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زکات سنگبنای نظام اسالمی است .قرآن از زکات بهعنوان یک جزء حیاتی از عدالت اجتماعی و اقتصادی
یاد میکند .هدف پژوهش حاضر اثرگذاری زکات به عنوان یک سیستم مالی بهمنظور ارزیابی رشد اقتصادی
است .به همین سبب با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی دادههای ترکیبی در دو گروه از کشورهای اسالمی و
غیراسالمی طی دوره زمانی  4111- 4102به بررسی اثر مصرف بر رشد اقتصادی باا توجاه باه نقاش زکاات
پرداختهایم تا مقایسهای میان کشورهای اسالمی و غیراسالمی از حیث اثرگذاری زکات بار اقتصااد صاورت
گیرد .نتایج پژوهش میزان اثرگذاری مصرف بر رشد اقتصادی در کشورهای اسالمی را  17.4و در کشورهای
غیراسالمی به میزان  17.0درصد به ازای افزایش یکدرصدی در مصرف نشان میدهد ،بنابراین با تکیه بر این
نتیجه میتوان گفت وضع سیاست مالی ،زکات کشورها را به سوی رشد اقتصادی باالتر سوق خواهد داد.
واژگان کلیدی :اقتصاد اسالمی ،اقتصاد سنتی ،زکات ،رشد اقتصادی ،مخارج مصرفی.
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 .0مقدمه

کشورهای مسلمان ،سیستم زکات و صدقه به عنوان ابزاری برای توزیع ثروت به فقرا وجود دارد .این
روش سیستمهای امنی

اجتماعی را برای ریشهکنی فقر بهویژه در دورههرای سرخ

اقتصرادی ماننرد

رکودهای اقتصادی یاری می کند .اقتصادی اسالمی یک سیستم کامل و جامع زکات و صردقه را بره
مسلمانان معرفی می کند که در آن زکات سهم واجب یک مسلمان برر روی یرک فعالیر
شده و صدقه ،کمک های داوطلبانه در راه خدا اس

مشرخ

که برای فقرا و برای اهداف خیرخواهانه وقر

می شود .اسالم به روشنی بیان می کند که سهم فقرا و نیازمنردان در دارایری ثروتمنردان اسر  .وجرود
نظام زکات و صدقه در اسالم به این خاطر اس

که اطمینان حاصل شود ثروت بره صرورت منصراانه

در جامعه گردش خواهد کرد و تنها عده معدودی از افراد از این ثروت بهرهمند نباشند.
یکی از مهم ترین اصول اولیه اسالم این اس
اعتماد به نمایندگی از خدا ،به مدیری

که همه چیز به خدا تعلق دارد و انسان با توجره بره

ثروت خود میپردازد .زکات از سال دوم پس از هجرت برر

مسلمانان اجباری شد .این عنصر بخش مهمی از اسالم اس

و درنتیجه مسلمانان باید این تعهرد الهری

به انجام برسانند ،خداوند در آیه  301سوره توبه میفرمایند:
از اموال آنها صدقهای (به عنوان زکات) بگیر ،تا بهوسیله آن ،آنها را پاکسازی و پرورش دهی!
و (به هنگام گرفتن زکات) به آنها دعا کن ،که دعای تو ،مایه آرامش آنهاس  ،و خداوند شرنوا
و داناس !

در ابتدا و در ﻇاهر به نظر می رسرد که زکات از اموال مری کاهرد ،زیرا در زکات ﻻزم اس

فرد ﻏنی

بخشی از اموال خودش را برای رﺿای خدا در اختیار فقرا قرار بدهد .اما احادیﺚ و روایات نقلشرده
از اهلبی

(ﻉ) و پیامبر گرامی اسالم (ﺹ) درس

بررعکس ﻇن و گمران ما ،نرهتنهرا آن را موجررب

نقرصان اموال در این دنیا نمی داننرد ،بلکه آن را موجب حاﻆ و رشد امرروال و رزﻕ در همررین دنیررا
می دانند ،ﺿمن اینکه از اجر معنوی و پاداش اخروی برخوردار اس  .میتروان بره برخری از آیرات و
روایات که زکات را موجب رشد اموال میدانند اشاره کرد:
رسولاﷲ (ﺹ) :اﺫا اردت ان یﺜری اﷲ مالک فزکه :هرگرراه خواستی خداوند دارایی تو را زیاد کند،
زکات آن را بﭙرداز.

Downloaded from ejip.ir at 4:58 +0330 on Tuesday October 16th 2018
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االمام علی (ﻉ) :فرﺽ اﷲ ...الزکاه تسبیبا للرزق :1خداوند متعال زکات را واجب کرد تا سبب روزی
االمام الباقر (ﻉ) :الزکاه تزید فی الرزق :2پرداخ

زکات روزی را زیاد میکند.

االمام الکاﻇم (ﻉ) :ان اﷲ عز و جﻞ وضع الزکاه قوتا للفقراﺀ و توفیر ا الموالکم :3خداوند عزوجل
زکات را بهمنظور تأمین قوت تهیدستان و افزایش داراییهای شرما وﺿع کرده اس .
همان گونه از آیات و روایات مشخ

اس  ،وﺿع زکات موجب کاهش دارایی هرا نشرده و بره

توسعه و رشد اقتصادی کشورها کمک می کند .در جوامرع ﻏیراسرالمی ،دولر هرا بره جرای اجررای
سیاس
عل

مالی زکات ،از سیاس

اخذ مالیات برای پیش برد اهداف خود استااده میکنند .مالیاتها به

اثرگذاری بر بازده سرمایهگذاریهای انسانی و فیزیکی دارند ،میتوانند برر تصرمیمگیرریهرای

