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Abstract
Purpose: In this research, the effect of scale-time volatility of assets (currency, stocks and housing) on the efficiency of
the banking network in the period 1399: 4-1388: 1 has been studied quarterly using the Markov switching model.
Methodology: In this study, we first calculate the efficiency of the bank network using the data envelopment analysis
model with bootstrap data. Then, the volatility of asset market (exchange rate, stock market index and housing price
index) extracted using the wavelet conversion pattern and examines the impact of volatility of asset market on the
efficiency of the country's banking network in the form of the Markov switching model and observing their effect on
different levels of efficiency.
Findings: The average efficiency of the country's banking network in the study period has been about 56.1%, which
indicates that efficiency has not been appropriate. The short-term volatility of the exchange rate in the state that the
efficiency of the bank network and the high regime has a negative and significant effect, but if the long-term exchange
volatility, regardless of the regime and the level of banking network efficiency, has a negative and significant effect. The
short-term volatility of the stock market index have had a positive and significant effect on the level of low banking
network efficiency. But if volatility are continued in the stock market, regardless of the level and regime, the efficiency
of the banking network has a negative and significant effect. The short-term volatility in the housing market have had a
positive and significant effect on the level of bank network efficiency but in the opposite side of the long-term volatility
in this market and in a high level of bank network efficiency, it can lead to significant reductions. Therefore, by stabilizing
the economy (lack of large exchange rate, stock index and housing), it can be expected to improve the efficiency of the
country's banking network due to its level and regime.
Originality/Value: One of the issues that can be important in policy making perspective is to consider the impact of
volatility of assets market in different time periods on different levels of banking network efficiency. Because they may
have a different impact on different levels of bank network efficiency as well as different periods of volatility of assets
market.
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تصمیمگیری و تحقیق در عملیات

نوع مقاله :پژوهشی

تأثیر زمان -مقیاس نوسانات بازارهای دارایی بر کارایی شبکه بانکی کشور با تاکید بر تغییرات
رژیمی
*، 1

رضا راعی ،1سعید باجالن ،1زهرا صاعدی

1گروه مدیریت مالی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

چکیده
هدف :در این تحقیق ،به بررسی تأثیر مقیاس-زمان نوسانات داراییها (ارز ،سهام و مسکن) بر کارایی شبکه بانکی در دوره زمانی -1399:4
 1388:1بهصورت فصلی با استفاده از الگوی مارکوف سویچینگ پرداخته شده است.
بوتاسترپ میپردازیم .سپس نوسانات بازارهای دارایی (نرخ ارز ،شاخص بازار سهام و شاخص قیمت مسکن) را با استفاده از الگوی تبدیل
موجک استخراج کرده و به بررسی تأثیر نوسانات بازارهای دارایی بر میزان کارایی شبکه بانکی کشور در قالب الگوی چرخشی مارکوف و
مشاهده تأثیرگذاری آنها در سطوح کارایی باال و پایین خواهیم پرداخت.
یافتهها :میانگین کارایی شبکه بانکی کشور در دوره مورد بررسی حدود  56/1درصد بوده است که نشان میدهد کارایی مناسب نبوده است.
نوسانات کوتاهمدت نرخ ارز در حالتی که کارایی شبکه بانکی در سطح و رژیم باال میباشد تأثیر منفی و معنادار دارد اما چنانچه نوسانات
ارز بلندمدت باشد فارغ از رژیم و سطح کارایی شبکه بانکی تأثیر منفی و معنادار دارد .نوسانات کوتاهمدت شاخص بازار سهام در شرایطی
که سطح کارایی شبکه بانکی پایین است تأثیر مثبت و معنادار داشته است .اما چنانچه نوسانات در بازار سهام ادامهدار باشد فارغ از سطح و
رژیم کارایی شبکه بانکی تأثیر منفی و معنادار دارد .نوسانات کوتاهمدت در بازار مسکن در حالتی که کارایی شبکه بانکی در سطح باال باشد
تأثیر مثبت و معنادار داشته است .اما در نقطه مقابل نوسانات بلندمدت در این بازار و در شرایطی که کارایی شبکه بانکی در سطح باال باشد
میتواند منجر به کاهش معنادار آن شود .بنابراین با ایجاد ثبات در اقتصاد (عدم تغییرات زیاد نرخ ارز ،شاخص سهام و مسکن) میتوان
بهبود کارایی شبکه بانکی کشور را با توجه به سطح و رژیم آن انتظار داشت.
اصالت/ارزش افزوده علمی :از جمله مسائلی که از منظر سیاستگذاری میتواند حائز اهمیت باشد درنظرگرفتن تأثیر نوسانات بازارهای
دارایی در دوره های زمانی مختلف بر سطوح مختلف کارایی شبکه بانکی کشور میباشد .زیرا ممکن است در سطوح مختلف کارایی شبکه
بانکی و همچنین دورههای زمانی مختلف نوسانات بازارهای دارایی ،تأثیر متفاوتی برجای گذارند.
کلیدواژهها :نرخ ارز ،شاخص بازار سهام ،مسکن ،کارایی شبکه بانکی ،مدل مارکوف سویچینگ.

 -1مقدمه
صنعت بانکداری یکی از مهمترین بخشهای هر اقتصاد است و بانکها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای مالی وظایف مهمی را در اقتصاد
بر عهده دارند که شامل تجهیز سپردهها ،واسطهگری و تسهیل جریانات پرداختی ،تخصیص اعتبارات و غیره است بهطوری که در کشورهای
ً
کمتر توسعهیافته و اقتصادهای در حال گذار که دارای بازارهای مالی توسعهیافته نیستند ،بانکها عموما تنها نهادهایی هستند که قادر به
* نویسنده مسئول
z.saedi@ut.ac.ir
https://dorl.net/dor/20.1001.1.25385097.1401.7.1.4.9

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،1بهار  ،1401صفحه55-76 :

روششناسی پژوهش :در پژوهش حاضر ابتدا به محاسبه کارایی شبکه بانکی با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده با دادههای

واسطهگری مالی بوده و میتوانند با ارائهی روشهای گوناگون اعتباری به کاهش ریسک سرمایهگذاری کمک کنند .در این کشورها بانکها
میتوانند با فراهم آوردن سرمایه مالی برای بخشهای اقتصادی شرایط مناسبی برای سرمایهگذاری فراهم آورده و باعث افزایش اشتغال و
تولید ملی شوند .بانکها حتی با تأمین اعتبار برای متخصصان میتوانند باعث ایجاد فرصتهای شغلی جدید و توزیع بهتر درآمد در سطح
جامعه شوند .عالوه بر این بانک ها با نگهداری پول نقد و تسهیل در نقل و انتقال آن حافظ اموال شخصی ،دولتی و مبادالت داخلی و
خارجی هستند .بانکها همچنین به عنوان عامل اجرای سیاستهای پولی نقش مهمی در ثبات اقتصادی دارند .از این رو سالمت و کارایی
نظام بانکی همیشه مورد توجه بوده است؛ زیرا به همان نسبتی که بانکهای کارا و سالم میتوانند مؤثر باشند ،ناسالم بودن و عملکرد بد
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آنها نیز میتواند باعث ایجاد بحرآنهای مالی و اقتصادی شود.
ً
تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی در ایران عمدتا بانک محور است .بر اساس اطالعات منتشره بانک مرکزی در سال  1397و  ،1398بیش
از  80%فعالیت های اقتصادی توسط نظام بانکی تأمین مالی شده است .با توجه به بانک محور بودن تأمین مالی در کشور ،بحث بررسی
میزان کارایی شبکه بانکی از اهمیت ویژهای برخوردار می باشد .کارایی مفهومی چندبعدی است که معیارهایی مانند توانایی در اخذ سپرده
و همچنین میزان اعطای تسهیالت و میزان تسهیالت غیرجاری را شامل میشود .در این بین نقش برخی از متغیرهای کالن اقتصادی مانند
نوسانات و بیثباتی در بازارهای دارایی ارز ،سهام و مسکن از طریق تغییر در بهای تمام شده محصوالت از یک سو و ایجاد نااطمینانی در

راعی و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،1بهار  ،1401صفحه55-76 :

خصوص تصمیمگیری از سوی دیگر ،بخش دولتی و خصوصی را با مشکل مواجه ساخته که خود با تغییر در میزان سپردهها ،تسهیالت
اعطایی ،هزینههای عملیاتی بانکها و همچنین مطالبات غیرجاری می تواند بر کارایی شبکه بانکی مؤثر باشد .در واقع ،عمده عرضه ارز
در اقتصاد کشور به ارزهای حاصل از فروش نفت بازمی گردد که با وجود تحریم ،طرف عرضه ارز در بازار داخلی با مشکل مواجه شده
است و این عامل در کنار عامل هیجانات نقش عدیدهای در نوسانات بازار ارز کشور ایفا نموده است .همچنین با توجه به وابستگی شدید
صنایع تولیدی کشور به واردات کاالهای اولیه و واسطهای ،نوسانات ارزی موجب افزایش بهای تمام شده محصوالت شده و قدرت
رقابتپذیری محصوالت داخلی را کاهش میدهد و میزان فروش محصوالت را تحت تأثیر قرار میدهد .با توجه به بانک محور بودن تأمین
مالی در اقتصاد کشور و مشکالت ایجاد شده برای کسب وکارهای تولیدی ،بازپرداخت تسهیالت دریافتی و همچنین موجودی نقد
کسب وکارها نزد شبکه بانکی با مشکل مواجه شده است .همچنین میان بازارهای دارایی ارز ،سهام و مسکن اثرات سرریز وجود دارد و بروز
نوسان در یکی از این داراییها می تواند موجب بروز نوسان در سایر بازارها نیز شود و با توجه به نقش بسیار مهم هریک از این بازارها در
اقتصاد کشور ،بروز نوسانات با توجه به دوره زمانی نوسانات و همچنین سطح و رژیم حاکم بر کارایی شبکه بانکی کشور میتوانند دارای
تأثیر متفاوت باشند که در حوزه سیاستگذاری از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد.
در پژوهش حاضر با توجه به درجه تأثیرپذیری باالی عملکرد و کارایی شبکه بانکی از نوسانات بازارهای دارایی با توجه به ادبیات نظری و
پیشینه پژوهش ،در گام نخست دنبال محاسبه کارایی شبکه بانکی با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده با دادههای بوتاسترپ هستیم و
در ادامه با استفاده از تبدیل موجک و استفاده از موجکهای مادر هار و دابشیز ،نوسانات بازارهای دارایی استخراج میگردد و در نهایت با
شناسایی تعداد رژیمهای کارایی بهینه ب ا استفاده از معیارهای اطالعاتی آ کائیک ،شوارتز و هنان کویین ،تأثیر نوسانات بر کارایی شبکه
بانکی در رژیمهای مختلف مورد ارزیابی قرار میگیرد.
با توجه به درجه تأثیرپذیری باالی عملکرد و کارایی شبکه بانکی از نوسانات بازارهای دارایی با توجه به ادبیات نظری و پیشینه پژوهش ،در
گام نخست دنبال محاسبه کارایی شبکه بانکی با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده با دادههای بوتاسترپ هستیم و در ادامه با استفاده
از تبدیل موجک و استفاده از موجکهای مادر هار و دابشیز ،نوسانات بازارهای دارایی استخراج میگردد و در نهایت با شناسایی تعداد
رژیم های کارایی بهینه با استفاده از معیارهای اطالعاتی آ کائیک ،شوارتز و هنان کویین ،تأثیر نوسانات بر کارایی شبکه بانکی در رژیمهای
مختلف مورد ارزیابی قرار میگیرد.
از این رو ،با توجه به افزایش نوسانات بازارهای دارایی در سالهای اخیر و تأثیرپذیری عملکرد و کارایی شبکه بانکی از نوسانات بازارهای
دارایی ،هدف این پژوهش بررسی تأثیر نوسانات بازارهای دارایی مختلف (نرخ ارز ،بازار سهام و مسکن) بر کارایی شبکه بانکی کشور با
توجه به دوره زمانی نوسانات و همچنین رژیمهای مختلف حاکم بر کارایی شبکه بانکی میباشد .در پژوهش حاضر ،از دادههای فصلی

طی سالهای  1399-1388و الگوی تحلیل پوششی با دادههای بوتاسترپ 1جهت استخراج کارایی شبکه بانکی ،الگوی تبدیل

