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تبيين تاكتيكهاي مديريت اعتبار
جهت دستيابي به اهداف استراتژيك مالي

دکتر بهروز الري سمناني
شهاب الدين گلزارفر

چكيده
شناسايي و وصول به موقع حسابهاي دريافتني به عنوان بخشي از سرمايه در گردش شركت ميتواند به افزايش
نقدينگي كمك نمايد .تبيين تاكتيكهاي م ديريت اعتبار و بكارگيري دايره اعتبار به عنوان بخشي مجزا در شركت
آلومينيوم المهدي به منظور شناسايي و وصول مطالبات به روش تجربي و سپس بررسي تاثير ميزان وصول مطالبات
بر پيشرفت واقعي پروژه هاي در دست اجراي اين شركت با استفاده از آزمون همبستگي و آمار استنباطي به كمك
نرمافزار  ،SPSSنشان مي دهد با افزايش ميزان وصول مطالبات ،پيشرفت واقعي پروژهها به طور نسبي افزايش
مييابد .بنابراين يكي از اهداف استراتژيك شركت با افزايش وصول مطالبات و در نتيجه افزايش نقدينگي ،بوسيله
تامين به موقع و كافي نقدينگي پروژههاي در دست اجرا ،محقق ميگردد .بنا بر نتايج اين تحقيق ،استفاده از
تاكتيك هاي مديريت اعتبار و بكارگيري دايره اعتبار به عنوان بخشي مجزا در شركتهاي صنعتي ،توليدي و
سرمايهگذاري توصيه ميگردد.
كليد واژه ها  :تاكتيك  -مديريت اعتبار  -اهداف استراتژيك مالي
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مقدمه
در سالهاي اخير مساله تاخير در اتمام پروژههاي عمراني و غيرعمراني به امري طبيعي براي سرمايهگذاران و مجريان
تبديل شده و خسارات سنگين ناشي از آن متوجه ذينفعان گرديده است .مهمترين عامل تاخير در اتمام پروژهها در زمان
مورد پيشبيني شده ،عدم تامين به موقع و کافي نقدينگي ميباشد که تاخير حاصله موجب عدم تحقق اهداف
استراتژيك شرکتها ميگردد .هدف از اين تحقيق ارايه تاکتيكهاي مديريت اعتبار به منظور افزايش ميزان وصول
مطالبات و نقدينگي شرکت و در نهايت اتمام پروژههاي در دست اجرا در زمان پيشبيني شده و طبق برنامه زمانبندي
ميباشـد .موضوع مديريت اعتبار يكي از مباحث نه چندان جديد در جهان ميباشد ليكن در کشور ما تاکنون به طور
جدي بر تاثير آن بر دستيابي به اهداف استراتژيك مالي شرکتهاي توليدي و صنعتي پرداخته نشده است که با توجه به
شرايط اقتصادي ناپايدار و غيرقابل پيشبيني کشور بررسي آن امري ضروري به نظر ميرسد .با توجه به اينكه هدف از
اين تحقيق ،تبيين تاکتيكهاي مديريت اعتبار جهت دستيابي به اهداف استراتژيك مالي است ،به منظور دستيابي به هدف
مذکور پس از کشف و تبيين تاکتيكهاي مديريت اعتبار و مطالعه ويژگيها و صفات آن ،وضع موجود مورد بررسي
قرار گرفته و متغيرهاي مناسب و مرتبط با موضوع تحقيق شناسايي شده و در نهايت تاثير بكارگيري تاکتيكهاي
مديريت اعتبار بر دستيابي به اهداف استراتژيك مالي مشاهده گرديده است.
مديريت اعتبار
پيرامون موضوع بحث «تبيين تاکتيكهاي مديريت اعتبار جهت دستيابي به اهداف استراتژيك مالي» به علت
ارتباط با مفاهيم علمي نظير برنامهريزي ،زمانبندي ،مديريت پروژه ،مديريت زمان ،اهداف استراتژيك مالي و  ...به
لحاظ نظري منابعي موجود ميباشد .به عنوان نمونه ميتوان موارد زير را نام برد:
 فتحي و نجفيان ،مجتبي و مجتبي ( ،) 711مطالعه و بررسي علل تاخير پروژههاي عمراني در استان کرمانشاه،
اولين کنفرانس ملي مهندسي و مديريت ساخت.
 فهيمي آزاد ،حسين (  ،) 71بررسي علل تاخير و پيامدهاي ناشي از عدم تحويل به موقع سدها در استان
خراسان ،تهران :موسسه تحقيقات و آموزش مديريت وزارت نيرو ،پايان نامه کارشناسي ارشد مديريت دولتي.
 وطن خواه ،رضا (  ،) 71بررسي علل تاخير پروژههاي عمراني  -مطالعه موردي پروژههاي سازمان نوسازي
مدارس کشور ،تهران :دانشگاه تربيت مدرس ،پايان نامه کارشناسي ارشد مديريت دولتي.
در زمينه مديريت اعتبار و تاکتيكهاي آن هيچگونه تحقيقي در کشور صورت نگرفته است ليكن در خارج از کشور
تحقيقات معدودي در اين زمينه صورت پذيرفته است.
مديريت اعتبار شاخهاي از حسابداري است که تحت عنوان اعتباردهي و وصول ،يا حسابهاي دريافتني به عنوان بخشي
مجزا در بسياري از شرکتها و موسسات فعاليت مينمايد .اين بخش م عموالً با بررسي اعتبار مشتريان ،تجزيه و تحليل
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اختالفات و ايرادات فاکتورها ،تعيين زمان پرداختها يا درخواست وجه نقد ،گردش سرمايه داخلي ،تلفيق و همچنين
حفظ روابط کاري مثبت با مشتريان در هنگام وصول مطالبات يا بررسي اعتبار و فرآيند تاييد مواجه است.
فرآيند مدي ريت اعتبار دو مسير براي موفقيت مديريت اعتبار وجود دارد .اول در انتخاب حرفهاي که قصد ارايه شرايط
فروش اعتباري در آن را داريد .دوم ايجاد و بكارگيري يك سيستم موثر از شيوههاي کنترل اعتبار براي وصول
صورتحسابهاي پرداخت نشده.
فرآيند کلي مديريت اعتبار عبارتست از:
.