اقتصادی و نهایتاً بر نرخ رشد مؤثر باشند .بااینهمه ،اثر منای مالیات ها بر تولید و سطح رفاه جامعه بر
کسی پوشیده نیس  .زیرا با وﺿع مالیات مقدار تعادلی کاهش یافته و اندازه بازار کوچک مری شرود.
اما مالیرات هرای اسرالمی چنرین برار مناری را ندارنرد؛ زیرررا بررخالف مالیراتهرای معمول که متﻐیر،
ﻏیرمستقیم ،با نررخ هرای براﻻ بوده و بدین سبب آثار منای بر کارایی برازار دارند ،مالیات مستقیم ،بره
خاطر ثاب  ،مسرتقیم و با نرخ کم و تناسبی بودن اثر منای بر رشد نردارد .این مری توانرد همان معنایی
باشد که در احادیﺚ با این مﻀمون که زکات هرگز از اموال نمررررریکاهرررررد ،بدان اشاره شده اس
(توسلی .)3131 ،در پژوهش حاﺿر نیز مقایسه ای میان دو گروه از کشورهای اسرالمی و ﻏیراسرالمی
از حیﺚ اثرگذاری زکات بر رشد اقتصادی صورت گرفته تا به اثرگذاری و اهمیر

زکرات بریش از

پیش توجه گردد.
 .4تأثیر زکات بر مصرف در مدل کینز
بر اساس پژوهش سوسانتو 4مبحﺚ حاﺿر دربرگیرنده ماروﺿاتی بدین شرح اس :

 .3نهجالبالﻏه ،الحکمه 252
 .2البحار
 .3الکرافی
4. Susanto,2002
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 .3همه درآمدها ازجمله درآمد مؤسسات ،شرک های بازرگانی و سرمایهگرذاری حقیقری و
 .2مؤسسات بازرگانی باﻻترین سهم از درآمد ملی در پرداخ
 .1کلیه مسلمانان باید زکات پرداخ
 .4میزان زکات جمعآوریشده ثاب

کرده و خواهان پرداخ
و نسب

زکات میپردازند.
زکات نیز باشند.

مشخصی از درآمد ملی را تشکیل میدهد.

 .5میل نهایی به مصرف فرد دریاف کننده زکات از میل نهایی به مصرف پرداخ کننرده آن
بیشتر اس .
 .1مبلغ زکات از درآمد مشمول مالیات زکاتدهنده کسر مریگرردد ولری دریافر کننرده از
مالیات زکات معاف میگردد.
همچنین بر اساس نظریات سوسانتو ( ،)2002احمد )3831( 1و م

والی )3885( 2فرض میشرود

در این اقتصاد درآمد کل معادل مصرف کل اس :
()1

,

که در این روابط مصرف ،درآمد و و نیز مقادیر ثابتی میباشند به طروریکره

و

.
در اقتصاد اسالمی ،مصرف کالن شامل دو گروه مصررف دریافر کننردگان زکرات و مصررف
پرداخ کنندگان زکات اس  .بنابراین معادله بهصورت رابطه ( )2تﻐییر خواهد کرد:
()2
در رابطه ( ،)2نشان دهنده میل نهایی به مصرف فرد زکات دهنده و نیز میل نهایی به مصرف
گیرنده زکات اس  .همچنین

و

بهترتیب نشان دهنده درآمد قابل تصرف فرد زکرات دهنرده و

فرد گیرنده زکات اس .
پرداخ کننده زکات مقدار مشخصی از درآمد ملی را به خود اختصاﺹ میدهرد کره مریتروان
آن را به صورت

نشان داد .مقدار باقیمانده ،یعنی

 ،بره زکراتگیرنرده اختصراﺹ دارد.

1. Ahmad
2. Metwally, M. M.
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حقوقی مشمول زکات قرار میگیرند.
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به نرخ زکات پرداختی و

همچنین

9

نیز به نرخ صدقه و انااﻕ اختصاﺹ دارد .در این صرورت

()1
)

()4

(

با توجه به روابط ( )1( ،)2و ( )4میتروان ترابع مصررف پرداخر کننردگان و دریافر کننردگان
زکات را بهصورت زیر نوش :
)

()5

)

)

(
((

تابع مصرف کل در اقتصاد اسالمی را با توجه به روابط باﻻ میتوان بهصورت زیر نوش :
()1
بنابراین میل نهایی به مصرف و میل متوسط به مصرف نیز بره صرورت روابرط ( )1و ( )3خواهنرد
بود:
()1

)

(

()3
لیکن در اقتصاد سنتی که زکات وجود ندارد تابع مصرف بهصورت
()8
همچنین میل نهایی و متوسط به مصرف نیز بهصورت زیر اس .
()30

,

بنابراین همان گونه که مشاهده می شود تابع مصرف در اقتصاد اسالمی و اقتصراد سرنتی متاراوت
اس

و مصرف بعد از ایجاد زکات در مقایسه با قبل آن افرزایش مرییابرد و مریتروان گار

زکرات

موجب افزایش مصرف میشود.
افزایش مصرف را می توان با توجه به میل نهایی به مصرف تحلیل نمود .میرل نهرایی بره مصررف
فقرا بیشتر از میل نهایی به مصرف ثروتمندان اس  .فقرا زکات را برای تأمین نیازهرای اساسری خرود
مصرف میکنند ،ولی ثروتمندان (پرداخ کنندگان زکات) میل نهایی بره مصررف کمترری دارنرد و
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میتوانند بخشی از درآمد خود را پسانداز و یا سرمایهگذاری نمایند .بنابراین با پرداخر
باﻻ بودن میل نهایی به مصرف آنها ،مصرف در جامعه افزایش مییابد.

به اعتقاد صدیقی )3833( 1و قح  ،)3883( 2زکات میل نهایی و میل متوسرط بره مصررف را در
کوتاه مدت کاهش داده و این کاهش در اقتصاد اسالمی در مقایسه با اقتصاد سنتی کمتر اس  .اما در
بلندمدت ،به عل

بهبود استانداردهای زندگی دریاف

کننردگان زکرات ،نررخ عمرومی مصررف در

اقتصاد اسالمی افزایش خواهد یاف .
با توجه به تﻐییرات مصرف بعد از اعمال سیاس

مرالی زکرات ،انتظرار برر ایرن اسر

کره رشرد

اقتصادی نیز در اقتصاد اسالمی متمایز از اقتصاد سنتی باشد .بنابراین در مبحﺚ پیش رو به بررسی اثرر
زکات از طریق مصرف بر رشد اقتصادی خواهیم پرداخ .
 .3تأثیر زکات بر رشد اقتصادی در اقتصاد اسالمی و سرمایهداری
در اقتصاد باز تقاﺿای کل بهصورت
()33
که در آن مصرف حقیقی ،سرمایهگذاری حقیقی ،مخارج دول
حقیقی و

حقیقری،

صرادرات

واردات حقیقی می باشد.

