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 فروش رشد و مدت کوتاه های تجاری، بدهی اعتبار تأثیرات بررسی
 

 ینیعارف خوشرومع

 .ایران زاهدان، هاتف، عالی آموزش موسسه حسابداری، گروه

 

 چکیده

 و کاال شرکت یک که آید می وجود به زمانی اعتبار. است مدت کوتاه مالی تأمین منبع ترین مهم تجاری، اعتبار و اعتباری رتبه

 اعتباری رتبه دیگر، عبارتی به. نماید پرداخت آن را پول معامله زمان در اینکه بدون کند، می دریافت کنندگان عرضه از ار خدمات

 وجه که دهد می اجازه خریدار به فروشنده آن موجب به که فروشنده و خریدار بین که گیرد می شامل تجاری اعتبار اساس بر

 هستند، تجاری شرکای و ها بانک عمدتاً شرکت یک مالی کنندگان تأمین. نماید اختپرد تأخیر با را شده خریداری کاالهای

 مالی منابع های نظریه پایه بر و شود می استفاده توسعه درحال و یافته توسعه کشورهای در گسترده صورت به تجاری اعتبار

 بازار، قدرت تئوری در شود می ها شرکت توسط یبانک وام گرفتن مانع جایگزین، مالی منابع تئوری. است بازار قدرت و جایگزین

 برتری شرکت نمایند.مدیران می کمک ها شرکت فروش بردن باال به تجاری، اعتبار و اعتباری رتبه افزایش با اعتباردهندگان

 بر توجهی قابل نقش توانند می مختلف های استراتژی و کارها راه کارگیری به با بنابراین دارند، سهامداران سایر به نسبت اطالعاتی

انجام شد  مدت و رشد فروش کوتاه یها یبده ،یاعتبار تجار تأثیرات یبررستحقیق حاضر با هدف  .باشند داشته اعتباری رتبه

 ی براعتبار تجارتوجه به ادبیات موجود در تحقیقات مشابه و سوابق مرتبط، نتایج نشان داد  باکه تحقیقی توصیفی بود و 

 معناداری دارد.  تأثیر مدت و رشد فروش هکوتا یها یبده

 

 مالی تأمینو  فروش، مدت کوتاه یها یبده ،یاعتبار تجارهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

 سررسید با نوع دو به زمانی ساختار اساس بر که باشند می ها شرکت برای سازمانی برون مالی تأمین منابع ترین مهم از ها بدهی 

( مدت کوتاه های بدهی) بدهی کوتاه سررسید. شوندمی تقسیم( سال یک از بیشتر) بلند سررسید و( لسا یک از کمتر) کوتاه

 که است مکانیزمی مدت کوتاه بدهی(. 2421 ،و همکاران 1وانگ) نماید اعمال مدیران رفتار روی انضباطی نقشی تواند می

 دیدگاه از. دهد کاهش را مدیران و اعتباردهندگان ان،سهامدار بین نمایندگی های هزینه و اطالعاتی تقارن عدم تواند می

 را بدهی کوتاه سررسید مثبت، فعلی ارزش خالص با های پروژه با های شرکت اطالعاتی، تقارن عدم شرایط تحت گیرندگان، قرض

 در را بهتری قیمتی ایطشر توانند می ها آن اینکه بر مبنی بازار، به مثبت  عالمتهای فرستادن با ها شرکت این. دهند می ترجیح

 عدم شرایط در دهندگان، قرض منظر از. دهند می کاهش را اطالعاتی تقارن عدم مشکالت کنند، کسب بعدی های وام تمدید

 ،2مورو و تانگ) است بلندمدت بدهی از تر مناسب مدت کوتاه بدهی از استفاده شرکت، بر نظارت منظور به اطالعاتی، تقارن

 به منتج مدت، کوتاه های بدهی دیگر، عبارت به. سازد می فراهم را مدیران بهتر کنترل بدهی، ررسیدس شدن کوتاه(. 2424

 در را شرکت عملکرد توانند می و کنند می برقرار گیرندگان قرض با نزدیکی ارتباطات دهندگان قرض. شوند می  مجدد مذاکرات

(. 2448 ،5پناس و مولینا-اورتیز) نمایند تعدیل یا کنند، تجدید را دقراردا آیا بگیرند تصمم سپس کنند، تعیین دوره اولین طول

 کنترلی، کار و ساز عنوان به مدت، کوتاه های بدهی به دهندگان قرض باال، مالی گزارشگری کیفیت با یافته، توسعه کشورهای در

 کیفیت که توسعه، حال در کشورهای در و ظهور نو بازارهای در اما. داشت خواهند نیاز کمتر مدیران رفتار بر نظارت جهت

 برای معتبری جایگزین تواند می مدت، کوتاه های بدهی دارد، اطالعاتی تقارن عدم کاهش در تری رنگ کم نقش مالی گزارشگری

