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 (1400اسفند  3: رشیپذ خی؛ تار1400ذر آ 28: افتیدر خی)تار

 در بزرگ عملیات انجام برای توانایی ایجاد و نفوذ دامنه گسترش، توسعه های روش از یکی ها بانک ادغام
، نقدینگی، )اعتباری هاریسک از هریک بر هابانک ادغام تأثیر مقاله این در باشد می المللی بین عرصه

 قرار موردبررسی1375 -1396هایسال در باشدمی بانکها در هاریسک ترینمهم از که بازار( و عملیاتی
 هاریسک. است شدهاستفاده ARDL مدل از هاریسک از هریک بر بانکها ادغام اثر برآورد جهت. گرفت

 گیریاندازه جهت. گرفت قرار برآورد مورد ریسک کل مدیریت درنهایت و گیریمورداندازه جداگانه طوربه
 بیانگر مدل از حاصل نتایج. است شدهاستفاده ترکیبی متغیر یک و متغیره تک روش دو از، اعتباری ریسک
 اقتصادی رشد منفی رابطه و اعتباری ریسک با درآمدزا دارایی نسبت، دارایی بازده بین مثبت رابطه وجود

 استفاده NSFR رویکرد و نقدینگی نسبت از نقدینگی ریسک گیریاندازه برای. است اعتباری ریسک با
 بر را عملیاتی ریسک همچنین. دارد نقدینگی ریسک بر منفی تأثیر هابانک ادغام داد نشان نتایج که شد

 سرمایه به ارز در خالص باز وضعیت از استفاده با را بازار ریسک و ایمزده تخمین BIA رویکرد اساس
 دهدمی افزایش را بازار ریسک و عملیاتی ریسک، بانک اندازه افزایش داد نشان نتایج. ایمکرده گیریاندازه

 و ریسک با هافعالیت انجام و بازار هایفعالیت به ورود برای بیشتر تمایل بانکها، اقتصادی رشد بهبود با و
 منفی اثر ادغام داد نشان نتایج همچنین. شود عملیاتی ریسک افزایش به منجر تواندمی که دارند باال بازده

 . دارد ریسک مدیریت بهبود بر

. NSFR  ،ARDL، ریسک مدیریت، ادغام کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

 تعداد افزایش، این بر عالوه. است مهم بسیار اقتصادی هر رشد برای یافته توسعه و کارآمد بانکداری صنعت

 ]7[ باشد می اساسی بانکداری صنعت ثبات، کشوری هر در و است شده رقابت افزایش به منجر ها بانک

 تصمیم بانکها شرایطی چنین در شوندمی مواجه مشکل با خود هایهزینه تأمین در بانکها که هنگامی اما

 سراسر در روازاین دهد پوشش هاآن برای را نواقص این بتواند که گیرندمی دیگر هایبانک با ادغام به

 نجات باهدف و مدیریتی باالی توان و مقیاس هایصرفه مزایای از برخورداری برای بانکی هایادغام جهان

 دارد وجود هاادغام انجام برای که دالیلی مهمترین از، رو این از. است شدهانجام ورشکستگی از بانکها

 به دستیابی طریق از هاهزینه کاهش، ریسک تنوع در بهبود ایجاد، بازاری قدرت افزایش از: اندعبارت

 دلیل ترینمهم هاهزینه کاهش ذکرشده دالیل این میان در. مدیریتی کارایی افزایش و مقیاس هایصرفه

 با ای پدیده، یکدیگر در اعتباری و مالی هایمؤسسه و هابانک ادغام واقع در. [6] رودمی شمار به هاادغام

  [11]. گردد می باز میالدی گذشته قرن اول به آن آغاز و است طوالنی بیش کما سابقه

 مرکزی بانک بیشتر نظارت با اقتصادی فساد اثر جلوگیری سبب ادغام گفت توان می و

 برنامه دنبال به 1389 سال در ایران بانکی شبکه گذارانسیاست دیگر طرفی از [1] گردد می بانکها بر

 هایبانک ادغام فرآیند 1396 سال از و گرفتند بانک چندین ادغام به تصمیم ایران بانکی نظام اصالح

 آغاز ایرانی هایبانک ترینبزرگ از یکی عنوان به سپه بانک با اقتصاد مهر و قوامین، کوثر، انصار، حکمت

 رقابت افزایش و ریسک مدیریت بهبود، پذیر ادغام بانک سالمت بهبود بانکها ادغام اهداف ترینمهم گردید

 بانکها اساسی ریسک معرض در گرفتن قرار با را نظارتی سرمایه حداقل بازل نامهتوافق ازطرفی. است بوده

 با انطباق و دهدمی نشان ریسک مدیریت در را سرمایه مدیریت اهمیت نامه توافق این دهدمی پیوند

 ایران در ایمطالعه تاکنون. کرد بیان ریسک مدیریت هایشاخص عنوانبه توانمی را نظارتی الزامات

 و بازار ریسک و عملیاتی ریسک، نقدینگی ریسک و اعتباری ریسک بر هابانک ادغام تأثیر درخصوص

 استفاده با، منظور این برای. . دهد پوشش را خأل این تا کوشدمی مطالعه این. است نشدهانجام آن مدیریت

 هایریسک مدیریت بر بانکها ادغام تأثیر، 1375-1396 هایسال در سپه بانک مالی هایصورت هایداده از

  است شدهبررسی پذیر ادغام بانک یک عنوانبه سپه بانک بازار ریسک و عملیاتی، نقدینگی، اعتباری

 پژوهش پیشینه و نظری مبانی

 شریان نقش، مالی تأمین و پولی هایسیاست اجرای در هاحکومت اصلی هایابزار عنوان به نیز هابانک

