطای تسهیالت در هر استان ارزیابی
نموده و با بررسی شرایط حاکم بر هر استان،
تصمیمات متناسب را برای بهبود عملکرد خود اتخاذ
نمایند .روشهای بسیار متنوعی برای بررسی عملکرد
بانکهای کشور وجود دارد که بسیاری از آنها هم
بهصورت کلی مورد استفاده قرار میگیرند و هم در
سطح استان ها و به منظور مقایسه عملکرد استانی
شعب بانکها استفاده میشوند اما در هیچ یک از این
روشها نمیتوان اثرات مربوط به سیاستهای پولی و
مالی در کل کشور (اثرات کشوری) را از اثرات مربوط
به ویژگی های منحصر به فرد هر استان (اثرات
استانی) و همچنین اثرات مربوط به تالشهای مدیریت
یک استان در مقایسه با سایر رقبا (اثرات رقابتمندی)
متمایز نمود .بنابراین ارزیابی در خصوص عملکرد یک
استان بدون جداسازی اثرات کشوری و استانی از اثر
رقابتمندی ،نخواهد توانست مالک مناسبی برای
تصمیمگیری در خصوص عملکرد و میزان تالش
مدیران یک منطقه را به مدیران ارشد یک بانک ارائه
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نماید .در این مقاله رو شی ارائه خواهد شد که با
استفاده از آن می توان هریک از اثرات مختلف کشوری،
استانی و رقابتمندی را از یکدیگر تفکیک نمود .تا با
استفاده از آن بتوان میزان تالش هریک از مدیران
مناطق بانک را در جهت نیل به اهداف بانک از طریق
جذب سپرده و تخصیص بهینه آن اندازهگیری نمود و
به ارزیابی مناسب تری از هریک از مدیران استانی یک
بانک دست یافت .در بخش دوم این مقاله ابتدا پیشینه
پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد ،سپس در بخش
سوم به بررسی نحوه محاسبهی شاخص سهم بازار
پایدار پرداخته میشود و محاسبه آن در حالت کلی
مورد مداقه قرار میگیرد .در بخش چهارم نحوهی
استفاده از این روش در ارزیابی عملکرد مدیران استانی
یک بانک و تفکیک اثرات کشوری ،استانی و
رقابتمندی ارائه شده و پس از آن این ارزیابی برای یک
بانک منتخب در تمام استانهای کشور مورد محاسبه
قرار میگیرد.در قسمت پنجم نیز جمعبندی کلی از
مقاله پیش رو بیان خواهد گردید.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
فوجی و همکاران )2114( 1در پژوهشی به بررسی
کارایی بانک های داخلی و خارجی در کشور هند با
استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها پرداختند.
نتایج این پژوهش نشان می دهد که کارایی بانک های
داخلی بیشتر از بانک های خارجی می باشد .چن و
پن )2112( 2به بررسی کارایی ریسک اعتباری در 31
بانک تجاری تایوان برای دوره ی زمانی  2112تا
 2113پرداختند .آنها نسبت های مالی را برای برآورد
ریسک اعتباری مورد بررسی قرار دادند و از آنالیز
پوششی داده ها برای آزمون فرضیه ها استفاده نمودند.
نتایج آنجا نشان داد که تنها یک بانک توانست در تمام
دوره ی زمانی کارآیی الزم را داشته باشد و به طور
کلی ارتباط ضعیفی بین ریسک اعتباری با کارآیی
یافتند .اِپر و الفونت )2112( 3اقدام به بررسی تاثیر
ریسک بر عملکرد بانکی در صنعت بانکداری کاستاریکا
برای دورهی زمانی  1333تا  2112نمودند .آنها بیان

