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معماي نقدینگی

  و است بوده %27 گذشته دهه طی نقدینگی رشد متوسط•
؛%4 از کمتر کشور رشد متوسط

  کمبود از ایران بنگاه هاي از بسیاري نقدینگی، رشد این همه با•
.می برند رنج نقدینگی

مشکل کجاست؟
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. . .  ریشه مشکل 
مدیریت ناصحیح جریان نقدي در شرکت؛•

مشکالت ساختاري اقتصاد؛•

عدم وجود نهادها و ابزارهاي مدیریت نقدینگی؛•

عدم وجود زیرساخت هاي حقوقی؛•

• . . .
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عوامل تشدید کننده مشکل

مشکالت ارزي•

LCمشکالت گشایش •
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عوامل تشدید کننده مشکل

عدم پرداخت به موقع بدهکاران شرکت•

رکود و مشکالت فروش•

افزایش هزینه هاي تولید•

•. . .
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. . .در نتیجه 

طوالنی شدن چرخه سرمایه در گردش•

خرید مواد عملیات فروش دریافت وجه

چرخه وجه نقد
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. . .  و 
اهمیت بیشتر نقدینگی در ایران

ایران

15

85

امریکا

30

70

حسابهاي دریافتنی

سایر دارایی ها

)1393(نیلی و همکاران  Kargoankar (2008)

این  . به نظر می رسد که بنگاه هاي ایران از دارایی جاري براي امور بلندمدت خود استفاده می کنند 
.یعنی هنگام مشکل در نقدینگی خط اصلی کسب وکار هم با مشکل مواجه خواهد شد
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شواهد آماري

)1393(نیلی و همکاران 
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شواهد آماري

48.8

23.67

0.06

27.47

فروش اقساطی

مشارکت مدنی

خرید دین

سایر

)1392-1378(متوسط سهم قراردادها از سبد اعتبارات 

)1393(قدوسی 
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شواهد آماري

 اقتصاد جهانی مجمع گزارش در•
 وضعیت که است شده اشاره هم

 به نسبت ایران مالی بازارهاي
 از گذار حال در که کشورهاي

.هستند 2 مرحله به 1 مرحله
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شواهد آماري
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در همین گزارش دسترسی به منابع مالی به عنوان بزرگترین مشکل  
.کسب وکار ایران شناخته شده است



شواهد آماري
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کشور مورد  144در محور توسعه بازارهاي مالی هم رتبه ایران در میان 
 141آسانی دسترسی به وام ها در ایران در رتبه . بررسی اسف بار است

!!!جهان قرار دارد



نگاه تئوریک

)1388(اسالمی بیدگلی؛ غ 
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نگاه تئوریک

بنگاه

بازار سرمایه

بازار پول

منابع بلندمدت

منابع کوتاه مدت
و 

منابع بلندمدت

بازار بدهی
)کوتاه مدت(
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.  را جدا کرده ایم) بلندمدت و کوتاه مدت(در این اسالید بازار بدهی 
در حالی که می دانیم در بازارهاي جهانی این بازار در بستر بازار 

.پول و سرمایه است



مشکالت بازار پول در تأمین نقدینگی

نبود موسسات غیربانکی تخصصی در این حوزه•
نرخ گذاري دستوري و ثابت•
عدم وجود موسسات اعتبارسنجی•
حرکت بانک ها به سمت مشتریان خاص•
فقدان ابزارها و مکانیزم هاي پوشش ریسک•
فقدان بازار خرید دین و خط اعتباري مشتریان•
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بازار بدهی

)حساب هاي دریافتنی(اوراق بهادارسازي •

بدهی) فروش(تنزیل •

تنزیل معکوس بدهی•
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با تشکر از توجه شما

www.eslamibidgoli.com