 ها بانک همچنین،(. 2414 ،4بالستا و گماریز-کوتیالس) باشد گذاری سرمایه کارایی و مدیران بر نظارت منظور به اعتباردهندگان

 که دارند تمایل آنها. کنند می استفاده دارند، بیشتری کنترل که هایی شرکت برای تر پایین غیرقیمتی وامی قراردادهای از

 طلب مشتری از بیشتری وثیقه ارزش و کرده فراهم تری پایین و مدت کوتاه های وام ببندند، ها وام برای محکمی قراردادهای

 اثرگذار بانکی وام قراردادهای بر تواند می نیز ها دارایی وثیقه ارزش مانند غیرقیمتی عوامل وام، قیمت بر عالوه بنابراین،. کنند

 (.2418 همکاران، و 3لین) باشد

 و کاالها خریدار، دهد می اجازه که است طرف دو بین آور الزام توافقی تجاری، اعتبار قرارداد هر قانون، دیدگاه از دیگر، سوی از

 درج ترازنامه در جاری بدهی یک قالب در را تجاری اعتبار و کرده دریافت کننده، تأمین به آن وجه پرداخت از قبل را خدمات

 در دارایی یک عنوان به و است دریافتنی اسناد و ها حساب در گذاری سرمایه شده، اعطا تجاری اعتبار کننده، تأمین دیدگاه از. کند

 دریافت برای پولی مشتری تا نیست نیازی که است این تجاری اعتبار (. مزیت1531 ،نعمتی و افالطونی) شود می ظاهر ترازنامه

 آینده در زمانی نقاط در را پول این مشتری و شود می ایجاد مشتری ترازنامه در پرداختنی یا بدهی حساب و بپردازد کاال

 اعتبار بنابراین،. گرفت نظر در نقد پول نجایگزی عنوان به را دریافتنی های حساب توان می خصوص این در. کند می پرداخت

 مقرر تاریخ آخرین در را مبلغ و دهد تخفیف شرکت اگر. گرفت نظر در مدت کوتاه داری سرمایه ابزار عنوان به توان می را تجاری

 های هزینه ،کند موکول مقرر موعد از بعد به را خود پرداخت شرکتی اگر. باشد داشته وجود فرصت هزینه توان می کند پرداخت

 نگاه از درنتیجه،... .  و رفته دست از نقدی تخفیف هزینه پرداخت، دیرکرد جریمه نظیر هایی هزینه. شد خواهد متقبل را زیادی

                                                           
1  -  Wang 
2  -  Tang and Moro 
3  -  Ortiz-Molina and Penas 
4  -  Cutillas Gomariz and Ballesta 
5  -  Lin 
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 داشته خود بازپرداخت تعهدات با مواجهه برای نقدینگی باید کنند می استفاده تجاری اعتبار از که هایی شرکت احتیاطی، انگیزه

 شمار به متوسط و کوچک های شرکت برای مدت کوتاه مالی تأمین منبع یک تجاری ( اعتبار1534 مهدوی، و نیا طالب) باشند

 (.2415 همکاران، و 6سیفرت) رود می

 در گذاری سرمایه. شود می ایجاد دارند، تأخیر کاال کنندگان تأمین به خود های پرداخت در خریداران اینکه دلیل به تجاری اعتبار

 کمک بازار سهم افزایش طریق از شرکت ارزش به دو هر که آنجایی از باشد، می ای سرمایه های دارایی مشابه جاریت اعتبار

 تأثیر تحت ها شرکت عملکرد تئوری، نظر از. دهد افزایش را شرکت فروش است ممکن تجاری اعتبار اعطای همچنین،. کنند می

 استفاده سودآوری و فروش افزایش منظور به تجاری اعتبار از ها شرکت. گیرد یم قرار مشتریان به شده اعطا تجاری اعتبار میزان

 را تجاری اعتبار میزان بانکی، های وام اخذ در کاهش دادند نشان( 2443)  همکاران و بوگیاس(. 2411 ،1موس ابوهم) کنند می

 منابع سایر با مقایسه در تجاری اعتبار از دهاستفا اند، مواجه مالی های محدودیت با که هایی شرکت برای. داد خواهد افزایش

 سوال-مارتینز) کنند تحمل را مالی تأمین نوع این ضمنی هزینة باید خریداران که آنجا از حال، این با. است تر ساده مالی تأمین

 از توان می باشد، هنداشت وجود تری ارزان و بهتر جایگزین هیچ اگر و است انتخاب یک تنها تجاری اعتبار ،(2414 همکاران، و

 (.2421 ،8پنا کاردوزو) برد بهره آن

 با های شرکت بنابراین،. شود موجودی مدیریت هزینه و عملیاتی هزینه افزایش باعث است ممکن ناپایدار محصول تقاضای

 اعتبار سیاست (کردن سفت) کردن سست طریق از تقاضا در نوسان از اجتناب منظور به تجاری اعتبار از عملیاتی، های انگیزه

