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   ها ارزیابی ریسک سیستمیک در نظام پرداخت
  )RTGS(در آستانه راه اندازي سیستم تسویه ناخالص آنی 

  2مریم بنی طرف                 1مهرداد سپه وند

  چکیده
ناتوانی یک بانک در ایفاي تعهدات خود در نظام پرداخت ها بـا روش تسـویه خـالص    

به همین علت در کشـورهاي مختلـف   . یت یابداین قابلیت را دارد تا به دیگر بانک ها سرا
بین بانکی براي اجتنـاب  هاي  پرداختآنی  و  تسویهناخالص سیستم شاهد روي آوري به 

این مقاله به ارزیابی و کمی سازي ریسـک سیسـتمیک در   . از ریسک سیستمیک هستیم
بحرانـی   بـراي حالـت  در این مطالعه . نظام پرداخت ها در آستانه معرفی ساتنا می پردازد

اثر آن بر نظام پرداخت ها به کل اثر نکول بانک با بیشترین تعهدات منظور شده و سپس 
براي نقدینگی بانک ها یک بار ذخایر نقـد موجـود در   . اولیه و اثر دومینویی افراز می شود

نتـایج ایـن بررسـی    . حساب اتاق پایاپاي و یک بار نسبتی از سپرده ها منظور شده اسـت 
که ریسک سیستمیک در نظام پرداخت با توجه به ذخایر موجود بانک هـا   نشان می دهد

بنـابراین میتـوان   . برحسب ارزش تعهدات و هم تعداد بانک ها قابل مالحظه بـوده اسـت  
مقابله با ریسک سیستمیک را توجیه قابل قبولی براي تحول نظـام پرداخـت هـا در نظـر     

مرکزي با ملـزم کـردن بانـک هـا بـه      این مقاله همچنین نشان می دهد که بانک . گرفت
درصـد فراتـر از میـزان جـاري مـی توانـد اثـر         25نگهداري ذخایر نقد در سطحی حدود 

  .دومینویی را به طور قابل مالحظه اي کاهش دهد

  مقدمه. 1
با این . است 3هدف مقدم بانک هاي مرکزي در کشورهاي مختلف رسیدن به ثبات قیمت

و نظام هاي پرداخت در میان بانک هاي مرکزي  4ر ثبات مالیوجود در سال هاي اخیر تأکید ب
مهمترین خطري که ثبات مالی را تهدید میکند ریسک . اهمیت روز افزونی یافته است

یک روش ممکن . پرداختهاست 1ناشی از نظام هاي پرداخت در روش تسویه خالص 5سیستمیک
  
 معاون علمی پژوهشی موسسه عالی آموزش بانکداري ایران 1
  عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی قشم 2

3 Price Stability 
4 Financial Stability  
5 Systemic Risk 



 3صاً در تسویه پرداخت هاي عمدهخصو 2براي مقابله با این مشکل اتکاء بر روش تسویه خالص
  .است

در حقیقت مقابله با ریسک سیستمیک یکی از انگیزه هاي اصلی مقامات پولی و بانک هاي 
در بسیاري از کشورها  (RTGS) 4مرکزي در بکارگیري روش تسویه ناخالص بالدرنگ یا آنی

زینه بوده بانک هاي با این همه چون راه اندازي این سیستم پر ه. طی دو دهه اخیر بوده است
مرکزي به انجام تحلیلی هزینه فایده قبل از بکارگیري این سیستم توصیه می گردند تا 
اطمینان حاصل شود که منافع حاصل از این جایگزینی بواسطه تعدیل ریسک سیستمیک بر 

لذا ارزیابی ریسک سیستمیک یکی از اقدامات مهمی است که قبل از . چربدهزینه هاي آن می
میم گیري براي چنین تحول پردامنه و عمیق در نظام هاي پرداخت می بایست صورت تص

  .گیرد
هامفري . در زمینه ریسک سیستمیک و نحوه ارزیابی آن ادبیات گسترده اي وجود دارد

وي در کار خود نظام بانکی ایاالت متحده آمریکا را با استفاده از داده هاي . آورد 5) 1986(
در دو روز که بطور تصادفی از 6 (CHIPS)ي بین بانکی از سیستم چیپسمربوط به تسویه ها