جمعآوري و ارزيابي اطالعات خريداران اعتباري؛

.

شناسايي و ارزيابي حسابهاي دريافتني؛

.7

وصول مطالبات.

تاکتيكهاي مديريت اعتبار تاکتيك توالي فعاليتها (حرکات) است که به عنوان مولفه متجانس (زير مجموعه)
استراتژي مطرح ميشود؛ اين اصطالح مترادف زيراستراتژي است که براي نيازهاي گوناگون پيشنهاد ميگردد .بنابراين با
توجه به فرآيند کلي مديريت اعتبار ،تاکتيكهاي مديريت اعتبار عبارتند از:
الف) تاکتيكهاي جمعآوري و ارزيابي اطالعات خريداران اعتباري شامل:
 .استفاده از کاربرگهاي اطالعات حساب و سابقه اعتباري حساب براي جمعآوري اطالعات خريداران
اعتباري.
 .استفاده از کاربرگ تحليل اطالعات حساب براي ارزيابي اطالعات خريداران اعتباري؛
ب) تاکتيكهاي شناسايي و ارزيابي حسابهاي دريافتني شامل:
 .7استفاده از جدول سني حسابهاي دريافتني براي شناسايي حسابهاي دريافتني؛
 .4استفاده از گزارش ماهيانه بدهكاران براي ارزيابي حسابهاي دريافتني؛
ج) تاکتيكهاي وصول مطالبات شامل:
 .1وصول مطالبات از طريق ارسال فاکتور ،صورت حساب ،برقراري تماس تلفني ،ارسال نامه ،فكس و ايميل و در
نهايت انجام مالقاتهاي شخصي؛
 .9وصول مطالبات از طريق مسئوالن رده باالي شرکت با ارايه گزارش به ايشان؛
 .3ايجاد محدوديت از طريق توقف فروش به بدهكاران و اتخاذ سياستهاي سختگيرانه براي فروش اعتباري.
اهداف استراتژيك مالي
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تعيين اهداف بلند مدت و استراتژيها در سطح مديريت عالي سازمان صورت ميپذيرد؛ مديريت عالي بعد از تعيين
ماموريت يا اهداف بلند مدت سازمان ،ميتواند نوعي سلسله مراتب اهداف را بنا کند .يك هدف مالي ،هدفي است که
بر اساس پول بيان ميشود .به عنوان مثال ميتوان به کاهش بدهي ،دارايي کافي و حذف يا کمينهسازي ماليات اشاره
نمود .سياستهاي مالي و اعتباري شرکت آلومينيوم المهدي در سال  711مورد تجديد نظر قرار گرفته و بر اساس
دستورالعملهاي موجود ،اهداف استراتژيك مالي اين شرکت عبارتند از:
 .افزايش درآمد از طريق افزايش توليد و فروش بوسيله اتمام طرحهاي توسعه در زمان پيشبيني شده به منظور
تحقق صرفه به مقياس؛
 .ايجاد ارزش افزوده اقتصادي از طريق ايجاد تنوع محصول؛
 .7تامين مالي پروژههاي در دست اجرا جهت تحقق پيشرفت برنامهاي پروژه؛
 .4کاهش هزينههاي توليد از طريق ايجاد زيرساخت؛
 .1کاهش قيمت تمام شده محصوالت از طريق کاهش مصرف انرژي اعم از گاز و برق؛
 .9افزايش نقدينگي از طريق وصول به موقع مطالبات شرکت؛
 .3فروش اعتباري از طريق گشايش اعتبارات اسنادي داخلي؛
 .1پيگيري و وصول بدهيهاي جاري و معوق.
بيان مساله و فرضيات پژوهش
تحقيق حاضر جهت پاسخگويي به مساله اساسي ذيل انجام شده است:


