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 چکیده

 

از مباحث مهم در هر سیستم مالی به شمار می  بانکی یکی  از عواملی که می ثبات  بر ثبات  رود. یکی  تواند 

ها بر ثبات بانکی است. به  ها است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ادغام بانک بانکی تأثیر بگذارد ادغام بانک

و به کارگیری اطالعات    1390  -1396  سال های  در بازه زمانی  Z-Scoreهمین منظور با استفاده از شاخص  

ترازنامه   به  بانک  30مربوط  ثبات  متوسط  ایرانی،  سناریو  بانک  سه  راستا  این  در  و  شد  تحلیل  ایران  در  ها 

گرفت:   قرار  بررسی  مورد  کمتر.    -1فرضی  ثبات  با  بانک  با  بیشتر  ثبات  با  بانک  بانک   -2ادغام  های  ادغام 

ای دی، سینا، سرمایه و کارآفرین. مطابق با نتایج به دست آمده، سناریو  هادغام بانک   -3نظامی با بانک سپه.  

سال  در  اول  بانکفرضی  ثبات  متوسط  کاهش  سبب  ابتدایی  سال های  در  و  افزایش  ها  سبب  پایانی  های 

بانک ثبات  بعضی سالمتوسط  در  دوم  فرضی  از سالها شده، سناریو  بعضی  و در  ثبات  افزایش  باعث  ها ها 

بانکسبب کاهش م ثبات  ها شده و سناریو فرضی سوم در تمامی سال توسط ثبات  ها سبب بهبود متوسط 

 ها شده است.   بانک

 

 واژگان کلیدی 

 .Z-Scoreادغام بانکی، ثبات بانکی، ایران، شاخص 
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 مقدمه 

 

ای در تامین منابع مالی و ارایه خدمات مالی دارند. صنعت بانکداری یکی ها نقش ویژه در همه کشورها بانک

های اقتصادی ارتباط  جایی که نظام بانکی با سایر بخشها در اقتصاد ایران است. از آن ترین بخش از کلیدی 

شود. عوامل  های اقتصاد نیز می ایر بخش ثباتی در این بخش سبب اختالل در س تنگاتنگی دارد لذا هرگونه بی 

 (.  1397زاده و همکاران، های مختلف مورد ارزیابی قرار داد )رستم موثر بر ثبات بانکی را باید از جنبه 

پس از پیروزی انقالب اسالمی با توجه به شرایط ناپایداری که در حوزه اقتصاد وجود داشت دولت مجبور به  

کوچک    های خصوصی با ادغام بانک   رانیبانکداری دولتی در ا  ستمیس   خاطر  نیهمبه    .شد   هابانک ملی کردن  

زمانی   برهه  آمد. در آن  در  به وجود  و وجود ضمانت  بانکی کشور  نظام  قابل توجه دولت در  به دلیل سهم 

. در زمان  ها کمتر متصور بودورشکستگی بانک و  تعهدات مالی    جرایهای بانکی، توقف در اخصوص سپرده 

ا بازسازی  ز جنگ پس  دوره  شروع  کشور  خصوصی دیدگاه    و  در  شد سازی  مواجه  استقبال  زمان  ،  با  آن  در 

که دخالت دولت در بخش  بود  آن  زمان  و  رسیده  پایداری  و  ثبات  از  به سطح مطلوبی  مختلف  کشور  های 

بانک  ورود  برای  را  شرایط  سوم  برنامه  قانون  تصویب  نهایتا  یابد.  کاهش  فراقتصاد  خصوصی  کرد.  های  اهم 

های خصوصی  سازی در طول سالیان گذشته به کندی انجام شد اما در همین موقعیت بانکفرآیند خصوصی 

بانکی  سیستم  وارد  بانک جدیدی  و  مواجه  شدند  قوی  پتانسیل  اما  کوچک  مقیاس  با  رقیبانی  با  دولتی  های 

شده و باید طبق قانون اجرای  قانون تجارت، تاجر محسوب    2و    1ها طبق مواد  . بانک (1395شدند )صدری،  

ها تاجر  در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و به فعالیت بپردازند. با اینکه بانک   ۴۴های کلی اصل  سیاست

به منظور پیشگیری از    های تجاری تفاوت دارد.ها با ورشکستگی سایر شرکتهستند، اما ورشکستگی بانک

بانک ش ورشکستگی  بینی  پیش  منطقی  راهکارهای  دسته ها  دو  به  که  است  غیرحقوقی  ده  راهکارهای  ی 

ی مسئولیت  ااند. انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، طرح دعوبندی شده و حقوقی تقسیم   (مدیریتی و اقتصادی)

ترین راهکارهای  ورشکستگی به تقلب از مهم  و  طرح دعوای ورشکستگی به تقصیر ،هامدنی علیه مدیران بانک 

 گیرد. نظران بانکی قرار میمورد استفاده صاحبحقوقی هستند که  

از مهم  بانک ادغام، به عنوان یکی  از ورشکستگی  ها در کشورهای مختلف جهان  ترین راهکارهای جلوگیری 

کنند و  ها از طریق بانک مرکزی بر امور پولی و بانکی نظارت می مورد استفاده قرار گرفته است. معموال دولت 

از  برخی  که  مواردی  بانک بانک  در  تشکیل  و  ادغام  طریق  از  هستند  ورشکستگی  معرض  در  مشترک،    ها 
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کند که  های سالم شروع به کار می های مشکوک را به دولت واگذار کرده و بانک ادغام پذیر با دارایی دارایی 

 (.  1397)جعفری صامت،   تاکنون در آمریکا و اروپا این رویه عملی شده است

ها بر ثبات سیستم بانکی در ایران پرداخته شده  ص به بررسی تاثیر ادغام بانکدر این پژوهش به صورت خا 

های انجام  است. این مقاله در پنج بخش تنظیم شده است. بخش مقدمه که بیان شد. در بخش دوم پژوهش 

می بیان  ادغام  و  بانکی  ثبات  زمینه  در  ادغام  شده  پیرامون  نظری،  مبانی  بررسی  به  سوم،  بخش  در  شود. 

بانکی پرداخته می نکبا ثبات  الگوی پژوهش پرداخته میها و  نتایج  به  شود. قسمت  شود. در بخش چهارم، 

 بندی نتایج و پیشنهادها اختصاص داده شده است.پایانی به جمع 

 

 پیشینه تحقیقاتی 

 

اثر ادغام و تمرکز و ریسک اعتباری بر کارایی صنعت  13۸7رازینی و همکاران )  ( در مقاله خود به بررسی 

پرداختند و اثر ادغام را، با استفاده از تابع ترنسلوگ و مدل    13۸0-13۸۴های  بانکداری در ایران طی سال

و شامل  متغیرها  کردند.  بررسی  بانکداری  صنعت  کارایی  بر  کولی،  و  سپرده   ،هاام بیتیس  قیمت  ،  هاقیمت 

ها ادغام بین بانک کارا و ناکارا را به طور فرضی انجام دادند و بیان کردند  سرمایه و نرخ بهره است. سپس آن 

ها در شرایطی مفید است که  شود و ادغام بانکها می که ادغام بانک کارا و ناکارا موجب افزایش کارایی بانک 