تابع مصرف نیز بهصورت رابطه ( )32تعری

میشود:

()32
که در آن مصرف مستقل ،میل نهایی به مصرف و
آن بهصورت زیر تعری

درآمد قابل تصرف اس

که تعریر

میشود:

()31
و تعری

خال

مالیاتها نیز چنین اس :

()34
خال

مالیاتها عبارت اس

از تااوت میان مالیاتهرا و پرداخر هرای انتقرالی .درصرورتیکره

مالیاتها تابعی خطی از درآمد ملی باشند:
1. Siddiqi, M. N
2. Kahf, Monzer
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فقرا به عل

زکرات بره

00
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̅

که در رابطه ( ̅ ،)34مالیات مقطوﻉ و میل نهایی به مالیات اس .
̅

که در آن ̅ سرمایهگذاری مستقل و

را سرمایهگذاری القایی می نامند.

همچنین اگر تمام عوامل مؤثر بر صادرات به صورت بررون زا فررض شروند مری تروان گار
صادرات نیز مقدار ثاب

کره

و برونزایی خواهد بود:
̅̅̅̅

در مورد واردات نیز اگر قیم

کاﻻهای خرارجی و نررخ ارز را بررون زا

کاﻻهای داخلی ،قیم

در نظر بگیریم میتوان واردات را بهصورت زیر نشان داد:
̅̅̅̅

()11
حال برای به دس

به جای

آوردن مقدار درآمد ملی کافی اس

 ، ، ، ،توابع مربوطره

،

را قرار دهیم:
̅̅̅̅
̅̅̅̅ ̅̅̅̅
̅̅̅̅ ̅̅̅̅
̅
̅̅̅̅ ̅̅̅̅
̅
̅̅̅̅ ̅̅̅̅
)̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅

̅

̅̅̅̅
̅

)

̅(
̅

)

̅
̅
̅
̅

(
(
-

)
(

(
(

)

ﺿریب فزاینده اقتصاد سنتی را با توجه به معادله درآمد ملی میتوان استخراج کرد:
()31

)

(

ﺿریب فزاینده مربوط به اقتصاد اسالمی نیز برا تکررار برخری از ماروﺿرات پریشگاتره و اﺿرافه
شرردن ایررن فرﺿرریه کرره مصرررف کررالن شررامل مصرررف دریافرر کننرردگان زکررات و مصرررف
پرداخ کنندگان زکات اس  ،به اثبات میرسد:

̅
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اگر سرمایهگذاری را بهصورت تابعی خطی از درآمد ملی در نظر میگیریم:
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̅
̅̅̅̅
̅̅̅̅
̅̅̅̅

̅̅̅̅ ̅̅̅̅
̅̅̅̅ ̅̅̅̅
̅
̅̅̅̅ ̅̅̅̅
̅
̅̅̅̅ ̅̅̅̅
)̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅
̅
̅

-

̅

̅

)

̅

(

(

)

()31

(
(

)

با اﺿافه شدن زکات به تابع درآمد ملی در اقتصراد اسرالمی ،ﺿرریب فزاینرده مصررف بره دلیرل
وجود میل نهایی به زکات در مخرج کسر بیشتر از اقتصاد سرمایه داری اس  .بنرابراین انتظرار برر ایرن
اس

رشد اقتصادی در اقتصاد اسالمی با وجود سیاس

مالی زکات بیشتر از اقتصاد سنتی باشد.

سرا 3در سال  2032با بررسی اثر زکات بر رشد اقتصادی بیان میکند که زکات بهعنوان روشی
مناسب برای اندازهگیری رشد اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد و زمانی که افراد یک جامعه
زکات پرداخ
به پرداخ

میکنند ،میتوانند رشد اقتصادی باﻻتری را تجربه کنند .همچنین تعهدات مسلمانان

زکات ،موجب دستیابی به توسعه پایدار ،توزیع مجدد ثروت میان مسلمانان و همچنین

پل زدن بین شکاف ﻏنی و فقیر در جامعه اس .
 .2پیشینه پژوهش
 .0-2مطالعات داخلی

ثامنی کیوانی ( ،)3113به بررسی میزان درآمدهای بالقوه حاصل از پرداخ
هدفی که او در تحقیق خود دنبال کررده ،ایرن مسرلله اسر
حکومتی ،به دول

کره زکرات ترا چره حرد ،در اداره امرور

کمک می کند .وی بره محاسربه درآمردهای برالقوه حاصرل از زکرات (برا فررض

انحصار در موارد نه گانه) پرداخته ،و به این نتیجه رسیده اس
دول

زکرات پرداختره اسر .

که زکات تنها  3.1درصرد از مخرارج

را تأمین می کند و لذا نمی تواند منبع مناسبی برای درآمدهای دول

تحقیق وی ،روشی اس

که در محاسبه ﻇرفی

باشد .از ویژگی های مهرم

بالقوه زکات به کار گرفته اس .

1. Adel Sarea
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اقتصاد اسالمی رشد و مقایسه آن با اقتصاد سرمایهداری...

کیا الحسینی ( ،)3130پس از بررسی فقهی و نظری خمس در اسالم ،به محاسبه و برآورد خمس
نشان داده اس

که روش های خرد و کالن نتایج مشابهی داشته اند .ایرن تحقیرق بررای یرک دوره 30

ساله (از سال  3115تا  )3115انجام شده اس .
زمانی فر ( ،)3132به بررسی توانایی زکات بالقوه در رفع فقر استان های تهران ،سمنان ،اصراهان،
مرکزی ،چهارمحال و بختیاری ،بوشرهر و ایرالم پرداختره و بره ایرن نتیجره رسریده اسر
درآمد های حاصرل از زکرات برالقوه دﻻلر
استان های مرورد نظرر کاایر

کره مقایسره

برر آن دارد کره ایرن درآمرد بره تنهرایی بررای رفرع فقرر

نمری کنرد .ازایرن رو ،اسرتااده از درآمردهای دیگرری ازجملره مالیرات

ﺿروری اس .
عسکری ( ،)3134به مقایسره تحلیلری آثرار اقتصرادی زکرات و مرالی ترورمی پرداختره اسر  .او
همچنین به بررسی انحصار زکات در موارد نه گانه پرداخته ،و به این نتیجه رسریده کره منرابع زکرات
محدود به موارد نه گانه نیس

و همه اموال را شامل می شود ،مگر آنکه دلیل خاصی بررای تخصری

داشته باشیم ،نظیر محصوﻻت فاسدشدنی .اما حاکم حق می تواند در زمان هرای مختلر  ،گروهری از
اموال را مورد عاو قرار دهد؛ چراکه زکات از آن اوس  .ویژگی مهم تحقیق او ،این اس

که مسلله

زکات را به طور مبسوط و مستدل از نگاه فقهای شیعه و سنّی مورد بحﺚ و بررسی قرار داده و در هر
قسم  ،نتیجهگیری کرده اس .

