
 (5102 )سال جهانمعتبر بانك  0111بنكر از ارزیابی  گزارش

اساس گزارش ساالنه خود، هر سال بانكهاي جهان را براساس شاخص هاي سود آوري، ميزان  نشريه بنكر بر

 دارايي، قدرت بانكي، سرمايه اوليه و سرمايه كنوني مورد ارزيابي قرار مي دهد.

 0111نشان مي دهد كه بر اساس آخرين رتبه بندي بانكداري  5102آخرين گزارش بنكر مربوط به سال 

بانک معتبر جهان، بزرگترين بانک هاي آمريكايي و اروپايي، همچنان در حال از دست دادن ميدان رقابت و 

زمين بازي خود به نفع رقباي چيني هستند و دو بانک چيني موفق شده اند كه در رتبه هاي اول بانكداري 

بانک هاي انگليسي و آمريكايي كه سال ها در جايگاه اول جهان بوده اند را به پايين   ه وجهان قرار گرفت

كه به طور قابل توجهي در حال بازسازي حضور  Hsbc، بانک انگليسي5102جدول منتقل كنند. در سال 

بهترين بانک خود در بازارهاي جهاني بوده و تمركز خود را بر آسيا افزايش داده بود، از مكان پنجم جدول 

كه فعاليت هاي  Citigroupهاي جهان، به مكان نهم سقوط كرد و همچنين بانک سيتي گروپ آمريكا

بانكي خود را در خارج از آمريكا محدود و متوقف كرده و به بازار داخلي آمريكا بيشتر متمركز شده است، از 

 ان كرد.مكان ششم جدول به رتبه هفتم جدول بهترين بانک هاي جهان، نقل مك

نيز بعد از اينكه دولت بريتانيا را از جاه طلبي هاي بين  ( RBS)از سوي ديگر، بانک سلطنتي اسكاتلند 

 المللي اش نجات داد به مكان هجدهم جدول بهترين بانک هاي جهان انتقال يافته است.

د و بعد از آن، بانک جهان بو 0111در صدر فهرست  Hsbc، بانک انگليسي5112قبل از بحران مالي سال 

در رديف سوم از لحاظ قدرت  Rbsدر رتبه دوم و بانک اسكاتلندي  Citigroupبانک سيتي گروپ آمريكا 

 سرمايه بودند. 

 

 

 

 



 

 

 5102برتري سه بانك چين در 

بانک هاي چيني از همه بانک هاي جهان پيشي گرفته اند و  5102اين گزارش نشان مي دهد كه در سال 

 CENTERALدر حال حاضر بانک هاي چين با سه بانک در رتبه هاي اول تا چهارم جدول قرار دارد و بانک 

OF BANK  چين نيز از مكان هفتم به چهارم منتقل شده و بانک ساخت و ساز چينConstruction  در

مقام دوم قرار دارد و همچنين بانک كشاورزي چين از مكان نهم به رتبه ششم جدول بهترين بانک هاي 

 جهان نقل مكان كرده است.

را به خود اختصاص داده است. اين بانک در سال هاي  572، بانک صادرات ايران جايگاه 5102در رتبه بندي 

ن بانک هاي ايراني معرفي شده و در سال جاري نيز با بهبود شاخص اخير همواره به عنوان بانک برتر در بي

بوده است. ساير بانكهاي ايراني كه در اين رتبه  5102پله اي نسبت به رتبه بندي سال  52ها شاهد ارتقاء 

جدول  212و  210بندي قرار گرفته اند بانكهاي پاسارگاد و مسكن هستند كه به ترتيب در جايگاه هاي 

 ک جهان قرار دارند.بان 0111

قرار گرفته بود. گفتني است با توجه به  522در جايگاه 5105شايان ذكر است كه بانک صادرات در سال 

توافق ايران و قدرت هاي جهاني و با رفع تحريم ها و تنگناهاي بين المللي و با توجه به ظرفيت و توانمندي 

شعبه بانک صادرات در خارج كشور، انتظار مي رود  51هاي اين بانک در داخل و خارج از كشور و بيش از 

 در آينده شاهد جهش رشد جايگاه بانک صادرات در عرصه هاي مختلف باشيم.