 .ادغام شود بانک کاراتر با بانک ناکارا 

( قبادی  و  بانک 13۸9شهرستانی  کارایی  بر  ادغام  تاثیر  بررسی  به  ناپارامتری (  روش  دو  با  ایران  و    1های 

می اند.  پرداخته   2پارامتری نشان  کارایی  بر  مؤثر  عوامل  برآورد  مدل  بانک نتایج  کارایی  که  اندازه دهد  با  ها 

به   تسهیالت  نسبت  تحصیل کرده،  انسانی  نیروی  تعداد شعب،  با  و  منفی  رابطه  تمرکز  و  دارایی کل  بانک، 

اعتباری،   ریسک  ادغام  نسبت  دارایی،  دارد.  مثبت  رابطه  الکترونیکی  بانکداری  شاخص  و  دارایی  به  سرمایه 

 شود که بانک ناکارا در بانک کاراتر ادغام شود. ی ها در شرایطی موجب افزایش کارایی مبانک

اند. های مقیاس بعد از ادغام بانکی در ایران پرداخته ( به بررسی وجود صرفه 139۴عیسی زاده و مظهری آوا )

داده  از  استفاده  با  موضوع  این  بررسی  بین  برای  در  که  تجارت  و  ملت  بانک  دو  بین  ادغام  ترازنامه،  های 

شبیه سازی شده است. با    13۸2-1391از بیشترین دارایی برخوردارند، در طی سال های  های ایرانی  بانک

 
1  Data Envelopment Analysis   
2 Stochastic frontier Analysis 
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و   ترنسلوگ  هزینه  تابع  از  نامرتبط استفاده  اثر صرفه (SUR)1رگرسیون  تعطیلی شعب روی  ،  و  مقیاس  های 

که  دهد  هایی که به صورت فرضی ادغام شدند، بررسی شد. نتایج برآورد مدل نشان می کاهش هزینه بانک 

شود، اما تعطیل کردن شعب بانک هدف بعد از  های مقیاس باعث کاهش هزینه بعد از ادغام می وجود صرفه 

 تواند منجر به کاهش هزینه این دو بانک ادغامی گردد. ادغام نمی 

( در مقاله اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی در شبکه بانکی کشور به بررسی تاثیر  1396شاهچرا و نوربخش )

مطابق با نتایج به دست آمده ارتباط متقابل میان اندازه بانک و ثبات  اند.  ازه بانک بر ثبات بانکی پرداخته اند 

ها با در نظر گرفتن رابطه دو طرفه میان اندازه بانک و  عملکرد بانکی در شبکه بانکی کشور وجود دارد. بانک 

ها به عنوان عاملی تأثیرگذار بر ثبات عملکرد بانکی  توانند بر اهمیت بیشتر اندازه بانک ثبات عملکرد بانکی می 

دست پیدا   ها و درآمدهای خود به اندازه بهینه در بانک خودتوانند با در نظر گرفتن هزینه می تأکید داشته و  

 .  کنند 

با استفاده از  ها  ( در مقاله ادغام راهکاری موثر جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک1397جعفری صامت ) 

ها با تاکید به الگوی  های کتابخانه ای و توصیفی، راهکارهای موثر جهت جلوگیری از ورشکستگی بانکروش 

بانکی، افزایش سهام یا سرمایه   -. از جمله مزایای ادغام، کسب قدرت بازار پولی  را بررسی کرده استادغام  

ی، استفاده از مزایای مالیاتی،  های عمومی و زیرساختی، افزایش کارآمد ها و سهامداران، کاهش هزینه بانک

 .ها استافزایش شاخص بازده حقوق صاحبان سهام و دارایی  و  کاهش ریسک اعتباری و عملیاتی بازار

  19۸ای بر روی  های بانکی سوئد« مطالعه ( در مقاله خود با عنوان »بررسی کارایی در ادغام 2003)  2گجیرا 

. او با استفاده از تابع  ه استانجام داد   یالدیم19۸۴الی    2002ادغامی در کشور سوئد، طی سال های    بانک

. او در این مقاله  ه استهای ادغامی در سوئد پرداخت ترنسلوگ هزینه به تخمین کارایی هزینه در بین بانک 

ها، مدیریت بهتر و بهبود در  ها، صرفه جویی در نهاده ای برای کاهش هزینه ها را اغلب انگیزه ادغام بین نهاده 

 .ه استرایی بیان کردکا

)  3روسازانا همکاران  ادغام 2012و  در  هزینه  کارایی  اثر  بررسی  به  خود  مقاله  در  مالزی  (،  در  بانکی  های 

آن  ادغام پرداختند.  برای  را  هزینه  کارایی  مقاله  این  در  های  ها  سال  طی  در  اختیاری،    2005های 

تح  یالدی م1990 به  ترنسلوگ،  تابع  طریق  از  و  کردند  آن بررسی  پرداختند.  موضوع  این  ادغاملیل  های  ها 

 .دانند ها و دامنه اقتصادی می بانکی را منبعی برای تحقق صرفه 

 
1 Seemingly Unrelated Regression 
2 Gjirja 
3 Rossazana  
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 مبانی نظری 

 

 ثبات بانکی 

توان میزان دوام سیستم بانکی در مقابل تغییر متغیرهای کالن اقتصادی مانند تورم، تولید  ثبات بانکی را می 

در   تغییر  همچنین  و  ملی  کرد  ناخالص  تعریف  بانکی  بخش  رقابت  درجه  تغییر  مانند  بانکی  متغیرهای 

 (.1397زاده و همکاران، )رستم

ها وجود داشته  موسسات موجود در سیستم مالی یک کشور زمانی با ثبات هستند که اعتماد زیادی به آن 

را انجام    که این موسسات بدون مشکل و بدون کمک خارجی تعهدات و وظایف اصلی خود باشد به صورتی 

دهند و بازارهای مالی نیز زمانی با ثبات هستند که طرفین در بازار با اعتماد به یکدگیر مبادالت خود را در  

بی قیمت زمانی  مالی  برعکس در یک سیستم  و  انجام دهند.  بازار  واقعی  به وجود می های  در  ثباتی  آید که 

خو  اصلی  وظیفه  نتواند  مالی  سیستم  شوک،  شدن  وارد  سپرده هنگام  از  وجوه  انتقال  که  به  د  گذاران 

 (. 199۸، 1گذاران است را به درستی انجام دهد )میشکینسرمایه

می شرایطی  بیانگر  را  بانکی  ثبات  نیز  اروپا  مرکزی  برابر  بانک  در  بتواند  کشور  یک  بانکی  سیستم  که  داند 

مکن برساند و از ایجاد اخالل در  های مالی را به کمترین حد مهای وارد شده مقاومت کند و عدم توازن شوک 

شود جلوگیری  بانکی  سیستم  وظایف  و  همکاران،  )رستم عملکرد  و  محمد  1397زاده  و  عالود   .)