گیلک حکیمآبادی ( ،)3135با مطالعه موردی استان گلستان ،به بررسری ترأثیر زکرات (گنردم و
جو) در کاهش فقر پرداخته اس  .نتیجه تحقیق او نشان می دهرد اگرر زکرات برا درایر

و مردیری

گردآوری و هزینه شود ،قادر به تأمین مالی گروه بزرگی از فقیران اس  .ویژگی عمرده ایرن تحقیرق
در طرح مباحﺚ اساسی فقهی اقتصادی زکات ،به ویرژه در بررآورد صرحیح و همچنرین مصرارف آن
اس .
کیاالحسینی ( ،)3131میکوشد تا ﺿمن طرح بحﺚ های فقهی مربوط به زکات فطره و برا توجره
به اطالعات موجود ،مبلغ ریالی آن در سطح خانوارهای شهری و روسرتایی در هرر دهرک درآمردی
(هزینه ای) و همچنین در سطح ملی را برای دوره زمانی  3110-35برآورد کند .نتیجه تحقیرق او ایرن
اس

که زکات فطره به تنهایی برای رفع فقر کاای

نمی کند و ﻻزم اس

که برای رفع فقرر از منرابع
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حاصل از ارباح مکاسب پرداخته اس  .او در تحقیق خود ،از دو روش خرد و کالن استااده کرده و
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دیگری استااده شود .رسیدن به چنین نتیجه ای بسیار طبیعی اس  ،چراکه در احادیﺚ اهرل بیر
آنچه برای رفع فقر کاای

و لذا شامل

خمس و زکات موارد نهگانه نیز میشود .کیاالحسینی روش مناسربی در پریش مریگیررد کره البتره برا
پیچیدگیهایی همراه اس  .سعی ما بر این بوده اس

که مقاله خود از روشی سادهتر استااده نماییم.

تررراری و جعارررری ( ،)3181در پرررژوهش خرررود به بررسی تأثیر خمس بر مصرف و گذاری در
راستای الگوی توزیع کالدور م ریپردازنررد .در مدل پیشنهادی فرض بر آن اس
بخش خصوصی مدیری

که اقتصاد بررهوس ریله

شررود .جامعه مورد نظر ما جامعررهای اسالمی بوده و در این جامعه حکوم

اسالمی برقرار شده اس  ،بررهنحررویکرره در این اقتصاد نرخ بهره منسوخ شده و تمام فعالیرر هررای
اقتصادی بر اساس عقود اسالمی انجام مرریشررود .از سوی دیگر ،بخش عمده مصرررفکننرردگان در
جامعه اسالمی تح
همچنین مالکی

تأثیر آمرروزههررای اسالمی به وﻇیارره دینی خود عمل و خمس پرداخ

خمس و تولی

از مدل نشان م ریدهررد پرداخ

جمع آوری و توزیرع خمس با حکوم

کرده و

اسالمی اس  .نتایج حاصل

خمس ،توابع و معادﻻت کلی رشد یکنواخ

و پررسانررداز را تح

تأثیر قرار نمرررریدهررررد .وجود خمس و پایبندی به دستورات اسالمی برررره هیﭻ وجه مانع دستیابی به
وﺿعی

رشد یکنواخ

نمرریشررود ،بلکه نشان مرریدهررد ،نیررل به رشد یکنواخ

در اقتصاد اسالمی

مسللهای امکانپذیر اس .
عسگری و بادپا ( ،)3181به بررسی اثر توزیع زکات روی مصرف عمومی در ایران پرداختهانرد.
در این پژوهش از داده هرای ترکیبری در یرک کشرور شرامل  10اسرتان طری سرالهرای 3180-3131
استااده شده و تحلیل دادهها نیز بر اساس روش اثرات ثاب

صورت گرفته اس  .نتیجه نشان می دهد

توزیع زکات اثر مثبتی بر مصرف عمومی دارد ،لیکن اثر آن کم و کوتاهمدت اس .
 .4-2مطالعات خارجی

شیرازی ،)3884( 3اثر انااﻕ را در کاهش فقر شهری و همچنرین در منراطق روسرتایی پاکسرتان مرورد
مطالعه قرار داد .وی متوجه شد که انااﻕ موجب کاهش فقر به میزان  1.13درصد در نقاط شرهری و
 2.01درصد در مناطق روستایی شده اس  .همچنین در سراسرر پاکسرتان سرطح فقرر بره میرزان 2.31

1. Shirazi
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می کند ،زکات اس  .زکات فطره یکی از اقسام زکات اس

(ﻉ)،

اقتصاد اسالمی رشد و مقایسه آن با اقتصاد سرمایهداری...

درصد کاهش یافته اس  .از همه مهمتر تأثیر انااﻕ اس

00

که مریتوانرد شرکاف فقرر و شردت فقرر را

پاکستان کراهش یافتره اسر  .بنرابراین ،کراهش فقرر موجرب افرزایش مصررف عمرومی ،بره ویرژه در
دریاف کنندگان فقیر از زکات و انااﻕ داشته اس .
فریدی ،)3881( 1در بررسی خود پی مرریبرررد که زکررات دارای دو اثر متقابل بر پررسانررداز و
سرمایهگذاری اس  .زکات ساﻻنه بر پررسانررداز باﻻتر از حد نصاب موجب تقوی
مصرف مرریشررود و فرد پررسانرردازکننده ممکن اس
آورد .از سویی ،ممکن اس
تا سرمایهگذاری تقوی

میل نهررایی برره

از مخارج بیشتر رﺿایتمندی بیشتری به دس

فرد برای نگه داری از ثروت خود در مقابرل نابودی تدریجی تمایل یابد

گردد.