 طول در ثابت های دارایی در حد از بیش گذاری سرمایه یا فروش، دادن دست از جای به ها شرکت. کنند می استفاده تجاری

 اینکه، نهایت در(. 2411 موس، ابوهم) دهند می کاهش را دریافتنی های حساب در گذاری سرمایه باال، تقاضا با های دوره

 پشتیبانی منظور به مجبورند درنتیجه و هستند بانک طریق از اضافی مالی تأمین به دسترسی پی در معموالً ضعیف های شرکت

 (. 2424 مورو، و تانگ) کنند تکیه کنندگان تأمین به خود رشد از

 

 ادبیات و پیشینه تحقیق -2

 اعتبار تجاری  2-1

مالی بیرونی است. این اعتبار کوتاه مدت توسط  تأمینمالی سرمایه در گردش و از منابع  تأمیناعتبار تجاری یک منبع مهم 

گردد، معموال بدون های عادی کسب و کار به منظور افزایش فروش به خریداران اعطا میکنندگان کاال و خدمات در دورهتامین

تواند کاالیی را گیرد. در حقیقت اعتبار تجاری توافقی است که بر مبنای آن یک مشتری میوثیقه بوده و بهره به آن تعلق نمی

به حساب )بدون پرداخت پول( خریداری نماید و مبلغ آن را در تاریخی پس از تاریخ خرید به فروشنده بپردازد )رمضانی و 

دهد. (. اعتبار تجاری در اصل اعتباری است که یک شرکت برای خرید کاال و خدمات به شرکت دیگر می1533همکاران، 

شود تا بدهی خود را بپردازد( براساس رویه رایج در آن د روزی که به مشتری فرصت داده میبنابراین مدت زمان اعتبار )چن

گردد. در هر حال شرکت باید برای هر مشتری حداکثر سقف صنعت و با توجه به نحوه عملکرد رقبای تجاری تعیین می

ق افزایش اعتبار به مشتریان، کاالهای خود را به (. زمانی که شرکتی از طری1538 فقیه زاده و میرزایی،اعتباری را تعیین کند )

یابد. زمانی بدهی به  های دریافتنی شرکت )که بخشی از دارایی جاری در ترازنامه است( افزایش می رساند،  حساب فروش می

                                                           
6  -  Seifert 
7  -  Peña Cardoz 
8  -  
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امه شرکت( ثبت های پرداختنی )در ترازن آید که شرکت با استفاده از اعتبار تجاری کاالیی را بخرد و آن را در حساب وجود می

 کند.

 گردد:  در شرایط اعتبار، نکات زیر مشخص می

نامند. زمانی که شرکتی در طی یک ماه چندین  ( زمان  شروع دوره اعتبار: غالباً زمان شروع دوره اعتبار را تاریخ فاکتور می1

. یعنی آخرین روز ماهی که ها را پایان ماه تعیین کند کند، شرکت فروشنده ممکن است تاریخ همه فروش نوبت خرید می

 چندین نوبت خرید در آن صورت گرفته است را تاریخ شروع دوره اعتبار در نظر بگیرد. 

شود تا  زمانی است که  به خریدار داده می شود، مدت ( زمان پرداخت خالص صورتحساب: این دوره که  بر حسب روز بیان می2

 خالص یا کل مبلغ صورتحساب را  بپردازد. 

شده را  خفیفات نقدی: گاهی اوقات شرکت فروشنده، درصد معینی از صورتحساب خریدارهایی که وجوه کاالهای خریداری( ت5

 (.1586کند )جهانخانی و پارسیان،  کنند، به عنوان تخفیف کسر می سریعاً پرداخت می

دهنده یکی از اشکال مهم اعتبار  شانزمان است و ن مالی و هم تأمینطور که گفته شد، اعتبار تجاری از جمله منابع  همان

بازرگانی است. اعتبار تجاری در زمانی به شرکت خریدار داده خواهد شد که شرکت فروشنده برای خریدار یک خط اعتبار باز 

. شود و معموالً بدون دریافت وثیقه و با تضمین است گونه اعتبارات به صورت غیر رسمی به خریداران داده می کرده باشد. این

مالی  تأمینمدت  های کوتاه ها بدان وسیله برای دوره هایی است که شرکت استفاده کردن از اعتبارات تجاری از جمله روش

 (.1534کنند )صابرنوچمنی،  می

 درواقع. شود می تعریف هایشان بدهی وفرع اصل پرداخت مالی توانایی ازلحاظ ها شرکت بندی درجه عنوان به اعتباری، بندی رتبه

 های هزینه تأثیر و خاص شرکت یک به اعطایی وام وفرع اصل دریافت در را اعتباردهندگان ریسک میزان اعتباری بندی بهرت

 را خدمات و کاال شرکت یک که آید می وجود به زمانی تجاری اعتبار(. 1538 موسوی،) دهد می نشان گیرنده وام بر را استقراض

 توافقی تجاری اعتبار دیگر، عبارتی به. نماید پرداخت را آن پول معامله زمان در اینکه بدون کند، می دریافت کنندگان عرضه از

 تأخیر با را شده خریداری کاالهای وجه که دهد می اجازه خریدار به فروشنده آن موجب به که فروشنده و خریدار بین است

 بررسی را خود مشتریان وضعیت بفروشند، اعتباری صورت به  را خود کاالهای دارند قصد فروشندگان که زمانی. نماید پرداخت

 خرمی، جعفری) خیر یا باشند می مقرر موعد در خود های بدهی پرداخت به قادر مشتریان آیا که کنند تعیین تا کنند می

1533.) 