که  دانند: مورد اول این ( تعاریف موجود در زمینه ثبات بانکی را در دو نکته با هم مشترک می 200۸)2صادق

که در تعریف ثبات بانکی،  شود و مورد دوم این ها تاکید می بانک ها بر روی عملکرد صحیح  در اکثر این تعریف 

برابر شوک  در  بانکی  اساسی است. مقاومت و دوام بخش  و  بسیار مهم  نکته  ایجاد اخالل  از  و جلوگیری  ها 

دانند و  ها و جلوگیری از ایجاد اخالل در عملکردشان می ها در برابر شوک ها ثبات بانکی را، مقاومت بانکآن

می بی بانکان  که  دارد  وجود  بانکی  ثبات  زمانی  که  با شوک کنند  مواجهه  در صورت  مختلف،  ها حتی  های 

 بتوانند وظایف خود را به درستی و به صورت صحیح انجام بدهند. 

مورد اول اینکه    :شود حاصل شرط سه  که افتد اتفاق می  زمانی سیستم مالی یک در بانکی به طور کلی ثبات

که مدیریت مناسب و صحیحی در  نابع اقتصادی به صورت کارا فراهم باشد. مورد دوم این توانایی تخصیص م

 
1 Mishkin 
2 Alawode & Mohammed Al Sadek 
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که توانایی اجرای دو مورد قبل حتی  ارتباط با قیمت گذاری و تخصیص منابع صورت پذیرد و مورد سوم این 

 (.  201۴، 1های خارجی نیز وجود داشته باشد )کلمپ و هان در زمان بروز بحرآن 

 

 بر ثبات بانکی عوامل موثر 

 ترین این عوامل بدین شرح است:ثبات بانکی تحت تأثیر عوامل مختلفی است برخی از مهم 

تسهیالت: سود  می زمانی  نرخ  باال  تسهیالت  سود  نرخ  وام که  توسط  وام  بازپرداخت  امکان  گیرندگان  رود 

یابد. با افزایش نرخ سود تسهیالت مشتریان با ریسک پایین از بازار خارج شده و تنها مشتریانی که  کاهش می 

می  وام  دریافت  متقاضی  دارند  باال  سرمایه ریسک  به  توجه  با  وام شوند.  دریافتگذاری  در  های  افراد  این  ی 

)نوروزی،   شودیابد و ثبات بانکی با تهدید مواجه می های با ریسک باال امکان بازپرداخت وام کاهش می پروژه 

1393 .) 

بینی که نسبت به آینده  ها با توجه به خوش در دوران رونق مدیران بانک  نرخ رشد تولید ناخالص داخلی:

اعطا  برای  مشتریان  غربالگری  به  نسبت  میدارند  خرج  به  کمتری  حساسیت  وام  سبب  ی  امر  این  و  دهند 

زاده و  افتد )رستمشود و بنابراین ثبات بانکی به خطر می ها میهای پرداختی بانک افزایش ریسک بازگشت وام 

 (. 1395همکاران، 

ثبات    ها به تدریج از ها با توجه به محدود شدن دارایی بانکبا افزایش مطالبات معوق بانک   مطالبات معوق:

 (. 1395چی، شود )پوستینبانکی کاسته می 

ها است، که در ادامه به بررسی  گذارد یکی از این عوامل ادغام بانک عوامل مختلفی بر ثبات بانکی تأثیر می 

 شود. مفهوم آن پرداخته می 

 

 ادغام

کدام از مقررات قانون  باشد. در هیچ  ادغام در لغت به معنای در هم فشردن و فرو بردن دو چیز در هم می 

آید، ها به معنای اصطالحی آن تعریف نشده است، ولی آنچه از مفهوم نظر حقوقدانان بدست می تجارت ادغام 

این است که ادغام در اصطالح حقوقی به معنای پیوستن دو یا چند شخصیت حقوقی به هم و تشکیل یک  

ها به یک  ک، یا پیوستن آن نکی شدن چند باشخصیت حقوقی جدید است. این پیوستن می تواند از طریق ی

 بانک بزرگتر باشد.

 
1 Klomp & Han 
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 ها استفاده شده است که شامل:در زبان و ادبیات انگلیسی از چندین واژه برای ادغام شرکت

های  باشد. در اینجا شخصیت به معنی بهم پیوستن یک یا چند شرکت در قالب یک شرکت جدید می :  1ادغام

بانک  یا  بانک  قبلی  دارایی حقوقی  ترکیب  با  جدید  حقوقی  شخصیت  یک  و  رفته  بین  از  بدهی ها  و  های  ها 

 شود.های قبلی ایجاد می بانک

  .است  جدید بزرگتر   بانک ترکیب، ادغام و یا اکتساب دو یا چند شرکت در هم و ایجاد یک  : به معنی  2اتحاد 

نزدیک هستند و در بسیاری از موارد بعنوان  : دو واژه ادغام و اکتساب شرکت به هم خیلی  ۴و اکتساب   3ادغام

شوند. در عین حال مختصری تفاوت دارند. زمانی که بانکی توسط بانک دیگر  جایگزین یکدیگر استفاده می

گردد. اما  شود از واژه اکتساب استفاده می گیرد یا بلعیده می شود و در درون بانک دیگر جا می خریداری می 

بیشتر   می گفشرایطی    بهادغام  هم   دوکه    شودته  بانک  ادامه  یا چند  یک شخصیت حقوقی  قالب  در  اندازه 

می  منتشر  فعالیت  جدیدی  سهام  و  کرده  صرفنظر  خود  سهام  از  قبلی  بانک  دو  شرایط  این  تحت  دهند. 

شرکت با هماهنگی هم ترکیب شوند، از واژه ادغام و اگر شرکتی، شرکت دیگر را   دوکنند. در مجموع اگر می 

 . ها و موسسات اعتباری()کانون بانک  گردد ایل آن شرکت خریداری کند، از واژه اکتساب استفاده می بدون تم

 دالیل اعمال ادغام  

های خود با مشکل مواجه شوند یا اینکه  ها در تأمین هزینه شوند که بانک ها هنگامی اعمال می معموال ادغام 

می آن عمل  مقیاسی  در  صرفه ها  از  که  توانایی های  کنند  از  یا  و  نیستند  برخوردار  مدیریتی  مقیاس  های 

بانک کمتری بهره  بانک مند هستند. در چنین وضعیتی  با  ادغام  به  بتوانهایی می ها تصمیم  د این  نگیرند که 

برای آن  ادغام نواقص را  از این رو، در سراسر جهان  از مزایای  ها پوشش دهند.  برای برخورداری  بانکی  های 

ها از ورشکستگی انجام شده است. بنابراین،  اس و توان باالی مدیریتی و با هدف نجات بانک های مقیصرفه 

ها وجود دارد عبارت اند از: افزایش قدرت بازاری، ایجاد بهبود در تنوع ریسک و  دالیلی که برای انجام ادغام 

هزینه  کارایکاهش  افزایش  و  مقیاس  های  صرفه  به  دستیابی  طریق  از  میان  ی.ها  کاهش  دالیل  این  در   ،

 (. 1993، 5رود )دی یانگ ها به شمار می ترین دلیل ادغام ها مهمهزینه 

 
1 Amalgamation 
2 Consolidation 
3 Mergers 
4 Acquisition 
5 Deyong 
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بانک  بین  رقابت  وجود  و  بازاری  سهم  میافزایش  باعث  آن ها  که  افزایش  شود  و  مالی  ارائه خدمات  روی  ها 