بررسی وي نشان داد که ناتوانی بانک با . برگزیده انتخاب می کند 1983روز هاي سال 
بیشترین تعهدات در نظام پرداخت ها در ایفاي تعهداتش اثر سیستمی گسترده اي بر نظام 

جه اي مخالف نتیجه فوق به نتی) ١٩٩۵( 7لوکارداشدر مقابل آنجلینی و . بانکی آمریکا دارد
ها  را یک  آنها نه فقط بانک با بیشترین تعهدات بلکه همۀ بانک. رسیدند ایتالیابراي نظام بانکی 

به یک با فرض ناتوانی مالی کنار گذاشتند و سپس با استفاده از شبیه سازي با داده هاي مربوط 
  . یجه رسیدندبه پرداخت هاي بین بانکی به این نت

اغلب مطالعاتی که در زمینه ارزیابی نظام هاي پرداخت صورت گرفته به بررسی مقایسه اي 
خالص  8پرداخت هاي بین بانکی یعنی روش تسویه خالص دو جانبه سه روش عمده تسویه 

  .و روش تسویه خالص آنی پرداخته اند 9چند جانبه 
داخت ها در سیستم تبادالت دو جانبه داده هاي مربوط به جریان پر) 1999( 10فارفاین

وجوه عمده فدرال رزرو را براي شبیه سازي اثرات ناشی از سناریو هاي مختلف مربوط به 
                                                                                                                        
1 Net settlement  System 
2 Gross Settlement 
3 Lange value Payments 
4 Real-Time Gross Settlement 
5 Humphrey 

دالري معامالت ارزي تسـویه مـی    (leg)روي عمدتا عمده است که در آن  هتسویه خالص وجو سامانهچیپس  6
  . شود

7 Angelini et al. 
8 Bilateral Netting 
9  Multilateral 
10  Furfine 



در این شبیه سازي داده هاي مربوط به . ناتوانی بانک ها را در ایفاي تعهداتشان بکار گرفت
یافته .  استفاده شد 1998ناتوانی همزمان دو بانک عمده بر اساس داده هاي فوریه و ماوس 

  . اندك است براي سیستم مزبور هاي وي نشان می داد که امکان سرایت ریسک از نظر اقتصادي
که براي ارزیابی ریسک  یند که هر چارچوب تئوریکنتوصیه می ک 2000 1دنبت و هارتمان

از یکی معرفی شوك ها و دیگري س: سیستمیک پیشنهاد شود می بایست دو بخش داشته باشد
. گسترش یافته و به دیگر بانک ها سرایت می کند شوك ها ایناثر و کاري که بر مبناي آن 

ریسک سیستمیک  2اوالً شدت اثر: بنابراین ریسک سیستمیک را نیز باید از دو بعد بررسی کرد
بر این اساس بحران سیستمیک را می شود وضعیتی در نظر گرفت که . و دوم شانس وقوع آن

رخداد سیستمیک عملکرد کل بخش مالی یا قسمت مهمی از آن را مانند نظام یک واقعه و 
با پیروي از این رویکرد بخ، مدسون و . پرداخت ها از حالت طبیعی خارج سازد و از کار بیفکند

به اندازه گیري ریسک سیستمیک در نظام پرداخت هاي کشور دانمارك  3)2002(ناتورپ
سیستم را با فرض ناتوانی بانکی که بیشترین تعهدات را دارد آنها شوك وارد به . پرداخته اند

به اثر اولیه و اثر  ات آن راکل اثرکرده و سپس اثرات این رخداد را شبیه سازي . تعریف کردند
شدت اثر ریسک سیستمیک عمدتاً بر پایه اثر  در متدولوژي آنها. کردنددومینویی تقسیم 

ده نشده و یا تعداد بانک هاي ورشکسته یا ناتوان دومینویی از لحاظ ارزش تعهدات برآور
  . می شودمحاسبه 

شاخۀ دیگري از تحقیقات و پژوهش ها در زمینه ارزیابی سرایت ریسک دامنۀ گسترده تري 
رویکرد شبکه اي را باشبیه سازي درهم می  4)2003(مولر. از شوك ها را مدنظر قرار می دهد

ازار بین بانکی کشور سویس بر حسب ریسک اعتباري و آمیزد تا بتواند ریسک سرایت را در ب
اثر مشترك شوك هاي نرخ بهره ) 2006( 6الزینگر، لهرو سامر. ارزیابی نماید 5نقدینگی  کریس

