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امروزه در اکثر کشورها ،اعطای اعتبارات خرد ،راهکاری مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید جهت مقابله باا
فقر و توانمندسازی افراد در مناطق کم درآمد مطرح شده است و برخی کشورها در این زمینه به توفیقهای چشمگیری
دست یافتند .این تحقیق به بررسی تأثیر برخی از متغیرهای کالن اقتصادی نظیر نرخ تورم ،نارخ اشاتغال ،سارانه توییاد
ناخایص داخلی ،درآمد سرانه خانوار و نرخ تسهیالت اعتباری خرد باانکی بار روی راریب جینای ،طای باازه زماانی
 1392–1387در استانهای نوار شمایی کشور (آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی ،اردبیل ،گلستان ،گیالن ،مازندران

و خراسان شمایی) در قایب یک مدل به روش پانل دیتا (اثرات ثابت) میپردازد .روش تحقیق از نوع علی– همبستگی
از دسته تحقیقهای توصیفی است و بر نقش تسهیالت اعتباری خرد بانکی تأکید ویژهای شده است .نتایج تحقیق نشان
می دهد که نرخ رشد درآمد سرانه خانوار ،نر خ اشتغال و نرخ رشد تسهیالت اعتباری خرد بانکی در سطح اساتانهاای
نوار شمایی کشور تأثیر منفی و معناداری بر روی رریب جینی داشته است ،به عبارتی سبب بهبود توزیع درآمد شدهاند
و نرخ تورم تأثیر مثبت و معنیدار ی بر روی رریب جینی داشته است که همان افزایش نابرابری درآمد است.

طبقهبندی D31, H81, E24 :JEL

واژگان کلیدی :تسهیالت اعتباری خرد بانکی ،درآمد سرانه خانوار ،توزیع درآمد.

* تاریخ دریافت1397/06/30 :

تاریخ پذیرش1398/07/25 :
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 .1مقدمه
پدیده نابرابری درآمد نهتنها از دالیل عمده فقر بهویژه در کشاورهای در حاال رشاد اسات ،بلکاه
یکی از عوامل کند کننده رشد اقتصاادی نیاز محساو مای شاود .از ایان رو ،بحا و قضااوت در
یافته است (نژادعبداهلل و همکاران ،1392 ،ص .)49
تئوریهای رایج در اقتصاد نظری حکایت از آن دارند کاه توزیاع ناابرابر درآمادها ازجملاه
عوامل اثرگذار بر کاهش تقارای کل و بازدارنده رشد اقتصادی است .پشتوانه استدالیی این نظار
آن است که تقارای مصرفی جمعیت پردرآمد جامعه بهسرعت اشباع میشود و حجم بزرگای از
تقارا را ایجاد نمیکند .جمعیت کمدرآمد نیز به علت مشکالت معیشتی متقاری حجم بزرگی از
تقارا نیست .در این شرایط تنها آن بخش کوچک از طبقه متوسط جامعه است که بیشترین تقارا
را به وجود میآورد (نیلی و فرحبخش ،1377 ،ص .)124
از عوامل مؤثر بر نحوه توزیع درآمد در اقتصاد کشور میتوان به عواملی نظیر اشتغال ،تاورم،
رشد اقتصادی ،بعد خانوار ،درآمد سرانه یک خانوار ،اعتبارات خرد ،ترکیب و ساختار بازار ،کل
ماییات دریافتی از هر خانوار ،هزینه دویتی و پرداختهای انتقایی ،بهرهمندی از امکانات و خدمات
عمومی ،میزان دسترسی به بازار ،میل نهایی به مصرف و پس انداز ،عوامال مرباو باه خصوصایات
شخصی افراد (سان ،جانس ،آماوزش و تحصایالت و )...و عوامال مرباو باه سااختار اقتصاادی-
اجتماعی (دویت ،رانتخواری و  )...اشاره کرد (هوشمند و قاری ،1387 ،ص  )11که در قسامت
ادبیات موروع پارهای از آنها را توریح خاواهیم داد .در ایان مقایاه هادف آن اسات کاه رامن
تأکید بر نقش تسهیالت اعتباری خرد بانکی بر توزیع درآمد ،سایر متغیرهای یحاا شاده در مادل
ارائه شده بررسی شود.
نظام اعتبارات خرد یکی از راهکارهای مطرح شده در دو دهه اخیر باه منظاور تساریع فرآیناد
سرمایهگذاری و تقویت بنیادهای مایی و پسانداز در مناطق روستایی و نهایتاً توانمندساازی جواماع
روستایی و فقرزدایی از طریق ارتقای بهره وری با تأکید بر به کارگیری اعتبارات خارد باوده اسات.
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وامهاای کوچاک ،حسااا هاای پاسانااداز و ارائاه انااواع خادمات ماایی و بااانکی ایان باااور را در
خانوادههای کمدرآمد و فقیر ایجاد میکند که با دسترسی به ایان خادمات ،درآماد آنهاا افازایش
خواهد یافت و بدین ترتیب آن ها می توانند در برابر موانع و مشکالت غیرمنتظره از خاود محافظات
سرمایهگذاری کنند (مجمع تشخیص مصلحت نظام ،1386 ،ص )6
در برنامااه اعتبااارات خاارد ،مورااوع اشااتغال و کاااهش فقاار اهمیاات بساازایی دارد ،تخصاایص
اعتبارات خرد (بانکی و غیربانکی) با سازوکار مشخص برای پدید آوردن یک واحاد کسابوکاار
کوچک جدید یا توسعه آن است که در حایت اول ،تأمین سارمایه ثابات و در نتیجاه پدیاد آوردن
حداقل یک فرصت شاغلی بارای گردانناده واحاد ماورد نظار و در حایات دوم ،تاأمین سارمایه در
گردش و کاهش هزینه تویید (به دییل افزایش امکانات تکنویوژیکی و افزایش کاارایی تخصصای)
را به دنبال دارد که در کل سبب تقویت سرمایه اجتماعی و اثربخشی بیشاتر ایان برناماه در کااهش
محرومیتهای اجتماعی و توزیع عادالنه درآمد میشود (ازوجی و همکاران ،1385 ،ص .)50
این مقایه رمن تأکیاد ویاژه بار نقاش اثار تساهیالت اعطاایی خارد باانکی ،باه بررسای تاأثیر
متغیرهایی نظیر نرخ تورم ،نرخ اشتغال ،نرخ رشد سرانه تویید ناخاایص داخلای ،نارخ رشاد درآماد
سرانه خانوار بر روی شاخص توزیع درآمد (رریب جینی) میپردازد ،بر این اساس فرریه تحقیاق
عبارت است از:


تسهیالت اعطایی خرد بانکی ،منجر به بهبود توزیع درآمد در استانهای نوار شامایی کشاور
میشود.
در این مقایه ،ابتدا ادبیات نظری و روششناسای موراوع تحقیاق بررسای مایشاود کاه شاامل

قسمتهای متعددی است و در قسمت بعد به برآورد مدل پرداخته میشود و درنهایت نتیجاهگیاری
و پیشنهادهای مناسب ارائه خواهد شد.
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 .2مروری بر ادبیات موضوع
 .1-2مفهوم نابرابری و توزیع درآمد