ها در  ده توانایی آن ها و نشان دهنمشتریان خود تمرکز کنند. همه این موارد نیازمند وجود کارایی در بانک

 ( 2003)گجیرا،  ستا هاها و تملک حفظ ادغام 

ادغام  برای  باال  بر دالیلی که در  ادغام عالوه  نیز برای  از آن جمله  ها ذکر شد، دالیل دیگری  ها وجود دارد، 

ایجاد همکاری هایمی  به  و همکاری توان  افزایش    هایمالی  و  کارایی  بهبود  موجب  که  کرد  اشاره  عملیاتی 

آوری  های افزایش سود یکی از روش   ،هاها از طریق به اشتراک گذاشتن هزینه شود. ادغام بانکسود آوری می 

ها بر اساس ادغام  فست. در بیشتر مواردا  هاو ایجاد مکانیسمی برای باال بردن توان بانک  هاو کاهش هزینه 

های  در هزینه   که در واقع یا  شوند که کارایی بیشتری در استفاده از منابع دارد جدیدی توجیه می  توسعه نهاد 

 آورد. ها در آمد باالتری به دست می شود و یا از بعضی هزینه پایین اداره می 

 هامزایا و اثرات مثبت ادغام بانک

   مالی.  سالمت  بهبود • 

 مشتری. به  بهتر  خدمات ارائه •

 .بهبود فرهنگ سازمانی بانک •

   .بهبود عملیات بانکی •

   .دانش افزایی •

   سرمایه. افزایش •

 . للالم بین و  داخلی هایفعالیت  عرصه  در  آفرینی نقش و  حضور  تسهیل •

 ها و موسسات اعتباری(. )کانون بانک  مالی  هایبحران   از خروج  •

 هامشکالت و تهدیدات ادغام بانک

ها به همراه  آورد، همواره تهدیداتی نیز برای شرکت هایی که برای شرکت ها فراهم می فرصت ادغام به رغم  

 دارد. 

   کارکنان.  سوی از ادغام  برابر  در  مقاومت •

  مدیریت. سبک  در  تضادهایی وجود  •

 ی.  سازمان هایفرهنگ  تطابق  عدم •

 .  مختلف هایبانک عملیات فرآیند   سازی یکپارچه و  ترکیب   در  مشکالت •

 .  ادغام از حاصل هایریسک از صحیح  برآورد عدم و  ادغام بازدهی  نادرست برآورد •
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   بازار  شرایط  در  نشده بینی پیش و  ناگهانی تغییرات  •

 .هابانک از  کلیدی  کارکنان خروج  •

 لی  قب دارانسهام و  مشتریان  دادن دست  از• 

 هسته بانک.  در  تفاوت   مخصوصا هابانک تکنولوژیکی  ناسازگاری •

 ها در سایر کشورها ادغام بانک 

ادغام   اجرای  به  و چگونه  چرا  که  یافته  توسعه  و  توسعه  درحال  کشورهای  برخی  ادغام  تجربه  به  نگاهی  با 

پرداخته بانک خود  ادغام  های  عملیات  فرایند  اجرای  در  مناسب  روشی  اتخاذ  برای  الگویی  بتواند  شاید  اند، 

 . شودهای برخی از کشورها به شرح ذیل اشاره میکشور باشد. بنابراین به ادغام بانک ها در  بانک

 آمریکا:

  120تا کنون بیش از    1990اند. فقط از سال  های زیادی در آمریکا با یکدیگر ادغام شدهدر طول زمان بانک 

امریکا   بانکی  نظام  در  استادغام  گرفته  ادغامانجام  بیشتر  دوره  همین  در  دوره .  در  بانکی  رکود  های  های 

و    200۸رخ داده است بطوری که در سال های    199۸و    200۸های  بحران سال  2اقتصاد آمریکا یعنی در  

. یکی از بزرگترین  بانک صورت گرفته است  16برای  یارد دالر در آمریکا  میل  ۸2ادغام بانکی به ارزش    2009

میلیارد دالر   50به مبلغ   را 2مریل لینچ 200۸در سال  1، بانک آمریکا در این دوره رخ داد که  های بانکی ادغام

در سال های   ترتیب  به همین  نمود.  بانکی  199۸و    1997خریداری  ارزش    بانک  1۸برای    ادغام    190به 

های کوچک و به تعداد کم در آمریکا رخ داده  . اما در سال های اخیر ادغامصورت گرفته استمیلیارد دالر  

 است. 

 ژاپن:  

ها در  )دوران بحران مالی( مهمترین دلیل ادغام بانک   200۴تا    1990های  دهد در سالها نشان می بررسی

ها و کاهش تمرکز بازار بوده است. البته بعد از بحران  بانکژاپن، در برهه زمانی بحران، پایین آمدن سالمت  

هایی با کارایی کمتر تبدیل شدند. ضمن اینکه بعد های کاراتر به بانک مالی در این کشور دیده شد که بانک 

همدیگر ادغام شدند. بعد از دوران ادغام در این کشور دیده شده است که    های ضعیف بااز بحران مالی، بانک 

با  بتدا بازدهی دارایی بانک در ا ها بعد از ادغام کاهش یافت، در حالیکه همین نسبت پس از دوران ادغام و 

ساله افزایش یافته است و همچنین نرخ بهره تسهیالت نیز باال رفت. نسبت کفایت سرمایه کاهش    5فاصله  

 
1 Bank of America   
2 Merrill Lynch 
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از معوق، سررسید گذشته و  مطالبات غیرجاری متشکل  )  های بد و مضاف بر آن از نسبت وام   هبسیاری نداشت

. این نتایج یعنی اینکه ادغام در  ه استمشکوک الوصول که به وام های بد معروف شده اند( نیز کاسته نشد 

ای این کشور  های منطقه یز بحث ادغام بین برخی بانک ناین کشور چندان موفق نبوده است. در این روزها  

های اخیر دیده شده است در بسیاری از موارد ناتمام  در سالدر این کشور  که  ادغام    ای از   مطرح است. نمونه 

ای در ناگازاکی ژاپن توسط کمیسیون تجارت، مربوط  مانده است. فرآیند شروع ادغام دو بانک پیشرو منطقه 

رخ  نهای  ها برای سیاست های جمعیتی، اشیاع صنعت بانکی و نیز سیاستها، تعدیل آن به معضل این بانک 

بو پایین  بانکبهره  به  مربوط  بیشتر  ادغام  ژاپن  در  است.  منطقه ده  ادغام عملی  های  این  است، هر چند  ای 

 .ها خیلی هم موفقیت آمیز نخواهد بودشد که این ادغامنشده است، لیکن پیش بینی می 

 : کره جنوبی

قرار دارد که با وجود فقر منابع طبیعی و در حالی که تا اواسط قرن    آسیاییکره جنوبی در زمره کشورهای  

آمد، توانسته است ظرف نیم قرن گذشته توسعه اقتصادی  گذشته یکی از کشورهای فقیر آسیا به شمار می 

ریزان اقتصادی این کشور  باشد. برنامه چشمگیری را تجربه کند و اکنون دوازدهمین اقتصاد بزرگ جهان می 

ر این جایگاه، سیاستبرای  به  گرفتند،  سیدن  پیش  مقطعی که در  بنگاه شامل  های  تجمیع  از  های حمایت 

