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 Mitsubishi( بانک میتسوبیش��ی ژاپ��ن
UFJ Financial Group( یک ش��رکت 
خدماتی مالی و بانکی است که به عنوان 
بزرگ ترین بانک کش��ور ژاپن و پنجمین 
بانک بزرگ دنیا ش��ناخته می ش��ود. این 
بان��ک در زمینه بانکداری خرد، بانکداری 
ش��رکتی، بانک��داری س��رمایه گذاری و 
بانک��داری اختصاص��ی فعالیت می کند و 
در زمینه پرداخت انواع وام و ارائه خدمات 
کارت ه��ای اعتباری، از جمله فعال ترین 
بانک های دنیا به حس��اب می آید. بانک 
میتسوبیش��ی ژاپن بازوی مالی ش��رکت 
بزرگ میتسوبیش��ی اس��ت و ب��ه عنوان 
یکی از اعضای اصلی این شرکت بزرگ 
خودروس��ازی ش��ناخته می ش��ود. بانک 
میتسوبیش��ی ژاپ��ن بی��ش از 11۰ هزار 
کارمند، 8۰۰ ش��عبه داخلی و 1۵۰ ش��عب 
خارج��ی در 4۰ کش��ور دنی��ا دارد و ده ها 
ش��رکت بزرگ اقتص��ادی بین المللی، به 
عنوان زیرمجموعه های این بانک فعالیت 
می کنند. ارزش دارایی های آن در س��ال 
2۰16، بی��ش از 27۵ ه��زار میلیارد دالر 
بوده و رده این بانک  را در بین بزرگ ترین 
بانک ه��ای دنی��ا، در ردی��ف پنجم و قبل 
از بان��ک ج��ی پی م��ورگان چیس، بانک 
HSBC و بان��ک PNB Paribas ق��رار 

داده است.
تاریخچه بانک میتسوبیشی ژاپن ���

بانک Mitsubishi UFJ در س��ال 2۰۰۵ 
از ادغ��ام گروه مالی توکیو میتسوبیش��ی 
)MUFG(، ک��ه در آن زمان دومین بانک 
بزرگ ژاپن بود و شرکت بزرگ یواف جی 
هولدین��گ )UFJ Holdings( راه اندازی 
شد. تاسیس گروه مالی توکیو میتسوبیشی 
ب��ه 137 س��ال قبل، یعنی س��ال 188۰ 
میالدی برمی گردد که از آن زمان هم به 
عنوان یکی از بزرگ ترین و قدرتمندترین 
بانک ه��ای فع��ال در ژاپن مطرح بود. در 
س��ال 2۰۰8 گروه مالی میتسوبیشی، 2۰ 

درصد از س��هام بانک آمریکایی مورگان 
اس��تنلی )از موسسات زیرمجموعه بانک 
و  خری��د  را   )JP Morgan Chase
همچنین کل س��هام بانک یونیون بنکال 
در   )UnionBanCal Corporation(
سانفرانسیسکو را از آن خود کرد و توانست 
دو جایزه »بهترین س��رمایه گذاری بانکی 
سال« و »بهترین قرارداد سال« ژاپن را در 
سال 2۰۰8 به دست آورد. در سال 2۰11، 
MUFG و مورگان استنلی توافق نامه ای 
امضا کردند که طبق آن، سهامش��ان به 
صورت مشترک وارد بورس اوراق بهادار 

نیویورک شود.
زمینه های فعالیت بانک میتوییشی ���

بان��ک میتسوبیش��ی ژاپ��ن در زمین��ه 
لیزینگ، س��رمایه گذاری های خطرپذیر 
)Venture Capital(، تحقیقات علمی، 
فناوری اطالعات، شرکت های هولدینگ 
بین الملل��ی، وام های مس��کن، مدیریت 
ث��روت و خدم��ات کارت ه��ای اعتباری 
فعالیت ه��ای گس��ترده ای دارد و در این 
زمینه ها، ۵4 ش��رکت بزرگ با پسوند نام 
UFJ و با پشتوانه مالی بانک میتسوبیشی 
 Mitsubishi UFJ .فعالی��ت می کنن��د

