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چكیده
یکی از مفاهیم اقتصاد مدیریت که کاربرد ویژهای در صنعت بانکداری دارد ،صرفهجویی به مقیاس است .این
مفهوم ،به تغییر در تولید محصوالت به ازای تغییر در نهادهها و کسب مزیت کاهش هزینه در اثر افزایش حجم
ستاده اشاره دارد .در این مقاله صرفهجویی به مقیاس  91بانک بورسی کشور در بازهی زمانی 9919-19براساس
رویکرد متداول واسطهگری و همچنین رویکرد تئوری محدودیتها محاسبه گردید .تئوری محدودیتها یکی از
تئوریهای نوین ارزیابی عملکرد بوده و با نگرش سیستماتیک به بنگاه ،هماهنگ با استراتژی رهبری هزینهها می
باشد .ب ا استفاده از مدل ترنسلوگ و نرم افزار Frontier1.9میانگین صرفهجویی به مقیاس بانکهای بورسی کشور
بر اساس رویکرد واسطهگری ( 9/99صرفهجویی کاهنده نسبت به مقیاس) و مطابق مفاهیم تئوری محدودیتها
( 0/11صرفهجویی فزاینده نسبت به مقیاس) تخمین زده شد .آزمون مقایسه زوجی در نرم افزار  SPSSنیز تفاوت
معنیدار بین میانگینهای دو رویکرد را نشان میدهد .مطالعه این بررسیِ تطبیقی در افزایش آگاهی مدیران
نسبت به آثار توان عملیاتی و ایجاد مزیت رقابتی پایدار در صنعت بانکداری موثر خواهد بود.
واژههای كلیدی :تئوری محدودیتها ،صرفهجویی به مقیاس ،تابع هزینه ،حسابداری عملکرد سیستم.

 -9دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دماوند ،ایران mojtabasalehi@ymail.com
 -2استادیار گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دماوند ،ایران( ،نویسنده مسئول)Dr.Khanmohammadi@yahoo.com
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 -1مقدمه
در سنوات اخیر ،شرایط اقتصادی کشور و مجموعه
عوامل متعدد اقتصادی ،منجر به نوسان نرخ سود
سپردهی بانکی گردید .افزایش نرخ سود در شرایطی
که پشتوانهای برای آن وجود نداشته ،موجب
ورشکستگی و یا درآستانه ورشکسته شدن برخی
موسسههای مالی و اعتباری و بانکها گردیده است .به
نظر میرسد عدم توجهی مدیران بانکها به ستادههای
سودآور و همچنین مصرف منابع گران قیمت در
فعالیت های بدون بازده یا کم بازده منجر به درماندگی
مالی آنها شده است .یکی از مفاهیم اقتصاد مدیریت
که کاربرد ویژهای در صنعت بانکداری داشته و نقش
ستاده را با توجه به تابع هزینه مورد ارزیابی قرار می
دهد ،صرفه جویی به مقیاس 9است .این مفهوم به
کسب مزیت کاهش هزینه در اثر افزایش حجم ستاده
اشاره دارد یعنی با افزایش حجم ستاده ،هزینه متوسط
هر واحد ستاده کاهش مییابد(ایوان داگالس.)9111،2
به عنوان مثال زمانی که یک بانک ،میزان سرمایهی در
اختیار خود را افزایش داده و سپس وجوه حاصله را به
تسهیالت یا ایجاد تعهدات بیشتر سوق می دهد ،در
مسیر افزایش مقیاس گام برمیدارد(پیتر رز.)2099،9
در پارادایم سنتی مهمترین عاملی که میتواند میزان
صرفه جویی به مقیاس را مشخص کند ،سهم هزینه
های ثابت و متغیر است .ثابت یا متغیر بودن هزینه
بستگی به دوره و مدت زمان استفاده از سطح نهادهی
مولد آن هزینه دارد .طبق نظر سالواتور،)2009(1
دورهی کوتاه مدت به دوره ای گفته می شود که طی
آن برخی نهاده های تولید ثابت هستند یعنی به آسانی
نمی توانیم مقدار این نهاده ها را تغییر دهیم مگر با
صرف هزینه بسیار .بنابراین هزینههای ثابت،
هزینههایی هستند که مستقل از حجم عملکرد ،وجود
دارند .در این پارادایم اگر در یک کسب و کار ،هزینه
های ثابت به نسبت هزینههای متغیر ،زیاد باشند ،عمالً
صرفه جویی به مقیاس باال خواهد بود .به معنای اینکه
با افزایش مقیاس کسب و کار ،میزان هزینههای ثابت
روی تک تک محصوالت سرشکن شده و قیمت تمام
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شده به صورت جدی کاهش مییابد .از آنجاییکه
ساختار صنعت بانکداری ایران به نحوی است که در
دورهی کوتاه مدت سطح بسیاری از نهادهها نظیر
نیروی کار بدون تغییر یا کم تغییر باقی می ماند ،لذا
نحوهی برآورد تابع هزینه بانکها و موسسه های مالی
و اعتباری با برآورد تابع هزینهی سایر صنایع متفاوت
است.
یکی از تئوریهای نوین که می تواند تابع هزینه
بانک ها را با شرایط مذکور تشریح نماید ،تئوری
محدودیتها )TOC( 9است .این تئوری در پی طبقه
بندی هزینهها به ثابت ،متغیر و نیمه متغیر نیست .در
تئوری محدودیتها هزینه ها یا جزء هزینه کل
هستند یا نیستند .تئوری محدودیتها با در نظر
گرفتن محدودیت منابع و نهادهها به دنبال دستیابی به
اهداف سازمان از طریق یک فرآیند چند مرحلهای می
باشد .برهمین اساس برخی از طرفداران این تئوری
(مانند کوربت ،)9111،1حسابداری مبتنی براین تئوری
یا حسابداری عملکرد سیستم )TA(7را انتقال یک
پارادایم در حسابداری مدیریت میدانند .تئوری
محدودیتها بیان می کند که تمرکز مدیران برسه
معیار و تعریف مجدد آنها ،برای افزایش بازدهی سرمایه
گذاری کل سیستم کفایت می کند .این سه معیار
عبارتند از -9 :توان عملیاتی : 1نشانگر کل عایدی
حاصل از فروش محصوالت یا خدمات -2،سرمایه
گذاری و  -9هزینه های عملیاتی .در این تئوری هدف
هر سیستم افزایش توان عملیاتی است زیرا توان
عملیاتی تنها معیاریست که بهبود آن محدودیت ندارد
ولی معیارهای سرمایهگذاری و هزینههای عملیاتی در
نهایت (شرایط ایدهآل) با محدودیت صفر شدن مواجه
خواهند شد .بنابراین تئوری مذکور با استراتژی رهبری
هزینهها (تولید محصول یا خدمت با کمترین هزینه
(پورتر )9110،هماهنگی دارد.
صرفنظر از آنکه راهکار مناسب برای بهبود وضعیت
بانکها ادغام دستوری ،1تزریق مالی 90ویا نجات
مالکیت 99باشد ،کلیه ذینفعان آنها از جمله سهامداران
و سپردهگذاران کالن نسبت به وضعیت عملکرد بانک
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خود حساس هستند .موج وسیع ادغامها در طی
سالهای گذشته در آمریکا و در سایر کشورها از جمله
ژاپن(دنیای اقتصاد ،)9911 ،میتواند ناشی از انگیزهی
برخورداری از صرفههای مقیاس باشد .شرکتهای ادغام
شده ،به دلیل افزایش اندازه ،از صرفههای مقیاس باال و
مزیت رقابتی در قیمت گذاری برخوردار و در نهایت بر
بازار مسلط میشوند .بر همین اساس ،قوانین رقابتی
آمریکا که در ابتدا هرگونه ادغام را غیرقانونی اعالم
کرده بودند ،تحت رهنمود اقتصاددانانی همچون
ویلیامسون ( ،)9111نسبت به ادغامها منعطفتر
گردیدند .با توجه به فشارهای رقابتی در صنعت
بانکداری ایران و شکل گیری سایه ادغام بر سر برخی
از موسسههای مالی و اعتباری و بانکهای کشور ،به
نظر میرسد تغییر پارادایم و استفاده از تئوری
محدودیتها که به طور موفقیت آمیزی توسط سازمان
های تولیدی مختلف برای بهبود رقابت پذیری بکار
گرفته شده است ،می تواند در بخش خدمات خصوصاً
صنعت بانکداری مورد توجه قرار گیرد .گرایش به توان
عملیاتی 92برای افزایش درآمد زایی و توجه به توابع
هزینه 99به منظور بهبود سرمایه گذاری بر اساس
مفاهیم تئوری محدودیتها و همچنین صرفه های
ناشی از مقیاس موجود در صنعت بانکداری آن هم در
وضعیتی که بانکها به طور منظم با محدودیت های
متعدد مواجه شده و گلوگاه ها 91آن ها را از رسیدن به
سطح باالتری از عملکرد باز می دارد ،حایز اهمیت می
باشد.
انتظار می رود نتایج تحقیق بتواند دستآورد و
ارزشهایی به شرح زیر داشته باشد :اول اینکه نتایج
این تحقیق می تواند موجب گسترش مبانی نظری در
ارتباط با تئوری محدودیتها در صنعت بانکداری شود.
دوم اینکه نتایج آزمونها و چارچوب نظری آنها می
تواند به عنوان یک دستآورد علمی در اختیار مراجع
نظارتی بانکها از جمله بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران قرار گیرد و همچنین به مدیران بانکها روش
هایی نوین برای ارزیابی عملکرد ارائه نماید .عالوه
براین مباحث مطروحه می تواند به عنوان مبنایی در