و تشکیل شرکت رقابت آن کوچک و متوسط  توان  افزایش  به منظور  بزرگ  المللی  های  بین  بازارهای  در  ها 

یق نمودند. حتی  پذیرفتند را تشوهایی که در این راستا صورت می . به همین دلیل نیز ادغام ه استهدف بود 

آن بودن  داخلیدر صورت ضدرقابتی  بازارهای  برای  معاف    ،ها  ممنوعیت  از حکم  را  بازرگانی  ترکیبات  این 

برنامه  سایر  کنار  در  سیاست  این  صحیح  اجرای  سالریزیدانستند.  حدفاصل  اقتصادی  تا    19۸0های  های 

گردید که قادر بودند تولیدات خود را به  های بزرگ بین المللی در این کشور  موجب پدید آمدن بنگاه  1999

این صادرات   از  ناشی  درآمدهای  با حصول  کنند.  یافته صادر  توسعه  از جمله کشورهای  نقاط جهان  اقصی 

و کم   به چنین جایگاهی  از رسیدن  برابر گردید. پس  دو  دهه  کره ظرف یک  ملی  ناخالص  تولید  گسترده، 

یای شرقی و کشورهای توسعه یافته در آستانه آغاز هزاره  شدن فاصله اقتصادی میان این کشور کوچک آس 

سرمایه  بیشتر  جذب  منظور  به  از  جدید  حمایت  داخلی  بازارهای  در  رقابت  تشدید  و  خارجی  گذاری 

بیشتر  این کشور  های بزرگ تا حد زیادی متوقف و ضمن حذف معافیت، مقررات حقوقی  گیری شرکت شکل

 با کشورهای توسعه یافته هماهنگ شد.
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 :هند

ادغام و تملیک در کشور هند روش خوبی برای رشد و توسعه صنعت بانکداری است. زیرا روشی مناسب برای  

بانک  بانک بقای  در  ادغام  طریق  از  قوی های ضعیف  بزرگ های  و  می تر  در  تر  تملیک  و  ادغام  معموال  باشد. 

های  تواند به بانکها در سطح بین المللی نیز می بانکهای هند از نوع ادغام افقی است. ترکیب و ادغام  بانک

های بین المللی کمک کند. ادغام بیشتر باید از منظر بازار  ظرفیت   افزایش  هندی در افزایش سرمایه گذاری و 

های هند،  اظهارات برخی کارشناسان همچون دبیرکل اتحادیه بانک با  تا دولت. البته مطابق  انچام شود  آزاد  

های بد تحت فشارهای زیادی  تواند اثرات مثبت بگذارد. نظام بانکی هند به دلیل وام ی ما در هند نملزو  ،ادغام

های عبور از بحران، در این کشور به تازگی پیشنهاد شده  ها به عنوان یکی از راه حلقرار گرفته و ادغام بانک 

ها به منزله یک راه حل،  ه ادغام بانک ها در کشور هند اعتقاد دارد ک است. این در حالیست که اتحادیه بانک 

می وام باعث  مسئله  به  توجه  از  که  بانکداریشود  اتحادیه  دبیر کل  گفته  به  شود.  جلوگیری  بد    1هند   های 

(AIBEA)   به وام باید توجه  بانکی در حال حاضر  اولویت اصلی بخش  بانک ،  باشد. سود  ها در حال  های بد 

آن  و  است  بانککاهش  است  معتقد  وی  دهند.  افزایش  را  سرمایه خود  نیستند  قادر  و  ها  برای گسترش  ها 

های بد  ا با خارج کردن وام رتوسعه فعالیت خود نیاز به سرمایه دارند و به دنبال این هستند که ترازنامه شان  

کنند و   پاکسازی  غیرجاری،  زمطالبات  صورت  این  در  می ی .  باعث  شده  شناسایی  بانک  ان  سرمایه  که  شود 

ها برای خروج از بحران نیاز به سرمایه جدید دارند و ادغام راه حل برطرف کردن  کاهش یاید، بنابراین بانک

بانک  ادغام  برای  دهندگان  پیشنهاد  نیست.  مشکل  بانک این  ادغام  در  را  باالیی  شفافیت  باید  تضمین  ها  ها 

د جدیدی نخواهد شد. زیرا بانک بد از طریق  بک منجر به ایجاد بانک  نو اطمینان دهند که ادغام دو با  کنند 

 .شودمی شود و چه بسا به یک بحران بزرگتری تبدیل ادغام به یک بانک سالم تبدیل نمی 

وب نگذارد  که ادغام یک بانک بد با یک بانک خوب، تاثیر بدی بر بانک خ ندارد همچنین هیچ تضمینی وجود 

 و بحران به بانک خوب سرایت تکند و البته برعکس آن نیز دور از انتظار نخواهد بود. 

 ها بر ثبات بانکیتاثیر ادغام بانک 

گیری بانکی بزرگ  های متفاوتی وجود دارد. ادغام سبب شکلدر ارتباط با تاثیر ادغام بر ثبات بانکی دیدگاه 

شود طلبکاران  ( اعتقاد دارند که زمانی که بانک بزرگ دچار مشکالت می 200۴)  2شود. اسرتن و فلدمن می 

 
1 All India Bank Employees Association 
2 Stern and Feldman 
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های بزرگ  شود که بانک انتظار حمایت دولت از بانک را دارند و این حمایت دولت از بانک بزرگ سبب می 

 .شوددچار اتالف منابع و ریسک بزرگ شوند و در نتیجه ثبات سیستم بانکی با خطر مواجه می 

ها و افزایش اندازه بانک جدید بر  ( معتقد هستند که ادغام بانک 2012و همکاران )  1ابل هاگندروف اما در مق

 ها رشد کنند قادر به تحمل ریسک بیشتر نیستند.که بانک ثبات بانکی اثرگذار نیست و زمانی

بانک   ادغام  طرفی  از  بانکی  اما  سیستم  ثبات  بر  مثبت  اثرات  باشد  نظارت  با  همراه  اگر  بانک  تاسیس  و  ها 

)  2آمل گذارد.  ی م بانک2003و همکاران  ادغام  از راه ( معتقدند که  تواند موجب پیشرفت  های مختلف می ها 

های ثابت  توانند هزینه های بزرگ حاصل از ادغام می ها نشان دادند که بنگاه بهره وری شود. در این راستا آن 

 .شان کاهش پیدا کند وسط هزینه خود را بر پایه و مختصات بزرگتری پخش کنند تا در نتیجه ی آن مت 

 

 Z-Scoreمعرفی شاخص 

شود. برای محاسبه  ( ارایه شده است برای هر بانک محاسبه می 196۸)  3که توسط آلتمن   Score-Z شاخص

 شود:( استفاده می 1از رابطه )  Z-Score شاخص

 k
Z





+
=                                                                                           )1( 

   

k های مالی  : همان نسبت سرمایه نقدی به دارایی بانک است که از تقسیم سرمایه نقدی به مجموع دارایی

 آید.بانک به دست می 

μ  :  ها دو نوع  های بانک است. الزم به توضیح است که در حساب سود و زیان بانک دارایی میانگین بازدهی

بهره  درآمد  دارد:  وجود  بهره درآمد  غیر  و  بهرهای  درآمد  و  ای.  تسهیالت  اعطای  از  حاصل  سود  شامل  ای 

گذاری سرمایه سپرده  و  مستقیم  حالی گذاری  در  است.  بهره ها  غیر  درآمد  حاصل  که  درآمد  شامل  از  ای 

مشاوره  و  کارشناسی  و حق  کارمزدی  بانکدرآمدهای  در  )خوشنودیای  است  پژوهش  (1391،  ها  این  در   .