NICOS و Tokyo Credit Servis از 
بزرگ تری��ن ش��رکت های ژاپن در زمینه 
ارائ��ه خدم��ات کارت ه��ای اعتباری و از 
معروف ترین کمپانی های این گروه مالی 
 Mitsubishi UFJ هس��تند. گروه مال��ی
بع��د از گروه آمریکای��ی CitiGroup، به 
عنوان دومین شرکت هلدینگ بانکداری 
دنی��ا )Bank Holding Company( و 
س��ی امین ش��رکت بزرگ دنیا به انتخاب 
 2۰۰۰ Forbes Global مجله اقتصادی

در سال 2۰16 شناخته شده است.
فعالیت ه�ای بان�ک میتسوبیش�ی در  ���

خارج از ژاپن
4 ش��عبه در کانادا، 22 ش��عبه در ایاالت 
متح��ده آمریکا، 13 ش��عبه در آمریکای 
التین، 62 ش��عبه در آس��یا و اقیانوس��یه، 
2۹ ش��عبه در اروپا، 6 ش��عبه در خاورمیانه 
و 2 ش��عبه در آفریقا به مش��تری های این 
بانک در سرتاس��ر دنیا خدمات بانکداری 
ارائ��ه می کنند. ش��عبه جدی��د این بانک 
در ریاض، پایتخت عربس��تان، در س��ال 
2۰18 افتتاح می ش��ود که گش��ایش این 
ش��عبه در بزرگ ترین کش��ور تولید کننده 
نفت، می تواند زمینه س��از ش��رکت کردن 

بانک میتسوبیش��ی ژاپن در فروش سهام 
ش��رکت نفت عربستان در بازار بورس، از 

سال آینده باشد.
فعالیت ه�ای بان�ک میتسوبیش�ی در  ���

داخل ژاپن
شعبه مرکزی بانک میتسوبیشی ژاپن در 
توکی��و، پایتخت این کش��ور و در منطقه 
چیک��ودا ق��رار دارد و س��هام این بانک در 
بازار بورس توکیو به ارزش بسیار باالیی 
معامله می ش��ود. عبارت UFG به معنای 
 United Financial of( اتحاد مالی ژاپن
Japan( پس از ادغام س��ه بانک بزرگ 
ژاپنی و در زمان تشکیل شرکت یواف جی 
هولدینگ، به وجود آمده بود. از بزرگ ترین 
زمینه های س��رمایه گذاری و فعالیت این 
بانک در داخل کش��ور، امور مالی مربوط 
به ش��رکت بزرگ میتسوبیش��ی، یکی از 
بزرگ ترین کمپانی های حمل و نقل دنیا 
اس��ت که بانک میتسوبیش��ی ژاپن تنها 
یکی از ش��رکت های تابعه این ش��رکت 
اس��ت. میلیون ها مشتری از سرتاسر دنیا 
از حساب های ارزی و خدمات کارت های 
اعتب��اری بانک میتسوبیش��ی اس��تفاده 

می کنند. 

میتسوبیشی یو اف جی؛ بزرگترین بانک ژاپن

جان مینارد کینز در ۵ ژوئن 1883 در انگلستان متولد شد. 
خانواده وی از طبقه متوس��ط جامعه محس��وب می شدند. 
وی پس از اتمام تحصیالت متوسطه به دانشگاه اتون راه 
یافت و از آنجا در سال 1۹۰2 به کالج سلطنتی کمبریج 
رف��ت.  وی پ��س از اتمام تحصیالت خود در کمبریج، در 
اداره هندوس��تان وزارت دفاع انگلستان به عنوان کارمند 
جزء مشغول به کار شد. کینز در سال 1۹۰۹ به کمبریج 
بازگش��ت و به عنوان دانش��یار ارشد کالج کارش را شروع 
کرد و در سال 1۹11 نیز سردبیری یک مجله اقتصادی را 
پذیرفت. کینز، در زمان جنگ جهانی اول در خزانه داری 
انگلیس مشغول به کار بود و پس از جنگ، ریاست هیات 
نمایندگ��ی خزان��ه داری انگلیس در انجمن صلح پاریس 
را بر عهده  داش��ت. در س��ال 1۹1۹ نماینده وزیر دارایی 
در شورای عالی اقتصاد انگلستان شد؛ ولی خیلی زود از 

