
 بانکداری در ژاپن

گونه  بانك در ژاپن موجود بود. اكنون پس از وقوع يك بحران مالي و مقابله با همه 41، تا پیش از قرن حاضر

ها، برخي از  هاي مختلف، تنها سه بانك در اين كشور وجود دارد. طي اين سال حباب در بخش اموال و دارايي

پرداخت  08هاي هنگفتي كه در اواخر دهه  به خاطر وامها دچار فروپاشي و ورشكستگي شدند و يا  بانك

كردند، دستخوش مشكالت زيادي شدند، چون در اين مدت قیمت امالك و مستغالت و سهام به اوج خود 

هاي ديگر شدند. اين وضعیت هیچ تصوير زيبايي را  ها هم در روند ادغام، جذب بانك رسیده بود، ساير بانك

برند و به اندازه كافي  بازده به سر مي هايي كه باقي ماندند در شرايط بي ذاشت. بانكها به نمايش نگ براي بانك

هايي براي تجهیز خودشان كردند تا در اقتصاد  اكنون اقدام به تدوين استراتژي سوددهي ندارند. آنها تازه هم

اند بسیار  باقي مانده حرفي براي گفتن داشته باشند. با هر استانداردي كه بسنجیم، سه بانكي كه در نهايت

 بزرگند.

ترين بانك  اكنون اگر بزرگ جي هم میتسوبیشي و يواف -جي، امسال با ادغام بانك توكیو اف يو اولین بانك، يعني ام

شود. دومین بانك به نام میزو،  ترين بانك جهان محسوب مي ترديد بزرگ جهان نباشد، از لحاظ میزان دارايي بي

ايچي و فوجي به وجود آمد. سومین بانك اين كشور هم كه بانك  هاي دايي ژاپن با بانكطي ادغام بانك صنعت 

 سي نام دارد، هنگامي شكل گرفت كه بانك سامتیومو با بانك میتسويي ادغام شد. بي ام اس

 14روند. هريك از اين سه بانك در سال منتهي به  هاي جهان به شمار مي ترين بانك ها از بزرگ هرسه اين بانك

آور را در سود خود به ثبت رساندند، اگرچه هرسه آنها از عواملي استثنايي در اين امر بهره  مارس ركوردي اعجاب

 جستند.



افزايش در نرخ بهره درازمدت طي سه ماه ابتدايي سال مالي آنها باعث شد كاهشي در پورتفولیوي آنها به وجود 

هاي بالاستفاده صنعت بانكداري ژاپن در  اول كاهش داد، اما وامآيد و همین امر نتايج عملكرد آنها را در فصل 

 توجهي يافت. اين سال كاهش قابل

داد، در اين سال به حدود يك تا  هاي پرداختي را تشكیل مي درصد از كل وام7هاي نامعقولي كه زماني  سهم وام

وجوي موفقیتي  ها توانايي آن را دارند كه در جست اكنون مديران اين بانك درصد كاهش يافت. باالخره اينكه هم2

درآمد فكر كنند. آنها گام نخست خود را با اعتراف هاي جديد كسب  بیش از ادامه حیات بانكشان باشند و به راه

نقش ما اين شده »گويد:  جي مي يواف اند. نوبويوكي هیرانو، مديركل بانك ام صادقانه به اشتباهات گذشته برداشته

منتقل بود كه پول را از طريق سپرده از افراد بگیريم و به مشاغلي كه براي رشدشان به دنبال پول بودند، 

شان  هاي  گذاريد  سرمايه توانند براي گي اشباع هستندو ميهاي بزرگ از لحاظ نقدين اين روزها شركت اماكنیم.

 «.از جیب خود خرج كنند

هاي خود را در  دهند، اين روزها آنها قصد دارند فعالیت هاي سرشناس مي ها به شركت عالوه بر وامي كه بانك

هاي مختلف به  هاي ژاپن براي رشد در زمینه عنا است كه بانكهاي گوناگون افزايش دهند و اين بدان م زمینه

هاي اقتصادي كوچك و متوسط، پرداخت وام به  هايي از جمله پرداخت وام به بنگاه پردازند. زمینه مبارزه مي

 ها گیرندگان نیز از منافع اين بانك المللي، وام هاي رهني و اماني و بانكداري بین گذاري اشخاص، فروش سرمايه

دهنده آن بود كه اعتبار  مركزي ژاپن در روز هشتم اوت نشان شوند. ارقام منتشره از سوي بانك مند مي بهره

ترين ركورد رشد را در يك دهه گذشته بر جاي گذاشته است. اكنون اوضاع و  هاي ژاپن در ماه ژوئیه سريع بانك