 



 
 

 سودآورترین بانك هاي جهان

جزو سود آورترين بانک ها به حساب مي آيند. سود تمام بانک هاي  5102چهار بانک چيني در رده بندي 

برابر بانک هاي بريتانيا است، اين در حاليست كه در سال  01برابر آمريكا و  5تقريبا چيني در اين رده بندي 

بانک هاي چيني مانند  ، بانک هاي بريتانيا و اياالت متحده سودآورتر از همتايان چيني خود بوده اند.5112

بانک هاي چيني  پيشينيان خود سهمي را در بازار جهاني به اشتراک نمي گذارند و خود چيني ها سهامدار

هستند در حالي كه ساير بانک هاي معتبر اروپايي و آمريكايي، سهام خود را در بورسهاي معتبر جهان عرضه 

چين كه سه سال پي در پي در صدر فهرست رتبه بندي جهاني بنكر قرار گرفته، به  ICBCبانک  كرده اند. 

ايه خود را در خارج از چين سرمايه گذاري درصد از سرم 01سال، فقط  2دنبال آن است كه در ظرف مدت 

برايان كاپالن سردبير بنكر مي گويد: زماني بزرگترين  كند كه در مقياس بانک جهاني، مقداري ناچيز است.

جاه طلبي بانک ها، ايجاد كسب و كار و توليد در تمام نقاط جهان بود، ولي امروزه در جهت سودآوري زياد، 

يي جهان متمركز هستند، و در سال هاي آينده بايد ببينيم كه عملكرد صنعت فقط بر چند منطقه جغرافيا

 بانكداري جهان چه خواهد بود؟

 

 استخدام گسترده در بانك هاي چين

 5100در سال هاي اخير، بانک هاي جهان تعداد كارمندان خود را كاهش داده اند. به عنوان مثال، درسال 

درصد كارمندان خود را تعديل  2نزديک به  Hsbcدرصد و بانک انگليسي Citigroup  05بانک آمريكايي

درصد تعداد كارمندان خود را  01چين هر يک  constructionچين و بانک  ICBCولي بانک  كرده اند.



هزار كارمند هستند كه  011ميليون و  0افزايش داده اند. اكنون چهار بانک بزرگ چين در حال استخدام 

 برابر بيشتر از تعداد افراد استخدام شده در چهار بانک بزرگ اياالت متحده آمريكا است. 0.2اين رقم 

در سال هاي اخير، بسياري از بانک هاي جهان در حال افزايش سود بوده اند اما برخي مناطق با كاهش سود 

د بانک ها را در مورد انتظار خود مواجه شده اند. در اين آمار بانک هاي آسيايي بيش از نيمي از كل سو

درصد و بانک  07درصد، بانک هاي آمريكاي التين با  02اختيار داشته اند. همچنين بانک هاي آفريقايي با 

 درصد افزايش سود داشته اند 7.2هاي آسيايي با 

و  5105اما منطقه يورو با كاهش سود نسبت به سال هاي قبل مواجه شده است و در حالي كه در سال هاي 

به دليل بحران هاي منطقه يورو،  5102و  5102درصدي مواجه شدند، اما در سا لهاي  051سود با  5101

يونان، وضعيت اقتصاد اسپانيا و برخي ديگر از كشورهاي اروپايي، و خسارت هاي فراوان حاصل از وضعيت 

بدترين  دي داشت.از كسب سود كاهش زيا Eurozoneاقتصاد اروپا، انتظار بانک اروپايي منطقه يورو با نام 

درصد كاهش يافت كه دليل بزرگ  02عملكرد بانكي در اروپاي شرقي و مركزي اتفاق افتاده و سود بانكي 

 آن سقوط ارزش پول روسيه و اوكراين بود.