این سمت کناره گیری نمود. 
چون توصیه های او درمورد نحوه دریافت غرامت جنگی 
از دولت آلمان مورد پذیرش مقامات انگلیسی واقع نشد. 
وی در سال 1۹2۵ با لیدیا لوپوکووا ازدواج کرد. لیدیا، یک 
بالرین روس بود و تحصیالت بسیار کمی داشت. اما به 
عقیده کینز از روحی آزاد بهره مند بود.کینز در سال 1۹36 
کتاب نظریه عمومی اشتغال بهره و پول را منتشر نمود که 
یکی از تأثیرگذارترین کتاب های اقتصادی قرن بیس��تم 
محسوب می شود. کینز که از سال 1۹37 به بیماری قلبی 
مبتال ش��ده بود، در 2۰ آوریل 1۹46 در خانه روس��تایی 
خود در تیلتون در گذش��ت. او پس از مرگ س��وزانده ش��د 

و خاکس��ترش در بلندی های منطقه به باد س��پرده ش��د. 
جان مینارد کینز در ابتدا در رشته ریاضیات تحصیل می 
کرد،وی به واسطه مطالعه آثار برتراند راسل و آلفرد نورث 
وایتهد، کار کردن بر روی نظریه احتماالت را کنار گذاشت 
تا بتواند ایده های خود در باب اقتصاد را دنبال کند. وی 
یک مکتب اندیش��ه ای بنیاد نهاد که اقتصاد کینزی نام 
گرفت؛ و این تنها مکتب اقتصادی است که عنوان خود 
را از نام بنیانگذارش اقتباس کرده اس��ت. معروف ترین 
آثار کینز عبارتند از “پیامدهای اقتصادی صلح” که وی 
در آن، پی��ش بین��ی کرده ب��ود که میزان زیاد غرامت که 
برای ژاپن و آلمان وضع شده، به بی ثباتی سیاسی منجر 
خواهد شد؛ و کتاب “نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول”، 
کتاب اخیر عالوه بر پیامدهای اقتصادی، تاثیرات عظیم 
اجتماعی، سیاس��ی و ایدئولوژیک نیز بر جای گذاش��ته 
اس��ت.  پیش از کینز، تصور عمومی اقتصاددانان بر آن 
بود که چرخه های تجاری، عدم تعادل هایی هس��تند که 
در کوتاه مدت توس��ط مکانیزم بازار اصالح می ش��وند و 
شرایط اشتغال کامل مجدداً احیا می شود. اما کینز معتقد 
بود که این چرخه های مخرب ممکن است در بلندمدت 
برگشت ناپذیر باشند و لذا دولت می بایست برای رسیدن 
به اش��تغال کامل در اقتصاد دخالت نماید.کینز برخالف 
نظریات اقتصاد کالسیک، منتقد رویکرد به اقتصاد آزاد 

و سپردن اقتصاد به نیروهای بازار بود. وی این نظریه را 
که جامعه در حالت تعادل به اشتغال کامل می رسد رد کرد 
و اعتقاد داشت که سطح اشتغال با میزان تولید و میزان 
تولی��د ب��ا میزان تقاضای موثر )یعنی میزان خرید کاالها 
و خدمات( ارتباط مس��تقیم دارد. بنابراین وی معتقد بود 
که برای کاهش بیکاری، دولت می بایست اشتغال ایجاد 

