
کيفيت نهادها و ترکيب مخارج دولت: يک الگوي 
نظري

پذيرش: 1394/6/30دريافت: 1394/4/22

چکيده: اين پژوهش اثر سياست هاي بازتوزيعي را بر ترکيب مخارج دولت مورد بررسي قرار 
مي دهد. براي اين منظور از يک الگوي بازي گونه به شکل اطالعات کامل و پويا استفاده مي شود. 
اين الگو نشان مي دهد که کيفيت نهادها متغيري اساسي براي تعيين ميزان هزينه کرد مخارج 
دولت در کاالهاي عمومي است. مهم ترين يافته اين پژوهش آن است که در دموكراسي هايي 
که کيفيت نهادها باالست، مردم در خالل انتخابات بازتوزيع مستقيم را تقاضا نمي کنند اما 
وقتي کيفيت نهادها پايين است، انتخابات به ابزاري براي مطالبات بازتوزيعي تبديل مي شود و 
در چنين شرايطي عوام گرايي )پوپوليسم( مجال بروز مي يابد. نکته مهم اين است که اين الگو 
نشان مي دهد رأي دهندگان به شکل عقاليي بازتوزيع مستقيم را به سرمايه گذاري روي کاالهاي 
عمومي که اثرات جانبي مثبتي دارند ترجيح مي دهند. اين پژوهش پاسخي براي اين پرسش 
فراهم مي کند که چرا بيشتر مردم به سياست هايي راي مي دهند که براي رشد بلندمدت آنها 

مضر است.

کليدواژه ها:  ترکيب مخارج دولت، بازتوزيع، نابرابري، پوپوليسم، اقتصاد سياسي.
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مقدمه
رشد  براي  )پوپوليستي(  عوام گرايانه  اقتصادي  سياست هاي  که  مي دهد  نشان  تاريخي  شواهد 
اقتصادي بلندمدت زيانبار است. سياستمداران عوام گرا سياست هايي را اتخاذ مي کنند که در نگاه اول 
جذاب مي نمايد و در کوتاه مدت براي رأي دهندگان مفيد به نظر مي رسند اما تجربه نشان داده که در 

.)Dornbush & Edwards, 1991a,b( بلندمدت براي رشد اقتصادي مضر هستند
اين پرسش بالفاصله مطرح مي شود که چرا رأي دهندگان عقاليي به يک نامزد عوام گرا )پوپوليست( 
رأي مي دهند؟ يک پاسخ ساده ممکن است اين باشد که رأي دهندگان نزديک بين1 هستند و منافع 
عاجل را به منافع آجل ترجيح مي دهند. پاسخ ديگر ممکن است اين باشد که رأي دهندگان آگاهي 
کافي از اثرات سياست هاي مختلف ندارند و به همين دليل نمي توانند ميان سياست هاي خوب و بد 
تمايز قائل شوند و به همين دليل نمي توانند ميان سياستمداران خوب و بد تفکيک کنند. اين پاسخ ها 
معمواًل با ديدگاه رايج اقتصاددانان مبني بر اينکه رأي دهندگان موجوداتي عقاليي هستند و انتظارات 
بلندمدت خود را به شکل عقاليي شکل مي دهند و منافع بلندمدت را لحاظ کرده و تصميمات خود 
را براساس اطالعات کامل مي گيرند، سازگار نيست. اين پژوهش الگويي را عرضه مي کند که نشان 
مي دهد رأي دهندگان ممکن است به طور عقاليي به سياست هاي معطوف به پوپوليسم رأي دهند. 
اين الگو مبتني بر يک رقابت بين بخش هاي فقير و غني جامعه بر سر نرخ ماليات و بودجه دولت 
ايجاد مي شود. هر بخش از جامعه ترجيحات خود را با رأي  دادن به کانديدايي که سياست هاي سازگار 

با ترجيحات رأي دهندگان را به اجرا درمي آورد آشکار مي سازد.
مهم ترين مشارکت علمي اين پژوهش آن است که نشان مي دهد رقابت و نزاع ميان بخش هاي 
فقير و غني جامعه صرفًا بر روي نرخ ماليات نيست و دامنه اين رقابت به عرصه ترکيب مخارج دولت 
بر  بازتوزيعي  مطالبات  اثرات  آنها  در  که  شده  عرضه  زيادي  الگوهاي  تاکنون  مي شود.  کشيده  نيز 
انتخابات و رأي دهي مطالعه شده و تقريبًا تمام آنها بر محوريت تعيين نرخ ماليات2 متمرکز هستند 
)به عنوان نمونه نگاه کنيد به Acemoglu & Robinson, 2006, 99(. برخي از الگوهاي موجود نشان 
مي دهند که چگونه نرخ ماليات به دليل مالحظاتي چون نابرابري و نابرابري گريزي3 متفاوت از نرخ 
بهينه ماليات تعيين مي شود. در اين الگو ها بودجه دولت تابعي از تعيين نرخ ماليات قلمداد مي شود و 

مناقشه اصلي ميان بخش هاي مختلف جامعه روي نرخ ماليات است.

1. Myopic
2. Tax Rate
3. Inequality Aversion
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مي دهد  نشان  که  است  اين  آن  علمي  مشارکت  و  موجود  ادبيات  از  پژوهش  اين  افتراق  نقطه 
بسزايي  تأثير  نيز  دولت  مخارج  ترکيب  بر  بلکه  دولت،  بودجه  اندازه  بر  نه تنها  بازتوزيعي  مناقشات 
مي گذارد. اين پژوهش نشان مي دهد که دغدغه هاي بازتوزيعي مي تواند موجب شود به دليل برداشت 
رأي دهندگان از کيفيت نهادها، ترکيب مخارج دولت تغيير يابد و رأي دهندگان نامزدي را که وعده 
بازپرداخت مستقيم1 مي دهد انتخاب کنند. اين پژوهش نظري نشان مي دهد که هرچه کيفيت نهادها 
بهتر باشد، رأي دهندگان پرداخت هاي مستقيم کمتري مطالبه کرده و کاالهاي عمومي2 بيشتري از 

سوي دولت عرضه خواهد شد.
پس از مقدمه، مروري بر ادبيات موضوع بازتوزيع و دموكراسي صورت مي گيرد و مقاالت مرتبط 
در حوزه نابرابري و رشد، ترکيب مخارج دولت و همچنين عوام گرايي در سياست )پوپوليسم( به اجمال 
بررسي مي شوند. بخش سوم به عرضه الگوي نظري اختصاص دارد. نخست چارچوب الگو به صورت 
يک بازي ميان فقرا و اغنيا به همراه منابع توليد و درآمدهاي هريک و رابطه اين درآمدها با بودجه 
دولت تشريح شده و پس از آن اين بازي در دو نظام ديکتاتوري و دموكراسي حل مي شود. براي حل 
بازي در يک نظام دموكراتيک، ابتدا فرض مي شود که بودجه دولت مشخص است و مسئله اصلي مورد 
مناقشه، بازتوزيع اين بودجه ميان فقرا و اغنيا و کاالي عمومي است. سپس الگو تکميل شده و بودجه 
دولت درون زا شده و نشان داده مي شود که در اين الگو چگونه دغدغه تعيين نرخ ماليات نيز به همراه 
دغدغه ترکيب مخارج دولت همزمان حل مي شود و جواب تعادلي مشخص مي شود. بخش پاياني به 

جمع بندي و نتيجه گيري اختصاص دارد و داللت هاي الگو به طور مشخص تصريح مي شود.  

مروري بر ادبيات
مدل هاي ارائه شده به وسيله رومر3 )1975( و ملتزر و ريچارد4 )1981( به عنوان الگو هاي پايه 
براي بررسي اثرات ترجيحات بازتوزيعي شناخته مي شوند. اگرچه هر دو الگو، الگو هايي ايستا و ساده 
هستند، اما به خوبي منازعه ميان بخش هاي ثروتمند و بخش هاي فقير جامعه نظريه پردازي مي کنند. 
البته الگوي ارائه شده از طريق آنها در چارچوب نظام دموكراتيک داراي سازوكار رأي گيري است و بايد 
توجه داشت که در نظام هاي غيردموكراتيک، نرخ ماليات از سوي دولت به جامعه تحميل مي شود و بنا 

1. Direct Transfer
2. Public Goods
3. Roemer 
4. Meltzer & Richard
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به فرض، دولت يا متحد اقشار غني است يا ابزار آنها. عجم اوغلو و رابينسون )2006، 118( نظام هاي 
غيردموكراتيک را نظام هايي معرفي مي کنند که بازتوزيع در آنها از بخش هاي فقير به بخش هاي غني 
صورت مي گيرد. از ديد آنها در نظام هاي دموكراتيک انتظار مي رود فرآيند معکوسي حاکم باشد چراکه 
اغنيا در اقليت عددي هستند و فقرا در اکثريت عددي، از اين رو سازوكار انتخابات ابزاري براي بازتوزيع 
در اختيار فقرا قرار مي دهد. عجم اوغلو و رابينسون )2000 و 2001( پا را فراتر گذاشته و مدعي شده اند 
که گسترش حق رأي نه بر اساس آرمان هاي آزاديخواهي بلکه بر اساس مطالبات بازتوزيعي صورت 

گرفته است.
تابليني1  و  پرسون  مهم  پژوهش  به  رشد  و  نابرابري  رابطه  پيرامون  پژوهش ها  از  ديگري  خط 
)1994( و پژوهش آلسينا و رودريک2 )1994( برمي گردد. آنها نشان داده اند که نابرابري شديد به 
بازتوزيع بيشتر و ماليات ستاني شديدتر از سرمايه  منجر مي شود که اين امر به نرخ رشد پايين تر منتهي 
مي شود. آنها شواهد تجربي ضعيفي براي ادعاي خود عرضه کردند اما مطالعات جديدتر از ادعاي آنها 

.)Peroti, 1996 & Benabou, 1996 پشتيباني نمي کند )به عنوان مثال، نگاه کنيد به
دامنه  در  رشد  و  نابرابري  رابطه  پيرامون  موجود  پژوهشي  ادبيات  از  مقاله  اين  افتراق  نقطه 
بر روي نرخ ماليات و  ادبيات موجود صرفًا  بر سياست مالي است.  بازتوزيعي  تأثيرگذاري مالحظات 
اندازه بودجه دولت متمرکز هستند ولي اين پژوهش نشان مي دهد که مطالبات بازتوزيعي صرفًا به 
اندازه کيک بودجه دولت اکتفا نکرده بلکه بر ترکيب آن نيز تأثير دارد. مقاله پرسون و تابليني )1994( 
نشان مي دهد که نابرابري به انباشت سرمايه کمتري منجر شده و اين امر به رشد اقتصادي پايين تري 
مي انجامد )شکل ساده شده الگوي آنها در Persson & Tabellini, 2000, 374 آمده است(. اين پژوهش 
کانال ديگري براي اثرگذاري مطالبات بازتوزيعي بر رشد نشان مي دهد و اين کانال از خالل عرضه 

کمتر کاالهاي عمومي است.
شايان  ذکر است که اين پژوهش، نخستين مقاله اي نيست که اثرات مالحظات اقتصاد سياسي بر 
ترکيب مخارج دولت را نشان مي دهد. اخيرًا کريدي و مصلحي3 )2009 و 2010( مقاالتي را منتشر 
بخش  در  است.  شده  تحليل  دولت  مخارج  ترکيب  بر  سياسي  اقتصاد  تأثيرات  آنها  در  که  کرده اند 
مطالعات تجربي، آنها بررسي خود را صرفًا به کشورهاي توسعه يافته که نهادهايشان از کيفيت بااليي 
برخوردارند منحصر کردند، اما اين پژوهش بر تنوع کيفيت نهادها در کشورهاي مختلف تمرکز کرده 

1. Persson & Tabellini 
2. Alesina & Rodrick
3. Creedy & Moslehi 
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و اثر محوري آن بر نسبت پرداخت هاي  مستقيم و عرضه کاالهاي عمومي در بودجه دولت را تحليل 
مي کند.

شده  منتشر  )پوپوليسم(  اقتصادي  سياست  در  عوام گرايي  پيرامون  ديگري  پژوهش هاي  اخيرًا 
است. اگرچه تعريف دقيق عوام گرايي در سياست اقتصادي و تفکيک سياستمداران عوام گرا از ديگر 
وعده هاي  در  درآمد1 عنصر هميشه حاضري  و  ثروت  بازتوزيع  اما  است،  امر دشواري  سياستمداران 
تنها  مستقيم  پرداخت هاي  بر  مبني  سياستمداران  از  دسته  اين  وعده  عوام گراست.  سياستمداران 
ادواردز  و  دورنبوش  مقاله  مي شود.  ممکن  عمومي  کاالي  کمتر  عرضه  و  باال  ماليات  نرخ  هزينه  به 
)1991الف( و کتابي که پس از آن به وسيله آنها منتشر شد )دورنبوش و ادواردز، 1991ب( مهم ترين 
مرجعي هستند که مقوله عوام گرايي در سياست  اقتصادي را به شکل غيرتئوريک مطالعه کردند. آنها 
تجربه عوام گرايي در سياست اقتصادي )پوپوليسم( را در کشورهاي آمريکاي التين مورد مطالعه قرار 
را استخراج کنند. اخيرًا عجم اوغلو،  اين مطالعه تطبيقي تالش کردند وجوه اشتراک آن  از  دادند و 
اگوروف و سونين2 )2013( يک الگوي نظري عرضه کرده اند که در آن انگيزه انتخاب مجدد موجب 
مي شود سياستمداران در انتخابات مواضع چپ گرايانه تري نسبت به مواضع مطلوب خود اتخاذ کرده 
و وعده هاي بازتوزيع بيشتري دهند. براساس الگوي آنها وقتي که سياستمداران به بخشي از بودجه 
دولت دست اندازي کرده و از اقشار غني جامعه رشوه دريافت مي کنند وقوع عوام گرايي محتمل تر است.