در . و نرخ ارز را براي جریان پرداخت هاي بین بانکی در کشور استرالیا شبیه سازي کرده اند
شرایطی بر حسب قابلیت دسترسی به بازار بین  بررسی آنها کارکرد نظام پرداخت ها در چنین

بدلیل اثر  7آنها بین ورشکستگی . بانکی و ارزش خالص متأثر شده مورد بررسی قرار گرفته است
نتایج شبیه سازي آنها داللت بر آن . مشترك این شوکها و اثر دومینویی تفکیک قائل می شوند

یسه با کل احتمال نکول پائین است اما دارد که شانس نکول ناشی از سرایت اگر چه در مقا

  
1  De Bandt and Flatman 
2  Sevenity of Risk 
3  Bech, Madsen and Natorp 
4  Muller 
5  Liquidity and Credit Risks 
6  Elsingar, Leher and Summer 
7  Insolvency 



درصد از نکول بخاطر همین اثر سرایت وقوع می  75 هاد که در آننی نیز وجود دارهای وضعیت
  . یابد

این مقاله ارزیابی ریسک سیستمیک در نظام پرداخت هاي بین بانکی ایران در آستانۀ راه 
قضاوتی در این زمینه دست یافت که آیا اندازي نظام تسویه ناخالص آنی می پردازد تا بتوان به 

  . گرانی از ریسک سیستمیک چنین تغییر بنیادي را در نظام پرداخت ها توجیه می کند یا خیرن
ساختار مقاله به این شکل است که در قسمت دوم چارچوبی براي تعریف موقعیت بانک ها 

زه گیري ریسک سپس در بخش سوم چگونگی اندا. گردد در نظام پرداخت ها ارائه می
سیستمیک با تکیه بر تفکیک اثر اولیه و اثر دومینویی و همچنین تمرکز بر ریسک نقدینگی که 

بخش چهارم داده ها و نتایج شبیه . می تواند به نکول بانک ها منجر شود تشریح می گردد
  . د و نهایتاً در بخش پنجم به جمع بندي و نتیجه گیري می پردازیمشوسازي ارائه می 

  
  تعهدات پرداخت و وضعیت بانک ها در مدل  -2

نی بر تسویه ناخالص آنی است، تسویه کلیه پرداخت هاي تمعرفی ساتنا که مب تا قبل از
چنین سیستمی . گرفتمی بر مبناي روش خالص چند جانبه انجام  در ایران عمده بین بانکی

ي نیز به تسویه مانده ها عهده دار شود و نهادرا ایجاب می کند که نهادي کار خالص سازي 
در ایران اتاق پایاپاي اسناد بانکی وظیفه اول و بانک مرکزي وظیفه دوم را عهده دار  .اقدام کند

  .بود
نماد تعداد بانک هاي شرکت کننده در سیستم تسویه خالص چند جانبه باشد و  nگیریم 

. ایجاد شده را نشان دهد  jبانک به  iاز بانک  tتعهد پرداخت ناخالصی که در زمان   
در این صورت . در این صورت کل تعهدات ناخالص بین بانکی را نشان می دهد  Zn×n,tماتریس 

را به عنوان ماتریس وضعیت خالص دو جانبه بین بانک ها به صورت زیر   Btهمچنین می توان 
  : تعریف کرد

                     )1(                                                                              
 

  که وضعیت خالص چند جانبه را نشان می دهد برابر است با   Mtهمچنین 
                     Mt= Bt.1                                      )2(                                  

 
در چنین چارچوبی کل تعهدات در حالت هاي ناخالص، خالص  . است بردار واحد 1در اینجا  

  : ترتیب بصورت زیر خواهند بوده چند جانبه بو خالص دو جانبه 
)3                                  (  
)4                                  (  



)5(                                           
در حقیقت   و  هستند  Mr و Btبه ترتیب عناصر ماتریس هاي  و  که سود آن 

توجه داریم که . نزد بانک مرکزي به عنوان مقام تسویه کننده است ها خالص وضعیت بانک
باشد  mi,t > 0مرکزي است و اگر  از بانک باشد این بانک دریافت کننده mi,t < 0چنانچه 