زبیر ،)2002( 2به ارائه الگوی کالن با فرض زکات پرداخته اس

و نشان میدهد زکات و انااﻕ

در نظام اسالمی باعﺚ میشود صاحبان دارایی های راکد ،آن ها را در کارهای مولد به کار گیرند که
درنهای  ،موجبات رشد درآمد و ثروت را در جامعه فراهم میآورند.
ابراهیم ،)2001( 3به بررسی اثر زکات بر توزیع مجردد درآمرد در مرالزی طری سرالهرای -2003

 2000پرداخته اس  .نتایج وی حاکی از کاهش فقر بعد از وﺿع زکرات از  13درصرد بره  52درصرد
اسر  .همچنرین وی بیرران مریکنرد کرراهش فقرر و نررابرابری درآمرد مرنعکسکننررده افرزایش درآمررد
گیرندگان زکات و همچنین افزایش مصرف عمومی اس .
یوس  ،)2008( 4زکات را برررهعنررروان یک ابزار مالی قوی در اقتصاد اسالمی با استااده از یک
مدل کینزی معرفی میکند .معادﻻت مصرف را هم برای دریاف کننردگان و هم پرداخر کننردگان
زکات بازنویسی میکند و نشان مریدهرد ،بین مخارج زکات و تولید واقعی رابطه وجود دارد .وی با
انجام مطالعه تجربی برای کشور مالزی فرﺿیه خود را که مخارج زکات یک ابزار مالی قوی برای
ایجاد رشد اقتصادی اس  ،تأیید و پیشنهاد کرد که کشورهای اسالمی از زکات برررررهعنررررروان یک

1. Faridi, F
2. Zubair, H.
3. Ibrahim
4. Qardhawi, yusuf
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کاهش دهد بود .شکاف فقر به میزان  4.31درصد و شدت شرکاف فقرر بره  3.12درصرد در سراسرر

0.

مجله اقتصادی سال هفدهم شمارههای  3و 2

سیاس

برای رشد و توسعه خود استااده کنند .او معتقد اس  ،تا زمانی که جمرررررررعآوری زکات و

اعظم و همکاران ،)2034( 3در مطالعه خود به بررسی اثر زکات بر توسعه اقتصادی در پاکسرتان
پرداخته اس  .آن ها زکات را به عنروان یرک پرداخر

انتقرالی ،ابرزاری مهرم بررای رسریدن بره رفراه

اجتماعی در یک جامعه اسالمی می دانند .تجزیه وتحلیل نتایج نشان میدهرد کره زکرات دارای ترأثیر
مثب

بر توسعه اقتصادی در پاکستان اس

و به طور خاﺹ ،شواهد نشان می دهد کره زکرات بره طرور

قابل توجهی رفاه خانواده ها را افزایش می دهد .همچنین شواهد اقتصاد کالن نیز قابل تأمرل اسر

کره

نشان میدهد زکات بهطور قابلتوجهی رشد اقتصادی را در پاکستان افزایش میدهد.
دالی و فریخا ،)2035( 2در پژوهش خود به ارائه خالصهای مربوط به امور مالی و بانکهای اسالمی
و به دنبال آن ارائه برخی از کلیات در مورد زکات مانند ویژگیهای اصلی آنان پرداختهاند .پژوهش
آنها توصیای بوده که به بررسی مزایای اجتماعی و اقتصادی زکات و نقش آن در چرخه اقتصادی
میپردازد.
 .0جامعه آماری و روش پژوهش
در پژوهش حاﺿر اثر مصرف بر رشد اقتصادی در دو گروه کشرورهای اسرالمی و ﻏیراسرالمی طری
دوره  2000-2034با به کارگیری روش داده هرای ترکیبری مرورد بررسری قررار گرفتره اسر  .جامعره
آماری مورد بررسی شامل دو گروه کشورهای مسلمان و ﻏیرمسلمان اس  .کشورهای اسالمی مرورد
بررسی شامل بنگالدش ،گابن ،گینه ،گامبیا ،ایران ،امارات ،قزاقستان ،قرقیزستان ،لبنان ،مالی ،مالزی،
نیجر ،پاکسرتان ،سرنگال ،چراد ،تاجیکسرتان ،ترکیره ،ازبکسرتان و کشرورهای ﻏیراسرالمی نیرز شرامل
استرالیا ،اتریش ،کانادا ،آلمران ،دانمرارک ،اسرﭙانیا ،فنالنرد ،فرانسره ،آمریکرا ،ایسرلند ،ایتالیرا ،نررو،،
نیوزلند ،هلند ،پرتﻐال ،سوئد ،سوئیس و انگلستان اس .

1. Muhammad Azam, Nasir Iqbal and Muhammad Tayyab
2. Saïda Daly, and Mohamed Frikha,
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هزینههای آن نامرتب باشد ،ما نمیتوانیم از زکات بهعنوان یک ابزار مالی مؤثر استااده کنیم.

0.

اقتصاد اسالمی رشد و مقایسه آن با اقتصاد سرمایهداری...

 .0-0معرفی مدل

یوس  )3881( 1اس
اس

با این تااوت مخارج لحاظ شده در مدل مورد بررسی مخارج مصرفی خرانوار

و با الهام از مقاله سوسانتو ( )2002و فرﺿیات آن میتوان گا

کره زکرات از کانرال افرزایش

مصرف ،رشد اقتصادی را ارتقا میدهد .شکل اولیه مدل بهصورت ذیل تصریح شده اس .
)

()33
کرره در آن تولیررد ناخررال
صادرات و

داخلرری،

سرررمایه انسررانی،

(

سرررمایه ،مخررارج دول ر ،

نیز رابطه مبادله اس  .بنابراین توجه به مبانی نظرری پریشگاتره و فرﺿریات سوسرانتو

( ،)2002مصرف بر رشد اقتصادی تأثیرگذار بروده بنرابراین مری تروان رابطره ( )33را بره صرورت زیرر
نوش :
)

()38
در رابطه فوﻕ تولید ناخال
شاخ

سرمایه انسانی،

داخلی،

تشکیل سرمایه ناخال

(

نرخ ثبر نرام در مقطرع متوسرطه بره عنروان نماینرده
 ،مخارج مصرفی ،صادرات و

نیرز رابطره

مبادله اس .
اگر تابع مورد نظر را بهصورت یک تابع کاب داگالس در نظر بگیریم:
()20
با گرفتن لگاریتم از طرفین رابطه ( )20خواهیم داش :
()23
در رابطه (،)23

نشان دهنده جمله اخالل اسر

کره لگراریتم آن دارای توزیرع نرمرال اسر .