انجام تحقیقهای آتی و سایر مفاهیم مرتبط با تئوری
محدودیتها و صرفه جویی به مقیاس مورد استفاده
قرار گیرد.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
 -1-2تئوری محدودیتها
تئوری محدودیتها یک استراتژی عملیاتی ترکیبی
است .این تئوری با در نظر گرفتن منابع دارای
بیشترین محدودیت به دنبال دستیابی به اهداف
سازمان از طریق یک فرآیند چند مرحلهای ساده ،اما
بسیار قدرتمند است(نمازی .)9919 ،این نظریه زمانی
که یک فیزیکدان به نام الیاهو گلدرت 99با مشکالت
ناشی از منطق تدارک تولید مواجه شد ،آغاز گردید.
تئوری محدودیتها یک فلسفه مدیریتی جامع است
که گلدرت در کتابی با نام "هدف "91در سال 9111
معرفی نمود و در سالهای بعد در موسسهی گلدرت از
طریق انتشار دو کتاب دیگر "این شانسی نیست "97و
" زنجیره حیاتی "91آن را توسعه داد(گلدرت.)9110 ،
فرآیند تفکر تئوری محدودیت ،محدودیت سیاستها و
خط مشیهای مدیریت واحد تجاری را مقدم می
داند(رهنمای رودپشتی )9919 ،به این معنا که در هر
سیستمی علتهایی وجود دارد که معلولها را توضیح
می دهد و فرآیند تفکر بر اساس قوانین علت و معلول
استوار است .بنابراین فرض اساسی فرآیند تفکر در
تئوری محدودیتها این است که برای تمامی معلولها،
علت یا عللی وجود دارد و این علتها نیز معلول
علتهای اساسیتر می باشند .این اصل منجر به
دیدگاه سیستماتیک به بنگاه و یا واحد اقتصادی می
گردد و محدودیت سیستم را به این صورت تعریف می
نماید ":هر چیزی که یک سیستم را از دستیابی به
باالترین عملکرد در مقابل اهدافش محدود می کند،
محدودیت سیستم می باشد ".براین اساس هر سیستم
دارای حداقل یک محدودیت می باشد .در واقع اگر
هیچ محدودیتی نباشد ،سود بنگاه بی نهایت می
گردید.

فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار  /شماره سيونهم

07

سيدمجتبي صالحي و محمدحامد خانمحمدی

تئوری محدودیتها از عملکرد شرکت به عنوان
معیار اصلی استفاده می کند و در مقایسه آن با یک
زنجیر ،گویی معیار اصلی استحکام زنجیر است.
بنابراین برای افزایش استحکام زنجیر ،باید استحکام
ضعیفترین حلقه افزایش یابد .حدود افزایش عملکرد
بی نهایت است .بنابراین امکان بهبود مستمر وجود
دارد و منتج به سودآوری بی پایان می گردد .لذا با
تغییر پارادایم در دنیای سیستم عملکرد ،اولویتها
بدین شرح است :اول -عملکرد :نشانگر کل عایدی
حاصل از فروش محصوالت یا خدمات  ،دوم -سرمایه
گذاری و سوم -هزینه های عملیاتی.
با توجه به اینکه گلدرات در ابتدای دهه 10
میالدی فرآیند تفکر منطقی خود را آشکار ساخته
است ،لذا یک رویکرد جدید در حسابداری مدیریت
محسوب می شود و تحقیقات صورت گرفته در این
خصوص اندک می باشد.
 -1-1-2مطالعات خارجی در زمینه تئوری
محدودیتها
91

برامورسکی ،مدن و موتوانی ( )9117در مقاله ای
که در مجله بنکر منتشر گردید ،به بررسی راهکارهای
پیاده سازی تئوری محدودیتها در بانکها پرداخته و
طی شدن مراحل پنج گانه آن را مطابق الگوی گلدرت
موجب بهبود مستمر فرآیندها در بانکها دانسته اند.
مراحل بدین شرح است :مرحله اول :شناسایی
محدودیتها ی سیستم(حلقه های ضعیف زنجیر)،
مرحله دوم :تصمیم گیری در خصوص چگونگی بهره
برداری از محدودیتها ی شناسایی شده تا حد امکان،
مرحله سوم :تابعیت و فرمانبرداری همه بخش ها از
محدودیت جهت بهره برداری بیشتر از محدودیت،
مرحله چهارم :افزایش سطح عملکرد محدودیت
سیستم ،مرحله پنجم :پس از رفع محدودیت به مرحله
اول بر می گردیم .همچنین در مقاله مذکور توان
عملیاتی را به معنای هر آنچیزی که بانک به عنوان
درآمد از محل اعطای وام ،ایجاد خدمت و یا فروش
اموال و  ...کسب می نماید ،تعریف نموده اند .سرمایه
07

گذاری را تحت عنوان سرمایه گذاری در داراییها ،سود
پرداختی به سپرده ها ،تامین مالی و سرمایه الزم برای
کسب توان عملیاتی تعریف نموده و هزینه های
عملیاتی را شامل همه پول ها و مخارجی می دانند که
در مراحل کسب توان عملیاتی در دوره جاری هزینه
شده است.
20
مایکل ایگن ( ،)2001به بررسی سودمندی
اطالعات سیستم های حسابداری مدیریت در عملیات
های تولید مبتنی بر محدودیت پرداخت .نتایج این
تحقیق که به صورت رساله دکتری بود نشان داد که
هزینه یابی بر مبنای فعالیت و هزینه یابی جذبی منجر
به بهبود در عملیات نمی گردند .در حالی که
سودآوری موسسه از طریق حسابداری عملکرد سیستم
مبتنی بر تئوری محدودیتها نسبت به هزینه یابی
جذبی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملکرد باالتری
را در پی دارد.
29
واتسون ( )2001با بررسی بیش از  900شرکت
که تکنیک های تئوری محدودیتها را بکار برده اند،
مشاهده کرد که شرکتهای مزبور به طور آشکار بهبود
های مهم بدست آورده اند.
 -2-1-2مطالعات داخلی در زمینه تئوری
محدودیتها
خان محمدی( )9910در رساله دکتری خود به
بررسی سنجش توان کارکرد حسابداری عملکرد
سیستم مبتنی بر تئوری محدودیتها جهت ارزیابی
عملکرد اقتصادی شرکت های تولیدی پرداخت .یافته
های این تحقیق نشان داد که در اکثر موارد رابطه بین
معیارهای سنتی ،معیارهای مبتنی بر حسابداری
عملکرد سیستم و معیار ارزش افزوده بازار با نرخ
بازیافت وجه نقد معنی دار بوده و معیارهای مبتنی بر
حسابداری عملکرد سیستم نسبت به سایر معیارها
دارای توان توضیحی برابر یا باالتر در تبیین عملکرد
اقتصادی هستند.
بحری ثالث( )9919در مقاله تحت عنوان ارزیابی
توان شاخص های مبتنی بر تئوری محدودیتها در
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سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانکها با
بهره گیری از مدل الجیت ،معناداری رابطه میان
هریک از مجموعه معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی
مشتریان حقوقی و احتمال معوق شدن اقساط را مورد
بررسی قرار داد .نتایج نشان داد که معیارهای ارزیابی
عملکرد مبتنی بر تئوری محدودیتها نسبت به سایر
شاخص های متداول ،در تبیین احتمال نکول شدن
شرکتهای متقاضی توان توضیح دهندگی بیشتری دارد.
بحری ثالث( )9919هم چنین در مقاله دیگر تحت
عنوان ارزیابی توان شاخص های مبتنی بر تئوری
محدودیتها در تبیین نرخ مطالبات بانکها به بررسی
تعیین مناسب ترین شاخص ارزیابی اثر مطالبات معوق
بر بانکها پرداخت .نتایج نشان داد که معیارهای
ارزیابی عملکرد مبتنی بر تئوری محدودیتها نسبت
به سایر شاخصهای متداول درصد بیشتری از تغییرات
نرخ مطالبات معوق بین بانکهای ایرانی را توضیح می
دهد.
خان محمدی و صالحی ( )9911در مقاله با عنوان
بازده دارایی بانکها در قلمرو تئوری محدودیت ها بر
وجود رابطه معنیدار بین نسبت توان عملیاتی تفاضلی
مبتنی بر مفاهیم تئوری محدودیتها با تغییرات بازده
دارایی های کل بانک نمونه اشاره نموده اند.
 -2-2صرفه جویی به مقیاس
صرفه جویی نسبت به مقیاس ،تغییر در تولید را به
ازای تغییر در نهاده های تولید اندازه گیری می کند.
سه نوع بازده نسبت به مقیاس وجود دارد :بازدهی
ثابت نسبت به مقیاس ،بازدهی فزاینده نسبت به
مقیاس و بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس .مثال اگر
نهاده های تولید را دو یا چند برابر کنیم و مقدار تولید
نیز به همین نسبت افزایش یابد(دو یا چند برابرشود)
در این صورت بازدهی ثابت نسبت به مقیاس داریم.
اگر تولید به نسبت بیشتری افزایش یابد بازدهی
فزاینده نسبت به مقیاس و اگر تولید به نسبت کمتری
افزایش یابد با بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس روبرو
هستیم(سالواتور.)2009 ،

