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 .1مقدمه
تعادل به وضعيتي گفته ميشو د که هيچ انگيزه ،محرک و یا نيرویي برای تغيير رفتار وجود
نداشته باشد و در اقتصاد تعادل از برابری عرضه و تقاضا به دست ميآید (فرجي دیزجي،

 ،7935ص .)075در اقتصاد ،تعادل عمومي بررسي تمام عاملهای تشکيلدهنده بازارهای
مختلف بهصورت درونزا ميباشد .والراس با استفاده از ابزار ریاضي و با درنظرگرفتن
فروض رقابت کامل و تحرک کامل نهادهها و انعطافپذیری قيمتها در قالب تئوری
محض به بيان چگونگي ارتباط بازارها با یکدیگر پرداخت .در نهایت راهحلي ارائه ميدهد
که در قالب آن تمام بازارها بهطور همزمان به تعادل ميرسند و به همين دليل به تعادل
عمومي ،تعادل والراسي هم گفته ميشود (زاهدطلبان و همکاران ،7939 ،ص .)779باید در
نظر داشت که تعادل رقابتي یا والراسي فقط به بررسي عرضه ،تقاضا و قيمت در بازار
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رقابتي ميپردازد (هال واریان ،7935 ،ص )091تعادل جبراني هم همان تعادل رقابتي ميباشد
فقط در تعادل جبراني فرض بر این است که درآمد افراد برای پوششدادن حداقل هزینهها
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کافي ميباشد ( .)Hahn & Arrow, 1971, p.107
بهطور دقيق یک تعادل رقابتي (غير جبراني) شامل یک مجموعه قيمتها ،تخصيص
مصرف و تخصيص توليد ميباشد بهطوریکه هر بنگاه ،سود خود را نسبت به قيمتهای
دادهشده حداکثر ميکند؛ همچنين هر خانوار مطلوبيت خود را بر اساس قيمتهای
دادهشده ،درآمد مشخص و نيز دارایي اوليه نگهداریشده و سود اکتسابي حداکثر ميکند.
برای وجود تعادل همزمان جبراني و رقابتي شرط مثبتبودن درآمد همه خانوارها ضروری
است .این شرط مهم در صورتي محقق ميگردد که خانوارها دارای ارتباط منابع با یکدیگر
باشند .ارتباط منابع با یکدیگر ميبایست در قالب پرداختهای انتقالي افراد از محل
دارایيهای ذخيرهشده خانوارها انجام پذیرد .یکي از اهداف فرعي پژوهش حاضر بررسي
تجربي نظریهای است که توسط زارع ( )7933در پژوهشي نظری به بررسي برقراری امکان
وجود تعادل همزمان در شرایط رقابتي و جبراني در اقتصاد خرد با استفاده از مباني اقتصاد
اسالمي پرداخته است .مکانيزم برقراری این تعادل در این پژوهش ،پرداخت زکات معرفي
شده است .مطالعه حاضر به دنبال بررسي این موضوع است که آیا ميزان پرداخت بالقوه و
واقعي زکات مي تواند نابرابری درآمدی را در اقتصاد ایران در دوره مورد بررسي کاهش

دهد؟ لذا در این تحقيق با استفاده از دادههای سری زماني  7915تا  7930به بررسي تأثير
زکات بالقوه و بالفعل و نيز شکاف موجود بين این دو در کنار سایر متغيرهای کنترلي بر
شاخص نابرابری درآمدی یعني ضریب جيني با استفاده از سه الگوی پویای تصحيح خطای
برداری برای اقتصاد ایران ،پرداخته شد.

 .2مبانی نظری
در ادامه ابتدا به بررسي بخش اصلي مباني نظری یعني تبيين فروض و وجود تعادل پرداخته
خواهد شد؛ سپس به بررسي و تجزیه و تحليل بحث زکات و محاسبه کاربردی آن و سپس
به تحليل نظری در مورد متغيرهای کنترلي در الگوی مورد استفاده اشاره خواهد شد.

 .1-2تعادل در اقتصاد
در این قسمت از دیدگاه اقتصاددانان مختلف به بررسي تعادل عمومي و رقابتي و در نهایت
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تعاریف و قضایای وجود تعادل رقابتي و جبراني و بررسي شرط همزماني تعادل پرداخته

 .1-1-2اقتصاددانان کالسیک

دو دیدگاه در رابطه با مسئله تعادل عمومي اقتصادی وجود دارد:
 .7رابطههای سيستم اقتصادی باید به قدر کافي کامل باشد که بتوان ارزشهای
متغيرهای مربوط به آن را مشخص نمود.
 .9هر کدام از روابط نشاندهنده تعادلي از نيروهای گوناگون ميباشند.
هر تالشي برای ارائه یک تئوری درباره کل سيستم اقتصادی ،نشاندهنده پذیرش اولين
بخش دیدگاه تعادل بوده که دیدگاه دست نامرئي آدام اسميت ( )Adam Smithاساسيترین
روابط مرتبط با تعادل اقتصادی به حساب ميآید که تعادل نرخ بازده را مطرح ميکند.
مسئله تعادل برای علم مکانيک مدت زمان زیادی قبل از نشر کتاب ثروت و ملل در سال

* .این بخش تعادل در اقتصاد برگرفته ،تبيينشده و خالصهشده از متن اصلي فصوول یوک توا پونا کتواب
تعادل عمومي رقابتي نوشته اررو و هان ( )7317ميباشد.
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خواهد شد.

*

7113م شناخته شده بوده است و این مسئله مطرح است که تأثيرات یک نيرو ميتواند سبب
خنثينمودن آن گردد؛ اما هيچ شواهد آشکاری در این رابطه وجود ندارد که اسميت این
ایدهها را از ارتباط آنها با علم مکانيک برگرفته باشد.
اسميت ،مهمترین مسئله مرتبط با تئوری تعادل عمومي را درک نموده که شامل قابليت
یک سيستم رقابتي برای دستيابي به منابع گوناگون کارآمد در برخي از زمينهها ميباشد .به
این ترتيب ،ميتوان عنوان نمود که اسميت خالق تئوری تعادل عمومي باشد .یک دیدگاه
سيستماتيک درباره سيستم کالسيک مانند آنچه که توسط ریکاردو ( ،)Ricardoميل ()Mill

و مارکس ( )Marxعنوان شده ،مورد توجه است که فعاليتهای آنها برخي از شکافهای
منطقي دیدگاه اسميت را پر ميکند و همگي آنها را ميتوان به عنوان عوامل تأثيرگذار اوليه
در تئوری تعادل عمومي در نظر گرفت ،گرچه یک دیدگاه بسيار حائز اهميت وجود دارد
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که در آن هيچ کدام از اقتصاددانان کالسيک ،تئوری تعادل عمومي واقعي را مطرح نکردهاند
و نقش آشکار و صریحي را برای شرایط مورد نياز مطرح ننمودهاند؛ اما متفکران
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سيستماتيکتر بهویژه ميل ،دیدگاه هایي را در رابطه با نقش تقاضا و تأثير قيمت بر آن مطرح
نمودهاند.
یک تئوری تعادل عمومي ،به بررسي کميتها (مقدار تعادلي) و قيمتهای تمامي کاالها
ميپردازد ،گرچه نویسندگان کالسيک ،دریافتهاند قيمتها با سيستمي از روابط مشخص
مي شوند که از شرایط نرخ برابر منفعت حاصل گردیده است و در آن کميتها وارد
نشده اند .این مورد با ضرایب توليد ثابت و یک تک عامل اوليه تحت عنوان نيروی کار
آشکار است که در کتاب معروف اسميت تحت عنوان مبادله آهو و سگ آبی لحاظ شده و
این مورد ادامه دیدگاههای مالتوس و ریکاردو ميباشد که نشان ميدهد ميتوان شرایط
خاصي را در سيستم پياده کرد .در پایان ،فرضيههای مالتوسي در رابطه با جمعيت نشان
مي دهد قيمت پشتيباني نيروی کار از نظر کاالها ثابت است و به این ترتيب حتي نرخ بازده
سرمایه را ميتوان مشخص نمود .در حقيقت با توجه به فرضيههای مالتوسي ،مدل مجدداً،
یک عامل اصلي را مطرح ميکند که شامل زمين ميباشد.
به این ترتيب اقتصاددانان کالسيک ،هيچ تئوری صحيحي در رابطه با اختصاص منابع
ندارند؛ زیرا تأثير قيمتها بر کمّيتها مورد بررسي قرار نگرفته است و تأثير دوجانبه آنها

نفي شده است .در تمامي جنبهها در ارتباط با دیدگاههای نویسندگان کالسيک ،ميتوان این
مسئله را عنوان نمود که تئوری تجارت خارجي به شکل ارائهشده توسط ميل ،با تئوری
تعادل عمومي هماهنگ است.
 .2-1-2والراس