موجک 2جهت استخراج نوسانات داراییها و در نهایت از الگوی مارکوف سوئیچینگ 3جهت تحلیل تأثیر نوسانات داراییها بر کارایی
شبکه بانکی در رژیم های مختلف استفاده شده است .از سویی با توجه به اینکه کارایی شبکه بانکی در هر کشور تحت تأثیر شرایط
بازاری است که در آن فعالیت میکند که شامل رویهها تجاری ،سیاست مالی و دولتی و  ...میباشد ،تأثیر اندازه دولت ،رشد اقتصادی
و نرخ سود بینبانکی نیز در کنار نوسانات قیمت داراییها بر کارایی مورد بررسی قرار گرفته است.
فصول مقاله ،به این صورت تنظیم شده است :پس از مقدمه ،در بخش دوم ،مبانی نظری و پیشینه پژوهش؛ در بخش سوم ،روششناسی
پژوهش؛ در بخش چهارم ،تجزیه و تحلیل یافتهها و در بخش پنجم ،نتیجهگیری و پیشنهادات ارائه شده است.
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 -2مبانی نظری
 -2-1مفهوم کارایی شبکه بانکی

رایجترین موضوع در بحث ارزیابی عملکرد شبکه بانکی ،بررسی کارایی می باشد .یک بانک ممکن است با هزینه کمتر بتواند سود

عواملی مانند نیروی کار ،سرمایه و سایر نهادههای فیزیکی بهعنوان نهاده و مواردی مانند سپرده و داراییها بهعنوان ستاده مدنظر میباشند.
در این حالت به عبارت دیگر ،سپردهها و تسهیالت اعطایی ستاده محسوب میشوند (باروز و وانک .)۲014 ،5در نقطه مقابل در رویکرد

واسطهای سپردهها و سایر منابع بهعنوان نهاده و تسهیالت اعطایی و داراییها بهعنوان ستاده مدنظر قرار میگیرند (پارادی و ژو.)2013 ،6
ً
به عبارت دیگر در رویکرد واسطهگری ،عقیده بر این است که بانکها اساسا به عنوان واسطههای مالی عمل میکنند که نقش اصلی آنها
دریافت سرمایه از سرمایهگذاران و تولید وام جهت ارائه به دیگران به منظور کسب سود است .رویکرد واسطهگری به عنوان رویکرد دارایی
نیز شناخته میشود که در آن شرکتهای مالی به عنوان واسطه میان پسانداز کنندگان و قرضگیرندگان فرض میشوند.

رویکرد تولیدی زمانی که کارایی شعب مورد ارزیابی قرار میگیرد مناسبتر است و رویکرد واسطهگری ،زمانی که مؤسسات مالی به

صورت کلی مورد ارزیابی قرار میگیرند ،مناسب میباشد (برگر و هامفری .)1997 ،7کوپر و همکاران )2011( 8بیان میکنند یکی از

مهمترین عوامل مؤثر بر عملکرد و کارایی بانکها بحث مطالبات غیرجاری بانکها میباشد .در این راستا ،افزایش مطالبات غیرجاری
ریسک نقدینگی و سود بانک را تحت تأثیر قرار میدهد و از این طریق موجب کاهش کارایی بانک میشود؛ بنابراین این عامل بایستی
بهعنوان یک ستاده نامطلوب در برآورد کارایی شبکه بانکی مدنظر قرار گیرد.
 -2-2نوسانات بازارهای دارایی و کارایی شبکه بانکی

بانکها به عنوان مهمترین عنصر بازار پول ،نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشور ایفا میکنند .با عنایت به نقش ویژه و حساس بانکها
در نظام اقتصادی کشور ،بروز هر گونه تکانه یا نوسانات شدید قیمت داراییها ،اختالل و یا ناکارآمدی در سیستم اقتصادی به طور
مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد و کارایی بانکها اثرگذار خواهد بود (کریمخانی و فراتی .)۲01۲ ،9بررسیها نشان میدهد که
سیاستهای داخلی بانکها تا اندازه زیادی وابسته به شرایط محیطی اقتصاد کالن است؛ به گونهای که رفتار تسهیالتدهی بانکها،
ٔ
منعکس کننده عالئم اقتصادی است .از آنجا که بانکها در خال فعالیت نمیکنند ،رفتار تسهیالتدهی آنها در بیشتر موارد تحت تأثیر
عوامل محیطی به ویژه عوامل اقتصاد کالن قرار میگیرد و همانطور که میدانیم درآمد اصلی آنها از شکاف میان نرخ سپرده و تسهیالت
اعطا شده به دست میآید.
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عملیاتی باالتری را در قیاس با سایر بانکها کسب کند .در چنین شرایطی در استفاده از نهاده و تبدیل آن به ستاده عملکرد بهتری داشته
ً
است (بیکر و بس .)2008 ،4معموال جهت اندازهگیری کارایی بانک از دو حالت تولیدی و واسطهای استفاده میشود .در حالت تولیدی

یکی از متغیرهای اقتصادی که در سالهای اخیر در اقتصاد ایران نوسآنها ی زیادی داشته ،نرخ ارز است که بسیاری از متغیرهای کالن
اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد .نوسآنهای نرخ ارز و بیثباتی بازارهای مالی میتواند تأثیر نامساعدی بر ثبات بانکها داشته باشد،
زیرا تأثیر نوسان نرخ ارز با روشهای مدیریت ریسک قابل حذف نیست (گیلکسون و اسمیت ،)199۲ ،1درواقع مؤسسات بانکی تنها
میتوانند ریسک تغییرات نرخ ارز را با به کار بستن فعالیتهای خارج از ترازنامه و به کارگیری روشهای مدیریت ریسک مؤثر تا حدی
کاهش دهند .مؤسسات مالی کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم امکان بهرهبرداری الزم از این ابزارها ،در معرض آسیبپذیری بیشتری
ً
هستند .اغلب تحلیل گران مالی و اقتصادی بر اینکه در آمدها ،هزینهها و سودآوری بانکها مستقیما تحت تأثیر تغییر نرخ ارز است ،توافق
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دارند (ساندرز و یوروگو .)1990 ،2بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع ،در این تحقیق تأثیر نوسانات نرخ ارز بر کارایی شبکه بانکی
ً
کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت .شایان ذکر است نوسانات نرخ ارز به دو صورت بر عملکرد بانکها تأثیرگذار خواهد بود .اوال در

انجام عملیات بانکی به ارز ،نرخ ارز سود و زیان ارزی بانکها و نحوه عملکرد آنها در بازار ارزی را تحت تأثیر قرار میدهد (بابازاده و
ً
همکاران )۲011 ،3ثانیا نوسانات نرخ ارز بر عملکرد بانکداری داخلی یعنی دریافت سپرده و ارائه تسهیالت مؤثر خواهد بود .درواقع
نوسانات نرخ ارز با تأثیر بر رفتار سپردهگذاران و تسهیالت گیرندگان ،بر انوا ع ریسک بانکی تأثیر داشته و عملکرد و کارایی بانک را تحت
تأثیر قرار خواهد داد .چنانچه از شواهد امر به نظر میرسد مانده سپردههای مدتدار شبکه بانکی کشور و نرخ ارز آزاد از اوایل سال 1390

که مصادف با شدت گرفتن تالطم ارزی در کشور بوده ،در دو جهت متفاوت تغییر داشتهاند (زمانی و همکاران)۲017 ،4؛ بنابراین عملیات

راعی و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،1بهار  ،1401صفحه55-76 :

بانکی و سودآوری بانکها نسبت به تغییرات نرخ ارز حساس میباشند.
همچنین بحران مالی اخیر در کشورهای توسعهیافته نشان داد که نادیده گرفتن نوسانات بازار مسکن بر عملکرد بانکها میتواند نتایج
ناامیدکنندهای به همراه داشته باشد .مسکن به عنوان یکی از مهمترین بخشهای سبد دارایی خانوار محسوب میشود .نوسانات قیمت
مسکن اثر معناداری بر رفتار ریسکپذیری بانکها دارد ،زیرا از یک سو وام مسکن بخش عمدهای از پرتفوی وامهای بانکی را شامل میشود،
همچنین داراییهای مستغالت و امالک به عنوان وثیقه برای وامهای دیگر استفاده میشوند و تغییر ارزش وثیقهها بر عملکرد بانک تأثیر
دارد .از سوی دیگر ،تغییرات در قیمت مسکن به شدت بر اعتبار وام دهندگان اثر دارد ،زیرا مسکن مؤلفه مهمی از ثروت خانوار محسوب

شده و اثرات مسکن بر ثروت فراتر از سایر داراییها میباشد (یاکوویال .)۲005 ،5در واقع با رونق و رکودهای بخش مسکن ،توانایی و
ً
تمایل بازپرداخت وام سرمایهگذاران تغییر خواهد کرد .اساسا نتایج تجربی نشان میدهد که قیمت مسکن اثر معناداری بر کیفیت پرتفوی
وام بانک دارد و قیمت مسکن بر رفتار اعطای وام بانکها تأثیر میگذارد (قلی زاده و گلزاریان پور.)۲019 ،6
با توجه به حضور اکثر بانکهای تجاری در بورس اوراق بهادار ،نوسانات شاخص قیمت بورس میتواند بر عملکرد مهمترین بخش مالی

کشور تأثیرگذار باشد .همچنین بازار سهام به عنوان مکمل شبکه بانکی کشور فعالیت میکند و نوسانات آن میتواند بر تصمیم کسبوکارها
به ویژه کسب وکارهای حاضر در بورس جهت تغییر در منبع مالی تأثیرگذار باشد .بررسی نوسانات بازار سهام بر عملکرد شبکه بانکی کشور،
می تواند بر جلوگیری از بحران بازار سرمایه و در نتیجه فرار سرمایه از این بازار به بازارهای رقیب مؤثر بوده و از طرف دیگر باعث بهبود
کارایی و عملکرد بانکها شود (همتی و عباسیفر.)۲016 ،7
در مجموع میتوان گفت رشد قیمت بازار داراییها سه نوع دارایی ارز ،مسکن و سهام را در برمیگیرد که در وضعیت تورمی یا بروز تکانه

در این بازارها زمینهی انتقال منابع مالی را از بخش حقیقی به بازار داراییها فراهم میکند (میشیکن .)199۲ ،8این امر در کوتاه مدت در
داراییهای سرمایهای و ثابت بانکها آثار مثبت ترازنامهای دارد و در میان مدت و به دنبال کاهش منابع مالی در بخشهای حقیقی و کاهش
رشد اقتصادی ،گردش منابع مالی بخش حقیقی را کاهش و باعث کاهش قدرت وامدهی بانکها به نهادهای اقتصادی و بازار بینبانکی
میشود .تکانههای نامتقارن در بازار دارایی های مالی موجب انحراف تدریجی جریان وجوه ،تشدید رفتارهای سوداگرانهی سرمایهگذاران،
تحریک رفتارهای مخاطرهآمیز و در نتیجه شکلگیری حباب قیمتی در بازار داراییها میشود که همزمان ،شکنندگی آنها را نیز افزایش
میدهد .عدم پایداری رونق در بازار داراییها که از حمایت بخش حقیقی برخوردار نیست ،زمینه کاهش نقدپذیری داراییها و رکود قیمتی
ً
در میان مدت را فراهم میکند؛ به طوری که وامگیرندگان نهادی با کاهش قدرت بازپرداخت تسهیالت مواجه میشوند که متقابال ترازنامه
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نهادهای اعتباری و بانکها را از محل کاهش همزمان درآمد سرمایهگذاری و رشد مطالبات غیرجاری تضعیف میکند .این موضوع از
یک طرف ،وضعیت سهام آنها در بازار سرمایه را با کاهش قیمت مواجه میکند و از طرف دیگر ،قدرت ایفای تعهدات متقابل آنها را
در بازار بینبانکی میکاهد و در مجموع با تحت تأثیر قراردادن مؤلفههای ذکر شده بر کارایی بانک تأثیر خواهد گذاشت (باستانزاد،1
 .)۲015از این رو ،در مطالعه حاضر ،تأثیر نوسانات بازارهای دارایی مختلف بر کارایی شبکه بانکی کشور با توجه به دوره زمانی نوسانات
و همچنین رژیمهای مختلف حاکم بر کارایی شبکه بانکی ،بررسی میشود.
 -2-3پیشینه پژوهش

حسنننزاده )۲007( 2پس از معرفی کامل ادبیات کارایی ،شنناخص کارایی در نظام بانکی ایران را با اسننتفاده از اطالعات مربو به 14
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بانک در سننالهای  1375-138۲محاسننبه و نحوه تأثیرگذاری متغیرهای عملکردی و سنناختاری در وضننعیت نظام بانکی کشننور را با
اسنتفاده از روش غیرپارامتریک تتحلیل پوشنشنی دادهها» بررسنی میکند .نتایج این تحقیق نشنان میدهد بانکهای خصنوصنی نسنبت به
بانکهای دولتی از درجه کارایی فنی بیشنتری برخوردار هسنتند .همچنین در بررسنی عوامل مؤثر بر کارایی ،تعداد شنعب ،نوع ،مالکیت،
نسبت سپردههای دیداری به کل سپردهها و نسبت سرمایه به کل دارایی از نظر آماری تأثیر معنیداری بر کارایی داشته است.