ای استفاده شده است و در نهایت میانگین به دست  ای و غیربهره از میانگین درآمدهای بهره   μبرای محاسبه  

 شود. های مالی بانک تقسیم می آمده بر سطح دارایی 

 σ  :ها است. برای محاسبه  انحراف معیار بازدهی داراییσ  ای  بهره  ای و غیراز انحراف معیار درآمدهای بهره

 شود.استفاده می 

 
1 Hagendorff 
2 Amel 
3 Altman 
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این شاخص   بانک است. همچنین  احتمال ورشکسته شده یک  با  آن  رابطه معکوس  این شاخص  مزیت 

بانکمی  برای  هم  بانکتواند  برای  هم  و  هستند  باال  بازده  امید  به  باال  ریسک  دنبال  به  که  که  هایی  هایی 

 کنند کاربرد دارد. ن و بازده پایین را اتخاذ می سیاست ریسک پایی

2به صورت کلی چنانچه   / 60Z Score−  امن   + بانکی در منطقه  بهترین    1ثبات  بانک در  )زمانی که 

نمی  متصور  برایش  ورشکستگی  احتمال  و  دارد  قرار  ثبات  لحاظ  به  اگر  وضعیت  و  باشد( 

1/1 2 / 60Z Score− منطقه خاکستری   + در  بانکی  ثبات  بانک    2باشد  عملکرد  است  بهتر  که  )زمانی 

1/1Zمورد بررسی قرار گیرد تا در مرحله خطرناک قرار نگیرد( و اگر   Score−     ثبات بانکی در منطقه

 گیرد.  شود( قرار می )در صورت عدم اصالح عملکرد، بانک به حالت ورشکستگی نزدیک می  3خطرناک 

 

 های پژوهش و تحلیل نتایجیافته

 

رفاه، پست  های ملی، سپه، صادرات، تجارت، ملت،  بانک شامل بانک  30در این پژوهش از اطالعات مربوط به  

بانک، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات، قوامین، کارآفرین، سامان، پارسیان، اقتصاد نوین،  

گردشگری،   زمین،  ایران  سرمایه،  ایرانیان،  حکمت  آینده،  شهر،  دی،  تعاون،  توسعه  انصار،  سینا،  پاسارگاد، 

بازه  در  که  مهر  الحسنه  قرض  و  رسالت  الحسنه  قرض  آن   1390-1396زمانی    خاورمیانه،  در  اطالعات  ها 

 ها استخراج شده است.  ها، از ترازنامه بانک دسترس بوده استفاده شده است. آمار مربوط به بانک

ای، دولتی تجاری  توسعه -های غیر دولتی تجاری، دولتی تخصصی ها در چهار گروه به تفکیک بانک ثبات بانک 

 شود.و قرض الحسنه به تفکیک بررسی می 

 

 های غیر دولتی تجاریانکب

بانک  ثبات  ابتدا  از  در  استفاده  با  تفکیک  به  تجاری  غیردولتی  در جدول    Z-Scoreهای  و  شده    1محاسبه 

 نشان داده شده است.  

 

 

 
1 Safety Zone 
2 Grey Zone 
3 Dangerous Zone 
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 1396تا  1390های های غیردولتی تجاری ایران در سال(. ثبات بانک1جدول )

 نام بانک  1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 متوسط ثبات در دوره 

 اقتصادنوین  91/0 ۸9/0 93/0 ۸2/0 ۸2/0 ۸0/0 ۸5/0 0/ 86

 اینده 9۴/0 05/1 90/0 90/0 9۸/0 72/0 ۸0/0 0/ 90

 انصار  95/0 ۸6/0 ۸۴/0 ۸3/0 ۸3/0 ۸۴/0 ۸5/0 0/ 86

 پارسیان  ۸9/0 ۸3/0 03/1 93/0 57/1 7۴/0 7۴/0 0/ 96

 پاسارگاد  ۸۸/0 93/0 9۴/0 ۸۸/0 ۸7/0 77/0 ۸0/0 0/ 87

 تجارت  95/1 55/1 20/2 71/1 16/1 77/0 ۸0/0 1/ 45

 حکمت  0۸/1 05/6 61/۴ 06/3 56/1 ۸۸/0 12/1 2/ 62

 دی 2۸/2 63/1 99/0 67/1 9۴/0 7۴/0 75/0 1/ 28

 رفاه  17/1 69/1 ۸5/0 96/0 ۸2/0 7۸/0 ۸0/0 1/ 01

 سرمایه  ۸1/0 95/0 ۸3/0 7۸/0 ۸7/0 73/0 9۸/0 0/ 85

 سامان  67/1 30/1 35/1 05/1 1۴/1 79/0 ۸۴/0 1/ 16

 سینا 9۴/0 ۸6/0 ۸7/0 ۸5/0 ۸2/0 77/0 79/0 0/ 84

 شهر  76/0 79/0 16/2 21/1 21/1 21/1 21/1 1/ 22

 صادرات  2۸/3 51/2 23/3 76/3 6۸/1 7۸/0 ۸2/0 2/ 37

 کارافرین  03/1 92/0 90/0 ۸0/0 ۸0/0 77/0 77/0 0/ 86

 ملت  02/2 35/3 53/2 66/1 71/1 ۸1/0 ۸3/0 1/ 84

 ایران زمین  77/0 76/0 ۸6/0 ۸7/0 72/0 73/0 72/0 0/ 78

 گردشگری  ۸6/0 97/0 ۸7/0 7۴/0 97/6 73/0 73/0 1/ 69

 خاورمیانه   1۸/5 77/0 ۸۴/0 ۸3/0 ۸0/0 ۸1/0 1/ 54

 قوامین  71/0 71/0 73/0 72/0 71/0 71/0 71/0 0/ 72

 های پژوهش منبع: یافته

 

و بانک قوامین    1390-1396بانک حکمت دارای متوسط ثبات بیشتر در بازه زمانی    1نتایج جدول  مطابق با  

 است.  1390-1396دارای متوسط ثبات کمتر در بازه زمانی 

های انصار، اقتصاد نوین، آینده، ایران زمین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، رفاه و کارآفرین با  ثبات بانک 

1/1Zتوجه به اینکه   Score−    .در منطقه خطرناک قرار دارد 

بانک اثبات  به  توجه  با  خاورمیانه  و  گردشگری  شهر،  صادرات،  سامان،  دی،  تجارت،  ملت،  ینکه  های 

1/1 2 / 60Z Score−  در منطقه خاکستری قرار دارد.  +

2ثبات بانک حکمت ایرانیان با توجه به   / 60Z Score−   در منطقه امن قرار دارد.  +
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 های غیر دولتی مقایسه شده است.ثبات بانک 1 نموداردر 

 

 ی تجار یردولتیغ   یهاشاخص ثبات بانک سهی(: مقا1) نمودار

 
 های پژوهش منبع: یافته

 

 ای  توسعه  -های دولتی تخصصی بانک

از  توسعه   -های دولتی تخصصیثبات بانک با استفاده  به تفکیک    2محاسبه شده و در جدول    Z-Scoreای 

 نشان داده شده است.  

