
12
شنبه21بهمن ماه 1396 شماره16

www.bibna.ir

12

 )Wells Fargo :ولز فارگو، )به انگلیسی
شرکت هلدینگ خدمات مالی و بانکداری 
آمریکایی و چندملیتی است، که چهارمین 
بان��ک بزرگ ایاالت متح��ده آمریکا، بر 
پای��ه مجموع دارایی ها به ش��مار می آید، 
همچنی��ن از نظ��ر می��زان ارزش ب��ازار 
س��رمایه، به عن��وان بزرگترین بانک این 
کش��ور، محسوب می شود. شعبه مرکزی 
ولز فارگو در س��ان فرانسیسکو، کالیفرنیا 
قرار دارد. بانک ولز فارگو در سال 18۵2 
ب��ا مش��ارکت هنری ول��ز و ویلیام فارگو 
)مؤسسین آمریکن اکسپرس( راه اندازی 
شد و امروزه ولز فارگو مالک شبکه ای از 
9/000 ش��عبه بان��ک و بیش از 12/000 
دس��تگاه خودپ��رداز در ای��االت متحده 
می باش��د. در س��ال 2012 شمار کارکنان 
ای��ن بانک بالغ ب��ر 270/000 نفر اعالم 
ش��د، که س��االنه به بیش از 70 میلیون 
مش��تری، در 3۵ کش��ور جهان، خدمات 
ارائه می نمایند. در 12 ژوئیه 2013 شرکت 
ول��ز فارگو با ارزش ب��ازاری معادل 23۶ 
میلی��ارد دالر، به عن��وان بزرگترین بانک 

جهان )بر پایه ارزش بازار سرمایه( معرفی 
شد و جایگزین بانک صنعتی و بازرگانی 
چی��ن گردید. ول��ز فارگو در فوریه 2014 
برای دومین س��ال پیاپی، از طرف مجله 
بانکر به عنوان س��ودآورترین بانک جهان 

انتخاب شد.

تاریخچه ���
در س��ال 18۵2 در غ��رب ایاالت متحده 
آمری��کا، هن��ری ولز و ویلی��ام فارگو که 
پیش از آن، ش��رکت آمریکن اکس��پرس 
را نیز راه اندازی کرده بودند، موسس��ه ای 
را بصورت مش��ترک تأس��یس کردند، که 
عملی��ات بانک��ی را در م��ورد خرید طال و 
ف��روش اوراق بانک��ی و نی��ز حمل ونقل 
طال و اش��یای ارزش��مند، در آن محدوده 
جغرافیایی کش��ور، انجام می داد. در دهه 
18۶0، ای��ن ش��رکت ب��ا خرید ش��رکت 
باترفیلد اورلند میل، سریع ترین وسایل را 
برای جابه جایی اشیاء قیمتی به کار گرفت. 
گس��ترش فعالیت بانک تا س��ال 1910 
بسیاری از نقاط غرب ایاالت متحده را در 

بر گرفت. در سال 190۵ به صورت رسمی، 
بانک ولز فارگو از بطن موسس��ه اولیه که 
عمومأ در حوزه جابه جایی اش��یاء قیمتی 
فعال بود، جدا شد و بر ارائه خدمات بانکی 
تمرکز نمود و در همان س��ال )190۵( با 
بانک ملی نوادا ادغام شد و ولز فارگو نوادا 
را راه اندازی شد. در 1923 ولز فارگو نوادا 
با یونیون تراست کمپانی ادغام شد و نام 
آن به ولز فارگو بانک اند یونیون تراس��ت 
تغیی��ر پی��دا کرد. این ن��ام تا 19۵4 حفظ 
ش��د و در ای��ن س��ال، به ول��ز فاگو بانک 
تغییر نام داد، در 19۶0 این بانک بار دیگر 

ادغ��ام گردید و این بار امریکن تراس��ت 
کمپانی و ولز فاگو بانک ادغام ش��دند. در 
19۶9 از ی��ک بانک��داری محدود، تبدیل 
به یک ش��رکت م��ادر تخصصی خدمات 
مال��ی گردی��د و در پ��ی آن، ولز فارگو اند 
کمپانی هولدینگ ش��گل گرفت، که ولز 
فاگو بانک اصلی ترین ش��رکت تابعه آن، 
به شمار می آمد. در دهه 1980، ولز فارگو 
جه��ش عظیمی انج��ام داد و به هفتمین 
بان��ک ب��زرگ در ای��االت متحده آمریکا 
تبدیل شد، که این جهش حاصل رویکرد 

مدیریت وقت بانک بود. 

