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 چکیده (فارسی)

هاي اخیر، به واسطه نقش جدید آنها در  هاي مرکزي است، که طی سال ترین اهداف بانک حفظ ثبات مالی و پولی، یکی از مهم
در تمام دنیا، مدیریت وجوه موردنیاز براي اند. امروزه،  هاي پرداخت، پیشرفت قابل توجهی در نیل به این اهداف داشته نظام

هاي مرکزي است و به منظور تاثیرگذاري بیشتر؛ مالکیت، نظارت و استقرار عناصر اصلی  بانکی برعهده بانک تسویه بین
و هاي مرکزي، کسب شناختی عمیق  گذاري صحیح و کارامد بانک هاي مالی را نیز در اختیار دارند. لذا، الزمه سیاست زیرساخت

سازي جریان نقدینگی بین بانکی در یک روز  پژوهانه از صنعت پرداخت و تسویه است. براین اساس، مقاله حاضر با شبیه آینده
کاري در سامانه تسویه ناخالص آنی، سطح تعادل نقدینگی در سامانه را بسته به عوامل مختلف، نظیر هزینه نگهداري پول و یا 

اي، مشخص  دهد. عالوه براین، از طریق مطالعه مقایسه ي صادره، مورد بررسی قرار میها تاخیر در تسویه دستورپرداخت
ها نقدینگی بیش از سطح تعادل را در سامانه  نماید که اثربخشی و کارایی سامانه در شرایطی بهبود خواهد یافت که بانک می

 فراهم آورند. 

نظریه  ،سازي ، شبیهفرایند پواسنقدینگی، ناخت، سامانه تسویه ناخالص آنی، واژگان کلیدي: نظام پرد
 هزینه فرصتو ، سازي بهینه
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 چکیده (انگلیسی)

Monetary and financial stability are the typical objectives of central banks, which in recent 
years, have grown significantly due to their new roles in payment systems. Today, central 
banks around the world continue to provide liquidity management for settlement purposes. In 
addition, they strengthen their influence via a role in ownership, oversight, and establishment 
of key components of financial infrastructure. Therefore, the right and efficient policy 
making of central banks is only possible through a deep understanding and forward-looking 
knowledge of the payment and settlement industry. As a result, this paper simulates the 
liquidity posted in RTGS via banks in a working day, in order to calculate the equilibrium 
level of liquidity, taking into account the price of deposit, as well as, the cost of delaying in 
payments. In addition, through a comparative study, it is determined that the efficiency of the 
system could be enhanced if banks were to commit more liquidity than equilibrium. 

Key words: Payment systems, RTGS, liquidity, Poisson distribution, simulation, optimisation 
theory, and opportunity cost 

 

 مقدمه .1

یی بوده ها فعالیت ترین مهمیکی از  ها ي گذشته، انتقال تعهدات مالی افراد حقیقی و حقوقی، موسسات مالی و بانکها طی دهه
اقدامات اقتصادي یک کشور نقش بسزایی را ایفا کرده است. چنانچه تعهدات مزبور تمامی است که به طور قریب به یقین در 

ي تسویه بین ها نک مختلف گردد، نیازمند به بهره مندي شبکه بانکی آن کشور از زیرساختمنجر به انتقال وجه بین دو با
کشورها تمامی است که در  1ي تسویه بین بانکی، سامانه تسویه ناخالص آنیها بانکی خواهد بود. یکی از کارآمدترین زیرساخت

به منظور تسویه  ها ت وجوه مورد تقاضاي بانکشود. لذا، مدیری می، اجرا و مدیریت سازي پیادهي مرکزي ها توسط بانک
هدف  ترین مهمي مرکزي را در دستیابی به حفظ ثبات مالی و پولی به عنوان ها ي بین بانکی، توانمندي بانکها دستورپرداخت

 ایجاد یک بانک مرکزي، بهبود بخشیده است. 