نماید؛ هرچند که این اشتغال غیرمولد باشد.
کینز در “نظریه عمومی” که در سال های رکود اقتصادی 
دهه 1۹3۰ نگاشته شد، استدالل می کند که رکود های 
اقتصادی، مشکالت کوتاه مدتی هستند که از نبود تقاضا 
ناشی می شوند. وی یک راه حل ساده برای این مسئله 
پیش��نهاد کرد: دولت باید از طریق هزینه های عمومی، 
می��زان تقاضا را بیش��تر کند. ب��ه محض اینکه اقتصاد به 
دوران رونق بازگشت، دولت می تواند از طریق افزایش 
مالیات و کاهش مخارج عمومی، کس��ری بودجه خود را 
جب��ران نمای��د. اصل زیربنای��ی نظریه کینز، به حدکافی 
واضح است: مخارج دولتی باید نسبت معکوس با تجارت 
خصوصی داش��ته باش��د. در مواقعی که تجارت رونق می 
یاب��د، دول��ت بای��د کمتر خرج کن��د؛ و زمانی که اقتصاد، 
کس��اد ش��ود بر مخارج عمومی افزوده خواهد ش��د. ولی 
آنچ��ه ک��ه در نظری��ه کینز، رادیکال یه حس��اب می آید 
ای��ن اصل کلی اس��ت که دول��ت برای کنترل تقاضا باید 
در اقتصاد مداخله نماید و این ایده به عنوان “سیاس��ت 
مدیریت تقاضا” ش��ناخته می ش��ود.  نظریه کینز در آن 
زمان به عنوان پاسخی به این پیش بینی مارکس تلقی 
می شد که چرخه رونق و رکود اقتصاد سرمایه داری در 
نهایت به سوسیالیسم منتهی خواهد شد. کینز نشان داد 
که مداخله دولت چگونه می تواند به یک اقتصاد باثبات 
ب��ازار آزاد منج��ر گ��ردد. با این وجود منتقدین نظریه وی 
به بحث درباره ایده دخالت دولت در چرخه تجاری ادامه 
دادند. در سال های بعدی و تا حدود دهه 1۹7۰ نظریات 
کینز در انگلس��تان دنبال می ش��د. گرچه حامیان نظریه 
کین��ز ب��ه نتایج عملی این مکتب اش��اره می کردند، ولی 
منتقدین نیز در پاس��خ می گفتند که ژاپن و آلمان یعنی 
دو قدرت اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، از اقتباس 

س*ی*ا*س*ت های کینزی خودداری کرده اند.
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قرارداد مشارکت مدنی در بانکداری ���
مشارکت مدنی یکی از شیوه های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا است که بخش مهمی از فعالیت های بانکی 
را در برمی گیرد. مشارکت مدنی توسط بانک عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی شریک با 
سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی بانک یا تعاونی به نحو مشاع برای انجام کاری معین در زمینه فعالیت های تولیدی، 
بازرگانی و خدماتی به مدت محدود به قصد انتفاع بر حس��ب قرارداد. مش��ارکت مدنی بانکداری همان عقدالش��رکه 
است که در فقه به شرکه العنان نیز معروف است. اشخاص )حقیقی یا حقوقی( که بخواهند برای تأسیس یا توسعه 
فعالیت های تولیدی، بازرگانی و یا خدماتی خود و یا ادامه این گونه فعالیت ها با بانک مشارکت مدنی کنند همانند 
متقاضی مضاربه باید عالوه بر اطالعات هویتی اطالعاتی چون موضوع مشارکت، میزان سرمایه مورد نیاز، سهم 
سرمایه پیشنهادی متقاضی از بابت خود )که نباید از 2۰ درصد کمتر باشد(، حداکثر مدت مشارکت، پیش بینی خرید، 
هزینه فروشی، سهم سود پیشنهادی متقاضی، وثیقه ای که برای ضمانت حسن اجرای کار به بانک می سپارد، را 
به بانک پیشنهاد و درخواست کند. بانک با بررسی اطالعات مذکور و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مشارکت 
مدنی، س��هم بانک و ش��ریک، نس��بت س��ود ش��ریک و بانک، )با رعایت کلیه ضوابطی که در این امر برای بانک ها 
مقرر شده است(  و در صورت وجود توجیه کافی از نظر فنی و مالی و با آوردن شرایطی یا بدون شرط، با درخواست 
متقاضی واجد شرایط موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد با وی می کند. اکنون 3۹.3 درصد تسهیالت اعطایی بانک ها 
منبع: ایبِنا و موسسات اعتباری به مشارکت مدنی تعلق دارد. 