فریر 22دو روش تولیدی و واسطهگری را برای
ارزیابی کارایی بانکها معرفی کرده است .در روش
تولیدی ،بانکها به عنوان مؤسسههایی محسوب
میشوند که با استفاده از سرمایه و نیروی کار خود
(دادهها) به تولید اشکال متنوعی از محصوالت از جمله
وامها و سپردهها (ستادهها) میپردازند .در این روش،
نیروی انسانی و سرمایه به عنوان نهاده و وام و سپرده
به عنوان ستاده در نظر گرفته می شود .روش دوم،
روش واسطهگری است .در این روش ،بانکها به عنوان
گردآورندگان وجوه محسوب شده و به عنوان
واسطههای مالی معرفی میشوند .در روش متداول
واسطه گری ،بانکها نیروی کار ،داراییهای ثابت و
سپرده ها را بکار گرفته اند تا نسبت به ایجاد ستاده
هایی نظیر تسهیالت ،مشارکتهای سودآور و ،...اقدام
نمایند .در این روش ،کل هزینههای بانک در نظر
گرفته میشود؛ یعنی هزینههای بهرهای را نیز (که
بخش بزرگی از هزینههای بانکی را تشکیل میدهد)
شامل میشود .حال آنکه در روش تولیدی این هزینهها
(هزینههای بهرهای) نادیده گرفته می شود.
 -1-2-2مطالعات خارجی در زمینه صرفه جویی
به مقیاس
هامفری ( )9112به بررسی رشد بهرهوری و اندازه
گیری شاخص های اندازه گیری صرفه های ناشی از
ابعاد و مقیاس پرداخت .او دریافت صرفه های ناشی از
مقیاس تولید در بانکهای کوچک ایاالت متحده
بانکهایی با دارایی بین  90تا 29میلیون دالر وجود
دارد ،اما در مورد بانکهای بزرگ (بانکهایی با دارایی
بین 2تا  9میلیارد دالر) عدم صرفه به مقیاس وجود
دارد.
29
برگر و مستر ( )9110صرفه های ناشی از مقیاس
را برای  100بانک ایاالت متحده در فاصله زمانی
بین 9110-9119مورد بررسی قرار داد که نتیجه
مطالعه آنها نیز نشان داد که اندازه بانکها بر صرفه
جویی به مقیاس آنها تأثیر دارد.
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جدول شماره  -1خالصه برخی مطالعات خارجی در زمینهی صرفه جویی به مقیاس
محققان و سال مطالعه

اکودا و همکاران()2009

کاربو و همکاران()2000

موضوع و نتایج مطالعه
با بررسی بانکهای مالزی( )9111-9119و در نظر گرفتن نیروی انسانی ،داراییهای ثابت و
سپرده های در اختیار به عنوان نهاده و درآمدهای بهرهای و غیر بهرهای بانکی به عنوان ستاده،
دریافتند که سرمایه گذاری موفقی در جهت تولید صورت نگرفته زیرا هزینه ها کاهش نیافته و
پیشرفت تکنولوژی حاصل نشده است.
بانکهای پس انداز اروپا( ) 9111-9111با درنظر گرفتن نرخ دستمزد ،نرخ سود و نرخ سرمایه
فیزیکی به عنوان قیمت نهاده مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج نشان دهندهی وجود صرفه های
ناشی از مقیاس و ارتباط مستقیم آن با اندازهی بانک بوده است.

واکر()2000

بانکهای استرالیا ( ) 9171- 9110و با درنظر گرفتن نیروی انسانی ،سپرده ها و سرمایه به عنوان
نهاده و وامها و سرمایه گذاری های بانک به عنوان ستاده ،مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاکی
از وجود صرفههای ناشی از مقیاس در بانکهای استرالیا بوده است.

آلن و رای()9111

با بررسی  911بانک ایاالت متحده آمریکا ( )9111-9112دریافتند که بانکهای کوچک دارای
صرفههای مقیاس معنی داری هستند.

شفر و دیوید()9119

با مطالعه  900بانک تجاری با دارایی  2.9تا  920میلیارد دالر و استفاده از تابع ترنسلوگ به
وجود صرفه های ناشی از مقیاس در بانک های آمریکا اشاره داشته اند.

مولینکس و التون باس()9111

با بررسی بانک های چهار کشور اروپایی به وجود صرفه جویی به مقیاس برای بانکهای بزرگ
اذعان نموده اند.

 -2-2-2مطالعات داخلی در زمینه صرفه جویی
به مقیاس
محمدی و طالبلو( ) 9911در مقاله ای تحت عنوان
صرفه های ناشی از ابعاد و مقیاس در صنعت بانکداری
با استفاده از داده های  97بانک دولتی و خصوصی در
بازه زمانی  9911 -9979بر وجود صرفه جویی به
مقیاس در بانکهای ایران اشاره نموده اند.

کاغذیان ،نقدی و سپهری( )9919به بررسی سهم
هزینه عوامل تولید و امکان جانشینی آن ها در تابع
هزینه بانک رفاه با استفاده از تابع ترنسلوگ پرداخته و
نتایج تحقیق حاکی از وجود صرفه ناشی از مقیاس و
بازدهی فزآینده نسبت به مقیاس بوده است .همچنین
آنها دریافتند که عوامل تولید بانک رفاه جانشین هم
بوده و سرمایه تأثیر بیشتری بر تابع هزینه دارد.

جدول شماره  -2خالصهی برخی مطالعات داخلی در زمینهی صرفه جویی به مقیاس
محققان و سال مطالعه

موضوع و نتایج مطالعه

امیدی نژاد()9919

با ارزیابی کارایی تکنیکی بانکها( )9910-9919دریافت که بانکهای خصوصی از لحاظ تکنیکی
نسبت به سایر بانک ها کاراتر عمل می کنند .با این حال ،از انجایی که ناکارامدی کل بانکها در
سطح قابل توجهی بوده است ،بازدهی مقیاس معنی داری مشاهده نگردید.