متخصصان جامعهشناسی به اقسام نابرابری در جامعه اشاره میکناد کاه عباارتاناد از :تفااوتهاای
طبیعاای قیافااه یاااهری ،شخصاایت ،عالیااق .تفاااوتهااای طبیعاای هااوش ،اسااتعداد و نیااروی باادنی و
درنهایت ،تمایز بین موقعیتهای همارزش اجتماعی (مثالً راننده تاکسی ،بقال ،نجاار ،آهنگار)؛ اماا
در اینجا منظور از نابرابری آن است که عدهای بیشتر از آنچه که برای جامعاه کاار مایکنناد ،بهاره
میبرند و میزان امتیازات و تشویقهایی که از یک موقعیت اجتماعی کسب میکنند ،بسیار بیشاتر از
اهمیت نقشی است که در آن موقعیت ها ایفا می کنند و در عوض عاده زیاادی در مقابال آن نقشای
که ایفا می کنند امتیاز و حقوقی بسیار کمتر از آنچاه کاه بایاد دریافات کنناد ،کساب مای کنناد .از
طرفی ،توصی

درجه نابرابری موجود بین افراد یک کشور و تشریح چگونگی سهم افراد مختلا

یک کشور در درآمد ملی را توزیع درآمد میگویند (رفیعپور.)1378،
نابرابری درآمدی در کشاورهای فقیار منجار باه بایثبااتی سیاسای ،جارم و جنایات و ماانع از
فرآیندهای توسعه اقتصادی و کاهش فقر میشود.
 .2-2بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد
ای  .نرخ تورم به دییل تأثیر بر ورعیت تخصیص و توزیع مناابع ،توزیاع مجادد درآماد و انحاراف
منابع از تویید به فعاییتهای دارای رانت توزیع درآمد را تحت تأثیر قرار مایدهاد .نارخ تاورم بااال
باع می شود تا عامالن اقتصادی به جای افزایش درآماد از طریاق بهارهوری بنگااه در پای کساب
رانت های ناشی از تورم باشند .سودآوری سرمایه ناشای از وجاود شارایط تاورمی ناهتنهاا بار رفتاار
عامالن اقتصاادی کاه بار نحاوه تخصایص باین زماانی مناابع آثاار ناامطلوبی دارد .در شارایطی کاه
انحصارات و مراکز نفوذ و قدرت وجود داشته باشند و با تورم توأم شوند ،ساودآوری فعاییات هاا و
)1. Daherndort (1988
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مشاغل غیرموید و فعاییت های رانتطلبای افازایش مای یاباد؛ بناابراین باه جاای تخصایص مناابع باه
فعاییتهای اشتغالزا (که میتواند نقش مهمای در بهباود توزیاع درآماد ایفاا کناد) مناابع باه ساوی
فعاییتهایی سرازیر میشود که سود کالنی را نصیب افراد خاص میکند ،در نتیجاه توزیاع درآماد
نکته قابل مطرح دیگر این است که یک متغیر نمیتواند بهتنهایی سابب کااهش و یاا افازایش
نابرابری درآمد شود ،به عنوان نمونه تورم برای قشرهای کمدرآمد نوعی کمک محسو میشاود.
چرا که غایباً در ترازنامه اقشار کمدرآمد ،میزان بدهیها از درآمد بااالتر باوده و باروز تاورم باعا
می شود که بازپرداخت این بدهی ها آسانتر صورت پذیرد .ایبته باید توجه داشات کاه ایان امار در
هنگامی صحیح است که گروههای کمدرآمد به منابع مایی گساتردهای دسترسای داشاته باشاند کاه
بتوانند از آنجا استقراض کنند و بعد از طریق تورم ،قدرت بازپرداخت ایشاان افازایش یاباد کاه در
این حایت تورم میتواند در جهت بهبود توزیع درآمد عمل کند.
 .انتظار می رود افزایش درآمد در گروههای با درآمد باال از کانال پسانداز و سرمایهگاذاری بار
رشد اقتصادی و به تبع آن کاهش نابرابری تأثیرگذار باشد .همچنین افزایش ساطح درآماد طبقاات
پایین ،تقارا برای کاالهای رروری نظیر غذا ،پوشاك ،مسکن ،آموزش و امنیت را کاه عمادتاً در
داخل تویید میشود باال میبرد و این امر به دنبال خود اشتغال و تویید ملای را افازایش داده و سابب
کاهش نابرابری خواهد شد .از اصول مطرح شده در ارتبا با درآمد و نابرابری درآمادی مایتاوان
به اصل انتقال پیگو– دایتون 1اشاره کرد که معتقد است انتقال درآمد از فرد فقیر به فرد ثروتمند (یاا
کمتر فقیر) باع

افزایش نابرابری و انتقال درآمد از فرد ثروتمند به فرد فقیر سبب کاهش ناابرابری

میشود و یا اصل انتقال نزویی را یاد کرد که بر ایان پایاه اساتوار اسات :ناابرابری نسابت باه انتقاال
درآمد بین افراد کمدرآمد و اقشار فقیر بیشتر از انتقال درآمد بین افراد پردرآمد و ثروتمناد حسااس
است (جمشیدی و سلیمیفر ،1392 ،ص .)255

1. Pigou-Dalton Transfer Principal
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ج .اعطاای اعتباار و وام نیاز باه طاور مساتقیم و غیرمساتقیم بار اشاتغال واحادهای توییادی و ایجااد
فرصتهای شغلی جدید تأثیر میگذارند .در کوتاهمدت تزریق وام و اعتبار باهصاورت سارمایه در
گردش در جریان تویید کاال و خدمات با فرض ثابت باودن حجام سارمایه ،باعا افازایش ساطح
می آید .در صورتی که تغییرات تکنویوژیکی خنثای باشاد ،یعنای در نسابت نهااده سارمایه باه کاار
تغییری ایجاد نشود ،اشتغال ثابت باقی می ماند .حال اگر فنااوری غیرخنثای باشاد ،تغییار در اشاتغال
ایجاد میشود؛ بنابراین از جنبه توسعه مایی ،آثار مثبات باهکاارگیری صاحیح و بهیناه جریاان وام و
اعتبار میتواند افزایش سرمایهگذاری ،تویید ،درآمد و اشتغال باشد.
تأمین مایی خرد به عنوان یک ابزار تثبیتکننده توسعه مایی و اعطای اعتباارات خارد باه طاور
مستقیم میتواند از مشکالت محدودیت اعتباری قشر کمدرآمد بکاهد .تعری