 

 

 

 

 

 

 بازگشت سرمایه

 درصد اختصاص دارد  2جالب اين است كه كمترين بازگشت سرمايه به منطقه يورو با رقمي كمتر از 

درصد و  52درصد رقم خورد، بازگشت سرمايه در آفريقا با  50بهترين بازگشت سرمايه در جنوب آمريكا با 

 درصد بوده است.  02در آسيا و اقيانوسيه 



 بازگشت سرمایه

 5102رتبه  بازگشت سرمايه ) درصد (

 آمريكاي التين 52.0

 آفريقا 52.15

 آسيا 02.20

 خاورميانه 02.22

 آمريكاي شمالي 02.22

 اروپا 2.22

 اروپاي شرقي و مركزي 7.22

 منطقه يورو 2.00

 

 نرخ بازگشت سرمایه در مناطق مختلف جهان

بازگشت سرمايه بانک ها در مناطق آمريكاي التين، آفريقا، آسيا باالترين نرخ را داشته و  5102در سال 

مناطق خاورميانه، آمريكاي شمالي، در سطح متوسط بوده و مناطق اروپا، اروپاي شرقي و مركزي و منطقه 

 يورو با كمترين نرخ بازگشت سرمايه در صنعت بانكداري مواجه بوده است. 

 

 

 

 

 

 

 



 بانك بر اساس ميزان سرمایه 01رتبه بندي 

)رتبه سال قبل  5102رتبه  بانک كشور ميزان سرمايه ) ميليارد دالر(

5102) 

 ICBC 0(0) چين 522.012

 CCB 5(5) چين 002.515

 JPMORGAN 1(1) آمريكا 020.015

 Bank of china 2(7) چين 022.510

 Bank of america 2(2) آمريكا 002.271

 Abc 0(2) چين 007.022

 Citigroup 7(0) آمريكا 000.202

 Wells fargo& co 2(2) آمريكا 022.000

 Hsbc 2(2) تانسانگل 025.712

 Mitsubishi ufj 01(01) ژاپن 007.022

 بانك برتر جهان از نظر ميزان سرمایه 01

رتبه اول بانک هاي بزرگ متعلق به كشورهاي چين، آمريكا،  01از نظر رتبه بندي بانک هاي معتبر جهان، 

 انگليس و ژاپن بوده است. 

به ترتيب در رتبه اول، دوم، چهارم و  Abcو  ICBC ،CCB ،Bank of chinaبانک هاي چين شامل 

چين  Abcو  Bank of chinaششم بزرگترين بانک هاي جهان از نظر ميزان سرمايه قرار دارند. دو بانک 

 با ارتقاي رتبه مواجه شده اند. 5102نسبت به  5102در سال 

رتبه هاي سوم، پنجم،  بانک هاي جي پي مورگان، و بانک آو آمريكا، سي تي گروپ و ولزفارگو به ترتيب در

هفتم و هشتم بانک هاي جهان از نظر ميزان سرمايه هستند. سه بانک آو آمريكا، سي تي گروپ و 

 با كاهش يک پله اي مواجه شده اند. 5102ولزفارگونسبت به 



 5102نيز در رتبه نهم از نظر ميزان سرمايه بوده است اين در حاليست كه در سال  Hsbcبانک انگليسي 

 بانک در رتبه پنجم بوده بانک هاي بزرگ جهان از نظر ميزان سرمايه است. اين 

 

 

 5112بانك بزرگ در سال  2

 رتبه بانک كشور ميزان سرمايه

 Hsbc 0 انگليس 012.207

 Citigroup 5 آمريكا 22.550

 Royal bank of Scotland 1 انگليس 22.222

 JP MORGAN 2 آمريكا 22.720

 BANK OF AMERICA 2 آمريكا 21.175

 

 2بهترين بانک هاي جهان بوده اند و  5112اين در حاليست كه بانک هاي انگليسي و آمريكايي در سال 

سي تي گروپ، رويال بانک اسكاتلند، جي پي مورگان، و بانک آو آمريكا، در  Hsbcبانک اول جهان شامل 

رتبه هاي اول تا پنجم بانک هاي جهان قرار داشته اند. اما در سا لهاي اخير، جاي خود را به بانک هاي 

چيني داده و چهار بانک چيني موفق شده اند رتبه هاي اول و دوم و چهارم و ششم را به خود اختصاص 