 

 تجاری اعتبار مزیت 2-2

 یا بدهی حساب ثبت طریق از و تنها دبپرداز کاال دریافت برای پولی مشتری نیست نیازی که است این تجاری اعتبار مزیت

 های حساب توان می خصوص این در. کند پرداخت آینده، در را پول این تواند می وی و ایجاد، مشتری ترازنامه در پرداختنی

 در مدت تاهکو داری سرمایه عنوان ابزار به توان می را تجاری اعتبار بنابراین گرفت؛ نظر در نقد پول جایگزین عنوان به را دریافتنی

 اگر. باشد داشته وجود فرصت هزینه توان می پرداخت کند مقرر تاریخ آخرین در را مبلغ و دهد تخفیف شرکت اگر. گرفت نظر

 جریمه نظیر هایی هزینه. شد خواهد متقبل را زیادی های کند، هزینه موکول مقرر موعد از بعد به را خود پرداخت شرکتی

 تجاری اعتبار از که هایی شرکت احتیاطی، انگیزه نگاه از درنتیجه، ... رفته و ازدست نقدی تخفیف هزینه پرداخت، دیرکرد

 (.1533نرگسی خجسته، باشند ) داشته خود بازپرداخت تعهدات با مواجهه برای نقدینگی باید کنند می استفاده
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 یا حساب بدهی و بپردازد کاال دریافت برای پولی مشتری تا نیست نیازی که است این تجاری اعتبار های یکی دیگر از مزیت

 خصوص این در. کند می آینده پرداخت در زمانی نقاط در را پول این مشتری و شود می ایجاد مشتری ترازنامه در پرداختنی

 (.1533گرفت )مرادی،  در نظر نقد پول جایگزین عنوان به را دریافتنی های حساب توان می

 

 بدهی 2-3

منافع اقتصادی که در آینده احتماالً به دلیل تعهدات فعلی واحد انتفاعی از دست خواهد رفت. از دست  اند از عبارت ها یبده

یا ارائه خدمت به سایر اشخاص در آینده، به دلیل مبادالت یا رویدادهای گذشته  ها ییرفتن منافع اقتصادی از طریق انتقال دارا

(: بدهی شامل 4البته طبق بیانیه هیئت اصول حسابداری )بیانیه شماره  (.1444، و اسالمی )خطی دیزآبادی ردیپذ یانجام م

 ها یشوند. دلیل این تعریف از بده یریگ طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه تعهدات اقتصادی یک شرکت که

 .شدند یدیر بدهکار ثبت مرفتاری این بود که در الگوی سنتی حسابداری مقادیر بستانکار پس از مقا بر اساس دیدگاه

 گزارش کردن یک بدهی به عوامل زیر بستگی دارد.

(. شناسایی یا ثبت یک گردد یرویداد تلقی م نتری مهمگرفته که  اهمیت شناسایی یا ثبت طرف دیگر رویداد مالی )هزینه تعلق 

 خاص به وسیله شرکت یها ییزبان یا دریافت دارا

 

 جاری غیر و جاری های بدهی  2-4

 شود یم یبند طبقه . یک بدهی زمانی به عنوان بدهی جاریشوند یبه دو نوع بدهی جاری و بدهی بلندمدت تقسیم م ها یبده

است تسویه شود.  تر یکه انتظار رود طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یا ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه، هر کدام طوالن

 یها یظرف مدت یک سال از تاریخ ترازنامه به دین حال تبدیل شود جزء بده رود یبلندمدت که انتظار م یها یهمچنین بده

 (.14)استاندارد حسابداری شماره  شود یتوضیحی ارائه می ها ادداشتیو توضیحات کافی در این مورد در  یبند جاری طبقه

. چنانچه شود یی ثابت گفته مکه سررسیدش معموالً بیش از یک سال باشد، بدهی بلندمدت یا بده ییها یهمچنین بده

، امیر حسینی و همکاران) شوند یجاری تبدیل م یها یبلندمدت به یک سال یا کمتر کاهش یابد، به بده یها یسررسید بده

1536.) 