تاکتيك هاي مديريت اعتبار جهت دستيابي به اهداف استراتژيك مالي شرکت آلومينيوم المهدي کدامند؟
سوال تحقيق حالت اکتشافي دارد و پاسخ آن تاکتيك هاي مديريت اعتباري هستند که بر شماري از اهداف

استراتژيك مالي شرکت آلومينيوم المهدي موثر مي باشند .همچنين تاثير ميزان مطالبات حاصل از بكارگيري
تاکتيك هاي مديريت اعتبار بر پيشرفت واقعي يك پروژه در دست اجرا جهت بررسي تحقق يكي ديگر از اهداف
استراتژيك مالي شرکت آلومينيوم المهدي (افزايش درآمد از طريق افزايش توليد و فروش بوسيله اتمام طرحهاي توسعه
در زمان پيشبيني شده به منظور تحقق صرفه به مقياس) بررسي ميگردد؛ بنابراين در پيوند با سوال تحقيق  6فرضيه ذيل
مطرح است:
 .فرضيه اول :استفاده از کاربرگهاي اطالعات حساب و سابقه اعتباري حساب براي جمعآوري اطالعات
خريداران اعتباري شرکت آلومينيوم المهدي بر افزايش وصول مطالبات شرکت اثر دارد.
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 .فرضيه دوم :استفاده از جدول سني حسابهاي دريافتني براي شناسايي حسابهاي دريافتني شرکت آلومينيوم
المهدي موجب افزايش وصول مطالبات شرکت مي گردد.
 .7فرضيه سوم :وصول مطالبات از طريق پيگيريهاي اداري شرکت آلومينيوم المهدي بر افزايش وصول مطالبات
شرکت اثر دارد.
 .4فرضيه چهارم :ايجاد محدوديت از طريق توقف فروش به بدهكاران و اتخاذ سياستهاي سختگيرانه براي
فروش اعتباري شرکت آلومينيوم المهدي موجب افزايش وصول مطالبات شرکت مي گردد.
 .1فرضيه پنجم :استفاده از کاربرگهاي اطالعات حساب و سابقه اعتباري حساب براي جمعآوري اطالعات
خريداران اعتباري شرکت آلومينيوم المهدي بر افزايش نقدينگي شرکت اثر دارد.
 .9فرضيه ششم :استفاده از جدول سني حسابهاي دريافتني براي شناسايي حسابهاي دريافتني شرکت آلومينيوم
المهدي موجب افزايش نقدينگي شرکت مي گردد.
 .3فرضيه هفتم :وصول مطالبات از طريق پيگيريهاي اداري شرکت آلومينيوم المهدي بر افزايش نقدينگي
شرکت اثر دارد.
 .1فرضيه هشتم :ايجاد محدوديت از طريق توقف فروش به بدهكاران و اتخاذ سياستهاي سختگيرانه براي فروش
اعتباري شرکت آلومينيوم المهدي موجب افزايش نقدينگي شرکت مي گردد.
 .6فرضيه نهم :ميزان وصول مطالبات از طريق اعمال تاکتيكهاي مديريت اعتبار بر پيشرفت واقعي پروژه دست
اجراي شرکت آلومينيوم المهدي موثر است.
روش تحقيق و تحليل داده ها
روش تحقيق حاضر توصيفي با جنبه کاربردي ميباشد و شامل دو مرحله ذيل است:
الف) در مرحله اول ابتدا متغيرهاي مستقل يعني تاکتيكهاي مديريت اعتبار و متغيرهاي وابسته يعني اهداف استراتژيك
مالي شرکت آلومينيوم المهدي از طريق مطالعات کتابخانهاي بر روي منابع داخلي و خارجي و اسناد و مدارک شرکت
آلومينيوم المهدي شناسايي گرديدند .سپس دايره مديريت اعتبار تشكيل و تاکتيك هاي مديريت اعتبار جهت شناسايي و
وصول مطالبات بكار گرفته شد .همزمان ميزان وصول مطالبات و ميزان نقدينگي در دو دوره  1ماهه ذيل (پيوست