مؤسساات اعتبااری

خرد به عنوان مکمل مؤسسات مایی رسمی جهت اعطای وام و اعتبار باه خانوارهاای کامدرآماد و
فقرا با نرخ پایینتر بهره برای امور خوداشتغایی و توانمندسازی آنها در زمینه بهداشت و آموزش و
غیره سبب میشود تا برای فقرا فرصت دسترسی به دریافت وام از بخش مایی فراهم شاود و از ایان
طریق ورعیت توزیع درآمد در جامعه بهبود یابد (بار .1)2005 ،پتانسیل برنامههای تأمین مایی خرد،
تنها منو به افزایش درآمد یا کااهش فقار مساتقیم افاراد شارکتکنناده در ایان برناماههاا (منظاور
گیرندگان وام) نیست .از مزایای دیگر این برنامهها میتوان به تأثیرپاذیری اقتصااد محلای منطقاهای
که برنامههای تأمین مایی خرد در آن اجرا میشود نیز اشاره کرد .بایکبوا و گیاب ناازاروا)2009( 2
در مقایهای نشان دادند تأمین مایی خرد عالوه بر ابزاری ماؤثر بارای فاراهم کاردن فرصات اشاتغال
موید برای فقرا ،سبب افزایش تعداد شرکتهای خصوصی و به دنبال آن ایجاد اشاتغال اراافی نیاز
شده است .آنها نشان دادند مؤسسات تأمین مایی خرد در ازبکستان با ارائه خدمت به حدود هفتااد
هزار مشتری سبب ایجاد شغل ارافی برای دویست هزار نفر دیگر نیز شدهاند.
1. Barr, M
2. Bikbaeva, G,& Gaibnazarova, M
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د .یکی دیگر از دالیل نابرابری درآمدی در کشورهای در حال توسعه وجود بازارهای مایی نااقص
است .توسعه بازارهای مایی از دو طریق اثر رشد اقتصادی و اثر توزیعی سبب بهباود توزیاع درآماد
میشود  .در اثر رشد اقتصادی ،سطح درآماد کشاور بادون تغییار در توزیاع نسابی درآماد افازایش
متوسط جامعه تغییری نکرده است .کاهش فقر میتواند از طریق رشد درآمد نسبی جمعیات ،تغییار
توزیع درآمد و یا ترکیبای از آن دو اتفااب بیفتاد (بورگاویگنن .1)2004،برخای از مطایعاات مانناد
بانک جهاانی ( ،)2001جلیلیاان و کارك پاتریاک ،)2002( 2کاای و هااموری )2009( 3اساتدالل
میکنند تعمیق مایی منجر به تخصیص کارآمد اعتبار ،کاهش ریسک از طریق سرمایهگاذاریهاای
متنوع و دستیابی به اطالعات مفید از طریق واسطههای مایی میشاود کاه باعا توساعه اقتصاادی و
کاهش نابرابری میشود .در مقابل باک ،کنات و یاوین )2004( 4گارین وود و جواناوی )1990( 5
اشاره میکنناد توساعه بازارهاای ماایی باه نفاع ثروتمنادان اسات و افاراد کامدرآماد باه بازارهاای
غیررسمی مانند قرض گرفتن از دوستان و خویشاوندان وابسته هستند پس در مراحال اوییاه ،توساعه
مایی منجر به افزایش نابرابری میشود  .ییکن با افزایش توسعه مایی و ایجاد رشد اقتصادی مایتاوان
شاهد کاهش نابرابری بود .به عبارتی مؤسسات مایی رسمی باه دییال وجاود کژمنشای و مخااطرات
اخالقی از ارائه خدمات مایی به خانوارهای کامدرآماد کاه دارای وثیقاه یاا ساابقه اعتبااری کاافی
نیستند خودداری میکنند .یذا تأثیر توسعه مایی بر نابرابری مبهم به نظر میرسد.
ه .تغییرات در توزیع درآمدها (اعم از خودانگیخته یا ایقایی) میتواند به نوبه خود بر اشتغال تاأثیر
بگذارد .اگر کاهش در ناابرابری درآماد محارك توساعه اشاتغال باشاد ،مایتواناد باه کام شادن
پراکندگی درآمدی منتهی شود .از سوی دیگر ،اگر کاهش در نابرابری درآمدی منجر باه افازایش

1. Bourguignon, F
2. Jalilian, H. & Kirkpatrick, C
3. Kay,H, Hamori,SH
4. Beck, T. Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R
5. Greenwood, J & Jovanovic, B
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بیکاری شود ،هر نوع سیاست برابرسازی (کاهش نابرابری توزیع درآمد) فاوراً باا مشاکالت جادی
مواجه میشود .به طور کلی پذیرفته میشود که بین سطح اشتغال و توزیع درآمد رابطاهای وجاود
دارد ،با این وجود سمت و سوی این رابطه را نمیتوان بهراحتی مشخص کارد ،از یاک طارف در
بیکاری یا اشتغال ناقص ،از طریق افزایش شمار تعداد افراد کمدرآمد ،به تشادید ناابرابری توزیاع
درآمد کمک میکند (هوشمند و قاری ،1387 ،ص .)18
و .یکی از مهم ترین نظریه ها در خصوص تاأثیر توییاد ناخاایص داخلای سارانه 1بار توزیاع درآماد،
فرریه کوزنتس است .فرریه کوزنتس بیان می کند که در مراحل اوییاه توساعه ،شاکاف درآمادی
افزایش و در مراحل باالتر توسعه ،نابرابری کاهش مییابد (دهمرده و شکری ،1389 ،ص .)154
همچنین برخی اقتصاددانان «نابرابری درآمدها» را شر الزم برای رشاد مای شامرند و بعضای
دیگر نابرابری را همزاد و همراه رشد میدانند ،ییکن هر دو در این امر متفقاند که در مراحال اوییاه
رشد نباید سیاست های توزیع مجدد درآمد و ثروت اتخاذ شود چرا که این سیاست ها به نرخ رشاد
پایین تر می انجامد و حاصل آن در سطح کالن چیزی جز توزیع فقار نیسات و یاذا بایاد ابتادا رشاد
اقتصادی را دنبال کرد و در مراحل بعدی توسعه ،حاصل رشد را بین فقرا توزیاع کارد .باه عباارتی،
جریان حاصل از رشد اقتصادی بهتدریج و از طریق یک فرآیند طبیعی از ثروتمندان به فقرا سارریز
می شود به این معنا که منافع حاصل از رشد ابتدا به ثروتمندان می رسد و آنگاه در مرحله بعد وقتای
که آن ها این منافع را هزینه کنند ،فقرا از کانال ثروتمندان از رشد اقتصادی بهره مند می شوند؛ بدین
ترتیب رشد اقتصادی به خودی خود از طریق بهکارگیری عوامل بازار نابرابریهاای درآماد را رفاع
میسازد.

 .1با تقسیم آمار تویید ناخایص داخلی حسا های ملی ایران به جمعیت ارائه شده از سوی باناک مرکازی باه دسات
آمده است.
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 .3-2اعتبارات خرد و نقش نهادهای مالی در کاهش فقر
اعتبارات خرد به معنای ارائه وامهایی با مبلغ کم بدون وثیقه به افراد کمدرآمد است کاه ایان افاراد
در مدتزمان کوتاهی مبلغ یاد شده را بازپرداخت میکنناد (کریمای کماالآبااد ،1390 ،ص .)10
مقادیر محدود به افراد با درآمد پایین یا کسبوکارهای کوچک و غیرمتشکل تعری

