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  بانکداران جھانۀو افسونگری متواضعان» فوربس« رتبه بندی ۀدر بار

 

 اقتصاد جھانی متشکل ۀيسی که ھست، موضوع مطالعات دانشمندان سو»١۴٧  ابرنھاد يا کميتهۀدر بار «ۀدر مقال

البته، برای ديدن .  شناسائی کرده اند، مورد بررسی قرار گرفتکمپيوتر ھاکمک ابره  شرکت معظم را ب١۴٧از 

مثال، برای اين کار، استفاده از رتبه .نيست پرقدرت کمپيوتریبھره گيری از تکنولوژی نيازی به » ھسته«اين 

منتشر می شود، » فوربس«و » فورچون«بندی شرکتھا و ثروتمندترين افراد جھان، که مرتبا در مجله ھای 

آشپزھای رتبه بندی و ھمچنين، درک مفھوم » اسرار آشپزخانه«واقعا، اينجا آگاھی به برخی  .کفايت می کند

  ...برخی شاخصھای الزم است

  

  کمپوترھا بديل ابرۀمثابه تبه بندی فوربس بر

.  جھان را در بر می گيردۀپيش از ھمه، بدين سبب جالب است که بزرگترين کمپانی ھای ھم» فوربس«فھرست 

در ھمان حال که بخش قابل . ئی بازتاب می دھدامريکافقط تصوراتی را از کمپانی ھای » فورچون«فھرست 

انعکاس می يابند، اطالعات » فوربس«ئی، در فھرستھای امريکاانيھای  کمپانيھا، از جمله، کمپۀمالحظ

  .در اغلب موارد تصوير عمومی جھان را با موفقيت تکميل می کند» فورچون«

 دو ھزار کمپانی بزرگ جھان را ۀبرای نھمين بار رتبه بندی ساالن» فوربس«ئی امريکا ۀ، مجل٢٠١٢در سال 

 منعکس می ٢٠١١اين رتبه بندی وضعيت اين کمپانيھا را در سال .  تنظيم کرد٢٠٠٠تحت عنوان فوربس 

 -٣سود،  - ٢، )فروشھا(مداخل  -١:  بر مبنای چھار شاخص تنظيم می شود٢٠٠٠فھرست فوربس . سازد

  .سرمايه گذاری در بازار -۴دارائی، 

 ٢و سود آنھا، )  درصد افزايش نسبت به سال قبل١٢با ( تريليون دالر ٣۶ کمپانی بزرگ، ٢٠٠٠مجموع مداخل

با ( تريليون دالر ١۴٩بدين ترتيب، آنھا  .ھمراه بوده است)  درصد افزايش١١با ( ميليارد دالر ۶۴تريليون و 

با کاھش نيم ( ميليارد دالری در بازار٣٧با سرمايه گذاری به دارائی ھای خود افزودند و )  درصدی٨افزايش 

  .به فعاليت خود دادمه دادند) درصدی

 ۵٢۴ با امريکا.  مورد بيشتر از رتبه بندی قبلی ارائه شده است۴ کشور، يعنی ۶۶بندی، کمپانيھایدر رتبه 

در رتبه .  جديد در فھرست، کمافی السابق پيشتازندۀ شرکت کنند١۴ کمپانی، با احتساب ٢۵٨کمپانی و ژاپن با 
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کشورھای انگليس با . ديک می شود کمپانی جديد به پيشتازان نز١۵ کمپانی از جمله، ١٣۶بندی کنونی، چين با 

تقسيمات .  کمپانی پيشتازان سه گانه را تعقيب می کنند۶١ کمپانی و ھند با ۶٨ جنوبی با وريای کمپانی، ک٩٣

 کمپانی از ۶٠۵ آسيا و اقيانوس آرام، ۀ کمپانی از منطق٧٣٣: جغرافيائی رتبه بندی بدين شکل ترسيم سده است

 .ی مرکزی و جنوبیامريکا کمپانی از ١۴۵، امريکا ۀ کمپانی از اياالت متحد۵٢۴فريقا، ااروپا، خاورميانه و 

 ۀ کمپانی روسيه نيز در فھرست رتبه بندی گنجانده شده که چھار کمپانی، گازپروم، در رتب٢٨مثل سال گذشته، 

د  در فھرست يکص٩٠ و بانک پس انداز، در رتبه ٧١، روس نفت، در رتبه ۶٨، لوک اويل، در رتبه ١۵

  .کمپانی اول جای گرفته اند

  