 150،000میلیون تراکنش به ارزش  45قریب  TARGET22ي تسویه شده در سامانه ها ، تعداد دستورپرداخت2015در سال 
، بیشترین سهم را ها درصد از تعداد کل تراکنش 50میلیارد یورو بوده است. از کشورهاي عضو سامانه، کشور آلمان با پردازش 

ي تسویه ها ي بعدي از لحاظ تعداد تراکنشها به خود اختصاص داده است. کشورهاي ایتالیا، فرانسه و اسپانیا به ترتیب رتبه
شده در سامانه را در اختیار دارند. از بعد مبلغی، لیکن پس از آلمان بیشترین سهم به ترتیب به فرانسه، اسپانیا و سپس ایتالیا 

1 Real-Time Gross Settlement System (RTGS) 
هاي پولی کارا، سامانه تسویه ناخالص  در حوزه کشورهاي اتحادیه پولی اروپا، با توجه به نیاز براي ایجاد یک بازار یورویی واحد به منظور اعمال سیاست 2

) براي تسویه عملیات بین TARGET )Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer Systemآنی 
هاي تسویه  به تدریج و براساس سامانه 2007تا  1999هاي کالن آنی یورویی از سال  هاي کالن بین بانکی و سایر پرداخت هاي مرکزي، انتقال وجه بانک

 به یک پلتفورم واحد ارتقا یافت. TARGET2ن، زیرساخت تاکنو 2007ناخالص آنی ملی کشورها، راه اندازي شد. سپس از سال 
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ي تسویه شده ها ، تعداد تراکنش»ساتنا«در همان سال، در سامانه تسویه ناخالص آنی داخلی تحت عنوان  ]1[3اختصاص دارد. 
 بوده است.که مبلغ قابل توجهی است، میلیارد یورو  1500کنش به مبلغ میلیون ترا 7بیش از 

ي مشتریان در دو بانک ها ي کالن بین بانکی و انتقال وجه فوري بین حسابها با هدف تسویه پرداخت 1385از سال » ساتنا«
ي تسویه ها بر تعداد تراکنش درصد 20ي اخیر، به طور نسبتا یکنواختی هر ساله قریب ها آغاز به کار کرده است که طی سال

پس از تسویه شدن، نهایی و برگشت ناپذیر بوده و تحت » ساتنا«در  ها شود. کلیه دستور پرداخت میشده در سامانه افزوده 
توانند به عضویت سامانه درآیند  میاز بانک مرکزي  4و موسسات مالی داراي مجوز ها شوند. تنها بانک میهیچ شرایطی ابطال ن

و » ساتنا«هاي محدودي که در زمینه بررسی وضعیت  ازجمله پژوهشعضو است.  35حال حاضر تعداد اعضاي ساتنا که در 
در مطالعه مزبور،  .اشاره نمود ]52[توان به کار حیدري و سپهوند  صورت پذیرفته است می در سامانه، هاي عضو شرایط بانک

 اند. بندي شده به سه گروه بسیار مهم، مهم و کم اهمیت تقسیمه و وارده هاي صادر ها براساس تعداد و مبلغ دستورپرداخت بانک

به جز در مواردي که موجودي حساب  ،شوند میتسویه  نه به صورت ناخالص و به محض صدوردر ساما ها پرداخت دستور  میتما
اخت تا زمان حصول کفایت تسویه عضو صادرکننده در تاریخ موثر دستورپرداخت کافی نیست که در این صورت، دستور پرد

  ]3[6 .گیرد میموجودي و حداکثر تا پایان روز کاري تاریخ موثر دستورپرداخت در صف انتظار قرار 

به صورت ناخالص در سامانه، ریسک نقدینگی را افزایش داده و اهمیت مدیریت نقدینگی را چه  ها ویژگی تسویه دستورپرداخت
سازد. عدم کفایت  میروشن  سامانه، اجرایی کارامدبه عنوان مقام ناظر و مسوول  مرکزيي عضو و چه براي بانک ها براي بانک

 ]4[7گردد.  مینقدینگی در سامانه باعث تاخیر و در برخی موارد متوقف شدن تعداد زیادي دستورپرداخت مرتبط به هم 

گردد: الف)  میق دو منبع اصلی تامین در هر روز کاري از طری ها براي تسویه دستورپرداخت ها درحقیقت، نقدینگی بانک
به واسطه دستور  ها و ب) وجوه دریافتی از سایر بانکدر آغاز روز کاري نزد بانک مرکزي  ها حساب تسویه بانک موجودي
تواند به  مینامند. درعمل، بانک  میرا منبع داخلی نقدینگی   میدر طی روز؛ که اولی را منبع خارجی و دوهاي وارده  پرداخت