 ورشکستگی از پیشگیری برای حقوقی اصلی هایراهکار از یکی. دارند عهده بر را جامعه اقتصاد حیاتی

، دنیا در هابانک ادغام درواقع. . است ادغام، شدهتجربه دنیا در که مالی هایبحران شرایط در که هابانک

 . است شدهمعرفی شوند تعطیلی دچار اینکه بدون زدهبحران هایبانک بازسازی راهکارهای از یکی

 رقابت بهبود برای، گیرد می قرار استفاده مورد جهان سراسر در ای فزاینده طور به (M&A) تملک و ادغام

، تجارت ریسک کاهش برای کارها گسترش، بازار از بیشتری سهم آوردن دست به طریق از ها شرکت

 و ادغام. غیره و اقتصادی مقیاس در گذاری سرمایه و جدید جغرافیاهای نیز و بازارها به ورود همچنین
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 گردیده مطرح انگلستان و متحده ایاالت اقتصاد در مهم پدیده یک عنوان به طوالنی مدت برای تملک

 [10] است

  ریسک مفهوم

 را مطلـب ایـن مذکور تعریف. داندمی عایدی هرگونه در منفی نوسانات هرگونه را ریسک (1996گالیتز)

 مواجه ریسک با را ما منفی چه و مثبت چه شاخص برای آینده احتمالی تغییرات که کندمی روشن

 [2]. سازد متضرر یا منتفع را ما تغییرات دارد امکان نتیجه در سازدمی

 بانک در ریسک مدیریت

، گیریاندازه، تعیین" به که گردیده مطرح حوزه این اقتصادی فعاالن بین در ریسک مدیریت از که تعریفی

. اندنموده گذارینام ریسک مدیریت فرآیند را آن اصطالحبه که، "پردازدمی ریسک انواع کنترل و مشاهده

 هایفعالیت از دسته آن که باشدمی بانکی و مالی سیستمهای ارکان ترینمهم از یکی ریسک مدیریت

 و گیریاندازه و تعیین. است داشته متقابل رابطه هاریسک مجموعه با که قرارداد الشعاعتحت را بانک

 هر در ریسک مدیریت اصلی هدف و دهدمی تشکیل را ریسک مدیریت فرآیند ریسک کنترل و مشاهده

 و بانک عملکرد حداکثرسازی منظور به سرمایه از استفاده سازیبهینه و عملکرد بهترین ارائه سازمان

 طرح سپس و ریسک ارزیابی یا سنجش فرآیند ریسک مدیریت، کلی طور به [5]. باشدمی مالی مؤسسات

 [3]. است ریسک اداره برای هایی استراتژی

 حوزه این های موضوع تنوع به توجه با که دارد جامعی و قدیمی پیشینه،  بانکها ادغام به مربوط ادبیات

 از تعدادی به قسمت این در، حاضر مقاله موضوع به توجه با اما اند؛ شده متمرکز آن از خاصی جنبه بر

 . شود می اشاره بازار و نقدینگی,عملیاتی، اعتباری ریسک چهار بر بانکها ادغام به مربوط مطالعات

 ایران در بانکی ادغام از بعد مقیاس های صرفه وجود بررسی به پژوهشی در [4]همکاران و زاده عیسی

 اما، شود می ادغام از بعد هزینه کاهش باعث مقیاس های صرفه وجود که دهد می نشان نتایج پرداختند

  گردید نخواهد منجر ها هزینه کاهش به شعب تعطیلی

 به تسهیالت نسبت، تورم، اقتصادی رشد نظیر اقتصادی کالن متغیرهای اثر (2018) نیکوالیدو و مپوفا

 کشور 22 در غیرجاری( مطالبات نسبت ) اعتباری ریسک بر تجاری آزادسازی و داخلی ناخالص تولید

 شرایط در اعتباری ریسک بر اقتصادی رشد منفی اثر بیانگر مطالعه نتایج. اندکرده بررسی جنوبی آفریقای

 کاربرد اهمیت بیانگر موضوع این. است مالی بحران شرایط در اعتباری ریسک بر آن مثبت اثر و مالی ثبات

 رشد. است بانکی سیستم در اعتباری ریسک کاهش در اقتصادی رشد اثر بهبود در اقتصادی هایسیاست

، دهد افزایش آینده در را اعتباری ریسک بالقوه طوربه تواندمی که معیاری عنوانبه اعطایی تسهیالت

. است اعتباری ریسک و اعطایی تسهیالت رشد بین مثبت رابطه بیانگر بررسی نتایج. است شده استفاده

 [9]. است مشابه (2008) آور مطالعه با مطالعه این نتایج
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 پس آن گیریشکل چگونگی و بانکی ریسک مفهوم کامل انعکاس خود مقاله در (2020) 1کیریازوپولوس

 در جهانی مالی بحران وقوع زمان از یونان سیستمیک هایبانک در، فرامرزی یا داخلی، تملک و ادغام از

 ریسک پوشش و بانک سرمایه افزایش باعث ها بانک ادغام که دهد می نشان نتایج. کرد بررسی را یونان

 به مشتریان شناسایی برای مناسب فرآیندی ایجاد با همچنین ها بانک ادغام. شود می بهتری اعتباری

 [8] کند می کمک اعتباری ریسک کاهش و بانک اعتباری رتبه بهبود

 پژوهش شناسی روش

 نوع از هدف مبنای بر و آید می حساب به کاربردی پژوهشهای جزو، هدف نوع لحاظ از حاضر پژوهش

 میپردازد ادغام از پس و پیش بانکها و ریسکها بین رابطه نوع بررسی به زیرا. است فرضیه آزمون یا توصیفی

 بین روابط زیرا است زمانی سری های داده نوع ازلحاظ و همبستگی-توصیفی نوع از اجرا نوع لحاظ از. 