  اقتصاد جھانی» ابرنھاد« و ٢٠٠٠فوربس 

خود، در ه  جايگاه ب۴٧٨ با اختصاص ٢٠١١صرفنظر از شوکی که بخش مالی متحمل شد، اين بخش در سال 

لحاظ شمار ه جايگاه دوم در اقتصاد به بخش نفت و گاز اختصاص دارد، ولی ب. صدر فھرست قرار گرفته است

که، در رتبه  قابل توجه اين. ميدانه از بخش مالی عقب مانده استا، نا) شرکت کننده١٣١(ی فھرست کمپانيھا

  بود، بخش مالی مجموعاً ٢٠٠٩ انتشار يافت و بيانگر اوضاع سال ٢٠١٠، که در سال ٢٠٠٠بندی فوربس 

عيت بخش مالی وض» فوربس«چنين بر می آيد که بر اساس فھرست . خود اختصاص داده بوده  جايگاه ب٣٠٨

  .برابر تقويت شده است) ۵/١(در طول دو سال، بيش از يک و نيم 

نظر می رسد خود اين، ھمان ه ب. خود جلب می کنده ب» فوربس«بيشترين توجه را اولين دھک فھرست مجله 

 ٢٠١٢ در سال ٢٠٠٠ فھرست فوربس ۀ گان٢۵نظری بر گروه کمپانيھای برتر . اقتصاد جھان باشد» ۀھست«

در اين قسمت، .  دو بخش اقتصاد، يعنی، بخش مالی و نفت و گاز ھستندۀ نماينداين گروه نخبه، عمدتاً . اندازيممی 

، بانکھا، چند  ٢٠٠٠فوربس در فھرست . رتبه احراز می کند ۵ -ين و ساير٩ - ، نفت و گاز١١ -بخش مالی

 HSBC« جی پی مورگان چيس و خود اختصاص می دادند و در رأس آنھاه  متوالی رتبه ھای مھم را بسال

Holdings  « ئی و امريکاجی پی مورگان چيس، بانک (قرار داشتندHSBC Holdings بانک انگليسی 

ھای به اين صه ، شرکت نفتی آکسون موبايل با شاخ٢٠١٢وليکن در رتبه سنجی سال ). محسوب می شود

 ۴ و ۴٠٧ دھم ميلياد دالر دارائی، ١ و ٣٣٣،  دھم ميليارد سود١ و ۴١ و نيم ميلياد دالر مداخل، ۴٣٣: ترتيب

و اين ھم ليست شرکتھای مالی جزو گروه برتر . دھم ميليارد دالر سرمايه گذاری، به جايگاه نخست ارتقاء يافت

  ): آنھا در فھرست عمومی رتبه بندی در داخل پرانتز ذکر شده استۀو رتب» کشور«. ( گانه٢۵

  ،)امريکا، ٢(ــ جی پی مورگان چيس ١

  ،)، چين۵(ــ بانک صنعت و تجارت چين ٢

  ،)، انگلستانHSBC)۶ــ ٣

  ،)امريکا، ٨(ــ برکشاير۴

  ،)امريکا، ٩(ــ ولز فارگو ۵

  ،)، چين١٣(ــ بانک ساخت و ساز چين ۶

  ،)امريکا، ١۴(ــ سيتی گروپ ٧

  ،)، چين١٩(ــ بانک کشاورزی چين ٨

  ،)، فرانسه٢٠( BNP Paribusــ ٩

  ،)، چين٢١(ن ــ بانک مرکزی چي١٠
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  ).، اسپانيا٢٣(ــ بانک سانتاندر ١١

انگلستان، .  شرکت، پيشتازند۴ و چين ھر کدام با امريکاھمانطور که می بينيم، در گروه شرکتھای مالی برتر، 

در ھر حال، تعلق بانکھا، حداقل، . فرانسه و اسپانيا نيز ھر يک با يک کمپانی در اين گروه حضور دارند

 آنھا شرکتھای فراملی ھستند و بخش قابل مالحظه يا ۀھم. ه اين يا آن کشور کامال شرطی استبانکھای غربی ب

الزم به تأکيد است که فھرست . انجام می شود) ھولدينگ(حتی بخش اعظم عمليات آنھا خارج از کشور مادر 

کی از علل اين امر ي. وضوح دست کم می گيرده جايگاه واقعی نھادھای مالی در اقتصاد جھانی را ب »فوربس«

طور سنتی شرکتھای صنعتی، ه ، ب٢٠٠٠اين است که، اگر چه بسياری از شرکتھای مندرج در فھرست فوربس 

اين .  به عمليات مالی در مقياس جھانی مشغول ھستندشمار می روند، اما عمالً ه  خدمات بۀتجاری يا ارائه دھند