نمودند که وام ها ،تاثیر منفی را بر بهره وری و برگشت
دارایی ها در زمانیکه نسبت کفایت سرمایه یک اثر
مثبت بر حاشیه ی سود خالص ایجاد می نماید ،دارد.
کارگی )2111( 4اقدام به بررسی تاثیر ریسک اعتباری
بر سودآو ری بانک های نیجریه نمودند .نسبت های
مالی را به عنوان معیار عملکرد بانک انتخاب نمودند و
ریسک اعتباری از طریق گزارشات ساالنه و نمونه
حسابهای بانکی برای سال های  2114تا  2113برآورد
گردید .نتایج آنها حاکی از این است که مدیریت
ریسک اعتباری تاثیر مشخصی را در سودآوری بانکهای
نیجریه دارد .همچنین بیان کردند که سود دهی با
سطح وام ها رابطه معکوسی دارد .یعنی وام ها و
سپرده ها کارایی ندارند و در نتیجه ریسک بانکها را باال
میبرند .هالکوس و ساالموریس )2114( 2در پژوهشی
بر روی بانکهای تجاری یونان به این نتیجه رسیدند که
ادغام بانکها ،باعث افزایش کارایی آن ها شده است و
اینکه تحلیل پوششی داده ها می تواند مکمل یا
جایگزین تحلیل نسبت های مالی برای ارزیابی عملکرد
باشد .تایرون و همکاران ) 2113( 1در تحقیقی برای
ارزیابی کارایی فنی  112شعبه یکی از بانکهای تایوان
از مدل تحلیل پوششی داده استفاده نمودند که در این
پژوهش متوسط کارایی شعب  24درصد و تعداد 3
2
شعبه کارا تشخیص داده شد .برگندال و لیندبالم
( )2113در تحقیقی بر روی بانکهای پس انداز سوئد
به این نتیجه رسیدند ،زمانیکه کارایی بانکها از لحاظ
ارائه خدمات به مشتریان تعیین می شود در مقایسه با
زمانیکه کارایی بانکها از لحاظ کسب سود اندازه گیری
میشود ،تعداد بیشتری از بانکهای مورد مطالعه کارا
هستند .اما متوسط میزان کارایی طبق هر دو مفهوم
تقریباً یکسان است.
در زمینه مطالعات انجام شده در داخل کشور نیز
محمد مهدی امینی ( )1332در پژوهشی با عنوان
"ارزیابی کارایی نسبی بانک مهر اقتصاد در شهر تهران
با استفاده از تحلیل پوششی داده ها" به بررسی کارایی
 22شعبه بانک مهر اقتصاد شهر تهران پرداخته است.
نتیجه این تحقیق نشان میدهد شعبی میتوانند
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قدرت مانور بیشتر در زمینه اقتصادی و طرح های
توسعه ای داشته باشند که کارایی قابل مالحظه ای
نسبت به سایر رقبای خود در نظام بانکی داشته باشند.
سخنور و همکاران ( )1331در مطالعه ای با استفاده از
داده های  31شرکت برق ایران و با استفاده از روش
تحلیل پوششی دادهها به موضوع سنجش کارایی
شرکت های توزیع برق ایران پرداخته است .نتایج این
پژوهش نشان می دهد که بین شرکت های گروه اول،
شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی و بین
شرکتهای گروه دوم ،شرکت توزیع برق غرب تهران
بیشترین کارایی را داشته است .رستمی و همکاران
( )1331با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها
به بررسی ارزیابی کارایی بانک های پذیرفته شده در
بورس و اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج این تحقیق
نشان می دهد از دید واحد تصمیم گیری ایده ال،
بانک کارافرین ،ملت و پارسیان کمترین فاصله و بانک
صادرات بیشترین فاصله را با واحد تصمیم گیری ایده
ال داشته است .حسین زاده بحرینی و همکاران
()1332در تحقیقی دیگر ،بررسی کارایی بانکهای
دولتی و خصوصی با استفاده از روش تحلیل پوششی
داده ها نشان می دهد با "نگرش درآمدی" کارایی
بانکهای دولتی بیش از بانکهای خصوصی است که علت
آن نیز تازه تاسیس بودن این بانکها و نیز دیدگاههای
مدیریتی متفاوت این نوع بانکها در استفاده از نهاده
های تولید است .در نگرش "ارزش افزوده" مالحظه
می شود که کارایی بانکهای خصوصی بیش از بانکهای
دولتی است و علت اصلی آن باال بودن کارایی فنی در
این بانکها است .در انتها پیشنهاد و نتیجه گیری عمدتا
حول این مساله است که به دلیل عملکرد نسبتا
رضایتبخش بانکهای خصوصی و نیز ابالغ بندهای ذیل
اصل  44قانون اساسی ،زمینه برای حضور بانکهای
خصوصی فراهم تر شود تا عرصه رقابت میان دو گروه
بانکها ،ارتقای سطح کیفیت خدمات و کارایی آنها را در
برداشته باشد .علیزاده صانع ( )1332در مطالعه ای ،با
بکارگیری متدولوژی تحلیل پوشش داده ها ،کارایی 13
شعبه بانک صادرات یکی از بزرگترین بانک های تجاری
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ایران اندازه گیری شده است .بعالوه با استفاده از توانایی
های روش فوق الذکر ،بازده به مقیاس واحدهای مورد
مطالعه (ثابت ،متغیر ،فزاینده و کاهنده به مقیاس) به
طور اجمالی بررسی شده است .یوسفی حاجی آبادی
( )1334در مطالعه دیگری بعد از جمع آوری اطالعات
شعب و میزان داده ها و ستانده های شعب با استفاده از
روش مقایسات زوجی با روش چند مرحله ای و برای
سالهای 1331-1333اقدام به محاسبه نمرات کارایی
شعب بانک مسکن در دو حالت بازده ثابت و متغیر به
مقیاس شده است .برهانی ( ،)1321در طرح محاسبه
کارایی بانکهای تجاری با بهره گیری از برنامه ریزی
خطی به محاسبه کارایی بانکهای تجاری پرداخته
است .نتایج بدست آمده از تحقیق وی حاکی از رابطه
مثبت بین کارایی و اندازه ،تعداد شعب ،سطح
تحصیالت کارکنان و سود شعب و رابطه منفی بین
درصد دارایی های ثابت به کل داراییها میباشد.
نادری کزج ( ،)1334در طرح بررسی و مقایسه کارایی
نظام بانکداری ربوی و غیر ربوی در جهان با رویکرد
تحلیل پوششی داده ها به بررسی کارایی بانکداری
بدون ربا و مقایسه کارایی بانک های غیر ربوی با بانک
های ربوی در دنیا پرداخته است .وی در این تحقیق
کارایی  41بانک غیر ربوی و  14بانک ربوی در سال
 2111در جهان را با روش  CCRمحاسبه و نشان
داده است که کارایی بانکداری غیر ربوی در جهان در
سال  2111نسبت به سال  2111کاهش یافته است و
کارایی بانکهای غیر ربوی که در شرایط رقابتی در کنار
بانکهای ربوی فعالیت می کنند از بانکهای که تحت
نظام بانکداری غیر ربوی عمل می کنند بیشتر است.
ابراهیم پور ( ،)1332در طرح برآورد کارایی و بهره
وری در بانک تجارت و بررسی تطبیقی آن بین
واحدهای استانی بانک تجارت با استفاده از روش
 DEAبه برآورد کارایی و بهره وری  23واحد استانی
بانک تجارت طی سالهای  1332-1333و محاسبه
شاخص مالم کوئیست پرداخته است .طبق نتایج
بدست آمده این تحقیق ،تحت شرایط بازدهی متغیر
نسبت به مقیاس ،استان های تهران ،ایالم ،چهارمحال
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و بختیاری ،گلستان و یزد جزء کاراترین و استان
هرمزگان ناکاراترین واحدهای استانی بانک تجارت می
باشند .همچنین بانک تجارت می تواند با تخصیص
بهینه منابع (افزایش کارایی فنی) تولید خود را تا 22
درصد و با تغییر و اصالح شیوه های مدیریتی ،تولید
خود را تا  21درصد و با تغییر در اندازه بانک تولید
خود را تا  2درصد افزایش دهد.
در تمام روشهای استفاده شده امکان جداسازی
اثرات کشوری ،استانی و رقابتمندی وجود ندارد
بنابراین ارزیابی درست و دقیقی را به مدیران ارشد یک
بانک ارائه نمینماید .بهعبارت دیگر در روشهای
موجود ،همواره مدیرانی که در مناطق پررونق قرار
گرفتهاند در مقایسه با مدیرانی که در مناطق کم
رونقتر قرار گرفتهاند ،بهتر ارزیابی میشوند .چراکه
اثرات منطقه ای از اثرات رقابتمندی جداسازی نشده
است .البته برای حل این مشکل در برخی از بانکهای
کشور ،درصد رشد تسهیالت و سپردهها مالک ارزیابی
قرار میگیرد که این روش نیز نمیتواند بهطور کامل
مشکل موجود را حل کند .در ادامه پس از معرفی
روش محاسبه شاخص سهم بازار پایدار که کاربرد
اصلی آن در محاسبه مزیت رقابتی است ،نحوه استفاده
از این روش برای جداسازی اثرات کشوری ،منطقهای و
رقابتمندی بهمنظور ارزیابی هرچه بهتر مدیران استانی
یک بانک ارائه میگردد.
 -3محاسبه شاخص سهم بازار پایدار