و  پديده ها  تحليل  به  نئوکالسيک  رويکرد  ميان  تفکيکي  است  نظري الزم  الگوي  از شرح  پيش 
رويکرد نهادي برقرار شود. در رويکرد نئوکالسيک که مبتني بر فردگرايي روش شناختي است، عامالن 
اقتصادي تابع هدف خود را که مطلوبيت يا سود است با توجه به محدوديت منابعي که با آن روبه رو 
هستند حداکثر مي کنند. وجه مميز اين رويکرد اتکا به مفروضه های چون عقالنيت عامالن اقتصادي، 
دورانديشي کامل3، کامل بودن بازارها و کامل بودن قراردادهاست. همچنين بسياري از متغيرهاي مورد 
استفاده برون زا و داده شده فرض مي شوند. در رويکرد نهادي تحليل در سطحي باالتر صورت مي گيرد. 
به تعبير داگالس نورث، نهادها تعيين کننده قواعد بازي هستند و قواعد حاکم بر بازي، بر بازده اقدامات 
گوناگون و ترکيب گزينه هاي مختلف پيش روي افراد و به طور کلي نظام انگيزشي تأثير قابل توجهي 
دارد. ويليامسون )2000( در مقاله معروف اقتصاد نهادگرايي جديد: دستاوردهاي گذشته و نگاهي به 
فرارو، چهار سطح از تحليل را بر مي شمرد. در سطح اول نهادهاي غيررسمي نظير فرهنگ ها، سنت ها، 

1. Wealth and Income Redistribution
2. Acemoglu; Egorov & Sonin 
3. Perfect Foresight
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هنجارها و مذهب قرار دارد. در سطح دوم قواعد رسمي بازي به خصوص حقوق مالکيت تعريف مي شود. 
در سطح سوم جريان واقعي حاکم بر تعامل ميان افراد بر حسب قراردادهاي منعقدشده بين آنها و 
هزينه هاي ايجاد و الزام قرارداد مورد تحليل قرار مي گيرد. تنها در سطح چهارم است که بهينه سازي ها 
و تحليل هاي نهايي در انتخاب ها صورت مي پذيرد. البته ويليامسون اذعان مي کند که ميان اين چهار 
سطح از تحليل کنش و واکنش هايي وجود دارد و هر سطح از سطح ديگر تأثير مي پذيرد. در الگويي 
که در بخش بعد عرضه خواهد شد، چگونگي تأثيرگذاري ترتيبات نهادي بر انتخاب هاي فردي نشان 
داده مي شود. در ادامه به تفصيل نشان داده خواهد شد که چگونه وجود نظام دموكراتيک يا ديکتاتوري 
بر نحوه بازتوزيع منابع تأثيرگذار است. همچنين نشان داده مي شود که چگونه کيفيت نهادهاي حاکم 
در يک جامعه مي تواند از خالل تعيين هزينه  رانت جويي، انتخاب بهينه عامالن اقتصادي را تحت تأثير 

قرار دهد. 

مباني نظري پژوهش

چارچوب الگو

فرض  مي شوند.  تقسيم  فقير  و  غني  بخش  دو  به  جامعه  بازتوزيعي،  سياست  تصويرکردن  براي 
مي شود که فقرا چيزي جز نيروي کار خود ندارند و با عرضه نيروي کار خود دستمزد دريافت مي کنند. 
فقرا شاغل هستند چرا که  بيکاري صفر است و همه  نرخ  الگو، فرض مي شود که  براي ساده سازي 
واردکردن دغدغه اشتغال اقشار بيکار مالحظات ديگري چون سوءاستفاده دولت از سياست پولي براي 
اشتغال زايي موقت در ايام قبل از انتخابات را وارد مي کند که ارتباط مستقيمي با موضوع مقاله ندارد. 
اغنيا کساني هستند که سرمايه دارند و از نرخ سود سرمايه )بهره( برخوردار مي شوند. اندازه جمعيت به 
عدد 1 نرمال شده است و بخش فقير جامعه نسبت n و بخش غني نسبت )n-1( از جمعيت را تشکيل 

.) n < 1-n( مي دهند. فرض رايج اين است که فقرا در اکثريت قرار دارند
تابع  يک  که  مي شود  فرض  اين رو  از  است.  ضروري  توليد  براي  کار  نيروي  و  سرمايه  ترکيب 
ناقص  جايگزيني  فرض،  اين  است.  حاکم  توليد  بر  مقياس1  به  ثابت  بازدهي  ويژگي  با  کاب داگالس 
سرمايه با نيروي کار، رقابت در عرضه نهاده هاي توليد و رقابت در عرضه محصول را مفروض مي گيرد. 

تابع توليد به در عبارت )1( تعريف شده است:

1. Constant Return to Scale
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 پژوهش ينظر مبانی

 الگوچارچوب 

شود که فقرا يشوند. فرض ميم مير تقسيو فق ي، جامعه به دو بخش غنيعياست بازتوزيرکردن سيتصو يبرا
، الگو يسازساده يبراکنند. يافت ميدستمزد درکار خود  يرويبا عرضه نکار خود ندارند و  يرويجز ن يزيچ

کار يچرا که واردکردن دغدغه اشتغال اقشار ب صفر است و همه فقرا شاغل هستند يکاريشود که نرخ بيفرض م
ام قبل از انتخابات را يموقت در ا ييزااشتغال يبرا ياست پوليچون سوءاستفاده دولت از س يگريمالحظات د

و از نرخ سود  دارندهيسرماهستند که  يا کساني. اغنبا موضوع مقاله ندارد يميکند که ارتباط مستقيوارد م
و  𝑛𝑛ر جامعه نسبت ينرمال شده است و بخش فق 1ت به عدد ياندازه جمعشوند. يه )بهره( برخوردار ميسرما

1)نسبت  يبخش غن − 𝑛𝑛) ت قرار دارند ين است که فقرا در اکثريج ايدهند. فرض رايل ميرا تشکت ياز جمع
(𝑛𝑛 > 1 − 𝑛𝑛). 

 يژگيداگالس با وبع کابتا کيشود که يفرض مرو از ايناست.  يد ضروريتول يکار برا يرويه و نيب سرمايترک
کار، رقابت در عرضه  يرويه با نيناقص سرما ينيگزين فرض، جاياد حاکم است. يبر تول 1اسيثابت به مق يبازده
 ف شده است:يتعر (1در عبارت )د به يبع تولتا رد.يگيد و رقابت در عرضه محصول را مفروض ميتول يهانهاده

(1)                                                                   𝑌𝑌 = 𝐹𝐹(𝐺𝐺,𝐾𝐾, 𝑛𝑛) = 𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

 ياثر جانب 2رساختيدولت به شکل ز از سوي يعموم يکه عرضه کاالها آن است الگون يا يک فرض اساسي
کل عوامل  يوربهره ديومد يبع تولتا نشان داده شده است که در 𝐴𝐴(𝐺𝐺)ن امر به شکل يد دارد. ايتول يمثبت رو

قرار گرفته  ديکأت رشد موردات يدر ادبگسترده  طوربه  يها بر رشد اقتصادرساختينقش زاست.  ياورفند و يتول
 يبرا( است. 4-4، بخش 1995) 3نيمارتييکار بارو و ساالاز  ثرأمترساخت ياثرات ز يسازالگون شکل از يو ا
 يمثبت کاال يرونياثر ب يخاص برا يبعتا ک شکلي تا است يمشخص، ضرور يليتحل ک جوابيدن به يرس

 . ( آمده است2ن کار در عبارت )يکه ا دشوف يتعر ديبر تول يعموم

                                                      
1- Constant Return to Scale 
2- infrastructure 
3 . Barro & Salai-Martin 

            )1(
يک فرض اساسي اين الگو آن است که عرضه کاالهاي عمومي از سوي دولت به شکل زيرساخت1 
توليد  تابع  در  است که  داده شده  نشان   A)G( به شکل  امر  اين  دارد.  توليد  روي  مثبت  اثر جانبي 
مويد بهره وري کل عوامل توليد و فناوري است. نقش زيرساخت ها بر رشد اقتصادي به طور گسترده 
بارو  از کار  اثرات زيرساخت متأثر  الگو سازي  از  ادبيات رشد مورد تأکيد قرار گرفته و اين شکل  در 
و سااليي مارتين2 )1995( است. براي رسيدن به يک جواب تحليلي مشخص، ضروري است تا يک 
شکل تابعي خاص براي اثر بيروني مثبت کاالي عمومي بر توليد تعريف شود که اين کار در عبارت 

)2( آمده است. 
(2)                                                                                              𝐴𝐴(𝐺𝐺) = log(𝐺𝐺) 

ن امکان را ياس ايثابت به مق يکار است. فرض بازده يروينشانگر ن 𝑛𝑛ه و ينشانگر سرما 𝐾𝐾 باالد يبع تولتادر
کار و  يروي، نيک بازار رقابتيد استخراج کرد. در يبع تولتادستمزد و نرخ بهره را ازبتوان  تا کنديفراهم م
 :کننديافت ميدر( 4( و )3طبق عبارت )ه را يکار و سرما ييه، بازده نهايسرما صاحبان

(3)                                                                          𝑤𝑤 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 = (1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴(𝐾𝐾𝑑𝑑)

𝛼𝛼 

(4)                                                                                 𝑟𝑟 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐴𝐴(𝐾𝐾𝑑𝑑)

𝛼𝛼−1 

1) بيبه ترت( 6( و )5طبق فرمول )شود يا ميب فقرا و اغنيد که نصياز تول يسهم نيبنابرا − 𝛼𝛼)  و𝛼𝛼  خواهد
 بود:

(5)                                                                                  𝑤𝑤 × 𝑛𝑛 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌 

(6)                                                                                    𝑟𝑟 × 𝐾𝐾 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝑌𝑌 

 ينسبت بازده( 7طبق فرمول )است چرا که  يگر نابرابرنشان αر يمتغ يبندن صورتيد که در ايتوجه داشته باش
 شتر خواهد بود:يب يشتر باشد، نابرابريب αدارد. هرچه  يبستگ αر يبه متغ صرفًاکار  يرويه به نيسرما

(7)                                                                                        𝑟𝑟𝐾𝐾
𝑤𝑤𝑑𝑑 =

𝛼𝛼𝛼𝛼
(1−𝛼𝛼)𝛼𝛼 =

𝛼𝛼
1−𝛼𝛼 

ات معاف يپردازند و فقرا از ماليات ميا مالياغن صرفًاشود که يع، فرض ميت بازتوزيشتر بر ماهيب ديکتا يبرا
(، 2006نسون )ياوغلو و رابن مدل عجمي( و همچن1981چارد )ي( و ملتزر و ر1975ه رومر )يهستند. در مدل پا
فقرا  يول کننديافت مياز دولت در 1کجايک پرداخت يچون هر دو  يلپردازند ويات ميا ماليهم فقرا و هم اغن

ا تنها ين مقاله اغنيا يسازالگودر شوند. يا متضرر ميفقرا منتفع شده و اغن، کننديپرداخت م يات کمتريمال
ر ييرا تغ الگوج ينتا يسازن سادهياعمال اکنند. يافت ميم دريمستق يانتقال يهادهند و فقرا پرداختيات ميمال
م کرد که هر دو بخش جامعه يتنظ يرا به نحو الگوتوان يکند. ميتر مآسان مراتببه را  فهم الگو يدهد ولينم
به  يزيچ يدگيچين پيکردن امند شوند، اما اضافهبهره يانتقال يهاات دهند و هر دو بخش از پرداختيمال

 کند.ياضافه نم الگو يهاافتهي

                                                      
1. Lump Sum Transfer 

                  )2(
درتابع توليد باال K نشانگر سرمايه و n نشانگر نيروي کار است. فرض بازدهي ثابت به مقياس اين 
امکان را فراهم مي کند تا بتوان دستمزد و نرخ بهره را از تابع توليد استخراج کرد. در يک بازار رقابتي، 

نيروي کار و صاحبان سرمايه، بازده نهايي کار و سرمايه را طبق عبارت )3( و )4( دريافت مي کنند:

(2)                                                                                              𝐴𝐴(𝐺𝐺) = log(𝐺𝐺) 

ن امکان را ياس ايثابت به مق يکار است. فرض بازده يروينشانگر ن 𝑛𝑛ه و ينشانگر سرما 𝐾𝐾 باالد يبع تولتادر
کار و  يروي، نيک بازار رقابتيد استخراج کرد. در يبع تولتادستمزد و نرخ بهره را ازبتوان  تا کنديفراهم م
 :کننديافت ميدر( 4( و )3طبق عبارت )ه را يکار و سرما ييه، بازده نهايسرما صاحبان

(3)                                                                          𝑤𝑤 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 = (1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴(𝐾𝐾𝑑𝑑)

𝛼𝛼 

(4)                                                                                 𝑟𝑟 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐴𝐴(𝐾𝐾𝑑𝑑)

𝛼𝛼−1 

1) بيبه ترت( 6( و )5طبق فرمول )شود يا ميب فقرا و اغنيد که نصياز تول يسهم نيبنابرا − 𝛼𝛼)  و𝛼𝛼  خواهد
 بود:

(5)                                                                                  𝑤𝑤 × 𝑛𝑛 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌 

(6)                                                                                    𝑟𝑟 × 𝐾𝐾 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝑌𝑌 

 ينسبت بازده( 7طبق فرمول )است چرا که  يگر نابرابرنشان αر يمتغ يبندن صورتيد که در ايتوجه داشته باش
 شتر خواهد بود:يب يشتر باشد، نابرابريب αدارد. هرچه  يبستگ αر يبه متغ صرفًاکار  يرويه به نيسرما

(7)                                                                                        𝑟𝑟𝐾𝐾
𝑤𝑤𝑑𝑑 =

𝛼𝛼𝛼𝛼
(1−𝛼𝛼)𝛼𝛼 =

𝛼𝛼
1−𝛼𝛼 

ات معاف يپردازند و فقرا از ماليات ميا مالياغن صرفًاشود که يع، فرض ميت بازتوزيشتر بر ماهيب ديکتا يبرا
(، 2006نسون )ياوغلو و رابن مدل عجمي( و همچن1981چارد )ي( و ملتزر و ر1975ه رومر )يهستند. در مدل پا
فقرا  يول کننديافت مياز دولت در 1کجايک پرداخت يچون هر دو  يلپردازند ويات ميا ماليهم فقرا و هم اغن

