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 و كار در  استان عوامل موثر بر استفاده از تسهيالت توسط صاحبان كسب

 خراسان رضوي

 

 4، مليحه شيباني نوقابي3زاده، هنگامه هندی2*، عليرضا كرباسي1مريم دهقاني
 چکيده

ز جمله اها نيز نكست. باامروزه يكي از فاكتورهاي مهم در بحث رقتار صاحبان كسب و كار ، تصوير ذهني از محصوالت و خدمات ا
كي از خدمات فا كنند. يعه نقش ايتوانند در رشد و توسدهند و ميهاي خدماتي هستند كه به مشتريان خود خدمات مالي ارايه ميسازمان

ت توسط از تسهيال استفاده با هدف بررسي عوامل موثر برباشد. در پژوهش حاضر بانكي قابل توجه ، دادن تسهيالت به مشتريان مي
اند. هرت تصادفي انتخاب شدنفر از صاحبان كسب و كار در استان خراسان رضوي  به صو 173نمونه آماري شامل دهاي كسب و كار  واح

حليل و از الگوي رگرسيوني الجيت با ت spssهاي گردآوري شده با نرم افزار باشد، دادهها در اين پژوهش پرسشنامه ميابزار گردآوري داده
ز تسهيالت ل استفاده اسرمايه با احتما  به تحليل نتايج پرداخته شده است. نتايج نشان داد ارتباط نرخ بهره و stataافزار استفاده از نرم
 ست. ادار معني مثبت و دار است، همچنين ارتباط ميزان درآمد و سابفعه فعاليت با احتمال استفاده از تسهيالتمثبت و معني

 

 ت، توسعه پايداركار، الگوي الجي تسهيالت، كسب و كلمات كليدی:

                                           
  دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد - 1
 yahoo.com2002Arkarbasi@               ول(           )نويسنده مسئ استاد و عضو هیئت علمی گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد- 2

 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد - 3
  دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد -4
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 مقدمه

رشد و  ناسب وهای مالی مبررسی کشورهای توسعه يافته در سطح جهان بیان کننده اين واقعیت است که بین نظام

برايی  ارامدیتوسعه اقتصادی رابطه مستقیم و تنگاتنگی وجود دارد. بدين معنا، کشورهايی که دارای الگوی ک

االتری بجتماعی های اقتصادی هستنند، اغلب از پیشرفت اقتصادی و به تبع آن، از رفاه اتخصیص سرمايه به بخش

یار مهمی در (. نظام بانكی در ايران همچون ساير کشورها نقش بس1390راد، شمس و مهدویبرخوردارند )فالح

-(. سیاست1390اران، ی و همكکنند )میرزايمدت و بلند مدت اقتصادی ايفا میهای میاناقتصاد و تامین مالی برنامه

 ومل موثر كی از عواای که اعطای تسهیالت بانكی يگونههای توسعه دارند بههای اعتباری جايگاه مهمی در برنامه

 (.1392های اقتصادی است )شريفی و همكاران، تعیین کننده در رشد و توسعه بخش

ساسی در لی نقش اباشد. بازارهای ماگذاری میمايهيكی از مهمترين عوامل در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها سر

ق بهادار  يه )اوراازار سرماجا که در  ايران بهای اقتصادی دارند. از آنگذاری به فعالیتتجهیز و تخصیص منابع سرمايه

بل بخش قالی های ماطهها به عنوان واساند، بانكهای مالی غیربانكی رشد قابل توجهی نداشتهو سهام( و ساير شبكه

(. اعطای 1389اصل،  اند )قالیبافها به خود اختصاص دادهگذاریتوجهی از بازارهای مالی را در تامین مالی سرايه

ه فاه جامعرقای سطح گذاری و تقويت تولید گردد و بستر را برای ارتتواند باعث افزايش سرمايهتسهیالت بانكی می

اثیر قرار دادن تقاضای تدارند که اعطای تسهیالت با تحت  (، بیان می1995)باره برنانك و گرتلرفراهم سازد. در اين

فراهم  اقتصادی دهد و زمینه را برای رشدگذاری، مخارج مصرفی و تقاضای کل، سطح تولید را افزايش میسرمايه

 کند.می

اند و یعه ضروربرای توسشوند. اعتبارات اعتبارات و تسهیالت با هدف گسترش و رشد تولیدات به افراد اعطا می

ازند سراهم میفهای جديد را های جديد و يا پذيرش فناوریگذاریسرمايه مورد نیاز کارآفرينان برای سرمايه