8

به طور کلی شاخص سهم بازار پایدار برای محاسبه
مزیت های نسبی در یک صنعت مورد استفاده قرار
میگیرد و در آن از روش تجزیه ساختاری برای تشریح
مولفه های مختلف موثر بر افزایش یا کاهش سهم
صادراتی کشورها استفاده میشود" .تحلیل سهم بازار
پایدار" ابزاری مرسوم بدین منظور است .در این روش
تغییر صادرات به سه اثر کاالیی ،کشوری و رقابتی
تجزیه میشود:
به منظور تخمین اثرات سهگانه فوق ،الزم است از
تغییر در صادرات کاالی  iتوسط کشور  jو رشد

صادرات همان کاال که با رشد واردات جهانی گسترش
مییابد ،محاسبه میشود .بر اساس این تعریف خواهیم
داشت:
()3-1
تغییرات صادرات حقیقی کاالی i

که در آن
توسط کشور  jطی دو دوره زمانی و  rنرخ رشد واردات
جهانی است .رابطه زیر را در نظر میگیریم:
()3-2
معکوس سهم
که در آن  Dمعرف تفاضل،
صادرات
کشور  kاز واردات جهانی آن محصول،
کاالی  iتوسط کشور  jبه بازار  k ،kکشور مقصد و
رشد صادرات کاالی  iتوسط کشور  jبه بازار  kاست.
در این رابطه میتواند مقادیری بین یک (درصورت
وجود یک بازار هدف) تا بینهایت (تعداد زیاد بازارها)
اختیار نماید و در نهایت با اضافه و کم کردن
عبارتهایی به دو طرف تساوی رابطه باال ،بدست
میآوریم:
()3-3
)

)

(
)

که در آن

(
(

معرف رشد واردات کاالی  iدر بازار

 kاست .در این رابطه اولین جمله سمت راست تساوی
اثر کاالیی ،دومین جمله اثر کشوری و سومین جمله
اثر رقابتمندی را نشان میدهد.
اثر کاالیی نشان میدهد که چه میزان از تغییردر
صادرات ،ناشی از رشد سریع واردات جهانی کاالی  iدر
مقایسه با سایر کاالهاست .چنانچه مقدار این عبارت
مثبت باشد ،نمایانگر آن است که بخشی از افزایش در
صادرات کاالی  iتوسط کشور  jبه دلیل تقاضای روبه
رشد این کاال است.
اثر کشوری نشان می دهد که چه میزان از تغییر
در صادرات ناشی از افزایش تقاضا در کشور مورد نظر
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میباشد .به عبارت دیگر این اثر ،ارزش صادرات کشور
(
 jاز کاالی  iکه به بازار  kعرضه میشود) ،
را با ارزش صادرات کاالی  iتوسط کشور  jکه همگام
با رشد جهانی واردات کاالی  iرشد میکند
( ،مورد مقایسه قرار میدهد .چنانچه
) یعنی
مقدار این عبارت مثبت باشد ،حاکی از آن است که
بخشی از رشد صادرات به دلیل انتخاب بازار مناسب
بوده و در صورت منفی شدن ،این نتیجه حاصل
میشود که صادرات کاالی  iتوسط کشور  jبه
بازارهایی روانه شده که از حد متوسط جهانی کمتر
رشد میکنند.
اثر رقابتمندی تفاوت بین نرخ رشد حقیقی
صادرات کشور  jاز کاالی  iبه بازار  kو رشد واردات
کشور  kاز همان کاال را نشان میدهد.چنانچه صادرات
کاالی  iتوسط کشور  jبه بازار  kسریعتر از واردات
همان کاال در بازار  kرشد کند ،در آن صورت کفته
میشود که قدرت رقابتمندی کشور  jدر صادرات
کاالی  iبه بازار  kدر حال افزایش است ،یعنی سهم
کشور  jاز بازار کشور  kدر خصوص کاالی  iدر حال
صعود است .چنانچه این اتفاق در خصوص اکثر
بازارهایی که کشور  jبه آنها کاالی  iرا صادر میکند
رخ دهد ،در آن صورت گفته میشود که صنعت مربوط
به این کاال در کشور  jبیش از پیش توان رقابتی خود
را افزایش داده است (حسینی.)1331 ،
بنابراین با توجه به مباحث مطرح شده میتوان
عنوان نمود که در روش فوق ،تغییر در صادرات با
استفاده از سه منبع زیر توضیح داده میشود:
 )1تمرکز بر کاالهایی که مصرف آنها در سطح
جهان روبه افزایش است.
 )2تمرکز بر بازارهای هدفی که مصرف آنها
سریعتر از حد متوسط مصرف جهانی افزایش
مییابد.
 )3عامل رقابتمندی بدین معنی که افزایش نفوذ
در بازارها ( از طریق بهبود در کیفیت کاال،
ارائه قیمت رقابتی و  )...منجر به افزایش سهم
بازار میشود.
33