همچنین کلیه آمارهای مورد استااده از پایگاه اطالعاتی بانک جهانی استخراج شدهاند.
 .4-0برآورد مدل

تخمﯿن به روش پنل دﯾتا و با استااده از نرمافرزار  Eviewsصررورت گرفترره اس  .برای ﯾافتن بهترﯾن
روش تخمﯿن ،مراحل زﯾر انجام شده اس :

1. Khalifa, Al-Yousif, Yousif
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 .3آزمون ماناﯾی(نبود ریشه واحد) ()unit root test؛
 .1آزمون وجود اثر ثاب

ﯾا اثر تصادفی ()fixed effect & random effect؛

 .4آزمون وجود اثر مقطع یا زمان (.)cross section & period
شرط ﻻزم برای تخمین صحیح متﻐیر ،مانا بودن متﻐیرها اس  .بدین معنرا کرره متﻐیرر نبایرد دارای
ریشه واحد باشد .به این منظور برای همه متﻐﯿرهای پرژوهش آزمون ریشره واحررد بررر اسرراس معﯿار
دﯾکی فولر تعمررریمیافتررره ( ،)ADFلﯿن و لوﯾن ( )LLصورت گرفرررر
متﻐﯿرهای تولید ناخال

داخلی ،تشکیل سرمایه ناخرال

و نبررررود ریشررره واحد برای

 ،رابطره مبادلره و مصررف تأﯾﯿد شرد ،ولری

متﻐیرهای سرمایه انسانی و صادرات دارای ریشه واحرد بروده و در تااﺿرل مرتبره اول در کشرورهای
اسالمی مانا هستند .همچنین در کشورهای ﻏیراسالمی ،متﻐیرهای صادرات ،مصرف و تولید ناخرال
داخلی دارای ریشه واحد و تشکیل سررمایه ناخرال

 ،سررمایه انسرانی و رابطره مبادلره در سرطح مانرا

هستند.
جدول  .0نتایج آزمون پایایی
کشورهای ﻏیر اسالمی
آزمون فیشر()ADF
احتمال

آماره
آزمون

کشورهای اسالمی

آزمون لین ،لوین و چو
احتمال

آماره
آزمون

آزمون فیشر()ADF
احتمال

آزمون لین ،لوین و چو

آماره
آزمون

احتمال

آماره

متﻐیرها

آزمون

0.8141



0.0013











)LOG(GDP

















)LOG(K

0.0141



0.0003











)LOG(HU

0.0005



0.0000











)LOG(TT

0.3203



0.0011











)LOG(C

 

 

   

   0.2332

   0.0000

)LOG(X
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 .3-0آزمون همانباشتگی
1

آزمون هرمانباشرتگی پرانلی بررای اولرین برار توسرط پردرونی در سال  3885به کار برده شد .در این
آزمون ،فرﺿیه صار دﻻل

بر عدم وجود همانباشتگی میان متﻐیرهای موجود در مدل دارد .در این
1. Pedroni
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 .2آزمون امکان تخمﯿن به روش پانل یا پول ()poolability & panel؛
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تحقیق برای بررسی آزمون هم انباشتگی میان متﻐیرها از آزمون هم انباشتگی پدرونی استااده شده
آزمون پایایی جمالت اخالل از ها
اتورگرسیو را در بین کشورهای مختل

آماره استااده م ریکنررد .چهار مورد از این آزمررونهررا ﺿرایب
در طول آزمون ریشه واحد ترکیب مررر ریکننرررررد .بنابراین،

پارامترهای اتورگرسیو مرتبه اول را محدود میکنند تا برای همه کشورها یکسان باشد.
پدرونی این آماره ها را بهعنوان آمارههای همانباشتگی پانل معرفی میکند .سره آمراره دیگرر برر
اساس میانگین ﺿرایب اتورگرسیو هسرتند که برای هر کشور برهطرور جداگانه تخمین زده مریشرود.
بنابراین ،این آماره هرا به ﺿرایب اتورگرسیو اجازه مری دهرد که از کشوری به کشور دیگر تﻐییر کند
که به عنوان آماره های هم انباشتگی گروهی -میانگین پانل شناخته میشوند .اولین آماره همانباشتگی
پانل یک آزمون نسب

واریانس ﻏیرپارامتریک اس  .دومین و سومین نوﻉ آماره پانل نیز به ترتیب

آمررارههررای  rhoو  tو فیلیﭙس پرون اس ر  .چهارمین آماره  ADFپانررل اس ر

که مشابه آزمون ریشه

واحد پانل لوین و همکاران اس  .به طریق مشابه ،دو مورد اول از آمراره هرای همانباشتگی گروهی-
میانگین پانل بره ترتیرب آمرارههرای  rhoو  tو فیلیﭙس پرون اسر  .سومین آماره نیز  ADFگروهی-
میانگین اس

که مشابه با آزمون ریشه واحد پانل ایم و همکررراران اسررر  .نتایج آزمون همانباشتگی

پدرونی در جدول ( )2نشان مرریدهررد که برطبق اکثر آماره موجود ،همانباشتگی بین متﻐیرهای الگو
در هر دو گروه کشور وجود دارد و عدم وجود رگرسیون کاذب در مدل تأیید میشود.
جدول  .2نتایج آزمون همانباشتگی
کشورهای ﻏیراسالمی