شناخت کامل مفهوم تعادل عمومي را ميتوان به شکل دقيقي با دیدگاه والراس مرتبط
دانست و به این ترتيب بسياری از عناصر گوناگون سيستم نئوکالسيک به شکلي مستقل
توسط استنلي جيوونز ( )Stanley Jevonsو کارل منگر ( )Carl Mengerمطرح گردید.
سيستم اقتصادی ،از خانوارها و بنگاهها تشکيل ميشود .هر کدام از خانوارها مجموعهای از
منابع و کاالهای مفيد در توليد یا مصرف را در اختيار دارند که از آن جمله انواع متفاوت
نيروی کار است .برای هر مجموعه مشخصي از قيمتها ،یک خانوار ،درآمدی از فروش
منابع دارد و با توجه به این درآمد ميتواند از ميان تمامي انواع جایگزین ،کاالهای مصرفي
تقاضای خانوار برای هر کاالی مصرفي تابعي از قيمت کاالهای مصرفي و منابع ميباشد که
بنگاهها فرض ميکنند که تحت ضرایب ثابت عمل مينماید .یک مجموعه تعادلي از
قيمتها ،شامل مجموعهای است که در آن عرضه و تقاضا در هر بازار برابر در نظر گرفته
ميشود و تحت فرضيه ضرایب ثابت توليد مطرح شده و یا بهطور عموميتر ميتوان بازده
ثابت به مقياس را در این زمينه مدنظر قرار داد که برابر با عرضه و تقاضا در بازار منابع
است و قيمتها محدود هستند تا بتوانند شرایط منافع صفر را برای بنگاهها حاصل کنند.
تحقيقات بعدی والراس ،کالرک ( ،)Clarkویکستيد ( )Wicksteedو دیگران ،فرضيههایي در
رابطه با توليد مطرح نموده که در آن روشهای جایگزین لحاظ ميشود .مجموعه تعادلي از
قيمتها وجود دارد که بر مبنای معادله تعداد قيمتهای تعيينشده همراه با تعداد معادالت
بيانکننده کيفيت عرضه و تقاضا در تمامي بازارها نشان داده ميشوند .هر دوی آنها برابر با
تعداد کاالها هستند که با  nنشان داده ميشود .در این شمارش والراس تشخيص داده که دو
مسئله متفاوت وجود دارد:
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انتخاب نم اید که هزینه آن با قيمت ثابت از درآمد خانوار فراتر نميرود .به این ترتيب
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الف) تنها قيمتهای نسبي ميتوانند بر رفتار خانوارها و بنگاهها تأثير گذارد و در
حقيقت سيستم معادالت تنها  n-1متغير دارند.
ب) تعادل ،بودجه بندی بين درآمد و ارزش مصرفي و همچنين شرایط منفعت صفر
برای بنگاهها در کنار یکدیگر نشان ميدهد که ميتوان آن را به عنوان قانون والراس

نامگذاری نمود .ارزش بازار عرضه برابر با ارزش تقاضا برای مجموعهای از قيمتها
ميباشد و تنها مجموعه تعادلي را نشان نميدهد .در حقيقت روابط عرضه و تقاضا مستقل
از یکدیگر نيستند؛ در صورتي که عرضه برابر با تقاضا در n-1بازار باشد ،برابری باید در n

حفظ گردد .والراس در رابطه با ثبات تعادلي بحث کرده و ضرورتاً این مورد را برای اولين
مرتبه در تئوری مشهور خود تحت عنوان تاتونمتس ( )Tatonnementsو به معني
گروهبندی و یا فرآیندهای رسيدگي تجربي و عنوان نموده است و فراتر از برخي از مباحث
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مطرحشده توسط ميل در حوزه تجارت خارجي و .آشکار است که والراس ،فرض را بر این
نگذاشته است که بازارها ،با نظم مشخص به حالت تعادلي ميرسند .در پایان ،والراس
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هدف باالتری را برای آناليز تعادل عمومي مطرح نمود؛ تحقيق درباره آنچه که امروزه تحت
عنوان آمار مقایسهای خوانده ميشود و به عبارت دیگر قوانيني مطرح ميگردد که بر مبنای
آن ،قيمتها و مقادیر تعادلي همراه با دادهها تغيير مينماید (منابع ،شرایط توليد و یا توابع
مورد استفاده)؛ اما فعاليتهای محدودی در این زمينه انجام شده است.
 .3-1-2اجورث و پارتو

آدام اسميت و اقتصاددانان کالسيک عنوان ميکنند تعادل رقابتي چيزی را ارائه ميدهد که
در برخي از جهات بهخوبي به عنوان اختصاص بهينه منابع تعریف نشده است .اجورث و
پارتو ،به طور قابل توجهي روابط بين تعادل رقابتي و اختصاص بهينه را با شروع از ماه دوم
مدنظر قرار دادهاند .اجورث دو نفر از افراد را مورد توجه قرار داده و منابع اوليه دو کاال را
مطرح کرده که تالش شده در تجارت بين آنها سازماندهي گردد .او فرض را بر این
نگذاشته است که فعاليتها بر مبنای قوانين بازار رقابتي انجام ميشود؛ اما در مقابل
تجارتهایي که ميخواهند را انجام ميدهند .او فرض را بر این گذاشته که:

الف) در صورتي فعاليتهای تجاری را انجام نميدهند که مورد دیگری نيز وجود
داشته باشد که سودآوری بيشتری برای هر دوی آنها داشته باشد.
ب) هيچ کدام از آنها تجارتي را انجام نميدهند که سبب شود نسبت به عدم وجود
تجارت شرایط آنها بدتر شود.
او نشان داده است که مجموعه کاملي از عوامل اختصاصیافته وجود دارد که آنها را
تحت عنوان منحني قرارداد خوانده است و مي تواند شرایطي را پاسخ گوید که در این ميان،
تعادل رقابتي یکي از این موارد است .او فرض را بر این گذاشته است که به جای دو فرد،
دو فرد متفاوت وجود دارد که از نوع تابع مطلوبيت و منابع اوليه مشابه هم هستند .او
فرضيههای قبلي را در رابطه با شرایط برای تجارت رضایتبخش را عموميت بخشيده
است .هيچ تجارت چندجانبهای در ميان شرکتکنندگان در صورتي تکميل نخواهد شد که
زیرمجموعهای از آنها وجود داشته باشد که سبب شود تجارت دیگر در ميان خودشان
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انجام پذیرد و در این زمينه تنها از منابع ویژه آنها استفاده ميگردد که ميتواند بيش از
مطرحشده را در قسمت فوق عموميت ميبخشد .او در ادامه این نتيجه را حاصل نموده
است که هنگامي که تعداد افراد ،هر نوعي بيشتر ميشود ،محدوده تجارتهای محتمل ،به
سمت تعادل رقابتي کاهش ميیابد .بدین ترتيب یک فرآیند مبادله عمومي ،ارتباط نزدیکي
را با تعادل رقابتي عمومي حاصل ميکند .دیدگاه ویژه پارتو تعریف مناسبي از اختصاص
بهينه منابع را شامل ميشود که بهویژه رضایت از شرایط الف از منحني قراردادی اجورث از
آن جمله است .او نشان داده است که شرایط بهينه در این رابطه هنگامي حاصل ميشود که
یک تعادل رقابتي از یک اختصاص اوليه مناسب موارد موجود آغاز شده است.
 .4-1-2آنالیز تعادل جزئی

کورنو ( )Cournot, 1938و در ادامه جنکين ( )Jenkin, 1870و اقتصاددانان نئوکالسيک به
شکل گستردهای از آناليز تعادل جزئي تک بازار استفاده نمودهاند .عرضه و تقاضای یک
تک کاال ،به عنوان تابعي از قيمت کاالی مورد نظر به تنهایي مورد توجه قرار ميگيرد و
قيمت تعادلي با عرضه و تقاضای برابر لحاظ ميگردد .این شکل از آناليز را ميتوان به
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تجارت پيشنهادی اوليه برای آنها سودآور باشد .این شرایط ،هر دو مورد «الف» و «ب»

عنوان اولين تخمين برای آناليز تعادل عمومي به حساب آورد که در آن توجه به بازارهای
دیگر نيز صورت پذیرفته است.
آناليز تعادل جزئي را مي توان به عنوان یک مورد ویژه آناليز تعادل عمومي به حساب
آورد .وجود یک بازار فرض را بر این ميگذارد که باید حداقل یک کاال وجود داشته باشد؛
زیرا فراتر از آن باعث فشار در بازار ميگردد و قيمت را ميتوان به عنوان نرخي مشخص
نمود .در صورتي که تنها یک کاال در دنيا وجود داشته باشد ،هيچ مبادله و هيچ بازاری
موجود نخواهد بود.
فرض را بر این بگذارید که تنها دو کاال وجود دارد که آنها  7و  9ناميده ميگردد .به
دليل همگني ،عرضه و تقاضا ،بر مبنای نسبت کاالی  7به کاالی  9مشخص ميشود که
شامل قيمت کاالی  7به کاالی  9به صورت عددی ميباشد .بر مبنای قانون والراس :تعادل
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در بازار  ،7تضمين تعادل در بازار  9ميباشد .آناليز تعادل جزئي بازار  ،7در مورد دو کاال
بهطورکلي معادل با آناليز تعادل عمومي ميباشد.
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آناليز با دو کاال ميتواند به عنوان روشي برای بررسي تعادل عمومي مفيد باشد؛ اما
مي توان این سؤال را مطرح نمود که آیا آناليز تعادل جزئي ،تأثير عملي با کاالهای زیاد
دارد .یک پاسخ با تئوری زیر ارائه شده است و بهصورت مستقل دیدگاههای هيکس