ا تنها ين مقاله اغنيا يسازالگودر شوند. يا متضرر ميفقرا منتفع شده و اغن، کننديپرداخت م يات کمتريمال
ر ييرا تغ الگوج ينتا يسازن سادهياعمال اکنند. يافت ميم دريمستق يانتقال يهادهند و فقرا پرداختيات ميمال
م کرد که هر دو بخش جامعه يتنظ يرا به نحو الگوتوان يکند. ميتر مآسان مراتببه را  فهم الگو يدهد ولينم
به  يزيچ يدگيچين پيکردن امند شوند، اما اضافهبهره يانتقال يهاات دهند و هر دو بخش از پرداختيمال

 کند.ياضافه نم الگو يهاافتهي

                                                      
1. Lump Sum Transfer 

                )3(

(2)                                                                                              𝐴𝐴(𝐺𝐺) = log(𝐺𝐺) 

ن امکان را ياس ايثابت به مق يکار است. فرض بازده يروينشانگر ن 𝑛𝑛ه و ينشانگر سرما 𝐾𝐾 باالد يبع تولتادر
کار و  يروي، نيک بازار رقابتيد استخراج کرد. در يبع تولتادستمزد و نرخ بهره را ازبتوان  تا کنديفراهم م
 :کننديافت ميدر( 4( و )3طبق عبارت )ه را يکار و سرما ييه، بازده نهايسرما صاحبان

(3)                                                                          𝑤𝑤 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 = (1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴(𝐾𝐾𝑑𝑑)

𝛼𝛼 

(4)                                                                                 𝑟𝑟 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐴𝐴(𝐾𝐾𝑑𝑑)

𝛼𝛼−1 

1) بيبه ترت( 6( و )5طبق فرمول )شود يا ميب فقرا و اغنيد که نصياز تول يسهم نيبنابرا − 𝛼𝛼)  و𝛼𝛼  خواهد
 بود:

(5)                                                                                  𝑤𝑤 × 𝑛𝑛 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌 

(6)                                                                                    𝑟𝑟 × 𝐾𝐾 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝑌𝑌 

 ينسبت بازده( 7طبق فرمول )است چرا که  يگر نابرابرنشان αر يمتغ يبندن صورتيد که در ايتوجه داشته باش
 شتر خواهد بود:يب يشتر باشد، نابرابريب αدارد. هرچه  يبستگ αر يبه متغ صرفًاکار  يرويه به نيسرما

(7)                                                                                        𝑟𝑟𝐾𝐾
𝑤𝑤𝑑𝑑 =

𝛼𝛼𝛼𝛼
(1−𝛼𝛼)𝛼𝛼 =

𝛼𝛼
1−𝛼𝛼 

ات معاف يپردازند و فقرا از ماليات ميا مالياغن صرفًاشود که يع، فرض ميت بازتوزيشتر بر ماهيب ديکتا يبرا
(، 2006نسون )ياوغلو و رابن مدل عجمي( و همچن1981چارد )ي( و ملتزر و ر1975ه رومر )يهستند. در مدل پا
فقرا  يول کننديافت مياز دولت در 1کجايک پرداخت يچون هر دو  يلپردازند ويات ميا ماليهم فقرا و هم اغن

ا تنها ين مقاله اغنيا يسازالگودر شوند. يا متضرر ميفقرا منتفع شده و اغن، کننديپرداخت م يات کمتريمال
ر ييرا تغ الگوج ينتا يسازن سادهياعمال اکنند. يافت ميم دريمستق يانتقال يهادهند و فقرا پرداختيات ميمال
م کرد که هر دو بخش جامعه يتنظ يرا به نحو الگوتوان يکند. ميتر مآسان مراتببه را  فهم الگو يدهد ولينم
به  يزيچ يدگيچين پيکردن امند شوند، اما اضافهبهره يانتقال يهاات دهند و هر دو بخش از پرداختيمال

 کند.ياضافه نم الگو يهاافتهي

                                                      
1. Lump Sum Transfer 

                     )4(

 

(2)                                                                                              𝐴𝐴(𝐺𝐺) = log(𝐺𝐺) 

ن امکان را ياس ايثابت به مق يکار است. فرض بازده يروينشانگر ن 𝑛𝑛ه و ينشانگر سرما 𝐾𝐾 باالد يبع تولتادر
کار و  يروي، نيک بازار رقابتيد استخراج کرد. در يبع تولتادستمزد و نرخ بهره را ازبتوان  تا کنديفراهم م
 :کننديافت ميدر( 4( و )3طبق عبارت )ه را يکار و سرما ييه، بازده نهايسرما صاحبان

(3)                                                                          𝑤𝑤 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 = (1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴(𝐾𝐾𝑑𝑑)

𝛼𝛼 

(4)                                                                                 𝑟𝑟 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐴𝐴(𝐾𝐾𝑑𝑑)

𝛼𝛼−1 

1) بيبه ترت( 6( و )5طبق فرمول )شود يا ميب فقرا و اغنيد که نصياز تول يسهم نيبنابرا − 𝛼𝛼)  و𝛼𝛼  خواهد
 بود:

(5)                                                                                  𝑤𝑤 × 𝑛𝑛 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌 

(6)                                                                                    𝑟𝑟 × 𝐾𝐾 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝑌𝑌 

 ينسبت بازده( 7طبق فرمول )است چرا که  يگر نابرابرنشان αر يمتغ يبندن صورتيد که در ايتوجه داشته باش
 شتر خواهد بود:يب يشتر باشد، نابرابريب αدارد. هرچه  يبستگ αر يبه متغ صرفًاکار  يرويه به نيسرما

(7)                                                                                        𝑟𝑟𝐾𝐾
𝑤𝑤𝑑𝑑 =

𝛼𝛼𝛼𝛼
(1−𝛼𝛼)𝛼𝛼 =

𝛼𝛼
1−𝛼𝛼 

ات معاف يپردازند و فقرا از ماليات ميا مالياغن صرفًاشود که يع، فرض ميت بازتوزيشتر بر ماهيب ديکتا يبرا
(، 2006نسون )ياوغلو و رابن مدل عجمي( و همچن1981چارد )ي( و ملتزر و ر1975ه رومر )يهستند. در مدل پا
فقرا  يول کننديافت مياز دولت در 1کجايک پرداخت يچون هر دو  يلپردازند ويات ميا ماليهم فقرا و هم اغن

ا تنها ين مقاله اغنيا يسازالگودر شوند. يا متضرر ميفقرا منتفع شده و اغن، کننديپرداخت م يات کمتريمال
ر ييرا تغ الگوج ينتا يسازن سادهياعمال اکنند. يافت ميم دريمستق يانتقال يهادهند و فقرا پرداختيات ميمال
م کرد که هر دو بخش جامعه يتنظ يرا به نحو الگوتوان يکند. ميتر مآسان مراتببه را  فهم الگو يدهد ولينم
به  يزيچ يدگيچين پيکردن امند شوند، اما اضافهبهره يانتقال يهاات دهند و هر دو بخش از پرداختيمال

 کند.ياضافه نم الگو يهاافتهي

                                                      
1. Lump Sum Transfer 

بنابراين سهمي از توليد که نصيب فقرا و اغنيا مي شود طبق فرمول )5( و )6( به ترتيب 
 خواهد بود:

(2)                                                                                              𝐴𝐴(𝐺𝐺) = log(𝐺𝐺) 

ن امکان را ياس ايثابت به مق يکار است. فرض بازده يروينشانگر ن 𝑛𝑛ه و ينشانگر سرما 𝐾𝐾 باالد يبع تولتادر
کار و  يروي، نيک بازار رقابتيد استخراج کرد. در يبع تولتادستمزد و نرخ بهره را ازبتوان  تا کنديفراهم م
 :کننديافت ميدر( 4( و )3طبق عبارت )ه را يکار و سرما ييه، بازده نهايسرما صاحبان

(3)                                                                          𝑤𝑤 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 = (1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴(𝐾𝐾𝑑𝑑)

𝛼𝛼 

(4)                                                                                 𝑟𝑟 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐴𝐴(𝐾𝐾𝑑𝑑)

𝛼𝛼−1 

1) بيبه ترت( 6( و )5طبق فرمول )شود يا ميب فقرا و اغنيد که نصياز تول يسهم نيبنابرا − 𝛼𝛼)  و𝛼𝛼  خواهد
 بود:

(5)                                                                                  𝑤𝑤 × 𝑛𝑛 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌 

(6)                                                                                    𝑟𝑟 × 𝐾𝐾 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝑌𝑌 

 ينسبت بازده( 7طبق فرمول )است چرا که  يگر نابرابرنشان αر يمتغ يبندن صورتيد که در ايتوجه داشته باش
 شتر خواهد بود:يب يشتر باشد، نابرابريب αدارد. هرچه  يبستگ αر يبه متغ صرفًاکار  يرويه به نيسرما

(7)                                                                                        𝑟𝑟𝐾𝐾
𝑤𝑤𝑑𝑑 =

𝛼𝛼𝛼𝛼
(1−𝛼𝛼)𝛼𝛼 =

𝛼𝛼
1−𝛼𝛼 

ات معاف يپردازند و فقرا از ماليات ميا مالياغن صرفًاشود که يع، فرض ميت بازتوزيشتر بر ماهيب ديکتا يبرا
(، 2006نسون )ياوغلو و رابن مدل عجمي( و همچن1981چارد )ي( و ملتزر و ر1975ه رومر )يهستند. در مدل پا
فقرا  يول کننديافت مياز دولت در 1کجايک پرداخت يچون هر دو  يلپردازند ويات ميا ماليهم فقرا و هم اغن

ا تنها ين مقاله اغنيا يسازالگودر شوند. يا متضرر ميفقرا منتفع شده و اغن، کننديپرداخت م يات کمتريمال
ر ييرا تغ الگوج ينتا يسازن سادهياعمال اکنند. يافت ميم دريمستق يانتقال يهادهند و فقرا پرداختيات ميمال
م کرد که هر دو بخش جامعه يتنظ يرا به نحو الگوتوان يکند. ميتر مآسان مراتببه را  فهم الگو يدهد ولينم
به  يزيچ يدگيچين پيکردن امند شوند، اما اضافهبهره يانتقال يهاات دهند و هر دو بخش از پرداختيمال

 کند.ياضافه نم الگو يهاافتهي

                                                      
1. Lump Sum Transfer 

و 

(2)                                                                                              𝐴𝐴(𝐺𝐺) = log(𝐺𝐺) 

ن امکان را ياس ايثابت به مق يکار است. فرض بازده يروينشانگر ن 𝑛𝑛ه و ينشانگر سرما 𝐾𝐾 باالد يبع تولتادر
کار و  يروي، نيک بازار رقابتيد استخراج کرد. در يبع تولتادستمزد و نرخ بهره را ازبتوان  تا کنديفراهم م
 :کننديافت ميدر( 4( و )3طبق عبارت )ه را يکار و سرما ييه، بازده نهايسرما صاحبان

(3)                                                                          𝑤𝑤 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 = (1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴(𝐾𝐾𝑑𝑑)

𝛼𝛼 

(4)                                                                                 𝑟𝑟 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐴𝐴(𝐾𝐾𝑑𝑑)

𝛼𝛼−1 

1) بيبه ترت( 6( و )5طبق فرمول )شود يا ميب فقرا و اغنيد که نصياز تول يسهم نيبنابرا − 𝛼𝛼)  و𝛼𝛼  خواهد
 بود:

(5)                                                                                  𝑤𝑤 × 𝑛𝑛 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌 

(6)                                                                                    𝑟𝑟 × 𝐾𝐾 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝑌𝑌 

 ينسبت بازده( 7طبق فرمول )است چرا که  يگر نابرابرنشان αر يمتغ يبندن صورتيد که در ايتوجه داشته باش
 شتر خواهد بود:يب يشتر باشد، نابرابريب αدارد. هرچه  يبستگ αر يبه متغ صرفًاکار  يرويه به نيسرما

(7)                                                                                        𝑟𝑟𝐾𝐾
𝑤𝑤𝑑𝑑 =

𝛼𝛼𝛼𝛼
(1−𝛼𝛼)𝛼𝛼 =

𝛼𝛼
1−𝛼𝛼 

ات معاف يپردازند و فقرا از ماليات ميا مالياغن صرفًاشود که يع، فرض ميت بازتوزيشتر بر ماهيب ديکتا يبرا
(، 2006نسون )ياوغلو و رابن مدل عجمي( و همچن1981چارد )ي( و ملتزر و ر1975ه رومر )يهستند. در مدل پا
فقرا  يول کننديافت مياز دولت در 1کجايک پرداخت يچون هر دو  يلپردازند ويات ميا ماليهم فقرا و هم اغن

ا تنها ين مقاله اغنيا يسازالگودر شوند. يا متضرر ميفقرا منتفع شده و اغن، کننديپرداخت م يات کمتريمال
ر ييرا تغ الگوج ينتا يسازن سادهياعمال اکنند. يافت ميم دريمستق يانتقال يهادهند و فقرا پرداختيات ميمال
م کرد که هر دو بخش جامعه يتنظ يرا به نحو الگوتوان يکند. ميتر مآسان مراتببه را  فهم الگو يدهد ولينم
به  يزيچ يدگيچين پيکردن امند شوند، اما اضافهبهره يانتقال يهاات دهند و هر دو بخش از پرداختيمال

 کند.ياضافه نم الگو يهاافتهي

                                                      
1. Lump Sum Transfer 

                      )5(

(2)                                                                                              𝐴𝐴(𝐺𝐺) = log(𝐺𝐺) 

ن امکان را ياس ايثابت به مق يکار است. فرض بازده يروينشانگر ن 𝑛𝑛ه و ينشانگر سرما 𝐾𝐾 باالد يبع تولتادر
کار و  يروي، نيک بازار رقابتيد استخراج کرد. در يبع تولتادستمزد و نرخ بهره را ازبتوان  تا کنديفراهم م
 :کننديافت ميدر( 4( و )3طبق عبارت )ه را يکار و سرما ييه، بازده نهايسرما صاحبان