 -4معرفی مدل و دادهها
روش این تحقیق بر اساس استدالل قیاسی بوده و
بعد از آن با استفاده از دادههای واقعی سعی در تجزیه
و تحلیل دنیای واقعی خواهد بود .در این منطق بر
اساس اصول منطقی و برخی فروض اولیه مدلی ساخته
و معرفی میشود .الزم به ذکر است همانطور که در
قسمت قبل توضیح داده شد این مدل با برخی تفاوت-
ها سال ها در تجزیه و تحلیل تجارت خارجی کشورها
مورد استفاده قرار میگیرد .لیکن برای اولین بار است
که جهت برآورد عملکرد واحدهای بانکی مورد توجه
قرار گرفته است.
علت اصلی استفاده از این روش پاسخگویی به سواالت
ذیل بوده است:




آیا واحدهای با رشد کل بیشتر لزوماً عملکرد
بهتری داشتهاند؟ مثالً اگر طی دوره مورد بررسی
رشد سپردهها یا تسهیالت یک منطقه بیشتر باشد،
آیا این به معنی عملکرد بهتر مدیریت آن منطقه
بوده است؟
نقش عوامل محیطی مانند سیاستهای دولت و
بانک مرکزی چگونه قابل تفکیک خواهد بود؟

 آیا امکان تفکیک اثرات مختص هر منطقه مانند
رونق و رکود در اقتصاد محلی قابل بررسی خواهد
بود؟
بر اساس سواالت فوق فرضیاتی نیز به شرح ذیل
طراحی گردیده است:
 )1مناطق با رشد بیشتر در سپردهها ،فارغ از
اثرات کشوری و استانی ،عملکرد موفقتری نیز
داشتهاند.
 )2مناطق با رشد بیشتر در تسهیالت ،فارغ از
اثرات کشوری و استانی ،عملکرد موفقتری نیز
داشتهاند.
 )3عمده تغییرات در سپردهها ناشی از اثرات
کشوری و سیاستهای دولت و بانک مرکزی
است.
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 )4عمده تغییرات در تسهیالت ناشی از اثرات
کشوری و سیاستهای دولت و بانک مرکزی
است.
 )2کمترین تغییر در سپردههای بانک مورد
بررسی مربوط به عملکرد مدیریت بانک می-
باشد.
 )1کمترین تغییر در تسهیالت بانک مورد بررسی
مربوط به عملکرد مدیریت بانک میباشد.
با توجه به مباحث مطرح شده و همچنین با الهام
گرفتن از روش فوق ،میتوان تمامی تغییرات بهوجود
آمده در سطح منابع و مصارف یک بانک را با توجه به
عوامل بهوجود آورنده آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار
داد .به عبارت دیگر بهجای بررسی مزیت رقابتی ،با
استفاده از روش فوق میتوان دالیل بروز تغییرات در
مانده منابع و مصارف بانکی را باتوجه به عوامل ایجاد
کننده آن تجزیه نمود .بدین معناکه بهجای بررسی
مجموع تغییرات بهوجود آمده در منابع و مصارف یک
استان که میتواند ناشی از سیاستهای بانک مرکزی،
موقعیت ها و ویژگی های منطقه ای و یا میزان تالش
مدیران هر منطقه باشد ،اثرات هریک از عوامل فوق را
تجزیه نمود و ارزیابی مناسب تری را از وضعیت
توانمندی مدیران هریک از استانها ،ترسیم نمود.
با کمی تغییر در روش فوق ،هر تغییر در میزان
مانده منابع و مصارف یک بانک ،به سه عامل اصلی
تجزیه میگردد که عبارتند از  -1اثر کشوری -2 ،اثر
استانی  -3اثر رقابتمندی .که در ادامه هریک از این
اثرات تعریف میگردند:
 -4-1اثر کشوری :ناشی از سیاستهای کالن بانک
مرکزی و دولت که باعث قبض و بسط حجم
نقدینگی ،گسترش یا کاهش قدرت سپرده-
گیری ویا اعطای تسهیالت ،افزایش رقابت در
سطح کشور و امثالهم میشود .این اثر در حیطه
کنترل مسؤولین ارشد بانک ،مدیران ستادی و
استانی نبوده و بانک الف و سایر بانکها بسته
به ساختار و حجم فعالیتشان از آن متاثر می-
شوند .از آنجا که سیاستهای کالن عموماً بدون

تبعیض برای تمامی مناطق اعمال میشوند و از
سوی دیگر امکان سرایت و انتقال سریع و آسان
اثرات آن به تمامی بخشهای اقتصادی و
مناطق مهیا میباشد لذا به رشد کشوری
سپرده ها و تسهیالت به عنوان معیار پایه
نگریسته میشود.
 -4-2اثر استانی :این اثر منبعث از سیاستهای
خاص دولتها در استان مورد نظر و یا ویژگی-
های منحصر به فرد اقتصادی آن منطقه می-
باشد .به طور مثال اگر حجم سرمایهگذاریها و
پروژه های عمرانی در یک استان افزایش یابد،
مسلماً جریان وجوه به وجود آمده حجم
سپردهها و تسهیالت اعطایی تمامی بانکها از
جمله بانک الف را در آن استان متاثر خواهد
نمود .از سوی دیگر زمان اوج فعالیتهای
اقتصادی هر استان نیز در رشد سپردهها و
تسهیالت آن منطقه مؤثر میباشد .به طور مثال
در فصول گرم سال بسیاری از استانهای
شمالی کشور از ورود توریستهای داخلی از
نظر اقتصادی رونق گرفته و یا زمان به ثمر
نشستن محصوالت کشاورزی باعث افزایش
حجم نقدینگی در گردش آن استان در زمان
مورد نظر خواهد شد .این اثر نیز خارج از حوزه
اختیار و کنترل مسؤولین بانک بوده و باید
مقدار آن مشخص و تفکیک گردد .این اثر
عموماً در حوزه جغرافیایی مورد بررسی بوده و
طی دوره مورد بررسی به ندرت و با کندی به
سایر استانها سرایت خواهد کرد .برای تفکیک
این باید رشد سپرده و تسهیالت با رشد
کشوری آن ها مقایسه شود تا بتوان میزان رکود
یا رونق نسبی در اقتصاد آن محیط را محاسبه
نمود.
 -4-3اثر رقابتمندی :باقیمانده اثرات بندهای قبل،
تحت عنوان اثر رقابتمندی معرفی میشود .این
تغییرات ،سیاستهای مدیریت ارشد بانک در
زمانهای مشخص و حسب مقتضیات زمان،
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قدرت مدیریت بر منابع انسانی و مادی موجود،
ایجاد ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی و
صاحبان وجوه در منطقه تحت بررسی ،ارائه
خدمات مناسب و شایسته به مشتریان فعلی و
سایر عناصر و عوامل محلی مرتبط با حوزه
بانکداری که عموماً در اختیار و کنترل مدیران
ستادی و مدیریت مناطق و شعب تحت
سرپرستی آنهاست را نشان میدهد .فرض
اساسی در اینجا این است که اگر تغییرات را
نتوان به سیاستهای دولتهای ملی و محلی و
رکود و رونق نسبی جغرافیای مورد بررسی
نسبت داد ،میتوان در حساب مدیریت سازمان
و عملکرد آنها قرار داد.
بنابراین مدل کلی بهصورت ذیل تبیین میگردد:
)(1-4
)∆V=f(Vi,Vj,Vε
که در آن:
 = ∆Vکل تغییرات به وجود آمده در مانده تسهیالت یا
سپردهها
 =Viتغییرات بهوجود آمده در مانده تسهیالت یا
سپردهها به دلیل بروز اثرات کشوری.
 =Vjتغییرات بهوجود آمده در مانده تسهیالت یا
سپردهها به دلیل بروز اثرات استانی.
 =VƐتغییرات بهوجود آمده در مانده تسهیالت یا
سپردهها به دلیل سایر عوامل که همان اثر
رقابتمندیست.
با توجه به موارد فوق ،میتوان فرمول ( )1-4را
بهصورت ذیل بازنویسی نمود:
()4-2
V00'  V00    rVis   ri  r Vis     is
s