 دارائی آنھا ۀشان می دھد و ثابت می کند که بخش قابل مالحظ تلفيقی آنھا نۀواقعيت را تجزيه و تحليل ترازنام

بانکھا، . بدل شود) سپرده ھای بانکی، وام و استقراض، خريد اوراق بھادار مختلف(می تواند به ابزارھای مالی 

 می توانند در ترکيب چنين شرکتھای صنعتی يا تجاری، تأسيس شوند و ينشرکتھای بيمه، اجاره داری و ساير

  .نمايندعمل 

  

  ميزان واقعی نفوذ: مالی» ابرنھاد«

، ھمانطور که گفتيم، ٢٠٠٠دليل ديگر باز ھم جدی تر و در عين حال واضح تر، اين است که رتبه بندی فوربس

که  محاسبات بسيار حيرت آور است و زمانی.  مساوی تنظيم می شودۀبر اساس چھار شاخص به يک انداز

 .بلوط و مازو از آب در می آيد، بسيار به عملکرد يک اندام شباھت پيدا می کند مثل ھندوانه، خيار، ه ایمجموع

  . اقتصادی معاصر، که عوام را بدان عادت می دھند-آری، چنين است اسرار مالی

. کمتر از آن است که گفته می شود و آنھا بيشتر با ويژگيھای اين بخش بستگی دارد) مداخل(شاخصھای فروش 

شاخص .  با شاخص باالی فروش در مقايسه با اھميت سه شاخص ديگر مشخص می شود، بخش تجارتمثالً 

  .سرمايه گذاری در کسب وکار تا حد زيادی از انواع حقه بازی ھا تأثير می پذيرد

آن را می توان در سمت . نمودار سود منعکس شده در دفاتر محاسباتی نيز پائين تر از آن است که اعالم می شود

منظور گريز از ماليات، در مجموع، تمايالت زيادی در سمت ھر ه امروزه ب. »پيچاند«ن شرکتھا دلخواه صاحبا

. منحرف می شوند» پناھگاھھای مالياتی«سودھا به سوی انواع . چه کمتر نشان دادن درآمدھا مشاھده می شود

 BNPميليارد دالر نشان می دھند و بانکھای  ١۵ - ١٠، سودھا را در محدوده ٢۵بانکھای جزو گروه نخبه 

Paribus موقعيتی پيش آمد که الزم بود من در مورد يک اخيراً . و سانتاندر از اين ھم کمتر نشان می دھند 

مبلغ مورد ادعا در . ئی مطلبی بنويسمامريکا بانکھای ۀ در بارامريکاعمل آمده در ه ی حقوقی جمعی بادعو

 بانکھای ۀ، ھم)نمايندگان ماليات دھندگان(عقيده شاکيان ه دقيقا ھمينقدر سود را، ب. ود تريليون دالر ب۴٣دعوی، 

اين، تنھا يک تصاوير از قسمت فوقانی کوه عظيم .  پرداخت ماليات خارج کرده اندۀئی طی سالھا از حوزامريکا

  .سود واقعی آن بانکھاست

البته، در صورت . ن می کندييو قدرت کمپانی ھا را تعبسيار مھم است، که درجه نفوذ » دارائی«اما اين نمودار 

 فوربسکه در رتبه بندی  اين نمودارمثل اين. »پيچاند«تمايل، اين شاخص را ھم در حد بسيار محدودی می توان 

اما اگر شرکتھای مذکور در . صورت تصنعی کاھش می يابده  در نظر گرفته نمی شود و نقش آن ب٢٠٠٠

 ۀ را بر اساس ثروت مورد مقايسه قرار دھيم، تصوير شگفت انگيزی از سلط٢٠٠٠ سفوربفھرست رتبه بندی 

، پديدار می »فوربس «ۀ شرکتھای نامبرده در فھرست مجلۀبر بقي) پيش از ھمه بانکھا(مطلق شرکتھای مالی
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ذکر می ) الربه ميليارد د( گانه را ٢۵داده ھای مربوط به دارائی بانکھا و شرکتھای مالی جزو گروه برتر . شود