د، لذا مانی وجود دارهای تولید و تولید محصول، فاصله ز(. ا ز آنجا که بین تامین نهاده2003)خاندکر و فاروقی، 

دم دسترسی به (. ع2010ت و اعتبارات رسمی و غیررسمی تامین مالی شوند )جین،ها بايد از طريق تسهیالنهاده

(. دستیابی به 2007های کوچك و غیررسمی را گرفتار تله فقر کند )مل و همكاران،تواند مديران بنگاهسرمايه می

ابری در فزايش براا هدف ب تواننداعتبارات، آثار  مستقیمی بر رفاه خانوارها و عملكرد شغلی دارد چرا که تسهیالت می

ظريه توسعه ن( در کتاب 1911(. شومپیتر )2007کسب و کارها، مورد استفاده قرار گیرند )بريگمن و همكاران،

تولید،  ن جديداقتصادی، تاکید ورزيده است که صاحبان کسب و کار به منظور تامین مالی الزم برای پذيرش فنو

 (.2001اعتبارات بانكی هستند )بريانت،  ( به ويژه2008نیازمند تسهیالت )انگ، 

با توجه به اينكه تسهیالت بانكی تخصیص يافته به صاحبان مشاغل، نقش مهمی در شكوفايی کسب و کار دارد، 

های موثر بر استفاده از تسهیالت مذکور، بسیار ضروری است. از اينرو اين مطالعه با هدف بنابراين بررسی مولفه

بر استفاده از تسهیالت )وام( توسط صاحبان کسب و کار در استان خراسان رضوی با استفاده از شناسايی عوامل موثر 

درآمد حاصل از يك فعالیت، نرخ بهره موجود، سرمايه اصلی صاحبان  الگوی اقتصاد سنجی الجیت، انجام شده است.

ب و کار از جمله عواملی هستند کسب و کار، سابقه فعالیت يا به عبارتی قدمت کسب و کار و تحصیالت صاحبان کس
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که در اين مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. و اثر تغییر هر کدام از اين عوامل روی استفاده از تسهیالت سنجیده 

 شده است. 

 پيشينه پژوهش

ر ادی، دقتصاهای خشبهای توسعه و نقش آن در رشد و توسعه با توجه به اهمیت جايگاه اعتبار و تسهیالت در برنامه

 عات:ن مطالداخل و خارج از کشور مطالعاتی در زمینه تسهیالت از جهات مختلف انجام شده است. از جمله اي

 یالت بانك کشاورزیای به بررسی عوامل موثر بر نرخ وصول تسه(، در مطالعه1395دوست و همكاران )بافنده ايمان 

الت، ازه تسهیکه اند اند. نتايج نشان دادجی توبیت پرداختهدر استان خراسان رضوی، با استفاده از مدل اقتصاد سن

نی سر همزما دارای اثر مستقیم و نرخ سود بازپرداخت تسهیالت اثر  معكوس، طول دوره بازپرداخت تسهیالت و

 رسید پرداخت تسهیالت با فصل فروش محصول، اثر مثبت بر نرخ وصول تسهیالت دارد.

افت تسهیالت ای به بررسی شناخت و تحلیل عوامل موثر بر تقاضای دريطالعه(، در م1392رضوانی و همكاران )

ژوهش پد روش فضايی در شهرستان مهر استان فارس پرداختن–اعتباری مسكن روستايی با تاکید بر  عوامل مكانی 

اد نی و تعدكازيت مهای کمی و کیفی است. نتايج نشان داد شاخص میزان مرکتحلیلی و با استفاده از داده -توصیفی

 جمعیت سكونتگاه با تقاضای دريافت تسهیالت ارتباط معناداری دارد.

سهیالت بانكی تای به بررسی تحلیل عوامل موثر بر نحوه استفاده از (، در مطالعه1389ورمزيار ی و همكاران)

تنها  داد که نشانای و تحلیل رگرسیونی پرداختند، نتايج کشاورزی در شهرستان خوی با استفاده از روش طبقه

 4/18د و انردهدرصد از کشاورزان مورد مطالعه، وام دريافتی را به طور کامل در مسیر کشاورزی هدايت ک 8/37

 ند.ااف شدهها نیز تا حدودی در اين زمینه دچار انحردرصد آنان کامال دچار انحراف گرديده و بقیه وام

اليی به مايل باه است که زارعان دارای سطح تحصیالت باالتر، ت(، بر اساس مطالعه خود نتیجه گرفت1387بخشی )

ت در زمینه ك مطالعاقه انداستفاده از اعتبارات در اموری غیر از فعالیت مورد نظر دارند. وی در نهايت با توجه به ساب

 استخراج ظورمن عوامل موثر بر  بازپرداخت وام از سوی کشاورزان، پیشنهاد انجام مطالعات مشابه بیشتر را به

 راهكارهای علمی ارائه کرده است. 