جاری یا ایجاد یک بدهی دیگر طی یک  یها ییاز محل دارا رود یجاری تعهداتی هستند که به طور معقول انتظار م یها یبده

 (.1534 ،ترشیزی و سعیدیادی عملیات یا طرف یک سال تسویه شوند )چرخه ع

 

 جاری و غیر جاری یها یانواع بده 2-5

 جاری یها یالف: انواع بده

از عقد قرارداد، توافق، یا  ها یکه مبلغ و سررسیدشان مشخص است. این گونه بده ییها یقطعی: یعنی بده یها یبده -1

 اند از: عبارت و شوند یالزامات قانونی ناشی م

 یپرداختن اسناد 

 پرداختنی تجاری یها حساب 

 سود سهام پیشنهادی یا پرداختنی 
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 آتی یها و اقالم بستانکار انتقالی به دوره ها افتیها، پیش در سپرده 

 ناشی از تعهدات قطعی خرید یها یبده 

 افتهی تحقق یها نهیناشی از هز یها یبده 

 مرتبط با حقوق و دستمزد یها یبده 

 مدیران سهم ها رابطه مشخصی با نتیجه عملیات دارد مانند تعهدات مربوط به پاداش و معینی که مبلغ آن یها یبده -2

کاال و خدمات  فروش شیپ ها باید برآورد شوند مانند ذخیره مالیات بر درآمد، تضمین فرآورده معینی که مبلغ آن یها یبده -5

 .(1536، همکاران امیرحسینی وو جوایز پرداختی به مشتریان )

 احتمالی یها یبده -4

 غیر جاری یها یب: انواع بده 

 کرد. یبند غیر جاری دسته یها یزیر به عنوان بده یها یبده

 بلندمدت سپرده پرداختنی -4ودایع پرداختنی بلندمدت  -5اسناد بلندمدت پرداختنی  -2وام بلندمدت پرداختنی  -1

 

 ها بدهی گیری اندازه مبنای 2-6

و  یریگ اندازه ،شود یاساساً بر مبنای ارزش فعلی مبالغی که در سررسید پرداخت م ها ینظر چارچوب نظری، کلیه بدهاز 

تسویه شود. از آنجا که  جاری این مبلغ معادل ارزش اسمی است که در سررسید باید یها ی. در مورد بدهشود یگزارش م

ها تفاوت اندکی داشته و معموالً قابل  ، ارزش فعلی با مبلغ اسمی آنباشند یمدت م جاری دارای سررسیدی کوتاه یها یبده

(. همچنین مبنای 1584)همتی،  شوند یجاری به ارزش سررسید گزارش م یها یاهمیت نیست. به همین دلیل بده

 .باشد یم شده نیجاری سود تضم غیر جاری، ارزش فعلی تنزیل شده بر اساس نرخ یها یبده یریگ اندازه

 

 فروش شدر 2-7

 در. کنند می تعریف است گرفته شما خدمات و کاال خرید به تصمیم که شخصی به کمک فرآیند را فروش ساده تعریف در

 سازنده تعامل یک خود های مهارت و ابزارها از استفاده با شرکت سفیر عنوان به ویزیتور یا بازاریاب فروشنده، تر کامل تعریفی

 ادراکی، مهارت سه به باید فروش انجام برای(. 1538 موسوی،) میگویند فروش آن به که ندک می برقرار شرکت و مشتری بین

 در درست تصمیم و بینی پیش تحلیل، شناخت، درک، شامل ادراکی مهارت. کرد توجه تخصصی ـ فنی و انسانی ـ ارتباطی

 و ترغیب سازی، همراه ها، دل در نفوذ و تأثیر شامل ارتباطی ـ انسانی مهارت. است معامله طرفین و بازار مختلف عناصر مورد

 مهارت و تخصص محصول، مهندسی فنی های ویژگی با آشنایی را تخصصی ـ فنی مهارت است. فروش فرآیند بر گذاشتن تأثیر

 پی در بیشتر ها شرکت بیستم قرن اوایل در. است بحث قابل مشتری و شرکت زاویه دو از فروش. میگویند فروشنده شغل

 رقابت افزایش و بازارها رشد با اما بود؛ درآمدزایی دقیقاً فروشنده تربیت و فروش از هدف لحاظ همین به و بودند سازیدرآمد

 باید کنیم عمل موفق فروش در بخواهیم اگر رو این از. است شده مطرح مشتری زاویه از بیشتر فروش امروزی بازاریابی در

 شود می ناپذیر اجتناب شکست شک بی کنیم عمل این از غیر اگر. کنیم نگاه منافع یهزاو از و کرده درک را مشتری های دیدگاه

 (2418 مورفی،)
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 فروش رشد هایاستراتژی 2-8

 تحقق به قادر تر کم شرکت یک های محصول -بازار و فعالیت واحدهای آتی سودهای و ها فروش شده بینی پیش مجموع اغلب،

 یا بشود اش، فعلی های فعالیت ادامه با خواهد، می شرکت که آنچه بین. نیست شرکت نآ بلندمدت در رشد و سودآوری اهداف