اطمینان()9912

حاجیان()9919

07

میانگین کارایی فنی  1بانک( ) 9917-9971مورد بررسی قرار گرفت .کشش تابع هزینه نسبت به
ستادهها و قیمت نهاده ها محاسبه گردید .نتایج نشان دادکه کشش تابع هزینه نسبت به حجم
سپرده گذاری(به عنوان ستاده) منفی و نسبت به سرانه حقوق ،شعب و هزینه اداری به حجم
سپرده گذاری(قیمت نهاده) مثبت است.
با مطالعه بانکهای ایرانی()9910-9911و در نظر گرفتن نیروی انسانی ،سپرده های مدت دار و
سرمایه فیزیکی به عنوان نهاده و درامد حاصل از تسهیالت اعطایی به عنوان ستاده دریافت که
متوسط ناکارایی هزینهای افزایش یافته و مقداری ناکارایی بانکهای خصوصی کمتر از بانکهای
دولتی است.
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محققان و سال مطالعه

موضوع و نتایج مطالعه

آجرلو و همکاران()9917

با بررسی کارایی هزینهای بانک ملت( )9970-9912و درنظر گرفتن نرخ سود پرداختی به سپرده
گذاران ،دستمزد نیروی کار و نرخ متوسط استهالک دارایی ثابت به عنوان نهاده و حجم کل
تسهیالت اعطایی به عنوان ستاده به وجود ده درصد از خطای الگو بدلیل ناکارایی دست یافتند.

دولت گر()9977

پس از بررسی برآورد تابع هزینه و کارایی بانکی ایران دریافت که عوامل تولید بانکی تماماً
جایگزین یکدیگرند و می توانند برای کاراتر شدن بانکها جایگزین هم شوند.

اخالقی()9977

با مطالعهی بانکهای ایران( ) 9991-9979و در نظر گرفتن نیروی انسانی ،سرمایه فیزیکی و
سپرده ها به عنوان نهاده و درامد حاصل از تسهیالت و خدمات کارمزدی به عنوان ستاده به
بهبود نسبی کارایی نظام بانکی با اندک نوسانات دردوره مورد مطاله اشاره نموده است.

 -3فرضیه پژوهش
در تحقیق حاضر بررای تبیرین معیارهرای ارزیرابی
عملکرد بانک ها بر اساس مفاهیم تئوری محدودیتها و
یافتن پاسخ این پرسش که آیرا برین صررفهجرویی بره
مقیرراس مبتنرری بررر مفرراهیم تئرروری محرردودیتهررا و
صرفهجویی به مقیاس بر اساس رویکرد واسطهگرری در
بانک های بورسی کشور تفاوت معنری داری وجرود دارد
یا خیر ،فرضیه ی تحقیق بره شررح زیرر بیران گردیرده
است:

صرفه جویی به مقیاس مبتنی بر مفاهیم تئوری
محدودیت ها با صرفه جویی به مقیاس بر اساس
رویکرد واسطهگری بانکهای بورسی کشور برابر
نیست.

منظور مقایسهی دو نظریه صورت می پذیرد(بنی مهد،
 .)9919داده های این تحقیق ترکیبی بوده و با توجه
به جامعهی آماری آن که شامل اطالعات صورتهای
مالی میان دوره ای و همچنین سال مالی بانکهای
بورسی کشور در بازهی زمانی سال های  9919الی
 910( 9919مشاهده) می باشد ،از نظر بعد زمانی
طولی است.
برای بررسی صرفه های ناشی از مقیاس و بازده
نسبت به مقیاس ،ابتدا باید کشش هزینه نسبت به
مقدار تولید بر اساس تابع هزینه محاسبه شود .درصد
تغییر در هزینه کل به ازای یک درصد تغییر در میزان
تولید ،کشش هزینه نسبت به تولید را نشان می دهد.
رابطه ()9
∑

 -4روش شناسی پژوهش
با توجه به اینکه تحقیق حاضر به منظور پاسخ به
یک مسالهی مطرح در دنیای واقعی انجام می شود و
نتایج آن ممکن است در صنعت بانکداری مورد استفاده
قرار گیرد ،لذا از نظر نتیجه اجرا کاربردی می باشد .از
آنجاییکه با تحلیل مبانی تئوریک تئوری محدودیتها
و صرفه جویی به مقیاس و سپس گردآوری دادهها،
نتایج استخراج می گردد ،لذا از نظر فرآیند اجرا
ترکیبی است .در این تحقیق بر اساس تئوری
محدودیتها توابع هزینه برآورد گردیده و سپس
ارتباط آن با صرفه جویی به مقیاس مطالعه خواهد
شد ،لذا از نظر منطق اجرا نیز ترکیبی است .هم چنین
از نظر هدف تحقیق ،توصیفی -تطبیقی است ،زیرا به

رابطه ( )9نشان دهندهی مجموع مشتقات جزئی
هزینهی کل( )TCبه هر یک از ستادهها ( )Qدر
موسسه مالی می باشد .چنانچه  ESکوچکتر از یک
باشد موسسه دارای صرفه به مقیاس بوده و لذا افزایش
تولید و یا ارایه خدمت توجیهپذیر است و چنانچه
بزرگتر از یک باشد ،نشان دهنده عدم صرفه جویی به
مقیاس است.
در تخمین توابع هزینه از فرمهای تابعی مختلف
بهره گرفته میشود .در میان توابع انعطافپذیر موجود،
از جمله ترنسلوگ ،کاب داگالس تعمیمیافته ،لئونتیف
تعمیمیافته و  ...ساختار و فرم تابع هزینه ترنسلوگ به
گونهای است که روابط متقابل نهاده ها را در خود
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گنجانده است؛ بنابراین برای محاسبه معیارهای مربوط
به اندازه گیری صرفه ناشی از مقیاس ،در ابتدا الزم
است شکل تبعی تابع هزینه ( )TCبه صورت مشخص،
تعریف و تصریح شود .مبانی نظری تابع ترنسلوگ برای
تصریح تابع هزینه ،نخستین بار توسط کریستنسن و
همکارانش )9179(21معرفی شد.
رابطه ()2
∑