i

)(3

که در آن:
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s

)(2

s

i

)(1

i

'
 = V00حجم کل سپردهها یا تسهیالت اعطایی بانک
الف در انتهای دوره؛

 = V00حجم کل سپردهها یا تسهیالت اعطایی بانک
الف در ابتدای دوره؛
 = Visحجم سپردهها یا تسهیالت اعطایی شعب استان
 iبانک الف در ابتدای دوره؛
 = rنرخ رشد سپردهها یا تسهیالت کل کشور طی
دوره مورد بررسی؛
 = riنرخ رشد کل سپردهها یا تسهیالت اعطایی در
استان  iطی دوره مورد بررسی؛

 =  isاثر باقیمانده که حاصل تالش ویژه شعب بانک

الف در هر استان است.
همانطور که عنوان شده است در عبارت فوق جمله
( )1سمت راست فرمول فوق را اثر کشوری ،جمله ()2
را اثر استانی و جمله ( )3را اثر رقابتمندی گویند.
با فرض ثابت فرض کردن ارقام سمت چپ معادله
( ،)4-2هر چه نرخ رشد کشوری سپردهها و تسهیالت
بیشتر باشد ،اثر کشوری بیشتر و سهم سایر اثرات
کمتر خواهد شد .از سوی دیگر اگر نرخ رشد سپردهها
یا تسهیالت در استان مورد بررسی بیشتر از نرخ رشد
کشوری باشد ،سهم اثر استانی مثبت خواهد بود و هر
چه این تفاوت به نفع رشد استانی بیشتر تغییر نماید با
فرض ثبات سایر شرایط ،اثرات استانی سهم بیشتری از
تغییرات را بر عهده خواهند گرفت .برای نشان دادن
سطح مدیریت و عملکرد مناسب ،مدیریت هر استان و
کل بانک باید به گونهای منابع جذب و یا تسهیالت
اعطا نماید که تغییرات به وجود آمده از رشد کشوری و
استانی بسیار فراتر رود .البته با فرض ثبات تغییرات،
هر چه نرخ رشد کشوری کوچکتر و تفاوت آن با نرخ
رشد استانی ناچیزتر باشد ،سهم اثر رقابتمندی قابل
توجهتر خواهد بود.
با توجه به موارد مطرح شده ،محاسبات مربوط به
استخراج اثرات کشوری ،استانی و رقابتمندی از کل
تغییرات مربوط به افزایش و یا کاهش حجم سپرده ها
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اینکه نام بانک و نام استانهای مورد بررسی قید
نگردیده است ،مقیاس تسهیالت و سپرده های بانک
مزبور نیز تغییر داده شده است.

و تسهیالت بانک الف انجام شده که نتایج این
محاسبات در جداول شماره  1و  2قابل مشاهده
میباشد .الزم به ذکر است بهمنظور جلوگیری از
افشای اطالعات محرمانه بانک مورد بررسی ،عالوه بر

جدول  -1تفکیک عوامل مؤثر بر تغییر سپرده های بانک الف طی  6ماهه منتهی به پایان شهریورماه 1394
استان