 شرکت رشد باالی نرخ با بازارهای از برخی زیرا نیست آور تعجب مسئله این. دارد وجود شکافی و فاصله شود می واقعاً که آنچه

 برای لذا،. یابد می کاهش زمان گذشت با نیز سودآور و غبال های فعالیت از برخی اهمیت و رسند می بلوغ مرحله به زمان طول در

 شرکت توسعه فرآیند هدایت برای استراتژی یک طراحی درباره باید می مدیریت آینده، در شرکت رشد منشأ و سرچشمه تعیین

 های فعالیت توسعه: کند استفاده زیر روش دو از یکی از باید لزوماً آینده در رشد به دستیابی برای شرکت یک. بگیرد تصمیم

 خریداری طریق از یا ها فعالیت داخلی توسعه یا طریق دو از جدید های فعالیت انجام و هایش فعالیت کردن متنوع با اش فعلی

 (.1531 سفلی، ایری وحیدی) دیگر شرکت یک

 

 موجود های محصول -بازار نفوذ افزایش طریق از توسعه 2-9

 همچون است اعمالی مستلزم امر این انجام. است موجود بازارهای از شرکت سهم دادن افزایش شرکت، یک توسعه برای راه یک

 در پیشبرد و تبلیغات روی بر تر بیش گذاری سرمایه و ها هزینه صرف و ها قیمت و ها هزینه کاهش خدمات، یا کاالها در بهبود

 مشابه های گروه وب، های گذرگاه با که این ضمن نمود، پیروی اقدامات این از ترکیبی از آمازون اینترنتی شرکت. رقبا با مقایسه

 در شرکت توانایی اقداماتی، چنین سنگین مخارج البته بدهد، گسترش را خود بازار تا داد تشکیل هایی ائتالف ها آن مانند و

 زیرا است، ماتریس نای در استراتژی ترینکم ریسک بازار به نفوذ استراتژی. انداخت تأخیر به و داد کاهش را شدن سودآور

 که زمانی استراتژی این. شود می متحمل را تحول و تغییر کمترین و بندد می کار به را اش فعلی های توانایی از بسیاری شرکت،

 بازار - فعلی محصول استراتژی همان) آن بر بیشتر تمرکز با زیرا است، مناسب استراتژی یک احتماالً است، رشد حال در بازار

 مقابل در اما باشند؛ رسیده ظرفیتشان حداکثر به رقبا که بدانیم اگر مخصوصاً. دهیم افزایش را بازارمان سهم توانیم می( فعلی

 و باسطی راد) نباشد صحیح تصمیمی استراتژی این شاید باشد، داشته وجود قدرتمند رقبای یا باشد اشباع به رو بازار اگر

 (.1533 یزدانی،

 

 سوابق تحقیق

 بهادار اوراق بورس های شرکت در فروش رشد و سهام بازده بر تجاری اعتبار تأثیر بررسی» عنوان با پژوهشی ،(1444) اکبریان

 رشد همچنین و سهام آتی بازده و سهام غیرعادی زدهبا تجاری اعتبار که میدهد نشان تحلیل انجام دادند. نتایج «تهران

 بین رابطه بر نهادی مالکیت تأثیر بررسی » عنوان با پژوهشی ،(1444) کارانبیکی و هم .دارد دار معنی رابطه فروششرکتها

 «تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در سهام رشد فروش و خرید پیشنهادی قیمت تفاوت و تجاری اعتبار

 قیمت تفاوت بر تجاری اعتبار * نهادی مالکیت بین معناداری و مستقیم رابطه دهندهنشان پژوهش انجام دادند. نتایج

 هاشرکت در نهادی مالکیت چه هر که است موضوع این بیانگر موضوع این. دهدمی نشان را سهام فروش و پیشنهادی خرید

 شرکت در فروش و خرید پیشنهادی قیمت تفاوت افزایش به منجر لذا شود،می استفاده بیشتر تجاری اعتبار یابد، از افزایش

 و غیرعادی نقدی جریان بین رابطه بر مالی محدودیت تأثیر بررسی» عنوان با پژوهشی در ،(1533) رودباری شیدادا.گرددمی

 جریان بین مثبت و معناداری رابطه دادن که نشان «تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در بدهی ظرفیت
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 نقد وجه جریان ضرب حاصل متغیر بین معناداری رابطه ینهمچن و. دارد وجود ها شرکت بدهی ظرفیت و غیرعادی نقد

 و تجاری اعتبار بین ارتباط» عنوان با پژوهشی ،(1531) اسدی .ندارد وجود بدهی ظرفیت با مالی محدودیت در غیرعادی

 از نیز وی پژوهش این در استفاده مورد های داده. داد انجام «تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در سودآوری

 و تانگ .دارد معناداری و منفی ارتباط شرکت سودآوری با تجاری اعتبار که داد نشان نتایج. باشد می ترکیبی های داده نوع

 «پرداختنی های حساب و مدت کوتاه بدهی بین رابطه بررسی: چین در تجاری اعتبار» عنوان با پژوهشی در ،(2424) مورو