عملیات بازار باز ���
تعریف: عملیات بازار باز به زبان س��اده عبارت اس��ت از 
یکي از ابزارهاي پولي - البته باید در نظر داشت که خود 
پول یکي از مهمترین ابزارهاي زندگي است -  که بانک 
مرکزي با استفاده از آن براي کنترل حجم پول اقدام به 
خرید و فروش اوراق بهادار در بازار آزاد مي کند و کال کار 
بي خودي به نظر مي رسد چراکه بانک مرکزي مي تواند 
اصال حجم پول را کنترل نکند و هرچه خواست اسکناس 
بدون پشتوانه منتشر کند تا تمام اقتصاد آسفالت شود. در 

این زمینه کارشناسان چیز خاصي نمي گویند.
انواع ���

عملیات بازار باز بس�ته: در این ش��یوه از عملیات ابتدا 
بان��ک مرک��زي تمام پول هارو جم��ع مي کند و  بازارها 
بطور کلي تعطیل و بس��ته مي ش��وند و تمام اوراق بهادار 
به دولت مي رسد، بعد دولت مي آید و همان اوراق بهادار 
را به بازار مي دهد و بازار باز مي ش��ود. کال در این ش��یوه 
اتف��اق خاص��ي پی��ش نمیاد و دول��ت هرچند وقت حال 

بازار را مي گیرد.
عملیات بازار اسید بجاي باز: در این مدل بانک مرکزي 
خیل��ي دل��ش مي خواه��د با بازار کل کل کند، اما بازار به 
اندازه اي قوي ش��ده که دولت که هیچ گنده تر از او هم 
نمي تواند جلودارش شود، بخاطر همین بازار هرجور حال 
مي کن��د با دولت برخ��ورد مي کند. مثال دولت مي گوید 
ص��ادرات، در ع��وض ب��ازار پر مي ش��ود از محصوالت 

وارداتي و ...

عملیات بازار باز در سایر کشورهاي جهان ���
لیختن اش�تاین: این کش��ور را اول گذاشتیم که نگویید 

همیشه اول با کشور چین شروع مي کند.
ماداگاس�کار: این کش��ور اعتقادي به بازار عملیات بازار 
باز ندارد، فقط مي خواس��تیم نش��ان دهیم که چین حتي 

مي تواند کشور دوم نباشد.
چین: در این کشور خبري از عملیات بازار باز نیست، اما 
در تمام بازارهاي جهان به روي کاالهاي چیني باز است.

آمریکا: این کشور بجاي عملیات بازار باز، تحریم ها را 
در دس��تور کار خ��ود قرار مي ده��د و بجاي باز کردن در 

بازار بقیه کشورها را گل مي گیرد.
جزایر کومور: این کشور در بازار عملیاتي انجام نمي دهد 
و کال درهاي بازارش به سوي کمک کشورهاي دوست 

و برادر باز است.
یونان: اقتصاد این کشور تحمل چند میلیون یورو بدهي   
را ن��دارد، اگ��ر تحت عملیات بازار ب��از قرار بگیرد، جر و 

واجر مي شود اقتصادش.
کره شمالي: این کشور هر زمان اون صالح بداند عملیات 
ب��ازار ب��از را با موفقیت انج��ام مي دهد، حتي اگر موفق 
نبود، اون چند ش��وهرخاله و ش��وهرعمه را اعدام مي کند 

تا عملیات موفقیت آمیز شود.
ای�ران: در ای��ران بیش��تر از عملیات ب��ازار باز، عملیات 
روان��ي ب��ر روي بازارها انجام مي ش��ود و در نتیجه تمام 
عملیات ه��اي فیزیک��ي، ش��یمیایي، باز، بس��ته و حتي 
آمپ��ول رش��د اقتصادي که درد ن��دارد، بازهم قیمت ها 

گران مي شود.

 آشنایی با مفاهیم اقتصادی

مطرح ترین بانک های جهان

طنز اقتصادی

 مشاهیر اقتصادی جهان

جان مینارد کینز
اقتصاد دان
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