 . است گرفته قرار بررسی مورد رگرسیون روش به وابسته و مستقل متغیر

 آماری جامعه

 مالی موسسه، قوامین بانک، انصار بانک، ایرانیان حکمت بانک، سپه بانک شامل پژوهش این آماری جامعه

 . باشد می اقتصاد مهر بانک، کوثر اعتباری و

 پژوهش هایفرضیه

 . شوند می تدوین ذیل شرح به پژوهش هایفرضیه، قبل هایقسمت در شده ارائه نظری مبانی به توجه با

 . شودمی ریسک مدیریت شاخص بهبود باعث هابانک ادغام پژوهش: صلیا فرضیه

 . شودپذیرمی ادغام بانک در اعتباری ریسک شاخص بهبود باعث، بانکها ادغام اول: فرضیه

 . شودپذیرمیادغام بانک در نقدینگی ریسک شاخص بهبود باعث، بانکها ادغام دوم: فرضیه

 . شودپذیرمیادغام بانک در عملیاتی ریسک شاخص بهبود باعث، بانکها ادغام سوم: فرضیه

 . شودمی پذیر ادغام بانک در بازار ریسک شاخص بهبود باعث، بانکها ادغام چهارم: فرضیه

 پژوهش هایفرضیه بررسی جهت رگرسیون هایمدل

 از: عبارتند پژوهش های فرضیه اجزای بررسی هایمدل

 اعتباری ریسک مدل

 مطالبات نسبت ازمعیار فقط اول مدل در. است شده طراحی اعتباری ریسک برای مدل دو پژوهش این در

 جدید معیار از دوم مدل در و است شده استفاده اعتباری ریسک معیار عنوانبه تسهیالت کل به جاری غیر

 . است شده استفاده است اعتباری ریسک هاینسبت از ترکیبی که
 

 (1مدل)
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 (2مدل)
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 . است کنترلی و توضیحی متغیرهای بر مشتمل 𝑋𝑗,𝑡−�́� که

 محقق تحقیقات از حاصل نتایج منبع:

 نقدینگی ریسک مدل

 در و NSFR وابسته متغیر یک مدل در. است شده طراحی نقدینگی ریسک برای مدل دو پژوهش این در

 . شوند می معرفی زیر در دو و یک های مدل. است LR وابسته متغیر دوم مدل

 (3مدل)
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 (4مدل)
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𝑋𝑗,𝑡−�́� هستند توضیحی و کنترلی متغیرهای . 

 محقق تحقیقات از حاصل نتایج منبع:

 عملیاتی ریسک مدل

 نظر در عملیاتی ریسک وابسته متغیر. است شده طراحی عملیاتی ریسک برای مدل یک پژوهش این در

 . است شده گرفته
 

 (5مدل)
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 بازار ریسک مدل

 گرفته نظر در بازار ریسک وابسته متغیر. است شده طراحی بازار ریسک برای مدل یک پژوهش این در

 . است شده

 (6مدل)
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𝑝
𝑖=1 + ∑ ∑ 𝑋𝑗,𝑡−�́�

𝑞𝑗

𝑖=0
𝑘
𝑗=1 𝛽𝑗,𝑖 + 𝜖𝑡  

𝑋𝑗,𝑡−�́� هستند توضیحی و کنترلی متغیرهای . 

 محقق تحقیقات از حاصل نتایج منبع:
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 ریسک مدیریت

 . شود می ریسک مدیریت شاخص بهبود باعث بانکها ادغام اصلی: فرضیه

 ریسک مدیریت مدل

 . است شده استفاده ریسک مدیریت برای کلی مدل یک پژوهش این در

𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑡 (7مدل) = 𝛼 + ∑ 𝛾𝑖𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑡−𝑖
𝑝
𝑖=1 +

∑ ∑ 𝑋𝑗,𝑡−�́�

𝑞𝑗

𝑖=0
𝑘
𝑗=1 𝛽𝑗,𝑖 + 𝜖𝑡  

 
𝑋𝑗,𝑡−�́� are control and explanatory variables.  

 محقق تحقیقات از حاصل نتایج منبع:

 گیری اندازه روشهای و پژوهش متغیرهای

 متغیرهای به مربوط توضیحات ادامه در، پژوهش هایمدل چارچوب در متغیرها میان روابط بررسی جهت

 . اند شده بیان یک هر گیری اندازه نحوه و هاآن اجزای، پژوهش

 آنها: گیری اندازه نحوه و وابسته متغیرهای

 "بازار ریسک"، "عملیاتی ریسک "، "نقدینگی ریسک"، "اعتباری ریسک" پژوهش این وابسته متغیرهای

 . است "ریسک مدیریت"، 

 بال اصول و مالی نسبت روش دو اعتباری ریسک گیری اندازه برای تجربی و نظری ادبیات براساس -

 بال اصول روش به اعتباری ریسک محاسبه برای سپه بانک هایداده اینکه به توجه با اما، دارد وجود

 تسهیالت به غیرجاری مطالبات )نسبت مالی نسبت روش از پژوهش این در است نبوده دسترس در

 محاسبه برای دارایی( به اعطایی تسهیالت نسبت، اعطایی تسهیالت به مطالبات ذخیره نسبت،  اعطایی

 . است شده استفاده اعتباری ریسک

 نسبت ایم: کرده گیری اندازه طریق دو از را نقدینگی ماریسک، موجود تجربی و نظری ادبیات براساس -

 . بازل اصول و نقدینگی

 به نقدینگی های دارایی، مدت کوتاه بودجه و ها سپرده به نقد های دارایی شامل: نقدینگی های نسبت