کشورهای اسالمی

احتمال

آماره

احتمال

آماره

گزاره درون بعدی

0.8853

2.11184

0.0000

32.05233

آماره پانل

 0.8313

3.11342

3.0000

 4.114148

آماره پانل  pفیلیﭙس  -پرون

 0.0004

1.14410

0.0000

1.31104

آماره پانل  tفیلیﭙس  -پرون

 0.0821

3.12415

 0.3111

3.08031

آماره پانل دیکی فولر تعمیمیافته

گزاره میان بعدی
3.0000

1.838084

 3.0000

1.120258

آماره پانل  pفیلیﭙس– پرون گروهی

 0.0115

3.45014

 0.0000

8.12113

آماره پانل  tفیلیﭙس– پرون گروهی

 0.1011

0.50221

 0.0103

3.41038

آماره  tدیکی فولر تعمیمیافته گروهی
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 .2-0آزمون چاو و هاسمن

بررسی قرار میگیرد -3 :اثرات ثاب
اثاا ثاب

مقطعی صار اسر ؛  -2اثراا ثابر

زمانی و مقطعی صرا اس

(سوری.)1334 ،

درواقع فرﺿیه صار بیانگر عدم وجود اثرات ثاب
که بیانگر یک رگرسیون مقید اس  .مقدار و
کشورهای اسالمی برابر اس
 184.33اس

زمرانی صررا اسر

و -3

اس

که طبق آن عرض از مبرد ثابر

برای آزمون اثرات ثاب

اسر

مقطعری ،بره ترتیرب در

با  451.33و8و  8541و در کشرورهای ﻏیراسرالمی برابرر برا  315.81و

که در ناحیه بحرانی قرار دارند (مقادیر احتمال کوچک تر از  0.05اس ) .لرذا فرﺿریه

صار در هر دو گروه کشور رد می شود و بدان معنا اس

که اثرات ثاب

مقطعری وجرود دارد .بردین

ترتیب کشورها از لحاظ رشد اقتصادی با یکدیگر تااوت معناداری دارند.
همچنین مقادیر و
لذا اثرات ثاب

برای آزمون اثرات ثاب

زمانی نیز نشان می دهد کره فرﺿریه صرار رد و

زمانی معنادار اس  .این یافته نشان می دهد که رشد اقتصادی در هر یک از کشرورها

در طول زمان دچار تﻐییر میشود.
درنهای مقادیر و

برای آزمون همزمان اثرات ثاب مقطعی و زمانی ،رد فرﺿریه صرار را تأییرد

میشود؛ لذا اثرات ثاب هم در بین مقاطع (کشورها) و هم برای هر کشور در طول زمان وجود دارد.
نتایج آزمون هاسمن در کشورهای اسالمی و ﻏیراسالمی نیز اثرات تأییدکننرده تخمرین مردل بره
اس .

روش اثرات ثاب

جدول  .3نتایج آزمون چاو و هاسمن
ﻏیراسالمی
احتمال

 
 
 
 
 
 
0.0000

کشورها

اسالمی

آماره

احتمال

آماره

 

 

 

Cross-section F

 

 

 

Cross-section Chi-square

 

 

 

Period F

F& Chi-square Test

   
 
Period Chi-square
   
 
Cross-Section/Period F
     
Cross-Section/Period Chi-square
Correlated Random Effects - Hausman Test


0.0000
Cross-section random
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 ..نتایج تخمین مدل

در جدول ( )4نشان داده شده اس  .بر این اساس تمامی متﻐیرهای مرورد بررسری برر رشرد اقتصرادی
تأثیرگذار هستند.
جدول  .2نتایج تخمین مدل
کشورهای ﻏیر اسالمی

کشورهای اسالمی
متﻐیرها

ﺿریب

احتمال

ﺿریب

احتمال

)LOG(C









)LOG(X
)LOG(HU















0.0134

)LOG(K







0.0000

)LOG(TT







0.0311

تعداد مشاهدات

0.88

0.88

210

210
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با توجه به نتایج تخمین مدل خال
دارد که یکی از علل آن می تواند تخص

صادرات اثر منای بر رشد اقتصادی در کشرورهای اسرالمی
گرایی بینالمللی 1در این کشورها باشرد .تخصر

گرایری

بینالمللی در کشورهای درحالتوسرعه منجرر بره وابسرتگی شردید اقتصراد آن کشرور بره درآمردهای
صادراتی شده ،اما به دلیل ﻏیرقابل پیش بینی بودن قیم

کاﻻهای صادراتی ،در صورت نوسان شدید

قیم  ،بیثباتی در درآمدهای صادراتی ایجاد شده و این امر اثر منای بر کل اقتصاد بر جای خواهرد
گذاش  .به عبارت دیگر در کشورهای درحال توسعه صادرات به عنروان یرک نهراده تولیردی (مرواد
اولیه و واسطهای) رفتار نموده و به لحاظ اینکه در اﻏلرب کشرورها سرهم عظیمری از واردات آنران را
کاﻻهای سرمایهای و واسطهای تشکیل میدهد ،که بهعنوان نهاده تولیردی اسرتااده مریشرود و منرابع
ترأمین مررالی ایررن نرروﻉ از واردات از محررل درآمرردهای صرادراتی تررأمین مرریشررود ،لررذا بریثبرراتی در
درآمدهای صادراتی به اختالل در واردات این نوﻉ از نهاده های تولیدی منجر شده و به تبع آن رشرد
اقتصادی را تح

تأثیر قرار میدهد (فدر.)3831 ،2
1. International Specialization
2. Feder
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این اثر برای کشورهای ﻏیراسالمی مثب

بوده یعنی با افزایش صادرات رشرد اقتصرادی افرزایش

از این طریق از محدودی های بازار داخلی رهایی یافته و با توسعه مقیاس تولیرد بره منظرور صرادرات
بیشتر به بازارهای خارجی ،زمینه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی را فراهم میآورد.
اثر مخارج مصرفی بر رشد اقتصادی در کشورهای اسالمی و ﻏیراسالمی مثب

بوده اس  ،لیکن

اثرگذاری آن در کشورهای اسالمی بیشتر اس  .در کشورهای ﻏیراسالمی افزایش مصررف موجرب
افزایش تقاﺿا ،اشتﻐال و تولید شده و درنهای
اسالمی به دلیل پرداخ

سیاس

رشد اقتصادی را افزایش داده اس  .اما در کشورهای

مالی زکات ،میرزان مصررف افرزایش یافتره و برا افرزایش مصررف،

تقاﺿا برای کاﻻ و خدمات بیشتر افزایش می یابد .این افزایش در تقاﺿا انگیزه سرمایه گذاران را برای
تولید بیشتر افزایش داده و درنهای
در بلندمدت با بهبود وﺿعی

منجر به افزایش اشتﻐال و تولید در سطح جامعه میشود .همچنین

معاش زکاتگیرندگان ،خانواده های گیرنده زکات به پرداخ کننرده

زکات تبدیل شده و با توزیع مجدد درآمد در جامعه رشد اقتصادی بهبود می یابد .بنرابراین مری تروان
اینگونه بیان کرد که بخشی از اثر افزایش رشد اقتصرادی ناشری از افرزایش مصررف در کشرورهای
اسالمی میتواند درنتیجه پرداخ
شاخ

زکات و توزیع مجدد درآمد در این کشورها اس .