∑
∑ ∑[ ⁄
∑∑

مذکور این است که یکی از معادالت سهم هزینه از
دستگاه معادالت همزمان کنار گذاشته می شود و
پارامترهای سایر معادالت برآورد می گردد و سپس
پارامترهای مربوط به معادلهی کنار گذاشته شده بر
حسب سایر پارامترهای معادالت محاسبه می شود.
بنابراین یکی از متغیرها از معادالت سهم هزینه حذف
شده ،قیمت دیگر نهاده هابه صورت قیمت نسبی
آنها(نسبت به قیمت نهادهی حذف شده) و نیز هزینهی
کل به صورت هزینه نسبی در الگو ظاهر می شوند.
محاسبه ضرایب تابع هزینه (رابطه  )2با استفاده از
مدل ترنسلوگ و نرم افزار  Frontier1.9صورت می
پذیرد .هم چنین قیود همگنی زیر که از شروط خوش
رفتاری تابع هزینه می باشد در مدل اعمال می گردد:

]
∑

∑∑

∑
∑

∑

∑

که در آن ( )TCهزینه کل)Q( ،ها ستادهها و ()P
ها قیمت هر عامل از نهادهها و ( )Eحقوق صاحبان
29
سهام می باشد(هوگس و مستر .)2099،
برآورد هر یک از معادالت در تابع فوق به صورت
مجزا به ناکارایی برآوردکننده ها خواهد انجامید .این
معادالت به ظاهر هیچ ارتباطی با هم ندارند ولی برخی
از عوامل وجود دارند که موجب تغییر همزمان آنها می
شوند .این عوامل از طریق جزء اخالل موجب تغییر هم
جهت خواهند شد .برای پیشگیری از این امر از
معادالت همزمان و روش رگرسیونهای به ظاهر
نامرتبط )ISUR( 21منسوب به زلنر 27استفاده می
شود .در این روش از حداقل مربعات تعمیم یافته به
منظور تخمین مشترک و پیوسته ضرایب یک مجموعه
معادالت رگرسیونی خطی استفاده می شود .روش
متداول برای تخمین معادالت با استفاده از روش
09

با مشتق گیری از تابع هزینه مطابق رابطهی ( )1به
طور خالصه نسبت به بر آورد صرفه جویی به مقیاس از
رابطه زیر اقدام می نماییم:
رابطه ()9
∑∑
∑

∑

∑∑

چنانچه ( )ESکوچکتر از یک باشد نشان دهندهی
وجود صرفه جویی به مقیاس در بانک می باشد و در
غیر اینصورت عدم وجود صرفه جویی به مقیاس مطرح
می گردد.
بر اساس رویکرد واسطهگری و به منظور محاسبه
صرفه جویی به مقیاس در رابطهی ( )2متغیر()TC
"هزینه کل" شامل کلیه هزینههای بانک می باشد .که
در آن ()Qها ستادهها و شامل( ) :تسهیالت و
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مطالبات سودآور :) ( ،سرمایهگذاریها و مشارکتها،
( )Pها قیمت هر عامل از نهادهها شامل( ) :نسبت
هزینه حقوق و دستمزد به کل داراییهای اول
دوره :) (،نسبت هزینه بهره و سود پرداختی به
سپرده گذاران به کل وجوه استقراضی و کل سپرده ها
( ) :نسبت سایر هزینهها شامل هزینه استهالک به
داراییهای ثابت و در نهایت ( )Eحقوق صاحبان سهام
می باشد.
هم چنین به منظور محاسبه صرفه جویی به
مقیاس بر اساس مفاهیم تئوری محدودیتها ،متغیر
(" )TCهزینه کل" کلیه هزینههای بانک به استثنای
سود پرداختی به سپرده گذاران لحاظ می گردد .با
توجه به مبانی تئوری محدودیتها سود پرداختی به
سپرده گذاران به عنوان سرمایه گذاری در نظر گرفته
می شود (برامورسکی ،مدن و موتوانی  .)9117،بر این
اساس ()Qها ستادهها و شامل( ) :تسهیالت و
مطالبات سودآور :) (،سرمایه گذاریها و مشارکتها،
( )Pها قیمت هر عامل از نهادهها شامل( ) :نسبت
هزینه حقوق و دستمزد به کل داراییهای اول دوره
(شامل سود پرداختی به سپرده گذاران) :) (،نسبت
هزینه بهره(به استثناء سود پرداختی به سپرده گذاران)
به کل وجوه استقراضی و ( ) :نسبت سایر هزینهها
شامل هزینه استهالک به داراییهای ثابت و در نهایت
( )Eحقوق صاحبان سهام می باشد.
(رابطه )1
∑
∑∑
∑∑
∑

در رابطهی فوق به منظور افتراق صرفه جویی به
مقیاس بر اساس رویکرد واسطهگری ( )ESبا صرفه
جویی به مقیاس بر اساس مفاهیم تئوری محدودیتها

( ،)ES_TOCکلیه ضرایب با پسوند  tocدر نظرگرفته
شده اند .در نهایت برای مقایسه میانگین ( )ESو
( )ES_TOCو آزمون فرضیهی تحقیق از نرم افزار
 SPSSاستفاده گردیده است:
فرضیه ی صفر :صرفه جویی به مقیراس مبتنری برر
مفراهیم تئروری محرردودیتهرا ( )ES_TOCبرا صرررفه
جویی به مقیاس بر اساس رویکررد واسرطهگرری ()ES
بانکهای بورسی کشور برابر است.
فرضیهی مقابل :صرفه جویی به مقیاس مبتنری برر
مفراهیم تئروری محرردودیتهرا ( )ES_TOCبرا صرررفه
جویی به مقیاس بر اساس رویکررد واسرطهگرری ()ES
بانکهای بورسی کشور برابر نیست.
جامعهی آماری این تحقیق ،بانک های بورسی
کشور می باشد .بدین منظور اطالعات صورتهای مالی
میان دورهای و سال مالی  91بانک بورسی کشور که
در بازهی زمانی  9919الی  9919دارای اطالعات بوده
اند ،جمعاً به تعداد  910مشاهده از طریق سامانه جامع
اطالع رسانی ناشران (سایت کدال) مورد مطالعه قرار
گرفته است.
 -5یافته های پژوهش
نتایج آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق در
جدول شماره ( )9ارائه شده است.
در جدول شماره سه هر چه مقدار میانگین
متغیرها به میانهی آن نزدیکتر باشد ،توزیع آن متغیر
به توزیع نرمال نزدیک تر است .با توجه به اینکه از نرم
افزار  Eviewsبرای استخراج آمار توصیفی استفاده
شده است ،لذا ضرایب چولگی بین  0.9و  -0.9و
همچنین ضریب کشیدگی اطراف سه نشان دهندهی
توزیع نرمال است .همچنین با توجه به ساختار سری
زمانی داده های این تحقیق و به منظور بررسی مانایی
متغیرها از آزمون ریشه واحد 21نرم افزار  Eviewsو با
فروض آماری زیر استفاده شده است:
فرضیهی صفر( ) :ریشهی واحد وجود دارد و متغیر
مورد نظر مانا نیست.
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پس از اینکه ضرایب تابع هزینه (رابطهی  )2با
استفاده از نرم افزار  ،Frontier1.9برآورد گردید،
ضرایب صرفهجویی به مقیاس بر اساس رویکرد
واسطهگری و مفاهیم تئوری محدودیتها با لحاظ
نمودن قیود همگنی و شروط خوش رفتاری تابع هزینه
(حذف متغیر و منظور نمودن قیمت دیگر نهاده هابه
صورت قیمت نسبی آنها نسبت به ) مجدداً برآورد و
به طور خالصه در جدول شماره ( )9درج گردیده
است.