کل کشور  -میلیارد ریال
سپرده ها-شهریورماه  94سپرده ها-اسفندماه 93

بانک الف -میلیون ریال

اثر کل

اثر کشوری

اثر استانی

اثر رقابتمندی

2,905,000

-642,416

-1,933,433

805,661

44,533

-366,643

191,630

-259,326
-710,256

نرخ رشد

سپرده ها-شهریورماه 94

سپرده ها-اسفندماه 93

نرخ رشد

1

2,218,808

2,007,944

10.5%

21,874,550

21,545,400

1.5%

329,150

2

440,705

385,810

14.2%

6,458,865

5,975,314

8.1%

483,551

3

135,872

106,008

28.2%

1,412,811

1,304,605

8.3%

108,207

175,902

4

179,954

153,191

17.5%

5,256,302

5,079,203

3.5%

177,099

684,837

202,518

5

219,053

187,641

16.7%

1,377,309

1,314,163

4.8%

63,146

177,191

42,807

-156,852

6

125,017

108,013

15.7%

101,356

98,023

3.4%

3,333

13,217

2,215

-12,098

7

92,828

79,423

16.9%

653,268

631,403

3.5%

21,865

85,133

21,435

-84,703

8

27,688

22,596

22.5%

1,067,517

1,004,646

6.3%

62,871

135,458

90,949

-163,536

9

69,058

62,437

10.6%

748,806

647,102

15.7%

101,704

87,250

-18,626

33,080

10

49,726

42,709

16.4%

1,859,422

1,862,663

-0.2%

-3,241

251,146

54,883

-309,269

11

49,414

41,361

19.5%

2,047,152

1,895,703

8.0%

151,449

255,601

113,484

-217,636

12

33,341

29,413

13.4%

867,465

896,643

-3.3%

-29,178

120,896

-1,147

-148,927

13

62,846

52,842

18.9%

935,957

849,655

10.2%

86,301

114,560

46,295

-74,554

14

66,734

53,580

24.6%

1,493,031

1,405,820

6.2%

87,212

189,549

155,589

-257,926

15

14,380

12,004

19.8%

864,967

859,596

0.6%

5,370

115,901

54,256

-164,787

16

1,087

890

22.2%

501,660

440,274

13.9%

61,387

59,363

38,421

-36,397

17

46,403

39,104

18.7%

406,665

399,942

1.7%

6,723

53,925

20,726

-67,928

18

14,491

12,073

20.0%

643,895

622,870

3.4%

21,025

83,983

40,737

-103,694

19

27,630

22,562

22.5%

395,108

372,880

6.0%

22,228

50,276

33,489

-61,537

20

59,705

54,478

9.6%

787,867

1,040,190

-24.3%

-252,323

140,250

-40,443

-352,131

21

40,248

35,048

14.8%

542,756

538,278

0.8%

4,478

72,577

7,274

-75,373

22

28,248

23,481

20.3%

1,167,327

1,195,015

-2.3%

-27,688

161,126

81,439

-270,252

23

35,175

30,518

15.3%

2,677

2,674

0.1%

3

361

48

-405

24

38,731

32,420

19.5%

233,359

237,285

-1.7%

-3,926

31,993

14,197

-50,116

25

24,238

21,842

11.0%

547,278

532,337

2.8%

14,942

71,776

-13,377

-43,457

26

45,231

39,014

15.9%

38,700

38,180

1.4%

519

5,148

936

-5,565

27

23,008

19,894

15.7%

51,044

51,583

-1.0%

-539

6,955

1,118

-8,613

28

11,916

12,871

-7.4%

141,973

133,915

6.0%

8,059

18,056

-27,995

17,998

29

21,099

16,956

24.4%

8,299

8,561

-3.1%

-262

1,154

938

-2,354

30

30,806

24,647

25.0%

5,905

5,338

10.6%

567

720

614

-767

31

27,421

23,013

19.2%

911,669

880,780

3.5%

30,889

118,757

49,921

-137,789

جمع کل

9,297,403

8,192,761

13.5%

56,575,415

57,057,189

-0.8%

-481,774

6,993,718

566,448

-8,041,940

همانطور که در جدول شماره  1مالحظه میشود
کلیه اثرات کشوری ،استانی و رقابتمندی از کل
تغییرات مربوط به سپردهها استخراج گردیده است.
بنابر جدول فوق و با توجه به نرخ رشد  13/2درصدی

کل سپردههای سیستم بانکی در کشور ،نرخهای رشد
متفاوت سپردههای سیستم بانکی در هر استان و
همچنین نرخ رشد  -1درصدی سپردههای بانک
مذکور طی  1ماهه منتهی به پایان شهریورماه ،1334
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اثرات مختلف و مؤثر بر حجم سپردههای این بانک
طی دوره مورد بررسی به شرح جدول  1تفکیک شده
است.
با توجه به نتایج استحصال شده در دوره مورد
بررسی شعب اغلب استانهای کشور علیرغم مثبت
بودن اثرات کشوری و استانی ،اثر رقابتمندی منفی را
تجربه نمودهاند .البته در این بین شعب استانهای 23
و  3با تالش و کوشش خود موفق شدهاند سطح
رقابتمندی خود را ارتقاء دهند .در مجموع اینگونه
استنباط میشود که طی دوره مورد بررسی قدرت
رقابت شعب بانک در بسیاری از استانهای کشور
کاهش یافته است به طوریکه نسبت اثر رقابتمندی به
اثر کل حدود  11/2برابر و منفی است .نکته حائز
اهمیت اینکه بیشترین عامل موثر بر رشد سپردهها
ناشی از سیاستهای دولت ،بانک مرکزی و نهادهای
حاکمیتی بوده به طوریکه اثر کشوری  14/2برابر اثر
کل و مثبت بوده است .از سوی دیگر اثر استانی یعنی
عوامل ناشی از ویژگیهای اقتصادی هر استان مانند
تمایل مشتریان آن منطقه به سپردهگذاری ،وضعیت
اقتصادی هر استان طی شش ماهه مورد بررسی مانند
برداشت محصوالت کشاورزی ،رونق کسب و کارهای
کوچک ،رونق صنعت توریسم با توجه به فصل تابستان
و تعطیالت بسیار در دوره مورد بررسی و امثالهم اگر
چه تاثیری مثبت داشته لیکن نسبت به اثر کل تنها
 1/2برابر است .بیشترین تأثیر منفی در بخش اثر
رقابتمندی را به ترتیب استانهای  4 ،1و  2داشتند
که سهم هر یک از آنها به کل اثر رقابتمندی به
ترتیب  3 ،24و  2درصد است.
استان ردیف شماره  11با بیشترین رشد طی
ششماهه مورد بررسی ،با اثر منفی در بخش
رقابتمندی مواجه شده است به طوریکه کل تغییرات
آن حدود  11میلیارد ریال افزایش بوده در حالیکه اثر
رقابتمندی آن  31میلیارد کاهش را نشان میدهد .لذا
رشد بیشتر لزوماً ناشی از تالش و عملکرد بهتر یک
منطقه نبوده و علت آن میتوان اثرات کشوری یا