  . به بانک مرکزي بدهکار است  iآنگاه بانک 
براي تسویه  که در پایان روز در روش تسویه خالص دو جانبه ییاز نظر تعداد تراکنش ها 

 nدر روش خالص چند جانبه تنها می باشد حال آن که  n(n-1) تعهدات الزم است برابر
بنابراین خالص سازي اگر صرفنظر از ریسک به . کفایت داردتراکنش براي تسویه پرداخت ها 

قضیه نگاه کنیم در واقع کارآیی نظام پرداخت ها را باال می برد ما با پیروي از بخ و همکاران اثر 
خالص سازي را با اندازه گیري اثر کاهش در تعداد و ارزش تراکنش ها در انتقال از حالت 

تراکنش ها درحالت ناخالص در پایان روز بشکل زیر ناخالص به خالص و به نسبت ارزش 
براي اثر خالص سازي در گذار به خالص دو جانبه و چند جانبه به ترتیب . محاسبه می کنیم

  این اثرات براي هستند با 
                            )6(                                            

 
                            )7(                                            

 
هر چند تعریف بخ و همکاران از اثرات خالص در مقایسه روش هاي مختلف تسویه قابل استفاده 

را به مبناي " در پایان روز"ما براي رفع ابهام عبارت . است اما این تعاریف خالی از ابهام نیست
چرا که در طی روز جریان . ه همان ارزش پرداخت ناخالص است اضافه می کنیممحاسبات ک

می بایست  مداومی از پرداخت ها وجود دارد که در محاسبه ارزش تراکنش ها به روش ناخالص
اما در تعریف بخ و همکاران تنها به سرجمع این پرداخت ها در پایان روز توجه . بحساب آید

  .ایان روز از ایجاد ابهام اجتناب می کنیمشده که ما با افزودن در پ
  

   اندازه گیري ریسک سیستمیک  کمی سازي و -3
در کمی سازي ریسک سیستمیک دو رویکرد عمده وجود دارد نخست رویکردي که به شانس 

کردي که به شانس رویارویی با یک رخداد نخست روی رویارویی با یک رخداد سیستمیک
کند تا میزان هزینه هاي مورد انتظار ناشی از آن رخداد را با  سیستمیک تأکید کرد و سعی می

دوم رویکردي که شوك را داده شده فرض کرده و . توجه به تأثیرش بر کل سیستم کمی سازد
هر چند شوك ها می توانند از منابع . صرفاً بر شدت اثر یک رخداد سیستمیک متمرکز می شود



د اما در این مطالعه براي سادگی مدل تا پیروي از متنوعی حاصل گردند و سرشت تصادفی دارن
بنابراین تعریف . رویکرد دوم تنها بر شوك هاي مربوط به ناتوانی یک بانک تأکید می شود

 Mtدر این بررسی بر مبناي حالتی که بانک با بیشترین تعهدات در  1سناریوي بدترین حالت
  . منعکس است دچار ناتوانی باشد ارائه شده است

وانی یک بانک در ایفاي تعهدات بطور کامل می تواند تنها منحصر به زمان مقرر یا سررسید نات
باشد و یا بانک نه فقط در آن زمان بلکه در هر زمان پس از آن نیز قادر به ایفاي تعهداتش 

در حالت اول بانک دچار ریسک نقدینگی و در حالت دوم بانک در معرض ریسک . نباشد
بطور معمول در مطالعات ریسک سیستمیک تأکید بر یکی از این دو نوع . داعتباري قرار دار

ریسک می باشد با این حال در این بررسی چارچوبی که بتوان در آن هر دو نوع ریسک را 
، اجازه ورود در فرآیند kارزیابی نمود ارائه می شود با این فرض که بانکی که نکول کرده بانک 

-imi,tلی که تعهدات بانک ها در دورة قبلی تسویه شده باشد یا خالص سازي را نداشته در حا

بانک . است jکه به معنی تسویه نشدن مطالبات بانک ها از بانک  zkj,r=0خواهیم داشت  0=1
. خواهد بود zik,t=0هاي دیگر نیز پرداختی به بانک مزبور نخواهند داشت یا به عبارت دیگر 

و رخدادي تحت تأثیر قرار می گیرد شرط آنکه شاهد  براي بانکی که بواسطۀ چنین واقعه
می شود از  حاصلاز این قضیه  jسرایت اثر باشیم آن است که زیانی که بانک دیگر چون بانک 