ولز فارگو

لیونل رابینز )Lionel Robbins(، ملقب به باُرن )از القاب 
س��لطنتی انگلی��س( در س��ال 19۶1، یک��ی از مهم ترین 
اقتصاددانان دانش��گاهی در دوره ی بین دو جنگ جهانی 
اس��ت. البته او بعد از جنگ جهانی دوم نیز فعالیت علمی 
داشت، اما هرگز به جایگاه بی نظیرش در میانه دو جنگ 
بازنگش��ت. او همچنین خدمات زیادی را برای کش��ورش 
انگلیس انجام داد و در عرصه های اجتماعی، سیاس��ی و 
فرهنگی نیز به کشورش وفادار بود. او را براستی می توان 
»عالم��ه ده��ر« نامید. رابینز در س��ال 1898 در ش��مال 
انگلیس)منطقه ی میدکس( متولد شد. وی فرزند روالند 
ریچارد رابینز )رئیس اتحادیه ملی کشاورزان برای سالیان 
متمادی( و رزا مارین رابینز بود. او بعد از یکسال تحصیل 
در رش��ته هنر دانش��گاه کالج لندن )UCL( برای اعزام به 
جنگ در توپخانه سلطنتی داوطلب شد. او پس از حضور 
فعال در جبهه غرب، در سال 1918 مجروح و به انگلستان 
بازگردانده شد. وی پس از بهبودی، به تحصیل مجدد در 
مقطع کارشناس��ی از س��ال 23-1920 در مدرسه اقتصاد 
و علوم سیاس��ی لندن )LSE( پرداخت که در این دوران، 
اندیشه های سیاسی را به عنوان گرایش اصلی خود انتخاب 
کرد و از محضر استادی چون هارولد لسکی بهره برد. بوریج 
)رئیس وقت دانش��گاه( او را به عنوان دس��تیار پژوهش��ی 
خود به مدت یک س��ال اس��تخدام کرد، س��پس رابینز به 
عنوان یک معلم اقتصاد در کالج جدید آکسفورد مشغول 
به کار شد. او دوباره برای تدریس اقتصاد طی سال های 

27-192۵ به LSE بازگشت، اما دوباره به کالج جدید به 
عنوان محقق در س��الهای 29-1928 مش��غول بکار شد و 
نهایتاً به صورت باورنکردنی در س��ن 31 س��ال، به درجه 
استادی ارشد رشته اقتصاد در LSE نائل آمد. رابینز تا قبل 
از س��ال 19۶0 عالوه بر خدمت به دولت در طول جنگ 
جهانی دوم، رئیس دانشکده اقتصاد LSE نیز بود، اما بعد 
از آن بواسطه ی پذیرش ریاست روزنامه فایننشال تایمز، 
به اجبار دانشگاه بازنشسته شد. وی اگرچه تا پایان عمرش 
 LSE ارتباط خود را با دانشگاه قطع نکرد و به تدریس در
مش��غول بود، اما انتقال او از LSE به روزنامه فایننش��ال 
تایمز او را به شدت آزرده ساخت. این اقتصاددان انگلیسی 
به غیر از فعالیت های دانشگاهی و خدمات مشاوره ای به 
دولت، س��ابقه ی برجس��ته ای در نهادهای هنری داشت و 
ب��ا گال��ری ملی و خانه ی اپرای س��لطنتی مرتبط بود، اما 
شاید برجسته ترین این فعالیت ها، مشارکت وی در ساختار 
آموزش عالی انگلیس بود. او به ریاست کمیته ای منصوب 
شد که معیارهای متقاضیان تحصیل در دانشگاه و نحوه 
حمایت مالی از آنها را مشخص می نمود که معمواًل از آن به 
عنوان کمیته ی رابینز در آموزش عالی یاد می شود. پذیرش 
»اصل رابینز« منجر به توس��عه ی بس��یار زیاد رشته های 
دانش��گاهی بویژه علوم اجتماعی در دهه 19۶0 و اوایل 
1970 شد. رابینز در چهار عرصه مختلف اقتصادی پیشبرد 

داشته است که عبارتند از: تئوری اقتصادی، روش شناسی 
و فلسفه اقتصاد، تئوری سیاست اقتصادی، و نهایتاً تاریخ 
اندیشه اقتصادی. شاید کسانی که رابینز را در اواخر عمرش 
ش��ناخته باش��ند، ندانند که وی به عنوان یک تئوری پرداز 