، لیکن انباشت سپرده در حساب، هزینه فرصت قابل توجهی را تعیین نمایدحساب تسویه خود را  موجودي اولیهمیزان دلخواه، 
بانک کنترلی بر  اماندارد، اي  هاز سوي دیگر، تکیه بر منبع داخلی نقدینگی براي بانک هزین در پی خواهد داشت.براي بانک 

ي عضو سامانه است. بنابراین، تکیه ها و مبلغ دریافتی کامال وابسته به شرایط سایر بانک میزان نقدینگی داخلی ندارد و تعداد
شود،  میو جرایم مرتبط با تاخیر  ها بر منبع داخلی، بانک را در معرض مخاطره تاخیر که نهایتا منتج به پرداخت هزینه ها بانک
 هزینه فرصت نظرداشتان سپرده اولیه حساب تسویه خود را با گیري بهینه میز دهد. در نتیجه، بانک باید با تصمیم میقرار 

ي دریافتی، ضمن کاهش هزینه تاخیر، نقدینگی مورد نیاز ها تعیین کند و با پیش بینی صحیح از میزان دستورپرداخت مربوط
 خود را به بهترین نحو مدیریت نماید. 

ویه ناخالص آنی از جمله مواردي است که در بسیاري از گفت، موضوع مدیریت نقدینگی سامانه تس با توجه به موارد پیش
ي زیادي را پیرامون ها المللی، پژوهش نظران بین ي مرکزي، مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته و نیز پژوهشگران و صاحبها بانک

3  )Thoma, 2016( 
 ها و موسسات مالی داراي مجوز بانک مرکزي به اختصار، بانک نامیده می شوند.  در مقاله حاضر، بانک 4
 )1394سپهوند,  &(حیدري   5
 )1385هاي پرداخت,  (اداره نظام  6
7  (Bech & Soramä ki, 2002) 
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و  ها ، چالشها ه، یافتهکه در ادامه به اهم مباحث مطرح شد اند هي پرداخت کالن و نحوه مدیریت وجوه پیش بردها بررسی نظام
 شود. میي مرتبط اشاره ها کاستی

که گزارشی از وضعیت سامانه تسویه ناخالص آنی در کشورهاي مختلف  ]5[8بین ها به استناد پژوهش انجام گرفته توسط بخ و
کرده بودند که بعدها  سازي پیادهتنها سه بانک مرکزي سامانه تسویه ناخالص آنی را  1985را ارائه داده است، تا قبل از سال 

 ازي سامانه تسویه ناخالص آنی نمودند.اند هبانک مرکزي اقدام به را 96تعداد  2006عدد رسید و در سال  16این رقم به 

، به ها ي گوناگونی براي مدیریت نقدینگی در مطالعات گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ازجمله این روشها روش
ي عضو سامانه، به عنوان راه حل آنی ها عتباري روزانه از بانک مرکزي و یا دریافت اعتبار و وام از سایر بانکامکان دریافت خط ا

براي تامین نقدینگی در سامانه مطرح شده است. لیکن، به دلیل پرهزینه بودن دریافت خطوط اعتباري به واسطه کارمزدهاي 
یی ها دي به استفاده از خطوط اعتباري روزانه ندارند. یکی از نخستین پژوهشتمایل زیا ها زیاد و یا هزینه فرصت وثایق، بانک

ي ها اشاره به دو نوع سیاست گذاري بانکاي  هبوده که در مطالع ]6[9که در این زمینه انجام گرفته است، کار فرفین و استیم 
افت کارمزد و ب) اعطاي خط اعتباري به : الف) اعطاي خط اعتباري با دریاند همرکزي درخصوص اعطاي اعتبار روزانه نمود