( )Hicks, 1939و لئونتيف ( )Leontief, 1936مطرح شده است در صورتي که قيمت نسبي
برخي از مجموعه کاالها ثابت باقي بماند برای تمامي اهداف آناليزی ،مجموعه مورد نظر را
ميتوان به عنوان کاالی تکترکيب به حساب آورد که قيمت آن را بهطور متناسب با قيمت
هر کدام از اعضای مجموعه ميتوان مطرح کرد و کيفيت آن نيز در ادامه بر مبنای هزینهها
تعریف ميشود (مقادیر قيمت) که در کاالی ترکيبي برابر با مجموعه هزینهها در کاالهای
جداگانه در مجموعه در نظر گرفته شده است .تئوری تلفيق هيکس -لئونتيف را ميتوان
برای تنظيم آناليز تعادل جزئي مورد استفاده قرار داد .در ادامه به بررسي تعادل رقابتي و
جبراني پرداخته خواهد شد.

 .5-1-2تعادل رقابتی و تعادل جبرانی

یک تعادل رقابتي (غير جبراني) شامل یک مجموعه قيمت ،تخصيص مصرف و تخصيص
توليد ميباشد؛ بهطوریکه هر بنگاه ،سود خود را نسبت به قيمتهای دادهشده و هر
خانوار ،مطلوبيت خود را بر اساس قيمتهای دادهشده ،درآمد مشخص و همچنين دارایي
اوليه نگهداریشده آن و سهم سود حداکثر مينماید.
تعریف  :7تعادل رقابتي از یک بردار قيمت ( * ،) pتخصيص مصرف ( * ) xو تخصيص
توليد ( *  ) yتشکيل شده است به شرطي که:

p*  0

الف) بردار قيمت مثبت باشد.

ب) جمع بردار تقاضا تعادلي خانوار کوچکتر مساوی جمع بردار توليد تعادلي بنگاه به
عالوه جمع بردار دارایي اوليه خانوار باشد.

  y *f   xh
h

() 1

f

*
h

x
h

خود (  ) p* y fرا نسبت به قيمتهای دادهشده حداکثر مينماید.
د) * U h ( xh ) ، xhرا نسبت به )  p * xh  M h*  P * xh   d hf ( p * y *fحداکثر
f

ميکند ،بدین مفهوم ميباشد که خانوار مطلوبيت خود ( )  ) U h ( xhرا نسبت به قيد بودجه
( * ) p * xh  M hحداکثر ميکند.
* * p * xh  M hنشاندهنده بيشتربودن درآمد فرد نسبت به تقاضا ميباشد که درآمد فرد
برابر است با ارزش دارایي اوليه (قيمت دارایي اوليه) خانوار به عالوه جمع بخشي از سود
بنگاه که خانوار  hدر آن شریک است d h .بخشي است که خانوار  hدر بنگاه شریک
است و  1

h

است و  p* xhارزش تعادلي تقاضا (کاال) است و * M hدرآمد تعادلي

خانوار ميباشد.
*

*

تعریف  :9تعادل جبراني از یک بردار قيمت (  ،) pتخصيص توليد (  ،) yتخصيص
مصرف ( * ) xو تخصيص مطلوبيت ( *  ) uتشکيل شده است به شرطي که اگر:
الف) بردار حداقل قيمت (قيمت تعادلي) مثبت باشد.

p*  0
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ج)  p* y f ، y *fرا نسبت به  y f  Y fحداکثر ميکند ،منظور این است که بنگاه سود

d
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ب) جمع بردار تقاضا تعادلي خانوار کوچکتر مساوی جمع بردار توليد تعادلي بنگاه به
عالوه جمع بردار دارایي اوليه خانوار باشد.

  y *f   xh

() 2

f

h

*
h

x
h

ج)  p* y f ، y *fرا نسبت به  y f  Y fحداکثر ميکند ،منظور این است که بنگاه سود
خود (  ) p* y fرا نسبت به قيمتهای دادهشده حداکثر نماید.
د) * p* xh ، xhرا نسبت به * U h ( xh )  u hحداقل ميکند ،بدین مفهوم ميباشد که
خانوار هزینه خود ( * ) p* xh  M hرا نسبت به یک سطح معين مطلوبيت ( )  ) U h ( xhحداقل
ميکند.
* * U h ( xh )  u hنشاندهنده ثابتبودن مطلوبيت یا همان سطح معين مطلوبيت ميباشد
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و  p* xhبيانکننده ارزش تعادلي تقاضا (کاال) ميباشد.
ه) درآمد خانوار برابر حداقل هزینهها ميباشد.

*p* xh*  M h
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() 3

قابل اثبات است که تحت شرایطي تعادل رقابتي معادل با تعادل جبراني است که بهطور
دقيق ميتوان بهصورت یک تئوری بيان نمود:
تئوری  :7اگر ( * ) y* , x* , u* , pیک تعادل جبراني است و درآمد تعادلي همه خانوار
مثبت است (  ) M h*  0پس ( * ) y* , x* , pیک تعادل رقابتي است.
برای اثبات وجود تعادل رقابتي به وسيله یک شرطي که تحت آن یک تعادل جبراني،
تعادل رقابتي ميباشد استفاده ميگردد؛ بنابراین به یک شرط کافي که در تعادل جبراني
درآمد برای همه خانوارها مثبت باشد نياز ميباشد؛ آن شرط این است که خانوارها دارای
ارتباط مرتبط با یکدیگر باشد که در مورد ارتباط منابع افراد با یکدیگر نيز ميتوان بهطور
دقيق تعریف زیر را ارائه کرد:
تعریف  :9خانوار  ، hدارای ارتباط منابع با

خانوار h

است .در اینجا اگر برای هر

تخصيص امکانپذیر  x, y یک تخصيص  x, yو یک بردار

x

وجود داشته باشد

چنانچه که تخصيص جدید  x, yبا دارایي اوليه  x امکانپذیر باشد حداقل وضع

همه خانوار از جمله خانوار

h

تحت تخصيص جدید  x, yهمانند  x, y بهتر

ميگردد پس:

,y  f  Y f

() 4

h

 x   y  x , x  X
h

h

f

h

f

منظور این است که اگر یک سبد دیگری به غير از  xوجود داشته باشد (مانند  ) xکه
برای

خانوار h

بهتر باشد و مطلوبيت

خانوار h

را افزایش دهد؛ پس حتماً برای

هم یک سبد دیگری به جز سبد قبلي وجود دارد که مطلوبيت

خانوار h

خانوار h

را افزایش دهد.

() 5

U h xh   U h xh 
() 6
x

اوليه

U h xh  U h xh 

یک افزایش در دارایي است که تنها برای مقادیر مثبت کاالهای موجود در دارایي

خانوار h

ميباشد.

x  x

() 7
() 8

xi xi

تعریف  :4اگر یک زنجيرهای (دنبالهای) از خانوارها  hi , i  0,..., nوجود داشته

باشد که  h0  hو  h n  hباشد،

خانوار h

بهطور غير مستقيم دارای ارتباط منابع با

خانوار  hاست و  hiدارای ارتباط منابع با  i  0,..., n  1 hi1ميباشد.
نتيجه  :7اگر * ، M hدرآمد خانوار
مستقيم دارای ارتباط منابع با

h

h

در تعادل جبراني باشد و همچنين

باشد و درآمد خانوار

h

h

بهطور غير

مثبت باشد (  ) M h*  0پس

 M h*  0است.
تئوری  :5اگر هر خانوار بهطور غير مستقيم دارای ارتباط منابع با دیگر خانوارها باشد و
تمام شرایط بيانشده برقرار باشد آنگاه تعادل رقابتي وجود خواهد داشت ( Arrow, 1971,