89

استانی باشد .چنین امری با تاکید بیشتری برای ردیف
شماره  13نیز صدق میکند .بنابراین فرضیه  1تائید
نمیشود.
طی ششماهه مورد بررسی مانده سپردهها حدود
 432میلیارد کاهش داشته است .این در حالیست که
طبق محاسبات تغییرات ناشی از اثر کشوری به ترتیب
 +1،334و  +211میلیارد ریال بوده است .لذا بیشترین
اثر و تغییرات را در جهت کاهش منابع عملکرد
مدیریت بانک داشته است .البته این امر برای هر یک
از استانها میتواند متفاوت باشد و در کل حکم
واحدی نمیتوان ارائه نمود لذا فرضیات  3و  2در
سطح کل بانک و با استفاده از دادههای موجود قابل
تأئید نمیباشد؛ البته از نظر منطقی نیز دلیلی برای
تأئید کلی آن و به ازای تمامی مناطق نیز وجود ندارد.
در ادامه نتایج محاسبات مربوط به استخراج اثرات
کشوری ،استانی و همچنین رقابتمندی در جدول
شماره  2مشاهده میگردد.
همانگونه که در جدول  2مشاهده میگردد ،در
حوزه اعطای تسهیالت ،شعب بانک الف عملکرد بهتری
را نسبت به حوزه سپرده ها ارائه نمودهاند .تسهیالت
بانک الف طی  1ماهه نخست سال  1334رشدی 1
درصدی را تجربه نمود که تفاوت بسیار ناچیزی با نرخ
رشد تسهیالت اعطایی کل کشور داشته است .لذا اثر
رقابتمندی اگر چه منفی است ولی نسبت این اثر به
اثر کل تنها  %-23میباشد .البته ظاهراً تمامی بار این
امر بر روی شعب استان  1بوده است زیرا علیرغم
کاهش  3درصدی حجم تسهیالت اعطایی سیستم
بانکی در استان  ،1شعب بانک الف در این استان
افزایشی  4درصدی را تجربه نمودهاند .همچنین ضعیف
ترین استان از حیث رقابتمندی ،استان شماره 21
میبا شد که علی رغم مثبت بودن اثرات کشوری و
استانی ،نرخ رشد  %-21را به ثبت رسانده است.
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ردیف

کل کشور  -میلیارد ریال
تسهیالت-شهریورماه  94تسهیالت-اسفندماه 93

بانک سینا -میلیون ریال

اثر کل

اثر کشوری

اثر استانی

اثر رقابتمندی

3,018,303

-4,485,461

3,485,880

370,719

521,451

-181,533

614,798

-640,649
-352,136

نرخ رشد

تسهیالت-شهریورماه 94

تسهیالت-اسفندماه 93

نرخ رشد

1

4,057,640

4,184,360

-3.0%

50,465,116

48,446,394

4.2%

2,018,722

2

381,934

332,135

15.0%

6,660,997

5,950,360

11.9%

710,637

3

237,055

190,027

24.7%

3,500,925

3,319,937

5.5%

180,988

206,838

4

211,728

180,006

17.6%

2,857,275

2,728,560

4.7%

128,715

169,995

310,857

5

241,015

203,686

18.3%

3,422,085

3,299,961

3.7%

122,124

205,594

399,179

-482,649

6

170,404

136,891

24.5%

1,702,714

1,725,882

-1.3%

-23,168

107,526

314,993

-445,687

7

198,669

160,745

23.6%

3,837,587

3,701,668

3.7%

135,919

230,621

642,697

-737,399

8

130,513

100,695

29.6%

1,986,505

1,684,124

18.0%

302,381

104,924

393,782

-196,325

9

161,696

140,868

14.8%

2,630,598

2,431,418

8.2%

199,180

151,482

208,015

-160,317

10

114,597

96,142

19.2%

1,596,931

1,549,861

3.0%

47,070

96,559

200,933

-250,423

11

87,833

74,760

17.5%

1,404,665

1,335,768

5.2%

68,897

83,221

150,349

-164,673

12

93,261

82,295

13.3%

605,733

600,174

0.9%

5,559

37,392

42,581

-74,414

13

85,752

70,976

20.8%

859,296

800,270

7.4%

59,026

49,858

116,746

-107,578

14

65,739

52,537

25.1%

776,098

750,803

3.4%

25,295

46,776

141,893

-163,374

15

70,851

56,566

25.3%

693,260

794,294

-12.7%

-101,034

49,486

151,106

-301,626

16

49,347

36,558

35.0%

231,967

199,900

16.0%

32,068

12,454

57,476

-37,862

17

64,351

51,712

24.4%

298,741

341,962

-12.6%

-43,221

21,305

62,273

-126,799

18

54,332

41,201

31.9%

694,447

731,133

-5.0%

-36,686

45,551

187,464

-269,701

19

76,296

57,422

32.9%

581,350

594,987

-2.3%

-13,637

37,069

158,490

-209,196

20

71,034

58,903

20.6%

784,475

1,848,487

-57.6%

-1,064,013

115,164

265,546

-1,444,723

21

56,231

46,799

20.2%

476,395

457,821

4.1%

18,574

28,523

63,747

-73,695

22

46,498

38,162

21.8%

542,271

637,300

-14.9%

-95,029

39,705

99,506

-234,240

23

56,920

47,102

20.8%

315,477

295,236

6.9%

20,241

18,394

43,145

-41,298

24

59,347

48,111

23.4%

250,155

256,857

-2.6%

-6,702

16,003

43,985

-66,689

25

40,718

35,063

16.1%

332,324

320,108

3.8%

12,216

19,943

31,678

-39,405

26

48,746

40,799

19.5%

254,720

239,565

6.3%

15,155

14,925

31,736

-31,506

27

33,297

28,154

18.3%

101,561

88,057

15.3%

13,505

5,486

10,600

-2,582

28

27,764

21,910

26.7%

253,495

201,393

25.9%

52,102

12,547

41,261

-1,706

29

32,568

25,575

27.3%

152,420

183,098

-16.8%

-30,677

11,407

38,660

-80,745

30

35,398

27,737

27.6%

108,071

111,374

-3.0%

-3,303

6,939

23,823

-34,065

31

98,108

71,845

36.6%

627,757

602,300

4.2%

25,457

37,524

182,648

-194,716

جمع کل

7,159,643

6,739,744

6.2%

92,100,456

86,881,630

6.0%

5,218,827

5,372,235

1,065,957

-1,219,364

بطور کلی همانطور که مشاهده می گردد ،در
تمامی استان ها بجز استان شماره  1اثر رقابتمندی
منفی است و مسئوالن این بانک در استان های کشور،
نمی تواند با سایر بانک ها رقابت کند .لذا در مجموع
به نظر می رسد قدرت رقابت بانک الف در حوزه اعطای
تسهیالت نیز با چالشهای اساسی روبرو بوده که رفع
آنها مستلزم مطالعه ،برنامهریزی و پیگیری بیشتر
تمامی حوزههای مرتبط میباشد.
در این زمینه نیز رشد باالتر در تسهیالت به معنی
عملکرد بهتر نیست چرا که استان شماره  3با رشدی
 13درصدی در کل تسهیالت با عملکرد خود حدود