تر از خود نشان دهند، يعني بیشتر به  «ديعا»كند رفتاري  هاي ژاپن را تشويق مي شرايط چنان است كه بانك

ها  همتاهاي خود در ديگر نقاط جهان شبیه شوند. بانك ژاپن شروع به افزايش نرخ بهره كرده است. بانك

جي اولین بانكي  اف يو دهند. در ماه ژوئن بانك ام هاي عمومي را كه در اوج بحران به آنها عرضه شده پس مي پول

ومي خود را بازپس داد. ماه آينده نیز بانك میزو اين كار را انجام خواهد داد. بانك هاي عم شد كه همه بدهي



هاي خود را تا پايان سال بازپس دهد. اين اقدام آنها را قادر  ريزي كرده است كه همه وام سي نیز برنامه بي ام اس

هاي اين  زپرداخت داراييهاي خود محسوب كنند. اما با خواهد ساخت بتوانند سودشان را به عنوان سرمايه

ها از  هاي بانكداري جهان است. بنابراين چگونگي استفاده اين بانك هاي غول ها در حدود نیمي از بازپرداخت بانك

 هاي جديدشان امري بسیار حیاتي و مهم است. سرمايه

یروناري نوزاكي هاي كوچك و متوسط هستند، اما ه هاي ژاپن به دنبال افزايش پرداخت وام به شركت همه بانك

ترين بانك ژاپن در  ترين و حريص سي مشتاق بي ام كه يك تحلیلگر نیكوسیتي گروپ است، معتقد است كه اس

وام،  هاي پرسنلي را از طريق اتوماسیون دريافت تقاضا براي اين زمینه است. اين بانك اعالم كرده است كه هزينه

  دهد. هاي الزم را ارائه مي ودكار به وام گیرنده گواهيكاهش داده است. اين سیستم اتوماسیون به صورت خ

درصد بوده است. اما میزو كه بیشترين وام را در بازار 5/4هاي پرسنلي تنها حدود  تاكنون میزان كاهش هزينه

  درصد بوده است.18هايش تا  ها پرداخت كرده، مدعي است كه اين كاهش هزينه داخلي ژاپن به شركت

هاي برون مرزي خود هستند. آنها كه در  اند كه در حال بازبیني دقیق استراتژي اعالم كردههر سه بانك ژاپن 

میالدي در خارج از مرزهاي ژاپن با مشكالت زيادي مواجه شدند، اكنون قصد دارند تنها با تمركز بر  08دهه 

  نقاط قوت خود به فعالیت در خارج از مرزهاي ژاپن مشغول شوند.

هاي  ها است.شركت همكاري گذاري براي پروژه رتبه جهان در زمینه سرمايه هاي عالي ز بانكام يواف جي يكي ا

هاي خود را در انگلیس در  گذاري بانكي بانك میزو است، اعالم كرده است كه فعالیت میزوهو كه بخش سرمايه

معاون شركت كند. تسونهیرو ناكاياما،  ها توسط مديران متمركز مي زمینه مديريت خريد سهام شركت

يابد، اما روش به  گويد كه اگرچه هنوز هم كار بانك به خارج از مرزهاي كشور گسترش مي هاي میزو مي همكاري

المللي بود. اما  كار گرفته شده در اين گسترش كار كامال متفاوت است. در گذشته بانك میزو داراي يك واحد بین

ما »گويد:  اخلي و خارجي كار را بر عهده دارد. ناكاياما مياكنون هر بخش داخلي بانك مسوولیت هر دو امور د



كنیم موتور كار خود را قوت بخشیم اما در عین حال مطمئن هم هستیم كه ترمزهايمان به همان اندازه  سعي مي

گومي، مسوول آژانس خدمات مالي ژاپن كه مسوولیت  هیروفومي ايم. قوي است. ما درسمان را خوب ياد گرفته

هاي ژاپن نیاز دارند الگوهايي را براي خطر كردن در اختیار  ها را بر عهده دارد گفته است، بانك اري بانكقانونگذ

هاي خود پیش روند، به موفقیت رسند و افراد كارآمدي را براي  داشته باشند تا بتوانند در نواحي جديد فعالیت

هاي متفكر به جاي فكر كردن به  وقتي مغزگويد در هر صنعتي  هاي برون مرزي خود بیابند. او مي فعالیت

شود. اما  پیشرفت ترقي مجبور به مقابله با تهديدهاي آن صنعت باشند، مشكالت جدي متوجه آن صنعت مي

 اند. ها را جدي گرفته هاي ژاپن مدعي هستند كه اين توصیه حداقل بانك
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