.)Hahn & p.118
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 xh,i  0فقه اگر
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 .2-2زکات
زکات در لغت به معنای پاککردن ،پاکي و نيز نما و رشدیافتن است؛ اما در قرآن کریم با
عنوان عام صدقه بهکار رفته است که شامل هر نوع مخارجي در راه خداوند متعال ميشود.
در اصطالح فقهي نيز نوعي ماليات مخصوص و معين است که هر مسلمان متمکن الزم
است از اموال خویش به فقيران بپردازد .موارد مشمول زکات در قرآن کریم ذکر نشده است
و فقيهان با استناد به روایتهای دیني آنها را مشخص کردهاند؛ گرچه دراینباره اتفاقنظر
وجود ندارد؛ اما بيشتر فقهای شيعه بر این باورند که زکات فقط به موارد نهگانه تعلق
ميگيرد که عبارتاند از :شتر ،گاو ،گوسفند ،طال ،نقره ،گندم ،جو ،خرما و کشمش .در
حقيقت هر کدام از اقالم پيشگفته به اندازه معيني (نصاب) برسند باید زکات آن را
پرداخت؛ این در حالي است که برخي فقهای اهل سنت زکات را محدود به موارد باال
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ندانسته و آن را شامل هر آنچه عنوان مال بر آن صدق کند ميدانند.
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در مورد مصارف زکات نيز الزم است ذکر شود که این منبع از بيتالمال ،از جمله
مواردی است که هشت مورد مصرف خاص در قرآن کریم (بقره )35 :برای آن تعيين شده
است که عبارتاند از :زکات به فقيران ،مساکين ،عامالن جمعآوری ،دلجویيشدگان،
آزادی بردگان ،وامداران ،در راه خدا و در راهماندگان تعلق دارد .ازآنجاکه اسالم بر
عدالتخواهي و رفع فقر به عنوان هدف مهم دیني تأکيد ميکند؛ بنابراین یکي از اهداف
تشریع دین تحقق عدالت و رفع فقر در جامعه است (یوسفي ،7913 ،ص )35از دیدگاه
اقتصاد اسالمي توزیع مناسب و عادالنه درآمد یکي از مصادیق عدالت اجتماعي است .به
همين منظور ایجاد عدالت توزیعي در جامعه به عنوان یکي از راهکارهای مهم رسيدن به
عدالت اجتماعي ميباشد .در مجموع ميتوان چنين بيان نمود که در نگرش اسالمي،
عدالت توزیعي به عنوان هدفي واال برای فعاليت انساني معرفي شده و از آن به عنوان
عاملي در جهت کاهش فقر نام برده شده است (ساالری ،7913 ،ص .)79نظام اقتصادی
اسالم با اتخاذ تدابيری اقتصاد را به سمت عادالنهشدن توزیع درآمدها سوق داده است تا
فقر کاهش یابد و که یکي از این موارد زکات است که از این طریق بخشي از ثروت
ثروتمندان به نيازمندان انتقال داده ميشود و بدین ترتيب نابرابری در توزیع درآمد کاهش

یافته و در واقع با گرایش به تمرکز ثروت مبارزه ميشود (ثامني کيواني .)7911 ،در ادامه
جهت محاسبه واقعي ظرفيت زکات بالقوه مباحثي ارائه خواهد شد.
 .1-2-2محاسبه ظرفیت زکات بالقوه

در این بخش با بهرهگيری از مطالعات مختلفي همچون ثامني کيواني ( ،)7911شعباني و

کاشيان ( )7939و عسکری و کاشيان ( )7930اقدام به بررسي چگونگي محاسبه زکات بالقوه
غالت اربعه ،انعام ثالثه و نقدین بهصورت جداگانه پرداخته خواهد شد.
 زکات غالت اربعه (گندم ،جو ،کشمش ،خرما) :برای محاسبه ميزان زکاتغالت اربعه ابتدا باید نوع محصول را تعيين کرد .بنا بر روایات ،اگر غلّات اربعه بهصورت
دیمي کشت شوند ،زکات آنها عشر (ده درصد) و اگر آبي باشند ،نصفالعشر (پنا درصد)
خواهد بود .زکات گندم ،جو ،خرما و انگور (کشمش) وقتي واجب ميشود که به مقدار
نصاب برسند و نصاب آنها «سيصد صاع و یا  933من تبریز 00 ،مثقال کمتر» است که گفته
آبي بهصورت زیر ميباشد :محصوالت دیمي و آبي بهصورت زیر ميباشد:

if
CGP 847.207kg
0
Zr  
if
CGP  847.207kg
0.10 * CNP
if
CGP 847.207kg
0
Zw  
if
CGP  847.207kg
0.05 * CNP

()9
()11
CGP

توليد ناخالص محصول

*

CNP ،

توليد خالص محصول (محصول مشمول

ماليات) Z r ،مقدار زکات محصول دیمي و  Z wمقدار زکات محصول آبي ميباشد.
منظور این است در صورتي که توليد ناخالص محصول کمتر از  301/951کيلوگرم باشد
(موسوی خميني ،7913 ،ص ** ،)990هيچ زکاتي به آن محصول تعلق نميگيرد؛ اما اگر بيشتر
از مقدار مورد نظر باشد بستگي به دیمي یا آبيبودن محصول دارد که زکات آنها به ترتيب
برای دیمي برابر با  75درصد و برای آبي برابر با  0درصد توليد خالص محصول مورد نظر
* .اگراز توليد ناخالص ،هزینههای به کاربرده شوده بورای توليود محصووالت کسور شوود توليود ناخوالص
محصول به دست ميآید.
** .همچنين ميتوان به پایگاه اطالعرساني حوزه مراجعه و نظرات سایر مراجع را مشاهده نمود.
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شده تقریباً « 301کيلوگرم» ميباشد؛ بنابراین ميزان زکات در هر یک از محصوالت دیمي و
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ميگردد .حال با توجه به ميزان زکات تعلقگرفته به هر محصول از فرمول کلي زیر برای
برآورد ظرفيت بالقوه زکات استفاده ميشود:

PZ i  Z AL  ME 

() 11

 PZ iميزان زکات محصول مورد نظر Z ،ميزان زکات L ،توليد کل محصول مشمول
زکات A ،قيمت محصول مورد نظر (هر کيلو) E ،وسعت کل اراضي محصول مشمول
زکات و  Mمتوسط هزینه متغير هر هکتار ميباشد.
زکات انعام ثالثه (گاو ،گوسفند ،شتر) :زکات انعام ثالثه یک دام باید دارای ویژگيهایي
باشند تا زکات به آنها تعلق بگيرد که این ویژگيها عبارتاند از :الف) گذشت یک سال؛
ب) سائمهبودن؛* ج) به حد نصابرسيدن؛ د) عاملنبودن.

**

زکات گوسفند :بر اساس فتوای حضرت امام خميني  1ميزان زکات تعلقگرفته به
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گوسفند بهصورت زیر ميباشد:
()12
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1  M  39
40  M  120
121  M  200
201  M  300
301  M  499
500  100k  M  500  100k  1, k  1,2,3,...

0
1

2
PZ  
3
4

5  k

 : Mتعداد گوسفندان
منظور این است درصورتي که تعداد گوسفندان بهرهبردار بين  7تا  93رأس باشد هيچ
زکاتي به آن تعلق نميگيرد و در صورتي که بين  05تا  795رأس باشد زکات تعلقگرفته
به آن  7رأس ميباشد و . ....

* .سائمهبودن بدین منظور است که دامها در مراتع عمومي چریده باشند.
** .عاملنبودن بدین منظور ميباشد که دام نباید برای کارهایي مانند شوخمزدن و یوا امثوال ذلوک موورد
استفاده قرار گرفته باشد.

زکات گاو :شرایط خاص برای تعلق زکات در مورد گاو وجود داد که بهصورت زیر
است:
 .7اگر شخصي کمتر از سي رأس گاو دارد به آن گاوها زکاتي تعلق نميگيرد.
 .9اگر تعداد گاوها سي رأس باشد ،زکات آن یک گوساله دو ساله ميباشد.
 .9اگر تعداد گاوها چهل رأس باشد ،زکات آن یک گوساله سه ساله ميباشد.
 .0اگر تعداد گاوها بيش از چهل تا شصت رأس باشد فقط همان یک گوسالهای
که وارد سال دوم شده باشد به آن تعلق ميگيرد و زکات اضافي به آن تعلق
نميگيرد.
به ازای هر سي گاو باید یک گوسالهای که وارد سال دوم شده باشد پرداخت شود؛ لذا
برای شصت گاو باید دو تا گوساله ای که وارد سال دوم شده باشد پرداخت نمود .هر چه
تعداد گاوها بيشتر شود باید سي تا سي تا و یا چهل تا چهل تا شمرد و زکات آنها را

137

پرداخت نمود .البته باید بهگونهای حساب کرد تا از آنها چيزی باقي نماند و اگر چيزی
سي تا و زکات چهل تا را پرداخت نماید.
ميزان زکات تعلقگرفته به گاو بهصورت زیر ميباشد:
()13

, k  0,1,2,...