(3)                                                                          𝑤𝑤 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 = (1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴(𝐾𝐾𝑑𝑑)

𝛼𝛼 

(4)                                                                                 𝑟𝑟 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐴𝐴(𝐾𝐾𝑑𝑑)

𝛼𝛼−1 

1) بيبه ترت( 6( و )5طبق فرمول )شود يا ميب فقرا و اغنيد که نصياز تول يسهم نيبنابرا − 𝛼𝛼)  و𝛼𝛼  خواهد
 بود:

(5)                                                                                  𝑤𝑤 × 𝑛𝑛 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌 

(6)                                                                                    𝑟𝑟 × 𝐾𝐾 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝑌𝑌 

 ينسبت بازده( 7طبق فرمول )است چرا که  يگر نابرابرنشان αر يمتغ يبندن صورتيد که در ايتوجه داشته باش
 شتر خواهد بود:يب يشتر باشد، نابرابريب αدارد. هرچه  يبستگ αر يبه متغ صرفًاکار  يرويه به نيسرما

(7)                                                                                        𝑟𝑟𝐾𝐾
𝑤𝑤𝑑𝑑 =

𝛼𝛼𝛼𝛼
(1−𝛼𝛼)𝛼𝛼 =

𝛼𝛼
1−𝛼𝛼 

ات معاف يپردازند و فقرا از ماليات ميا مالياغن صرفًاشود که يع، فرض ميت بازتوزيشتر بر ماهيب ديکتا يبرا
(، 2006نسون )ياوغلو و رابن مدل عجمي( و همچن1981چارد )ي( و ملتزر و ر1975ه رومر )يهستند. در مدل پا
فقرا  يول کننديافت مياز دولت در 1کجايک پرداخت يچون هر دو  يلپردازند ويات ميا ماليهم فقرا و هم اغن

ا تنها ين مقاله اغنيا يسازالگودر شوند. يا متضرر ميفقرا منتفع شده و اغن، کننديپرداخت م يات کمتريمال
ر ييرا تغ الگوج ينتا يسازن سادهياعمال اکنند. يافت ميم دريمستق يانتقال يهادهند و فقرا پرداختيات ميمال
م کرد که هر دو بخش جامعه يتنظ يرا به نحو الگوتوان يکند. ميتر مآسان مراتببه را  فهم الگو يدهد ولينم
به  يزيچ يدگيچين پيکردن امند شوند، اما اضافهبهره يانتقال يهاات دهند و هر دو بخش از پرداختيمال

 کند.ياضافه نم الگو يهاافتهي

                                                      
1. Lump Sum Transfer 

                   )6(
 نشانگر نابرابري است چرا که طبق فرمول 

(2)                                                                                              𝐴𝐴(𝐺𝐺) = log(𝐺𝐺) 

ن امکان را ياس ايثابت به مق يکار است. فرض بازده يروينشانگر ن 𝑛𝑛ه و ينشانگر سرما 𝐾𝐾 باالد يبع تولتادر
کار و  يروي، نيک بازار رقابتيد استخراج کرد. در يبع تولتادستمزد و نرخ بهره را ازبتوان  تا کنديفراهم م
 :کننديافت ميدر( 4( و )3طبق عبارت )ه را يکار و سرما ييه، بازده نهايسرما صاحبان

(3)                                                                          𝑤𝑤 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 = (1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴(𝐾𝐾𝑑𝑑)

𝛼𝛼 

(4)                                                                                 𝑟𝑟 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐴𝐴(𝐾𝐾𝑑𝑑)

𝛼𝛼−1 

1) بيبه ترت( 6( و )5طبق فرمول )شود يا ميب فقرا و اغنيد که نصياز تول يسهم نيبنابرا − 𝛼𝛼)  و𝛼𝛼  خواهد
 بود:

(5)                                                                                  𝑤𝑤 × 𝑛𝑛 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌 

(6)                                                                                    𝑟𝑟 × 𝐾𝐾 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝑌𝑌 

 ينسبت بازده( 7طبق فرمول )است چرا که  يگر نابرابرنشان αر يمتغ يبندن صورتيد که در ايتوجه داشته باش
 شتر خواهد بود:يب يشتر باشد، نابرابريب αدارد. هرچه  يبستگ αر يبه متغ صرفًاکار  يرويه به نيسرما

(7)                                                                                        𝑟𝑟𝐾𝐾
𝑤𝑤𝑑𝑑 =

𝛼𝛼𝛼𝛼
(1−𝛼𝛼)𝛼𝛼 =

𝛼𝛼
1−𝛼𝛼 

ات معاف يپردازند و فقرا از ماليات ميا مالياغن صرفًاشود که يع، فرض ميت بازتوزيشتر بر ماهيب ديکتا يبرا
(، 2006نسون )ياوغلو و رابن مدل عجمي( و همچن1981چارد )ي( و ملتزر و ر1975ه رومر )يهستند. در مدل پا
فقرا  يول کننديافت مياز دولت در 1کجايک پرداخت يچون هر دو  يلپردازند ويات ميا ماليهم فقرا و هم اغن

ا تنها ين مقاله اغنيا يسازالگودر شوند. يا متضرر ميفقرا منتفع شده و اغن، کننديپرداخت م يات کمتريمال
ر ييرا تغ الگوج ينتا يسازن سادهياعمال اکنند. يافت ميم دريمستق يانتقال يهادهند و فقرا پرداختيات ميمال
م کرد که هر دو بخش جامعه يتنظ يرا به نحو الگوتوان يکند. ميتر مآسان مراتببه را  فهم الگو يدهد ولينم
به  يزيچ يدگيچين پيکردن امند شوند، اما اضافهبهره يانتقال يهاات دهند و هر دو بخش از پرداختيمال

 کند.ياضافه نم الگو يهاافتهي

                                                      
1. Lump Sum Transfer 

توجه داشته باشيد که در اين صورت بندي متغير 
 بيشتر باشد، نابرابري 

(2)                                                                                              𝐴𝐴(𝐺𝐺) = log(𝐺𝐺) 

ن امکان را ياس ايثابت به مق يکار است. فرض بازده يروينشانگر ن 𝑛𝑛ه و ينشانگر سرما 𝐾𝐾 باالد يبع تولتادر
کار و  يروي، نيک بازار رقابتيد استخراج کرد. در يبع تولتادستمزد و نرخ بهره را ازبتوان  تا کنديفراهم م
 :کننديافت ميدر( 4( و )3طبق عبارت )ه را يکار و سرما ييه، بازده نهايسرما صاحبان

(3)                                                                          𝑤𝑤 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 = (1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴(𝐾𝐾𝑑𝑑)

𝛼𝛼 

(4)                                                                                 𝑟𝑟 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐴𝐴(𝐾𝐾𝑑𝑑)

𝛼𝛼−1 

1) بيبه ترت( 6( و )5طبق فرمول )شود يا ميب فقرا و اغنيد که نصياز تول يسهم نيبنابرا − 𝛼𝛼)  و𝛼𝛼  خواهد
 بود:

(5)                                                                                  𝑤𝑤 × 𝑛𝑛 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌 

(6)                                                                                    𝑟𝑟 × 𝐾𝐾 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝑌𝑌 

 ينسبت بازده( 7طبق فرمول )است چرا که  يگر نابرابرنشان αر يمتغ يبندن صورتيد که در ايتوجه داشته باش
 شتر خواهد بود:يب يشتر باشد، نابرابريب αدارد. هرچه  يبستگ αر يبه متغ صرفًاکار  يرويه به نيسرما
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ات معاف يپردازند و فقرا از ماليات ميا مالياغن صرفًاشود که يع، فرض ميت بازتوزيشتر بر ماهيب ديکتا يبرا
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                     )7(

براي تاکيد بيشتر بر ماهيت بازتوزيع، فرض مي شود که صرفًا اغنيا ماليات مي پردازند و فقرا از 

1. Infrastructure
2. Barro & Salai-martin
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ماليات معاف هستند. در مدل پايه رومر )1975( و ملتزر و ريچارد )1981( و همچنين مدل عجم اوغلو 
و رابينسون )2006(، هم فقرا و هم اغنيا ماليات مي پردازند ولي چون هر دو يک پرداخت يکجا1 از دولت 
دريافت مي کنند ولي فقرا ماليات کمتري پرداخت مي کنند، فقرا منتفع شده و اغنيا متضرر مي شوند. 
در الگو سازي اين مقاله اغنيا تنها ماليات مي دهند و فقرا پرداخت هاي انتقالي مستقيم دريافت مي کنند. 
اعمال اين ساده سازي نتايج الگو را تغيير نمي دهد ولي فهم الگو را به مراتب آسان تر مي کند. مي توان 
الگو را به نحوي تنظيم کرد که هر دو بخش جامعه ماليات دهند و هر دو بخش از پرداخت هاي انتقالي 

بهره مند شوند، اما اضافه کردن اين پيچيدگي چيزي به يافته هاي الگو اضافه نمي کند.
بازتوزيعي دارد. در دموكراسي ها،  پيامدهاي  الگو آن است که سيستم سياسي  اين  يک ويژگي 
فقرا در اکثريت عددي هستند و مي توانند مطالبات بازتوزيعي خود را به اغنيا که در اقليت عددي 
هستند تحميل کنند. اين مطالبات بازتوزيعي به شرحي که خواهد آمد هم در نرخ ماليات و هم در 
ميزان پرداخت هاي مستقيم ظاهر مي شود. اما وقتي که سيستم سياسي دموكراتيک نيست، نخبگان 
که به لحاظ تعداد در اقليت هستند نرخ ماليات را تعيين کرده و از بازتوزيع ثروت خود به نفع فقرا 
جلوگيري مي کنند. البته ممکن است در دموكراسي اغنيا با توسل به شبکه سازي و البي گري بتوانند 
سهمي بيش از تعداد عدديشان داشته باشند که اين حالت اصطالحًا دموكراسي در اختيار2 ناميده 
مي شود. همچنين در ديکتاتوري ها هراس از شورش فقرا موجب مي شود تا مقداري بازتوزيع به سمت 
آنها صورت گيرد يعني ديکتاتورها ترجيحات خود را مشروط به قيد عدم انقالب حداکثر مي سازند. در 
اين پژوهش براي ساده سازي از اين جزييات صرف نظر شده است. اگر چنين تفسيري از دموكراسي 
و غيردموكراسي صادق باشد، آنگاه اين پرسش معروف در اقتصاد سياسي مطرح مي شود که چرا فقرا 
همه اموال ثروتمندان را با نرخ هاي ماليات زياد مصادره نمي کنند؟ يک پاسخ به اين پرسش به اين 
ماليات  باالي  نرخ  تحميل  امکان  باال،  ماليات  نرخ  اثرات ضدانگيزشي  خاطر  به  که  برمي گردد  نکته 
عماًل وجود ندارد. منحني الفر3 اين واقعيت را نشان مي دهد که يک نرخ بهينه ماليات وجود دارد و 
اگر ضريب مالياتي از آن باالتر گذاشته شود، درآمد مالياتي کاهش مي يابد زيرا هزينه ماليات ستاني 
افزايش مي يابد. يک پاسخ ديگر اين است که فقرا نمي توانند نرخ ماليات خيلي  با سرعت بيشتري 
بااليي را بر ثروتمندان تحميل کنند زيرا ثروتمندان مي توانند با تشکيل گروه هاي ذي نفوذ بر نظام 
تصميم گيري تأثير گذاشته و اقسام معافيت مالياتي را به دست آورده يا دولت را نسبت به عدم وضع 

1. Lump Sum Transfer
2. Captured Democracy
3. Laffer Curve
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نرخ هاي مالياتي زياد متقاعد کنند )Rodriquez, 2004(. اين مالحظه به شکل ديگري در اين الگو وارد 
شده تا الگو به واقعيت نزديک تر شود. اگرچه در دموكراسي ها فقرا نرخ ماليات و ميزان پرداخت هاي 
مستقيم را تعيين مي کنند، اما اغنيا مي توانند دست به رانت جويي زده و از اين طريق بخشي از منابعي 
را که به واسطه ماليات از دست مي دهند مجددًا به دست آورند. با توجه به اينکه رانت جويي فعاليتي 
هزينه بر است، تنها اغنيا مي توانند به آن مبادرت ورزند. اغنيا با صرف برخي هزينه ها مي توانند به رانت 
دست يابند. در نتيجه خالص منفعتي که آنها از محل رانت جويي کسب مي کنند از محل تفاضل مقدار 

رانت به دست آمده از هزينه رانت جويي مشخص مي شود.
يکي از متغيرهاي مؤثر در نحوه تخصيص منابع در اقتصاد، ترتيبات نهادي است. به تعبير داگالس 
نورث، نهادها قواعد بازي عامالن اقتصادي هستند و نظام انگيزشي حاکم را تعيين مي کنند. کاستانهيرا 
و صالحي اصفهاني1 )2003( سه کارکرد مؤثر نهادها بر رشد را قدرت نمايندگي، ايجاد هماهنگي و 
ايجاد التزام معرفي کرده اند. ميزان فساد در جامعه، ميزان حاکميت قانون، ثبات يا بي ثباتي سياسي، 
تعهد و اعتبار دولت از جمله نتايج کارکرد نهادها هستند که معمواًل به عنوان شاخص هاي مؤثر بر 
رشد قلمداد مي شوند. کيفيت باالتر نهادها به معناي قوه قضائيه مستقل و کارآمد در صيانت از حقوق 
مالکيت و مقابله با جرائم، نظارت همگاني بر عملکرد بخش عمومي از طريق رسانه ها و پاسخگويي 
و  دشوارتر  رانت جويي  باشد،  باالتر  نهادها  کيفيت  هرچه  نتيجه  در  است.  اقدامات  برابر  در  حاکمان 
هزينه هاي آن بيشتر خواهد بود. در کشورهايي که کيفيت نهادهاي بااليي دارند، هزينه رانت جويي 
آنقدر باال مي شود که پيگيري رانت جويي مقرون به صرفه نخواهد بود؛ اما در کشورهايي که کيفيت 
نهادها پايين است، هزينه رانت جويي کم و رانت جويي فعاليتي با بازدهي باال خواهد بود. در الگوي 
نهادهاي  نشان دهنده   h براي  باال  مقادير  است.  شده  داده  نشان   h متغير  با  نهادها  کيفيت  حاضر، 
باکيفيت تر يا نهادهاي مشوق سرمايه گذاري است؛ اما مقادير پايين h نشان دهنده محيطي است که به 

