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 JPMorgan( ،جی پ��ی مورگان چی��س
Chase( ش��رکت خدم��ات مال��ی و 
بانکداری آمریکایی و چندملیتی اس��ت، 
که ریشه های تأسیس آن، به سال ۱۷۹۹ 
بازمی گردد. این موسس��ه در نتیجه ادغام 
شمار زیادی بانک و شرکت خدمات مالی 
تشکیل شده، ولی فرم کنونی آن، حاصل 
ادغ��ام کمی��کال بان��ک و چیس منهتن 
بان��ک، س��پس خریداری ه��ر دو بانک 
توسط شرکت جی. پی. مورگان اند کو. و 
در نهایت، ادغام هر سه موسسه در سال 
۲۰۰۰ می باشد. شعبه مرکزی این بانک، 

در منهتن، نیویورک قرار دارد.
س��اختار کنون��ی بانک جی پ��ی مورگان 
چی��س در نتیج��ه ادغ��ام چندین بانک، 
موسس��ه مال��ی و ش��رکت خدمات مالی 
ب��زرگ بوج��ود آمد. این فرایند از س��ال 
۱۹۹6 آغاز ش��د. این مؤسس��ات عبارتند 
از: چیس منهتن بانک، فرس��ت ش��یکاگو 
بان��ک، جی. پ��ی. مورگان اند کو.، بانک 
وان، بئر اس��تیرنز و واش��ینگتن میچوال. 
این بانک ها و مؤسس��ات مالی، که خود 
حاص��ل تمل��ک و ادغام چندی��ن و چند 
ش��رکت و بان��ک می باش��ند، عبارتند از: 
کمی��کال بان��ک، بانک مل��ی دیترویت، 

بانک ملی تگزاس، پرووایدین فایننش��ل 
و گریت وسترن بانک.

کمی��کال بان��ک: کمی��کال بانکین��گ 
کورپوریش��ن ش��رکت تولید محصوالت 
ش��یمیایی می باش��د، که در س��ال ۱۸۲۳ 
تأس��یس شد. در ۱۸۲4 این شرکت اقدام 
ب��ه راه اندازی یک ب��ازوی خدمات مالی 
تحت نام کمیکال بانک آو نیویورک نمود. 
پس از سال ۱۸۵۱ بانک کاماًل از شرکت 
مادر جدا ش��د و در طول س��ال های بعد از 
طریق فرایند تملیک و ادغام چندین بانک 
و بنگاه مالی، توسعه یافت. از این بانک ها 
می ت��وان به: کام اکس��چنج بانک؛ ادغام 

۱۹۵4، بان��ک تجاری تگزاس؛ ادغام در 
۱۹۸6 و هانوفر تراست کمپانی؛ ادغام در 
۱۹۹۱ اشاره نمود. در دهه ۱۹۸۰ میالدی 
کمی��کال بان��ک بزرگترین بانک ایاالت 
متح��ده بر پایه میزان دارایی، محس��وب 
می ش��د. در ۱۹۹6 کمیکال بانک، چیس 
منهت��ن کورپوریش��ن را خریداری کرد. 
س��پس در س��ال ۲۰۰۰ شرکت جی. پی. 
مورگان ان��د کو. اقدام به خریداری هر دو 
ش��رکت و زیرمجموعه ه��ای بانکداری 
آنها، نمود، که پس از ادغام، هس��ته اولیه 
بان��ک جی پ��ی مورگان چی��س کنونی، 
ش��کل گرف��ت. چی��س منهت��ن: چیس 