یفی و مالی ک(، د ر پژوهش خود با استفاده از روش رگرسیون الجیت، اطالعات 1385تن )مازاتر و روئینعرب

را مورد  1383 تا 1378های های دريافت کننده وام از شعب بانك کشاورزی استان تهران طی سالتعدادی از شرکت

ر ريسك بزان وام ك و میدند. آنها دريافتند که عوامل اصلی مانند نوع فعالیت، سابقه همكاری با بانمطالعه قرار  دا

 امل موثردی با عوگذارد و اين عوامل فصل مشترك زياداری میاعتباری مشتريان حقوقی بانك کشاورزی تاثیر معنی

 ها دارد.بر ريسك اعتباری مشتريان حقوقی ساير بانك

ان توست میا م شده العات که در زمینه عوامل موثر بر دريافت تسهیالت و  بازپرداخت تسهیالت انجااز اين دست مط

ره کرد. در ( اشا1397(، محمودی و همكاران)1394(، سامانی و همكاران )1394به مطالعات: حسینی و زيبايی)

به  .دانمعرفی شده زپرداخت تسهیالت،مطالعات فوق عوامل زيادی در شناسايی و تعیین عوامل موثر بر استفاده و با

 ادی حاکمط اقتصاستناد نتايج تحقیقات فوق عواملی مانند میزان درآمد افراد، سطح تحصیالت، سن، جنسیت، شراي

 ده است.تفاده شاند و در اکثر مطالعات از انواع توابع الجیت اسبر جامعه به عنوان عوامل موثر شناخته شده
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در  "سن"،  عوامل موثر بر بهبود بازپرداخت وام توسط سیب ززمینی کاران منطقه1(2013) ويتور -وانگنا و اونیو

کشور غنا را با استفاده از مدل رگرسیونی پروبیت بررسی کردند. نتايج تحقیق نشان داد متغیرهای آموزش، تجربه 

كرد بازپردخت وام داشته است. در کشاورز، میزان سود، سن کشاورز، نظارت و درآمد خارج از مزرعه اثر مثبتی بر عمل

 ها دارد.مقابل جنسیت و وضعیت تاهل تاثیر منفی بر عملكرد بازپرداخت وام

(، در تحقیقی با استفاده از رگرسیون لجستیك، عوامل موثر بر عدم بازپرداخت تسهیالت کشاورزی 2012) 2منساه

تجزيه و تحلیل نمود. او دريافت که از بین  در کشور غنا را  بررسی و "کومندا"توسط مشتريان بانك روستايی

اند اما متغیرهای جنسیت، تاهل،سن و متغیرهای مستقل استفاده شده در مدل، مت و نوع وام به شدت معنادار بوده

 اند. سطح آموزش معنادار نبوده

 روش تحقيق
ك يصفر تا  ر دامنهتسهیالت را دالگوی الجیت مقدار احتماالت تخمین زده شده برای میزان تسهیالت و استفاده از 

نشان داده شود،  کنند. فرض کنید که مشخصه استفاده از تسهیالت يا عدم استفاد به وسیله متغیر محدود می

 شود.( تعريف می1آنگاه در الگوی الجیت، رابطه رگرسیونی بصورت رابطه )
(1) 

 
باشد. چنانچه اين مشخصه وجود است که همان مشخصه مورد نظر می 3پنهانبه اصطالح يك متغیر  که در آن 

است. در مطالعه حاضر اين مشخصه همان استفاده از  خواهد بود و در غیر اينصورت  داشته باشد 

 ( نشان داد.2توان بصورت رابطه )تسهیالت است. لذا آن را می

(2) 
 

شود. بنابراين اگر مشخص می است، با توجه به ساختار  مشخصه که همان احتمال وقوع  احتمال وقوع اين

 ( را نتیجه گرفت.3توان رابطه )نشان داده شود، می با  احتمال 
(3) 

 
 .(1988شود )جاج، ( معرفی می4الگوی الجیت با استفاده از توزيع تجمعی الجستیك بصورت رابطه )

(4) 
 

دهد. تفسیر ضرايب تابع توزيع تجمعی لوجستیك را نشان می نشان دهنده پايه لگاريتم طبیعی است و  eکه 

 برآورد شده در الگوهای الجیت بسیار با اهمیت است.