جاي تشويق به رقابت و سرمايه گذاري، مشوق فساد و رانت جويي است.
 )W( درآمد فقرا شامل دستمزد )براساس آنچه گفته شد، مي توان گفت که طبق فرمول )8( و )9
و همچنين پرداخت هاي مستقيم دولت )T( مي شود ولي درآمد اغنيا شامل بهره سرمايه پس از کسر 
ماليات )1-t( rk و خالص رانت حاصل از فعاليت رانت جويي )NR( است. با توجه به اينکه فرض شده 
در اين اقتصاد تنها يک کاال توليد مي شود و قيمت آن نيز به عدد 1 نرمال شده است، حداکثرسازي 

مطلوبيت به حداکثرسازي درآمد ترجمه مي شود:

1. Castanheira & Esfahani 
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ر داگالس نورث، نهادها ياست. به تعب يبات نهاديص منابع در اقتصاد، ترتيثر در نحوه تخصؤم يرهاياز متغ يکي
 1ياصفهانيرا و صالحيکاستانهکنند. ين مييحاکم را تع يزشيهستند و نظام انگ يعامالن اقتصاد يقواعد باز

اند. کرده يجاد التزام معرفيو ا يجاد هماهنگي، ايندگينهادها بر رشد را قدرت نما مؤثر( سه کارکرد 2003)
ج ياز جمله نتاار دولت ب، تعهد و اعتياسيس يثباتيا بيت قانون، ثبات يزان حاکميزان فساد در جامعه، ميم

ت باالتر نهادها به يفيکشوند. يبر رشد قلمداد م مؤثر يهاهستند که معمواًل به عنوان شاخص نهادهاکارکرد 
بر عملکرد  يم، نظارت همگانئت و مقابله با جرايانت از حقوق مالکيکارآمد در صه مستقل و يقوه قضائ يمعنا

ت نهادها باالتر يفيهرچه کجه يحاکمان در برابر اقدامات است. در نت ييگوها و پاسخق رسانهياز طر يبخش عموم
دارند،  ييباال ينهادهات يفيکه ک ييشتر خواهد بود. در کشورهايب آن يهانهيهزدشوارتر و  ييجورانتباشد، 

که  يي؛ اما در کشورهادبوصرفه نخواهد مقرون به  ييجورانت يريگيشود که پيباال م قدرآن ييجونه رانتيهز
حاضر،  الگويدر خواهد بود. باال  يبا بازده يتيفعال ييجورانتکم و  ييجونه رانتين است، هزييت نهادها پايفيک
 يا نهادهايتر تيفيباک ينهادهادهنده نشان ℎ ير باال برايمقادنشان داده شده است.  ℎر يبا متغت نهادها يفيک

ق به رقابت و يتشو يجابه است که  يطيمحدهنده نشان ℎن يير پاياما مقاد ؛است يگذارهيمشوق سرما
 است. ييجوفساد و رانت، مشوق يگذارهيسرما

 يشود وليم(𝑇𝑇)  م دولتيمستق يهان پرداختيو همچن (𝑤𝑤)فقرا شامل دستمزد درآمد ( 9( و )8طبق فرمول )توان گفت که ياساس آنچه گفته شد، مبر
𝑟𝑟𝑟𝑟(1  اتيه پس از کسر ماليا شامل بهره سرمايدرآمد اغن − 𝑡𝑡)ييجوت رانتيو خالص رانت حاصل از فعال(𝑁𝑁𝑁𝑁)  .ن يدر ا شدهنکه فرض يبا توجه به ااست

 شود:يدرآمد ترجمه م يت به حداکثرسازيمطلوب ينرمال شده است، حداکثرساز 1ز به عدد يمت آن نيشود و قيد ميک کاال تولياقتصاد تنها 

(8)                                                                                             𝑦𝑦𝑝𝑝 = 𝑛𝑛𝑤𝑤 + 𝑇𝑇 
(9)                                                                               𝑦𝑦𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡) + 𝑁𝑁𝑁𝑁 

م به فقرا، رانت يشود: پرداخت مستقيدولت شامل سه بخش م يهانهيهزشود که يحات مشخص مين توضيا اب
است  يدولت مشابه کار يهانهيکردن هزن نوع فرمولهي. ايعموم يکاالها يا و مخارج روياغن از سوي يافتيدر

رانت در آنها  ن تفاوت که در مدليبا ا انددادهکتاب خود انجام فصل هشتم ( در 2000) ينيبلتا که پرسون و
استمداران يو س گرفت خواهدار ثروتمندان قرار ين مدل رانت در اختيرد اما در ايگيقرار ممداران استيار سياخت
 است.ا برقرار يفقرا و اغن ميانع يسر بازتوز را رقابت برين مدل فارغ هستند زياز ا

(10)                                                                                          𝐵𝐵 = 𝑇𝑇 + 𝑁𝑁 + 𝐺𝐺 

                                                      
1. Castanheira & Esfahani  

                  )8(
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به فقرا، رانت دريافتي از سوي اغنيا و مخارج روي کاالهاي عمومي. اين نوع فرموله کردن هزينه هاي 
دولت مشابه کاري است که پرسون و تابليني )2000( در فصل هشتم کتاب خود انجام داده اند با اين 
تفاوت که در مدل آنها رانت در اختيار سياستمداران قرار مي گيرد اما در اين مدل رانت در اختيار 
ثروتمندان قرار خواهد گرفت و سياستمداران از اين مدل فارغ هستند زيرا رقابت بر سر بازتوزيع ميان 

فقرا و اغنيا برقرار است.
B=T+R+G                    )10(

در فرمول )B ،)10 نشانگر بودجه دولت، T درآمد مالياتي، R ميزان رانت و G هزينه روي عرضه 
کاالهاي عمومي است. در ادامه در فرمول )11( تا )13( نسبت هرکدام از اين متغيرها از کل بودجه با 

عالئم زير نشان داده مي شود و در کل متن از اين نسبت استفاده مي شود.

 يکاالهاعرضه  ينه رويهز 𝐺𝐺زان رانت و يم 𝑅𝑅، ياتيدرآمد مال  𝑇𝑇نشانگر بودجه دولت، 𝐵𝐵، (10)در فرمول 
ر نشان يبا عالئم زرها از کل بودجه ين متغياز ا هرکدامنسبت ( 13( تا )11در فرمول )در ادامه است.  يعموم

 .شودمي ن نسبت استفادهيشود و در کل متن از ايداده م

(11)                                                                                                     φ = 𝑇𝑇
𝐵𝐵 

(12)                                                                                                      𝜌𝜌 = 𝑅𝑅
𝐵𝐵 

(13)                                                                              1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌 = 𝐺𝐺
𝐵𝐵 

 در فرمولشود. يم يمال نيمتا هيسرماصاحبان ات بر درآمد از يافت ماليدر سمت درآمدها، دولت از محل در
 (14)𝐶𝐶(𝑡𝑡) يستاناتينه ماليات است. هزياز نرخ مال 1مقعر يبعتا فيبنا به تعراست و  يستاناتينه ماليهز دويم 

 د. شورممکن يات غيمال عنوانبه اخذ همه درآمد افراد  تا شده داده قرار الگول در ين دليبه ا

(14)                                                                                 𝐵𝐵 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑡𝑡 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡)) 

اند و ن خود حل کردهيرا ب يم رفتار جمعيا هر دو مشکل تنظيکه هم فقرا و هم اغن آن است الگوگر يفرض د
موجود گر يتنها دو بازبه عنوان ا و فقرا ياغنل در ادامه مقاله ين دليبه همت کنند. يمتحد فعال يبه شکلتوانند يم

 ند. حضور دار ياسيس ين بازيدر ا

(15)                                                         𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤 × 𝑛𝑛 + 𝑇𝑇 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌 + 𝜑𝜑𝐵𝐵 
(16)                            𝑌𝑌𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡) + 𝑁𝑁𝑅𝑅 = [𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡)𝑌𝑌 + 𝑅𝑅 − 𝐻𝐻(𝜌𝜌)] =

[𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡)𝑌𝑌 + 𝜌𝜌𝐵𝐵 − 𝐻𝐻(𝜌𝜌)] 

ک يبه  يابيدست يبرا. است(ℎ)  ت نهادهايفياز ک يبعتا است که ييجونه رانتيهز 𝐻𝐻(𝜌𝜌) (16) در فرمول
 ف شود:يتعر ييجونه رانتيهز يبرا يبع خاصتا ديمشخص، با يليپاسخ تحل

(17) 𝐻𝐻(𝜌𝜌) = ℎ�̅�𝐵𝜌𝜌2
2 

است  يژگين ويا يمضاف بر آن دارامقعر باشد.  كه ف شدهيتعر ينحوبه ( 17در فرمول ) ييجونه رانتيتابع هز
شود که ين فرض ميهمچن ابد.ييش ميافزا يشترينه آن با سرعت بيشود، هزيشتر ميب ييجوکه هرچه رانت

ℎ > به همه بودجه دولت را  كه صرفه نداشته باشدثروتمندان  يبرا تا کنديف کمک مينحوه تعرن يااست.  2
 عنوان رانت به خود اختصاص دهند. 

                                                      
1. Convex 

            )11(
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 ف شود:يتعر ييجونه رانتيهز يبرا يبع خاصتا ديمشخص، با يليپاسخ تحل

(17) 𝐻𝐻(𝜌𝜌) = ℎ�̅�𝐵𝜌𝜌2
2 

است  يژگين ويا يمضاف بر آن دارامقعر باشد.  كه ف شدهيتعر ينحوبه ( 17در فرمول ) ييجونه رانتيتابع هز
شود که ين فرض ميهمچن ابد.ييش ميافزا يشترينه آن با سرعت بيشود، هزيشتر ميب ييجوکه هرچه رانت

ℎ > به همه بودجه دولت را  كه صرفه نداشته باشدثروتمندان  يبرا تا کنديف کمک مينحوه تعرن يااست.  2
 عنوان رانت به خود اختصاص دهند. 

                                                      
1. Convex 

         )13(

در سمت درآمدها، دولت از محل دريافت ماليات بر درآمد از صاحبان سرمايه تامين مالي مي شود. 
در فرمول )C(t( )14 مويد هزينه ماليات ستاني است و بنا به تعريف تابعي مقعر1 از نرخ ماليات است. 
ماليات  به عنوان  افراد  اخذ همه درآمد  تا  داده شده  قرار  الگو  اين دليل در  به  ماليات ستاني  هزينه 

غيرممکن شود. 

 يکاالهاعرضه  ينه رويهز 𝐺𝐺زان رانت و يم 𝑅𝑅، ياتيدرآمد مال  𝑇𝑇نشانگر بودجه دولت، 𝐵𝐵، (10)در فرمول 
ر نشان يبا عالئم زرها از کل بودجه ين متغياز ا هرکدامنسبت ( 13( تا )11در فرمول )در ادامه است.  يعموم

 .شودمي ن نسبت استفادهيشود و در کل متن از ايداده م

(11)                                                                                                     φ = 𝑇𝑇
𝐵𝐵 

(12)                                                                                                      𝜌𝜌 = 𝑅𝑅
𝐵𝐵 

(13)                                                                              1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌 = 𝐺𝐺
𝐵𝐵 

 در فرمولشود. يم يمال نيمتا هيسرماصاحبان ات بر درآمد از يافت ماليدر سمت درآمدها، دولت از محل در
 (14)𝐶𝐶(𝑡𝑡) يستاناتينه ماليات است. هزياز نرخ مال 1مقعر يبعتا فيبنا به تعراست و  يستاناتينه ماليهز دويم 

 د. شورممکن يات غيمال عنوانبه اخذ همه درآمد افراد  تا شده داده قرار الگول در ين دليبه ا

(14)                                                                                 𝐵𝐵 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑡𝑡 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡)) 

اند و ن خود حل کردهيرا ب يم رفتار جمعيا هر دو مشکل تنظيکه هم فقرا و هم اغن آن است الگوگر يفرض د
موجود گر يتنها دو بازبه عنوان ا و فقرا ياغنل در ادامه مقاله ين دليبه همت کنند. يمتحد فعال يبه شکلتوانند يم

 ند. حضور دار ياسيس ين بازيدر ا

(15)                                                         𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤 × 𝑛𝑛 + 𝑇𝑇 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌 + 𝜑𝜑𝐵𝐵 
(16)                            𝑌𝑌𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡) + 𝑁𝑁𝑅𝑅 = [𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡)𝑌𝑌 + 𝑅𝑅 − 𝐻𝐻(𝜌𝜌)] =

[𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡)𝑌𝑌 + 𝜌𝜌𝐵𝐵 − 𝐻𝐻(𝜌𝜌)] 

ک يبه  يابيدست يبرا. است(ℎ)  ت نهادهايفياز ک يبعتا است که ييجونه رانتيهز 𝐻𝐻(𝜌𝜌) (16) در فرمول
 ف شود:يتعر ييجونه رانتيهز يبرا يبع خاصتا ديمشخص، با يليپاسخ تحل

(17) 𝐻𝐻(𝜌𝜌) = ℎ�̅�𝐵𝜌𝜌2
2 

است  يژگين ويا يمضاف بر آن دارامقعر باشد.  كه ف شدهيتعر ينحوبه ( 17در فرمول ) ييجونه رانتيتابع هز
شود که ين فرض ميهمچن ابد.ييش ميافزا يشترينه آن با سرعت بيشود، هزيشتر ميب ييجوکه هرچه رانت

ℎ > به همه بودجه دولت را  كه صرفه نداشته باشدثروتمندان  يبرا تا کنديف کمک مينحوه تعرن يااست.  2
 عنوان رانت به خود اختصاص دهند. 
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                 )14(
فرض ديگر الگو آن است که هم فقرا و هم اغنيا هر دو مشکل تنظيم رفتار جمعي را بين خود حل 
کرده اند و مي توانند به شکلي متحد فعاليت کنند. به همين دليل در ادامه مقاله اغنيا و فقرا به عنوان 

تنها دو بازيگر موجود در اين بازي سياسي حضور دارند. 