  :کنم

  ٢٢۶۵/ ۵ــ جی پی مورگان چيس ــ ١

  ١٠٣٩/ ١ــ بانک صنعت و تجارت چين ــ ٢

  ٢۵۵٠ــ HSBCــ ٣

   ٣٩٢/ ۶ــ برکشاير ــ ۴

  ١٣١٣/ ٩ــ ولز فارگو ــ ۵

  ١۶٣٧/ ٨ــ بانک ساخت و ساز چين ــ ۶

  ١٨٧٣/ ٩ــ سيتی گروپ ــ ٧

  ١۵۶٣/ ٩ــ بانک کشاورزی چين ــ ٨

  ٢۵٣٩/ ١ــ BNP Paribusــ ٩

  ١۵٣٨/ ٧ــ بانک مرکزی چين ــ ١٠

  ١۶٢۴/ ٧ــ بانک سانتاندر ــ ١١

 ١٩/ ۴ ميليارد يا با کمی اغماز به ١٩٣٨۴/ ۵ بانکی برتر به -  شرکت مالی٢۵ شرکت از ١١مجموع دارائی 

 تريليون ١۵ (امريکا ۀر، در واقع، به رقمی خيلی بيشتر از درآمد ناخالص ملی اياالت متحدالتريليون ميليارد د

در ميان اين فھرست کمپانيھا، فقط شرکت برکشاير دارائی نسبتا کمی را . سر می زند) ٢٠١١ر در سال الد

ئی امريکا، ميلياردر )Warren Buffett(، به وارن بافت )سرمايه گذاری(اين شرکت مالی . صاحب می باشد

  .شمار می روده بانکی ديگر ب -ۀ مؤسس١٠تعلق دارد و اين، تنھا شرکت غيراعتباری در ميان 

 شرکت آن، ٩ شرکت پيشتاز از چه قرار است؟ مجموع دارائی ٢۵اما اوضاع شرکتھای نفت و گاز جزو گروه 

 کمپانی ٢۵ شرکت باقيمانده از ۵ر و مجموع ثروت الميليارد د٢۴٩٣/ ١، عبارت از فوربسبنا به داده ھای 

ر، يا ال ميليارد د٢٣۶١٣/ ٩ گانه، ٢۵تيب، مجموع ثروت گروه بدين تر.ر می باشدال ميليارد د١٧٣۶/ ٣برتر، 

دست آمده نشان می دھد که بانکھای جزو گروه ه  بۀنتيج. ر ارزيابی می شودال تريليون د۶/٢٣با کمی اغماز، 

 درصد از مجموع دارائی ھا را در اختيار دارند و اين است جايگاه واقعی اين نھادھا در ٨٢ کمپانی برتر، ٢۵

تئوری «تمامی . است» زننده تر«يسی، بسيار  سوصاد جھانی، که از آن تصوير ترسيمی توسط دانشمنداناقت

ئی مشھود است و برای ديدن آن به ھيچ کامپيوتر فوق العاده قوی و امريکا مشھور ۀدر صفحات مجل »توطئه

ه خورد خوانندگان بدھند، مايلند ب»پارتيزانھای اطالعرسانی«که » اطالعات محرمانه«ھمچنين، به ھيچگونه 

  .نيازی نيست

  

  »فوربس «ۀ مجلۀ گان٢۵خارج از گروه نخبگان » ناقابل« بانکھایۀدربار

 سطور باالی فھرست رتبه بندی را مورد روزنامه نگاران و اقتصاددانان معموالً . البته اين، ھمه واقعيت نيست

. ندازيم اول فھرست بيۀ رتب١٠٠ نظری به  فعالً . ھم دشوار است فھرست واقعاً ۀوارسی ھم. توجه قرار می دھند

.  اول بودندۀ گان١٠در اين قسمت ما به نام کمپانيھای بسيار آشنا برمی خوريم که تا چند سال قبل، جزو گروه 

حقه بازيھای مختلف، تقلبات و کالھبرداريھای (آنھا امروز پس از آن جنجالھا که ھنگام آخرين بحران مالی

راه ه ب) به بانکداران و غيره» ثبات بخش«شش ميلياردھا و تريليونھا تحت عنوان وامھای آشکار؛ بذل و بخ

اما دارائی آنھا به حدی ھست که مورد حسادت آکسون موبايل، رتبه . جلوه می دھند» ناچيز«افتاد، خود را خيلی 
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 ميليارد ٣١٣. ١و گاز، يادآوری می شود که ميزان ثروت اين پيشتاز شرکتھای نفت . نخست فھرست واقع شوند

.  گانه را برمی شماريم٢۵در اينجا، حجم دارائی برخی بانکھا و شرکتھای مالی خارج از گروه . دالر است