اقتصادی پا به عرصه علمی گذاشته است.
تئوری ه��ای اقتصادی: رابینز انتقادات دامنه داری را علیه 
مفه��وم مارش��الی بنگاه نمونه ب��ه راه انداخت و در نهایت 
موفق ش��د آنرا از متون درس��ی اقتصاد خرد حذف نماید. 
او معتق��د ب��ود معرفی بنگاه نمونه کمکی به درک مفهوم 
تع��ادل ن��ه در بنگاه و ن��ه در صنعت نمی کند، از اینرو باید 
آنرا از تحلیل حذف نمود. الزم به ذکر است مطالعات اخیر 
س��ازگاری بیش��تری را با مفهوم بنگاه نمونه دارند و بنظر 
می رس��د رابینز نتوانس��ت مشکل پویایی را درک کند که 
مارش��ال تالش داش��ت با اس��تفاده از مفهوم بنگاه نمونه 
آن را مرتف��ع نمای��د. رابینز همچنین تحلیل خردی از تابع 
عرضه نیروی کار ابداع نمود. او بدون اس��تفاده از تقس��یم 
دس��تمزد به اثر درآمدی و جانش��ینی نشان داد که کاهش 
یا افزایش س��اعات کاری در پاس��خ به افزایش دس��تمزد 
آشکارا نامعلوم است. رابینز در اقتصاد کالن، شارح اصلی 
تئوری اتریش��ی چرخه تجاری بود و در این زمینه بیش��تر 
تحت تأثیر فردریش فون هایکی قرار داش��ت که او را در 
سال 1928 از وین به LSE آورد. در این نگرش، رکود در 
درجه اول به دلیل پس انداز کم )یا اضافه مصرف( است، 
بنابراین رابینز با همین منطق به تحلیل رکود دهه  1930 
در کتاب خود یعنی رکود بزرگ پرداخت. این نگرش که 
در تع��ارض ب��ا اندیش��ه کینز بود، منجر ب��ه تضارب آرای 
اندیش��مندان LSE و کمبریج )دانش��گاه کینز( ش��د. این 
مجادالت فکری همچنان تا جنگ جهانی دوم ادامه داشت 
که نهایتاً بواس��طه ی همکاری رابینز و کینز در وایت هال 
فرونشس��ت. بعد از جنگ و زمانی که س��خنرانی مارشال 
در س��ال 194۶ با عنوان مش��کل اقتصادی در زمان صلح 
و جنگ انتش��ار یافت، رابینز رس��ماً از مواضع پیشین خود 
عقب نش��ینی کرد و طرفدار سیاست های اشتغال کامل از 
طریق کنترل تقاضای کل شد؛ هرچند روشن نیست که 

آیا او یک اقتصاددان کینزی شد یا خیر.

علی کاشی - اخبار بانک، بورس، بیمهگلوی اقتصاد زیر فشار روزافزون قیمت دالر.
َفا ِة أَْخَفی ِمْن َدبِیِب النَّْمِل َعلَی الصَّ بَا ِفي َهِذِه اْلُمَّ ِ لَلرِّ ار الِْفْقَه ُثمَّ الَْمتَْجَر الِْفْقَه ُثمَّ الَْمتَْجَر الِْفْقَه ُثمَّ الَْمتَْجَر َو اللَّ امام علی علیه السام:  یَا َمْعَشَر التُّجَّ

ای گروه تاجران! ابتدا احکام را یاد بگیرید، سپس تجارت کنید!ابتدا احکام را یاد بگیرید، سپس تجارت کنید! ابتدا احکام را یاد بگیرید، سپس تجارت کنید! به خدا قسم 
که ربا در میان این امت ناپیداتر از حرکت مورچه بر روی تخته سنگ است.