 131میلیارد ریال از تسهیالت کاسته است در حالیکه
اثر کل آن تنها  + 312میلیارد ریال است .بدین معنی
که اگر اثرات کشوری و خصوصا استانی قابل توجه
نبودند اثر کل نیز کاهشی میبود .بنابراین فرضیه دوم
نیز با مثال نقض مواجه بوده و در کل تأئید نمیگردد.
از سوی دیگر طبق جدول  2نسبت اثر کشوری به اثر
کل حدود  %113است که بیشتر از نسبت اثر استانی
( )%21و رقابتمندی ( )%-23میباشد .لذا اگر چه از
نظر منطقی دلیلی برای آن قابل تصور نیست ولی با
آمارهای موجود در سطح کل بانک فرضیات  4و 1
قابل تأئید بوده لیکن در سطح استانها قابل تائید
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نیستند چرا که فیالمثل استان ردیف  1با 2،113
میلیارد ریال رشد تسهیالت ،اثر کشوری آن  3،113و
لیکن اثر رقابتمندی آن  3،431میلیارد ریال است.
 -5نتیجهگیری و بحث
در اقتصاد ایران به دلیل بانک محور بودن
اقتصاد ،بانکها به عنوان همراهان اصلی بنگاهها و
فعالین اقتصادی محسوب می شوند .بنابراین ،تحقق
رشد بنگاههای اقتصادی و به طبع آن رشد اقتصاد،
مستلزم ایجاد ارتباط دو سویه آنها با یک سیستم
بانکی کارامد است زیرا در چنین شرایطی ،تنها یک
نظام قوی مالی می تواند نیاز به منابع را برای تمام
فعالین اقتصادی جهت رشد فراهم سازد .به عالوه
بانک ها به دلیل ماهیت خاص فعالیت خود در تمام
بخش های اقتصادی رسوخ داشته و هرگونه بی ثباتی
در عملکرد آنها چه در بخش نظارتی و چه در بخش
اجرایی و عملیاتی ،اثری فراگیر روی کل سیستم
اقتصادی کشور بر جای خواهد گذاشت.
کارایی نظام بانکی مستلزم برقراری نظام ارزیابی
صحیح و درست در سطح شعب بانک ها و مناطق
مختلف است چراکه درصورت عدم برقراری چنین
نظامی ،نه تنها مدیران ناکارامد انگیزهای برای اصالح
نقاط ضعف خود ندارند ،بلکه به دلیل عدم وجود
پاداش های متناسب با تالش افراد ،مدیران کارامد نیز
دچار سرخوردگی شده و به مرور زمان ،تمام مدیران از
تالش برای بهبود وضعیت موجود ،دست خواهند
کشید .از طرف دیگر به دلیل وجود اثرات مختلف
کشوری و منطقه ای ،مقایسه مدیران مناطق مختلف با
یکدیگر ،امری نادرست به نظر میرسد؛ چراکه با وجود
پتانسیلهای مختلف منطقهای ،ممکن است مدیران
یک منطقه با وجود تالش کمتر ،بازخوردهای
مناسبتری را نسبت مدیرانی که تالش بیشتر کرده اما
به دلیل حضور در مناطق نامناسبتر ،سپرده و
تسهیالت کمتری را دریافت و پرداخت نمایند.
این مقاله با الهام گیری از روش سهم بازار پایدار
که در بررسی میزان مزیت های نسبی یک منطقه
88

نسبت به سایر مناطق کاربرد دارد ،روشی را پیشنهاد
نموده است که با استفاده از آن ،مدیران ارشد یک
بانک می توانند اثرات کشوری ،منطقه ای و رقابتمندی
را از اثرات کل مربوط به تغییرات پیش آمده در میزان
تسهیالت اعطایی و سپرده های جذب شده ،استخراج
نمایند .به عبارت دیگر در صورتی که در یک دوره
مالی مشخص ،ارزیابیهای انجام شده در یک بانک از
این روش صورت پذیرد ،مشخص خواهد شد که چه
میزان از تغییرات ثبت شده در هر استان ،مربوط به
اثرات کل اقتصاد ،چه میزان مرب وط به تاثیرات درون
استانی و چه میزان متاثر از تالش فردی مدیران آن
منطقه خواهد بود.
این مقاله پس از معرفی این روش و نشان دادن
نحوه محاسبه آن ،روش مذکور را برای یکی از بانک-
های خصوصی کشور پیاده سازی کرد و نشان داد علی
رغم اینکه سپرده های جذب شده در نظام بانکی کشور
طی دوره مالی شش ماهه منتهی به شهریور 34
افزایش یافته است ،اما عملکرد مدیران این بانک به
گونه ای بوده که نتوانسته اند از این فرصت به میزان
مناسب بهره برداری نمایند ،لذا در مجموع سپردههای
این بانک طی این دوره کاهش یافته است.
همچنین در زمینه تسهیالت اعطایی نیز مشاهده
گردید که با وجود مثبت بوده اثر کل و افزایش
تسهیالت اعطایی در این بانک ،اثر رقابتمندی در این
بانک منفی بوده است .این امر به این معناست که
افزایش مذکور صرفا به دلیل تاثیرات کلی فضای
اقتصاد و اثرات استانی بوده است و عملکرد مدیران این
بانک ،نسبت به سایر رقبا ضعیفتر بوده است.
الزم به ذکر است این روش برای نخسین بار در
ایران و جهان به منظور بررسی عملکرد واحدهای
استانی بانک ها مورد بررسی قرار گرفته و بالتبع نتایج
آن قابل مقایسه با مطالعات پیشین نیست.
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