اقتصاد نوین ،کارآفرین ،سینا ،صادرات ،تجارت و ملت) با استفاده از روش  DEAارزیابی کردند .نتیجه ارزیابی کارایی این بانکها نیز
نشان داد از بین  7بانک ارزیابی شده در این سال ،تعداد  4بانک دارای کارایی  100%بوده و کمترین کارایی در این سال به بانک ملت با
کارایی  0.374اختصاص دارد.
هادی و خواجهوند )۲015( 4با کمک روش تحلیل پوششی دادهها و با تاکید بر نقش پارامتر تسهیالت غیرجاری ،کارایی شعب بانک
اقتصاد نوین در سال  1393را مورد ارزیابی قرار دادهاند  .در این تحقیق کارایی شعب با درنظرگرفتن تسهیالت معوق به عنوان خروجی
نامطلوب و بدون آن در نظر گرفته شده است و در نتیجهی نهایی تأثیر خروجی نامطلوب به وضوح در محاسبه کارایی مشخص شده
است .در واقع عدم توجه به این شاخص در بررسی نحوه عملکرد شعب بانک باعث ایجاد خطای فاحشی خواهد شد.
همتی و عباسیفر ( ، )۲016به بررسی تأثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پرداختهاند .عملکرد بانک با متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی ،بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام سنجیده شده است .یافتههای
پژوهش نشان میدهد فرضیه تأثیرگذاری بازار سهام و توسعه بازار سهام بر عملکرد بانکها تأیید شده و ارتبا معناداری بین آنها وجود
دارد.
شهرکی و همکاران )۲016( 5با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی دادههای بوتاسترپ با  1000بازنمونهگیری به ارزیابی کارایی 25
بانک دولتی و خصوصی کشور در سال  1390پرداخته و به وسیله الگوریتم اسدبلیو ( ،)SWمقادیر کارایی تورش اصالح شده و فواصل
اطمینان مرتبط با آنها  ،با استفاده از رویکرد نهاده محور با فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس تخمین زده شده است .نتایج تحقیق
ً
نشان میدهد که بانکهایی که سهم باالتری از دارایی دارند به صورت نسبتا کارآمدتری از لحاظ مقیاس و مدیریتی عمل میکنند و
بانکهای از بدو تأسیس خصوصی به طور میانگین کارآمدتر بوده و بانکهای دولتی نیز بیشترین ناکارایی مدیریتی و مقیاس را به خود
اختصاص دادهاند که میتوان یکی از دالیل آن را مطالبات معوق دانست.
نیلچی و همکاران )۲017( 6با استفاده از تحلیل پوششی دادههای چندبخشی و با نگاهی به ساختار فعالیت بانکها در ایران ،مدلی
متشکل از پنج بخش مختلف ارائه کردهاند که جریان امور در بانکها را به تصویر میکشد .در این مدل متغیرهای ورودی شامل هزینه
عملیاتی ،هزینه آموزش ،هزینه تبلیغات ،کارانه مدیریت ،هزینه غیرعملیاتی بوده و محصوالت میانی شامل درآمد غیرمشاع ،انواع
سپرده ها ،درآمد مشاع و معکوس مطالبات غیرجاری و متغیر خروجی سود خالص میباشد .این مدل در  ۲10شعبه یکی از بانکهای
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گلبازخانیان پور و همکاران )۲013( 3بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در سال ( 1388شامل  7بانک پارسیان،

ً
کشور نشان میدهد که با وجود کارایی نسبتا قابل قبول در زمینه جذب منابع و مدیریت ،کارایی بخشهای خدمات ،تخصیص منابع و
سودآوری با مشکل جدی مواجه است و باال بودن میزان مطالبات غیرجاری به عنوان خروجی نامطلوب ،ناکارایی کلی و مدیریتی را به دنبال
خواهد داشت
فالح مهرجردی و همکاران )۲016( 1با استفاده از مدلهای چند دورهای تحلیل پوششی دادهها کارایی فنی و تخصیصی بانکهای خصوصی
و دولتی در ایران را با بهکارگیری دادههای سال  1387-1391مورد ارزیابی قرار دادهاند .در این تحقیق عوامل مؤثر بر کارایی را نیز شناسایی
کردند و راهکارهای الزم جهت ارتقای سطح کارایی برای بانکهای ناکارآمد ارائه شده است .نتایج حاکی از آن بود که بانکهای پارسیان
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و صنعت و معدن در میان بانکهای منتخب دارای بهترین عملکرد میباشند.
قلی زاده و شالیاری )۲017( 2در مقاله ای اثرگذاری بلند مدت و کوتاه مدت متغیرهای اقتصادی مانند نرخ رشد سهام ،نرخ بیکاری و نرخ
رشد تسهیالت و  ...را بر ریسک اعتباری سیستم بانکی کشور در بازه  1379-1395با استفاده از مدل ARDL

بررسی کردهاند .نتایج نشان

میدهد نرخ رشد شاخص قیمت سهام بیشترین تأثیر را بر ریسک اعتباری بانکها داشته است.

راعی و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،1بهار  ،1401صفحه55-76 :

زمانی و همکاران ( )۲017به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته در محیط
دادههای تابلویی پویا طی سالهای  1388-1393میپردازد .نتایج نشان میدهد نوسان نرخ ارز اثر منفی و معنیداری بر بازده داراییهای
بانک خواهد داشت همچنین عاملی تأثیرگذار و مثبت در افزایش ریسک اعتباری بانک میباشد.
امیری )۲018( 3به اندازهگیری کارایی  15بانک منتخب ایران به تفکیک بانکهای خصوصی ،دولتی و دولتی خصوصی شده طی دوره
زمانی  1394-1385با روش تحلیل پوششی دادهها میپردازد .در مرحله بعد با استفاده از مدلهای پانل تأثیر متغیرهای درون بانکی و
کالن بر روی کارایی بررسی شده است .بر اساس نتایج پژوهش ،نااطمینانی نوسانات تغییر نرخ ارز و تورم ،تأثیر منفی بر کارایی بانکهای
ایران دارند .همچنین نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز نیز با کارایی بانکهای ایران رابطه منفی و معناداری دارد .کاهش داراییهای ثابت و
هزینههای عملیاتی و حرکت به سمت خصوصی شدن جهت افزایش کارایی بانکهای ایرانی در این تحقیق نتیجهگیری شده است.
قلی زاده و گلزاریان پور ( )۲019به بررسی اثر قیمت مسکن بر مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی ایران پرداختهاند و از یک مدل پانل
پویا برای  15بانک در بازه زمانی  1384-1395با روش گشتاور تعمیمیافته استفاده کرده است .مطالعات نشان داده است تغییرات قیمت
مسکن و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معناداری بر مطالبات غیرجاری دارند .همچنین بین کل تسهیالت اعطایی بخش
مسکن و نسبت مطالبات غیرجاری ارتبا معناداری وجود نداشته است.
رودری و همکاران )۲0۲0( 4به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز و سهام بر کارایی تسهیالت اعطایی به بخش کشاورزی طی دوره زمانی
 1384-1396پرداختهاند .نتایج نشان میدهد نوسانات کوتاهمدت ارز تأثیر معناداری بر کارایی تسهیالت ندارد اما نوسانات بلندمدت آن
فارغ از رژیم کارایی ،تأثیر منفی و معنادار دارد .همچنین نوسانات شاخص سهام تنها در بلندمدت و در شرایط رژیم باالی کارایی تأثیر
مثبت و معنادار دارد .چرخههای تجاری نیز فارغ از رژیم کارایی تأثیر منفی و معنادار دارد .میزان واردات محصوالت کشاورزی نیز در رژیم
باالی کارایی تأثیر منفی و معنادار دارد.
شرمن و گلد )1985( 5اولین مطالعهی واحدهای بانکی به روش تحلیل پوششی دادهها را در مورد  11شعبه از بانکهای پسانداز آمریکا
انجام دادند .نتایج محاسبه کارایی تولید بیانگر این بود که فقط  6شعبه کارایی  100داشتهاند ( 4۲%نمونه) و علل ناکارایی شعب دیگر
ضعف مدیریت ،اندازه شعبه ،تعداد کارکنان و هزینههای عملیاتی بوده است.
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شیل )۲001( 1در مطالعهای تحت عنوان تمتغیرهای نامطلوب در محاسبه کارایی» به این موضوع میپردازد که در تعدادی از برنامههای
تولید ،خروجیهای نامطلوب در مدل تولید وجود دارد که باید به حداقل رسیده و در محاسبه کارایی لحاظ شوند.
در مطالعهای که توسط فوکویاما و وبر )۲008( 2تحت عنوان تکارایی بانکهای ژاپنی و قیمتهای سایه» انجام شد ،کارایی بانکهای
ژاپن با درنظرگرفتن مطالبات غیرجاری برای بانکهای ژاپنی انجام شد .مدل مورد استفاده بر اساس تابع فاصله خروجی جهتدار معرفی
شده توسط فار میباشد که با استفاده از  DEAو یک روش خطی پارامتریک تخمین زده میشود .با توجه به نتایج کارایی به این نتیجه
رسیدند که مطالبات غیرجاری نباید در بررسی کارایی بانکهای ژاپن نادیده گرفته شود.
تو )۲016( 3در پژوهشی در چین کارایی بانکهای چین را در بازه زمانی  ۲014-۲003با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها در
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مورد  ۲5بانک چین مورد بررسی قرار داده است .نتایج نشان داد بعد از اصالح ساختار بانکهای چین در سال  ۲003کارایی آنها به
طور چشمگیری افزایش یافته است .در این مطالعه کارایی بانکها بدون مطالبات غیرجاری و با درنظرگرفتن مطالبات غیرجاری به عنوان
خروجی نامطلوب ارزیابی شده است.

در بازه زمانی  ۲007-۲000را بر اساس تابع فاصله جهت راسل مورد ارزیابی قرار میدهد و خروجیهای نامطلوب مانند مطالبات
غیرجاری را در نظر میگیرد .نتایج تحقیق نشان میدهد که مطالبات غیرجاری تأثیر قابل توجهی بر عملکرد بانک خواهد داشت و در
طی زمان سطح ناکارایی ناشی از مطالبات غیرجاری در حال افزایش بوده است و نگرانی زیادی در مورد ترازنامه بانکهای ژاپن که
نیازمند تجدید ساختار با حجم زیادی از مطالبات غیرجاری میباشند ،وجود دارد.
احمد و نور )۲011( 5در مطالعهای به بررسی کارایی  78بانک اسالمی در  ۲5کشور جهان در سالهای  ۲009-199۲با استفاده از
مدل تحلیل پوششی دادهها میپردازد .نتایج نشان میدهد کارایی بانکهای اسالمی مورد مطالعه در طی بحران مالی در حال افزایش
بوده است .سپس نمرات کارایی به دست آمده در مرحله اول به عنوان متغیر وابسته در مدل رگرسیون توبیت استفاده میشود و نشان
میدهد کارایی به طور قابل توجهی به نسبت هزینههای عملیاتی به داراییها ،اندازه ،حقوق صاحبان سهام ،نسبت مطالبات غیرجاری به
کل وامها ،بحران مالی و  GDPمرتبط است.
اندریس و اورسو )2016( 6پژوهشی با عنوان "بحرآنهای مالی و کارایی بانکی :مطالعه تجربی بانکهای اروپایی" انجام دادند .این
مقاله از تکنیک مرز تصادفی ( )SFAبرای مشخصکردن کارایی پرداخته و سپس بررسی تفاوتهای تأثیر بحران مالی جهانی بر کارایی
 783بانک تجاری اتحادیه اروپا در دوره  ۲004-۲010استفاده کرده است .نتایج نشان میدهد که بحران در سال  ۲009باعث کاهش
چشمگیر کارایی شده است و در کل بانکهای بزرگتر نسبت به سایر بانکها نمرات کارایی بیشتری داشتهاند.
الگات و نیاندما )۲016( 7به بررسی تأثیر آزادسازی ارز خارجی بر عملکرد مالی بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
کنیا پرداختند .در این تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون آنی استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که رابطه مثبت و معنیداری بین
نرخ ارز و شاخص عملکرد مالی بانکها وجود دارد و به شدت بر سودآوری بانک مؤثر است.
اوساندینا و همکاران )۲016( 8به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر عملکرد بانکهای نیجریه پرداختند .نتایج حاکی از آن است که اثر
نوسانات نرخ ارز بر سودآوری بانک معنیدار نبوده و بر نقدینگی بانک اثر معنیدار و منفی دارد.
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تأثیر زمان -مقیاس نوسانات بازارهای دارایی بر کارایی شبکه بانکی کشور با تاکید بر تغییرات رژیمی

باروس و همکاران )۲01۲( 4کارایی فنی بانکهای ژاپن (در حدود  130بانک) را با فرض بازده متغیر به مقیاس و بازده ثابت به مقیاس

ژو و ژاو )۲017( 1در تحقیقی با عنوان تتحلیل کارایی بانکهای تجاری چین با درنظرگرفتن خروجی نامطلوب تحت مدل تحلیل پوششی
دادهها سوپر  »SBMکارایی  1۲بانک تجاری چین را با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههای مالم کوئیست در طی بازه زمانی ۲013-
 ۲005مورد بررسی قرار دادهاند.
بتیر و همکاران ،)۲017( 2در پژوهشی کارایی فنی و تخصیصی بانکهای ترکیه در سالهای  ۲013-۲005را با استفاده از تحلیل پوششی
دادهها ارزیابی کردهاند .بانکها در این پژوهش به دو دسته متعارف (شامل بانکهای دولتی ،خصوصی و خارجی) و بانکهای مشارکتی
تقسیم شدند .طبق نتایج حاصل شده در هر دو گروه ،کارایی فنی بیشتر از کارایی تخصیصی میباشد و بانکهای مشارکتی کاراتر میباشند.
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در ادامه نیز با استفاده از رگرسیون توبیت عوامل مؤثر بر کارایی مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج نشان می در حالی که هزینهها و کیفیت
وام با کارایی بانکهای معمولی رابطه منفی دارد ،با کارایی بانکهای مشارکتکننده رابطه مثبت معناداری دارد .همچنین متغیرهای خارجی
مانند تورم با کارایی هر دو نوع بانک رابطه منفی معناداری دارند.
بانای و واگو )۲018( 3تأثیر قیمت مسکن بر افزایش ریسک بانک ها را با استفاده از مدل پانل پویا با اثرات ثابت مورد بررسی قراردادند.
نتایج نشان میدهد که هرچه سهم وامهای اعطایی مسکن بیشتر باشد ،باعث افزایش اثر قیمت مسکن بر ریسک بانک میگردد.