رابطه مبادله در هر دو گروه از کشورهای اسالمی و ﻏیراسالمی تأثیری مثبر

برر رشرد

اقتصادی بر جای مریگرذارد .بردتر شدن رابطه مبادله با افزایش شکاف بین کشورهای فقیر و ﻏنی و
انتقال ثروت ،موجب کاهش تراز پرداخ های کشورهای توسعهنیافتره و درنتیجره ،ناتوانی آنهرا در
تأمین منابع ﻻزم برای سرررمایهگررذاری و رشد اقتصادی م ریشررود .گریمز 1بیان م ریکنررد بهبود رابطه
مبادله بر درآمد تولیدکنندگان تأثیر مرریگررذارد و در پی آن مرریتوانررد بر سرررمایهگررذاری و رشررد
اقتصادی اثرگذار باشد.
اثر مثب

تشکیل سرمایه ناخال

در کشورهای اسالمی میتواند ناشی از این باشرد کره افرزایش

سرمایه موجب کاهش بیکاری و افرزایش عرﺿره و تقاﺿرای کاﻻهرا را بره دنبرال خواهرد داشر  .برا
افزایش تقاﺿا منرابع کسرب شرده توسرط سررمایه گرذاران افرزایش خواهرد یافر

و ایرن اثرر برر روی

دریاف کنندگان زکات مؤثر اس  ،بهگونهای که خود به پرداخ کننده تبدیل خواهند شد .با تبدیل
1. Grimes, 2006
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شدن دریاف کنندگان زکات به پرداخ کنندگان سطح استانداردهای زندگی در جامعه بهبود یافتره
جامعه فقر و بیکاری کاهش یافته و موجبات رشد اقتصادی را فراهم میآورد.
همچنین در کشرورهای ﻏیراسرالمی نیرز ایرن اثرر مثبر

بروده اسر  .درواقرع افرزایش در حجرم

سرمایه گذاری می تواند منجر بره افرزایش بنیره اقتصرادی و کراهش واردات ،افرزایش ذخرایر ارزی و
حرک

سریعتر به سوی پیشرف

اقتصادی شود.

ﺿریب نرخ ثب نام مقطع متوسطه در کشورهای اسالمی منای و در کشورهای ﻏیراسالمی مثب
اس  .بدان معنا که با افزایش نرخ ثب نرام در مقطرع متوسرطه ،میرزان رشرد اقتصرادی در کشرورهای
اسالمی کاهش و در کشورهای ﻏیراسالمی افزایش مری یابرد .بره طرور کلری نررخ ثبر نرام در مقطرع
متوسررطه و برره تبررع آن تحصرریالت ،نرروعی سرررمایهگررذاری در نیررروی انسررانی ب ره شررمار م ریآی رد و
سرمایهگذاری در منابع انسانی با باﻻ بردن سطح مهارتها ،تخص

نیروی کار و افزایش قابلی های

آنان می تواند کارایی استااده از منابع مادی را باﻻ برده و باعرﺚ ارتقرای کمری و کیاری تولیرد شرود.
لرریکن اﯾن آموزش عمومی در صورتی باعﺚ افزاﯾش رشد اقتصر رادی م ریشررود کر ره بر رازده نهر راﯾی
تحصﯿل برای خانوارهای فقﯿر با سطح تحصرریالت کرررم ،بیشررتر از برررازده نهررراﯾی تحصرریل بررررای
خانوارهای ثروتمند با سطح تحصیالت باﻻ باشد 1.چنین به نظر میرسرد کره در کشرورهای اسرالمی
بازدهی تحصیل برای افراد فقیر پایین بوده و لذا اثر مساعدی بر رشد اقتصادی برر جرای نمریگرذارد.
تأثیر منای سرمایه انسانی (آموزش) بر رشد اقتصادی در کشورهای اسالمی مطابق با پرژوهش افﻀرل
و همکاران ( )2030اس .
 ..نتیجهگیری
زکات یکی از پنج رکن اساسی اسالم و مهمترین ابزار جه

تحریک اقتصراد و دسرتیابی بره توزیرع

عادﻻنه درآمد اس  .گردش پول از طریق زکات تقاﺿای کلی برای محصوﻻت از قبیل ﻏرذا ،لبراس
و  ...را افزایش داده و افزایش تقاﺿا ،گسترش فعالیر هرای اقتصرادی و اشرتﻐال را در سرطح جامعره
افزایش می دهد .همچنین توزیع عادﻻنه درآمد که درنتیجره سیاسر

مرالی زکرات اسر  ،مری توانرد

)1. Gradstein, M. and M, Justman and V, Meier. (2007
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و با توزیع مجدد درآمد رشد اقتصادی بهبود می یابد .به عبارت دیگرر ،برا گرردش وجروه زکرات در
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موجب خروج اقتصاد از رکود تورمی شده و راه دستیابی به رشد اقتصرادی را فرراهم آورد (امجرد و
دو گروه از کشورهای اسرالمی و ﻏیراسرالمی جهر

اثرگرذاری زکرات برر میرزان مصررف و رشرد

اقتصادی صورت گیرد .ما نشران دادیرم زکرات اثرر مثبر
افزایش مصرف در کشورهای اسالمی نسب

و فزاینرده ای برر رشرد اقتصرادی از طریرق

به کشورهای ﻏیراسالمی داشته اس

و منبع مهمی برای

باﻻ بردن سطح رفاه جامعه به شمار میآید .در ایرن زمینره وجرود سیسرتمی کرارا و شرااف برهمنظرور
جمعآوری زکات ﺿروری به نظر میرسد.
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