 کوتاه های بدهی به نقد های دارایی، ها سپرده به وام، ها سپرده به نقدینگی های دارایی، ها دارایی کل

 سرمایه، دارایی به نقد وجه نسبت، مدت کوتاه های بدهی ها سپرده به وام، ها دارایی کل به وام، مدت

 دارایی نسبت گذاری

 است: ذیل شرح به بال اصول اساس بر گیری اندازه روش

 است: شده استفاده بازل اصول روش از NSFR محاسبه برای

𝑁𝑆𝐹𝑅 =
𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑆𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑆𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔
 

(1) 

 شاخص روش طبق شود می استفاده (BIA) پایه شاخص روش از عملیاتی ریسک گیری اندازه برای -

 سپس. کرد محاسبه گذشته متوالی سال سه در بال دستورالعمل طبق را بانک ناخالص درآمد بایستی، پایه
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 فرمول در داخلی ناخالص درآمد مقدار عنوان به را سال سه این در آمده دست به ناخالص درآمد میانگین

 بین تسویه بانک ). آوریم می دست به α ضریب مقدار در آن حاصلضرب از را BIAk و کرده وارد مربوطه

 (2014، المللی

 (2019، پول المللی بیم سرمایه)صندوق به ارز در خالص باز وضعیت از بازار ریسک گیری اندازه برای -

 است: ذیل شرح به روش اجرای طریقه و است شده استفاده

 معادل با ارز هر به آن مشتریان تعهدات و اعتباری موسسه هایدارایی مجموع ریالی معادل التفاوت مابه

 ارز همان به اعتباری موسسه تعهدات و هابدهی مجموع ریالی

 مستقل: متغیر

 . است "بانکها ادغام" پژوهش این مستقل متغیر

 توضیحی متغیرهای 

 برنامه با 1396 سال از بانکی ادغام زمزمه،  است بانکی ادغام به مربوط مطالعه این در توضیحی متغیرهای

 کوثر،  ایرانیان حکمت،  قوامین،  اقتصاد مهر های بانک. است شده آغاز ایران بانکی شبکه ساختار اصالح

 یک،  ادغام متغیر تعریف برای،  بنابراین. شد ایجاد سپه جدید بانک و شدند ادغام 1389 سال در سپه و

 . است 1 ها بانک ادغام صورت در که است شده تعریف ساختگی متغیر

  کنترلی متغیرهای 

 نسبت، سوداوری نسبت، نقدینگی نسبت، مدیریت های نسبت، دارایی کیفیت های نسبت، سرمایه کفایت

 هزینه، بانک بین بودجه، ها دارایی کیفیت، کالن متغیرهای، مال ثبات، بدهی ذخیره نسبت، کارایی

 اندازه، ها سپرده، سودآوری، مدیریت کیفیت شاخص، وجوه هزینه، درآمد به هزینه نسبت، مسئولیت

 ها سپرده، خارجی عوامل، اهرمی نسبت، بانک

  پژوهش متغیرهای توصیفی هایآماره

، میانه( و )میانگین مرکزی هایشاخص شامل پژوهش در بررسی مورد متغیرهای توصیفی هایآماره

 آمار به مربوط نتایج. هستند کشیدگی( و )چولگی توزیع و معیار( انحراف و کمترین، )بیشترین پراکندگی

 . است شده داده نشان (1) جدول در نمونه کل توصیفی

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 1جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار بیشترین کمترین میانه میانگین متغیرها

 102870. 3 597788. 0 95570. 10 30794. 43 000000. 0 54877. 13 38590. 15 وام سررسید گذشته

درآمد ذخایر زیان وام به 

 خالص بهره
103 .2865 95 .17399 62 .13432 159 .6752 24 .43800 0 .622524 2 .899810 

 252531. 1 -233590. 0 699647. 0 787524. 4 019532. 3 324365. 4 989182. 3 لگاریتم وام سررسید گذشته

کل وام خالص و پیش پرداخت 

های استاندارد شده بر اساس 

 کل دارایی ها

58 .01466 56 .08857 34 .25781 73 .72927 10 .76004 0 .529651- 2 .692666 
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 کشیدگی چولگی انحراف معیار بیشترین کمترین میانه میانگین متغیرها

 354598. 8 -916821. 1 31920. 13 72. 99 27. 30 42. 81 79. 77 دارایی درآمد زا به کل دارایی

 802969. 2 -113413. 1 55117. 40 82. 137 52. 1 51. 93 49. 75 کل بدهی به کل دارایی

ای و غیر مجموع هزینه بهراه 

 بهره ای به کل دارایی
104 .38 49 .67 0 .00 456 .60 128 .8233 1 .466686 4 .255301 

تفاضل نسبت درآمد بهره ای 

به دارایی درآمدزا و نسبت 

درآمد بهره ای به بدهی بهره 

 دار

3 .97 3 .25 1 .25 7 .59 1 .578360 0 .507787 2 .543425 

 04758. 19 248078. 4 480. 4531 72. 20833 000000. 0 69690. 71 350. 1057 نسبت تسهیالت به سپرده

 092879. 3 -711201. 0 40563. 12 58543. 38 -17174. 11 39647. 19 03400. 20 رشد تسهیالت

 33327. 16 683976. 3 812887. 0 789421. 3 -373473. 0 059644. 0 292842. 0 بازگشت دارایی ها

 979853. 5 806742. 1 38964. 11 56346. 41 -524391. 8 089055. 1 333582. 5 سهام بازده حقوق صاحبان

 806021. 2 015877. 1 56385. 48 1155. 229 40687. 70 21489. 93 0355. 112 هزینه به درآمد عملیاتی