شماره ) اندازه گيري گرديد:
 دوره اول از فروردين  719تا پايان شهريور  : 713دوره اي که تاکتيكهاي مديريت اعتبار در آن بكار گرفته
نشده است.
 دوره دوم از فروردين  711تا پايان شهريور  : 716دوره اي که تاکتيكهاي مديريت اعتبار در آن بكار گرفته
شده است.
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جهت بررسي نرمال بودن متغيرهاي فرضيههاي تحقيق از آزمون ناپارامتري کولموگروف  -اسميرنوف استفاده شد و در
نهايت با تدوين فرضيات مناسب ،تاثير متغيرهاي مستقل بر وابسته بوسيله آزمون مقايسات زوجي با نمونه هاي جفت شده
بر اساس چك ليست اعمال تاکتيكهاي مديريت اعتبار (پيوست شماره ) از طريق نرم افزار  SPSSبررسي و تفسير
گرديد.
ب) در مرحله دوم با مطالعه ويژگيهاي تاکتيكهاي مديريت اعتبار و بررسي وضع موجود ،يك پروژه از پروژههاي در
دست اجراي شرکت آلومينيوم المهدي جهت بررسي ارتباط بين ميزان وصول مطالبات حاصل از اعمال تاکتيكهاي
مديريت اعتبار و پيشرفت واقعي پروژه انتخاب گرديد.
پس از تشكيل دايره اعتبار در شرکت آلومينيوم المهدي و اتخاذ سياستهاي مديريت اعتبار ،تاکتيكهاي مديريت اعتبار
در دوره  1ماهه دوم (همزمان با اجراي پروژه موصوف) ،جهت شناسايي و وصول حسابهاي دريافتني شرکت بكار
گرفته شد و در نهايت تاثير ميزان وصول مطالبات در زمان بكارگيري اين تاکتيكها بر پيشرفت واقعي پروژه منتخب
براي دستيابي به يكي از اهداف استراتژيك مالي شرکت آلومينيوم المهدي بررسي گرديد .جهت بررسي نرمال بودن
متغيرهاي فرضيههاي تحقيق ،آزمون ناپارامتري کولموگروف  -اسميرنوف بكار گرفته شد .به منظور بررسي تاثير ميزان
وصول مطالبات بر پيشرفت واقعي پروژه نيز از فرضيه سازي و آزمون فرضيه تحقيق به روش ضريب همبستگي استفاده
شد.
روش گردآوري اطالعات تحقيق حاضر ،ترکيبي از روشهاي کتابخانهاي و ميداني است .براي مرحله اول تحقيق نمونه
گيري به روش تصادفي ساده و برآورد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوچران از  61شخص حقيقي و حقوقي بدهكار
به شرکت انجام شد که در نتيجه  39مشتري بدهكار به شرکت آلومينيوم المهدي جهت استخراج ميزان مطالبات وصول
شده از آن ها در دو دوره  1ماهه مشروحه مورد مطالعه قرار گرفتند.
نمونه گيري تصادفي ساده يعني انتخاب نمونه مورد نياز ) (nاز جامعه آماري ) (Nبه گونه اي که هر يك از اعضا شانس
يكسان براي انتخاب شدن داشته باشد.
حجم نمونه =  nو  = 61حجم جمعيت يا جامعه = N
 = /69اندازه متغير در توزيع طبيعي = t = z
 = 0/1درصد توزيع صفت در جامعه = p
 = 0/1درصد افراد فاقد آن صفت در جامعه = q
 = 0/01تفاضل نسبت واقعي صفت در جامعه با ميزان تخمين محقق براي وجود آن در جامعه = d
حجم جمعيت يا جامعه = N
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جدول  - 2نتيجه آزمون همبستگی فرضیه نهم
Correlations
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