, 1  N  29
0
0.45 , 30  N  39

Z 
, 40  N  69
0.6
0.015 , 60  10k  N  60  10k  1

 : Nتعداد گاو
اگر تعداد گاوها بين  95تا  93رأس باشد به آن  5/00رأس زکات تعلق ميگيرد منظور
این است که زکات تعلقگرفته به آن به ارزش  5/00یک گاو کامل است و مابقي هم به
همين صورت ميباشد.
زکات شتر :شرایط خاص برای شتر تا زکات بر آن تعلق گيرد ،به حد نصابرسيدن
شتر ميباشد که دارای  79نصاب ميباشد و در جدول ذیل آورده شده است:
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باقي ماند از نه ( )3تا بيشتر نشود؛ به عنوان مثال اگر شخصي هفتاد تا گاو دارد باید زکات

جدول شماره :7زکات شتر
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تعداد شترها

مقدار زکات

 7تا  0نفر

5

 0تا  3نفر

یک گوسفند

 75تا  70نفر

دو گوسفند

 70تا  73نفر

سه گوسفند

 95تا  93نفر (متوسط  90شتر)

پنا گوسفند

 95تا  93نفر (متوسط  90شتر)

یک شتر که وارد سال دوم شده =  5/3شتر کامل

 05تا  03نفر (متوسط  00شتر)

یک شتر که وارد سال سوم شده =  5/3شتر کامل

 05تا  03نفر (متوسط  00شتر)

یک شتر که وارد سال چهارم شده = یک شتر کامل

 35تا  10نفر (متوسط  31شتر)

یک شتر که وارد سال پنجم شده =  7/9شتر کامل

 10تا  33نفر (متوسط  39شتر)

دو شتر که وارد سال سوم شده

 755تا  733نفر (متوسط  705شتر)

سه شتر که وارد سال چهارم شده

 955تا  033نفر (متوسط  905شتر)

هفت شتر که وارد سال چهارم شده

 055نفر و بيشتر (متوسط  305شتر)

سيزده شتر که وارد سال چهارم شده

مأخذ :بر اساس نظر حضرت امام خميني 1

یک شتر کامل یک شتر  0ساله است؛ لذا یک شتر که وارد سال دوم شده را  5/3یک
شتر کامل و شتری که وارد سال سوم شده را  5/3یک شتر کامل و شتری که وارد سال
پنجم شده  7/9شتر کامل در نظر گرفته ميشود.
زکات نقدین (طال و نقره) :شرایط برای طال و نقره تا زکات بر آنها تعلق گيرد عبارت
است از :الف) مسکوک باشد .ب) سکهها به عنوان پول رایا مورد استفاده قرار گيرد .ج)
به حد نصاب برسد؛ د) یک سال از آنها بگذرد.
هرچند سکههای طالی امروزی مسکوک ميباشند؛ اما ازآنجاکه به عنوان پول رایا
محسوب نميشوند؛ پس طبق نظر مشهور فقهای شيعه بر طال و نقره در شرایط حاضر
زکاتي تعلق نميگيرد؛ لذا بنا بر فتوای مشهور فقهای شيعه زکات نقدین برابر صفر ميباشد
کيواني ،)7911( ،شعباني و کاشيان ( )7939و عسکری و کاشيان ( .)7930در ادامه بهطور
مختصر به بررسي نظری توزیع نابرابر درآمد و تحليل متغيرهای کنترلي مؤثر بر توزیع

درآمد پرداخته خواهد شد .در ادامه به بررسي تأثير متغيرهای مورد بررسي از منظر
اقتصادی پرداخته خواهد شد.

 .3-2بررسی تاثیر متغیرهای الگو
 .1-3-2توزیع نابرابر درآمد
معموالً برابری درآمدی ميان خانوارها برحسب توزیع درآمد متناسب با اندازه درآمد هر
خانوار اندازهگيری مي شود .این توزیع ميان طبقات درآمدی ،عموماً توزیع درآمد مقداری
ناميده مي شود .هر چه سهم درآمدی طبقات با درآمد باالتر کمتر باشد و سهم طبقات با
درآمد پایين بيشتر باشد ،توزیع درآمد متعادلتر در نظر گرفته ميشود؛ اما تعریف دیگری
که در رابطه با توزیع وجود دارد ،توزیع درآمد را برحسب سهمهای درآمدی عوامل توليد
بيان مي کند .ازآنجاکه سهم عوامل توليد برحسب سهم آنها در ارزش افزوده اندازهگيری
ميشود این مفهوم از توزیع را توزیع کارکردی درآمد مينامند.
دارد .ساده ترین معيار آن محاسبه درصدی از درآمد کل اکتسابي خانوارهای  95درصد
باالی درآمدی یا درصد درآمد کل اکتسابي طبقه خانوارهای  95درصد پایين درآمدی
است؛ اما پرکاربردترین آنها ضریب جيني ميباشد .ضریب جيني متداولترین شاخص
نابرابری درآمدی مي باشد که عبارت است از نسبت اندازه نابرابری توزیع درآمد به حداکثر
اندازه نابرابری درآمدی ممکن در یک توزیع درآمد کامالً نابرابر که دامنه تغييرات این
شاخص بين صفر (توزیع کامالً برابر) و یک (توزیع کامالً نابرابر) در نوسان است؛ لذا
مقدار بزرگتر این ضریب نشاندهنده توزیع نابرابرتر درآمد است (ابراهيمي ساالری.)7931 ،

 .2-3-2تورم ()Inflation
تورم داللت بر وضعيتي دارد که در آن تقاضای پولي برای محصول نسبت به توليد رشد
ميکند ،وضعيتي که در نبود کنترلي مؤثر بهصورت افزایش بهای یک واحد از کاالی
توليدشده آشکار ميشود .تورم معموالً با افزایش واقعي یا بالقوه سطح عمومي قيمتها یا
به سخن دیگر با کاهش قوه خرید واحد پولي همراه است .در بعضي مواقع تورم زماني به
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در توزیع اندازه درآمد معيارهای محتمل بسياری برای اندازه برابری یا نابرابری وجود
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وجود ميآید که سطح عمومي قيمتها به ميزاني که افزایش در بازدهي عوامل و
فرآیندهای اقتصادی ایجاب ميکنند تنزل نيابد .تورم آنطور که معموالً فهميده ميشود،
رابطهای با افزایش نامعمول قيمت ها دارد .تأثير تورم بر توزیع درآمد و ثروت و هزینه
زندگي افراد جامعه ،بستگي به نوع و شدت تورم و سایر شرایط اقتصادی و اجتماعي
جامعه دارد ) (Kolb & Gould, 1969گالبرایت ( (0891( )Galbraithعنوان ميکند که آن
طبقه از مردم بيشتر از تورم زیان مي بينند که اجرت و درآمد آنها به دالیلي که از اختيارشان
خارج است ،محدود ميباشد و وضع کاری آنها طوری است که نميتوانند در مقابل شرایط
تورمي که در اقتصاد پيش مي آید و هزینه زندگي آنها را باال ميرود ،عکسالعمل نشان
دهند .تورم بر گروههای مختلف درآمدی تأثير متفاوتي بر جای ميگذارد و در یک کالم
اغنيا را غنيتر و فقرا را فقيرتر ميکند .اگر به الگوی بسيار نابرابر و تمرکز مالکيت و ثروت
140

در کشورهای کمتر توسعه یافته توجه شود ،اثر فقرزایي تورم شدید در این کشورها بيشتر
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روشن خواهد شد (تفضلي)7910 ،؛ لذا بيشک شرایط تورمي در اقتصاد با کاهش قدرت
خرید طبقاتي از جامعه که توان تعدیل سریع دستمزد یا درآمد خود را ندارند در مقابل
طبقات دیگر جامعه باعث ایجاد شکاف طبقاتي و توزیع نابرابرتر درآمد خواهد شد.

 .3-3-2بیکاری
به طورکلي بيکاری زماني ایجاد خواهد شد که کمبود تقاضا برای نيروی کار عرضهشده در
بازار کار وجود داشته باشد؛ یعني در این شرایط فرصتهای شغلي موجود در بازار
تأمينکننده نياز عرضهکنندگان در بازار نميباشد؛ لذا بخشي از افراد جامعه بدون دسترسي
به شغل مجبور به زندگي در وضعيت نامناسب خواهند شد .در مورد اثر بيکاری بر
نابرابری درآمد در هر اقتصاد این نکته بدیهي است که هر افزایش در نرخ بيکاری با ایجاد
اشتغال ناقص از طریق افزایش شمار تعداد افراد کمدرآمد ميتواند موجب افزایش نابرابری
درآمد شود .بهخصوص بيکاری بلندمدت که به بخشهای فقير جمعيت بيشتر آسيب
ميرساند یعني در این شرایط آنها حتي برای تأمين نيازهای اساسيشان برای بقا در مضيقه
هستند؛ به عبارت دیگر باید گفت که امروزه تنها داشتن سرمایه انساني و مهارتهای الزم

تضمينکننده شغل های موفق و درآمدهای مناسب برای داشتن یک زندگي در سطح
استاندارد نميباشد؛ زیرا این سرمایههای انساني صرفاً بيانگر ویژگيهای مطلوب بازار کار
نميباشد (گرجي.)7931 ،