 1396تا  1390های  ای در سالهای دولتی تخصصی و توسعه(. ثبات بانک2جدول )

 نام بانک  1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 دوره متوسط ثبات در 

 توسعه تعاون ۸0/1 ۸6/0 90/0 90/0 ۸7/0 93/0 ۸6/0 1/ 02

 توسعه صادرات  56/۴ 97/6 ۸0/5 67/۴ 19/6 ۸3/0 ۸5/0 4/ 27

 صنعت و معدن 30/1 15/1 2۸/2 ۴2/5 6۸/1 79/0 05/1 1/ 95

 کشاورزی  09/1 15/1 ۸7/1 51/1 ۸9/1 ۴3/1 53/1 1/ 49

 مسکن  7۸/0 76/0 76/0 76/0 7۴/0 7۴/0 7۴/0 0/ 75

 های پژوهش منبع: یافته
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اقتصادنوین اینده انصار پارسیان پاسارگاد تجارت حکمت

دی رفاه سرمایه سامان سینا شهر صادرات

کارافرین ملت ایران زمین گردشگری خاورمیانه
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و بانک   1390-1396، بانک توسعه صادرات دارای متوسط ثبات بیشتر در بازه زمانی 2مطابق با نتایج جدول 

 است.  1390-1396مسکن دارای متوسط ثبات کمتر در بازه زمانی  

1/1Zهای توسعه تعاون و مسکن با توجه به اینکه  ثبات بانک Score−    .در منطقه خطرناک قرار دارد 

بانک  ثبات  اینکه  متوسط  به  توجه  با  معدن  و  صنعت  و  کشاورزی  1/1های  2 / 60Z Score− در    +

 منطقه خاکستری قرار دارد. 

2ثبات بانک توسعه صادرات با توجه به   / 60Z Score−   در منطقه امن قرار دارد.  +

 ای نشان داده شده است. های دولتی تخصصی و توسعه ، ثبات بانک 2 نموداردر 

 

 یاو توسعه یتخصص  یدولت  یهاشاخص ثبات بانک سهی(: مقا2) نمودار

 
 های پژوهش منبع: یافته

 

 های دولتی تجاری  بانک

نشان داده شده    3محاسبه شده و در جدول    Z-Scoreهای دولتی تجاری به تفکیک با استفاده از  ثبات بانک 

 است. 
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توسعه تعاون توسعه صادرات صنعت و معدن کشاورزی مسکن
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 1396تا 1390های های دولتی تجاری در سال(. ثبات بانک3جدول )

 نام بانک  1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 متوسط ثبات در دوره

 سپه  30/1 0۸/2 71/1 67/1 63/1 09/2 60/2 86/1

 ملی  10/1 ۴3/1 50/1 05/2 15/1 16/1 25/1 37/1

 پست 62/1 ۴9/1 66/3 ۴6/1 ۴0/1 56/1 ۴1/1 79/1

 های پژوهش منبع: یافته

 

نتایج جدول   با  زمانی  3مطابق  بازه  در  بیشتر  ثبات  متوسط  دارای  سپه  بانک  ملی    1396-1390،  بانک  و 

 است. 1390-1396دارای متوسط ثبات کمتر در بازه زمانی 

1/1های سپه، ملی و پست بانک با توجه به اینکه  ثبات بانک 2 / 60Z Score− در منطقه خاکستری    +

 قرار دارد. 

 های دولتی تجاری نشان داده شده است. ، ثبات بانک  3در شکل

 

 های دولتی تجاریبانک (: مقایسه شاخص ثبات بانکی3شکل )

 
 های پژوهش منبع: یافته
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 های قرض الحسنه  بانک

نشان داده شده    ۴محاسبه شده و در جدول    Z-Scoreهای دولتی تجاری به تفکیک با استفاده از  ثبات بانک 

 است. 

 1396تا 1390های های قرض الحسنه در سال (. ثبات بانک۴جدول )

 نام بانک  1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 متوسط ثبات در دوره 

41 /2 96/2 65/2 ۴1/1 ۸6/1 75/3 ۸۴/1  
قرض الحسنه  

 رسالت 

 قرض الحسنه مهر  95/0 39/1 50/2 71/0 51/۴ ۸3/3 ۴5/1 2/ 19

 های پژوهش منبع: یافته

 

  1390-1396زمانی  ، بانک قرض الحسنه رسالت دارای متوسط ثبات بیشتر در بازه  ۴مطابق با نتایج جدول  

 است. 1390-1396و بانک قرض الحسنه مهر دارای متوسط ثبات کمتر در بازه زمانی  

1/1های قرض الحسنه مهر و قرض الحسنه رسالت با توجه به اینکه  ثبات بانک  2 / 60Z Score− در    +

   منطقه خاکستری قرار دارد. 

 داده شده است.های قرض الحسنه نشان  ، ثبات بانک ۴در نمودار 

 

 ی تجار یدولت یهاشاخص ثبات بانکی بانک سهی(: مقا۴) نمودار

 
 های پژوهش منبع: یافته
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 هاتاثیر ادغام بر متوسط ثبات بانک

با بانک با ثبات    -1گیرد:  در این قسمت سه سناریو فرضی مورد بررسی قرار می  ادغام بانک با ثبات بیشتر 

های  ای، بانک دولتی تجاری و بانک توسعه   -های غیردولتی تجاری، دولتی تخصصیبانک کمتر در چهار گروه  

 های دی، سینا، سرمایه و کارآفرین. ادغام بانک  -3های نظامی با بانک سپه. ادغام بانک  -2قرض الحسنه. 

 شود. ها پرداخته می در ادامه به بررسی این سناریو

 

 ثبات بیشتر با بانک با متوسط ثبات کمتر های با متوسطسناریو اول: ادغام بانک 

سال   بانک   19۸0از  ویژه  ادغام  به  شد.  آغاز  آلمان  و  ایتالیا  آمریکا،  نظیر  صنعتی  کشورهای  برخی  در  ها 

گسترده پژوهش بانک های  ادغام  مورد  در  هامفری  و  برگر  مانند  افرادی  توسط  سالای  از  آمریکا  در  های  ها 

 شده و نتیجه زیر به دست آمده است:نیز انجام  19۸9تا   19۸1

بانک تنهایی موجب  ادغام  به  بزرگ  بیشترهای  آن نمی   ثبات  بانک  شود مگر  بیشترکه  ثبات  بتواند  بانکی    با 

 تصاحب نماید. بانکی که ثبات کمتری دارد را

با   بانک   1396تا   1390اگر در بازه زمانی    که این فرضیه مورد بررسی قرار گیردتا    شد در این پژوهش تالش  

   یافت یا خیر؟ها افزایش می ادغام شده بودند متوسط ثبات بانک کمتر  ثبات با  بیشتر با بانک  ثبات

قوامین دارای    ها و بانک بانک توسعه صادرات دارای بیشترین ثبات در بین بانک   مطابق با نتایج به دست آمده 

اریو فرضی ادغام بانک توسعه صادرات و بانک قوامین  سن  در این راستااند.  ها بوده کمترین ثبات در بین بانک 

-Zمحاسبه  از طریق  اند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  که به ترتیب دارای بیشترین و کمترین ثبات بوده 

Score  به دست آمده است 5نتایج جدول. 

