اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسیهای اقتصادی

مقایسه تعداد شعبات بانکی ایران و جهان

آمارهای بانک جهانی نشان میدهد که در سال  6102به ازای هر صد هزار نفر بزرگسال در جهان 0621 ،شعبه بانک تجاری
وجود داشته است .این در حالی است که تعداد شعب بانکی ایران 3023 ،به ازای هر صد هزار نفر در مدت مذکور گزارش
شده است .در این مطلب با توجه به آمارهای بانک مرکزی ایران و بانک جهانی ،تعداد شعبات بانکی ایران و جهان و منطقه
مورد مقایسه قرار میگیرند و تعداد شعب بانکی ایران برای رسیدن به نرخ متوسط جهان برآورد میشود.
مرداد 7931

یم
تهیه شده توسط فروغ کر ی امیر کیاسر

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

طبق گزارش بانک جهانی ،در سال  ،6102متوسط تعداد شعب بانکهای تجاری
جهان به ازای هر صد هزار نفر بزرگسال 0621 ،بوده است .این در حالی است که
این تعداد برای ایران  3023به ازای هر صد هزار نفر گزارش شده که تقریباً بیش
از دو برابر متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ( )MENAو همچنین
کشورهای با درامد متوسط باال که ایران نیز از حیث درآمدی در این گروه طبقهبندی
میشود ،است .متوسط تعداد شعبات بانکهای تجاری در کشور ترکیه  0820به
ازای هر صد هزار نفر و در کشور چین  828به ازای هر صد هزار نفر است.

تعداد شعبات بانکهای تجاری به ازای هر
 000هزار نفر بزرگسال
جهان
آسیای شرقی و دریای پاسیفیک
اروپا و آسیای مرکزی
التین و دریای کارائیب
خاورمیانه و شمال آفریقا
آمریکای شمالی
آسیای جنوبی

بانک مرکزی نیز در آمارهای اخیری که از تعداد شعبات بانکی ایران منتشر کرده،

جنوب صحرای آفریقا

تعداد کل شعبات بانکی داخل کشور (بانک های دولتی و بانک های غیر دولتی)
در خرداد ماه سال  0397را  61هزار و  198شعبه و تعداد شعبات بانکی داخل و

کشورهای با درآمد پایین

خارج از کشور را  61هزار و  242شعبه گزارش کرده است .با توجه به این آمارها،
متوسط تعداد شعبات بانکی داخل کشور به ازای هر صد هزار نفر بزرگسال حدود
 69شعبه خواهد بود که تقریباً نزدیک به رقم گزارش شده توسط بانک جهانی
است.

کشورهای با درآمد متوسط پایین
کشورهای با درآمد متوسط باال
کشورهای با درآمد باال
ایران
ترکیه
چین

















منبع :بانک جهانی

طبق آمارها ،ایران برای رسیدن به متوسط جهانی تعداد شعبات بانکی به ازای هر صد هزار نفر بزرگسال ،باید تعداد شعبات بانکی خود
را به  8868شعبه برساند که به عبارتی دیگر مستلزم حذف  00هزار و  730شعبه بانکی در کشور است.
طبق آمارها ،ایران برای رسیدن به متوسط تعداد شعبات بانکی منطقه منا ( )MENAبه ازای هر صد هزار نفر بزرگسال ،باید تعداد شعبات
بانکی خود را به  00429شعبه برساند که به عبارتی دیگر مستلزم حذف 00هزار و  069شعبه بانکی در کشور است.

طبق آمارها ،ایران برای رسیدن به متوسط تعداد شعبات بانکی به ازای هر صد هزار نفر بزرگسال ،در کشورهای با درآمد باالتر از متوسط،
باید تعداد شعبات بانکی خود را به  00703شعبه برساند که به عبارتی دیگر مستلزم حذف  9هزار و  885شعبه بانکی در کشور است.