راعی و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،1بهار  ،1401صفحه55-76 :

گاسوامی و همکاران )2019( 4در پژوهشی با عنوان "عناصر کارایی بانکی در هند :یک تحلیل دومرحلهای" به سنجش کارایی فنی بانکها
در هند و بررسی عوامل تعیینکننده آن پرداختند .در این تحقیق برای محاسبهی کارایی فنی ،تحلیل پوششی دادههای  Malmquistورودی
محور با فرض بازده متغیر به مقیاس استفاده شده است .در مرحلهی بعد اعداد کارایی به عنوان متغیر وابسته همراه با متغیرهای مستقل اندازه
بانک ،سرمایه ،ریسک نقدینگی ،بازده داراییها ( ،)ROAنرخ بهره ،ریسک اعتباری و تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار گرفت .نتایج
نشان میدهد که ریسک نقدینگی ،بازده داراییها با کارایی ارتبا مثبت و ریسک اعتباری و تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی بر کارایی فنی
دارند ،در حالی که رابطهی اندازه بانکها ،نرخ بهره و سطح سرمایه با کارایی بانکها معنادار نبود.
پرتوی و ماتوسک  )2019( 5در مطالعهای با عنوان تکارایی بانکی و مطالبات غیرجاری :شواهدی از کشور ترکیه» کارایی فنی و تخصیصی
بانکهای ترکیه را از دوره دسامبر سال  2003تا دوره دسامبر سال  2017تحت فرضیه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس با استفاده از الگوی
تحلیل پوششی داده با تمرکز بر مطالبات غیرجاری به عنوان خروجی نامطلوب محاسبه نموده است

 -3روششناسی پژوهش
در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نوسانات داراییهای مختلف (ارز ،سهام و مسکن) در کنار مؤلفههای اندازه دولت و رشد اقتصادی بر
کارایی شبکه بانکی در دوره زمانی  1388-1399بهصورت فصلی خواهیم پرداخت .از آنجا که این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر و همحرکتی
میان نوسانات بازارهای دارایی و میزان کارایی شبکه بانکی میباشد ،از نظر نحوه گردآوری دادهها ،جزو تحقیقات توصیفی -همبستگی
طبقهبندی می شود .همچنین از آنجایی که با استفاده از مدل های ارائه شده از قبل به دنبال بررسی روابط متغیرها هستیم ،میتوان از منظر
هدف روش تحقیق ،جزو تحقیقات کاربردی دسته بندی کرد و از لحاظ ماهیت یک تحقیق کمی میباشد .نمونه مورد بررسی نیز شبکه
بانکی و نحوه نمونهگیری نیز نمونهگیری در دسترس میباشد .قلمروی مکانی تحقیق ،شبکه بانکی کشور شامل بانکهای بورسی و تعدادی
از بانکهای دولتی بوده و قلمروی زمانی آن دادههای مربو به سالهای  1388تا  1399با تواتر فصلی است.
در این تحقیق ابتدا با استفاده از با استفاده از رویکرد تبدیل موجک گسسته دابشیز 6نوسانات داراییهای مختلف بر اساس مقیاس -زمان7

استخراج میگردد .در ادامه با استفاده از الگوی تحلیل پوششی با دادههای بوتاسترپ ،کارایی شبکه بانکی استخراج میگردد .در نهایت
جهت تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش از الگوی مارکوف سوئیچینگ استفاده شده است.
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الزم به ذکر است کلیه اطالعات و دادههای پژوهش از گزارشات بانکی بانک مرکزی ،نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ،اطالعات سری

زمانی بانک مرکزی و همچنین اطالعات مربو به صورت مالی بانکها از نرمافزار بورس ویو 1و وبسایت تعدادی از بانکها استخراج
گردیده است.
 -3-1تبدیل موجک

با منتقل کردن یک سری زمانی به سایر فضاها ،خواصی از آن سری زمانی دیده میشود که در فضای زمان ،امکان رؤیت و بررسی آنها
وجود ندارد .به عنوان مثال یک سری زمانی پیچیده ،با استفاده از تبدیل فوریه میتواند به مجموعهای از توابع سینوس با فرکانسهای

مختلف تبدیل شود .تبدیل موجک با استفاده از توابع پایهای ،2یک سری زمانی را به فضای فرکانس میبرد و سپس سری زمانی را در
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زمان و مقیاسهای مختلف نشان میدهد .در تبدیل فوریه تابع سینوس تنها تابع پایهای است و در تبدیل موجک توابع پایهای (موجک
مادر) پیوسته و گسستهی متفاوتی وجود دارد با توجه به اینکه دادههای اقتصادی و مالی دادههای گسسته هستند در این تحقیق از تابع
موجک دابشیز که جزء توابع موجک گسسته است ،استفاده شده است.

∞

()1

𝑗0

∞

𝑓(𝑡) = ∑ 𝑠𝑗0,𝑘 𝜑𝑗,𝑘 (𝑡) + ∑ ∑ 𝑑𝑗,𝑘 𝜓𝑗,𝑘 (𝑡).
𝑘=1

𝑗=1

𝑘=1

که در فرمول فوق  𝑗0تعداد سطوح آنالیز یا مقیاسها و  Kمقدار حرکت درزمان در هر سطح را نشان میدهد .ضریب موجک نیز از روابط
زیربدست میآید:
()2

𝑠𝑗,𝑘 ≈ ∫ 𝜑𝑗,𝑘 (𝑡)𝑓(𝑡)𝑑𝑡.

()3

𝑑𝑗,𝑘 ≈ ∫ 𝜓𝑗,𝑘 (𝑡)𝑓(𝑡)𝑑𝑡.

که 𝑘 𝑠𝑗,را هموار سطح jام و 𝑘𝑑𝑗,ها را جزئیات سطح  jام مینامند.
استفاده از روش موجک در دادههای مالی مزایای عمدهای دارد که از جمله آنها میتوان به مطالعه مستقیم سریهای زمانی نامانا و
بررسی مدلها و رفتارهای مالی در مقیاس های زمانی متفاوت اشاره نمود .آنچه استفاده از الگوهای تبدیل موجک را نسبت به خانواده
آرچ مزیت میبخشد ،امکان بررسی نوسانات در بازههای زمانی مختلف می باشد که این مهم در الگوهای خانواده آرچ وجود ندارد و
این امکان را فراهم میسازد تا همحرکتی و همچنین تأثیرگذاری در بازههای کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت مورد ارزیابی قرار گیرد
(پازوکی و همکاران.)۲013 ،3
 -3-2الگوریتم بوتاسترپ در تحلیل کارایی

مفهوم کارایی به عنوان شاخص کلی عملکرد برای همه انواع فعالیتها نخستین بار توسط اجورث و پارتو فرمولبندی شدند .کارایی در
اقتصاد به صورت ماکزیمم نسبت قابل حصول میان خروجی و ورودی فرایند تولید محصول تفسیر میشود .روشهای مختلفی برای
ارزیابی کارایی وجود دارد که به طور کلی به دو دسته روشهای پارامتری و روشهای ناپارامتری تقسیم میشوند .روشهای پارامتری در
واقع به روشهایی اطالق میشود که در آنها ابتدا یک شکل خاص برای تابع تولید درنظر گرفته میشود ،سپس با یکی از روشهای
برآورد تابع که در آمار و اقتصادسنجی مرسوم است ،ضرایب پارامترها برآورد .در نقطه مقابل روشهای ناپارامتری قرار دارند که مبتنی بر

بهینه سازی ریاضی هستند و برای محاسبه کارایی نسبی مورد استفاده قرار میگیرند .در سال  1978چارنز ،کوپر و رودس)CCR( 4

تحلیل پوششی دادهها ( )DEAرا با توجه به تحقیقات اولیه فارل )1957( 5معرفی نمودند .در این روش برای تخمین تابع تولید به
پیش فرض خاصی در مورد شکل تابع نیاز نیست و کارایی یک بنگاه نسبت به سایر بنگاهها اندازهگیری میشود .در این روش سیستم

Charnes, Cooper and Rhodes
Farrell

4

1

5

2

Bourseview
Basis functions
3
Pazoki et al.
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تقریب هر تابع گسسته یا سری زمانی با استفاده از توابع موجک به صورت زیر به دست میآید:

تحت ارزیابی شامل  nواحد تصمیمگیری ) 𝑛𝑈𝑀𝐷  (𝐷𝑀𝑈1 , 𝐷𝑀𝑈2 , … ,میباشد که هر 𝑗𝑈𝑀𝐷  m ،ورودی ) 𝑗𝑚𝑥  𝑋 = (𝑥1𝑗 , 𝑥2𝑗 , … ,را
برای تولید  sخروجی ) 𝑗𝑠𝑦  𝑌 = (𝑦1𝑗 , 𝑦2𝑗 , … ,مصرف می نماید .در دنیای واقعی به علت استفاده از نمونه ،قادر به محاسبه بیشترین میزان
تولید شده از یک ورودی مشخص نیستیم؛ زیرا ما تنها یک نمونه از یک جامعه ناشناخته داشته و مرز کارای تولید جامعه ،نامشخص خواهد
بود .در واقع مرز  DEAوابسته به نمونه بوده و به آن حساس می باشد ،به طوری که با تغییر نمونه مرز قبلی فرو می پاشد .در این حالت
درصورت حذف و یا اضافه شدن تعداد مشاهدات ممکن است مقدار کارایی محاسبه شده نیز تغییر کند .اگر } 𝑛∗𝑃  {𝑃∗1 , 𝑃∗2 , … ,مجموعهی
نمرات کارایی بدست آمده باشد ،این نمرات کارایی با مشکالت وابستگی نمرات ،ناسازگاری ،عدم دقت و مشکالت ناشی از نمونههای
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کوچک مواجه هستند و همچنین طبق مطالعات تجربی گوناگون ،علیرغم این که نمرات کارایی به دست آمده واحدهای تصمیمگیر را کارا

نشان می دهد ،ممکن است که با نمرات کارایی واقعی فاصله داشته باشد .سیمار و ویلسون )1998( 1به منظور جلوگیری از همبستگی
نمرات کارایی و برآورد ناسازگار کارایی و همچنین به منظور جلوگیری از مشکالت ناشی از نمونههای کوچک از روش بوتاسترپ استفاده
نمودند  .در این روش ،نمرات کارایی مورد توجه قرار میگیرد و بوتاسترپ روی نمرات کارایی اصلی اعمال میشود و با توجه به این که
بوتاسترپ یک روش بازنمونهگیری است ،فقط ورودیها هستند که در نمونهی جدید تعدیل میشوند .یعنی نمونهی جدید از نمرات کارایی
اصلی که از حل مدل  DEAبه دست آمدهاند ،حاصل میشود .چنانچه مجموعهی نمرات کارایی اصلی } 𝑛∗𝑝  𝑃∗ = {𝑝∗1 , … ,باشد آنگاه
مجموعهی جدید نمرات کارایی

} 𝑛𝑏𝑝 𝑃𝑏 = {𝑝𝑏1 , … ,

به گونهای است که 𝑛  .𝑝𝑏𝑖 ∈ 𝑃∗ 𝑖 = 1, … ,با توجه به این موضوع ،میتوان روش

راعی و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،1بهار  ،1401صفحه55-76 :

بوتاسترپ را به صورت زیر انجام داد.
 .1تعدیل ماتریس ورودی 𝑋 توسط ماتریس 𝐷 به 𝑋 × 𝐷 = ∗ 𝑋 ،که در آن 𝐷 یک ماتریس قطری است که روی قطر اصلی آن به ترتیب
نمرات کارایی اصلی قرار گرفتهاند.
.۲

برای هر 𝑡𝑈𝑀𝐷 (𝑛 :)𝑡 = 1, … ,

الف) جابجایی  𝑛 − 1نمره کارایی از مجموعه ∗𝑃 و بدست آوردن مجموعهی جدید از نمرات جدید به صورتی که
()4

𝑃𝑏𝑡 = {𝑝𝑏1 , … , 𝑝∗𝑡 , … , 𝑝𝑏𝑛 } , 𝑝𝑏𝑖 ∈ 𝑃∗ 𝑖 = 1, … , 𝑛.