به . در این صورت نکول بانک منجر به سرایت خطر می شود. بیشتر باشد cj,tآن  2سرمایه پایه 
که در معرض ریسک است در  Zji,tحاصل ضرب  با تدر واقع برابر اس jبیان دقیق تر زیان بانک 

  که همان عامل زیان به فرض نکول یاLGD2  است :  
 )8 (  Cj,t   Zji,t  

نخست می توان با تکیه بر آنچه بطور تجربی به . وجود دارد LGDدو راه براي برآورد پارامتر 
راه . یک برآورد دست یافت وضعیت بانک ها پس از ورشکست شدن و زیانی که در پی داشته به

در زمینه  3 2دوم برآورد پارامتر مزبور براي هر بانک جداگانه براساس اصول راهنماي بازل 
  .سرمایه نظارتی می باشد

اشاره کرد که در آن براي کشور  4)1991(به عنوان مثالی  از رویکرد اول می توان به کار جیمز 
درصد از ارزش دفتري دارایی هاي بانک  30ور برابر با آمریکا در دهۀ هشتاد متوسط پارامتر مزب

بدرستی متذکر می شوند  5)2002(مز ربا این حال همان طور که آپرو وا. بدست آمده است

  
1 Worst- Case Scenario  
2 Tier-One Capital 
3 Capital Accord of Basel II 
4 James 
5 Subordinated claims 



اهمیت دارد آن میزان زیانی نیست که حادث شده است بلکه انتظارات  آنچه در مورد برآورد 
  . طرف هاي معامله است از آن زیانی که ممکن است بواسطه نکول یک بانک ایجاد شود

رویکرد دیگر،اصول راهنمایی که توسط بازل در کاربست روش رتبه بندي داخلی پیشنهاد شده 
بر اساس این اصول بانک ها می توانند شانس . می دهد قرار را مبناي کاربردي برآورد پارامتر 

ه عنوان مثال براي آن دسته ببراي این منظور . نکول را خود براي بانک شان برآورد نمایند
درصد در  45مطالبات از بانک ها که توسط وثایق محکم پشتیبانی میشوند می توان ضریب 

هر چند اگر یک طلب . رصد منظور می شودد 75از بانک ها  1براي مطالبات ممتاز . نظر گرفت
  .با وثایق مالی معتبر پوشش داده شده باشد تغییر در این نرخ را کمیته مجاز می دارد

اگر بواسطه یک پیشامد سیستمیک چندین بانک دچار مشکل شوند براي یک بانک چون بانک 
k  شرط ورشکست شدن آن است که مجموع حاصلضربZjk,t  درLGD  پایه بانک از سرمایه

  مزبور بیشتر باشد یا 

)9 ( 
  

ورشکست نشده باشد برابر صفر و  اگر  jاست که اگر بانک  2یک متغیر موهومی j αدر این جا 
  . ورشکست شده باشد برابر یک می باشد

 تا اینجا با پیروي از رویکرد غالب در ادبیات فرض کردیم براي بانکی که نکول کرده خالص
 راي نظام پرداخت ها در ایران خصوصاً در زمان مورد بررسی که بانکب. سازي مجاز نباشد

مرکزي اجازه تسویه را با وجوه بانک مرکزي داده و سپس در صورت عدم بازپرداخت در زمره 
پس آنچه مبناي ارزیابی بانک از . اضافه برداشت بانک ها می برد این فرض از واقعیت بدور است

  : نامساوي زیر است)  (یرد به جاي نامساوينظر ناتوانی می بایست قرار گ
j(zjkt- zkj,t)αj,tCk,t  )10 (  

  

قدم بعدي براي بومی سازي و کاربردي نمودن این چارچوب براي مطالعه ریسک سیستمیک و 
تغییر جایگزین از این پارامتر که . است بین این ریسک و نقدینگی اصالح تغییر ما از  3معاوضه

د می شود در نظر گرفتن آن به عنوان مخرج کسري است که نسبت بین در  این جا پیشنها
 jذخایر نقد بانک  lj,tبه عبارت دیگر اگر . اقالم مالی و نقدینگی مورد نیاز را مشخص می سازد

  باشد آنگاه  tدر زمان 

  
1  Subordinated claims 
2  Dummy 
3  Trade- off 



lk,t=  )11 (  
اخت ها نگهداري نماید کل ذخایر نقد که براي انجام تسویه پرد ljtچنانچه هر عضو به میزان 