شود. بدين استفاده می 4ه نام احتمال نهايیدر الگوی الجیت برای سنجش اثر يك متغیر بر متغیر وابسته از کمیتی ب

معنی که اگر مقدار متغیر يك واحد تغییر نمايد و يا در مورد متغیرهای موهومی از وضعیتی به وضعیت ديگر تغییر 

دهد. به عبارت ديگر تغییر در کند، چند درصد احتمال اينكه فرد از تسهیالت استفاده کرده باشد، را تغییر می

                                           
Vitor -Wongnaa  and Awunyo-1 

Mensah-2 

3- Latent Variable 
4Marginal Probability -   
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خوانده  1ام، که به نام اثر نهايی)احتمال میزان مصرف( بر اثر تغییر يك واحدی در متغیر مستقل احتمال 

 (.1988گردد )جاج، ( محاسبه می5شود، در الگوی الجیت به صورت روابط )می

(5) 

 
ام و بیانگر متغیر توضیحی ی احتمال برای توزيع نرمال، تابع چگال اثر نهايی الگوی الجیت،  که در آن 

ام در الگوی الجیت که برای با استفاده از رابطه باال، کشش پذيری متغیر توضیحی  باشد.می پارامتر اين متغیر 

 (.1988)جاج،  آيددست می( ب6تفسیر متغیرهای پیوسته کاربرد دارد، از روابط )

(6) 

 
کناد کاه تغییار دهد. کشش مربوط به هر متغیر بیاان میکشش پذيری در الگوی الجیت را نشان می که در آن 

 شود.) احتمال استفاده از تسهیالت( می يك درصد در متغیر مستقل چند درصد باعث تغییر در احتمال 

در  شود که،  احتمالتمال نهايی برای متغیرهای مستقل دوتايی )موهومی( اين گونه عمل میی احدر محاسبه

و بدين  سه شدهگیرد باهم مقايمتوسط متغیرهای پیوسته برای دو حالتی که متغیر موهومی عدد يك و عدد صفر می

 ایهدهد. در رگرسیون میکند را نشان ترتیب احتمال نهايی متغیر وقتی از حالت صفر به يك تغییر پیدا می

به عنوان معیار خوبی برازش مورد استفاده قرار می گیرد. درحالیكه در مورد الگوهای   معمولی، ضريب تعیین يا 

و درصد  ، Likelihood Ratio ، Maddala ، Pseudo، McFadden دوتايی چندين معیار از جمله

 (. 1983بینی وجود دارد )ماداال، صحت پیش

 گيريبحث و نتيجه

 ن  تحقیقماری ايآای میدانی بوده که به صورت توصیفی و تحلیلی انجام پذيرفته است جامعه مطالعه پژوهش حاضر،

امعه جافراد  کلیه توانباشند ولی با توجه به اينكه نمیشامل صاحبان کسب و کار در استان خراسان رضوی می

ر برآورد گرديد.  اطالعات نف 173برابر با  ماری با استفاده از فرمول کوکرانآماری را مورد مطالعه قرار داد. نمونه آ

. روايی ی گرديدآورگیری تصادفی در دسترس، جمعمورد نیاز تحقیق با استفاده از تكنیك پرسشنامه و روش نمونه

دست آمد، که نشان از  به 71/0ايايی آن با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ برابر با پرسشنامه توسط کارشناسان و پ

 وديد ری گرآوو جمعروش مصاحبه رودررمرحله بعد اطالعات مورد نیاز به  ها دارد. درپايايی قابل قبول پرسشنامه

یون و رگرس stataافزار ز نرمتحلیل و با استفاده ا های آماری تجزيه وبا روش spssنرم افزار  اين اطالعات با استفاده از

 الجستیك مورد بررسی قرار گرفتند.