یعنی ،به جز 𝑡امین نمره ،بقیه جابجا شدهاند.
ب) ساختن ماتریس ورودی جدید ∗ 𝑋 ×

−1

] 𝑡𝑏𝐷[ = 𝑏𝑡𝑋 که در آن 𝑡𝑏𝐷 یک ماتریس قطری 𝑛 × 𝑛 میباشد که روی قطر اصلی آن مقادیر

نمرات کارایی بوتاسترپ شده به ترتیب 𝑡𝑏𝑃 قرار دارد.
ج) کارایی تکنیکی 𝑡 امین  DMUرا نسبت به نمونهی جدید با متغیرهای 𝑏𝑡𝑋 و 𝑌 با استفاده از مدل  DEAمحاسبه میکنیم و نمرهی کارایی
بوتاسترپ شدهی 𝑡∗𝑏𝑝 را بدست میآوریم.
∗𝐵𝑝  {𝑝1∗𝑡 , … ,را برای 𝑡امین  DMUبه دست میآوریم.
حال اگر مراحل الف تا ج را  Bبار تکرار کنیم ،نمرات کارایی بوتاسترپ شدهی } 𝑡
∗𝐵𝑝  𝒫𝑡 = {𝑝1∗𝑡 , … ,و
 . 3توزیع تجربی نمرات کارایی اصلی را میتوان با استفاده از توزیع نمرات کارایی بوتاسترپ شدهی } 𝑡

=𝑡

𝑛  1, … ,تخمین زد .در کل تعداد  B×nتعداد نمره کارایی بوتاسترپ شده در این روش داریم .نکنه قابل توجه این است که در استفاده
این روش میتوان شاهد عدم کارایی کامل (عدم وجود عدد یک در نمرات کارایی محاسبه شده) بود (سیدنورانی و عبادی.)۲019 ،2
 -3-3مارکوف سوئیچینگ

یکی از متداولترین مدلسازیها در اقتصادسنجی بر پایه متدولوژی باکس و جنکیز 3و تکیه بر مقادیر گذشته سری زمانی و جمالت خطای
استوکاستیک میباشد که مدل کلی آن به با عنوان ) ARMA (p,qبه صورت زیر میباشد:

Box-Jenkins methodology

3

Simar and Wilson
Seyednourani and Ebadi

1
2

𝑞

()۵

𝑝

𝑦𝑡 = 𝛼𝑡 + ∑ 𝛼𝑡 𝑦𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑗 𝜖𝑡−1 .
𝑗=0

𝑖=1

با وجود کاربرد فراوان رابطه ( ،)۵پارامترهای این مدل در طول زمانی ثابت فرض میشوند .به عبارت دیگر در طول زمان به صورت
خطی تعدیل میشود .اما بیشتر متغیرهای اقتصادی در طول زمان به صورت خطی تعدیل نمیشوند .در روشهای خطی تغییرات نامتقارن
متغیرهای اقتصادی در نظر گرفته نمیشود و این مسئله باعث افزایش رغبت محققین برای استفاده از مدلهای غیرخطی با انعطافپذیری
بیشتر میگردد .در مدلهای غیرخطی فرض بر این است که رفتار متغیری که مدلسازی روی آن انجام میگیرد در وضعیتّهای مختلف
متفاوت بوده و تغییر میکند.
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در واقع مدلهای تغییر رژیمی مدلهای سری زم انی هستند که مقادیر متفاوتی در تعداد مشخصی رژیم به پارامترها اختصاص میدهند.
مدلهای تغییر رژیمی به دو گروه مدلهای آستآنهای و مدلهای مارکوف سوئیچینگ تقسیم میشوند .اختالف اولیه بین این دو رهیافت
در چگونگی مدلسازی تکامل فرایند رژیمی است .در مدلهای آستآنهای فرض میشود که تغییر رژیم بهوسیله مقدار متغیرهای مشاهده
شده در ارتبا با یک آستانه مشاهد نشده ایجاد شده است .در مدلهای مارکوف سوئیچینگ فرض میکنند که تغییرات رژیم بر اساس
تصمیمات اقتصادی و ...دچار شکستهای ساختاری متعدد معنیداری می شوند و در نتیجه آن ،الگوی رفتاری ارتبا بین متغیرهای
اقتصادی طی زمان متحول شده و رابطه جدیدی بین آنها شکل میگیرد .در بررسی رفتاری این متغیرها با استفاده از روشهای خطی،

طبیعی خواهد بود که به جای استفاده از یک مدل برای میانگین شرطی متغیر وابسته از چندین مدل استفاده شود (کوان )2002 ،1و یا در

صورت برابری واریانس جمالت اخالل در مدلها ،آنها را در قالب یک مدل سازماندهی کرد بهطوری که شکستها در آن مورد توجه
قرار بگیرند .با این وجود در این رویکرد ،دورههای مبتال به شکستهای ساختاری با تعداد محدود و به صورت برونزا مشخص میشود
در حالی که در عالم واقع امکان تغییر در هر نقطه از زمان و به هر تعداد برای سریهای زمانی وجود دارد .عالوه بر این ،در تخمین
جداگانه همه اطالعات کامل حاصل از نمونه در تمام مدلها لحاظ نمیشود و امکان تلفیق مدلهای مختلف برای ایجاد یک مدل
استاندارد نیز به دلیل تفاوت واریانس نمونهها همیشه وجود ندارد .در مقابل مدلهای چرخش مارکف به عنوان مدلهای غیرخطی قادر
هستند الگوی رفتاری ،دگرگونی (تغییر وضعیت) در طی زمان را برای دادهها به صورت درونزا مدلسازی کنند.
در الگوی مارکف -سوئیچینگ فرض میشود که یک متغیر پنهان 𝑡𝑠 وجود دارد که از زنجیره مرتبه اول مارکف تبعیت میکند .متغیر 𝑡𝑠 به
طور مستقیم قابل مشاهده نیست ،اما رفتار متغیر وابسته 𝑡𝑦 عالوه بر متغیرهای مستقل ،متغیرهای باوقفه ،جزء اخالل به متغیر 𝑡𝑠 نیز
وابسته است به طوری که هم میانگین و هم واریانس آن میتواند همراه با تغییر رژیم ،تغییر یابد .در واقع ،متغیر وضعیت 𝑡𝑠 چنانچه
میانگین و واریانس آن دارای مقادیر بیشتری نسبت به سایر رژیمها باشد ،نشاندهنده رژیم باال و به همین ترتیب مقادیر میانگین و واریانس
کمتر آن بیانگر رژیم پایین است .به طور مثال ،چنانچه متغیر وابسته ،رشد اقتصادی باشد ،رژیم باالی آن بیانگر سطوح باالی رشد
اقتصادی که همان رونق اقتصادی است ،خواهد بود و رژیم پایین آن ،مقادیر و سطح پایین رشد اقتصادی را که رکود اقتصادی است،
نشان میدهد .با توجه به اینکه در پژوهش حاضر ،متغیر وابسته (درونزا) ،کارایی شبکه بانکی است ،رژیمها نشاندهنده سطوح مختلف
کارایی شبکه بانکی است که بر اساس تعداد رژیمها میتواند به سطوح باال و متوسط و پایین کارایی شبکه بانکی تعبیر شود .همچنین
متغیر وضعیت میتواند مقادیر یک تا  Nوضعیت را شامل شود که بر اساس مقادیر معیارهای اطالعاتی و همچنین نسبت درستنمایی و
معناداری ضرایب ،تعیین میشود .اگر در م دل اولیه موردنظر ،متغیرهای توضیحی و متغیر وابسته به صورت تاخیری در سمت راست
مدل ظاهر شوند با توجه به اینکه ضرایب متغیرها نیز میتوانند در رژیمهای مختلف متفاوت باشند در این صورت میتوان یک حالت
تعمیمی برای مدلهای چرخشی مارکف خود توضیح با متغیر توضیحی وقفه دار به صورت رابطه ( )6تعریف کرد.
𝑞

()6

𝑝

𝑦𝑡 = 𝑐(𝑠𝑡 ) + ∑ 𝑎𝑖 (𝑠𝑡 ) + 𝑦𝑡−1 + ∑ 𝛽(𝑠𝑡 )𝑥𝑡−𝑗 + 𝜖𝑡 (𝑠𝑡 ).
𝑗

𝑖

Kuan

1
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زنجیره مارکوف صورت میگیرد .بسیاری از متغیرهای اقتصادی در طول زمان تحت تأثیر مسائلی همچون بحرآنهای مالی ،سیاسی،

در رابطه فوق 𝑦𝑡 ،وابسته 𝑥𝑡 ،متغیر مستقل c ،عرض از مبدا و 𝑡𝜖 جزء اخالل مدل است .تمامی عناصر سمت راست رابطه ( )4از متغیر
تغییر رژیم با وضعیت 𝑡𝑠 تبعیت میکنند .در ادبیات مربو به مدلهای چرخشی مارکف برای نشان دادن رژیمی بودن قسمت عرض از مبدا
از نماد  ،Iضرایب خود توضیح (همچنین ضرایب وقفههای توزیعی متغیر مستقل) از نماد  ،Aقسمت واریانس مدل از نماد  Hو برای تعداد
رژیمها از نماد  Nاستفاده میشود .مثال در مورد متغیر رشد اقتصادی ،وقتی 𝑡𝑠 دو حالت  1و  2بگیرد ،این دو حالت وضعیتهای اقتصادی
رکود و رونق را نشان خواهند داد .بر همین اساس یک مدل  Nرژیمی خود توضیح ( ARاز مرتبه  )Pهمراه با متغیر توضیحی وقفهدار (از
مرتبه  )qرا با نماد ) MS(N)_ARX(p,qنشان میدهند .در نتیجه مدل ارائه شده در رابطه ( )6به یک مدل چرخشی  Nرژیمی ،خود توضیح
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از مرتبه  ،pهمراه با متغیر توضیحی وقفه دار از مرتبه  ،qاشاره دارد که در آن عرض از مبدا مدل ،ضرایب قسمت خودتوضیح ،ضرایب
متغیرهای مستقل وقفهدار و همچنین واریانس مدل در هریک از رژیم ها منحصربهفرد خواهد بود .مدلهای مارکوف -سوئیچینگ را با توجه
به اینکه کدام قسمت مدل خودرگرسیون وابسته به رژیم باشد و تحت تأثیر آن انتقال یابد ،میتوان به انواع مختلف تقسیمبندی کرد .مدلهایی

که در مطالعات اقتصادی بیشتر مورد توجه است را میتوان در چهار حالت مختلف :مدلهای مارکوف -سوئیچینگ در میانگین ()1MSM

 ،مدلهای مارکوف -سوئیچینگ در عرض از مبداء ( ، )MSI2مدلهای مارکوف -سوئیچینگ در پارامترهای مدل خودرگرسیون ( )3MSAو
مدلهای مارکوف -سوئیچینگ در واریانس جز اخالل ( )MSH4طبقهبندی کرد.
راعی و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،1بهار  ،1401صفحه55-76 :

𝐼𝑆𝑀 → ) 𝑡𝑠(𝑓 =
𝐴𝑆𝑀 → ) 𝑡𝑠(𝑓 =
.
𝐻𝑆𝑀 → ) 𝑡𝑠(𝑓 =
𝑀𝑆𝑀 → ) 𝑡𝑠(𝑓 =

()7

𝐼
𝑖𝐴
→ 𝑡𝜖 𝑦𝑡 = 𝐼 + ∑ 𝐴𝑖 𝑌𝑡−𝑖 +
) 𝑡𝜖(𝑟𝑎𝑣
𝑖=1
𝜇{
𝑦
𝑝

در مدلهای چرخشی مارکف ،متغیر 𝑡𝑠 قابل مشاهده نیست؛ از این رو ،نمیتوان مشخص کرد که در زمان  tدقیقا در کدام رژیم یا وضعیت
قرار داریم ،اما میتوان گفت احتمال اینکه در رژیم 𝑡𝑠 باشیم ،چقدر است .تعیین وضعیت 𝑡𝑠 بهوسیله توابع احتمال انتقالی یک فرآیند
محدود (متناهی) 𝐾 وضعیتی مارکف با گسستگی زمانی صورت میگیرد؛ به این مفهوم که بر اساس زنجیره 𝐾 وضعیتی مارکف ،متغیر
گسسته 𝑡𝑠 تابعی از مقادیر گذشته خودش است که برای سادگی ،فرض میشود زنجیره مارکف از نوع مرتبه اول است.
()8

.