منهت��ن بان��ک، در س��ال ۱۹۵۵ در پ��ی 
خری��داری بانک ملی چیس )تأس��یس: 
۱۸۷۷( توس��ط بانک آو د منهتن کمپانی 
)تأسیس: ۱۷۹۹( سپس ادغام دو بانک در 
یکدیگر راه اندازی شد. بانک آو د منهتن 
کمپانی در س��ال ۱۷۹۹ توس��ط آرون بور 
تأسیس شد. ریشه های تأسیس این بانک 
به شرکت منهتن کمپانی بازمی گردد، که 
در زمینه انتقال آب فعالیت می نمود. این 
شرکت توسط آرون بور توسعه پیدا کرد، 
س��پس وارد صنعت بانکداری گردید. در 
ط��ول دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میالدی 
س��کان رهبری چی��س منهتن بانک در 
دست دیوید راکفلر بود، که در این دوران، 
ب��ه یک��ی از بزرگتری��ن و قدرتمندترین 
مؤسسات مالی تبدیل گشت. در سالهای 
نخس��ت ده��ه ۱۹۹۰ رو ب��ه افول نهاد و 
س��رانجام در سال ۱۹۹6 توسط کمیکال 
بانک خریداری ش��د. این بانک در س��ال 
۲۰۰۰ در پ��ی خری��داری کمیکال بانک، 
بوسیله جی. پی. مورگان اند کو. تصاحب 
گردید. شرکت جدید بار دیگر نام تجاری 
چیس را احیا نمود، تا جائیکه در ش��رکت 
ادغام��ی، از برند چی��س در عنوان جدید 

استفاده نمود.

جیپیمورگانچیس

ی��ان تی��ن برگ��ن یکي از دو نفر برنده جایزه نوبل اقتصاد 
در س��ال ۱۹6۹ اس��ت، وي ب��ه هم��راه راگنار فریش به 
خاط��ر »ط��رح مدل های پویا و کارب��رد آن در مطالعات 
اقتص��ادي«، اّولی��ن جایزه نوب��ل اقتصاد را دریافت کرد. 
یان تین برگن در سال ۱۹۰۳ در الهه هلند به دنیا آمد. 
پ��س از دریاف��ت دکتري در فیزیک و در دانش��گاه لِیِدن 
ب��راي مطالعه »دورهاي تج��اري« به واحد پژوهش در 
مرکز آمار هلند رفت و تا س��ال ۱۹4۵ در آنجا به فعالّیت 
پرداخ��ت. تین برگن خانواده ای اهل علم داش��ت. چهار 
س��ال بعد از دریافت جایزه نوبل اقتصاد، برادر کوچک تر 
وي نی��کالس تی��ن برگن به خاطر مطالعه رفتار جانوران 
جایزه نوبل زیست شناسي را دریافت کرد، کوچک ترین 
برادرش لوک تین برگن نیز جانورشناس��ي برجس��ته بود. 
موضوع پایان نامه تین برگن »مسائل حّداکثر و حّداقل 
کردن در فیزیک و اقتصاد« بود. وي در س��ال ۱۹۳۱ به 
عنوان اس��تاد پاره وقت در دانش��گاه آمستردام مشغول به 
تدریس شد، در سال ۱۹۳۳ به مدرسه عالي اقتصاد هلند 
پیوس��ت و در س��ال ۱۹۷۳ مقام استادي کرسي همکاري 

بین المللي دانشگاه لِیِدن را کسب کرد.
تین برگن به تدریج به تحقیقات اقتصادي متمایل شد و 
سعي کرد تا نظرّیه هاي اقتصادي را که به زبان ریاضي 

بی��ان ش��ده ب��ود به محک آزمایش بگ��ذارد. وي ابتدا به 
فیزی��ک عالقه مند ش��د پ��س از مّدتي به علوم ریاضي، 
آم��ار و در انته��ا ب��ه علم اقتصاد گرایش پیدا کرد. یکي از 
دالی��ل ای��ن تغییر نگرش، موقّی��ت اقتصادي لِیِدن طي 
دهه ۱۹۲۰ به خاطر ش��رایط خاّص اقتصادي هلند بود. 
به دنبال افزایش بیکاري و فقر در س��طح کش��ور هلند، 
وي تصمیم گرفت، سطح زندگي مردم را بهبود بخشد و 
اقتصاد منطقی ترین راه براي تحّقق این هدف بود. تین 
برگن از اعضاء فّعال حزب کارگري سوسیال- دموکرات 
بود. وي باعث توسعه و خالقّیت در اقتصادسنجي شد. وي 
از اّولین اقتصادداناني است که مدل های چند معادله ای 
را در اقتصاد مطرح کرد. تین برگن در سال ۱۹۳6، مدل 
اقتصادسنجي کالن اقتصاد هلند را به ۲4 معادله رساند که 
این معادالت تشریح کننده روابط اقتصادسنجي کلیدي 
در اقتصاد، سرمایه گذاري تجاري، صادرات وغیره است. 
تین برگن در سال ۱۹۳۹، مدل اقتصادي آمریکا را براي 
س��ال های ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۲- ک��ه دربرگیرنده 4۸ معادله 
ب��ود- نوش��ت. در زمان جن��گ جهاني دّوم نیز یک مدل 
مشابه براي اقتصاد انگلستان طراحي کرد. این کار آماري 