 :های صاحبان کسب و کارتوصیف ويژگی

                                           
1ffectMarginal E -  
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راد در زمینه کسب و سال و میانگین سابقه فعالیت اف 2/41، میانگین سن افراد مورد مطالعه 1بر اساس نتايج جدول 

 باشد.سال می 36/15کار 

 هاي صاحبان كسب و كاري(: ويژگ1جدول )

 بیشینه کمینه میانگین )سال( متغیر

 75 23 2/41 سن

 60 1 36/15 سابقه فعالیت

 هاي تحقيقماخذ: يافته

 ات،توزيعی، خدم بندی شدند از جمله کسب و کار در زمینه تولیدی،گروه تقسیم 5کسب و کارهای مورد مطالعه به 

 تولیدی، کارهای ون میان بیشترين درصد فراوانی به ترتیب مربوط به کسب ها، که از ايفروشندگی و ساير فعالیت

 4/39دهد باشد. همچنین بررسی سطح تحصیالت افراد مورد مطالعه نشان میفروشندگی، تولیدی و خدماتی می

و تنها  ت لیسانسدرصد افراد مورد مطالعه تحصیال 7/44درصد از نمونه آماری مورد مطالعه سواد کمتر از ديپلم، 

الت سطح تحصی ه تحلیلباشند. نتايج مربوط بدرصد از نمونه آماری از تحصیالت باالتر از لیسانس برخوردار می 9/15

 گزارش شده است.  2و نوع فعالیت در جدول 
 (: سطح تحصيالت و نوع فعاليت2جدول)

 فراوانی  متغیر

 سطح تحصیالت

 4/39 کمتر از ديپلم

 7/44 لیسانس -ديپلم

 9/15 باالتر از لیسانس

 نوع فعالیت

 1/42 تولیدی

 2/15 توزيعی

 63/12 خدماتی

 05/30 فروشندگی

 02/0 ساير

 هاي تحقيقماخذ: يافته

ايج مشخص شد گزارش شده است. همانطور که از نت 3نتايج آمار توصیفی مربوط به متغیرهای اقتصادی در جدول 

درصد ،  5/12با  برابر ها به ترتیبصاحبان کسب و کار و میانگین میزان سرمايه آن میانگین نرخ بهره، میانگین درآمد

 باشد.ريال می24701368570ريال و 3208809140
 های اقتصادی مربوط به كسب و كار(: ويژگي3جدول )

 بيشينه كمينه ميانگين متغير

 22 4 5/12 نرخ بهره

 50000000000 2000000000 24701368570 سرمايه

 5000000000 600000000 3508809140 درآمد

 هاي تحقيقماخذ:يافته

همانطور که در قسمت روش تحقیق اشاره شد، به منظور بررسی عوامل موثر بر : نتايج مربوط به الگوی الجیت

ورد استفاده از تسهیالت توسط صاحبان کسب و کار، الگوی الجیت مورد استفاده قرار گرفت. اين الگو در مواردی م

گیرد که متغیر وابسته دارای دو ارزش صفر يا يك باشد. به عبارت ديگر اگر افراد از تسهیالت استفاده قرار می
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استفاده کرده باشند متغیر وابسته مقدار يك و اگر از تسهیالت ارائه شده استفاده نكرده باشد، متغیر وابسته مقدار 

درصد از واحدهای کسب و کار از  5/48هیالت نشان داد که گیرد، نتايج توصیفی مربوط به میزان تسصفر می

 5/51گیرد و اند و متغیر وابسته برای اين تعداد از کسب و کار مقدار صفر میتسهیالت ارائه شده )وام( استفاده نكرده

. متغیرهای باشدها عدد يك میاند و متغیر وابسته برای آندر صد از واحدهای کسب و کار تسهیالت را دريافت کرده

باشند. مستقل استفاده شده اين الگو: سابقه فعالیت، سطح تحصیالت، میزان درآمد، نرخ بهره و میزان سرمايه می

 ( آمده است.4نتايج برآورد الگوی الجیت در جدول )
 (: نتايج الگوی الجيت4جدول)

 اثر نهايي Tآماره  ضريب برآورد متغير

 ---- 000/0 555/4 ضريب ثابت
 e00/9 05/0 10-e54/2-10 مددرآ

 -083/0 000/0 -335/0 نرخ بهره
 -e05/3- 003/0 10-e63/7-10 سرمايه

 007/0 040/0 028/0 سابقه فعاليت
 049/0 385/0 199/0 سطح تحصيالت

=  2s R,McFadden395/0 = Mean VIF07/1 
LR chi2(4)= 89/91 

Prob>chi2= 000/0 

 هاي تحقيقماخذ: يافته 

ده است گزارش ش شود همانطور که در جدول فوقابتدا به نتايج مربوط به تصريح مدل برآورد شده پرداخته میدر 