) 𝑠𝑡 ∈ {1,2, … , 𝐾}, 𝑃(𝑠𝑡 = 𝑗|𝑠𝑡−1 = 𝑖, 𝛺𝑡−1
𝑗𝑖𝑃 = )𝑖 = 𝑃(𝑠𝑡 = 𝑗|𝑠𝑡−1 = 𝑖, 𝛺𝑡−1 ) = 𝑃(𝑠𝑡 = 𝑗|𝑠𝑡−1
𝑘

}𝐾 { ∑𝑗=1𝑃𝑖𝑗 = 1 ∀ 𝑖, 𝑗 ∈ {1,2, … ,

با کنار هم قراردادن این احتماالت در یک ماتریس  ،K*Kماتریس احتمال انتقاالت ( )Pبه دست میآید که هر عنصر آن ) 𝑗𝑖𝑃( احتمال
انتقال از وضعیت  iبه وضعیت  jرا نشان میدهد.
𝑃𝑘1
𝐾
𝑃𝑘2
≤ 𝑗𝑖𝑃 ≤ , ∑ 𝑃𝑖𝑗 = 1. ∀ 𝑖, 𝑗 ∈ {1,2, … , 𝐾} ,0
] ⋮
𝑃𝑘𝑘 𝑗=1

()9

⋯
…
⋱
⋯

𝑃21
𝑃22
⋮
𝑘𝑃2

𝑃11
𝑃12
⋮ [
𝑘𝑃1

با فرض اینکه 𝑡𝜀 از یك توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس رژیمی ) 𝑡𝑠(  𝜎2پیروی کند ()) 𝑡𝑠( )𝜀𝑡 ∼ 𝑁(0, 𝜎2؛ احتمال وقوع 𝑡𝑦ها در
رژیمهای مختلف به صورت رابطه ( )1۰خواهد بود .در رابطه ( 𝜋(𝑠𝑡 ) ،)1۰و ) 𝑡𝑠(  𝜎2به ترتیب میانگین شرطی و واریانس متغیر 𝑡𝑦

بوده

که هر دو تابعی از متغیر وضعیت 𝑡𝑠 هستند.
2

()1۰

.

)

)) 𝑡𝑠(𝜋 −(𝑦𝑡 −
) 𝑡𝑠( 2𝜎2

(

𝑝 𝑥𝑒

1
𝜋𝜎(𝑠𝑡 )√2

= ) 𝑓(𝑦𝑡 |𝑠𝑡 , 𝛺𝑡−1

 -4یافتههای پژوهش
پیش از برآورد الگوی اصلی پژوهش ،در ابتدا الزم است الگوی پژوهش معرفی و تصریح گردد:

4
Markov switching heteroscedasticity
model

1

Markov switching in mean
Markov switching in intercept
3
Markov switching autoregressive model
2

) 𝑡𝑠(𝐺𝐸𝐹𝐹𝑡 = 𝐶(𝑠𝑡 ) + 𝑅𝐸𝑋𝐶1(𝑠𝑡 ) + 𝑅𝐸𝑋𝐶2(𝑠𝑡 ) + 𝑅𝑆𝑇𝑂𝐶𝐾1(𝑠𝑡 ) + 𝑅𝑆𝑇𝑂𝐶𝐾2(𝑠𝑡 ) + 𝑅𝐻𝑂𝑈1
+ 𝑅𝐻𝑂𝑈2(𝑠𝑡 ) + 𝐺𝐺𝐷𝑃(𝑠𝑡 ) + 𝐺𝐺𝑆𝐼𝑍𝐸(𝑠𝑡 ) + 𝐺𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝐸𝑆𝑇(𝑠𝑡 ) + 𝜖(𝑠𝑡 ).

()11

𝐾

∑ 𝑃𝑖𝑗 = 1 . ∀ 𝑖, 𝑗 ∈ {1,2, … , 𝐾} ,0 ≤ 𝑃𝑖𝑗 ≤ 1
𝑗=1

در رابطه فوق:
𝑡𝐹𝐹𝐸𝐺  :رشد کارایی شبکه بانکی.
 : 𝑅𝐸𝑋𝐶1سطح نخست تجزیه نرخ ارز (نوسانات کوتاهمدت نرخ ارز).
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 : 𝑅𝐸𝑋𝐶2سطح دوم تجزیه نرخ ارز (نوسانات بلندمدت نرخ ارز).
 : 𝑅𝑆𝑇𝑂𝐶𝐾1سطح تجزیه نخست شاخص بازار سهام (نوسانات کوتاهمدت بازار سهام).
 : 𝑅𝑆𝑇𝑂𝐶𝐾2سطح تجزیه دوم شاخص بازار سهام (نوسانات بلندمدت بازار سهام).
 : 𝑅𝐻𝑂𝑈1سطح تجزیه نخست شاخص قیمت مسکن (نوسانات کوتاهمدت بازار مسکن).
 : 𝑅𝐻𝑂𝑈2سطح تجزیه دوم شاخص قیمت مسکن (نوسانات بلندمدت بازار مسکن).
𝐸𝑍𝐼𝑆𝐺𝐺  :رشد اندازه دولت (نسبت مجموع مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی).
𝑇𝑆𝐸𝑅𝐸𝑇𝑁𝐼𝐺𝐺  :رشد نرخ سود بینبانکی.
𝑡𝑠  :متغیر وضعیت.
𝐶  :عرض از مبدا وابسته به رژیم.
𝑡𝜖  :جمالت پسماند وابسته به رژیم.
در پژوهش حاضر کلیه متغیرهای توضیحی بهصورت وابسته به رژیم میباشند و تأثیر آنها در سطوح و رژیمهای مختلف کارایی شبکه
بانکی مورد بررسی قرار گرفته است .در ابتدا کارایی شبکه بانکی با توجه به ورودی سپردهها ،کل دارایی و هزینههای عملیاتی و همچنین
خروجیهای سود قبل از مالیات ،تسهیالت اعطایی و مطالبات غیرجاری با رو یکرد ورودی محور در شکل ( )1ارائه شده است .شایان
ذکر است در این مطالعه به تبعیت از هالینگزورث و اسمیت ،)۲003( 1مشخصه بازدهی متغیر نسبت به مقیاس ( )VRSمورد استفاده
قرار گرفته است .آنها اشاره میکنند هنگام استفاده از نسبتها  ،DEAباید مدل تحت فرض  VRSاستفاده شود ،در غیر این صورت،
امکان دارد که نتایج نادرستی حاصل آید .به عالوه ،از فرمول ورودی محور  DEAاستفاده شده است ،زیرا در این حالت ،با ثابت نگهداشتن
مقادیر ورودی ،مقادیر خروجی بهینه میشود .مزیت الگوی تحلیل پوششی داده بوتاسترپ نسبت به رو یکرد متداول در برآورد کارایی
با لحاظ مقادیر تورش تصحیح شده میباشد که این مهم ،از طریق تکرار و باز نمونهگیری در مقیاس بزرگ ،صورت میپذیرد .بر همین
اساس ،در ادامه در شکل ( ،)1روند کارایی شبکه بانکی نشان داده شده است.
در شکل ( )1مقادیر واقعی کارایی برآورد شده ارائه شده است اما با توجه به فصلی بودن مشاهدات بایستی تعدیل فصلی نیز صورت
پذیرد .در ادامه در شکل ( )2کارایی شبکه بانکی تعدیل فصلی شده با استفاده از رو یکرد ترامو-سیتز 2ارائه شده است .3بر اساس شکل
( ،)2کارایی شبکه بانکی کشور دارای فراز و نشیب بوده است و میانگین کارایی شبکه بانکی کشور در دوره مورد بررسی حدود 56/1%
بوده است که نشان میدهد کارایی شبکه بانکی مناسب نبوده است .میانگین کارایی شبکه بانکی در سالهای افزایش تحریم (-1389
 )1399-1397 ،1393حدود  5۲%و در سالهای کاهش تحریم نیز حدود  60%بوده است و نشان میدهد به طور میانگین در

 3الزم بذکر است برای کلیه متغیرهای پژوهش تعدیل فصلی صورت گرفته است و
پس از تعدیل فصلی در الگوی مارکوف سویچینگ وارد شدهاند.

Hollingsworth and Smith
Tramo/Seats

1
2

تأثیر زمان -مقیاس نوسانات بازارهای دارایی بر کارایی شبکه بانکی کشور با تاکید بر تغییرات رژیمی

𝑃𝐷𝐺𝐺  :رشد اقتصادی.

سالهای تشدید تحریم کارایی شبکه بانکی کاهش داشته است .در ادامه در شکلهای ( )3تا ( )۵نوسانات داراییهای مختلف بر اساس
زمان-مقیاس ارائه شده است.
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شکل  -1روند کارایی شبکه بانکی.
Figure 1- Efficiency trend of the banking system.

راعی و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،1بهار  ،1401صفحه55-76 :
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شکل  -2روند کارایی شبکه بانکی – تعدیل فصلی.
Figure 2- Efficiency trend of the banking system–seasonally adjusted.

شکل  -3سطوح تجزیه نرخ ارز.
Figure 3- Exchange rate decompositions levels.

0.1
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شکل  -4سطوح تجزیه شاخص بازار سهام.

شکل  -5سطوح تجزیه شاخص قیمت مسکن.
Figure 5- Housing market index decompositions levels.

بر اساس شکلهای ( )4( ،)3و ( )۵در سطح سوم تجزیه برای تمامی داراییها روند هموار مشاهده میشود و نشان میدهد بایستی

تجزیه تا دو سطح صورت پذیرد .1قبل از برآورد الگوی پژوهش ،باید از مانا بودن متغیرهای پژوهش جهت جلوگیری از برآورد رگرسیون
کاذب ،اطمینان حاصل نمود .بدین منظور در جدول ( ،)1نتایج آزمون ریشه واحد فصلی کانوا -هانسن 2ارائه شده است.
از جمله موضوعاتی که الزم است قبل از برآورد الگو بررسی شود ،موضوع مانایی سری زمانی متغیرها است .بر اساس نتایج جدول
( ،)1تمامی متغیرهای پژوهش در سطح خطای  5%مانا میباشند .زیرا مقادیر آماره محاسباتی کوچکتر از مقدار آماره در سطح خطای
 %5میباشد و در چنین شرایطی فرض صفر مبنی بر عدم وجود ریشه واحد در دو حالت عرض از مبدأ و عرض از مبدأ و روند پذیرفته

بانکی از بخش دولتی در شرایط تحریم :کاربردی از الگوهای تبدیل موجک و

 1جهت مطالعه بیشتر به مطالعات "تاثیر نوسانات

مارکوف سویچینگ" و " تاثیر نوسانات نرخ ارز اسمی و چرخههای تجاری بر

نرخ ارز و سهام بر کارایی تسهیالت اعطایی به

مطالبات شبکه بانکی کشور با تاکید بر تغییرات رژیم و زمان-مقیاس" مراجعه شود.
Canova-Hansen

بخش کشاورزی"" ،مطالعه میزان تاثیر برخی
2

عوامل تعیین کننده مطالبات غیرجاری شبکه

تأثیر زمان -مقیاس نوسانات بازارهای دارایی بر کارایی شبکه بانکی کشور با تاکید بر تغییرات رژیمی

Figure 4- Stock market index decompositions levels.

میشود .همچنین متغیرهای نوسانات داراییها با توجه به اینکه در الگوی تبدیل موجک نوفهزدایی صورت میگیرد ،نیازی به انجام آزمون
مانایی وجود ندارد .در ادامه ،نتایج الگوی مارکوف سوئیچینگ ارائه شده است.
جدول  -1آزمون ریشه واحد فصلی.
Table 1- Seasonal unit root test.