 متحمل هزینه هنگفتی خواهند شد.  ها تعهد وثیقه، که در هر دو حالت بانک

در سامانه تسویه ناخالص آنی نموده است، به نحوي که در » روش ذخیره نقدینگی«اشاره به  ]7[10عالوه بر این روش، نرمن 
سازي  ، سامانه به طور خودکار آنها را دو به دو و یا به صورت چندجانبه خالصدر صف انتظار ها زمان قرار گرفتن دستورپرداخت
و کاهش نیاز به نقدینگی باال  ها کند. درواقع، به منظور جلوگیري از تاخیر در تسویه پرداخت میکرده و به طور همزمان تسویه 

به  ها بور وارد است، مربوط به عدم تسویه تراکنش. ایرادي که به روش مزنماید میسازي استفاده  در سامانه، از فرایند خالص
گردد. ازجمله سایر مقاالتی که موضوع روش  میي اصلی سامانه محسوب ها صورت ناخالص است که ازجمله ویژگی

 نیز اشاره نمود. ]8[12و مارتین و مک اندرو  ]4[11توان به کارهاي بخ و سوراماکی  میاند  سازي را مطرح نموده خالص

، اند هگیري از نظریه بازي، موضوع مدیریت نقدینگی را مورد بررسی قرار داد ي از مطالعات انجام گرفته تاکنون با بهرهبخش زیاد
 ]1713[، ویلسون ]12[16، باکل و کمپبل ]1511[، بخ ]10[14،  بخ و گارات ]9[13توان به کارهاي آنجلینی  میکه از آن جمله 

 اشاره نمود. ]14[18و گلبیاتی و سوراماکی 

کار گلبیاتی و و انتخاب توابع هزینه نسخه توسعه یافته مقاله حاضر از بعد انتخاب عوامل تاثیرگذار بر مدیریت نقدینگی 
، نحوه مدیریت حساب سازي بهینهي ها و نظریه سازي شبیهبه نحوي که با کمک گرفتن از ابزارهاي  است ]14[سوراماکی 

8  (Bech & Hobijn, 2007) 
9  (Furfine & Stehm, 1998) 

10  (Norman, 2010) 
11  (Bech & Soramä ki, 2002) 
12  (Martin & McAndrews, 2008) 
13  (Angelini, 1998) 
14  (Bech & Garratt, 2003) 
15  (Bech, 2008) 
16  (Buckle & Campbell, 2003) 
17  (Willison, 2005) 
18  (Gabliati & Soramä ki, 2011) 
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دهد. درواقع،  می، هزینه تاخیر و کارآمدي سامانه مورد بررسی قرار نظیر هزینه فرصتا درنظر گرفتن عواملی را ب ها تسویه بانک
بابت  دو نوع هزینه، شامل هزینه فرصت بایست بین میي صادره خود، ها به منظور مدیریت بهینه دستورپرداخت ها بانک

گیرند،  مییی که در صف انتظار قرار ها ختبابت دستورپردا ه نزد بانک مرکزي، و هزینه تاخیرحساب تسوی نقدینگی در انباشت
عالوه بر این، شرایط بهبود عملیاتی سامانه با کاهش ي بانک کاهش یابد. ها که تجمیع هزینهاي  هتعادل برقرار کرده به گون

 گیرد. نیز مورد بررسی قرار می ي تسویه نشده،ها دستورپرداخت میزانتاخیر و 

 تابع هزینه متغیرهاي تصادفی، مفروضات مدل،شامل  ، روش تحقیق2در بخش  .ده استساختاربندي شاین مقاله به شرح زیر 
فرایند تسویه براساس شرایط کنونی سامانه تسویه ناخالص آنی کشور . در ادامه، گردد میو نحوه کمینه کردن آن بیان 

 ،ر بر انتخاب نقدینگی بهینهفرصت و تاخی به همراه آنالیز حساسیت با بررسی تاثیر هزینه مدل هاي یافتهو  شود سازي می شبیه
   نماید. و پیشنهاد براي مطالعات آتی را مطرح می داردمقاله بندي  بخش پایانی اختصاص به جمع شود. ارایه می