 Prob>chi2دو است با توجه به مقدار که نشان دهنده نسبت درست نمای در آزمون کای LR chi2مقدار آماره 

ه نشان ر گزارش شدبه ذکر است که عدد چها باشد. قابلداری کلی الگو میدهنده معنیدار شده است که نشانمعنی

نظر  دل موردمهای  مربوط به ناهمسانی واريانس و خودهمبستگی در زمینه دهنده درجه آزادی مدل است. آزمون

ق با نتايج خطی بین متغیرها مورد آزمون قرار گرفت و مطابهمم VIFانجام شد همچنین با استفاده از شاخص 

 با متغیر منظور سنجش خوبی برازش الگوهايیخطی وجود ندارد. بهمستقل مشكل هممشخص شد، بین متغیرهای 

مانطور که از نتايج هشود. استفاده می 2s R,McFadden متعارف، مانند آماره  2R هايی غیر ازسته دوتايی از آمارهواب

وان يا قدرت نشان دهنده تباشد، که می 395/0مشخص است مقدار آماره برای الگوی برآورد شده در اين پژوهش 

 باالی رگرسیون است.

ه معناداری با استفاده درصد رابط 05/0مطابق با نتايج، متغیرهای درآمد، سرمايه، نرخ بهره و سابقه فعالیت در سطح 

با استفاده از  داریدرصد رابطه معنی 05/0از تسهیالت دارند و متغیر سطح تحصیالت صاحبان کسب و کار در سطح 

 ت ندارد.تسهیال

درصد معنادار شده و دارای عالمت  05/0همانطور که بیان شد ضريب برآوردی برای درآمد و سابقه فعالیت در سطح 

های کسب و کار، احتمال استفاده از تسهیالت دهد، با افزايش سطح درآمد حاصل از فعالیتمثبت است، ، و نشان می

های خود را شوند که بستر  و دامنه فعالیتزايش درآمد ترغیب میيابد زيرا صاحبان کسب و کار با افافزايش می

کند با افزايش يك واحد درآمد، کنند برآورد اثر نهايی بیان میافزايش دهند در نتیجه بیشتر از تسهیالت استفاده می

ه فعالیت در  افزايش خواهد يافت. همچنین با افزايش يك سال، سايق واحد e54/2-10احتمال استفاده از تسهیالت 

تواند به دلیل يابد و اين امر میواحد افزايش می 007/0واحدهای کسب و کار، احتمال دريافت تسهیالت به میزان 
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اعتبار کسب شده ناشی از افزايش سابقه فعالیت در زمینه مورد نظر باشد، بدين صورت که هرچه سايقه فعالیت و 

صاحبان کسب و کار برای دريافت تسهیالت محدوديت کمتری خروجی کسب و کار قدمت بیشتری داشته باشد، 

 کنند.داشته و برای دريافت تسهیالت بیشتر اقدام  می

-است، و نشان می معنادار شده و دارای عالمت منفی 05/0ضريب برآوردی برای نرخ بهره و میزان سرمايه، در سطح 

ر نرخ ايی متغیاثر نه يابد. ضريب برآوردییالت کاهش میدهد، با افزايش نرخ بهره و میزان سرمايه، استفاده از تسه

واحد  083/0زان بهره نیز بیانگر آن است که يك درصد افزايش در نرخ بهره، احتمال استفاده از تسهیالت به می

ه در حد سرمايکند با افزايش يك واکند. همچنین ضريب اثر نهايی برای متغیر سرمايه بیان میکاهش پیدا می

هايی که الیتکاهش خواهد يافت. بدين صورت که فع واحد e63/7-10حتمال استفاده از تسهیالت به اندازه گردش ا

 نندکتری دارند به میزان کمتری وام دريافت میها بیشتر است يعنی بنیه مالی قویحجم سرمايه آن

فاده از مند استد، بیشتر نیازهای که میزان سرمايه کمتری دارنبا توجه به نتايج پژوهش که نشان داد فعالیت

ی اخذ هاوديتشود مراحل اخذ تسهیالت برای اينگونه کسب و کارها محدتسهیالت هستند، بنابراين پیشنهاد می

ت ز تسهیالاتفاده تسهیالت کاهش يابد. همچنین با توجه به نتايج به دست آمده از تاثیر نرخ بهره بر احتمال اس

 ور گسترشبه منظ نرخ بهره دريافتی، واحدهای کسب و کار را به دريافت تسهیالت شود دولت با تعديلپیشنهاد می

 خدمات ترغیب نمايند.
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