 .4-3-2شهرنشینی
شهرنشيني فرآیندی است که در آن تغييراتي در سازمان اجتماعي سکونتگاههای انساني به
وجود ميآید که حاصل افزایش ،تمرکز و تراکم جمعيت ميباشد .از نظر سازماني در
شهرنشيني دگرگونيهایي در ساخت اجتماعيـ اقتصادی و کارکردهای جمعيتي ظاهر
ميشود .این جریان تغييراتي را در ساخت فضای داخلي شهرها به وجود ميآورد.
بهطورکلي شهرنشيني دارای دو خصيصه اصلي است :اول اینکه مهاجرت مردم از
حوزههای روستایي به شهری جهت اشتغال در فعاليتها و مشاغل غير کشاورزی رخ
ميدهد .به سخن دیگر ،شهرنشيني کارکردهای اقتصادی ویژهای را در اختيار مردم قرار
تغييراتي را موجب ميشود ،دوم دگرگوني از سبک زندگي روستایي به شهری به همراه
تغيير در ارزشها و نگرشها که رفتارهای تازهای را سبب ميشود (شکویي ،7910 ،ص.)79

تأثير مهاجرت بر نابرابری توسط کوزنتس ( )7300در مقاله «رشد اقتصادی و نابرابری
درآمد» بررسي گردید که پایهای برای تئوری منحني  Uوارونه کوزنتس فراهم ساخت.
کوزنتس در مقاله خود نشان مي دهد که چگونه تغييرات جمعيتي در اثر صنعتيشدن ،توزیع
درآمد در یک کشور را تغيير ميدهد .کوزنتس ادعا ميکند شهرنشيني ،نابرابری را در اولين
مرحله از صنعتيشدن افزایش ميدهد؛ همچنين وی بيان ميکند نابرابری در مراحل بعدی
توسعه کاهش خواهد یافت .وی از اثرات بلندمدت شهرنشيني برای تجزیه و تحليل و
درک شهرنشيني به عنوان فرآ یندی که نابرابری را در بلندمدت کاهش ميدهد ،استفاده
ميکند .کوزنتس ادعا ميکند در این سالها موقعيتهای اقتصادی ساکنان جدید شهری و
فرزندان آنها بهبود ميیابد ،تحرک اجتماعي اختالفات اقتصادی را برابرتر ميسازد؛ ازاینرو
نابرابری کاهش ميیابد (شکيبایي.)7930 ،

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /بررسی نظریه ارتباط منابع درآمدی از ...

ميدهد و تراکم جدیدی را به وجود ميآورد و در نتيجه در کاربری زمين شهری نيز
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 .5-3-2رشد اقتصادی
اقتصاددانان کالسيک از قدیم اعتقاد داشتند رشد اقتصادی به همراه بهبود توزیع درآمد
مقدور نيست .آنان معتقد بودند یکي از شرایط الزم برای ایجاد رشد سریع اقتصادی،
تشدید نابرابری در توزیع درآمدهاست؛ زیرا با توجه به اینکه تقریباً تمام درآمد گروههای
کمدرآمد صرف هزینههای مصرفي ميگردد ،رشد اقتصادی وابسته به پسانداز گروههای
پردرآمد جامعه است که اساس سرمایهگذاری را فراهم ميکند .بر این اساس هر نظام
اقتصادی که بر پایه نابرابری بيشتر درآمد پایه گذاری شده باشد ،در مراحل اوليه توسعه
دارای رشد اقتصادی باالتری نسبت به نظام طراحيشده بر اساس عادالنهتر درآمد ميباشد.
اولين نظریه مطرحشده در این زمينه قانون پرتو ( )Pareto, 1897ميباشد .پرتو در قانون
مشهورش بيان ميکند در همه زمانها و مکانها توزیع درآمد ثابت ميماند .او معتقد است
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تغييرات ساختاری و مالياتها نميتواند این ثابت اساسي را در علوم اجتماعي تغيير دهد.
پرتو تصور ميکرد یک ثابت اقتصادی را یافته است که قابل مقایسه با شتاب جاذبه زمين

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /سودابه پژومان و هاشم زارع

در علم فيزیک است ،بدین معني که در یک اقتصاد در زمانهای مختلف توزیع درآمد ثابت
مي باشد؛ اما این نظریه بعدها با انتقادات جدی مواجه گردید .مهمترین نظریه در زمينه
توزیع درآمد توسط کوزنتس (0811) )Kuznetsم( در مقالهای تحت عنوان «رشد اقتصادی
و توزیع درآمد» ( )Economics Growth and Income Equalityانجام گرفت .در این مقاله
کوزنتس توزیع درآمد را در یک برش مقطعي از کشورهایي با سطوح مختلف توسعهیافتگي
بررسي نمود .او نتيجه گرفت نابرابری درآمد طي اولين مراحل رشد رو به افزایش ميگذارد
و سپس همتراز ميشود و باالخره طي مراحل بعدی کاهش ميیابد (ابراهيمي .)7910 ،در
سال  7335ميالدی این فرضيه که نابرابری در کشورهای کمتر توسعهیافته بارزتر است،
مجدداً از سوی ایروینگ کراویس ( )Irving Kravisمطرح گردید او همبستگي مثبت ولو
پيچيده ای را بين درجه نابرابری و سطح درآمد واقعي سرانه مشاهده کرد؛ مانند کوزنتس او
هم به این نتيجه رسيد که در کشورهای توسعهنيافته نسبت به کشورهای صنعتي پراکندگي
درآمد در بخش زیرین جدول توزیع کمتر و در بخش فوقاني آن بيشتر ميباشد؛ بنابراین
علت نابرابری بيشتری که در کشورهای درحالتوسعه مشاهده ميگردد ،ميبایست در
همين بخش فوقاني جدول توزیع جستجو شود .طبق نظر کراویس اختالف بينالمللي در

درجات نابرابری را ميتوان به اختالف در توزیع خصوصيات ویژه مردم و که بر عملکرد
آنها در عرصه اقتصادی مؤثر است و ،به موانع عرفي و قانوني تحرک اجتماعي ،به عوامل
ساختاری و که منشأ کارهایي با درآمد نابرابر و شدیداً تبعيضآميز ميباشد و و به
سازمانبندی سياسي و اجتماعي نسبت داد (ابراهيمي ساالری ،7931 ،ص .)0در ادامه به
بررسي ساختار الگو و روش برآورد الگو پرداخته خواهد شد.

 .3پیشینه تحقیق
بهطورکلي در ارتباط با «بررسي تجربي یکي از شروط اساسي وجود تعادل رقابتي» در
داخل و خارج از کشور مطالعات اندکي انجام شده است که در این قسمت به خالصهای از
مهمترین مطالعات انجامشده داخل و خارج در این ارتباط پرداخته ميشود.
زارع ( )7933در مطالعهای به توسعه چارچوب نظری یک اقتصاد تعادلي با درنظرگرفتن
شرایط وجود یک اقتصاد اسالمي پرداخته است .تالش و مطالعه وی سعي ميکند با تکميل
شرط وجود تعادل جبراني در فضای مباني نظری تبيين نماید؛ به عبارت دقيقتر با فرض
وجود تعادل جبراني ،از طریق انتقال بخشي از ذخایر دارایي و مازاد درآمد تحت عنوان
خمس و زکات و نه هرگونه پرداختي دیگری به خانوارهایي با درآمد منفي باعث شود
تعادل رقابتي در چارچوب یک اقتصاد اسالمي امکانپذیر گردد.
توسلي ( )7933در مقاله «زکات و اثر آن بر رشد و توسعه اقتصادی» به بررسي اثر
زکات بر رشد و توسعه اقتصادی پرداخته است .یافتههای تحقيق نشان ميدهد زکات نهتنها
اثر منفي بر رشد و توسعه اقتصادی ندارد بلکه آثار مثبتي بر آن دارد و در همين راستا به
بررسي ع وامل مؤثر بر رشد که از عناصر مهم توسعه اقتصادی است پرداخته ميشود.
عبدالهي عماني و همکاران (9570م) در مقاله «زکات بر درآمد اشتغال در اکثریت
ایالتهای مسلمان نيجریه :آیا ميتوان از آن به عنوان هشدار یاد کرد؟» به دنبال بيان راهحل
های قابل اعتماد برای رفع فقر در نيجریه با توجه به واقعيتهای گوناگون است که با
پرداخت زکات و نقش آن در بهبود وضعيت رابطه دارد .نتایا حاکي از آن است که
ميتوان از زکات درآمد حرفهای و اشتغال به عنوان منبع قدرتمند سرمایه برای رفع تأثيرات
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فروض و ارائه راهکار با ابزارهای معرفي شده در اقتصاد اسالمي ،وجود تعادل رقابتي را به
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فقر ميان جوامع مسلمان یاد نمود و همچنين بيان ميگردد که چگونه برخي از کشورها
ميتوانند با استفاده از زکات بر درآمد حرفهای و شغلي برای ریشهکني فقر اقدام نمایند.