 يکاالهاعرضه  ينه رويهز 𝐺𝐺زان رانت و يم 𝑅𝑅، ياتيدرآمد مال  𝑇𝑇نشانگر بودجه دولت، 𝐵𝐵، (10)در فرمول 
ر نشان يبا عالئم زرها از کل بودجه ين متغياز ا هرکدامنسبت ( 13( تا )11در فرمول )در ادامه است.  يعموم

 .شودمي ن نسبت استفادهيشود و در کل متن از ايداده م

(11)                                                                                                     φ = 𝑇𝑇
𝐵𝐵 

(12)                                                                                                      𝜌𝜌 = 𝑅𝑅
𝐵𝐵 

(13)                                                                              1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌 = 𝐺𝐺
𝐵𝐵 

 در فرمولشود. يم يمال نيمتا هيسرماصاحبان ات بر درآمد از يافت ماليدر سمت درآمدها، دولت از محل در
 (14)𝐶𝐶(𝑡𝑡) يستاناتينه ماليات است. هزياز نرخ مال 1مقعر يبعتا فيبنا به تعراست و  يستاناتينه ماليهز دويم 

 د. شورممکن يات غيمال عنوانبه اخذ همه درآمد افراد  تا شده داده قرار الگول در ين دليبه ا

(14)                                                                                 𝐵𝐵 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑡𝑡 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡)) 

اند و ن خود حل کردهيرا ب يم رفتار جمعيا هر دو مشکل تنظيکه هم فقرا و هم اغن آن است الگوگر يفرض د
موجود گر يتنها دو بازبه عنوان ا و فقرا ياغنل در ادامه مقاله ين دليبه همت کنند. يمتحد فعال يبه شکلتوانند يم

 ند. حضور دار ياسيس ين بازيدر ا

(15)                                                         𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤 × 𝑛𝑛 + 𝑇𝑇 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌 + 𝜑𝜑𝐵𝐵 
(16)                            𝑌𝑌𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡) + 𝑁𝑁𝑅𝑅 = [𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡)𝑌𝑌 + 𝑅𝑅 − 𝐻𝐻(𝜌𝜌)] =

[𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡)𝑌𝑌 + 𝜌𝜌𝐵𝐵 − 𝐻𝐻(𝜌𝜌)] 

ک يبه  يابيدست يبرا. است(ℎ)  ت نهادهايفياز ک يبعتا است که ييجونه رانتيهز 𝐻𝐻(𝜌𝜌) (16) در فرمول
 ف شود:يتعر ييجونه رانتيهز يبرا يبع خاصتا ديمشخص، با يليپاسخ تحل

(17) 𝐻𝐻(𝜌𝜌) = ℎ�̅�𝐵𝜌𝜌2
2 

است  يژگين ويا يمضاف بر آن دارامقعر باشد.  كه ف شدهيتعر ينحوبه ( 17در فرمول ) ييجونه رانتيتابع هز
شود که ين فرض ميهمچن ابد.ييش ميافزا يشترينه آن با سرعت بيشود، هزيشتر ميب ييجوکه هرچه رانت

ℎ > به همه بودجه دولت را  كه صرفه نداشته باشدثروتمندان  يبرا تا کنديف کمک مينحوه تعرن يااست.  2
 عنوان رانت به خود اختصاص دهند. 

                                                      
1. Convex 

                          )15(

1. Convex
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 يکاالهاعرضه  ينه رويهز 𝐺𝐺زان رانت و يم 𝑅𝑅، ياتيدرآمد مال  𝑇𝑇نشانگر بودجه دولت، 𝐵𝐵، (10)در فرمول 
ر نشان يبا عالئم زرها از کل بودجه ين متغياز ا هرکدامنسبت ( 13( تا )11در فرمول )در ادامه است.  يعموم

 .شودمي ن نسبت استفادهيشود و در کل متن از ايداده م

(11)                                                                                                     φ = 𝑇𝑇
𝐵𝐵 

(12)                                                                                                      𝜌𝜌 = 𝑅𝑅
𝐵𝐵 

(13)                                                                              1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌 = 𝐺𝐺
𝐵𝐵 

 در فرمولشود. يم يمال نيمتا هيسرماصاحبان ات بر درآمد از يافت ماليدر سمت درآمدها، دولت از محل در
 (14)𝐶𝐶(𝑡𝑡) يستاناتينه ماليات است. هزياز نرخ مال 1مقعر يبعتا فيبنا به تعراست و  يستاناتينه ماليهز دويم 

 د. شورممکن يات غيمال عنوانبه اخذ همه درآمد افراد  تا شده داده قرار الگول در ين دليبه ا

(14)                                                                                 𝐵𝐵 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑡𝑡 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡)) 

اند و ن خود حل کردهيرا ب يم رفتار جمعيا هر دو مشکل تنظيکه هم فقرا و هم اغن آن است الگوگر يفرض د
موجود گر يتنها دو بازبه عنوان ا و فقرا ياغنل در ادامه مقاله ين دليبه همت کنند. يمتحد فعال يبه شکلتوانند يم

 ند. حضور دار ياسيس ين بازيدر ا

(15)                                                         𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤 × 𝑛𝑛 + 𝑇𝑇 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌 + 𝜑𝜑𝐵𝐵 
(16)                            𝑌𝑌𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡) + 𝑁𝑁𝑅𝑅 = [𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡)𝑌𝑌 + 𝑅𝑅 − 𝐻𝐻(𝜌𝜌)] =

[𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡)𝑌𝑌 + 𝜌𝜌𝐵𝐵 − 𝐻𝐻(𝜌𝜌)] 

ک يبه  يابيدست يبرا. است(ℎ)  ت نهادهايفياز ک يبعتا است که ييجونه رانتيهز 𝐻𝐻(𝜌𝜌) (16) در فرمول
 ف شود:يتعر ييجونه رانتيهز يبرا يبع خاصتا ديمشخص، با يليپاسخ تحل

(17) 𝐻𝐻(𝜌𝜌) = ℎ�̅�𝐵𝜌𝜌2
2 

است  يژگين ويا يمضاف بر آن دارامقعر باشد.  كه ف شدهيتعر ينحوبه ( 17در فرمول ) ييجونه رانتيتابع هز
شود که ين فرض ميهمچن ابد.ييش ميافزا يشترينه آن با سرعت بيشود، هزيشتر ميب ييجوکه هرچه رانت

ℎ > به همه بودجه دولت را  كه صرفه نداشته باشدثروتمندان  يبرا تا کنديف کمک مينحوه تعرن يااست.  2
 عنوان رانت به خود اختصاص دهند. 

                                                      
1. Convex 

                          )16(

 هزينه رانت جويي است که تابعي از کيفيت نهادها )h( است. براي دستيابي 

 يکاالهاعرضه  ينه رويهز 𝐺𝐺زان رانت و يم 𝑅𝑅، ياتيدرآمد مال  𝑇𝑇نشانگر بودجه دولت، 𝐵𝐵، (10)در فرمول 
ر نشان يبا عالئم زرها از کل بودجه ين متغياز ا هرکدامنسبت ( 13( تا )11در فرمول )در ادامه است.  يعموم

 .شودمي ن نسبت استفادهيشود و در کل متن از ايداده م

(11)                                                                                                     φ = 𝑇𝑇
𝐵𝐵 

(12)                                                                                                      𝜌𝜌 = 𝑅𝑅
𝐵𝐵 

(13)                                                                              1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌 = 𝐺𝐺
𝐵𝐵 

 در فرمولشود. يم يمال نيمتا هيسرماصاحبان ات بر درآمد از يافت ماليدر سمت درآمدها، دولت از محل در
 (14)𝐶𝐶(𝑡𝑡) يستاناتينه ماليات است. هزياز نرخ مال 1مقعر يبعتا فيبنا به تعراست و  يستاناتينه ماليهز دويم 

 د. شورممکن يات غيمال عنوانبه اخذ همه درآمد افراد  تا شده داده قرار الگول در ين دليبه ا

(14)                                                                                 𝐵𝐵 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑡𝑡 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡)) 

اند و ن خود حل کردهيرا ب يم رفتار جمعيا هر دو مشکل تنظيکه هم فقرا و هم اغن آن است الگوگر يفرض د
موجود گر يتنها دو بازبه عنوان ا و فقرا ياغنل در ادامه مقاله ين دليبه همت کنند. يمتحد فعال يبه شکلتوانند يم

 ند. حضور دار ياسيس ين بازيدر ا

(15)                                                         𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤 × 𝑛𝑛 + 𝑇𝑇 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌 + 𝜑𝜑𝐵𝐵 
(16)                            𝑌𝑌𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡) + 𝑁𝑁𝑅𝑅 = [𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡)𝑌𝑌 + 𝑅𝑅 − 𝐻𝐻(𝜌𝜌)] =

[𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡)𝑌𝑌 + 𝜌𝜌𝐵𝐵 − 𝐻𝐻(𝜌𝜌)] 

ک يبه  يابيدست يبرا. است(ℎ)  ت نهادهايفياز ک يبعتا است که ييجونه رانتيهز 𝐻𝐻(𝜌𝜌) (16) در فرمول
 ف شود:يتعر ييجونه رانتيهز يبرا يبع خاصتا ديمشخص، با يليپاسخ تحل

(17) 𝐻𝐻(𝜌𝜌) = ℎ�̅�𝐵𝜌𝜌2
2 

است  يژگين ويا يمضاف بر آن دارامقعر باشد.  كه ف شدهيتعر ينحوبه ( 17در فرمول ) ييجونه رانتيتابع هز
شود که ين فرض ميهمچن ابد.ييش ميافزا يشترينه آن با سرعت بيشود، هزيشتر ميب ييجوکه هرچه رانت

ℎ > به همه بودجه دولت را  كه صرفه نداشته باشدثروتمندان  يبرا تا کنديف کمک مينحوه تعرن يااست.  2
 عنوان رانت به خود اختصاص دهند. 

                                                      
1. Convex 

در فرمول )16( 
به يک پاسخ تحليلي مشخص، بايد تابع خاصي براي هزينه رانت جويي تعريف شود:

 يکاالهاعرضه  ينه رويهز 𝐺𝐺زان رانت و يم 𝑅𝑅، ياتيدرآمد مال  𝑇𝑇نشانگر بودجه دولت، 𝐵𝐵، (10)در فرمول 
ر نشان يبا عالئم زرها از کل بودجه ين متغياز ا هرکدامنسبت ( 13( تا )11در فرمول )در ادامه است.  يعموم

 .شودمي ن نسبت استفادهيشود و در کل متن از ايداده م

(11)                                                                                                     φ = 𝑇𝑇
𝐵𝐵 

(12)                                                                                                      𝜌𝜌 = 𝑅𝑅
𝐵𝐵 

(13)                                                                              1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌 = 𝐺𝐺
𝐵𝐵 

 در فرمولشود. يم يمال نيمتا هيسرماصاحبان ات بر درآمد از يافت ماليدر سمت درآمدها، دولت از محل در
 (14)𝐶𝐶(𝑡𝑡) يستاناتينه ماليات است. هزياز نرخ مال 1مقعر يبعتا فيبنا به تعراست و  يستاناتينه ماليهز دويم 

 د. شورممکن يات غيمال عنوانبه اخذ همه درآمد افراد  تا شده داده قرار الگول در ين دليبه ا

(14)                                                                                 𝐵𝐵 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑡𝑡 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡)) 

اند و ن خود حل کردهيرا ب يم رفتار جمعيا هر دو مشکل تنظيکه هم فقرا و هم اغن آن است الگوگر يفرض د
موجود گر يتنها دو بازبه عنوان ا و فقرا ياغنل در ادامه مقاله ين دليبه همت کنند. يمتحد فعال يبه شکلتوانند يم

 ند. حضور دار ياسيس ين بازيدر ا

(15)                                                         𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤 × 𝑛𝑛 + 𝑇𝑇 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌 + 𝜑𝜑𝐵𝐵 
(16)                            𝑌𝑌𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡) + 𝑁𝑁𝑅𝑅 = [𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡)𝑌𝑌 + 𝑅𝑅 − 𝐻𝐻(𝜌𝜌)] =

[𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡)𝑌𝑌 + 𝜌𝜌𝐵𝐵 − 𝐻𝐻(𝜌𝜌)] 

ک يبه  يابيدست يبرا. است(ℎ)  ت نهادهايفياز ک يبعتا است که ييجونه رانتيهز 𝐻𝐻(𝜌𝜌) (16) در فرمول
 ف شود:يتعر ييجونه رانتيهز يبرا يبع خاصتا ديمشخص، با يليپاسخ تحل

(17) 𝐻𝐻(𝜌𝜌) = ℎ�̅�𝐵𝜌𝜌2
2 

است  يژگين ويا يمضاف بر آن دارامقعر باشد.  كه ف شدهيتعر ينحوبه ( 17در فرمول ) ييجونه رانتيتابع هز
شود که ين فرض ميهمچن ابد.ييش ميافزا يشترينه آن با سرعت بيشود، هزيشتر ميب ييجوکه هرچه رانت

ℎ > به همه بودجه دولت را  كه صرفه نداشته باشدثروتمندان  يبرا تا کنديف کمک مينحوه تعرن يااست.  2
 عنوان رانت به خود اختصاص دهند. 

                                                      
1. Convex 

                )17(
تابع هزينه رانت جويي در فرمول )17( به نحوي تعريف شده كه مقعر باشد. مضاف بر آن داراي 
اين ويژگي است که هرچه رانت جويي بيشتر مي شود، هزينه آن با سرعت بيشتري افزايش مي يابد. 
ثروتمندان صرفه  براي  تا  تعريف کمک مي کند  نحوه  اين  است.   h  < 2 همچنين فرض مي شود که 

نداشته باشد كه همه بودجه دولت را به عنوان رانت به خود اختصاص دهند. 