 روش تحقیق .2

 اند هشود و مفروضات به نحوي برگزیده شد می سازي شبیهدر مدل مورد بررسی، یک روز کاري در سامانه تسویه ناخالص آنی 
الگوي باشد، بلکه ها با شرایط فعلی کشور مطابقت داشته  ها، تعداد و مبلغ دستورپرداخت از لحاظ تعداد بانکنه تنها که 
 نیز باشد. کشورها نهادي به راحتی قبل تعمیم به سامانه تسویه ناخالص آنی سایرپیش

 مفروضات .2-1

 دیک است، به قرار زیر است.بسیار نز ]14[مفروضات مقاله که به کار گلبیاتی و سوراماکی 

})0;(1,...,{عضو در سامانه، مبلغی را به میزان  بانک Nدر ابتداي روز  Nili هاي آن روز  به منظور تسویه دستورپرداخت =
تواند  میکنند. براي سادگی، فرض برآن است که این مبلغ تنها یک بار در آغاز روز  در حساب خود نزد بانک مرکزي شارژ می

کنند و  میي صادره را از نقدینگی موجود خود پرداخت ها در طی روز، دستورپرداخت ها به سیستم تزریق شود. سپس بانک
ي ها بانکتمامی همچنین به منظور تفسیر ساده تر نتایج، فرض بر آن است  شود. میوجوه دریافتی به نقدینگی آنها افزوده 

)0()0(کنند یعنی  میشان را به میزان مساوي پر  یهعضو سامانه در آغاز روز حساب تسو ji ll  .j≠i به ازاي هر =

گیریم طوریکه هر دستور پرداخت به صورت تصادفی و پیرو فرایند پواسن با پارامتر  میدر نظر  [T,0]طول روز را بازه پیوسته 
λ=1  ط به طور متوس ها شود. بنابراین تعداد کل دستورپرداخت میصادرT  خواهد بود. پرداخت کننده و دریافت کننده این

دریافت  j≠iپرداخت کننده و بانک  iشوند به طوریکه احتمال اینکه بانک  میبه صورت تصادفی برگزیده  ها دستورپرداخت

کننده دستور پرداخت صادره باشد
1

11
−NN

عیین نقدینگی ابتداي به عنوان پارامترهاي خارجی در ت ها است. دستورپرداخت

شوند و قاعدتا از  میشوند زیرا یا توسط مشتریان و یا توسط واحدهاي مختلف بانک صادر  میدرنظر گرفته  )il)0((روز بانک 
 کنترل خزانه داري بانک خارج هستند.

 در سامانه ها ارتباطی بانکمل بودن شبکه یکی دیگر از مفروضاتی که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است، خصوصیت کا
  صادر نماید.دستورپرداخت ي عضو در سامانه، ها بانکتمامی مقصد به  است است، بدین معنا که هر بانک قادر
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 متغیرهاي تصادفی .2-2

گاه پرداخت شود، آن j≠iبایست به بانک  میباشد که  tدر لحظه  iدستورپرداخت صادر شده توسط بانک  pi,j(t)فرض کنید 
 شوند: میبه صورت زیر تعریف  t لحظهدر   jو  iي ها نقدینگی بانک

 

Njit     1معادلۀ 
otherwisetl

tptliftptl
tl

i

jiijii
i ,...,1)(,0;

)1(
0)()1()()1(

)( ,, =≠>∀




−
≥−−−−

= 

 
 

Njit  2معادلۀ 
otherwisetl

tptliftptl
tl

j

jiijij
j ,...,1)(,0;

)1(
0)()1()()1(

)( ,, =≠>∀




−
≥−−+−

= 

 

تعداد و مبلغ و متغیرهاي  گیرد میصف انتظار قرار در  pi,j(t)دستور پرداخت  آنگاه منفی باشد، pi,j(t) - li(t-1)چنانچه 
 تعریف شده و مقادیر آنها برابر است با: Queuei,j,t(q)و  Di(t)به ترتیب با پارامترهاي  tدر لحظه  i تاخیر بانک

 

;1,0,...,{  3معادلۀ 
)1(

0)()1(1)1(
)( , Njit

otherwisetD
tptliftD

tD
i

jiii
i =≠>∀





−
<−−+−

= 

 

)0(0که در آن  =iDو ، 
 

)();(2,1,...,,)}(:)1()(0{   4ۀ معادل ,,,, <−−≠∀== tptljiQqtpqQueue jiijitji 

 