میکناد کاه

با رشد فزایندهای توسط اناواع مؤسساات ماایی باه عناوان فعاییات اصالی و یاا بخشای از پورتفاوی
داراییهای آنها در حال عرره است (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،1394 ،ص .)2
بک و همکاران ) 2007( 2معتقدند توساعه ماایی باه دییال ارائاه خادمات ماایی در قایاب ابازار
پرداخت ،صرفهجویی در امکانات و بیمه و اعتبارات و ...به کاهش نابرابری درآمدی کماک کناد
به عبارتی نرخ رشد درآمد فقرا سریعتر از نرخ رشد متوسط درآمد جامعه افزایش مییابد اما امکان
دسترسی به این خدمات مایی برای تمامی خانوارهای کامدرآماد و فقارا یکساان نیسات .از طرفای
سدفیلهو )2004( 3نیز معتقد است که خانوارهای کمدرآمد و فقرا از اثرات توسعه ماایی بار اقتصااد
یعنی افزایش اشتغال ،گساترده شادن باازار ،درآماد فاروش و افازایش دساتمزد باه طاور نامتناساب
بهرهمند میشوند .در این شرایط آرمندرایز و مرداك )2010( 4به نقش مهم اعتبارات خارد (تاأمین
مایی خرد) اشاره میکنند که انواع زیادی از خادمات ماایی از قبیال وامهاای بادون وثیقاه ،ساهرده
پسانداز ،بیمه و انتقاال پاول باه خاانوادههاای کامدرآماد را ارائاه مایکنناد کاه بارای حمایات از
کسبوکارهای کوچک است.
مطایعاتی مانند هویم و موسلی ،)1996( 5بک و کنات ،)2008( 6مکنازی و وودراف)2008( 1
نشان دادهاند که سیستم تأمین مایی خرد اثر قویتاری نسابت باه توساعه بازارهاای ماایی رسامی در
1. Basel Committee on Banking Supervision, 2010
2. Beck, et al
3. Saad-Filho, A
4. Armendáriz, B & Morduch, J
5. Hulme, D & Mosley, P
6. Beck, T & Demirgüç-Kunt, A
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بهبود توزیع درآمد دارند .بر اساس استدالل برنجی و نیومن )1993( 2ایجاد شاغل بار اسااس میازان
فناوری به کار گرفته شده در سه سطح امرار معاش ،خوداشاتغایی و کاارآفرینی تعریا

مایشاود.

سطح کارآفرینی که سبب افزایش بهرهوری در جامعه میشود به سرمایه و نیاروی کاار در مقیااس
مؤسسات اعتباری خرد ،خانوارها را به سمت فعاییتهای خوداشاتغایی هادایت مایکنناد .آهلاین و
جیانگ )2008( 3نشان دادهاند تأمین مایی خرد از طریق افزایش سطح دستمزد افراد ورعیت توزیع
درآمد را بهبود میبخشد  .همچنین با افزایش درآمد ،سطح آموزش و سالمتی آنها ارتقا یافته و در
نتیجه بهرهوری نیروی کار افزایش مییابد  .بر اساس این مادل ساهم دریاافتی افاراد از فعاییاتهاای
خوداشتغایی با دستمزد دریافتی افرادی که از طریق کارآفرینان جاذ

شادهاناد تقریبااً برابار باوده

است .این به معنای افزایش سطح درآمد (فقرا) در هرم درآمدی از پایین به باال است.
نهادهای سرمایهگذاری (مؤسسات تأمین ماایی خارد) ،برناماههاای اعطاای وام را در قایاب دو
روش فردی و گروهی اجرا میکنند .در برنامه وامدهی فردی که به طور معماول توساط مؤسساات
تجاری ارائه میشود با بررسای وراعیت ماایی مشاتری و اخاذ وثیقاه و یاا راامن از وامگیرناده باه
متقاریان وام اعطا میکنند .به نظر میرسد این مدل در مناطق شهری که افراد جاز فقیرتارین افاراد
نیستند موفق بوده است (برندت و همکاران ،2012 ،4ص .)2
در بیشتر کشورهای در حال توسعه در اعطای اعتبارات خرد از روش وامدهی گروهی استفاده
میشود .در این روش وام را به گروهی از وامگیرنادگان اعطاا مایکنناد کاه همگای نسابت باه آن
مسئوییت دارند .مؤسسات تأمین مایی خرد رمن ایجاد کمترین هزینه فرصت ،مسائوییت نظاارت و
غربال کردن افراد را باه عهاده دارد .در وامدهای گروهای ،اعضاای گاروه تواناایی یکادیگر را در
بازپرداخت وام پوشش داده که این امر موجب کاهش انتخا نامناسب میشود .از طرفی با نظارت
1. McKenzie, D & Woodruff, C
2. Banerjee,A & Newman,A
3. Ahlin,C & Jiang, N
4. Brandt, et al,
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بر یکدیگر سبب کاهش مخاطرات اخالقی میشوند .بر ایان اسااس وامدهنادگان نیااز ندارناد کاه
هزینه فرصت باالیی را پوشش دهند که به طور معمول برای اعطای وام به فقرا تقبل میکنند رامن
اینکه میتوانند نرخهای نکول کمی نیز دریافت کنناد .بعاد از اینکاه وامگیرنادگان ،وامهاای قبلای
تأمین ماایی خارد باه فقارا ایان شاانس را مایدهاد کاه باا افازایش دادن درآمدشاان از طریاق
فعاییتهای خوداشتغایی یا سایر فعاییتهای درآمدزا به رفاه نسبی برسند ،ایبته الزم باه تاذکر اسات
که باین فعاییاتهاای کاارآفرینی و خوداشاتغایی تفااوت وجاود دارد ،باه عباارتی در فعاییاتهاای
کارآفرینی نیاز به سارمایه و نیاروی کاار در مقیااس بزرگای اسات ،در حاایی کاه در فعاییاتهاای
خوداشتغایی نیاز به سرمایه کم دارد و اصوالً خود شخص وارد میشود (آهلین و جیانگ.)2008 ،
 .4-2روشهای تخصیص منابع در تأمین مالی خرد اسالمی در اقتصاد ایران
تمایل مردم باه اساتفاده از سیساتم بانکاداری اساالمی ،باه دییال مشاارکت واقعای در ساود و زیاان
فعاییتها ،موجب ایجاد تنوع و توسعه شیوههای تأمین مایی اسالمی شده .ابزارهای مایی اسالمی باه
سه گروه عمده تقسیم میشوند که عبارتاناد از :ایا  .ابزارهاای ماایی غیرانتفااعی کاه بار اسااس
قراردادهای وق

و قرضایحسنه طراحی شدهاند(.اوراب قرضایحسنه)  .ابزارهای مایی انتفاعی با

نرخ های سود معین که بر اساس عقود مبادیه ای طراحای شاده اناد (اوراب مرابحاه ،منفعات ،اجااره،
استصناع) ج .ابزارهای مایی انتفاعی با نرخهای سود انتظاری که بر اساس عقاود مشاارکتی طراحای