فرضیهی مقابل( ) :ریشهی واحد وجود ندارد و متغیر
مورد نظر مانا است.
21
نتایج آزمون دیکی  -فولر مربوط به مانایی متغیرهای
تحقیق در جدول شماره ( )1ارائه شده است.
همانگونه که در جدول  1مشاهده می شود ،سطوح
معنی داری آزمون دیکی – فولر برای کلیه متغیر ها
کمتر از  %9است و فرض صفر آزمون ریشهی واحد رد
شده و نتیجه می شود که متغیر های مورد بررسی در
سطح مقادیر خود مانا هستند .همچنین مقادیر آزمون
دوربین -واتسن (اطراف  ) 2حاکی از عدم خود
همبستگی خطاهای مدل می باشد.

جدول شماره سه نتایج آمار توصیفی دادهها
نماد

انحراف

ضریب

ضریب

معیار

چولگی

كشیدگی

-.92

3.89

.17

2.99
2.55

میانگین

میانه

بیشینه

كمینه

16.23

16.00

19.00

11.00

1.44

14.68

15

18

11

1.35

18.21

18.00

21.00

14.00

1.63

-.41

15.38

15.00

18.00

10.00

1.63

-.47

3.60

-5.36

-5.00

-4.00

-8.00

.727

.18

3

-5.38

-5.00

-4.00

-8.00

.724

.16

3.06

-2.29

-2.00

-1.00

-4.00

.501

-.89

3.11

-3.63

-3.00

-1.00

-15.00

2.500

-.98

3.15

-2.11

-2.00

-1.00

-4.00

.628

-.17

3.13

16.06

16.00

18.00

13.00

1.254

-.47

3.60

جدول شماره  -4نتایج آزمون دیكی -فولر و مانایی متغیرها
.000

.009

.000

.000

.002

.001

.000

.000

.000

.000

آزمون معنی داری

آزمون دوربین  -واتسن 2.019

9.197

2.011

9.119

9.112

2.002

2.990

9.111

9.127

2.991

جدول شماره  -5ضرایب برآوردی صرفه جویی به مقیاس
نماد
ES

-0.1 2

-0.07

-0.05

0.02

-0.02

-0.08

0.05

0.02

-0.07

0.04

0.08

0.01

ES_TOC

-0.09

-0.15

-0.04

-0.02

0.01

-0.02

0.30

-0.28

-0.07

-0.03

0.12

0.00

07
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ضرایب برآوردی تابع هزینه به خودی خود معنا
نداشته و صرفاً در قالب سایر شاخصهای اقتصادی
قابل تفسیر است(کاغذیان و دیگران .)9919 ،پس از
برآورد صرفه جویی به مقیاس با استفاده از ضرایب
مذکور ،نتایج آمار توصیفی مربوط به ( )ESو
( )ES_TOCدر جدول شماره ( )1ارائه شده است.

با توجه به مقیاس کمی متغیرها ،برای مقایسه
میانگین داده های مربوط به ( )ESو ( )ES_TOCو
آزمون فرضیه این تحقیق از نرم افزار  SPSSو آزمون
پارامتریک مقایسه زوجی  90 Tاستفاده گردیده است.
نتایج آزمون مذکور در جدول شماره ( ) 7قابل مشاهده
است:

جدول شماره  -6نتایج آمار توصیفی ( )ESو ( )ES_TOCبرآوردی
نماد

میانگین

میانه

بیشینه

كمینه

انحراف معیار

ES
ES_TOC

1.354
0.4986

1.36
0.5850

1.64
1.49

0.94
-2.23

0.129
.60348

جدول شماره  -7نتایج آزمون مقایسهی میانگین( )ESو ( )ES_TOCبرآوردی
مقایسه میانگین

حد پایین

حد باال

آماره t

درجه آزادی

آزمون معنی داری

ES_TOCوES

0.76786

0.94383

91.911

911

.000

خروجی آرمون مقایسه زوجی در سطح اطمینان
 % 19وسطح معناداری کوچکتر از  0/09می باشد.
بنابراین با توجه به آزمون معنی داری ( )0.000فرضیه
صفر تحقیق رد شده و میانگین صرفه جویی به مقیاس
مبتنی بر مفاهیم تئوری محدودیتها ( )ES_TOCبا
میانگین صرفه جویی به مقیاس بر اساس رویکرد
واسطهگری ( )ESمتفاوت می باشد .هم چنین با توجه
به وارد نمودن  ESبه عنوان متغیر اول در نرم افزار و
مثبت بودن حدود باال و پایین خروجی آزمون ،می
توان نتیجه گرفت که میانگین  ESاز میانگین
 ES_TOCبیشتر است .این موضوع در آمار توصیفی
نیز قابل مشاهده است (میانگین  ESبه میزان 9.991
در مقایسه با میانگین  ES_TOCبه مقدار .)0.1111
 -6نتیجه گیری و بحث
در سنوات اخیر اکثر بانکها و موسسههای مالی و
اعتباری با ورود به بازار رقابتی و طراحی محصوالت
جدید و جذاب (از منظر نرخ سود) نسبت به جذب
سپرده اقدام نمودند تا در برابر مشکالتی نظیر ریسک
نقدینگی خود را پوشش دهند ،غافل از اینکه هزینه
نهایی جذب این سپرده های خاص بدون تمرکز بر