 .4برآورد نتایج
در این بخش با استفاده از برآورد الگوهای تصحيح خطای برداری و آزمون و تفسير
ضرایب تخمينزدهشده پرداخته خواهد شد .دادههای مورد استفاده سری زماني ساليانه
 7930-7915از مرکز آمار جهاد کشاورزی و بانک اطالعاتي هزینه توليد جهاد کشاورزی
استخراج شده است .در مورد شاخصهای دیگر اقتصادی از بانک اطالعات بانک مرکزی و
مرکز آمار ایران استفاده شده است .قبل از بررسي و تخمين الگوهای اقتصادی ،ویژگيهای
آماری آنها زیر نظر آزمونهای مربوطه قرار ميگيرند .سپس بر اساس نتایا آزمونها به
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بررسي و برآورد مدلها پرداخته ميشود .با توجه به بررسيهای نظری و تجربي در این
زمينه مدل اقتصادسنجي تحقيق بهصورت زیر در نظر گرفته شده است:
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()18
()19
()21

 : Zt1  LGini, LPZ , LA, LINF , LUP, LUR, LGDPمعادله اول

 : Zt2  LGini, LAZ , LA, LINF , LUP, LUR, LGDPمعادله دوم

 : Zt2  LGini, LDZ, LA, LINF , LUP, LUR, LGDPمعادله سوم

لگاریتم توزیع نابرابر درآمد ( ،)LGiniلگاریتم صدقه ( ،)LAلگاریتم تورم (،)LINF

لگاریتم جمعيت شهری ( ،)LUPلگاریتم نرخ بيکاری ( ،)LURلگاریتم توليد ناخالص
داخلي ( ،)LGDPلگاریتم زکات بالقوه ( ،)LPZلگاریتم زکات بالفعل ( ،)LAZلگاریتم
تفاضل زکات بالقوه از زکات بالفعل ( )LDZميباشند.

 .1-4آزمون ریشه واحد
برای بررسي ساکنپذیری و ریشه واحد دادهها و همچنين طول وقفه بهينه برای متغيرهای
سری زماني به ترتيب از آزمون دیکي و فولر تعميمیافته ( )ADFو معيار شوارتز بيزین
( )SBCاستفاده ميگردد .با توجه به نتایا آزمون  ADFکه در جدول  9آورده شده است
همه متغيرها در تفاضل اول ساکنپذیر ميباشند.

جدول شماره :9آزمون دیکي و فولر تعميمیافته
با عرض از مبدأ و روند
مرتبه
انباشتگي

با تفاضلگيری

با عرض از مبدأ
با تفاضلگيری

سطح

متغيرها

سطح

---

---

---

---

-6559

1511

-2557

1511

LGini

I 1

-352

1513

-1562

1585

---

---

---

---

LPZ

I 1

-6584

1511

1515

1599

---

---

---

---

LAZ

I 1

3543-

1512

2543-

1536

---

---

---

---

LDZ

I 1

-1597

1514

-2597

1516

---

---

---

---

LA

---

---

---

---

-4519

1512

-2512

1527

LINF

-3545

1512

4514

1511

---

---

---

---

LUP

---

---

---

---

-4539

1511

-2556

1511

LUR

-4562

1511

-2525

1543

---

---

---

---

LGDP

I 1

I 1
I 1

I 1
I 1

مأخذ :محاسبات تحقيق.

 .2-4آزمون تعیین مرتبه بهینه
به منظور برآورد الگوی تصحيح خطای برداری ،پس از تعيين ایستایي متغيرهای مدل ،ابتدا
ميبایست وقفه بهينه را تعيين نمود که این بهينهسازی با استفاده از معيارهای آکائيک
( ،)AICشوارتز بيزین ( ،)SBCحنان کویين ( )HQو حداکثر راستنمایي ( )LRصورت
ميگيرد (البته با توجه به اینکه در اینجا سه معادله برای برآورد وجود دارد ميبایست وقفه
بهينه سه معادله را بهصورت جداگانه تعيين نمود).
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آماره

Prob

آماره

prob

آماره

prob

آماره

prob

جدول شماره :9آزمون انتخاب وقفه بهينه معادلهها
معادله دوم

معادله سوم

Order

معادله اول

AIC

SBC

AIC

SBC

AIC

SBC

-353636

-751823

-2653189

-2653189

1155227-

1155227-

1

* 31251319

*27154827

*27654714

*31352119

*28156856

*31854161

1

28152958

21558119

1815651

21558119

525872

2545982

2

9958452

67589

42511

67589

114565

115369

3

مأخذ :محاسبات تحقيق.

با استفاده از معيار شوارتز بيزین برای هر سه معادله مرتبه بهينه الگو عدد یک انتخاب
خواهد شد.
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 .3-4آزمون رتبه ماتریس
برای بررسي همانباشتگي الگو ،از آزمون هم تجمعي یوهانسن و یوسيليوس و به منظور
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تعيين تعداد بردارهای همانباشتگي ( )rاز کميتهای آماره آزمون تریس و حداکثر مقدار
ویژه استفاده ميگردد.
جدول شمار :0نتایا آزمون رتبه ماتریس معادله اول
نتایا آزمون آماره اثر
مقدار

مقدار

بحراني

بحراني

 35درصد

 30درصد

آماره

29951519 14155211 13458611
21158282 11955711 11454111
7659511

8154511

11859918

5458411

5856311

6959242

3358811

3159311

3358286

2157511

2353211

1154251

نتایا آزمون حداکثر مقدار ویژه
فرضيه

مقدار

جایگزین

r  7
r  9
r  9
r  0
r  0
r  3

مقدار

آماره

بحراني

بحراني

 35درصد

 30درصد

4557411

4859111

9752227

4152111

4259511

8258364

3451111

3658111

4951676

2852711

3157111

3651957

2251511

2155911

2254136

1559811

1851611

1151397

مأخذ :محاسبات تحقيق.

فرضيه
جایگزین

r 7

r 9
r 9
r 0
r 0
r 3

فرضيه
صفر

r 1

r  7
r  9
r  9
r  0
r  0

با توجه به جدول فوق و سایر معادالت که به منظور اختصار گزارش نشدهاند ،ميتوان
نتيجه گرفت که وجود پنا بردار هم تجمعي مورد تأیيد قرار ميگيرد.

 .4-4بررسی آزمونهای تشخیصی
آزمونهای مربوط به فروض استاندارد کالسيک نيز به منظور اطمينان از کارایي برآورد
معادله از اهميت باالیي برخوردارند که برخي از این آزمونهای تشخيصي مهم عبارتاند
از :آزمون خودهمبستگي ،واریانس ناهمساني ،نرمالبودن جمالت پسماند و تصریح فرم
تابعي مدل ميباشد که مطابق آمارههای  Fو  LMدر سطح معنيداری  0درصد صورت
ميگردد که در جدول  5نشان داده شدهاند.
جدول شماره :0نتایا آزمون تشخيصي معادلهها
معادله سوم

معادله دوم

معادله اول

آماره

آماره

آماره

آزمون

15816

15781

.4141

.3111

.6291

.5531

خودهمبستگي

15559

15488

.6241

.5481

.9421

.9281

تصریح فرم تابعي مدل

15569

---

.7331

---

15251

.5781

.5561

.2911

15273

.8441

نرمالبودن جمالت پسماند

.2681

واریانس ناهمساني

مأخذ :محاسبات تحقيق.

کليه آزمونهای تشخيصي در سطح اطمينان  30درصد انجام شدهاند .همانطورکه
مالحظه ميشود طبق هر دو آماره ،الگوی برآوردشده ،مشکالت خودهمبستگي جمالت
خطا و ناهمساني واریانس را نداشته و فرم تصریحي ،درست و جمالت خطا بهطور نرمال
توزیع شدهاند؛ به عبارتي هر سه معادله همه شرایط کالسيک را دارد.

 .5-4برآورد روابط بلندمدت
پس از مشخصکردن تعداد بردارهای همانباشتگي ،گام بعدی ،برآورد معادله تصحيح خطا،
برای بهدستآوردن ضرایب بلندمدت ميباشد .در هر سه معادله فقط بردار همانباشته پنجم

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /بررسی نظریه ارتباط منابع درآمدی از ...

F

LM

F

LM

F

LM
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دارای  ECMمنفي ،کوچکتر از یک و معنيدار ميباشد *.در نهایت روابط بلندمدت برداری
پس از نرماليزهشدن بهصورت زیر ميباشند:
 :LGini =1880 LINF -18.0 LPZ -1810 LA -1811 LUP +08.1 LUR -8899 LGDPمعادله 1
-1880 DUMY
() 80
 :LGini =1819 LINF -1888 LPZ -18.9 LA -188. LUP +189. LUR -0818 LGDPمعادله 2
-180. DUMY
() 88
 :Lgini =1808 LINF -18.. LPZ -1808 LA -1881 LUP +8888 LUR -8811 LGDPمعادله 3
-1801 DUMY
() 8.