از بعد  در اینجا الزم است به پارامتر  .خواهد بود    =LIQنقدینگی سیستم برابر، 
. را می توان یک متغیر سیاستی براي بانک مرکزي در نظر گرفت  پارامتر . نظارتی اشاره شود

مشخصی  داخت ها می تواند به این شکل که بانک مرکزي براي اطمینان از تسویه بهنگام پر
نکول . را براي بانک ها اعالم نماید و بانک ها را ملزم به نگهداري نقدینگی در سطح مزبور نماید

یعنی تعهدات بانک در خالص . باشد  mj,t lj.t  کردن یک بانک در صورتی وقوع می یابد که
راي ایفاي تعهداتش بکار گیرد چند جانبه به مقام تسویه کننده از میزان ذخایري که می تواند ب

  . بیشتر باشد
این بدان معنی است که . مدیریت نقدینگی در بانک ها یک فرآیند پویا استاما   

براي تببین وضعیت نقدینگی یک بانک نمی تواند سطح مطلوب آن را )  11(بکارگیري معادله 
که هماهنگ با  بعید است مشخص نماید چرا که در این معادله هم سرمایه پایه و هم 

تغییرات نیاز نقدینگی بانک تغییر یابند بنابراین بهتر است براي تبیین نقدینگی بانک در نظام 
پرداخت از یک شاخص پویا تري چون دارایی ها یا بدهی هاي بانک به جاي سرمایه پایه بهره 

  . برد
مورد نظر ماتریس نکول نماید با توجه به حذف سطر و ستون هاي مربوط به بانک k اگر بانک 

Ztجدیدي به عنوان ماتریس 
k   می توان ماتریس ) 6(و )7(خواهیم داشت با استفاده از معادالت

Btهاي خالص دو جانبه و چند جانبه را براي این ماتریس جدید ناخالص به عنوان 
k  وMt

k   
  .ایجاد نمود

ه در مقابل ذخایر نقد پس از تشکیل ماتریس تعهدات در خالص چند جانبه مجدداً نتایج حاصل
موجود قرار گرفته و این فرآیند تکرار می گردد تا زمانی که یا بانک هاي حاضر بتوانند شوك 

  .نمایند و یا آنکه همه بانک ها از گردونه خارج شوند 1هاي حاصل را جذب
Btچنانچه نتیجه حاصل از آخرین دور را براي وضعیت هاي دو جانبه و چند جانبه با 

k و Mt
k   

نشان دهیم آنگاه شدت اثر یک رخداد سیستمیک را می توان براساس تعداد بانکهایی که از 
AGtگردونه خارج می شوند و یا ارزش پرداختهایی که تسویه نمی شوند اندازه گرفت گیریم 

f 

. ناخالص کل تعهدات پس از تکرار روند کنارگذاردن بانک هاي ناتوان از ایفاي تعهداتشان باشد
  .می توان براي شدت اثر کل از رابطه زیر بهره گرفتآنگاه 

(12 )                                             
 

  
1  Accommodate 



ام که اولین بانک در این فرآیند است را نیز  kحال اگر اثر اولین برخورد که کنارگذاردن بانک 
   که برابر است با خواهیم یافت در نظر بگیریم و از کل اثر خارج سازیم به اثر دومینویی دست

 )13 (  
  

با توجه به معاوضه بین ریسک و نقدینگی در نظام پرداخت ، چنانچه بانک ها نقدینگی به به 
میزان کافی نگهداري می نمایند بطوري که همه تعهدات ناخالص خود را ایفا نمایند دیگر خطر 

این حد باال بتدریج خطر ریسک  کاستن از. ریسک سیستمیک از نظام پرداخت زدوده می شود
  سیستمیک را افزایش می دهد هر چند امکان صرفه جویی از جهت نقدینگی را ایجاد 
می کند، در این بررسی این معاوضه بین ریسک و نقدینگی بطور تجربی مورد مطالعه قرار 

  . خواهد گرفت
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وه عمده بین بانکی در زمان این بررسی بانک مرکزي در در نظام پرداختهاي ایران براي وج
. پایان هر روز کاري میزان تعهدات خالص را به دو روش چند جانبه محاسبه و اعالم می نمود