شدهاند (اوراب مشارکت ،مضاربه ،مزارعه و مساقات).
 .5-2تجارب ایران در کاهش فقر و نابرابری با تأکید بر اعتبارات خرد
از آنجایی که اکثر خانوارهای کمدرآمد در مناطق روستایی ساکناند ،بنابراین اجارای برناماههاای
اعتبارات خرد در این مناطق اهمیت فراوانی پیدا کرده اسات ،زیارا کاه .1 :از نظار اقتصاادی بارای
جلوگیری از کاهش میزان تویید روستاییان که بخشی از مواد غذایی مورد نیاز افراد کشاور و ماواد
اوییه صنایع کشور را تأمین مای کنناد و از محال صادور محصاوالت آن درآمادهای ارزی نصایب
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کشور میشود ،الزم است در تقویات بنیاه ماایی آنهاا اقادام الزم باه عمال آیاد .2 .یکای از علال
مهاجرت روستاییان به شهرها عدم سرمایه گذاری در محیط های روستایی است ،یذا تأمین اعتبارات
و سرمایه میتواند در کاهش مهاجرتهای روستایی مؤثر باشد .3 .در نواحی روستایی که بیکااری
دارد ،ررورت تأمین اعتبارات جهت ایجاد فرصتهاای شاغلی بارای نیاروی کاار عظایم و فاراوان
روستایی کامالً احساس میشود.
همچناین باه دییال انعطاافناپاذیری نظاامهاای باانکی در نحاوه تخصایص و توزیاع اعتباارات
روستایی ،عدم مشارکت بانکها در تأمین اعتبار پروژههای روستایی ،مشکل تأمین وثیقاه و راامن
برای روستاییان و بیتوجهی به تأمین اعتبارات خرد و سرمایههای اندك روستایی ،ررورت ایجااد
و نقش مؤسسات مایی خرد در روستاها پررنگ شده است (قدیری و یاری حصار ،1387 ،ص .)5
به طور کلی مشخصات برنامههای تأمین مایی خرد چنین است .1 :وامها معموالً کوتاهمادت و
عموماً با بازپرداخت های منظم هفتگی یا ماهانه و برای سرمایه در حال گردش هساتند ،ایان وامهاا
به محض تصویب پرداخت میشوند ،بهویژه بارای کساانی کاه بخواهناد وامهاا را تکارار کنناد.2 .
پیشنیازهایی که وامدهنده به طور مرسوم به شکل وثیقههای فیزیکای– مانناد اناواع دارایایهاا– از
وامگیرنده میخواهد ،معموالً با یک سیستم رمانت جمعی 1جایگزین میشود .3 .درخواسات وام
و فرآیند پرداختها به صورتی طراحی میشود که برای وامگیرندگان کمدرآمد مفید واقاع شاود،
یعنی وامها طوری طراحی میشوند که درك آنها ساده است ،بهصورت محلی تاأمین مایشاود و
بهسرعت در دسترساند (احمدخان ،2008 ،ص .)6
در اقتصاد ایران مؤسساتی تحت عنوان مؤسسات تأمین مایی خرد تأسیس نشده است ییکن این
شیوه تأمین مایی قبل از انقال با مؤسسااتی نظیار صاندوبهاای روساتایی ،صاندوبهاای تعااونی،

 .1سیستم رمانت جمعی ،سیستمی است که درآن اعضای گروه های سیستم باه صاورت دو طرفاه مسائول رامانت و
پرداخت وام به یکدیگر هستند.
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شرکتهای تعاونی روستایی و ...اجرا میشد .بعد از پیروز شدن انقال نیز مؤسسااتی مانناد باناک
کشاورزی (ایجاد اشتغال و کاهش فقر در روستا) ،صندوبهاای قارضایحسانه ،کمیتاه اماداد اماام
خمینی (ره) و ...این وییفه را داشتند .افزون بر این ماوارد ،تبصارههاایی در قاوانین بودجاه سااالنه
است و قانونگذار این قوانین را برای حمایت از فعاییتهای مختل

اقتصادی که موجب افزایش

تویید و رفاه خانوار میشود ورع کرده است .ازجمله این موارد میتوان به تبصره  4قانون بودجاه
کل کشور در سالهای  1361تا  1376که با هدف تأمین سارمایه در گاردش ماورد نیااز اعضاای
تعاونیها و تشکلهای مرتبط با بخش کشاورزی ورع شده و نیز تبصره  3قانون بودجه کل کشور
در سال  1382با هدف تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز دستگاههای مختل  ،تبصره  28و مانند
آن اشاره داشت (خاکی ،1388 ،ص .)125
 .5-2پیشینه تحقیق
الف) تحقیقات داخلی

مطایعات متعددی درباره عوامل توزیع درآمد در ایران انجام شده است اما مطایعاهای کاه در ماورد
اثر اعتبارات خرد باشد میتواند به مطایعه حسن زاده ،ازوجی ( )1385اشاره کرد که برای  28استان
کشور و در سالهای  82- 80است .از نسبت تسهیالت قرضایحسنه به کل تسهیالت به عنوان متغیر
جایگزین اعتبارات خرد استفاده شده است .نتایج نشان مایدهاد افازایش اعتباارات خارد منجار باه
کاهش فقر (افزایش درآمد سرانه) می شود ییکن برای این اثرگاذاری بایاد طبقاات گونااگون فقار
شناسایی شود و این اعتبارات برای ایجاد اشتغال باشد .داوودی و براتی ( )1386در مطایعهای نشاان
دادند سیاست افزایش اعتبارات بخاش خصوصای سابب افازایش ناابرابری مایشاود .مطایعاه ساههر
دوست و زمانی ( )1394نشان میدهد که به طور کلی سیاست اعطای تسهیالت اعتباری اثرمثبت و
معناداری بر اشتغال داشته است .دیزجی و آهنگری ( )1394برای کشورهای توسعهیافته و در حاال
توسعه نشان دادند که فرریه کوزنتس برقرار است .همچنین افازایش نهادهاا و مؤسساات ماایی نیاز
موجب کاهش نابرابری درآمدی میشود.
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مطایعات دیگر سایر عوامل مؤثر را بر توزیع درآمد بررسی کردهاند .نجفی و یعقاوبی ()1384
در مقایهای به بررسی اعتبارات اعطایی در جوامع روستایی برای کاهش فقر پرداختهاند .کشااورزان
برای تأمین مصاارف توییادی و رفاع هزیناه هاای توییاد از مناابع رسامی و غیررسامی وام دریافات
ابونوری و مفتح ( )1389نشان دادهاند که تورم و بیکاری بر رریب جینی در منااطق شاهری و
روستایی ایران ،مثبت و معنیدار است .همچناین اثار تاورم و بیکااری بار راریب جینای در منااطق
شهری بیشتر از مناطق روستایی است .داوودی و خداپرست ( )1392اهمیت رشد اقتصادی ،ارتقاای
سطح بهداشت ،آموزش و هزینه های اجتماعی دویت در بهبود توزیع درآمد را نشان دادند .علیفلای
( )1396به بررسی تأثیر تسهیالت بانکی در بخش کشاورزی بر توزیع درآمد در کشور ایاران طای
سالهای  1370-1391پرداخت  .نتایج پژوهش نشان داد کاه تساهیالت باانکی و درآماد سارانه اثار
مثبت و نرخ تورم اثر منفی بر توزیع درآمد در کشور ایران در دوره مورد مطایعه داشته است.
ب) تحقیقات خارجی

اگوریو ،مارتوگلو و تاالسینوس ( ،1)2012با بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و نرخ تاورم در 13
کشور اروپایی نشان دادند که :رابطه بین تورم و نابرابری مشخص نیست ،اما متغیرهای نرخ بیکاری
و باز بودن اقتصاد به غیر از  GDPسبب افازایش ناابرابری درآماد مایشاود .شافیعاهلل و ونکوناگ
( 2)2013با استفاده از روش پرسشنامه در دو گروه خانوار بنگالدشای دریافاتکنناده اعتباارات و
بدون دریافت اعتبارات به بررسی اثر اعتبارات خرد بر کاهش فقر پرداختهاند .نتایج نشاان مایدهاد
برنامه اعتبارات خرد به بهبود درآمد و ورعیت اقتصاادی -اجتمااعی زناان و خانوارهاای روساتایی
کمک میکند و سبب افزایش مزرعه و دارایی خانوارها میشود .به عبارتی رابطه مثبتی بین کاهش
فقر و افزایش درآمد و سطح استاندارد زندگی باا میازان دسترسای باه اعتباارات خارد وجاود دارد.