دارایی غیر درآمد زا به کل 

 سپرده
377 .7576 48 .73010 0 .000000 6377 .136 1376 .458 4 .230025 18 .94970 

مجموع حقوق صاحبان سهام 

 به کل دارایی
6 .072268 5 .812841 1 .524506 14 .21793 3 .770683 0 .565444 2 .184021 

 153580. 4 -659739. 0 608081. 3 11947. 11 -210644. 6 600000. 3 587029. 3 نرخ رشد تولید ناخالص ملی

 432300. 2 -042380. 0 335691. 1 30. 14 10. 9 10. 12 90. 11 بیکاری

 626877. 3 120742. 1 798386. 6 70. 34 9/00 60. 15 88. 16 نرخ تورم

 450802. 2 899883. 0 33. 11004 00. 34214 000. 1754 000. 9285 04. 12748 نرخ ارز

 873381. 4 243789. 1 27. 14371 00. 58507 -000. 3884 10. 13236 49. 14162 خالص صادرات

 828128. 1 -041042. 0 870. 6720 00. 82084 00. 60055 00. 71366 26. 71172 جمعیت

 577463. 3 227368. 1 22127464/00 81163480/00 . 1320972 10318212/00 19950763/00 سرمایه گذاری

 810844. 4 650041. 1 . 2162579 . 7823848 80. 10172 4. 526596 . 1577448 عرضه پول

 225031. 2 -653074. 0 31. 81466 7000. 181 -5. 270062 -50. 88353 -6. 110885 مخارج دولت

 762330. 2 161651. 1 72. 31093 00. 96290 000. 1538 65. 10730 25. 26137 قیمت سهام

 475126. 1 -247521. 0 237536. 4 00. 24 00. 12 5. 19 36. 18 نرخ سود تسهیالت

 916667. 1 532870. 0 279204. 1 00. 10 00. 6 00. 8 00. 8 سپردهنرخ سود 
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 کشیدگی چولگی انحراف معیار بیشترین کمترین میانه میانگین متغیرها

 469067. 1 081838. 0 216766. 1 000000. 5 000000. 2 500000. 3 363636. 3 ریسک اعتباری

 192185. 2 682645. 0 008598. 2 859878. 7 283284. 1 399813. 2 602326. 3 سرمایه به دارایی

 135662. 2 555849. 0 801259. 3 21793. 14 524506. 1 812841. 5 099815. 6 داراییدرآمد خالص به کل 

 Z 7 .893971 7 .248842 1 .938793 17 .66809 4 .900398 0 .528253 2 .016751نمره 

 102870. 3 597788. 0 95570. 10 30794. 43 000000. 0 54877. 13 38590. 15 کیفیت دارایی

به درآمد ذخایر زیان وام 

 خالص بهره
103 .2865 95 .17399 62 .13432 159 .6752 24 .43800 0 .622524 2 .899810 

دارایی بین بانکی به هزینه 

 وجوه بین بانکی
489 .9538 461 .7778 87 .30252 1676 .011 327 .8279 2 .124765 8 .649989 

 632599. 1 241134. 0 543070. 2 414374. 8 741335. 0 987218. 3 487468. 4 هزینه وجوه

 043735. 5 636956. 1 86811. 30 9524. 188 40687. 70 21489. 93 17231. 96 کل هزینه ها به کل درآمدها

 485282. 3 576473. 1 894. 1104 256. 2751 943045. 0 869447. 4 3561. 528 شاخص کیفیت مدیریت

بازده متوسط حقوق صاحبان 

 سهام
5 .334147 1 .089055 -8 .524391 41 .56346 11 .38939 1 .806738 5 .979998 

 39384. 16 693185. 3 810632. 0 789421. 3 373473. 0- 059644. 0 299293. 0 بازده متوسط دارایی ها

 891418. 1 -421637. 0 584933. 0 883268. 5 127526. 4 340347. 5 176728. 5 لگاریتم دارایی ها

 061075. 2 -876066. 0 09610. 35 54671. 96 000000. 0 34338. 71 09057. 56 کل دارایی هاسپرده ها به 

 692666. 2 -529651. 0 76004. 10 72927. 73 25781. 34 08857. 56 01466. 58 سهم وام ها از کل دارایی ها

 813454. 1 -300295. 0 921740. 5 61285. 34 03647. 17 51931. 28 12578. 27 مربع اندازه

تفاضل سود و زیان به متوسط 

 کل دارایی
1 .284901 1 .356129 -3 .429509 5 .511851 1 .543856 0 .218858- 7 .090943 

 721972. 1 -539342. 0 21461. 30 61075. 78 000000. 0 47348. 54 74637. 44 سهم سپرده ها از کل بدهی ها

 752760. 2 092319. 1 464. 3339 500. 9975 3371. 603 839. 1683 220. 3577 نسبت اهرمی

هزینه بهره غیرعملیاتی کل 

 درآمد دارایی ها
3 .362212 2 .840665 1 .124946 7 .986585 2 .146761 0 .717362 2 .385535 

خالص وام ها به عنوان 

 درصدی از کل دارایی ها
49 .55512 48 .44600 19 .42146 69 .91074 12 .18841 -0 .655988 3 .396738 

 857326. 2 026822. 1 22. 10194 00. 34214 000. 1754 000. 9240 32. 11772 نرخ هزینه بهره

 160033. 2 645347. 0 230915. 1 00. 10 00. 6 50. 7 90. 7 نرخ سود سپرده

 791507. 3 -629327. 0 784184. 3 11947. 11 -210644. 6 175170. 3 585704. 3 رشد تولید ناخالص ملی
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 کشیدگی چولگی انحراف معیار بیشترین کمترین میانه میانگین متغیرها

 187915. 5 797186. 1 424531. 8 04339. 36 414079. 5 760731. 7 24438. 11 نسبت پوشش نقدینگی