وي باعث ایجاد مباحثات داغي میان او و جان مینارد کینز 
درباره ماهّیت و استفاده از اقتصادسنجي شد.

تین برگن یکي از مهمترین بنیانگذاران اقتصادس��نجي، 
تحلیل ه��ای ریاض��ي- اقتص��ادي و اقتصادي- آماري 
محس��وب می ش��ود. معیارهاي اقتصادس��نجي وي در 
گذش��ته در حس��اب های ملّي و بودجه ملّي بس��یاري از 
کشورها کاربرد پیدا کرده است. تین برگن پس از توسعه 
مدل اقتصادسنجي کالن در اقتصاد، به سوي جریان های 
سیاسي جلب شد. وي نشان داد که چگونه سیاستگزاران 
می توانند از مدل های اقتصاد کالن براي س��نجش آثار 
سیاست پیشنهادي استفاده کنند و مشخص نمود چگونه 
مدل آماري می تواند به سیاس��تگزاران در تصمیم گیري 
سیاسي در زمان مواجهه با اهداف اقتصادي متّضاد کمک 
کند. عالوه بر این توضیح داد، چگونه می توان از تحلیل 
اقتصادي براي کمک به برنامه های توسعه اقتصادي بین 
المللي جهت بهبود درآمدهاي اقتصادي اس��تفاده کرد. 
س��هم اصلي دیگر تین برگن آن بود که نش��ان دهد یک 
دولت با اهداف کّمي اقتصادي متعّدد، به عنوان مثال، نرخ 
بیکاري و نرخ توّرم باید حّداقل ابزار سیاس��ي الزم نظیر 

مالیات و سیاست پولي را در دست داشته باشد.
به عنوان یک سوسیالیست، وي اعتقاد داشت که اقتصاد 
پوی��ا و موقعّی��ت هاي اجتماعي بوس��یله سیاس��ت های 
عقالني دولت قابل دس��تیابي اس��ت. در س��ال های بعد 
از ۱۹6۰، وي ای��ن نظ��رات را ب��ه نظام اقتصادي جهان 
عرضه داش��ت اّما با موفقّیت اندکي مواجه ش��د. وي در 
س��ال ۱۹۷۵ ضمن انتش��ار کتاب »توزیع درآمد: تجزیه و 
تحلیل و سیاست ها« که کتاب با ارزشي در توضیح توزیع 
درآمد اشخاص و نیز بررسي توزیع عادالنه درآمد است، 
بازنشسته شد. این کتاب با اقبال زیادي مواجه نشد. یان 
تین برگن تا پایان عمر به تحقیق و تألیف کتاب ادامه داد و 
به عنوان یک شخصّیت اجتماعي برجسته و چهره مشهور 

در سال ۱۹۹4، در سن ۹۱ سالگي درگذشت.

حدیث اقتصادیعلیکاشی-اخباربانک،بورس،بیمهزلزلهاوراق۲۰درصدیدربانکها
حضرت محمد ِ صلی اهلل علیه و آله

یا َمْعَشَر التَُّجاِر إنَّ التَُّجاَر ُیْبَعُثوَن ُفّجارا ااِّل َمِن اتََّقی اهلّل َ َو بَرَّ َوَصَدَق.  
هان ای بازرگانان! همانا بازرگانان در قیامت گنهکار برانگیخته می شوند مگر کسی که تق�وای الهی پیش�ه کند، نیکویی کند و راستگو باشد.