1. Uğurlu, Muratoğlu and Thalassinos, 2012
2. Shoﬁ Ullah Mazumder,M & Wencong, Lu, 2013
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همچنین سطح فقر کسانی که این اعتبارات را دریافت کردهاند کااهشیافتاه ویای در گروهای کاه
اعتبارات دریافت نکردهاند تغییری حاصل نشده است .فرهااد ایسارار و علای رحمات ( ،1)2013باه
بررسی «تأثیر سیاستهای کالن اقتصادی بر کاهش فقر در پاکستان در سالهای  »2005 – 1994با
حوایههای ارساایی خاارجی ،مخاارج توساعهای ،توییاد ناخاایص داخلای و کااهش بیکااری تاأثیر
معنیداری در کاهش فقر دارند .همچنین افزایش تورم و اندازه خانوار سبب تشادید فقار مایشاود.
جیانگ ،وانگ و دین چین ( 2)2015نشان دادند که رابطه مثبتی بین اعتبارات و درآمد خانوارهاای
فقیر در ویتنام وجود دارد .اعتبارات رسمی نقاش مهامتاری در مقایساه باا اعتباارات غیررسامی در
افزایش درآمد سرپرست خانوارهای فقیر دارد.

 .3روششناسی تحقیق
 .1-3روش تحقیق و جامعه آماری
روش تحقیق از نوع علی– همبستگی از دسته تحقیقهای توصیفی است و همچنین به منظور تطبیاق
تئوری های اقتصادی با واقعیتهای جامعه ،روابط علای باین متغیرهاا را باا اساتفاده از آماار و ارقاام
مورد بررسی قرار میدهیم .مدل مربوطه به روش پانل دیتا و با استفاده از نرمافازار  Eviewsبارآورد
خواهد شد .بازه زمانی تحقیق حارر ،سال های  1387تا  6( 1392سال) و برای  7استان نوار شمایی
کشور است .این استانها با توجه قابلیتهای اقتصادی که شامل مزیاتهاای جغرافیاایی اقتصاادی،
توییدی ،زیرساختی و تجاری خدماتی است و میانگین درآمد سرانه خانوار در سطح استانی طای 6
سال ،انتخا

شدهاند .دادههای مدل از گزارشهای مرکاز آماار ایاران ،باناک مرکازی جمهاوری

اسالمی ایران ،وزارت امور اقتصادی و دارایی و ساینامههای آماری استانی جمع آوری شده است.

1. Israr Fahad & Ali Rehmat, 2013
2. Thi Giang, Guohua Wang, and Dinh Chien, 2015
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شایان ذکر است که دادههای پنلی نسبت به دادههای ساری زماانی و مقطعای مزایاای بیشاتری
دارد که میتوان به موارد زیار اشااره کارد :اساتفاده از دادههاای پاانلی مشاکل اریبای برآوردهاای
معادالت مقطعی را از بین میبرد یا کم میکند و باع میشود که برآوردهای نا اریاب و ساازگار
در دادههای مقطعی یا سری زمانی قابل شناسایی نیستند .دادههای مقطعای رفتاار بلندمادت را نشاان
میدهند در حایی که دادههای سری زمانی بر اثرات کوتاهمادت تأکیاد دارناد .باا ترکیاب ایان دو
خصوصیت در دادههای پانلی میتوان ساختار عمومیتر و پویااتری را تصاریح و بارآورد کارد .در
دادههای پانلی ،تعداد مشاهدات زیاد است ،پاس تعاداد دادههاای در دسترسای نسابت باه دادههاای
سری زمانی یا دادههای مقطعی بیشتر است .در نتیجه همخطی باین متغیرهاا کمتار ،درجاه آزادی و
کارایی بیشتر است .بعد مقطع در دادههای پانلی موجب ارافه شدن تغییرپذیری یا تنوع بسایار زیااد
میشود و با این اطالعات برآوردهای معتبرتری به دست مایآیاد ،بیشاتر باودن تعاداد مشااهدات و
دادهها منجر به برآوردهای کارا میشود (نورافشان ،1391 ،ص .)4
 .2-3معرفی مدل
مدل استفاده شده در این تحقیق ،بر اساس مقایه فرهاد ایسرار و علی رحمت ( )2013است .در ایان
مدل ،رریب جینی پراکسی از توزیع درآمد تابعی از تورم ،نرخ رشد تویید ناخایص داخلای سارانه
استانها ،نرخ رشد درآمد سرانه خانوارها در سطح استانی ،نرخ اشتغال در سطح استانی ،نارخ رشاد
اعتبارات خرد بانکی در سطح استان ی در نظر گرفته شده است و مدل برآوردی در مقایه بهصاورت
زیر است:
GGINIit= ait +β1it GCREDITit + β2it GPCIit + β3it INFit + β4itEMPit + β5itGSGDPit + ԑit

که در آن:
 : GSGDPنرخ رشد سرانه تویید ناخایص داخلی استانی (به قیمت ثابت  :EMP .)1383نرخ اشتغال
استانی :inf .نرخ تورم ساالنه استانی (بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده به قیمت ثابات .)1383
 :GPCIنرخ رشد درآمد سرانه یک خانوار شهری و روستایی به تفکیک اساتانهاا:GCREDIT .
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نرخ رشد تسهیالت خرد اعطایی بانکها به بخش غیردویتی و به تفکیک استانی که شامل مجماوع
تسهیالت اعطایی( 1قرضایحسنه ،جعایاه ،سال  ،مضااربه ،خریاد دیان ،مشاارکت مادنی ،فاروش
اقساطی ،اجاره به شر تملیک) 13باناک دویتای و خصوصای شاده (ملای ،ساهه ،رفااه کاارگران،
ایران ،ملت ،صادرات و تجارت) است :GGINI .رریب جینی کاه باین  0تاا  100در نظار گرفتاه
شده است :a .عرض از مبدأ :i .تعداد استانها :t .دوره زمانی (سالهای  1387تا  )1392است.
 .3-3روند تغییرات ضریب جینی ،تسهیالت اعطایی خرد و درآمد سرانه خانوارها
در سطح استانی
الف .ضریب جینی

نمودار  ،1رریب جینی  7استان کشور را برای ابتدا و انتهاای دوره یعنای ساالهاای  1387و 1392
نشان میدهد .در سال  1387آذربایجان شرقی دارای بیشاترین راریب جینای ( )40.50و مازنادران
دارای کمترین رریب جینی ( )37.75است .در سال  ،1392استان گلستان با مقادار  35.350دارای
بیشترین نابرابری و اردبیل با مقدار  23.650دارای کمترین نابرابری اسات .همچناین روناد راریب
جینی در طول این سالها نشان میدهد که استان اردبیل بیشاترین بهباود را در توزیاع درآماد داشاته
است؛ و در کل ،روند رریب جینی این استانها در بازه زماانی  1387تاا  1392سایر نزویای داشاته
است که نشان دهنده بهبود توزیع درآمد است .ایبته میزان کاهش رریب جینای در اساتانهاای یااد
شده طی این بازه زمانی به نسبت ،به اساتانهاایی نظیار بوشاهر ،یازد ،خراساان جناوبی ،هرمزگاان،
کرمان ،سیستان و بلوچستان کمتر است.