  .اند هیی است که در صف انتظار قرار گرفتها تعداد کل دستورپرداخت Qکه در آن 

رعایت نیز ر لیست انتظار ي دها درخصوص دستورپرداخت 19اولین صادره از اولین واردهذکر این نکته ضروري است که قانون 
در یک سطح  ها دستورپرداختتمامی  اولویت تسویهدر مقاله حاضر فرض بر آن است که موضوع،  یسادگشود و براي  می

 20.بندي در تسویه تنها براساس قرار گرفتن ترتیب آنها در صف انتظار است و اولویت قراردارد

 ي بعدي (ها با مشکل کمبود نقدینگی در پرداخت ، بانک بستانکار راصادره در تاریخ موثرعدم کفایت نقدینگی یک بانک براي تسویه دستور پرداخت 

 21که به اصطالح راه بندانشود  میخیرهاي وابسته به هم تااز اي  هایجاد زنجیربه منجر متعاقبا و مواجه نموده ) 2معادلۀ 
 شود. مینامیده  ها دستورپرداخت

نک بر تعداد و مبلغ آنها در طی روز، مدل تعریف شده در باال با وجود سادگی و عدم کنترل با ها باتوجه به تعدد دستورپرداخت
در  سازد. میدشوار  میگیري در خصوص انتخاب نقدینگی اولیه مناسب را ک تعاریف، در عمل پیچیدگی زیادي داشته و تصمیم

19 First In, First Out (FIFO) 
ها بالفاصله تسویه  در شرایطی که دستورپرداختی با اولویت باالیی براي تسویه صادر شده باشد، بدون درنظر گرفتن ترتیب ورود دستور پرداخت 20

 خواهد شد.
21 Gridlock  
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، t ي مختلفها در زمان آنیافت کننده پرداخت کننده و در و اعضاي ها دستورپرداخت مبلغ تعداد و سازي شبیهاین مقاله، با 
به حداقل هدف اصلی در تعیین مبلغ بهینه نقدینگی، گیرد.  مییک روز کاري سامانه تسویه ناخالص آنی مورد بررسی قرار 

 اي وارد نشود.  که به کارایی سامانه نیز لطمه  است به نحوي براي تسویه وجوه صادره ها ي بانکها رساندن هزینه

 هزینه .2-3

و تعداد و مبلغ تاخیرهاي  در سامانه هاد که به میزان نقدینگی اولیه آننشو میوبرو راي  هبا هزین ها روز کاري، بانکهر پایان در 
  بستگی دارد. هاي صادره در طی روز براي تسویه دستورپرداخت شان ناشی از عدم کفایت نقدینگی

پیرو معادله زیر  اش در حساب تسویه بانک نقدینگی اولیه تزریقز ناشی ا) C1i(0)(فرصت شود، هزینه  میرض فدر این مقاله، 
 است:

NilC    5معادلۀ  ii ,...,1,0);0()0(1 =∀>= αα 

که در آن 
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 و نتایج ها یافته .3

همانطور که به وضعیت سامانه تسویه ناخالص آنی کشور نزدیک باشند. لذا،  اند هبرگزیده شداي  هت مثال عددي به گونمفروضا
بازه پیوسته روز،  سامانه درنظر گرفته شده و طولفعال بانک به عنوان اعضاي  30تعداد شود،  میمالحظه  1جدول که در

 150کشور مبلغ  شبکه بانکی بر مي صادر شده نیز برمبناي مقررات حاکها کف دستورپرداخت ده است.تعریف ش [0,20000]
   میلیون ریال تعیین شده است.