کافی)ط-االسالمیه( ج ۵ ، ص 1۵0 ، ح 1 - من ال یحضره الفقیه ج 3 ، ص 19۵ ، ح 3731

نرخ بازده مورد نیاز ���
کمترین مقدار بازده س��الیانه ای که اش��خاص و ش��رکت ها را برای س��رمایه گذاری پول خود در اوراق بهادار یا پروژه 
خاص ترغیب می کند، نرخ بازده مورد نیاز گفته می ش��ود. نرخ بازده مورد نیاز هم در ارزیابی س��هام و هم در امور 
مالی مربوط به ش��رکت ها به کار می رود. س��رمایه گذاران از نرخ بازده مورد نیاز اس��تفاده می کنند تا تصمیم بگیرند 
پول خود را در کجا قرار دهند و این افراد بازده یک سرمایه گذاری را با همه گزینه های موجود مقایسه می کنند و 
نرخ بازده بدون ریس��ک، تورم و نقدینگی را در محاس��بات خود در نظر می گیرند. نرخ بازده مورد نیاز برای س��رمایه 
گذارانی که از مدل تنزیل جریانات نقدی برای انتخاب س��هام بهره می برند، بر حداکثر قیمتی که برای یک س��هام 
مایل به پرداخت آن هس��تند، تأثیر می گذارد. از س��ویی دیگر، نرخ بازده مورد نیاز در محاس��بات ارزش فعلی خالص 
در تحلیل جریانات نقدی تنزیل یافته نیز کاربرد دارد. ش��رکت ها از نرخ بازده مورد نیاز اس��تفاده می کنند تا تصمیم 
بگیرند آیا باید یک پروژه را دنبال کنند یا خیر. در امور مالی ش��رکتی، نرخ ب�ازده مورد نیاز برابر با میانگین موزون 
هزینه سرمایه )WACC( است. ممکن است شما برای ارزشمند دانستن یک سرمایه گذاری به یک بازده سالیانه 
22 درصدی را طلب کنید، با این فرض که به  آسانی می توانید سهام را بفروشید و تورم هم سالیانه 9 درصد است. 
اس��تدالل ش��ما این اس��ت که اگر 22 درصد بازده را که در حقیقت 13 درصد بازده بعد از تورم اس��ت، دریافت نکنید 
پس بهتر اس��ت پول خود را در یک س��پرده کوتاه مدت بانکی بگذارید که به صورت س��االنه 20 درصد س��ود بدون 
ریس��ک تولید می کند. الزم به ذکر اس��ت، نرخ بازده مورد نیاز از ش��خصی به ش��خص دیگر و از ش��رکتی به ش��رکت 
)منبع: ایبِنا( دیگر و بسته به میزان ریسک پذیری، اهداف سرمایه گذاری و سایر عوامل متفاوت خواهد بود. 

جانشیني یا جایگزیني واردات ���
تعریف: جانش��یني واردات به زبان س��اده عبارت است از 
یکي از استراتژي هاي اصلي توسعه در سال هاي بعد از 
جنگ جهاني دوم در کش��ورهاي روبه توس��عه که در آن 
براي حمایت از یک صنعت براي صنایع سایر کشورها 
مشکل ایجاد شد و با در نظر گرفتن تعرفه وارداتي ابتدا 
جل��وي واردات کااله��اي خارج��ي گرفت��ه و بعد براي 
س��اخت کاالهاي س��رمایه اي در داخل تالش مي شود؛ 
ام��ا چ��ون امکانات کافي وجود ندارد و تالش تنهاکافي 
نیس��ت، مس��ئوالن یک سري کاالهاي خارجي دیگر را 
به اس��م تولید داخل وارد مي کنند. برخي کارشناس��ان 
اقتصادي معتقدند جانش��یني واردات در واقع جایگزین 
ک��ردن ی��ک کاالي وارداتي توس��ط یک یا چند کاالي 

وارداتي بي کیفیت تر است.
انواع ���

جانش�یني ضربدري: در این ش��یوه واردات یک کاالي 
خارجي براي حمایت از تولید محصولي که زیرس��اخت 
و مواد اولیه آن در داخل وجود ندارد؛ ممنوع ش��ده و در 
ع��وض واردات کاالي خارج��ي دیگري که مواد اولیه و 

زیرساخت هاي همان محصول است، آغاز مي شود.
جانشیني معکوس: در این مدل براي حمایت از کاالهاي 
تولی��د داخل��ي، واردات نمونه خارجي را ممنوع مي کنند 
و آنق��در در تولی��د کاالي داخلي پیش��رفت مي کنند که 
تبدیل به صادرکننده مي ش��وند. بعد براي اینکه چرخه 
جانش��یني واردات تکمیل ش��ود، کاالي صادراتي را از 

کشورهاي دیگر وارد مي کنند.
جانش�یني مضاعف: در این ش��یوه هدف حمایت از تولید 
داخل��ي نیس��ت به همین دلی��ل واردات هیچ محصولي 

ممنوع نمي شود، اما کاالها و محصوالت دیگر به لیست 
کاالهاي وارداتي اضافه مي شود. به نوعي کشور مربوطه 
براي حمایت از مصرف داخلي تولید داخلي را نابود کرده 

و با تمام توان مشغول واردات مي شود.