 .1براساس تأمین مایی خرد اسالمی
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نمودار  .1ضریب جینی

ب .تسهیالت خرد اعطایی بانکها (میلیارد ریال)
نمودار  ،2میانگین مجموع تسهیالت اعطایی بانکها طی  6ساال را بارای  7اساتان نشاان مایدهاد.
نتایج نشان میدهد که استان خراسان شمایی و مازندران به ترتیب دارای کمترین و بیشاترین میازان
دریافتی تسهیالت بانکی در طی بازه زمانی  1392–1387را داشتهاند ،اما میانگین تسهیالت اعطایی
بانکها در  6استان (به غیر مازندران) ،به نسبت میانگین تسهیالت بانکی در  123استان دیگار پاایین
است ،شایان ذکر است که میزان تسهیالت بانکی اعطایی در استان مازندران باه نسابت اساتانهاایی
مانند اصافهان ،خراساان رراوی ،فاارس و تهاران (اساتان تهاران دارای بااالترین حجام تساهیالت
دریافتی بانکی است) بسیار کمتر است.
 .1بوشهر ،تهران ،خوزستان ،فارس ،قزوین ،قم ،کهکیلویه و بویر احمد ،یزد ،اصفهان ،ایالم ،چهار محال و بختیااری،
خراسان رروی و جنوبی ،زنجاان ،سامنان ،سیساتان و بلوچساتان ،کردساتان ،کرماان ،کرمانشااه ،مرکازی ،یرساتان،
هرمزگان و همدان.
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نمودار  ،3روند تسهیالت اعطایی خرد بانکی را در باازه زماانی  1392–1387نشاان مایدهاد،
همانطور که مشاهده میشاود ،اساتان گایالن ،گلساتان و آذربایجاان غربای تقریبااً باه یاک میازان
تسهیالت دریافت کردهاند ،در صورتی که مازندران و خراسان شمایی به ترتیب بیشترین و کمترین
نکته قابل توجه ،این است که زماانی کاه نسابت تساهیالت کام و محادود باشاد ،تنهاا بخاش
محدودی از جامعه میتوانند از این تسهیالت بهرهمند شوند و از این رو به دییل دسترسی محدود به
آن بیشتر موجب افزایش نابرابری و فقر در کشور خواهد شد .همچنین بازارهای مایی توساعه نیافتاه
موجود در کشورهای در حال توسعه معموالً به شکلی است که در آن اعتبارات به شکلی ناعادالنه به
نفع افراد ثروتمند توزیع میشود و سبب افزایش نابرابری درآمدی شود ،بنابراین کارایی نظام پویی و
مایی کشور و نحوه مدیریت مایی واحدهای اقتصادی موجود شر الزم و کافی برای دستیابی به این
آثار مثبت اقتصادی است که در صورت نبود کارایی در این فرآیند ،چه در بخش اعطای اعتبارات و
چه در بخش مصارف ،اعتبارات ممکن است نهتنها اثرات مطلو و مورد انتظار را به همراه نیااورد
بلکه آثار منفی نیز به دنبال داشته باشد (بختیاری و پاسبان ،1383 ،ص .)77

47,111.05

56,312.09
31,215.48

8,783.49

13,754.18

29,945.24

32,641.08

میانگین

خراسان شمایی

46,289.33

گ ی ال ن

گلستان

مازندران

اردبیل

ت س ه ی ال ت ب ا ن ک ی

در  23استان
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نمودار  .2میانگین مجموع تسهیالت اعطایی بانکی طی  6سال

آذربایجان

آذربایجان

غربی

شرقی
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نمودار  .3روند تسهیالت اعطایی بانکها طی  6سال

ج .درآمد سرانه خانوار در سطح استانی (هزار ریال)
نمودار  ،4میانگین مجموع درآمد سرانه خانوارها طی  6سال را برای  7استان نشان مایدهاد .نتاایج
نشان میدهد که استان آذربایجان شارقی و مازنادران باه ترتیاب دارای کمتارین و بیشاترین میازان
درآمد سرانه خانوار استانی در طی بازه زمانی  1392–1387را داشتهاند ،اما میاانگین درآماد سارانه
خانوار در  6استان (به غیر مازندران) ،به نسابت میاانگین درآماد سارانه خاانوار در  23اساتان دیگار
پایین است ،از طرفی ،میانگین درآمد سرانه خانوار این  7استان تقریباً در یک دامنه مشخصی (181
هزار ریال تا  207هزار ریال) است و دامنه نوسان به نسبت کمی دارد .شاایان ذکار اسات ،میاانگین
درآمد سرانه خانوار استان مازندران در طی این  6سال به نسابت اساتانهاایی مانناد بوشاهر ،تهاران،
خوزستان ،فارس ،قزوین ،قم ،کهکیلویه و بویر احمد و یزد بهمراتب کمتر است.
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نمودار  .4میانگین مجموع درآمد سرانه خانوارها طی  6سال

نکته مهم این است که در صورتی که اقشار کمدرآماد مخصوصااً روساتاییان ،نتوانناد درآماد
مورد نیازشان را تأمین کنند ،مهاجرت ،تخریب محیط زیست ،افازایش جارائم و  ...اجتناا ناپاذیر
خواهد بود ،به طور کلی برای کسب درآمد ،داشتن یک شغل رروری است و بارای کساب شاغل
نیز امکانات ویژهای الزم است .قبل از اینکه مردم بتوانند کاری را شروع کنناد بایاد سارمایه داشاته
باشند ،وجود سرمایه عامل مهمی است که میتواند عوامل دیگر را نیز تهیه کند ،پس فراهم ساختن
اعتبارات میتواند موجب تقویت صنایع کوچک و افزایش اشتغال شود (نادری مهدیی ،1381 ،ص
.)36

 .4برآورد مدل
همانطور که اشاره شد ،عوامل مؤثر بر رریب جینی به تفکیک  7استان کشور طی سالهای 1387
تا  1392به روش پانل برآورد میشود  .با کمک این روش تعداد مشاهدات تا حد مطلاو افازایش
مییابد که بدین ترتیب مشکل کمبود اطالعات نیز در این مطایعه برطرف میشود.
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182

الف .آزمونها

پیش از تخمین مدل باید م شاخص شاود کاه آیاا عارض از مبادأ مادل بارای مقااطع مختلا

مادل

(استانهای در نظر گرفته شده) یکسان است یا متفاوت؟ برای این منظور از آزمون( Fآزمون چااو)
)(𝑅 2 𝑅 2 )/(𝑛−1

𝑝
)𝑘𝐹(𝑛 − 1، 𝑛𝑡 − 𝑛 − 𝑘) = (1−𝑅𝑢−2 )/(𝑛𝑡−𝑛−
𝑢

در رابطه ( n )2تعداد استانها t ،طاول دوره ماورد نظار و  kتعاداد پارامترهاا اسات .عالمات u

نشاندهنده مدل محدود نشده و عالمت  pنشاندهنده مدل پویینگ است.
جدول  .2آزمون  Fلیم
مدل

آماره

درجه آزادی

احتمال

نتیجه

 7استان

5/194057

()30،6

0/0009

انتخاب پنل

مأخذ :یافتههای پژوهشگر

در جدول ( ،)2با توجه به خروجی این آزمون ،فرریه صفر مبنای بار مسااوی باودن عارض از
مبدأ همه استانها رد میشود و اثرات گروه پذیرفته مایشاود .پاس مایتاوان از روش پانال جهات
برآورد استفاده کرد.
در جدول ( ،)3برای اینکه مشخص شود کدام روش (اثرات ثابت یا تصاادفی) جهات بارآورد
مناسب تر است از آزمون هاسمن استفاده می شود .فرریه صفر در این آزمون به این معنی است کاه
ارتباطی بین جزء اخالل مربو به عرض از مبدأ و متغیرهای توریحی وجاود نادارد و آنهاا از یکادیگر
مستقل هستند .با توجه به خروجی این آزمون ،مدلها باید بهصورت اثرات ثابت تخمین زده شوند.
جدول  .3آزمون هاسمن
مدل

