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Оцінка діяльності фінансових установ на унікальному ринку, що розвивається з допомогою
методу TOPSIS
Використовуючи багатокритеріальний метод аналізу варіантів за ступенем близькості до оптимального
(TOPSIS) для даних за період з 2011 до 2015 рр., автори досліджують фінансову діяльність 16 різних
фінансових установ Оману, що включають в себе дев’ять комерційних банків, три спеціалізовані банки, дві
інвестиційні компанії та дві фінансові компанії. Автори роблять висновок, що одна інвестиційна компанія,
Dhofar International Development and Investment Holding Co, була більш ефективною у 2015 та 2011 рр. Більше
того, Житловий банк Оману був більш ефективним у 2013 та 2014 рр., в той час як Алі Банк був більш
ефективним у 2012 р. На противагу, Банк Мускат, що має найбільші сукупні активи, отримав 16 місце за 2013,
2014 та 2015 рр. В результаті рангової кореляції Спірмена, усі рангові результати пов’язані з іншими роками.
Якщо банки розміщені за рівнем, на них можуть впливати показники за рік до або рік після. Але зв’язки банків
Оману показують, є два різні періоди, у яких показники минулого року впливають на показники наступного.
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Сами Аль‐Харус, Эшреф Саваш башке
Оценка деятельности финансовых учреждений на уникальном развивающемся рынке с
помощью метода TOPSIS
Используя многокритериальный метод анализа вариантов по степени близости к оптимальному (TOPSIS) для
данных за период с 2011 по 2015 гг., авторы исследуют финансовую деятельность 16 различных финансовых
учреждений Омана, включающих в себя девять коммерческих банков, три специализированных банка, две
инвестиционные компании и две финансовые компании. Авторы делают вывод, что одна инвестиционная
компания, Dhofar International Development and Investment Holding Co, была более эффективной в 2015 и 2011
гг. Более того, Жилищный банк Омана был более эффективным в 2013 и 2014, в то время как Али Банк был
более эффективным в 2012 г. Напротив, Банк Мускат, имееющий самые совокупные активы, получил 16 место
за 2013, 2014 и 2015 гг. В результате ранговой корреляции Спирмена, все ранговые результаты связаны с
другими годами. Если банки размещены по уровню, на них могут влиять показатели за год до или год после. Но
связи банков Омана показывают, что есть два различных периода, в которых показатели прошлого года влияют
на показатели следующего.
Ключевые слова: продуктивность деятельности финансовых институтов, TOPSIS, развивающиеся рынки,
эффективность, критерии принятия решений.
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