بانک ها تا پایان روز فرصت دارند تا نسبت به انتقال وجه به حساب اتاق پایاپاي که یکی از 
از داده هاي حساب اتاق پایاپاي بانک . اقدام نمایند حسابهاي جاري بانکها نزد بانک مرکزي بود

روز کاري به تفکیک بانک ها براي نقدینگی آماده  15ها نزد بانک مرکزي در این مطالعه براي 
  . براي استفاده در نظام پرداخت استفاده شده است

در  .خالص سازي به نحو قابل مالحظه اي کاهش نقـدینگی مـورد نیـاز سیسـتم را در پـی دارد     
حالی که کل تعهدات در دوره مورد بررسی بین  دو تا چهار هزار میلیارد ریـال در نوسـان بـوده    

 25است کل نقدینگی مورد نیاز براي خالص تعهدات در سیستم تسویه چند دو جانبه تنهـا بـه   
درصـد  بـا خـالص     75به عبارت دیگر کل تعهـدات بـه میـزان    . درصد آن محدود گردیده است

با استفاده از روش تسویه خالص چنـد جانبـه ایـن    . ل پرداخت ها کااهش یافته استسازي متقاب
در صد متوسـط کـل تعهـدات بـالغ      82مقدار کاهش حتی می تواند فراتر از این رود و به حدود 

  )1جدول شماره (. گردد



جدول 1 -    اثر خالص سازي در سیستم تسویه وجوه عمده

AG AB AM BNE MNE IE
2949.91 761.73 530.12 74.72 82.63 37.24 متوسط

2968.02 629.09 409.63 77.17 84.40 31.89 میانه

2126.56 485.53 253.09 58.94 64.08 8.43 کمینه

3978.00 1633.30 1429.07 83.57 91.47 60.22 بیشینه

2604.65 546.61 330.14 70.12 78.83 30.53 چارك 

3291.12 754.32 504.23 80.85 87.55 48.60 سه چارك

% of AGbillion Rls

 
بانک با بیشترین میزان تعهدات از سیستم که آغازگر یک رخـداد سیسـتمیک اسـت اثـر      حذف

این اثر هم به میـزان تعهـدات بانـک    . درصد کل ارزش تعهدات در بر دارد 60تا  8یه اي بین اول
   .  قصور کننده و هم شبکه ارتباطات بانک مورد نظر با سایر بانک ها دارد

 میزان اثر دومینویی است که معیارآنچه اما از نظر اهداف این مطالعه بیشتر اهمیت دارد 
  اثر دومینویی با کل اثر رخداد سیستمیک. ام پرداخت هاستسنجش ریسک سیستمیک در نظ

  نمودار تغییرات اثر کل و اثر دومینویی -1شکل                         
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Total Effect Domino Effect  
در واقـع  . ارتباط  نزدیکی دارد هرچند نمی توان ادعا کرد که به تمـامی از آن تبعیـت مـی کنـد    

ل و اثر دومینویی در خالف جهت هـم  اثر کطی این دوره شاهد مقاطعی هستیم که در آن برهه 
  )1شکل شماره .(حرکت می کنند

میزان اثر دومینویی را در روزهاي مختلف طی دوره مـورد بـا توجـه بـه میـزان       2جدول شماره 
درصـد   52تـا   10اثـر دومینـویی بـین    . ذخایر نقد نگهداري شده توسط بانک ها نشان می دهد

میلیـارد ریـالی ارزش    3000در نظر گرفتن متوسـط  با  .ارزش کل تعهدات در نوسان بوده است
میلیارد ریال بالغ مـی شـود کـه رقـم      1500کل تعهدات، اثر دومینویی در باالترین حد خود به 

    .  قابل مالحظه اي  محسوب می شود



این واقعیت که در نظام بانکی ایران سطح تمرکز باال است و چند بانک عمده بیشـترین سـهم را   
ص می دهند به معناي آسـیب پـذیري بـاالي ایـن نظـام در قبـال رخـداد هـاي         به خود اختصا

  . سیستمیک بوده و باال بودن ریسک سیستمیک را کامال توجیه می کند
چنانچه معیار ما در ارزیابی ریسک سیستمیک بر تعداد بانـک هـاي قصـور کـرده بـدنبال یـک       