ورود به فعالیتهای سودآور ،منجر به کاهش مابه
التفاوت سود دریافتی و پرداختی گردیده و آنها را با
زیان عملیاتی و در برخی موارد با معضل ورشکستگی
مواجه نموده است .به نظر می رسد تغییر در نگرش و
معیار های ارزیابی سیستم بانکی کشور ضروری است.
تئوری محدودیتها یک رویکرد جدید در حسابداری
مدیریت محسوب می شود .فرض اساسی فرآیند تفکر
در تئوری محدودیتها این است که برای تمامی
معلولها ،علت یا عللی وجود دارد و این علتها نیز
معلول علتهای اساسیتر می باشند .تئوری مذکور
بیان می کند که تمرکز مدیران برسه معیار و تعریف
مجدد آنها ،برای افزایش بازده سرمایه گذاری کل
سیستم کفایت می کند .این سه معیار عبارتند از-9 :
توان عملیاتی -2 ،سرمایه گذاری و  -9هزینه های
عملیاتی .در مقاله حاضر به منظور تبیین فاکتور
سرمایه گذاری تئوری محدودیتها از مفهوم صرفه
جویی به مقیاس ،که یکی از مفاهیم اقتصاد مدیریت
می باشد ،استفاده شده است .صرفه جویی به مقیاس،
تغییر در تولید را به ازای تغییر در نهاده های تولید
اندازه گیری می کند و به کسب مزیت کاهش هزینه
در اثر افزایش حجم ستاده اشاره دارد؛  -9ارزش برابر
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یک آن نمایانگر بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و
موقعیت بی تفاوتی -2،کوچکتر از یک نشان دهنده
بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس و توجیه پذیر بودن
افزایش ارایه خدمت ،اعطای تسهیالت و سرمایه گذاری
در مشارکتهای سودآور و -9بزرگتر از یک موقعیت
بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس و موقعیت توقف ارایه
خدمات و یا سیاست کاهش هزینه را برای بانک نشان
می دهد .در این تحقیق صرفه جویی به مقیاس بر
اساس رویکرد متداول واسطهگری با استفاده از
اطالعات صورتهای مالی میان دورهای و سال مالی
 91بانک بورسی کشور در بازه زمانی  9919الی 9919
محاسبه گردید .در رویکرد واسطهگری کل هزینههای
بانک (ازجمله سود پرداختی به سپرده گذاران) در تابع
هزینه لحاظ می گردد؛ بر این اساس میانگین صرفه
جویی به مقیاس بر اساس رویکرد واسطهگری
معادل 9.991برآورد شد .ارزش بزرگتر از یک بیانگر
عدم وجود صرفه به مقیاس بر اساس رویکرد
واسطهگری در بانکهای بورسی کشور است .بنابراین
مطابق این رویکرد ،بانکهای بورسی کشورکه فاقد
صرفهجویی به مقیاس هستند با سیاستهای کاهش
هزینه ،توقف فعالیت ،ادغام دستوری ،تزریق مالی،
نجات مالکیت و  ...مواجه خواهند بود .مطابق تحقیق
برامورسکی ،مدن و موتوانی( )9117و بر اساس مفاهیم
تئوری محدودیتها ،سرمایه گذاری تمام اقالمی است
که بانک می تواند آنها را در راه کسب توان عملیاتی
عرضه نماید که شامل سود پرداختی به سپرده گذاران،
دارایی ثابت ،مشهود و  ...می شود .لذا به منظور
محاسبه صرفهجویی به مقیاس مبتنی بر مفاهیم
تئوری محدودیتها ،سود پرداختی به سپرده گذاران از
هزینه کل خارج و در قیمت نهادهها لحاظ گردید و
تابع هزینه مجدداً برآورد شد .بر این اساس میانگین
صرفهجویی به مقیاس مبتنی بر مفاهیم تئوری
محدودیتها معادل0.1111تخمین زده شد .ارزش
کوچکتر از یک بیانگر وجود صرفهجویی به مقیاس
مبتنی بر مفاهیم تئوری محدودیتها در بانکهای
بورسی کشور است که با توجه به نتایج آزمون مقایسه
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زوجی میانگین صرفهجویی به مقیاس مبتنی بر
مفاهیم تئوری محدودیتها تفاوت معنی داری با
میانگین صرفهجویی به مقیاس بر اساس رویکرد
متداول واسطهگری دارد.
از منظر مالی ،بانرکهرای دارای برازدهی فزآینرده
نسبت به مقیاس این احتمال را می دهنرد کره هنگرام
سرمایه گرذاری در نهرادههرای واسرطه در مقایسره برا
بانک های فاقد صرفهجویی به مقیراس بتواننرد تخفیرف
بیشتری بگیرند ،آسان تر اوراق بهرادار و سرهام خرود را
بفروشند ،وام های بزرگترر برا بهرره کمترر بگیرنرد ،در
تبلیغررات و سررایر فعالیتهررای سررودآور نظیررر اعطررای
تسهیالت و سرمایه گذاری های سودآور راحرتترر وارد
شوند (سالواتور .)2009،به اعتقاد نگارندگان این مقالره
ونتایج حاصل شده ،بانک ها با اتخاذ اسرتراتژی رهبرری
هزینه ،اتکا برمفاهیم تئوری محدودیتها و هرمچنرین
تمرکررز بررر افررزایش ترروان عملیرراتی ناشرری از اعطررای
تسهیالت و سایر فعالیتهای سودآور ،قادر به خرروج از
بحران درماندگی مرالی خواهنرد برود .محاسربه صررفه
جویی به مقیاس مبتنی بر مفاهیم تئوری محدودیتها،
بر نقش موثر افرزایش تروان عملیراتی تأکیرد نمروده و
می تواند حلقه های ضعیف زنجیره ی سیستم بانکهای
بورسی کشور را شناسایی و عناصر محدودکنندهی خط
مشی های کالن پولی کشور را با مکانیزمهای طراحری
شده در تئوری مذکور تقویت و ترمیم نماید.
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