الگوي يک دوره اي )درآمدهاي دولت برون زا فرض شود(

پيش از ورود به حل الگو، بهتر است يک حالت ساده از الگو را حل کرد تا بهتر بتوان شهود موجود 
در آن را تبيين کرد. در اين الگوي ساده شده فرض مي شود که بودجه دولت مقداري از قبل مشخص 
است و درآمدهاي دولت الگو سازي نمي شود تا اين بخش صرفًا به نحوه توزيع کيک بودجه متمرکز 

 نشان داده مي شود. 

 

 فرض شود( زابروندولت  يدرآمدها) يادورهکي الگوي

را  آنبهتر بتوان شهود موجود در  تا را حل کرد الگواز ک حالت ساده ي، بهتر است الگوش از ورود به حل يپ
 ياست و درآمدهااز قبل مشخص  يمقدارشود که بودجه دولت يشده فرض مساده ن الگويي. در ان کردييتب

مشخص دولت  يدرآمدهاشود. تمرکز مک بودجه يع کيبه نحوه توز صرفًان بخش يا تا شودينم يسازالگودولت 
  شود.ينشان داده م (�̅�𝐵)با 

 يکتاتوريد

 ييهاف نظاميها بنا به تعريسدموكراريم. غيکنيرا مالحظه م يکتاتوريک ديدر  يباز يبندن مرحله زمانيدر ا
 يبندزمان يکتاتوريد در ل کنند.يکل جامعه تحمتوانند اراده خود را بر يت مينخبگان اقلآنها  هستند که در

 ر است:يها به شرح زحرکت

 د.بپرداز م به فقرايپرداخت مستق عنوانبه چقدر دولت کنند که ين مييثروتمندان تع .1

 يبرا چقدر کنند ييجوبخواهند رانتا نه و اگر يبکنند  ييجوا رانتيرند که آيگيم ميثروتمندان تصم .2
 د.كنننه ين منظور هزيا

 کند.يم رساختيو ز يعموم يکاالرا صرف عرضه در بودجه  ماندهيباقدولت پول  .3

 رد.يگيد صورت ميتول يعموم يه و کاالهايکار، سرما يرويب نياز ترک .4

 کنند. يافت ميخود را در 1گران منفعتيهمه باز .5

( 18که در فرمول ) د درآمد خود رايم به فقرا بايمستقزان پرداخت يرامون ميپ يريگميتصم يثروتمندان برا
 حداکثر سازند: آمده

(18)                          max𝑦𝑦𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡) + 𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝛼𝛼𝛼𝛼(𝐺𝐺)𝑟𝑟𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + 𝑁𝑁𝑁𝑁 =
𝛼𝛼𝛼𝛼[(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)�̅�𝐵]𝑟𝑟𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + 𝜌𝜌�̅�𝐵 − 𝐻𝐻(𝜌𝜌) 

 :ندارندآنها  م بهيپرداخت مستق يبرا يازهيانگها ثروتمندان بر فقرا غالب هستند و يسدموكراريدر غ

(19)                                                                                                          φ = 0 

                                                      
1. Pay off 

 شود. درآمدهاي مشخص دولت با 

ديکتاتوري

بنا به  در اين مرحله زمان بندي بازي در يک ديکتاتوري را مالحظه مي کنيم. غيردموكراسي ها 
تعريف نظام هايي هستند که در آنها نخبگان اقليت مي توانند اراده خود را بر کل جامعه تحميل کنند. 

در ديکتاتوري زمان بندي حرکت ها به شرح زير است:
ثروتمندان تعيين مي کنند که دولت چقدر به عنوان پرداخت مستقيم به فقرا بپردازد.

ثروتمندان تصميم مي گيرند که آيا رانت جويي بکنند يا نه و اگر بخواهند رانت جويي کنند چقدر 
براي اين منظور هزينه كنند.

دولت پول باقي مانده در بودجه را صرف عرضه کاالي عمومي و زيرساخت مي کند.
از ترکيب نيروي کار، سرمايه و کاالهاي عمومي توليد صورت مي گيرد.

همه بازيگران منفعت1 خود را دريافت مي کنند. 
ثروتمندان براي تصميم گيري پيرامون ميزان پرداخت مستقيم به فقرا بايد درآمد خود را که در 

1. Pay off
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فرمول )18( آمده حداکثر سازند:

 

 فرض شود( زابروندولت  يدرآمدها) يادورهکي الگوي

را  آنبهتر بتوان شهود موجود در  تا را حل کرد الگواز ک حالت ساده ي، بهتر است الگوش از ورود به حل يپ
 ياست و درآمدهااز قبل مشخص  يمقدارشود که بودجه دولت يشده فرض مساده ن الگويي. در ان کردييتب

مشخص دولت  يدرآمدهاشود. تمرکز مک بودجه يع کيبه نحوه توز صرفًان بخش يا تا شودينم يسازالگودولت 
  شود.ينشان داده م (�̅�𝐵)با 

 يکتاتوريد

 ييهاف نظاميها بنا به تعريسدموكراريم. غيکنيرا مالحظه م يکتاتوريک ديدر  يباز يبندن مرحله زمانيدر ا
 يبندزمان يکتاتوريد در ل کنند.يکل جامعه تحمتوانند اراده خود را بر يت مينخبگان اقلآنها  هستند که در

 ر است:يها به شرح زحرکت

 د.بپرداز م به فقرايپرداخت مستق عنوانبه چقدر دولت کنند که ين مييثروتمندان تع .1

 يبرا چقدر کنند ييجوبخواهند رانتا نه و اگر يبکنند  ييجوا رانتيرند که آيگيم ميثروتمندان تصم .2
 د.كنننه ين منظور هزيا

 کند.يم رساختيو ز يعموم يکاالرا صرف عرضه در بودجه  ماندهيباقدولت پول  .3

 رد.يگيد صورت ميتول يعموم يه و کاالهايکار، سرما يرويب نياز ترک .4

 کنند. يافت ميخود را در 1گران منفعتيهمه باز .5

( 18که در فرمول ) د درآمد خود رايم به فقرا بايمستقزان پرداخت يرامون ميپ يريگميتصم يثروتمندان برا
 حداکثر سازند: آمده

(18)                          max𝑦𝑦𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡) + 𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝛼𝛼𝛼𝛼(𝐺𝐺)𝑟𝑟𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + 𝑁𝑁𝑁𝑁 =
𝛼𝛼𝛼𝛼[(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)�̅�𝐵]𝑟𝑟𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + 𝜌𝜌�̅�𝐵 − 𝐻𝐻(𝜌𝜌) 

 :ندارندآنها  م بهيپرداخت مستق يبرا يازهيانگها ثروتمندان بر فقرا غالب هستند و يسدموكراريدر غ

(19)                                                                                                          φ = 0 

                                                      
1. Pay off 

                    )18(

آنها  انگيزه اي براي پرداخت مستقيم به  بر فقرا غالب هستند و  در غيردموكراسي ها ثروتمندان 
ندارند:

 

 فرض شود( زابروندولت  يدرآمدها) يادورهکي الگوي

را  آنبهتر بتوان شهود موجود در  تا را حل کرد الگواز ک حالت ساده ي، بهتر است الگوش از ورود به حل يپ
 ياست و درآمدهااز قبل مشخص  يمقدارشود که بودجه دولت يشده فرض مساده ن الگويي. در ان کردييتب

مشخص دولت  يدرآمدهاشود. تمرکز مک بودجه يع کيبه نحوه توز صرفًان بخش يا تا شودينم يسازالگودولت 
  شود.ينشان داده م (�̅�𝐵)با 

 يکتاتوريد

 ييهاف نظاميها بنا به تعريسدموكراريم. غيکنيرا مالحظه م يکتاتوريک ديدر  يباز يبندن مرحله زمانيدر ا
 يبندزمان يکتاتوريد در ل کنند.يکل جامعه تحمتوانند اراده خود را بر يت مينخبگان اقلآنها  هستند که در

 ر است:يها به شرح زحرکت

 د.بپرداز م به فقرايپرداخت مستق عنوانبه چقدر دولت کنند که ين مييثروتمندان تع .1

 يبرا چقدر کنند ييجوبخواهند رانتا نه و اگر يبکنند  ييجوا رانتيرند که آيگيم ميثروتمندان تصم .2
 د.كنننه ين منظور هزيا

 کند.يم رساختيو ز يعموم يکاالرا صرف عرضه در بودجه  ماندهيباقدولت پول  .3

 رد.يگيد صورت ميتول يعموم يه و کاالهايکار، سرما يرويب نياز ترک .4

 کنند. يافت ميخود را در 1گران منفعتيهمه باز .5

( 18که در فرمول ) د درآمد خود رايم به فقرا بايمستقزان پرداخت يرامون ميپ يريگميتصم يثروتمندان برا
 حداکثر سازند: آمده

(18)                          max𝑦𝑦𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡) + 𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝛼𝛼𝛼𝛼(𝐺𝐺)𝑟𝑟𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + 𝑁𝑁𝑁𝑁 =
𝛼𝛼𝛼𝛼[(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)�̅�𝐵]𝑟𝑟𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + 𝜌𝜌�̅�𝐵 − 𝐻𝐻(𝜌𝜌) 

 :ندارندآنها  م بهيپرداخت مستق يبرا يازهيانگها ثروتمندان بر فقرا غالب هستند و يسدموكراريدر غ

(19)                                                                                                          φ = 0 

                                                      
1. Pay off 

            )19(
براي تعيين ميزان بهينه رانت جويي بايد شرط مرتبه اول را بررسي كرد:  د:كر يد شرط مرتبه اول را بررسيبا ييجونه رانتيزان بهين مييتع يبرا

(20)                                                       𝛼𝛼𝛼𝛼′[(1 − 𝜌𝜌)�̅�𝐵]𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = �̅�𝐵 − 𝐻𝐻′(𝜌𝜌) 

آن  ييبا منفعت نها ييجورانت يينه نهايابد که هزييادامه م ييجا تا ييجورانت ست کها آن (20فرمول ) يمعنا
دهند يح مياد باشد، افراد ثروتمند ترجيز يعموم يکاال و مثبت ي، اگر اثرات جانبگريد عبارتبه شود.  يمساو

رساخت( ي)مثاًل ز يعموم يدر امور مربوط به کاال وبماند  يپول در بودجه دولت باق تا دكنن ييجوکمتر رانت
 د. شونه يهز

 يسدموكرا

 يسازميت قرار دارند و در تصميدر اکثرآنها  رايرد زيگيفقرا صورت م يها حرکت اول از سويسدموكرادر 
 شود.يمتفاوت از حالت قبل م يباز يبندل زمانين دليفرادست هستند. به هم يعموم

 افت کنند.يم دريپرداخت مستق عنوانبه رند که چقدر يگيم ميفقرا تصم .1

 کنند.نه يهز ييجورانت يرورند که چقدر يگيم ميسپس ثروتمندان تصم .2

 شود.يم يعموم يکاال عرضهماند صرف يم يدر بودجه دولت باق آنچه .3

 رد.يگيد صورت ميتول يعموم يه و کاالهايکار، سرما يرويب نياز ترک .4

 افت خواهد کرد.يگران منفعت خود را درياز باز هرکدام .5

ن يحل شود. مقصود از ا 2به عقب يق القايد از طرياست و با 1ا با اطالعات کاملياز نوع پو يک بازي، ين بازيا
 يانتقال يهااز پرداخت يخود را با فرض مقدار مشخص ييجوزان رانتين است که در ابتدا ثروتمندان مير ايتعب
 م بردارند. يپرداخت مستق عنوانبه رند چقدر يگيم ميفقرا تصمکنند و سپس ين مييتع

 د درآمدشان را حداکثر سازند. ينه خود بايم بهين تصمييتع يثروتمندان برا

(21) max𝑦𝑦𝑟𝑟 = [𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡)𝑌𝑌 + 𝜌𝜌�̅�𝐵 − 𝐻𝐻(𝜌𝜌)] = [𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡)𝛼𝛼(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 +
𝜌𝜌�̅�𝐵 − 𝐻𝐻(𝜌𝜌)] = [𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡)𝛼𝛼⌈(1 − 𝜌𝜌(𝜑𝜑) − 𝜑𝜑)�̅�𝐵⌉𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + 𝜌𝜌�̅�𝐵 − 𝐻𝐻(𝜌𝜌)] 

 بع واکنش ثروتمندان خواهد بود:تا د کهيآيم به دست ρنسبت به ( 21عبارت ) يريگشرط مرتبه اول از مشتق

(22)                                                      −𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡)𝛼𝛼′�̅�𝐵𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + �̅�𝐵 − 𝐻𝐻′ = 0 
                                                      

1. Dynamic Complete Information Game 
2. Backward Induction 

               )20(
معناي فرمول )20( آن است که رانت جويي تا جايي ادامه مي يابد که هزينه نهايي رانت جويي با 
منفعت نهايي آن مساوي شود. به عبارت  ديگر، اگر اثرات جانبي و مثبت کاالي عمومي زياد باشد، افراد 
ثروتمند ترجيح مي دهند کمتر رانت جويي كنند تا پول در بودجه دولت باقي بماند و در امور مربوط 

به کاالي عمومي )مثاًل زيرساخت( هزينه شود. 

دموكراسي

در دموكراسي ها حرکت اول از سوي فقرا صورت مي گيرد زيرا آنها در اکثريت قرار دارند و در 
تصميم سازي عمومي فرادست هستند. به همين دليل زمان بندي بازي متفاوت از حالت قبل مي شود.

1. فقرا تصميم  مي گيرند که چقدر به عنوان پرداخت مستقيم دريافت کنند.
2. سپس ثروتمندان تصميم مي گيرند که چقدر روي رانت جويي هزينه کنند.