متغیر
Geff
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Ggdp

ggsize

ginterest

فرضیه صفر

آماره محاسباتی

آماره در سطح معناداری  5درصد

0.744

1.01

0.681

0.817

0.822

1.01

0.828

0.837

0.813

1.01

0.81

0.817

0.679

1.01

0.628

0.817

عدم وجود ریشه واحد فصلی با عرض از مبدأ
عدم وجود ریشه واحد فصلی با عرض از مبدأ و روند
عدم وجود ریشه واحد فصلی با عرض از مبدأ
عدم وجود ریشه واحد فصلی با عرض از مبدأ و روند
عدم وجود ریشه واحد فصلی با عرض از مبدأ
عدم وجود ریشه واحد فصلی با عرض از مبدأ و روند
عدم وجود ریشه واحد فصلی با عرض از مبدأ
عدم وجود ریشه واحد فصلی با عرض از مبدأ و روند

راعی و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،1بهار  ،1401صفحه55-76 :

 -5نتایج الگوی اصلی پژوهش
قبل از تعیین تعداد رژیم و تعداد درجه خودرگرسیون باید لزوم استفاده از روشهای غیرخطی مانند الگوی انتقال رژیم مارکف مشخص
شود؛ بنابراین در ابتدا بایستی از وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای پژوهش اطمینان حاصل نمود .بر همین اساس در ادامه در جدول
( )2نتایج آزمون نسبت درستنمایی ارائه شده است:
جدول  -2نتایج آزمون تایید رابطه غیرخطی.
Table 2- Nonlinear relationship confirmation test results.

نتیجه

استفاده از الگوی غیرخطی تأیید میشود

سطح احتمال

مقدار آماره

0.000

69.38

آماره
)Chi^2(13

در گام بعد بایستی الگوی بهینه مارکوف سوئیچینگ انتخاب گردد .مدلهای مارکوف -سوئیچینگ با توجه به امکان تغییر در میانگین ،عرض
از مبدأ و ضرایب جمالت خودرگرسیون ایجاد میشوند .برای انتخاب مدل بهینه دارا بودن دو شر  ،ضروری است؛  -1باید فرضیه صفر
عدم تغییر رژیم در مدل قابل رد کردن باشد و  -2این مدل در میان سایر مدلهای احتمالی که شر اول در آنها محقق باشد از لحاظ معیار
آ کائیک مناسبتر باشد .برای تعیین بهینه رژیم در مدل  MSنیز از معیارهای اطالعاتی  SCو  AICاستفاده میشود .در این راستا الگوهای
متعدد تخمین زده شده است و الگوی )( MSIH(2مارکوف سوئیچینگ در عرض از مبدأ با واریانس متغیر) بهعنوان الگوی بهینه انتخاب
شده است .در ادامه در جدول ( )3نتایج الگوی مارکوف سوئیچینگ ارائه شده است.
با توجه به متغیرهای ذکر شده در معادله ( ،)11نتایج جدول ( )3ضرایب مربو به هر یک از متغیرها و معنیداری آنها را در وضعیتهای
مختلف کارایی شبکه بانکی نشان میدهد که به ترتیب به تشریح هر کدام از آنها خواهیم پرداخت.
بر اساس مطالعه همیلتون ،)1989( 1عرض از مبدأ با ضریب کوچکتر (  ،)𝑐0بیانگر رژیم پایین و عرض از مبدا با ضریب بزرگتر ،نشان-
دهنده رژیم متوسط و عرض از مبدا با بزرگترین ضریب نشاندهنده رژیم باال است .بنابراین ،عرض از مبدا صفر در پژوهش حاضر
نشاندهنده رژیم و سطح پایین کارایی شبکه بانکی و عرض از مبدا با ضریب بزرگتر (  )𝑐1نشاندهنده رژیم و سطح باالی کارایی شبکه
بانکی میباشد (درواقع ضرایب با اندیس  1نشاندهنده ی تأثیر متغیر در سطح باالی کارایی شبکه بانکی و بااندیس صفر تأثیر این متغیرها
در رژیم پایین کارایی شبکه بانکی میباشد) .نتایج جدول ( )3نشان میدهد نوسانات کوتاهمدت نرخ ارز در حالتیکه کارایی شبکه بانکی
در سطح و رژیم باال میباشد تأثیر منفی و معنادار دارد .در واقع بروز نوسانات نرخ ارز کوتاهمدت از یک سو میتواند بر قدرت خرید و
مخارج مصرفی خانوارها تأثیر منفی بگذارد که خود منجر به کاهش سطح پسانداز خانوارها و متعاقبا کاهش سپردهگذاری در بانک و

Hamilton

1

همچنین افزایش مطالبات غیرجاری میشود و از سوی دیگر بسته به میزان دارایی ارزی و بدهی ارزی بانکها بر جریانات وجوه نقد و
همچنین سود آنها تأثیر میگذارد که برآیند آنها تأثیر منفی و معنادار نوسانات کوتاهمدت ارز در رژیم باالی کارایی شبکه بانکی میباشد.
اما چنانچه نوسانات ارز در کشور ادامهدار و بلندمدت باشد فارغ از رژیم و سطح کارایی شبکه بانکی تأثیر منفی و معنادار دارد .نوسانات
کوتاهمدت شاخص بازار سهام در شرایطی که سطح کارایی شبکه بانکی پایین است تأثیر مثبت و معنادار داشته است .در واقع بازار سهام
بهعنوان یک بازار مکمل شبکه بانکی در حوزه تأمین مالی میباشد و بروز نوسانات کوتاهمدت در این بازار میتواند انگیزه سفتهبازی
اشخاص در بازار سهام را افزایش دهد و در نهایت این امکان وجود دارد که آورده نقدی سهامداران خرد متناسب با نرخ تورم در اقتصاد
افزایش یافته و از این طریق قدرت خرید اشخاص حقیقی حفظ گردد و در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت که مطالبات غیرجاری
شبکه بانکی افزایش نیابد و تأثیر مثبت بر کارایی شبکه بانکی داشته باشد .مهمتر اینکه خود بانکهای تجاری معموال اقدام به پذیرهنو یسی
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و خرید و فروش اوراق بهادار میکنند که میتواند بهعنوان یک منبع درآمدی برای بانک تلقی گردد .شواهد آماری در کشور نشان میدهد
در سالهایی که تحریم در کشور اوج گرفته است دولت به حمایت از بازار سهام پرداخته است و از این طریق با جذب نقدینگی از بخش
خصوصی و تأمین منابع مالی از طریق واگذاری و فروش سهامهای دولتی در قیمت باال میتواند بخشی از درآمدهای کاهش یافته خود
را جبران نماید و از این طریق بخشی از بدهی خود به شبکه بانکی را پرداخت کند که تأثیر بسزایی بر کارایی شبکه بانکی خواهدد
داشت.از دیگر دالیل میتوان به قابلیت تبدیل داراییهای بانک به اوراق بهادار اشاره کرد .ابتدا در بانکها سننبدی از تسهیالت و وامهای
منظور خاص) میفروشننند.
این نهادها در ادامه با پشننتوانه این سننبد دارایی اقدام به انتشار اوراق بهادار قابل عرضه در بازار سرمایه میکنداما چنانچه نوسانات در
بازار سهام ادامهدار باشد فارغ از سطح و رژیم کارایی شبکه بانکی تأثیر منفی و معنادار دارد زیرا نوسانات بلندمدت میتواند سبب ایجاد
نااطمینانی در بازار سهام و متعاقبا خروج سرمایه از این بازار و رفتن به بازارهای موازی مانند ارز میباشد که میتواند از طریق ایجاد آثار
تورمی در اقتصاد بر عملکرد شبکه بانکی تأثیر منفی بگذارد .نوسانات کوتاهمدت در بازار مسکن در حالتیکه کارایی شبکه بانکی در
سطح باال باشد تأثیر مثبت و معنادار داشته است .در واقع بروز نوسان در بخش مسکن با توجه به اینکه بخش مسکن دارای پیوند پیشین
باالیی با سایر بخشهای اقتصاد کشور است ،نوسانات موقت آن میتواند موجب تحریک بخش حقیقی اقتصاد کشور شود و در چنین
شرایطی حتی قادر است که کارایی سطح باالی شبکه بانکی را نیز ارتقا دهد .اما در نقطه مقابل نوسانات بلندمدت در این بازار ریسک
سرمایهگذاری در این بازار را افزایش میدهد و در شرایطی که کارایی شبکه بانکی در سطح باال باشد میتواند منجر به کاهش معنادار آن
شود .زیرا با نوسانات بلندمدت بخش مسکن و افزایش ریسک سرمایهگذاری در این بخش بواسطه کاهش تقاضای مؤثر در این بخش،
میتواند منجر به رکود در بخش مسکن و متعاقبا افزایش بیکاری و کاهش تولید ناخالص داخلی در کشور شود که میتوانند بر عملکرد
شبکه بانکی تأثیر منفی داشته باشند .افزایش رشد اقتصادی فارغ از هر سطح و رژیم کارایی شبکه بانکی تأثیر مثبت و معنادار داشته
است .در واقع بهبود رشد اقتصادی به مثابه افزایش درآمد سرانه و رفاه خانوارها در کشور میباشد و در چنین شرایطی انتظار بر این است
سطح پسانداز ،سپردهگذاری اشخاص افزایش یابد و در نقطه مقابل بواسطه افزایش قدرت خرید احتمال نکول تسهیالت نیز کاهش
یابد .افزایش اندازه دولت در اقتصاد در تمامی رژیمهای حاکم بر کارایی شبکه بانکی تأثیر منفی و معنادار داشته است .افزایش اندازه
دولت در اقتصاد ایران عموما بواسطه افزایش سهم مخارج جاری دولت میباشد .با توجه به اینکه مخارج جاری دولت عمدتا از جنس
پرداخت نقدی به کارکنان در قالب حقوق و دستمزد میباشد میتواند آثار تورمی ایجاد نماید و با افزایش تورم چون دستمزد اسمی معادل
آن افزایش نمییابد ،دستمزد حقیقی کاهش مییابد و میتواند بر سپردهگذاری و همچنین بازپرداخت تسهیالت دریافتی تأثیر منفی
بگذارد .افزایش نرخ سود بینبانکی نیز در شرایطی که سطح کارایی شبکه بانکی پایین است تأثیر معناداری ندارد و در شرایط سطح باالی
کارایی ،تأثیر مثبت و معنادار داشته است .در واقع با افزایش نرخ سود بینبانکی ،بانکهایی که با کسری منابع مواجه میشوند انگیزه
ً
کمتری جهت دریافت تسهیالت از سایر بانکها خواهد داشت و این موضوع به مثابه کاهش پایه پولی و نقدینگی در کشور و متعاقبا عدم
افزایش تورم میباشد که میتواند تأثیر مثبت بر کارایی شبکه بانکی داشته باشد .قبل از ارائه نمودار مربو به طبقهبندی دورههای مربو
به رژیمهای مختلف کارایی شبکه بانکی ،الزم است توان تأثیرگذاری نوسانات داراییهای مختلف با توجه به دوره زمانی بروز نوسانات
با یکدیگر مقایسه شود .بر این اساس نتایج آزمون والد 1در جدول ( )4ارائه شده است.

Wald Test

1

تأثیر زمان -مقیاس نوسانات بازارهای دارایی بر کارایی شبکه بانکی کشور با تاکید بر تغییرات رژیمی

همگن (مثل سننبد تسهیالت مرابحه و غیره) شننکل میگیرد ،سننپس بانکها این سننبد دارایی را به شننرکتهای واسط (نهادهای با

جدول  -3نتایج الگوی مارکوف سوئیچینگ.
Table 3- Markov switching pattern results.
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راعی و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،1بهار  ،1401صفحه55-76 :

متغیر

ضریب

)C(0
)C(1
)rexc1(0
)rexc1(1
)rexc2(0
)rexc2(1
)rstock1(0
)rstock1(1
)rstock2(0
)rstock2(1
)rhou1(0
)rhou1(1
)rhou2(0
)rhou2(1
)ggdp(0
)ggdp(1
)ggsize(0
)ggsize(1
)ginterest(0
)ginterest(1
)Sigma(0
)Sigma(1

-0.155
0.139
-0.00016
-0.00048
-0.00082
-0.00052
0.00027
0.00029
-0.000066
-0.00011
0.00044
0.00015
0.00028
-0.00026
1.674
1.976
-0.4009
-0.379
0.375
2.478
0.264
0.00801

انحراف معیار

آماره t

سطح احتمال

0.074
0.012
0.00015
0.000045
0.00013
0.000022
0.000036
0.00032
0.000029
0.000038
0.0003
0.000026
0.00021
0.000072
0.954
0.186
0.228
0.052
0.986
0.328
0.041
0.0054

-2.08
10.9
-1.06
-10.8
-6.2
-24.1
7.53
0.907
-2.27
-2.98
1.43
5.97
1.29
-3.68
1.76
10.6
-1.75
-7.19
0.381
7.55
-

0.05
0
0.301
0
0
0
0
0.375
0.038
0.013
0.169
0
0.212
0.001
0.095
0
0.095
0
0.707
0
-

جدول  -4نتایج آزمون برابری ضرایب الگو.
Table 4- Pattern coefficient equality test results.