براي مرحله دوم تحقيق نيز ،عالوه بر  39نمونه فوق االشاره ،پروژه در دست اجراي ميلهگذاري آند و خردايش باتس که
در زمان اجراي آن ،تاکتيك هاي مديريت اعتبار براي افزايش ميزان وصول مطالبات و در نتيجه تامين مالي پروژه مذکور
جهت تحقق پيشرفت برنامه اي پروژه بكار گرفته شده است ،به عنوان نمونه موردي انتخاب گرديد .نتايج بدست آمده از
بررسي آزمون فرضيههاي تحقيق حاکي از تاثير مستقيم متغيرهاي مستقل (تاکتيكهاي مديريت اعتبار) بر متغيرهاي
وابسته (اهداف استراتژيك مالي شرکت) است و نقدينگي حاصل از وصول مطالبات با استفاده از تاکتيكهاي مديريت
اعتبار موجب تامين مالي پروژههاي در دست اجرا ،جهت تحقق پيشرفت برنامهاي پروژه ميگردد .بديهي است وصول به
موقع مطالبات و بدهيهاي معوق موجب افزايش نقدينگي گرديده و طرحهاي آتي شرکتها را از نظر مالي تضمين
مينمايد.
با توجه به انجام آزمون فرضيههاي تحقيق نتيجه ميگيريم:
 .استفاده از جدول سني حسابهاي دريافتني براي شناسايي حسابهاي دريافتني شرکت آلومينيوم المهدي
موجب افزايش وصول مطالبات شرکت مي گردد.
 .وصول مطالبات از طريق پيگيريهاي اداري شرکت آلومينيوم المهدي بر افزايش وصول مطالبات شرکت اثر
دارد.
 .7ايجاد محدوديت از طريق توقف فروش به بدهكاران و اتخاذ سياستهاي سختگيرانه براي فروش اعتباري
شرکت آلومينيوم المهدي موجب افزايش وصول مطالبات شرکت مي گردد.
 .4استفاده از کاربرگهاي اطالعات حساب و سابقه اعتباري حساب براي جمعآوري اطالعات خريداران
اعتباري شرکت آلومينيوم المهدي بر افزايش نقدينگي شرکت اثر دارد.
 .1استفاده از جدول سني حسابهاي دريافتني براي شناسايي حسابهاي دريافتني شرکت آلومينيوم المهدي
موجب افزايش نقدينگي شرکت مي گردد.
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 .9وصول مطالبات از طريق پيگيريهاي اداري شرکت آلومينيوم المهدي بر افزايش نقدينگي شرکت اثر دارد.
 .3ايجاد محدوديت از طريق توقف فروش به بدهكاران و اتخاذ سياستهاي سختگيرانه براي فروش اعتباري
شرکت آلومينيوم المهدي موجب افزايش نقدينگي شرکت مي گردد.
 .1ميزان وصول مطالبات از طريق اعمال تاکتيكهاي مديريت اعتبار بر پيشرفت واقعي پروژه دست اجراي
شرکت آلومينيوم المهدي موثر است.
نتايج آزمون آماري فرضيههاي تحقيق و جمعبندي يافتههاي حاصل از تجزيه و تحليل آزمون فرضيههاي تحقيق ،بيانگر
دو مطلب ذيل در شرکت آلومينيوم المهدي ميباشد:
 .با توجه به رد فرضيه اول و پذيرفته شدن ساير فرضيات ،نتيجه مي گيريم تاکتيك اول مديريت اعتبار يعني
استفاده از کاربرگهاي اطالعات حساب و سابقه اعتباري حساب براي جمعآوري اطالعات خريداران
اعتباري بر افزايش وصول مطالبات شرکت اثر ندارد ليكن بر افزايش نقدينگي شرکت موثر است ،لذا
تاکتيك هاي مديريت اعتبار جهت دستيابي به اهداف استراتژيك مالي شرکت آلومينيوم المهدي به شرح
ذيل تبيين مي گردند:
 استفاده از کاربرگهاي اطالعات حساب و سابقه اعتباري حساب براي جمعآوري اطالعات خريداران
اعتباري؛
 استفاده از جدول سني حسابهاي دريافتني براي شناسايي حسابهاي دريافتني؛
 وصول مطالبات از طريق پيگيري هاي اداري مانند ارسال فاکتور ،صورتحساب ،برقراري تماس تلفني،
ارسال نامه ،فكس و ايميل و در نهايت انجام مالقاتهاي شخصي؛
 ايجاد محدوديت از طريق توقف فروش به بدهكاران و اتخاذ سياستهاي سختگيرانه براي فروش
اعتباري.
 .با توجه به نتيجه فرضيه نهم ،با افزايش ميزان وصول مطالبات شرکت ،پيشرفت واقعي پروژه ميلهگذاري آند
و خردايش باتس افزايش مييابد؛ يعني نقدينگي حاصل از وصول مطالبات با استفاده از تاکتيكهاي
مديريت اعتبار موجب تامين مالي بخشي از پروژههاي در دست اجرا ،جهت تحقق پيشرفت برنامهاي پروژه
ميگردد .البته بايد در نظر داشت تامين مالي پروژه ،تنها يكي از عوامل نزديك شدن پيشرفت واقعي پروژه
به پيشرفت برنامهاي پروژه در ماه ميباشد؛ عوامل خارجي و داخلي نظير عوامل اقتصادي ،سياسي،
تكنولوژيكي ،جهاني و  ...نيز بر تحقق پيشرفت برنامهاي پروژه موثرند.
بنابراين بكارگيري تاکتيكهاي مديريت اعتبار موجب افزايش ميزان وصول مطالبات و در نتيجه افزايش نقدينگي
ميگردد؛ در نهايت تزريق به موقع و کافي نقدينگي به پروژههاي در دست اجرا و تكميل طرحهاي توسعه در زمان
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پيش بيني شده ،منجر به افزايش توليد و در نتيجه تحقق صرفه به مقياس خواهد شد و دو هدف استراتژيك مالي ديگر
يعني ) تامين مالي پروژههاي در دست اجرا جهت تحقق پيشرفت برنامهاي پروژه و ) افزايش درآمد از طريق افزايش
توليد و فروش بوسيله اتمام طرحهاي توسعه در زمان پيشبيني شده به منظور تحقق صرفه به مقياس ،خواهد شد.
پيشنهادات
با توجه به نتايج تحقيق و نيز مطالعات و بررسي هايي که از مقاالت مختلف داخلي و خارجي جهت تدوين اين پژوهش به
عمل آمده است ،پيشنهادهايي به شرح زير ارايه ميگردد:
الف) پيشنهادهاي کاربردي:
 .بكارگيري تاکتيكهاي مديريت اعتبار با در نظر گرفتن سياستهاي صحيح مديريت اعتبار در شرکتهاي
صنعتي ،توليدي و سرمايهگذاري توصيه ميگردد.
.

بكارگيري دايره اعتبار به عنوان بخشي مجزا به صورت يكي از قويترين حلقههاي زنجيره امور مالي در
شرکتهاي صنعتي ،توليدي و سرمايهگذاري جهت دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده اين دايره پيشنهاد
ميگردد.

ب) پيشنهاد جهت انجام تحقيقهاي آتي:
 .پيشنهاد ميگردد تحقيق مشابه با در نظر گرفتن محدوديتها در جمعآوري اطالعات سالهاي متمادي،
جهت مقايسه تاثير تاکتيكهاي مديريت اعتبار صورت پذيرد.
 .توصيه ميگردد تحقيق مشابه در شرکتهايي که امكان ايجاد دايره اعتبار به عنوان بخشي مجزا از امور مالي
وجود دارد ،انجام شود.
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