جانشیني واردات در دیگر کشورهاي جهان ���
چین: در این کشور براي جانشیني واردات میزان صادرات 
محصوالت خود به س��ایر کش��ورها را افزایش مي دهند 
تا در بقیه کش��ورهاي جهان کاالهاي چیني تبدیل به 

جانشین وارداتي سایر کاالهاي چیني شود.
آمریکا: آمریکا براي حمایت از تولید محصوالت خوب تر 
آمریکای��ي، واردات کااله��اي خ��وب خارجي را ممنوع 
مي کند، بعد س��ایر کش��ورها را تحریم مي کند تا نتوانند 
جانش��یني واردات داشته باش��ند، اما کشورهاي تحریم 

شده مي توانند.
هن�د: در هن��د ه��ر کاالي واردات��ي را ب��ا گاو جایگزین 
مي کنن��د. مث��ال به قرارداد خود عمل نمي کند و واردات 
گاز قط��ع مي ش��ود، بعد ب��راي روحیه دادن به مردم گاو 
حس��ن راکه نه ش��یر دارد و نه ابزارآالت مرتبط با حوزه 

شیرخیز وارد مي کند.
کومور: در جزایر کومور بجاي جایگزیني واردات، سیستم 
جایگزین��ي کمک هاي نقدي و غیرنقدي کش��ورهاي 

دوست و برادر به فعالیت مشغول است.
ایران: در ایران جانشیني وارداتي خیلي مضاعف داریم. 
یک س��ري کاال را وارد مي کنیم، بعد یک س��ري کاالي 
دیگ��ر را وارد مي کنی��م. در این میان یک س��ري کاال را 
صادر مي کنیم و بعد همان ها را از کشورهاي دیگر وارد 

مي کنیم و در آخر بازهم کاال وارد مي کنیم.

 آشنایی با مفاهیم اقتصادی

 مطرح ترین بانک های جهان

از نگاه مردم

طنز اقتصادی

 مشاهیر اقتصادی جهان

لیونل رابینز 
اقتصاد دان

 مدت زیادی است که مسئوالن از پرداخت وام های 
م��ورد نیاز بخش ه��ای تولیدی در قالب طرح های 
مختل��ف اقتصادی برای ایج��اد رونق اقتصادی و 
اش��تغالزایی صحب��ت می کنن��د. هرچند آمارهای 
منتشر شده از سوی بانک مرکزی و دیگر بخش های 
مرتبط با این حوزه نشان می دهد که رشد خوبی در 
زمینه پرداخت وام ها و تس��هیالت وجود دارد، اما 
هنوز در بسیاری از شهرستان ها بخش های تولیدی 
برای ایجاد اشتغال و استفاده از تسهیالت بانکی با 
مشکالت زیادی مواجه هستند. در عمل هم بعد از 
اینکه تس��هیالت در اختیار این واحدهای تولیدی 
قرار بگیرد، باز مش��کالت دیگری مانند بهره های 
بانکی در سر راه این واحدهای تولیدی قرار می گیرد 

که از توان تولیدی آنها می کاهد.

 ش��رکت های بیمه ماه های ش��لوغی را پشت سر 
می گذارند. چندین مورد آتش س��وزی در ش��هرها 
و صنای��ع مختل��ف و همینط��ور زلزله هایی که در 
ش��هرهای مختل��ف اتفاق افت��اده و دیگر بالیای 
طبیعی به وقوع پیوسته همه نشان دهنده اهمیت 
موض��وع بیمه برای منازل، مغازه ها و... اس��ت اما 
هنوز هم بس��یاری از مردم از اهمیت بیمه آگاهی 
کافی را ندارند و همین مس��اله هم موجب ش��ده تا 
بس��یاری خس��ارت های زیادی را ببینند. بهتر این 
اس��ت که بیمه ها ب��رای معرفی محصوالت خود 
از به مش��تریان از روش های س��نتی فاصله گرفته 
و ش��یوه های جدید تبلیغاتی را در پیش بگیرند تا 
بخش بیش��تری از مردم را تحت پوش��ش بیمه ای 

قرار گیرند.

 ب��ا وج��ود تمام وعده هایی که مس��ئوالن دولتی 
درب��اره کاه��ش نرخ ارز در بازار و س��اماندهی آن 
داده اند اما حقیقت این اس��ت که هنوز قیمت ارز 
کاهش پیدا نکرده اس��ت. در کش��ور ما مهمترین 
عرضه کننده ارز در بازار بانک مرکزی است و در 
حقیق��ت فقط بانک مرکزی اس��ت که می تواند با 
تزری��ق ارز بیش��تر به ب��ازار موجب ایجاد تعادل در 
زنجی��ره عرض��ه و تقاضا در بازار ارز ش��ود. با این 
حال نه تنها بانک مرکزی تاکنون این کار را انجام 
نداده که در عمل برخی از افراد سودجو و گروهی 
از دالالن موجب نابس��امانی بیش��تر بازارهای ارز 
ش��ده اند، بهتر است که بانک مرکزی زودتر برای 

ساماندهی بازار اقدام کند.

محمد گودرزیهادی تهرانیمهناز توکلی
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