فرضیه

آماره آزمون
2

𝜒 (1) = 32.432
𝜒2 (1) = 0.876
𝜒2 (1) = 12.943

سطح احتمال

برابری ضرایب ) rexc1(1و )rexc2(1

0.000

برابری ضرایب ) rstock1(0و )rstock2(0

0.349

برابری ضرایب ) rhou1(1و )rhou2(1

0.000

بر اساس نتایج جدول ( )4مساوی بودن ضرایب نوسانات کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز در رژیم و سطح باالی کارایی شبکه بانکی رد
شده است .این موضوع نشان می دهد بروز نوسانات بلندمدت نرخ ارز در رژیم باالی کارایی شبکه بانکی تأثیر منفی بزرگتر دارد .این
موضوع در خصوص نوسانات کوتاه مدت و بلندمدت بازار سهام در رژیم پایین کارایی شبکه بانکی پذیرفته شده است و اثرگذاری یکسانی
را نشان می دهد .همچنین بروز نوسانات بلندمدت مسکن در رژیم باالی کارایی شبکه بانکی تأثیر قویتر نسبت به نوسانات کوتاهمدت
مسکن دارد.
در ادامه در شکل ( )6طبقهبندی رژیمها به همراه سطح احتمال مربوطه ارائه شده است .بر اساس شکل ( )6بیشتر فصلهای مورد بررسی
در رژیم صفر (سطح پایین کارایی شبکه بانکی) طبقهبندی شدهاند 70% .مشاهدات در سطح پایین کارایی شبکه بانکی و  30%از
مشاهدات در سطح باالی کارایی شبکه بانکی طبقهبندی شدهاند .همچنین میانگین دوره رژیم و سطح پایین کارایی شبکه بانکی  6/2فصل
و رژیم و سطح باال  2/6فصل بوده است .این موضوع نشان میدهد در دوره مورد بررسی در بیشتر دورهها کارایی شبکه بانکی پایین بوده
است .در ادامه در جدول ( )۵ماتریس احتمال انتقال رژیم ارائه شده است.

به بررسی احتماالت انتقال رژیمی پرداخته شده است .در واقع این موضوع نشان میدهد پایداری رژیمها به چه میزان بوده و اینکه چند
درصد احتمال وجود دارد به رژیم دیگر منتقل شود .به بیان دیگر ،این مهم میزان پایداری هر رژیم را نشان میدهد .در واقع پایداری رژیم
صفر بیشتر از رژیم یک بوده که نشان میدهد احتمال اینکه کارایی شبکه بانکی در سطح پایین نماند بیشتر میباشد .همچنین احتمال انتقال
به رژیم دیگر در رژیم یک بیشتر بوده و پایداری کمتری دارد.
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Figure 6- Classification of banking network efficiency regimes.

جدول  -5ماتریس احتمال انتقال رژیم.
Table 5- Regime transfer probability matrix.

رژیم یک

رژیم صفر

0.15

0.85

0.64

0.36

رژیم صفر
رژیم یک

بر اساس نتایج جدول ( )۵احتمال اینکه در دوره جاری کارایی شبکه بانکی در سطح پایین باشد و دوره بعد نیز در این سطح و رژیم
قرار بگیرد  85%است و در نقطه مقابل احتمال اینکه در دوره جاری کارایی شبکه بانکی در سطح باال باشد و دوره بعد نیز در این سطح
و رژیم قرار بگیرد  64%میباشد و این موضوع نشان میدهد پایداری رژیم و سطح پایین کارایی شبکه بانکی کشور بیشتر میباشد .در
ادامه جهت بررسی اعتبار نتایج ،نتایج آزمونهای خوبی برازش در جدول ( )6ارائه شده است:
جدول  -۶نتایج آزمون خوبی برازش.
Table 6- Goodness of fit test result.

آزمون
نرمال بودن (جارک-برا)
ناهمسانی واریانس (آرچ)
همبستگی سریالی (پرتمنتئو)

سطح احتمال

آماره
2

χ (2) = 2.000

0.367

F(1, 18) = 2.230

0.152

𝜒2 (12) = 6.669

0.878

همان گونه که مالحظه می شود نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش از درجه اعتبار باالیی برخوردار هستند ،زیرا بر اساس آزمونهای
ً
ً
نیکویی برازش ،اوال پسماندهای حاصل از تخمین الگو خود همبستگی ندارند (همبستگی سریالی) (پرتمنتئو) و ضمنا با توجه به آزمون
ناهمسانی واریانس آرچ ،ناهمسانی وجود نداشته و دارای توزیع نرمال هستند.

 -۶نتیجهگیری و پیشنهادها
از مهمترین محدودیتهای بخشهای اقتصاد کشور ،محدودیت منابع مالی میباشد .در طی سالهای اخیر ،محدودیت منابع مالی
ناشی از تحریمهای بانکی و نفتی و به دلیل وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی ،تغییر در قیمت نفت با تأثیر بر مؤلفههای کالن
اقتصادی مانند رشد اقتصادی ،نرخ ارز ،اندازه دولت و  ،...عملکرد شبکه بانکی در حوزه جذب سپرده ،اعطای تسهیالت ،سود و میزان
مطالبات غیرجاری و به طور کلی کارایی شبکه بانکی را تحت تأثیر قرار داده است .با توجه به اهمیت موضوع ،در پژوهش حاضر ،به

تأثیر زمان -مقیاس نوسانات بازارهای دارایی بر کارایی شبکه بانکی کشور با تاکید بر تغییرات رژیمی

شکل  -۶طبقه بندی رژیمهای کارایی شبکه بانکی.

بررسی تأثیر نوسانات داراییها (ارز ،سهام و مسکن) با لحاظ مقیاس-زمان بروز نوسانات بر کارایی شبکه بانکی در دوره زمانی -1399
 1388به صورت فصلی پرداخته شده است .بدین منظور ،در ابتدا با استفاده از الگوی تبدیل موجک دابشیز نوسانات داراییهای مختلف و
در ادامه با استفاده از الگوی تحلیل پوششی با دادههای بوتاسترپ و رو یکرد ورودی محور با بازدهی متغیر ،کارایی شبکه بانکی برآورد
گردیده است و در نهایت از الگوی مارکوف سوئیچینگ برای بررسی تأثیر نوسانات داراییهای مختلف در کنار مؤلفههای کنترلی رشد
اقتصادی ،اندازه دولت و سود بینبانکی بر کارایی شبکه بانکی پرداخته شد .نتایج نشان داد که میانگین کارایی شبکه بانکی کشور در دوره
مورد بررسی حدود  56/1درصد بوده است که نشان میدهد کارایی شبکه بانکی مناسب نبوده است .میانگین کارایی شبکه بانکی در
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سالهای افزایش تحریم ( )1397-1399 ،1393-1389حدود  52%و در سالهای کاهش تحریم نیز حدود  60%بوده است و نشان
میدهد به طور میانگین در سالهای تشدید تحریم کارایی شبکه بانکی کاهش داشته است .نوسانات کوتاهمدت نرخ ارز در حالتی که کارایی
شبکه بانکی در سطح و رژیم باال میباشد تأثیر منفی و معنادار دارد .در واقع بروز نوسانات نرخ ارز کوتاهمدت از یک سو میتواند بر قدرت
خرید و مخارج مصرفی خانوارها تأثیر منفی بگذارد و از سوی دیگر بسته به میزان دارایی ارزی و بدهی ارزی بانکها بر جریانات وجوه نقد
و همچنین سود آنها تأثیر میگذارد که برآیند آنها تأثیر منفی و معنادار نوسانات کوتاهمدت ارز در رژیم باالی کارایی شبکه بانکی میباشد.
اما چنانچه نوسانات ارز در کشور ادامهدار و بلندمدت باشد فارغ از رژیم و سطح کارایی شبکه بانکی تأثیر منفی و معنادار دارد .این موضوع
نشان میدهد چنانچه نوسانات ارزی در کشور روی دهد بایستی نوسانات حتیاالمکان کوتاهمدت شکل بگیرد تا شبکه بانکی با آسیب

راعی و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،1بهار  ،1401صفحه55-76 :

کمتری مواجه گردد .برای این منظور چنانچه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز در کشور افزایش یابد امکان ذخیره ارز
بیشتری وجود خواهد داشت و با تزریق ارز به کسبوکارها جهت تأمین ارز مورد نیاز امکان افزایش و ادامه نوسانات نرخ ارز در بازار کاهش
مییابد.
نوسانات کوتاهمدت شاخص بازار سهام در شرایطی که سطح کارایی شبکه بانکی پایین است تأثیر مثبت و معنادار داشته است .بانکهای
ً
تجاری معموال اقدام به پذیرهنو یسی و خرید و فروش اوراق بهادار میکنند که میتواند بهعنوان یک منبع درآمدی برای بانک تلقی گردد .از
دیگر دالیل میتوان به قابلیت تبدیل داراییهای بانک به اوراق بهادار اشاره کرد .همچنین بروز نوسانات کوتاهمدت در این بازار میتواند
انگیزه سفتهبازی اشخاص در بازار سهام را افزایش دهد و در نهایت این امکان وجود دارد که آورده نقدی سهامداران خرد متناسب با نرخ
تورم در اقتصاد افزایش یافته و از این طریق قدرت خرید اشخاص حقیقی حفظ گردد و در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت که مطالبات
غیرجاری شبکه بانکی افزایش نیابد و تأثیر مثبت بر کارایی شبکه بانکی داشته باشد .همچنین شواهد آماری در کشور نشان میدهد در
سال هایی که تحریم در کشور اوج گرفته است دولت به حمایت از بازار سهام پرداخته است و از طریق واگذاری و فروش سهامهای دولتی
در قیمت باال میتواند بخشی از درآمدهای کاهشیافته خود را جبران نماید و از این طریق بخشی از بدهی خود به شبکه بانکی را پرداخت
کند که تأثیر بسزایی بر کارایی شبکه بانکی خواهد داشت .اما چنانچه نوسانات در بازار سهام ادامهدار باشد فارغ از سطح و رژیم کارایی
ً
شبکه بانکی تأثیر منفی و معنادار دارد زیرا نوسانات بلندمدت میتواند سبب ایجاد نااطمینانی در بازار سهام و متعاقبا خروج سرمایه از این
بازار و رفتن به بازارهای موازی مانند ارز میباشد که میتواند از طریق ایجاد آثار تورمی در اقتصاد بر عملکرد شبکه بانکی تأثیر منفی
بگذارد؛ بنابراین در بازار سهام بایستی در وهله نخست تعمیق بازار از طریق افزایش عرضههای اولیه و افزایش سطح اعتماد عمومی شکل
بگیرد در این شرایط امکان افزایش و کاهش شاخص بازار سهام بر اساس عملکرد واقعی شرکتها شکل خواهد گرفت.
نوسانات کوتاهمدت در بازار مسکن در حالتی که کارایی شبکه بانکی در سطح باال باشد تأثیر مثبت و معنادار داشته است .در واقع بروز
نوسان در بخش مسکن با توجه به اینکه بخش مسکن دارای پیوند پیشین باالیی با سایر بخشهای اقتصاد کشور است ،نوسانات موقت آن
میتواند موجب تحریک بخش حقیقی اقتصاد کشور شود و در چنین شرایطی حتی قادر است که کارایی سطح پایین شبکه بانکی را نیز ارتقا
دهد .اما در نقطه مقابل نوسانات بلندمدت در این بازار ریسک سرمایهگذاری در این بازار را افزایش میدهد و در شرایطی که کارایی شبکه
بانکی در سطح باال باشد میتواند منجر به کاهش معنادار آن شود .این مسئله نشان میدهد نوسانات بلندمدت مسکن میتواند منجر به
رکود این بخش به واسطه کاهش تقاضای مؤثر شود و با توجه به نقش مهم بخش مسکن در اشتغال و بخش حقیقی اقتصاد کشور میتواند
در کاهش کارایی شبکه بانکی نیز مؤثر باشد؛ بنابراین با ایجاد ثبات در اقتصاد (عدم تغییرات زیاد نرخ ارز ،شاخص سهام و مسکن) میتوان
بهبود کارایی شبکه بانکی کشور را انتظار داشت.

 دسترسی به اطالعات صورت مالی بانکهای دولتی به دلیل عدم شفافیت در،شایان ذکر است در این تحقیق و سایر تحقیقهای مشابه
سالهای گذشته از محدودیتهای تحقیق بوده که با ارائه صورتهای مالی ساالنه این بانکها در سایت کدال مشکل تا حدی رفع خواهد
 در مورد تحقیقات آتی پیشنهاد میگردد سایر مواردی که در کشور میتواند عملکرد یا کارایی شبکه بانکی را به نحوی تحت تأثیر.شد
 بر عملکرد یا کارایی شبکه بانکی...  شیوع ویروس کرونا و،قرار دهد مورد بررسی قرار گیرد که از این میان میتوان به بررسی تأثیر تحریم
.اشاره نمود
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