 671471. 7 -072902. 2 481007. 0 292691. 2 048297. 0 786731. 1 711973. 1 ریسک نقدینگی

 346837. 4 934485. 0 243287. 5 54695. 26 160100. 5 01393. 12 66831. 11 نسبت بودجه خالص پایدار

 940657. 1 -357529. 0 57. 12238 00. 48700 000. 8230 00. 33048 74. 30966 ریسک عملیاتی

 828296. 1 -465819. 0 952858. 2 00000. 10 000000. 1 000000. 7 086957. 6 ریسک بازار)عملیات بازار باز(

 677160. 1 169156. 0 278952. 0 943061. 0 038617. 0 438508. 0 473570. 0 ریسک کل

 پژوهش استنباطی آمار

 . گردد می ارائه ذیل شرح به استباطی آمار اطالعات تحلیل و تجزیه منظور به

 ها فرضیه آزمون

 باندز آزمون
 آزمون باندز 2جدول 

  (1مدل ) (2مدل ) (3مدل ) (4مدل ) (5مدل ) (6مدل ) (7مدل )

196 .9426  21 .63788  255 .9607  31 .43404  8 .130793  7 .108267  2 .658410  
ارزش آماره 

F 

 ارزش بحرانی باند

I(0) 

Bound 
(I(1) 

Bound) 

I(0) 

Bound 
(I(1) 

Bound) 

I(0) 

Bound 
(I(1) 

Bound) 

I(0) 

Bound 
(I(1) 

Bound) 

I(0) 

Bound 
(I(1) 

Bound) 

I(0) 

Bound 
(I(1) 

Bound) 

I(0) 

Bound 
(I(1) 

Bound) 

 داریمعنی

3 .02  

( 3 .51 ) 
3 .51 3 .02  3 .51 3 .02 

3 .02  

( 3 .51 ) 

2 .63  

( 3 .35 ) 
10% 

3 .62  

( 4 .16 ) 
4 .16 3 .62  4 .16 3 .62 

3 .62  

( 4 .16 ) 

3 .1  

( 3 .87 ) 
5% 

4 .18  

( 4 .76 ) 
4 .76 4 .18  4 .76 4 .18 

4 .18  

( 4 .79 ) 

3 .55  

( 4 .38 ) 
2. 5% 

4 .94  

( 5 .58 ) 
5 .58 4 .94  5 .58 4 .94 

4 .94  

( 5 .58 ) 

4 .13  

(5) 
1% 

H0: ندارد وجود متغیرها سایر و وابسته متغیر بین بلندمدت رابطه . 

H1: دارد وجود متغیرها سایر و وابسته متغیر بین بلندمدت رابطه . 

 . دارد وجود مدت طوالنی رابطه متغیرها بین و شود می رد صفر فرضیه دهد می نشان نتایج که همانطور

 

 

 واحد ریشه آزمون
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 دیکی روش چهار از ARDL های مدل در متغیرها مانایی درجه نمودن تعیین و واحد ریشه آزمون جهت

 اشمیت فیلیپس کویاتسکی، پرون فیلیپس، استاک رومبرگ الیوت، یافته تعمیم فولر دیکی و فولر

 I(1) متغیرها برخی و I(0) متغیرها از برخی اینکه به توجه با. است شده استفاده (LM شین)آزمون

 بازار( و عملیاتی، اعتباری، ریسکهای)نقدینگی بر ها ادغام تأثیر بررسی برای ARDL مدل از. هستند

 . است دار معنی (%10، %5، %1سطح) سه هر در LM آزمون که دهد می نشان نتایج. است شده استفاده

 پسماند جمالت بودن نرمال آزمون

 χ2 توزیع دارای جاکوبرا آماره. شود می استفاده (Jarque-Beraجاکوبرا) آماره از نرمال توزیع آزمون برای

 . باشد می

0H: 1 دارند نرمال توزیع پسماندهاH: ندارند نرمال توزیع پسماندها 

 آزمون نرمال بودن 3جدول

  (1مدل ) (2مدل ) (3مدل ) (4مدل ) (5مدل ) (6مدل ) (7مدل )

0 .919296  

( 0 .631506 ) 

4 .547034  

( 0 .253636 ) 

1 .630126  

( 0 .320535 ) 

3 .745034 

(0 .153736) 

1 .530126 

(0 .465305) 

4 .106465  

( 0 .128319 ) 

0 .544714  

( 0 .761582 ) 

ارزش آماره 

 برا جار

 )احتمال(

 را صفر فرضیه، نتایج به توجه با. است شده داده نشان مدل دو برای آماره این آزمون از حاصل نتایج

 . است نرمال توزیع دارای هامدل پسماندهای و کرد رد تواننمی

 سریالی همبستگی آزمون

 1الگرانژ ضریب آزمایشات به و است سریال همبستگی بررسی برای Q آمار برای جایگزینی آزمون این

 تاخیر ترتیب برای سریالی همبستگی هیچ که است این الگرانژ ضریب آزمون صفر فرضیه. هستند معروف

 2ای. ام. آر. ای خطاهای، محلی گزینه. است شده تعیین پیش از صحیح عدد یک p که p، ندارد وجود

(r ،q) تأخیر عبارات تعداد که است P = حداکثر (r ،q) جایگزین گزینه این که باشید داشته توجه. است 

 ساختارهای انواع برابر در آزمون است ممکن بنابراین، است MA (p) و AR (p) خطای فرایند دو هر

 . باشد داشته قدرت جایگزین همبستگی

H0: ندارد وجود سریالی همبستگی H1: دارد وجود سریالی همبستگی 
 آزمون همبستگی سریالی 4جدول 

Obs*R-squared 

(Prob) 

