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  مروري بين المللي بر اقتصاد و ماليه

: مين سپردهضمديريت ريسك نقدينگي و اوراق قرضه بانكي در يك سيستم مالي بدون ت
  Michiru Sawada -شواهد تجربي مربوط به ژاپن پيش از جنگ 

  اوراق قرضه بانكي، تسري مالي، ريسك نقدينگي :كلمات كليدي

  چكيده

حاصل از ژاپن پيش از جنگ، تأثير شوك نقدينگي تحميل شده در اثر رفتار اين مقاله با بكارگيري داده هاي 
. نمايدسپرده گذاران را بر مديريت اوراق قرضه بانكي در طي بحران مالي در يك سيستم نافذ سپرده، بررسي مي

مشخص شده است كه واكنش بانكها در برابر شوك نقدينگي، به صورت افزايش در حفظ پول نقد از طريق 
بعالوه، بانكها از تسري مالي موضعي . ها در بازار ماليسوية وام هاي بانكي بوده است نه از طريق فروش وثيقهت

براي تنظيم نقدينگي اوراق قرضه خود خصوصاً از طريق فروش فعاالنة وثيقه هاي خود در بازار مالي استفاده 
نتيجه بگيريم كه وجود يك وام دهنده نهايي از در نهايت اينكه، هيچ مدركي وجود ندارد تا بتوانيم . نمودند

  .محدوديتهاي نقدينگي در تنظيم اوراق قرضه بانكي مي كاهد

  مقدمه -۱

مهمترين نقشهاي بانكها، اجراي تبديل صورت سررسيد دارايي ها از طريق تضمين تعهدات بانكي كوتاه  يكي از
هاي بانكي كه در آن حمايت از سپرده گذاران به  بنابراين، سيستم. مدت و حفظ دارايي هاي بلندمدت مي باشد

در واقع، در طي دوران پيش از جنگ، . حد كافي صورت نمي گيرد، داراي احتمال بالقوه ي شكست مي باشند
ورشكستگي بانكي به طور همزمان در اياالت متحده، اروپا، ژاپن و كشورهايي كه از تضمين سپرده كافي 

، تعداد قابل مالحظه اي از پژوهشها )Dybvig )۱۹۸۳و  Diamondپيش از پژوهش . وستبرخوردار نبودند به وقوع پي
اكثر اين پژوهشها بر داليل و منشاء ورشكستگي بانكي تمركز . صورت گرفتدر مورد ورشكستگي بانكي 

تگي دستة اول، نظرية استرداد تصادفي مي باشد كه ورشكس. داشتند كه مي توان از دو منظر طبقه بندي نمود
؛ Velasco ،۲۰۰۰ ،۲۰۰۱و  Changبه عنوان مثال، (بانكي را به صورت پديده اي خود منجر شونده در نظر مي گيرد 

Postlewaite  وVives ،۱۹۸۷ ؛Waldo ،۱۹۸۵ .( دستة ديگر نظرية مبتني بر اطالعات مي باشد كه ورشكستگي بانكي را
به صورت پديده اي در نظر مي گيرد كه به موجب تأديب بازار از جانب سپرده گذاران تحت اطالعات نامتقارن 

اخيراً توجه ). Gorton ،۱۹۸۵؛ Gorton ،۱۹۹۱و  Calomiris؛ Jagannathan ،۱۹۸۸و  Chariبه عنوان مثال، (تحميل مي گردد 
و  Ennis؛ Ross ،۱۹۹۸و  Cooper(به مديريت اوراق قرضه در اقتصادهايي با احتمال ورشكستگي، احياء شده است 

Keister ،۲۰۰۶ ؛Franck  وKrausz ،۲۰۰۷ ؛Peck  وShell ،۲۰۰۳ .( اين پژوهشها كه بعدها توسطDiamond  وDybvig )۱۹۸۳ (
 يندگسترش يافتند، تحليل مي نما