ن ترین سطح آن با قصور تنهـا  رخداد سیستمیک معطوف باشد می بایست روز چهاردهم را پایی
بانک فعال در نظام بانکی کشور به عنوان بدترین  17بانک از  8بانک و روز یازدهم را با قصور  3

این که بدترین روز در صورتی که ریسک سیستمیک بر مبناي تعداد بانـک هـا    .روز بشمار آورد
ر افتـاده بـدلیل یـک رخـداد     اندازه گیري شود با دشوار ترین روز از نظر ارزش تعهـدات در خطـ  

سیستمیک با هم متفاوت هستند خود گواه دیگري است بر توزیـع نامتقـارن بانـک هـا در ایـن      
  . نظام می باشد

جدول 2-  براورد اثر دومینویی بر اساس ارزش مبادالت و تعداد بانک ها            
Date BNE MNE TE DE # of banks

1385.05.01 0.76 0.86 0.41 0.11 5.00
1385.05.02 0.59 0.64 0.73 0.13 6.00
1385.05.03 0.60 0.67 0.70 0.11 7.00
1385.05.04 0.81 0.88 0.50 0.37 5.00
1385.05.05 0.84 0.91 0.61 0.52 6.00
1385.05.07 0.68 0.78 0.75 0.26 6.00
1385.05.08 0.77 0.84 0.45 0.13 5.00
1385.05.09 0.81 0.91 0.86 0.43 6.00
1385.05.10 0.81 0.87 0.60 0.29 5.00
1385.05.11 0.70 0.79 0.87 0.39 8.00
1385.05.12 0.76 0.84 0.75 0.27 6.00
1385.05.14 0.81 0.91 0.40 0.10 3.00
1385.05.15 0.77 0.84 0.42 0.10 4.00  

درصد کل تعهدات سر می زنـد کـه یـک وضـعیت بحرانـی را       87به باالترین سطح براي کل اثر 
اد بانـک هـاي قصـور    براي این رخداد اگرچه ریسک سیستمیک بـر اسـاس تعـد   . نشان می دهد

کننده در باالترین سطح خود است اما اگر معیار خود را ارزش تعهدات در نظـر بگیـریم شـرایط    
  .   بحرانی تري نیز براي بانک ها متصور است



معاوضه بین ریسک و نقدیگی را براي یـک روز نمونـه اي در دوره مـورد بررسـی      2شکل شماره 
  .نشان می دهد

  
اگـر  . انتظارات نظري که رابطه معکوس بین این دو مولفه را هم راستا استشیب منفی نمودار با 

بانک مرکزي بنا اشت تا به جاي استقرار ساتنا براي زدودن خطر ریسـک سیسـتمیک سیاسـت    
درصـدي در   25جایگزینی را در پیش گیرد، نتایج این بررسی نشان می دهد کـه یـک افـزایش    

  .سیاست جایگزین باشدمیزان نقدینگی سیستم می توانست این 
همین جا باید تذکر داد که مقابله با ریسک سـیتمیک تنهـا دلیـل بکـار گیـري سیسـتم هـاي        
ناخالص و آنی تسویه پرداخت ها نیست و دالیل دیگري چون اعمال دیسیپلین بیشتر و سـرعت  

اي قبلـی کـه بـر   مزایاي روش تسویه ناخالص آنی در برابـر روش  فهرست باالتر را می بایست به 
    .تسویه وجوه عمده در نظام پرداخت ها استفاده می شد افزود

  
  گیري بندي و نتیجه جمع  -5

شدت اثر ریسک سیستمیک در نظام پرداخت هاي بین بانکی ایران در آستانۀ راه اندازي 
نظام تسویه ناخالص آنی آنگاه یک رخداد سیستمیک در این مطالعه براساس تعداد بانکهایی که 

ک رخدا سیستمیک از گردونه خارج می شوند و یا ارزش پرداختهایی که تسویه نمی بر اثر ی
  . شوند اندازه گیري شد

روش نگرانی از ریسک سیستمیک تغییر بنیادي نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد 
درصد کل ارزش تعهدات را شامل می گردد   52تسویه در نظام پرداخت هاي عمده که گاه تا 

هرچند با ملزم کردن بانک ها به حفظ ذخایر نقد بیشتر نیز هدف زدودن  می کندتوجیه 
  .ریسک سیستمیک از رخساره نظام پرداخت ها در آن مقطع امکان پذیر بوده است
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