F-statistic 

(Prob) 
  هاآزمون و مدل

9 .734832  

( 0 .0077 ) 

2 .626728  

( 0 .1661 ) 
 (1مدل)

ریسک 

016508. 6 اعتباری  

( 0 .0494 ) 

2 .208483  

( 0 .1562 ) 
 (2مدل)

                                                           
1 Lagrange Multipliers(LM) 

2 ARMA 
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Obs*R-squared 

(Prob) 

F-statistic 

(Prob) 
  هاآزمون و مدل

18 .71316 

(0 .0001) 

32 .61901 

(0 .1229) 
 (3مدل)

 نقدینگی
18 .67144 

(0 .0001) 

28 .41440 

(0 .1315) 
 (4مدل)

17 .81631  

( 0 .0001 ) 

33 .91611  

( 0 .9221 ) 
ریسک  (5مدل)

عملیاتی و 

 بازار
15 .65144  

( 0 .0001 ) 

25 .41440  

( 0 .1513 ) 
 (6مدل)

21 .21321  

( 0 .0001 ) 

35 .71521  

( 0 .8251 ) 
 (7مدل)

مدیریت 

 ریسک

 . ندارند سریالی همبستگی هامدل و کرد رد تواننمی را صفر فرضیه که است این بیانگر بررسی نتایج

 واریانس( )ناهمسانی گادفری پاگان -بروش آزمون

 . شود اجرا آزمون این است الزم مدل های باقیمانده واریانس ناهمسانی عدم از اطمینان برای

 آزمون ناهمسانی واریانس 5جدول 

Scaled explained SS 

(Prob) 

Obs*R-squared 

(Prob) 

 F آمار

 (احتمال)
  هاآزمون و مدل

1 .049221  

( 0 .9999 ) 

9 .045423  

( 0 .6177 ) 

0 .578244  

( 0 .7999 ) 
 (1مدل)

 ریسک اعتباری
9 .524461  

( 0 .2172 ) 

12 .53082  

( 0 .0844 ) 

2 .747791  

( 0 .0550 ) 
 (2مدل)

0 .365041  

(0 .9975)  

11 .76451  

(0 .6968)  

0 .325189  

(0 .9402)  
 (3مدل)

 ریسک نقدینگی
1 .473110  

(0 .9999)  

13 .73769  

(0 .3178)  

1 .305290  

(0 .3895)  
 (4مدل)

0 .381727  

( 0 .9857 ) 

16 .86068  

( 0 .3273 ) 

8 .068267  

( 0 .2703 ) 
 (5مدل)

 عملیاتی و بازار ریسک
0 .062503  

( 0 .9999 ) 

14 .57691  

( 0 .4823 ) 

0 .401055  

( 0 .8648 ) 
 (6مدل)

0 .290583  

( 0 .8857 ) 

14 .87642  

( 0 .4604 ) 

0 .467023  

( 0 .8360 ) 
 مدیریت ریسک (7مدل)

 هامدل و شده رد صفر فرضیه درصد 5 از بیش احتمال وجو با شودمی مشاهده جداول در که همانطور

 . هستند همسان واریانس

  پایداری( )تشخیص ثبات آزمون

 . رود می بکار ARDL مدل بودن مناسب و برازش بررسی برای آزمون این انجام
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 آزمون رمزی 6جدول 

F-statistic 

(Prob) 

T-statistic 

(Prob) 
  هاآزمون و مدل

3 .348798  

( 0 .1170 ) 

1 .829972  

( 0 .1170 ) 
 (1مدل)

 ریسک اعتباری
0 .087581  

( 0 .7723 ) 

0 .295941  

( 0 .7723 ) 
 (2مدل)

5 .849091  

(0 .1368)  

2 .418490  

(0 .1368)  
 (3مدل)

 ریسک نقدینگی
18 .21193  

(0 .00508)  

4 .267544  

(0 .0508)  
 (4مدل)

4 .748021  

(0. 1562) 

3 .516420  

( 0 .1562 ) 
 (5مدل)

 ریسک عملیاتی و بازار
19 .23183  

( 0 .0615 ) 

5 .365534  

( 0 .0615 ) 
 (6مدل)

5 .645231  

(0. 2581) 

6 .715348  

( 0 .2568 ) 
 مدیریت ریسک (7مدل)

 . است همراه ثبات با مدل و پذیرفت تواننمی را صفر فرضیه که است این بیانگر آزمون این بررسی نتایج 

 پیشنهادها و گیری نتیجه

 دهد می کاهش را اعتباری ریسک اول دوره در، هابانک ادغام که است داده نشان نتایج اول فرضیه در

 . دهد می افزایش بعد های دوره در و

 جدید بانک اینکه دلیلبه، هابانک ادغام اول دوره در. دارد اعتباری ریسک بر منفی اثر، هابانک ادغام

 بنابراین، سازد مواجه محدودیت با را تسهیالت عرضه است ممکن، است ساختار تجدید بر متمرکز

 افزایش با و بعد هایدوره در اما، دهد کاهش را اعتباری ریسک، تواندمی تسهیالت عرضه در محدودیت

، کشور بانکی شبکه ساختاری مشکالت به توجه با. یابدمی افزایش نیز را اعتباری ریسک، تسهیالت عرضه

 . نمود خواهد اعتباری ریسک مدیریت به اندکی کمک هابانک ادغام، مشتریان شناسایی در ضعف نظیر

 را نقدینگی ریسک اول دوره در ها بانک ادغام که دهد می نشان پویا مدل برآورد نتایج دوم فرضیه در

 . یابد می کاهش بعدی های دوره در و دهد می افزایش
 سپه بانک با داشتند باالیی نقدینگی ریسک و داشتند مشکلی بانکی شبکه در که بانکهایی که آنجا از