نرخ بازده مورد نیاز به زبان ساده ���
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 ریسک، تورم و نقدینگی را در محاسبات خود در نظر می گیرند. نرخ ب�ازده مورد نیاز برای سرمایه 
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 
۲۲ درصدی را طلب کنید، با این فرض که به  آسانی می توانید سهام را بفروشید و تورم هم سالیانه ۹ درصد است. 
اس��تدالل ش��ما این اس��ت که اگر ۲۲ درصد بازده را که در حقیقت ۱۳ 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 ۲۰ 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 
دیگر و بسته به میزان ریسک پذیری، اهداف سرمایه گذاری و سایر عوامل متفاوت خواهد بود.  )منبع: ایبِنا(

توسعه بخشي ���
تعریف: توسعه بخش��ي به زبان س��اده عبارت است از یک 
ن��گاه مبتن��ي بر توج��ه ویژه به بخش خاصي از اقتصاد که 
به عنوان موتور رش��د تعریف ش��ده و در نهایت به توس��عه 
اقتصادي منجر شود. تعریف دیگر توسعه بخشي مي شود، 
زماني که یک بخشي از اقتصاد »چشم« گردانندگان اقتصاد 
را بگیرد و مسئوالن فقط بر روي توسعه همان یک نقطه 
تمرکز کنند، کال چشم، گوش، هوش و حواس و کال تمام 
اعضاي توجه خود را به همان یک بخش معطوف کنند، 

توسعه بخشي شکل خواهد گرفت.
انواع ���

توسعه بخشي معكوس: در این مدل از توسعه مسئوالن 
اقتص��ادي در حرف ه��اي خود از یک نگاه و دید اقتصادي 
صحبت مي کنند، اما به روش دیگري عمل مي کنند. مثال 
یک نفر مي گوید باید صادرات را توسعه دهیم و در عمل 

میزان مجوزهاي واردات را چند برابر مي شود.
توسعه بخشي هدفمند: در این شیوه مسئول اقتصادي یک 
بخش را به عنوان هدف توسعه بخش��ي انتخاب مي کند و 
دیگر کاري به عملکرد بخش هاي مختلف اقتصاد ندارد، 
چون تصمیم خود را گرفته و از قبل نمودارها و گزارش هاي 

توسعه بخشي هدفگذاري شده را آماده کرده است.
توسعه بخشي استاد اسدي: براي اجرایي کردن این شیوه 
باید یک مس��ئول اقتصادي را در راس برنامه ریزي هاي 
اقتصادي قرار دهیم که توانایي باالیي در »گل به خودي« 
داش��ته باش��د. یعني مدام کارهایي در اقتصاد و تجارت و 
توسعه بخش هاي مختلف انجام دهد که تپه اي آسفالت 

نشده باقي نماند. این مدل بیشتر از برنامه نیاز به یک فرد 
با توانمندي هاي خاص دارد.

توسعه بخشي در سایر کشورهاي جهان ���
چین: این کشور نگاه توسعه بخشي به اقتصاد بقیه کشورها 
دارد تا بتواند آن را تامین کند. در حال حاضر کش��ورهایي 
هستند که توسعه بخشي خود را براساس تامین نیازهاي خود 

توسط چین و واردات محصوالت چیني استوار کرده اند.
آمریكا: »تحریم« بخش اصلي توسعه بخشي اقتصاد این 
کشور را تشکیل مي دهد، هر کشوري بخواهد یک بخش 
از اقتص��اد خ��ود را رونق ده��د، آمریکا دقیقا همان بخش 
را تحریم مي کند. البته تجربه نش��ان داده کش��ورهایي که 

تحریم مي شوند، کال مي توانند.
آلمان: این کشور توسعه بخشي خود را در زمینه صادرات بنز 
و BMW متمرکز کرده که چون تعرفه واردات آنها خیلي 

باالست، چندان تاثیري در حال ما ندارد. 
پرتغال: توسعه بخشي اقتصاد این کشور برمبناي صادرات 