 مفروضات فرایند تسویه در سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) -1جدول 

ي ها تعداد بانک
 عضو در سامانه

حداقل مبلغ 
 دستور پرداخت

حداکثر مبلغ 
 دستور پرداخت 

بازه پیوسته طول 
 روز

 κضریب  αضریب 

 میلیون ریال
30 150 3,000 [0,20000] 5e-4 5e-7 

 

تعداد  نمادیندر این روز که کند  ، مشخص میگزارش شده 2جدول به شرح که فرایند تسویه  سازي شبیهبراین اساس نتایج 
 میلیارد ریال صادر شده است.  1500با متوسط مبلغ قریب ور پرداخت دست 20028

بیشترین  شود، می. مالحظه اند هترسیم شد 1نمودار در عضو سامانه، بانک  30ي صادر شده به تفکیک ها دستور پرداخت
با  24و کمترین تعداد به بانک شماره  ر میلیارد ریالهزا 1000با مبلغی بیش از  30ي صادره به بانک شماره ها دستورپرداخت

 ي وارده به ترتیب بهها بیشترین و کمترین دستورپرداخت اختصاص دارد. از سوي دیگر، هزار میلیارد ریال 900مبلغ قریب 
  گیرد. تعلق می 2و  21شماره  يها بانک

 

 در سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) فرایند تسویه سازي شبیهنتایج  -2جدول 

 متوسط مبلغ هر ماکسیموم مینیموم مبلغ کل تعداد کل شاخص
 دستورپرداخت

 میلیون ریال
 1,495,034 2,999,684 308 29,942,538,796 20,028 ي صادرهها دستورپرداخت

 

  

 

 

  

 

 

 
بانک

 

هاي عضو سامانه بر اساس  هاي تصادفی تولید شده براي بانک هیستوگرام دستورپرداخت -1نمودار 
 1جدول مفروضات 
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  سازي بهینه .3-1
جدول در  مفروضات موجودبراساس  شود، میه است. همانطور که مالحظه گزارش شد 3جدول  تابع هزینه در سازي بهینهنتایج 

مبلغ مزبور را  ها تعیین شده است که درصورتیکه بانک براي هر بانک هزار میلیارد ریال 82 ، مبلغ بهینه نقدینگی در آغاز روز1
میلیارد ریال خواهد  50ي هر بانک ها سویه خود قرار دهند، به طور متوسط تجمیع هزینهساب تدر ابتداي کار سامانه در ح

تا پایان  ها درصد کل دستورپرداخت 4/0با مبلغی معادل  ي صادر شدهها درصد از دستورپرداخت 25/0در این شرایط، تنها  بود.
 .اند همیلیارد ریال با تاخیر تسویه شد 293دستورپرداخت با هزینه معادل  771تعداد  روز تسویه نخواهند شد.

 ها تابع هزینه بانک سازي بهینهنتایج فرایند  -3جدول 

مبلغ تجمیع 
بهینه 

نقدینگی 
اول روز 

 ها بانک

تجمیع 
هزینه 
فرصت 

 ها بانک

تجمیع 
هزینه 
 تاخیر

 ها بانک

مبلغ کل 
ي ها دستورپرداخت

 تسویه نشده

 تعداد کل
 دستور

 يها پرداخت
 با تاخیر

 تعداد کل
 يها دستورپرداخت

 تسویه نشده

 سهم درصدي تعداد
 يها دستورپرداخت

 تسویه نشده

 میلیارد ریال
2,466,500 1,216 293 120,405 771 50 0.0025 

 

مورد ب مزبور با توجه به تاثیرگذاري ضرایب هزینه فرصت و هزینه تاخیر، در ادامه حساسیت نتایج حاصله نسبت به ضرای
 توجهی را به همراه داشته است. درخورنتایج بررسی قرار گرفته که 

 آنالیز حساسیت .3-2

، در این بخش میزان وابستگی عوامل مختلف یند تسویه مورد بررسی قرار گرفتدر بخش پیشین تنها یک فرا از آنجاییکه
 . گردد میتبیین  سازي و بر نتیجه فرایند بهینه همبر به یکدیگر و تاثیرگذاري آنها  نسبت

 هزینه فرصت.3-2-1

ثابت نگه داشتن ضریب هزینه تاخیر ( در این بخش با
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 ،شود می ها چطور افزایش نقدینگی بانک منجر به کاهش تاخیر در تسویه دستورپرداختدهد  مینشان  3نمودار از سوي دیگر، 
که در نتیجه هزینه تاخیر نیز با وجود ثابت نگه داشتن ضریب تاخیر (
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 مع بنديج .4