، بعدی های دوره در اما، دهند می افزایش را جدید سپه بانک نقدینگی ریسک اول دوره در، شدند ادغام

 . دهند می کاهش

 امکان باشد بزرگتر بانک هرچه ترتیب این به. دارد وجود منفی رابطه نقدینگی ریسک و بانک اندازه بین

 . یابد می کاهش نقدینگی ریسک و بیشتر نقدینگی تامین
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 باعث تواندمی دوره ابتدای در هابانک ادغام که دهد می نشان پویا مدل برآورد نتایج سوم فرضیه در

 . دهدمی افزایش را عملیاتی ریسک، هابانک ادغام، زمان گذشت از پس اما شود می عملیاتی ریسک کاهش

 انواع وجود بیانگر غیرجاری مطالبات چراکه. دارد عملیاتی ریسک بر مثبت اثر (NPLغیرجاری) مطالبات

 مدیریت برای مناسب ساختار وجود عدم دلیل به ایران بانکی شبکه در. است وتکنیکی انسانی خطاهای

 ریسک افزایش ضمن و سازد می مواجه مرسوم خطاهای انواع با را تسهیالت عرضه، تسهیالت سبد

 دهدمی افزایش نیز را عملیاتی ریسک، اعتباری

 را بازار ریسک بانک اندازه افزایش کهطوریبه. دارد عملیاتی ریسک با دارمعنی و مثبت رابطه بانک اندازه

، اقتصادی رشد بهبود با. دارد عملیاتی ریسک با دارمعنی و مثبت رابطه اقتصادی رشد. دهدمی افزایش

 دارند باال بازده و باال ریسک با هایفعالیت انجام و بازار هایفعالیت به ورود برای بیشتری تمایل هابانک

 نتیجه این. دارد عملیاتی ریسک با منفی رابطه تورم اما. شود عملیاتی ریسک افزایش به منجر تواندمی که

 افزایش. دارد عملیاتی ریسک با منفی رابطه سپرده بهره نرخ افزایش. است هابانک ناسالم ساختار بیانگر

 تواندمی تسهیالت بهره نرخ افزایش. شودمی تسهالت بهره نرخ افزایش باعث سو یک از سپرده بهره نرخ

 بنابراین، کنند دریافت تسهیالت بانک از، هستند باال بازده با هایطرح دارای که مشتریانی، شود باعث

 عملیاتی ریسک هم یابدمی کاهش اعتباری ریسک

 باعث تواندمی دوره ابتدای در هابانک ادغام که دهد می نشان پویا مدل برآورد نتایج چهارم درفرضیه

 . دهدمی کاهش را بازار ریسک، هابانک ادغام، زمان گذشت از پس اما شود بازار ریسک افزایش

 حسب بر بنابراین. ندارد ارز بازار به ورود در چندانی عمل آزادی بنابراین است دولتی بانک یک سپه بانک

 ناشی بازار ریسک تواندمی هابانک ادغام، است شده گرفته نظر در پژوهش این در که بازاری ریسک نوع

 . دهد کاهش را ارز نرخ نوسانات از

 ارز از ناشی بازار ریسک تواندمی دارایی به گذاریسرمایه. دارد بازار ریسک بر اثرمنفی غیرجاری مطالبات

 و مثبت رابطه اقتصادی رشد. دارد بازار ریسک با دارمعنی و مثبت رابطه بانک اندازه. دهد کاهش را

 ناسالم ساختار بیانگر نتیجه این. دارد بازار ریسک با منفی رابطه تورم اما. دارد بازار ریسک با دارمعنی

 . دارد بازار ریسک با مثبت رابطه سپرده بهره نرخ افزایش. است هابانک

 بهبود به منجر اول وهله در هابانک ادغام که دهد می نشان پویا مدل برآورد نتایج اصلی فرضیه در

 نتایج با نتیجه این. دارد ریسک مدیریت بهبود بر منفی اثر بعدی هایدوره در اما شودمی ریسک مدیریت

 مدیریت بهبود، اعتباری ریسک افزایش. است سازگار بانک هایریسک از هریک بر ادغام اثر از حاصل

 بهبود تواندمی بازار ریسک افزایش با دارایی به گذاریسرمایه نسبت. سازدمی مواجه مخاطره با را ریسک

 این که است همراه ریسک مدیریت بهبود کاهش با بانک اندازه افزایش. دهد کاهش را ریسک مدیریت

 تورم و داخلی ناخالص تولید افزایش. است سازگار هاریسک از یک هر بر اثر از حاصل هر نتایج با نتیجه

 نظر مورد بانک بودن ناسالم بیانگر موضوع این سازد مواجه مخاطره با را ریسک مدیریت بهبود تواندمی

 سازدمی مواجه مخاطره با را ریسک مدیریت نیز سپرده بهره نرخ. است
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Bank merger is one of the ways to develop, expand the sphere of influence and create 

the ability to carry out large operations in the international arena. ARDL model has 

been used to estimate the effect of bank mergers on each of the risks. Risks were 

measured separately and finally the total risk management was estimated. To measure 

credit risk, two methods of univariate and one combined variable have been used. The 

results of the model indicate a positive relationship between return on assets, the ratio 

of income-generating assets to credit risk and a negative relationship between 

economic growth and credit risk. To measure liquidity risk, the liquidity ratio and 

NSFR approach were used. It has liquidity. We have also estimated operational risk 

based on the BIA approach and measured market risk using the net open position in 

foreign currency to capital. The results showed that increasing the size of the bank 

increases operational risk and market risk, and as economic growth improves, banks 

are more inclined to enter market activities and perform activities with high risk and 

return, which can lead to increased operational risk. Integration data has a negative 

effect on improving risk management.  
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