پرتقال برنامه ریزي شده است.
س�ائوتومه و پرنس�یپ: یک کش��ور آفریقایي که چون 
خودم��ان دفع��ه اول ب��ود اس��مش را م��ي دیدیم گفتیم 
بر اطالعات ش��ما هم افزوده ش��ود. هیچ ارتباطي هم با 

توسعه بخشي ندارد.
ای�ران: کال در ای��ران توسعه بخش��ي مخلوط��ي از 
توسعه بخشي هدفمند و معکوس با یکدیگر است. یعني 
مسئوالن مي گویند صادرات، واردات بیشتر مي شود اما 
چون از قبل هدفمند ش��ده همان گزارش هاي افزایش 

صادرات را منتشر مي کنند.

 بزرگ ترین بانک های جهان آشنایی با مفاهيم اقتصادی

از نگاه مردم

طنز اقتصادی

 مشاهير اقتصادی جهان

یان تين برگن
اقتصاددان

 چرا مسئوالن هیچ فکری به حال ایجاد شفافیت 
ب��رای م��ردم در زمینه عملکرد بانک های کش��ور 
انجام نمی دهند؟ تا چه زمانی باید مردم از گوش��ه 
و کن��ار و ی��ا در فضای مجازی ش��ایعاتی را درباره 
ورشکس��تگی بانک ها بش��نوند و مسئوالن فقط 
آن را تکذیب کنند؟ بهتر این اس��ت که مس��ئوالن 
خودشان یک ساز و کار برای این موضوع پیدا کنند 
چراکه در همین چند هفته گذش��ته بازهم ش��اهد 
مطرح شدن شایعاتی درباره ورشکستگی یکی از 
بانک ه��ای بزرگ کش��ور بودیم که موجب ایجاد 
نگران��ی در می��ان مردم ش��د و حتی گزارش هایی 
ه��م درباره اینکه مردم می خواهند پول های خود 
را از حس��اب ها خارج کنند ش��نیده شد که در عمل 

چندان به سود بانک ها نبوده است.

 تصمیم بانک مرکزی برای حساب ها و سپرده های 
اوراق گواهی با س��ود ۲۰ درصد هرچند توانس��ت 
موجب شود تا قیمت ارز در بازار تا اندازه ای کاهش 
پیدا کند، اما نگرانی هایی را برای بانک ها هم ایجاد 
کرد. البته مس��ئوالن بانک مرکزی تاکید می کنند 
که این سپرده هایی که با سود ۲۰ درصد و در یک 
مقطع زمانی کوتاه در دس��تور کار قرار گرفته اند به 
معنی شکس��ت خوردن سیاس��ت کاهش نرخ سود 
بانکی نیس��ت، اما حقیقت این اس��ت که برخی از 
گزارش ها نشان می دهد که بیشتر از اینکه پول های 
سرگردان به بانک ها بیایند، این سپرده های بانکی 
بودند که تغییر وضعیت دادند و این موضوع می تواند 
موج��ب زیان بانک ها ش��ود و بان��ک مرکزی باید 

مسئولیت این تصمیم را برعهده بگیرد.

 ب��ا وج��ود اینکه در ماه های گذش��ته بازار بورس 
ش��اهد رش��د شاخص کل بوده و مسیر صعودی را 
طی کرده اس��ت اما هنوز هم به نظر می رس��د که 
مردم بیش��تر از اینکه به س��رمایه گذاری در بورس 
و بازار س��رمایه تمایل داشته باشند، حاضر هستند 
ت��ا ب��ه خری��د و فروش ارز در ب��ازار آزاد بپردازند یا 

پیش فروش سکه را انجام دهند. 
شفاف نبودن وضعیت بورس و نحوه کار آن و عدم 
معرفی آن برای تمام مردم موجب ش��ده تا کمتر 
تمایلی برای حضور س��رمایه های مردم در بورس 
مش��اهده ش��ود که به این ترتیب باید مس��ئوالن 
یک فکر اساس��ی ب��رای این موضوع انجام دهند 
 ت��ا بازار س��رمایه ه��م با رونق ب��ه فعالیتش ادامه 

دهد.
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