. شود می مالی تأمین پرداختنی های حساب هم و بانکی اعتبار هم طریق از دریافتنی های حساب و سهام در افزایش که دریافتند

 اثر بیانگر پژوهش نتایج همچنین،. شوند می یکدیگر جایگزین پرداختنی، های حساب و بانکی اعتبار که داد نشان نتایج عالوه، به

 معموالً ضعیف های شرکت که باشد دلیل این به است ممکن موضوع این. باشد می ضعیف های شرکت میان در قوی جایگزینی

 به خود رشد از پشتیبانی منظور به مجبورند درنتیجه و هستند بانک طریق از اضافی مالی تأمین به دسترسی پی در

 و نقد وجه یلتبد مختلف های چرخه در پرداختنی های حساب و بانکی اعتبار بین جایگزینی اثر. کنند تکیه کنندگان تأمین

 استفاده با سهام قیمت همزمانی بر تجاری اعتبار تأثیر بررسی به پژوهشی در( 2413)  هو و لیو.باشد می قوی شرکت، نقدینگی

 با های شرکت که داد نشان پژوهش نتایج. پرداختند چین در 2441-2413 زمانی دوره طی شرکت-سال مشاهده 14388 از

 می چین در تجاری اعتبار اطالعاتی محتوای بیانگر موضوع این که دارند کمتری سهام قیمت همزمانی بیشتر، تجاری اعتبار

 اعتبار بین رابطه بر کنندگی تعدیل نقش مشتری تمرکز و ای رسانه پوشش پژوهش، های یافته اساس بر این، بر عالوه. باشد

 را سهام قیمت همزمانی بر تجاری اعتبار تأثیر است ممکن باالتر ای رسانه پوشش. کند می ایفا سهام قیمت همزمانی و تجاری

 در شرکت خاص اطالعات افشای باشد، می کننده تأمین-مشتری بلندمدت رابطه گواه که باالتر مشتری تمرکز اما. کند تضعیف

 و شو .کند می تقویت را سهام قیمت همزمانی و تجاری اعتبار بین منفی رابطه و کند می تسهیل را تجاری اعتبار با رابطه

 تولیدی های شرکت از شواهدی: تجاری اعتبار بر شرکت اجتماعی مسئولیت تأثیر» عنوان با پژوهشی در( 2424)  همکاران

. دارد شکل U رابطه تجاری اعتبار با شرکت اجتماعی مسئولیت عملکرد که به این نتیجه رسیدند «چینی کوچک و متوسط

 .کند می تعدیل منفی طور به را شکل منحنی رابطه این مالی منابع و شرکت زهاندا که داد نشان نتایج این، بر عالوه

 اعتبار که مالی دریافت های محدودیت و شرکت سودآوری تجاری، اعتبار» عنوان با پژوهشی در( 2413)  همکاران و هوانگ

 موضوع این. باشد می معکوس کلش-U رابطه دارای ها شرکت سودآوری با پرداخت قابل تجاری اعتبار و دریافت قابل تجاری

. باشد می برقرار تعادل آنها سودآوری حداکثرسازی های هزینه و منافع بین که است تجاری اعتبار بهینه سطح یک وجود بیانگر

 سطح به ممکن حد تا که باشند تجاری اعتبار گذاری سرمایه از سطحی نگهداشتن در سعی بایستی مدیران نتایج، اساس بر

. کنند جلوگیری باشد، می بهینه سطح از شدن دور از ناشی که سودآوری کاهش از بتوانند طریق این از تا شود یکنزد بهینه

. هستند حساس ها شرکت مالی های محدودیت به نسبت تجاری اعتبار بهینه سطح که داد نشان پژوهش این نتایج این، بر عالوه

 کمتر، مالی های محدودیت با های شرکت به نسبت بیشتر، مالی های محدودیت با های شرکت در بهینه سطح خاص، طور به

 .باشد می تر پایین

 

 نتیجه گیری  -3

 ولی دارد مولد اقتصادی های فعالیت برای مالی تأمین و سرمایه بازار تجهیز در ای سازنده و کننده تعیین نقش بهادار اوراق بازار

 اجتماعی های نا آرامی و ها بحران گاه و اقتصادی های گیری تصمیم سیاسی، عوامل .است پذیر آسیب بسیار بازار این وجود  با این
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 در است مسلم آنچه. سازد روبرو هنگفتی های زیان و ضرر با را بازار این در گذاران سرمایه و کند متشنج را سهام بازار تواند می

 شوک و تشنج هرگونه نیست برخوردار الزم کارایی و اییپوی تحرک، از هنوز سرمایه بازار ایران نظیر توسعه  درحال کشورهای

 حجم تغییرات مانند مدیران های سیاست اتخاذ دیگر طرف  از. سازد مبهم را گذاری سرمایه روند تواند می بازار این در اقتصادی