  ):رال ثروت به ميليارد د- نام- رتبه در فھرست عمومی(

  ١۶۵٣/ ٠ــ آی ان جی گروپ ــ ٣٩

  ٢٨٠٩/ ۴ــ ) المانبانک (ــ دويچه بانک ۵٢

  ٢۴٢۵ /٢ــ بارکاليس ــ ۵٣

  ١۶۵۴/ ٩ــ ساميتومو ميتسوئی فاينشنال ــ ۶۴

  ٩٢٣/ ٢ــ گلدمن ساکس گروپ ــ ٧٧

  ٢١٢٩/ ٠ ــ امريکاــ بانک ٨٣

  ٢٨٢/ ۴ــ بانک پس انداز ــ ٩٠

  ١۵٣١/ ١ــ سوسايت جنرال ــ ٩۴

  ١٩٣۴/ ۴ــ ميزوھو فاينشنال ــ ٩٨

  ٧۴٩/ ٩ــ مورگان استنلی ــ ١٠٠

ھمانطور . رست رتبه بندی، بانکھای بارکاليس و دويچه بانک گنجانده شده اندفھ) ۵٣ و۵٢(در رتبه ھای ناچيز 

 اين ۀاز قضا، ھم. که می بينيم، دارائی اين بانکھا بيشتر از دارائی جی پی مورگان، پيشتاز گروه بانکھا می باشد

ھر يک از . يسی ھا قيد شده اندمورد نظر سو» ابرنھاد« اول ليست مذکور، در سطور» سه قلوی«بانکھای 

. لحاظ نمودارھای ثروت، حتی بزرگترين شرکتھای نفتی را پشت سر می گذارنده ، ب١٠بانکھای جزو گروه 

 آن را از ليست ما تعمداً . گنجانده شده است» فوربس« اول فھرست ۀبانک پس انداز روسيه نيز در ميان صد رتب

لحاظ دارائی ھمانند ه ن بانکی غربی يا چينی بمورد بررسی خود بدان جھت خارج کرده ايم، که در جمع نھنگا

  .يک کوتوله بنظر می رسد

 ديگری غير از آنچه که در صفحات گمانم، تصويرکامالً ه اگر رتبه بندی بر اساس شاخص دارائی تنظيم شود، ب

در اين صورت، طبق برآوردھای من، از صد . دست می آيده ترسيم می شود، ب» فوربس «ۀپر زرق و برق مجل

 ٢۵ رتبه به بانکھا و ديگر شرکتھای مالی اختصاص خواھد يافت و در ليست ٨٠ اول کمپانيھا، در حدود ۀتبر

  ! بانک ثبت خواھد شد٢۵ اول، فقط نام ۀرتب

نام ه اين مجله ھرسال يک رتبه بندی ديگری ب. به شعبده بازی ديگری نيز دست می زند» فوربس«،ضمناً 

ظيم اين رتبه بندی، به نمودارھای فروش و درآمد استناد می کند و دارائی ھا در تن. ، تنظيم می کند۵٠٠ فوربس

اين . داليل قابل فھمی، بسيار کم قيد می شوده در اين فھرست، نام بانکھا ب. حساب نمی آورده طور کلی به را ب

سايه قرار می ، بانکھای جھانی را بيش از خدمات ارائه شده به آنھا، در ۵٠٠فوربسکمک ه ئی بامريکا ۀمجل

 اعتبار سنجی ھا و رتبه بندی ھا از سوی ھر مجله يا مؤسسه ای که صورت بگيرد، ۀاضافه می کنم که ھم. (دھد

بعد از »اکزيت پل «ۀواسطه چندان بی شباھت به حقه بازيھای نظرسنجی پيش از انتخابات و اعالم نتايج ب

ردم و انحراف افکار عمومی از مشکالت و  اينھا چيزی نيست جز سرگرم کردن مۀانتخابات نيست و ھم

معضالت اجتماعی، فقر و مصيبتی که سارقان مسلح بانکھا، بازارھای بورس، کمپانی ھای فراملی به بشريت 

  ).مترجم. جھان تحميل کرده اند
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. ست مالی نه حجم فروشھا، بلکه، سودھا و اعمال کنترل بر روی اقتصاد اۀ عمده برای سرمايألۀبا اين حال، مس

اليگارش ھای مالی سودھا را در مناطقی دور از کرانه و بنيادھای خيريه، و ھمچنين، نفوذ اقتصادی واقعی خود 

  .پنھان می کنند» فوربس« پر طمطراق ۀ اعتبارسنجی مجلۀرا در پشت نقاب زيبا و فريبند

  )Valentin Katasonov(والنتين کاتاسونوف 
  روسيه» سرگئی فيودورويچ شاراپوف«من اقتصاد پروفسور، دکتر علم اقتصاد، مدير انج

http://www.fondsk.ru/news/2013/01/17/o-rejtingah-forbs-i-skromnom-obajanii-

mirovyh-bankirov.html 
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