همانطورکه مالحظه مي شود متغيرهای هر سه معادله مطابق با تئوری ميباشد که نتایا
بهدستآمده با توجه به برآورد انجامشده در هر سه معادله این ميباشد که در بلندمدت،
لگاریتم تورم و نرخ بيکاری دارای اثر مثبت ميباشند و مابقي متغيرها ارتباط منفي با توزیع
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نابرابر درآمد دارند که در مورد چگونگي تأثير این متغيرها بر توزیع نابرابر درآمد در بخش
بعدی به آن پرداخته ميشود .جمعبندی نتایا بهصورت زیر قابل بيان است:
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با توجه به اینکه همه متغيرها جز یک متغير (لگاریتم زکات بالفعل ،لگاریتم زکات
بالقوه و تفاضل زکات بالقوه با بالفعل) در هر سه معادله مشترک ميباشند ،به منظور بررسي
و تجزیه و تحليل نتایا بهدستآمده از تخمينها ابتدا بهصورت جداگانه به تجزیه و تحليل
هر معادله و سپس به مقایسه معادلهها با هم پرداخته شده که نتایا حاصل از آنها بهصورت
ذیل ميباشند:
.1

در معادله اول که شامل متغير لگاریتم زکات بالقوه ميباشد نتيجه بهدستآمده با توجه
به برآورد انجامشده این مي باشد که لگاریتم تورم و نرخ بيکاری دارای اثر مثبت و
مابقي متغيرها ارتباط منف ي با توزیع نابرابر درآمد دارند منظور این است که یک درصد
افزایش در هر یک از متغيرهای لگاریتم تورم و نرخ بيکاری به ترتيب سبب افزایش
 5/97و  5/93درصد (ضرایب معادل کشش ميباشند) و متغيرهای لگاریتم زکات
بالقوه ،لگاریتم صدقه ،لگاریتم توليد ناخالص داخلي و لگاریتم جمعيت شهری به

* .به دليل محدودیت صفحات مقاله این جدول گزارش نشده است.

ترتيب باعث کاهش  9/33 ،5/01 ،5/07و  5/03درصد در توزیع نابرابر درآمد
ميگردد.
 .9در معادله دوم که شامل متغير لگاریتم زکات بالفعل ميباشد نتيجه بهدستآمده با توجه
به برآورد انجامشده این مي باشد که لگاریتم تورم و نرخ بيکاری دارای اثر مثبت و
مابقي متغيرها ارتباط منفي با توزیع نابرابر درآمد دارند منظور این است که یک واحد
افزایش در هر یک از متغيرهای لگاریتم تورم و نرخ بيکاری ،به ترتيب باعث افزایش
 5/53و  5/39درصد و متغيرهای لگاریتم زکات بالفعل ،لگاریتم صدقه ،لگاریتم توليد
ناخالص داخلي و لگاریتم جمعيت شهری به ترتيب سبب کاهش  7/53 ،5/93 ،5/99و
 5/90درصد در توزیع نابرابر درآمد ميگردد.
 .3در معادله سوم که شامل متغير لگاریتم تفاضل زکات بالقوه از بالفعل ميباشد نتيجه
بهدستآمده با توجه به برآورد انجامشده این ميباشد که لگاریتم تورم و نرخ بيکاری
است که یک واحد افزایش در هر یک از متغيرهای لگاریتم تورم و نرخ بيکاری ،به
ترتيب سبب افزایش  5/73و  9/33درصد و متغيرهای لگاریتم تفاضل زکات بالقوه با
بالفعل ،لگاریتم صدقه ،لگاریتم توليد ناخالص داخلي و لگاریتم جمعيت شهری به
ترتيب سبب کاهش  9/50 ،5/79 ،5/99و  5/93درصد در توزیع نابرابر درآمد
ميگردد.

 .5جمعبندی و نتیجهگیری
این پژوهش به دنبال بررسي تجربي یکي از شروط اساسي وجود تعادل رقابتي در اقتصاد
ایران بوده که آن شرط ،همان شرطي است که تحت آن یک تعادل جبراني ،تعادل رقابتي
ميباشد که همان مثبت بودن درآمد همه خانوارها در تعادل جبراني است و در صورتي
محقق ميگردد که خانوارها دارای ارتباط منابع با یکدیگر باشند؛ در این حالت اگر درآمد
خانواری افزایش یابد به دليل اینکه خانوارها دارای ارتباط منابع با یکدیگر ميباشند درآمد
خانوارهای دیگر افزایش ميیابد؛ به عبارتي از طریق کمکهایي که افراد به یکدیگر ميکنند
وضعيت رفاهي اکثر خانوارها افزایش ميیابد که در ایران این کمکها ميتواند در قالب
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دارای اثر مث بت و مابقي متغيرها ارتباط منفي با توزیع نابرابر درآمد دارند منظور این
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پرداختهای انتقالي افراد به یکدیگر از محل ذخایر دارایي باشد که این پرداختها بخشي
از مالياتهای اسالمي (زکات) ميباشد؛ پس این تحقيق به دنبال محاسبه ظرفيت بالقوه
زکات موارد نه گانه در اقتصاد ایران و مقایسه آن با درآمدهای بالفعل زکات و همچنين
محاسبه تفاضل زکات بالقوه با بالفعل و در نهایت تأثير آنها بر توزیع نابرابر درآمد و فقر
است .به این منظور ميزان زکات تمامي توليداتي که مشمول زکات بودند را محاسبه کرده و
در نهایت نتایا ذیل حاصل گردید:
 .7در طول سالهای اخير ،مقدار زکات پرداختي از سوی مردم جهش قابل مالحظهای کرده
است؛ اما ميزان زکات پرداختي نسبت به زکات بالقوه بسيار ناچيز بوده است.
 .9باوجود اینکه ميزان زکات پرداختي نسبت به زکات بالقوه بسيار ناچيز است؛ اما همين
مقدار ناچيز هم بر توزیع نابرابر درآمد تأثير ميگذارد و باعث کاهش توزیع نابرابر درآمد
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و در نهایت فقر ميگردد؛ اما با توجه به نتایا اگر همه مردم زکات خود را پرداخت
نمایند این کاهش به دو برابر افزایش ميیابد منظور این است که زکات بالقوه دو برابر
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نسبت به بالفعل باعث کاهش توزیع نابرابر درآمد و در نهایت فقر ميگردد.
 .9ميزان تفاضل ميان زکات بالقوه از بالفعل بسيار چشمگير ميباشد که با توجه به بررسي
انجامشده این ميزان باعث کاهش بسيار زیادتر توزیع نابرابر درآمد و فقر ميگردد.
 .0چون بر اساس نظر فقهای اماميه زکات به نُه مورد (غالت اربعه ،انعام ثالثه و نقدین)
تعلق ميگيرد و بر اساس اذعان مؤلفان و پژوهشهای صورتگرفته ،ميزان آن با توجه
به شرایط (حتي بالقوه) بسيار ناچيز است؛ اما با تعميم زکات به موارد دیگر بهطور مثال
گسترش آن بر اساس نظر اهل سنت و یا ترکيب زکات با خمس ارباح مکاسب ميتواند
زمينه مناسبي برای سياستگذاری و تصميمگيری باشد.
به عنوان پيشنهاد برای پژوهشهای آتي ميتوان دو نکته را خاطر نشان کرد :اول اینکه
در مورد محاسبه عددی زکات برخي معتقدند در آمار و اطالعات مورد استفاده مستخرج از
بانک اطالعاتي جهاد کشاورزی ميبایست فقط مخارج و استهالک محاسبه شود و هزینه
فرصت اقتصادی کسر گردد ،دوم اینکه در محاسبه زکات برای محصوالت آبي و دیمي به
تعریف عرفي از آبي یا دیمي محصوالت بایستي توجه نمود و اگر در منطقهای بهصورت

عرفي محصولي را دیمي مينامند ولي در بانک اطالعاتي جهاد کشاورزی آبي در نظر گرفته
شده است ،این دادهها را اصالح نمایند؛ لذا به پژوهشگران پيشنهاد ميگردد این نظرات را
پس از بررسي دقيق در پژوهشهای آتي خود در نظر بگيرند.
سخن آخر اینکه ،زکات بالفعل ایران داللت بر کاهش نابرابری درآمد و فقر دارد؛ اما
درصورتي که همه مردم زکات خود را پرداخت نمایند منظور این است که اگر زکات
بهصورت بالقوه پرداخت شود تأثيرش بر توزیع نابرابر درآمد و فقر دو برابر نسبت وضعيت
کنوني پرداخت زکات ميگردد؛ به عبارتي منجر به عادالنهترشدن توزیع نابرابر درآمد و در
نهایت کاهش فقر در اقتصاد ایران ميگردد.
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