ي پرداخت، ایفاي تعهداتشان را ها ي مرکزي در نظامها ي اخیر توسعه جایگاه بانکها اشاره شد، در سال تر نیز همانطور که پیش
تسویه  توان به سامانه میي پرداخت ها نظام ترین مهمثبات مالی و پولی به طور بسزایی بهبود بخشیده است. ازجمله در راستاي 

بود نقدینگی قرار دارد. مدر معرض ریسک ک ،ها خالص بودن پرداختنا آنی بودن و ناخالص آنی اشاره نمود که به واسطه
و چه براي بانک مرکزي به منظور  ،ها کاهش هزینه با هدفها  چه براي بانکنقدینگی  صحیح مدیریت سازي پیادهبنابراین، 

  است. پیشرفتهجزء الزامات الینکف یک اقتصاد  ،بهبود و اثربخشی سامانه

شامل هزینه فرصت به واسطه  ،ي مرتبطها و به منظور کاهش هزینه ها دینگی را از نقطه نظر بانکمدیریت نقمقاله حاضر، 
براي تسویه وجوه به صورت ناخالص و همچنین هزینه تاخیر که به  در سامانه ها درگیر شدن بخش زیادي از سرمایه بانک

 کند.  میشود، بررسی  میآنها پدیدار یت نقدینگی واسطه عدم کفا

شده است که با شرایط فعلی کشور مطابقت زیادي داشته باشد. مفروضات  سازي شبیهاي  هبه گون در این مقاله ند تسویهفرای
با کمک گرفتن از  وهستند اي  هي هزینها و مدل ها حداقل و حداکثر مبلغ دستور پرداختتعداد، ، ها سامانه شامل تعداد بانک

که  شود میتعیین اي  هبه گون در آغاز روز کاري سامانه بانک مورد نیاز ، نقدینگیازيس بهینه هاي نظریهو  سازي شبیهي ها روش
ی که هزینه فرصت براي بانک رود، در شرایط میهمانطور که انتظار دهد،  مینتایج حاصله نشان  .برسدبه حداقل  ها بانکهزینه 

کند و انتظار براي دریافت وجوه از سایر اعضاي  میژ بانک وجه کمتري را در آغاز روز در حساب تسویه خود شارسنگین باشد، 
شود  میدهد. حال آنکه، در شرایطی که هزینه تاخیر قابل توجه باشد، توصیه  میسامانه را به تسویه فوري وجوهش ترجیح 

 .حداقل برسانند بهرا تا حد امکان  ها نقدینگی خود را در سامانه افزایش داده و ریسک تاخیر در تسویه دستورپرداخت ها بانک

 ها افزایش کارایی سامانه و جلوگیري از به تعویق افتادن تسویه دستورپرداخت توان به موضوع هاي مقاله می جمله دیگر یافتهاز 
 باالبردنتوانند از سیاست  میي مرکزي ها ، بانکبر این اساس، اشاره نمود. استهاي تاخیر هنگفت  در شرایطی که هزینه

تعداد آن که در نتیجه  ،را ملزم به افزایش سطح نقدینگی در سامانه کنند ها و بانک نماینداستفاده  ي تاخیرها هزینه
 .خواهد یافتکاهش  تا پایان روز، تسویه نشده هاي و نیز دستورپرداختي با تاخیر ها دستورپرداخت

ي وارده و صادره و چه از ها دستورپرداخت چه از نظر تعداداي عضو در سامانه، ه پژوهش شرایط بانکاین نکته آخر اینکه، در 
درحالیکه در شبکه بانکی کشور همانطور که از  ؛میزان موجودي آنها در حساب تسویه، یکسان در نظر گرفته شده استنظر 

هاي مختلف  در گروههاي مزبور،  با درنظر گرفتن شاخصها  شود، بانک مالحظه می ]2[ نتایج پژوهش حیدري و سپهوند
خواهد داشت. را به همراه  تري تر و ملموس دقیقنتایج  بعدي، گامدر  بنابراین، توجه به این موضوع  .گیرند میقرار  فعالیتی

 مطالعهقدم دیگري در جهت تکمیل این د توان هاي واقعی، می دادهبه  مقالهاین  هاي پیشنهادي در مدلتعمیم  الوه بر این،ع
  باشد.
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