قبل و بعد از ادغام با یکدیگر    1390-1396های  در سال  های سیستم بانکیثبات بانک، متوسط  5در جدول  

 مقایسه شده است.
 

 قبل و بعد از ادغام 1390-1396های های سیستم بانکی در سال(. بررسی متوسط ثبات بانک5جدول )

 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 

 0۴/1 062/1 615/1 53۴/1 770/1 762/1 390/1 های سیستم بانکی قبل از ادغام متوسط ثبات بانک

 052/1 07۸/1 ۴59/1 ۴29/1 63۴/1 5۸۴/1 277/1 های سیستم بانکی بعد از ادغام متوسط ثبات بانک

 های پژوهش منبع: یافته
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 .دهد قبل و بعد از اجرای فرضیه ادغام را نشان می  1390  -1396های (، روند ثبات بانکی در سال 5)  نمودار

 

 قبل و بعد از ادغام  یبانک  ستمیس یمتوسط شاخص ثبات بانک سهی(: مقا5) نمودار

 های پژوهش منبع: یافته

 

جدول   نتایج  با  بانک   5مطابق  ادغام  سناریو  بانک   چنانچه  و  بیشتر  ثبات  زمانی    با  بازه  در  کمتر  ثبات  با 

بتدایی،  های امتوسط شاخص ثبات بانکی، نسبت به قبل از ادغام، در سال  دهد کهنشان می   1390-1396

 های انتهایی افزایش پیدا کرده است.  کاهش و در سال

 

 های نظامی با بانک سپه سناریو دوم: ادغام بانک 

های نظامی شامل حکمت ایرانیان، قوامین، انصار، موسسه اعتباری کوثر و  بانکادغام    زمزه های مدتی پیش  

های سپه، قوامین، انصار و  اطالعات ترازنامه بانک مهر اقتصاد با بانک سپه مطرح شد. با توجه به اینکه تنها  

شود که اگر به  بنابراین در این بخش به بررسی این سناریو پرداخته می   باشد،حکمت ایرانیان در دسترس می

انجام شده بود چه    1390های حکمت ایرانیان، قوامین و انصار با بانک سپه در سال صورت فرضی ادغام بانک 

 گذاشت.بر جای می 1390-1396های سیستم بانکی در بازه زمانی ثبات بانک تاثیری بر متوسط 
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های قوامین،  قبل و بعد از ادغام بانک 1396-1390های های سیستم بانکی در سال(. بررسی متوسط ثبات بانک6جدول )

 انصار، حکمت ایرانیان با بانک سپه

 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 

 0۴/1 062/1 615/1 53۴/1 770/1 762/1 390/1 های سیستم بانکی قبل از ادغام ثبات بانکمتوسط  

 009/1 051/1 65۴/1 507/1 711/1 636/1 ۴33/1 های سیستم بانکی بعد از ادغام متوسط ثبات بانک

 های پژوهش منبع: یافته

 

 قبل و بعد از اجرای فرضیه ادغام است.  1390 -1396های نشان دهنده روند ثبات بانکی در سال 6 نمودار

 

 های سیستم بانکی قبل و بعد از ادغام (. بررسی متوسط ثبات بانک6شکل )

 های پژوهش منبع: یافته

 

ایرانیان با بانک سپه  های انصار، قوامین، حکمت  چنانچه سناریو فرضی ادغام بانک  6مطابق با نتایج جدول  

 شد. ها با افزایش مواجه می ها کاهش و در بعضی سالها متوسط ثبات بانک شد در بعضی سال انجام می 

 

 های دی، سینا، سرمایه و کارآفرین سناریو سوم: ادغام بانک 

ارگان  که  منتخب  بانک  چند  ادغام  فرضی  سناریو  قسمت  این  آن در  عمده  سهامدار  خاصی  هستند  های  ها 

شامل بانک سینا که بنیاد مستضعفان سهامدار عمده آن است، بانک دی که بنیاد شهید سهامدار عمده آن  
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جرای فرمان امام است  که مربوط به ستاد ا کارآفریناست، بانک سرمایه که مربوط به فرهنگیان است و بانک  

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.   1396-1390در بازه زمانی 

 

های دی، سینا،  قبل و بعد از ادغام بانک 1390-1396های های سیستم بانکی در سال(. بررسی متوسط ثبات بانک7جدول )

 سرمایه و کارآفرین

 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 

 0۴/1 062/1 615/1 53۴/1 770/1 762/1 390/1 های سیستم بانکی قبل از ادغام بانکمتوسط ثبات  

 072/1 097/1 700/1 5۸7/1 ۸67/1 ۸31/1 393/1 های سیستم بانکی بعد از ادغام متوسط ثبات بانک

 های پژوهش منبع: یافته

 

بانک   7  نمودار ثبات  روند متوسط  اجرای فرضیه    1390  -1396های  ها در سالنشان دهنده  از  بعد  قبل و 

 ادغام است.

 

 ها قبل و بعد از ادغام (. بررسی متوسط ثبات بانک7) نمودار

 های پژوهش منبع: یافته

 

شد کارآفرین انجام می های دی، سینا، سرمایه و  چنانچه سناریو فرضی ادغام بانک  7مطابق با نتایج جدول  

 یافت.ها افزایش می ها متوسط ثبات بانکدر تمامی سال 
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 گیرینتیجه

 

بانکی است.   ادغام  ایران مساله  بانکداری  از مباحث مطرح شده در در طول سالیان گذشته در صنعت  یکی 

می  همچنین  بانکی  ادغام  دارد.  بانکی  نظام  عملکرد  بر  مختلفی  تاثیرات  را  ادغام  بانکی  سیستم  ثبات  تواند 

گرفت: قرار  بررسی  مورد  فرضی  سناریو  سه  پژوهش  این  در  دهد.  قرار  تاثیر  ثبات    -1  تحت  با  بانک  ادغام 

بانک  گروه  در چهار  کمتر  ثبات  با  بانک  با  تخصصیبیشتر  دولتی  تجاری،  غیردولتی  بانک  توسعه   -های  ای، 

بانک  و  الحسنه.  دولتی تجاری  بانک   -2های قرض  بانک سپه.  ادغام  با  نظامی  بانک   -3های  های دی،  ادغام 

به دست  نتایج  با  باعث کاهش    سینا، سرمایه و کارآفرین. مطابق  ابتدا  در  اول  اجرای سناریوی فرضی  آمده 

ها نسبت به قبل از ادغام شده،  های پایانی سبب افزایش متوسط ثبات بانک ها و در سالمتوسط ثبات بانک 

ها سبب کاهش متوسط ثبات  ها باعث افزایش متوسط ثبات و در بعضی از سال سناریو دوم در بعضی سال 

 ها شده است.   ها سبب بهبود متوسط ثبات بانک ناریو سوم در تمامی سالها شده و در نهایت س بانک
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