آماره کای دو

درجه آزادی

احتمال

نتیجه

 7استان

30/704528

5

0/0000

اثرات ثابت

مأخذ :یافتههای پژوهشگر

برای جلوگیری از بروز رگرسیون کاذ قبل از برآورد مدل میتوان با استفاده از آزمونهاای
همجمعی وجود رابطه بلندمدت را بررسی کرد.
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در جدول ( ،)4آزمون کائو نشان میدهد که وجود همجمعی در مدل پذیرفته میشود.
جدول  .4آزمون کائو– ADF

 7استان

-2/126921

0/0167

وجود هم جمعی

مأخذ :یافتههای پژوهشگر

با استفاده از آزمون یوین ،یین و چو میتوان ایستایی هر یک از دادهها را آزمون کرد .فررایه
صفر در این آزمون بیانگر این است کاه ساری زماانی دارای ریشاه واحاد باوده و فررایه مخاای
ایستایی سری زمانی را نشان می دهد .با توجه به خروجای ایان آزماون ،در جادول ( ،)5در مادل 7
استانی ،نتایج آزمون یوین ،یین و چو فرریه وجود ریشه واحد مشترك را رد میکنند.
ب .تخمین مدل

جدول ( ،)6نتایج تخمین مدل را برای کل جامعه آماری گازارش داده اسات .اثار رشاد تساهیالت
خرد اعطایی بانکی در دو سال گذشته معنادار بوده و سبب کاهش در ناابرابری درآمادی (کااهش
رریب جینی) میشود .اثر نرخ تورم در دو سال گذشته معناادار اسات و سابب بادتر شادن توزیاع
درآمد (افزایش رریب جینی) میشود .نرخ اشاتغال در ساال گذشاته معناادار باوده و سابب بهباود
توزیع درآمد میشود  .افزایش رشد سرانه تویید ناخایص داخلی بیمعنا بوده و نهایتاً با افزایش نارخ
رشد درآمد خانوارها با دو وقفه ،توزیع درآمد بهتر میشود .در تمام مدلها آماره دورباین واتساون
حاکی از عدم خودهمبستگی است.
جدول  .5آزمون لوین ،لین و چو
متغیرها

آماره

احتمال

GGINI

239074

00084

INF
GSGDP
EMP

106378
486271
394830

00000
00000
00000

GPCI

289373

00019

GCREDIT

116176

00000
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جدول  .6برآورد مدل  7استان بر اساس روش اثرات ثابت
0054 0022

)GCREDIT(2

0121 0065
0080 023

)INF(2
GSGDP

0494 0094
0117 0010
7760 0006

)EMP(1
)GPCI(2
C

75090000
23

F
Dw

083

R2

072

2
adjust

R
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احتمال آماره  Fحاکی از معناداری کل رگرسیون است و رریب تعیین نشاندهناده آن اسات
که  83درصد تغییرات رریب جینی توسط متغیرهای مدل توریح داده میشود.

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج این مطایعات نشان داد که تساهیالت اعطاایی خارد باانکی منجار باه بهباود توزیاع درآماد در
استانهای نوار شمایی کشور میشود که این به معنای قبول فرریه این تحقیق است .از طرفای نارخ
تورم سبب افزایش نابرابری توزیع درآمد (افزایش رریب جینی) و نرخ اشتغال و نرخ رشد درآماد
سرانه خانوارها سبب بهبود توزیع درآمد (کاهش رریب جینی) میشود ،اما تأثیر نرخ رشاد سارانه
تویید ناخایص داخلی بیمعنی ویی در جهات کااهش راریب جینای اسات .همچناین اگار فررایه
تحقیق کنونی ،مبنی بر اثر مثبت تسهیالت اعطایی خرد بانکی بار بهباود توزیاع درآماد را باا نتاایج
مقایه پایه این تحقیق که مربو به فرهاد ایسرار و علی رحمت ( )2013است و در پیشینه تحقیقاات
به آن پرداخته شد مقایسه کنیم ،نتایج انطباب دارند به طور کلی ،هرگاه تساهیالت از اهاداف خاود
در ارتبا با فقیران منحارف شاوند و حتای کوچاک تارین میازان تساهیالت درخواساتی از جاناب
خانوارهای فقیر ،نیازمناد وثیقاه هاای الزم باشاند ،باه میازان کمتاری از تساهیالت باانکی دسترسای
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خواهند داشت و در عوض خانوارهای پردرآمد با ساهردن وثیقاههاای الزم از مناافع ایان تساهیالت
برخوردار خواهند شد که این مسائله نیاز باه افازایش شاکاف درآمادی باین طبقاات کام درآماد و
پردرآمد جامعه دامن میزند و نابرابری توزیع درآمد را افزایش میدهد.
 .1اعتبارات خرد در صورتی میتواند به کااهش فقار و ناابرابری درآمادی بیانجاماد کاه اوالً
ورعیت اجتماعی -اقتصادی تمامی گروههای درآمدی در کشور شناسایی شوند و ثانیاً این
اعتباارات بارای ایجااد اشاتغال باشاد ،باه عباارتی کااهش فقار از طریاق اعطاای اعتباارات
خرد،فقط از طریق ایجاد اشتغال و برابری فرصتهای شغلی امکانپذیر است و عادم توجاه
به توزیع مناساب تساهیالت اعتبااری در کشاور سابب افازایش شاکاف طبقااتی در جامعاه
میشود .دوقطبی شدن جامعه قدرت خرید اکثریت جامعه را کاهش میدهد و این امار باه
ررر شرکتهای توییدی است که تویید انبوه دارند و از طرف دیگار چاون قسامت قابال
تاوجهی از درآماد ثروتمنادان باه جاای سارمایهگاذاری در فعاییاتهاای توییادی صارف
خریدهای تجملی و در کل کاالها و خدمات مصارفی ) خریاد خاناه ،ویاال ،مساافرت )...
میشود که این گروه مخارج ،مانع سرمایهگذاری در فعاییتهای توییدی و در نتیجه عادم
پیشرفت و توسعه اقتصادی اجتماعی در کشور میشود.
 .2با توجه به مزایای اقتصادی و موقعیت جغرافیایی استانهای نوار شمایی کشور از قبیل وجود
منطقه آزاد تجاری ،نیروی کار ماهر و تحصیلکارده و آمااده کاار و ارزان ،برخاورداری از
تنوع محیطی و اقلیمی ،بارندگی مناسب ساالنه ،منابع آ و خاك مناسب ،استقرار در مسیر
ترانزیتی کشور با آسیای میانه و  ...این استانها نسبت به برخی از استانهاای دیگار (تهاران،
قم ،ایبرز و )...پتانسیل بیشتری در تحقق آرمانها که رسیدن به اهداف سیاستهای اقتصادی
و حمایتی کشور است ،دارند و میتوان با صرف هزینه کمتر به آرمانها در ایان اساتانهاا
جامه عمل پوشاند.
 .3بانک مرکزی تدابیر الزم برای توزیع عادالنه اعتبارات در نظام بانکی را عملیاتی کند.
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