 شده متغیرها در عمده ساناتنو ایجاد باعث که دلیل این به باشد می العاده فوق اهمیت دارای ها شرکت در...  و مناسب نقدینگی

 و دارد شرکتی هر تجاری های فعالیت در اساسی نقش تجاری داد. اعتبار خواهد قرار تأثیر تحت را ها شرکت اعتباری رتبه و

 مالی تأمین ابزار یک و است شرکت به اعتبار دهندگان و کنندگان تأمین اعتماد میزان دهنده نشان شرکت در تجاری اعتبار

 از را خود موردنیاز خدمات و کاال نقد وجه پرداخت بدون خوب تجاری اعتبار دارای های شرکت. شود می محسوب تمد کوتاه 

 تسهیالت اعطای به اقدام شرکت تجاری اعتبار بررسی با اعتباردهندگان سایر و ها بانک و کنند می دریافت کنندگان تأمین

 طرفی، باشد. از می تجاری اعتبار توسعه جهت در ها شرکت برای ای  نگیزها عملیاتی، هزینه کاهش این، بر عالوه نمایند. می

 خصوص به شرکت های هزینه بر توجهی قابل تأثیر و سازد می را شرکت سرمایه ساختار بدهی، انواع ترکیب و مقدار انتخاب

 مرتبط اقتصادی عوامل های یزهانگ و رفتار از تأثیرپذیری طریق از شرکت سرمایه ساختار همچنین،. دارد مالی های هزینه

 به. دارد شرکت اقتصادی اهداف و سودآوری تعیین در ای کننده تعیین نقش بدهی، صاحبان و مدیران سهامداران، یعنی شرکت

 است. بوده مختلفی و متنوع تحقیقات موضوع جهت همین

 

 

 پیشنهادات -4

 با توجه به آنچه گفته شد پیشنهادات زیر مطرح می شود:

شود تا در ها و سایر اعتباردهندگان پیشنهاد میتوجه به مقدار بسیار زیاد بدهی ها و معوقات بانکی در کشور، به بانکبا -1

گیرد توجه ها که در جهت بهبود وضعیت شرکت صورت میها، به مساله اعتبار تجاری شرکتهنگام پرداخت وام به شرکت

ز پرداخت وام افزایش دهند و از به بار آوردن حجم بیشتری از بدهی ها و بیشتری کرده و نظارت خود را قبل، حین و پس ا

 شود جلوگیری کنند. معوقات بانکی که مانع پیشرفت در زمینه های دیگر می

 کهچرا غییر و اصالح صورت گیرد ت ، توسط سیستم بانکیتبارعت وام و اخپردا یفعل شود در سیستمیهمچنین پیشنهاد م-2

توجه به  که آنجا زد. اشویت مکرشک سری هو درج یمال یهارتصو به وجه کمتریتبار تعوام و ا یطاعا در حاضر حالدر 

درجه ریسک و اعتبار تجاری شرکت ها مانع پرداخت وام به شرکت های با ریسک باال می شود، الزم است سیستم فعلی 

ناشی از عدم توان پرداخت بدهی شرکت ها را به بار  پرداخت وام و اعتبارات اصالح گردد تا بانک ها زیان های کالن مالی

 نیاورند.

گیرد. اگر خریداران و  گذاران قرار می همواره عالوه بر دو معیار نرخ بازدهی و ریسک، اعتبار تجاری نیز موردتوجه سرمایه -5

باشد. به عبارتی،  دشوندگی میفروشندگان بالقوه بسیاری برای یک سهام مشخص وجود داشته باشد، بازار آن دارایی دارای نق

و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی باال است. بنابراین به  3های معامالتی آل، عدم وجود هزینه های بازار کارا و ایده یکی از ویژگی

رسان های نظارتی قوی مانند کنترل داخلی، حسابشود که مدیران را ملزم نماید تا از مکانیزم مالکان و سهامداران پیشنهاد می

های معامالتی را کاهش داده و در نتیجه اعتبار تجاری ای و .. استفاده نمایند، و با افزایش نظارت بیشتر هزینه متخصص و حرفه

 را افزایش دهند.
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Abstract 

Credit rating and trade credit are the most important sources of short-term financing. Credit arises when a firm 

receives goods and services from the suppliers without paying for them at the transaction time. In other words, 

credit rating is based on trade credit between a purchaser and a seller, by which the seller permits the purchaser 

to pay for the bought commodity with delay. Financiers of a firm are mainly banks and trade partners. Trade 

credits are widely used in developing and developed nations based on alternative financial source theories and 

market power. Alternative financial source theory bars firms from getting bank loans. Consistent with market 

power theory, creditors increase credit rating and trade credit to increase corporate sales. Corporate managers 

have information dominance over other stakeholders. Therefore, they can use various strategies to contribute to 

credit rating considerably. The present descriptive research investigates the impacts of trade credits, short-term 

liabilities, and sale growth to conclude that trade credit significantly affects short-term liabilities and sale growth.  
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