 ند و در نتيجه بانک هاي انگليسي و آمريكايي را به پايين جدول منتقل كرده اند.ده

 

 

 

 

 



 5105تغييرات اشتغال كارمندان در سال 

 رتبه بانک تعداد كارمندان ميزان تغييرات ) درصد (

01.17 205525 ICBC 0 چين 

01.15 175150 CCB 5 چين 

0.01- 511172 JP MORGAN 1 آمريكا 

0.57 052112 BANK OF CHINA 2 چين 

51.00- 702551 AMERICA BANK OF 

 آمريكا

2 

01.15 221221 ABC 0 چين 

00.22- 505702 CITIGROUP 7 آمريكا 

1.0 502225 WELLS FARGO 

 تانسانگل

2 

7.72- 500111 HSBC 2 تانسانگل 

N/A N/A MITSUBISHI UFJ 01 ژاپن 

 

 رتبه بندي بانك ها اثر تعداد كارمندان و رشد آنها بر

 

يكي از شاخص ها كه مي تواند آينده بانک هاي جهان را نشان دهد و بر اساس آن مي توان به توسعه شعب 

 و فعاليت هاي بانک هاي بزرگ پي برد، تعداد كارمندان هر بانک است. 

هزار  205براساس گزارش بنكر، بانک چيني آي سي بي سي كه بانک اول جهان است با تعداد بيش از 

درصدي كارمندان روبه گسترش است و جمعيت زيادي از مردم چين در اين بانک  01كارمند و رشد 

زه گسترده مشغول به كار هستند و اشتغال فراواني ايجاد كرده است و همين اشتغال فراوان نشان دهنده حو

 نفوذ اين بانک در بازارهاي جهان به خصوص بازار چين و آسيا است. 

درصدي كارمندان، رو به  01هزار كارمند ورشد  175بانک دوم جهان يعني بانک چيني سي سي بي نيز با 

 گسترش است و نشان دهنده برنامه بلندپروازانه اين بانک ها در آينده بانكداري جهان است. 



درصدي تعداد كارمندان در رتبه چهارم بانک هاي جهان  0هزار كارمند و رشد  052بانک آو چاينا، نيز با 

 است. 

درصدي تعداد كارمندان به  01هزار كارمند و رشد  221از سوي ديگر بانک كشاورزي چين يا اي بي سي با 

 شدت روبه گسترش است. 

 درصد تعداد 00ا رشد متوسط باالي هزار كارمند ب 220ميليون و  0اين چهار بانک چيني به تنهايي 

كارمندان، به شدت رو به گسترش هستند و اين روند نشان دهنده اين واقعيت است كه بانكداري چين با 

 قدرت و شدت بسياري رو به گسترش است و اين تحوالت در سال هاي آينده خود را نشان مي دهد 

درصدي تعداد آنها، بانک آوآمريكا  0هزار كارمند و كاهش  511ان با در آمريكا نيز بانک هاي جي پي مورگ

 00هزار كارمند و كاهش  505درصدي آنها، و بانک سي تي گروپ با  51هزار كارمند و كاهش  702با 

هزار نفر از كارمندان آنها در سال  511هزار كارمند دارند و البته به ميزان  505ميليون و  0درصدي، تعداد 

كاهش يافته است. اين كاهش شديد تعداد كارمندان نشان مي دهد كه در سال هاي آينده، بانک  5105

     هاي آمريكايي جاي خود را به بانک هاي چيني خواهند داد و شعب و فعاليت بانک هاي آمريكايي كاهش 

بانک ولزفارگو نيز  درصدي همراه بوده و 7هزار كارمند و كاهش  500نيز با  HSBCبانک انگليسي  مي يابد. 

هزار كارمند و كاهش  211هزار كارمند فعاليت داشته است. در نتيجه بانک هاي انگليسي با  502با 

محسوس كارمندان خود، در حال كاهش فعاليت و تعداد شعب بوده اند و در نتيجه پيش بيني مي شود كه 

 ه بانک هاي چيني بدهند. جاي خود را در جدول بزرگترين بانک هاي جهان در سال هاي بعد ب
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