3. آنچه در بودجه دولت باقي مي ماند صرف عرضه کاالي عمومي مي شود.
4. از ترکيب نيروي کار، سرمايه و کاالهاي عمومي توليد صورت مي گيرد.

5. هرکدام از بازيگران منفعت خود را دريافت خواهد کرد.
اين بازي، يک بازي از نوع پويا با اطالعات کامل1 است و بايد از طريق القاي به عقب2 حل شود. مقصود از 
اين تعبير اين است که در ابتدا ثروتمندان ميزان رانت جويي خود را با فرض مقدار مشخصي از پرداخت هاي 

انتقالي تعيين مي کنند و سپس فقرا تصميم مي گيرند چقدر به عنوان پرداخت مستقيم بردارند. 
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 د:كر يد شرط مرتبه اول را بررسيبا ييجونه رانتيزان بهين مييتع يبرا

(20)                                                       𝛼𝛼𝛼𝛼′[(1 − 𝜌𝜌)�̅�𝐵]𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = �̅�𝐵 − 𝐻𝐻′(𝜌𝜌) 

آن  ييبا منفعت نها ييجورانت يينه نهايابد که هزييادامه م ييجا تا ييجورانت ست کها آن (20فرمول ) يمعنا
دهند يح مياد باشد، افراد ثروتمند ترجيز يعموم يکاال و مثبت ي، اگر اثرات جانبگريد عبارتبه شود.  يمساو

رساخت( ي)مثاًل ز يعموم يدر امور مربوط به کاال وبماند  يپول در بودجه دولت باق تا دكنن ييجوکمتر رانت
 د. شونه يهز

 يسدموكرا

 يسازميت قرار دارند و در تصميدر اکثرآنها  رايرد زيگيفقرا صورت م يها حرکت اول از سويسدموكرادر 
 شود.يمتفاوت از حالت قبل م يباز يبندل زمانين دليفرادست هستند. به هم يعموم

 افت کنند.يم دريپرداخت مستق عنوانبه رند که چقدر يگيم ميفقرا تصم .1

 کنند.نه يهز ييجورانت يرورند که چقدر يگيم ميسپس ثروتمندان تصم .2

 شود.يم يعموم يکاال عرضهماند صرف يم يدر بودجه دولت باق آنچه .3

 رد.يگيد صورت ميتول يعموم يه و کاالهايکار، سرما يرويب نياز ترک .4

 افت خواهد کرد.يگران منفعت خود را درياز باز هرکدام .5

ن يحل شود. مقصود از ا 2به عقب يق القايد از طرياست و با 1ا با اطالعات کاملياز نوع پو يک بازي، ين بازيا
 يانتقال يهااز پرداخت يخود را با فرض مقدار مشخص ييجوزان رانتين است که در ابتدا ثروتمندان مير ايتعب
 م بردارند. يپرداخت مستق عنوانبه رند چقدر يگيم ميفقرا تصمکنند و سپس ين مييتع

 د درآمدشان را حداکثر سازند. ينه خود بايم بهين تصمييتع يثروتمندان برا

(21) max𝑦𝑦𝑟𝑟 = [𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡)𝑌𝑌 + 𝜌𝜌�̅�𝐵 − 𝐻𝐻(𝜌𝜌)] = [𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡)𝛼𝛼(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 +
𝜌𝜌�̅�𝐵 − 𝐻𝐻(𝜌𝜌)] = [𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡)𝛼𝛼⌈(1 − 𝜌𝜌(𝜑𝜑) − 𝜑𝜑)�̅�𝐵⌉𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + 𝜌𝜌�̅�𝐵 − 𝐻𝐻(𝜌𝜌)] 

 بع واکنش ثروتمندان خواهد بود:تا د کهيآيم به دست ρنسبت به ( 21عبارت ) يريگشرط مرتبه اول از مشتق

(22)                                                      −𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡)𝛼𝛼′�̅�𝐵𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + �̅�𝐵 − 𝐻𝐻′ = 0 
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                     )22(

معادله )22( نشان مي دهد که ثروتمندان هزينه ـ فايده رانت جويي را باهم مقايسه کرده تا از اين 
طريق به ميزان بهينه سرمايه گذاري در رانت جويي برسند. آنها تا جايي رانت جويي را ادامه مي دهند 
که از آن به بعد سودآور نباشد. در آن نقطه آنها داشتن کاالي عمومي را به رانت جويي ترجيح خواهند 
داد زيرا کاالي عمومي موجب افزايش بهره وري سرمايه و به تبع آن افزايش درآمد آنها از محل سرمايه 

خواهد شد. 
با توجه به شکل تابعي تعريف شده براي هزينه رانت جويي و بهره وري عوامل کل خواهيم داشت:

زان يق به مين طرياز ا تا سه کردهيمقا باهمرا  ييجوده رانتيفاـنهيثروتمندان هزدهد که ينشان م( 22)معادله 
دهند که از آن به بعد سودآور يرا ادامه م ييجورانت ييجا تا آنها برسند. ييجودر رانت يگذارهينه سرمايبه

موجب  يعموم يرا کااليز ح خواهند داديترج ييجورا به رانت يعموم يداشتن کاالآنها  نباشد. در آن نقطه
 ه خواهد شد. ياز محل سرماآنها  درآمدش يافزاآن  تبعبه ه و يسرما يورش بهرهيافزا

 م داشت:يعوامل کل خواه يورو بهره ييجونه رانتيهز يبراشده فيتعر يبعتا با توجه به شکل

(23)                                                                                          𝐻𝐻′ = ℎ𝜌𝜌�̅�𝐵 

(24)                                                                           𝐴𝐴′ = 1
𝐺𝐺 =

1
(1−𝜌𝜌−𝜑𝜑)�̅�𝐵 

 م:يرسير ميواکنش ثروتمندان به عبارت ز( 22)ن دو در معادله يا يگذاريبا جا

(25)                                                      (1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑)(1 − ℎ𝜌𝜌) = 𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
�̅�𝐵 

ن معادله از ياز آنجا که اشود. يمشخص م ℎو  φ برحسب ρک معادله درجه دو است که در آن ي( 25) معادله
 يمنفمقدار تواند ينم ρرا يزست ين قبولقابلآنها  از يکيد که يآيم به دست ρ يدرجه دو است، دو جواب برا

 د:يآيم به دست ρ يک مقدار برايتنها  رود از اينريبپذ

(26)                                             𝜌𝜌 =
((1−𝜑𝜑)ℎ+1)+√((𝜑𝜑−1)ℎ+1)2+4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾

𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
�̅�𝐵

2ℎ 

1−توان نشان داد که يم يسادگبه  < 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 < تعامل  (26فرمول )(. 1وست شماره ي)اثبات در پ برقرار است  0

زان يمرفت يکه انتظار آن م طورهمانن يهمچندهد. يا( را نشان مي)فقرا و اغن ين بازيگر ايدو باز ميان

𝜌𝜌�𝜕�دارد:  يت نهادها رابطه معکوسيفيبا ک ييجورانت
𝜕𝜕ℎ < د يگوين عبارت ميا (. 2وست شماره ي)اثبات در پ 0

 نه کمتر خواهد شد. يبه ييجوزان رانتيابد، ميش يت نهادها افزايفيهرچه ک

خواهند يمآنها  کنند. يريگميم تصميدر مورد پرداخت مستق φنه يبا انتخاب مقدار به تا ستنک نوبت به فقرايا
 :دكرز لحاظ خواهند يم ثروتمندان را نيم خود بر تصمياثرات تصمد که ين قيدرآمد خود را حداکثر سازند با ا

(27)                  𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀𝑦𝑦𝑃𝑃 = 𝑛𝑛 × 𝑤𝑤 + 𝑇𝑇 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌 + 𝜑𝜑𝐵𝐵 = (1 −
𝛼𝛼)𝐴𝐴[(1 − 𝜌𝜌(𝜑𝜑) − 𝜑𝜑)�̅�𝐵]𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + 𝜑𝜑�̅�𝐵 

                     )23(

زان يق به مين طرياز ا تا سه کردهيمقا باهمرا  ييجوده رانتيفاـنهيثروتمندان هزدهد که ينشان م( 22)معادله 
دهند که از آن به بعد سودآور يرا ادامه م ييجورانت ييجا تا آنها برسند. ييجودر رانت يگذارهينه سرمايبه

موجب  يعموم يرا کااليز ح خواهند داديترج ييجورا به رانت يعموم يداشتن کاالآنها  نباشد. در آن نقطه
 ه خواهد شد. ياز محل سرماآنها  درآمدش يافزاآن  تبعبه ه و يسرما يورش بهرهيافزا

 م داشت:يعوامل کل خواه يورو بهره ييجونه رانتيهز يبراشده فيتعر يبعتا با توجه به شکل

(23)                                                                                          𝐻𝐻′ = ℎ𝜌𝜌�̅�𝐵 

(24)                                                                           𝐴𝐴′ = 1
𝐺𝐺 =

1
(1−𝜌𝜌−𝜑𝜑)�̅�𝐵 

 م:يرسير ميواکنش ثروتمندان به عبارت ز( 22)ن دو در معادله يا يگذاريبا جا

(25)                                                      (1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑)(1 − ℎ𝜌𝜌) = 𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
�̅�𝐵 

ن معادله از ياز آنجا که اشود. يمشخص م ℎو  φ برحسب ρک معادله درجه دو است که در آن ي( 25) معادله
 يمنفمقدار تواند ينم ρرا يزست ين قبولقابلآنها  از يکيد که يآيم به دست ρ يدرجه دو است، دو جواب برا

 د:يآيم به دست ρ يک مقدار برايتنها  رود از اينريبپذ

(26)                                             𝜌𝜌 =
((1−𝜑𝜑)ℎ+1)+√((𝜑𝜑−1)ℎ+1)2+4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾

𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
�̅�𝐵

2ℎ 

1−توان نشان داد که يم يسادگبه  < 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 < تعامل  (26فرمول )(. 1وست شماره ي)اثبات در پ برقرار است  0

زان يمرفت يکه انتظار آن م طورهمانن يهمچندهد. يا( را نشان مي)فقرا و اغن ين بازيگر ايدو باز ميان

𝜌𝜌�𝜕�دارد:  يت نهادها رابطه معکوسيفيبا ک ييجورانت
𝜕𝜕ℎ < د يگوين عبارت ميا (. 2وست شماره ي)اثبات در پ 0

 نه کمتر خواهد شد. يبه ييجوزان رانتيابد، ميش يت نهادها افزايفيهرچه ک

خواهند يمآنها  کنند. يريگميم تصميدر مورد پرداخت مستق φنه يبا انتخاب مقدار به تا ستنک نوبت به فقرايا
 :دكرز لحاظ خواهند يم ثروتمندان را نيم خود بر تصمياثرات تصمد که ين قيدرآمد خود را حداکثر سازند با ا

(27)                  𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀𝑦𝑦𝑃𝑃 = 𝑛𝑛 × 𝑤𝑤 + 𝑇𝑇 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌 + 𝜑𝜑𝐵𝐵 = (1 −
𝛼𝛼)𝐴𝐴[(1 − 𝜌𝜌(𝜑𝜑) − 𝜑𝜑)�̅�𝐵]𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + 𝜑𝜑�̅�𝐵 

              )24(
  

با جايگذاري اين دو در معادله )22( واکنش ثروتمندان به عبارت )25( مي رسيم:

زان يق به مين طرياز ا تا سه کردهيمقا باهمرا  ييجوده رانتيفاـنهيثروتمندان هزدهد که ينشان م( 22)معادله 
دهند که از آن به بعد سودآور يرا ادامه م ييجورانت ييجا تا آنها برسند. ييجودر رانت يگذارهينه سرمايبه

موجب  يعموم يرا کااليز ح خواهند داديترج ييجورا به رانت يعموم يداشتن کاالآنها  نباشد. در آن نقطه
 ه خواهد شد. ياز محل سرماآنها  درآمدش يافزاآن  تبعبه ه و يسرما يورش بهرهيافزا

 م داشت:يعوامل کل خواه يورو بهره ييجونه رانتيهز يبراشده فيتعر يبعتا با توجه به شکل

(23)                                                                                          𝐻𝐻′ = ℎ𝜌𝜌�̅�𝐵 

(24)                                                                           𝐴𝐴′ = 1
𝐺𝐺 =

1
(1−𝜌𝜌−𝜑𝜑)�̅�𝐵 

 م:يرسير ميواکنش ثروتمندان به عبارت ز( 22)ن دو در معادله يا يگذاريبا جا

(25)                                                      (1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑)(1 − ℎ𝜌𝜌) = 𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
�̅�𝐵 

ن معادله از ياز آنجا که اشود. يمشخص م ℎو  φ برحسب ρک معادله درجه دو است که در آن ي( 25) معادله
 يمنفمقدار تواند ينم ρرا يزست ين قبولقابلآنها  از يکيد که يآيم به دست ρ يدرجه دو است، دو جواب برا

 د:يآيم به دست ρ يک مقدار برايتنها  رود از اينريبپذ

(26)                                             𝜌𝜌 =
((1−𝜑𝜑)ℎ+1)+√((𝜑𝜑−1)ℎ+1)2+4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾

𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
�̅�𝐵

2ℎ 

1−توان نشان داد که يم يسادگبه  < 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 < تعامل  (26فرمول )(. 1وست شماره ي)اثبات در پ برقرار است  0

زان يمرفت يکه انتظار آن م طورهمانن يهمچندهد. يا( را نشان مي)فقرا و اغن ين بازيگر ايدو باز ميان

𝜌𝜌�𝜕�دارد:  يت نهادها رابطه معکوسيفيبا ک ييجورانت
𝜕𝜕ℎ < د يگوين عبارت ميا (. 2وست شماره ي)اثبات در پ 0

 نه کمتر خواهد شد. يبه ييجوزان رانتيابد، ميش يت نهادها افزايفيهرچه ک

خواهند يمآنها  کنند. يريگميم تصميدر مورد پرداخت مستق φنه يبا انتخاب مقدار به تا ستنک نوبت به فقرايا
 :دكرز لحاظ خواهند يم ثروتمندان را نيم خود بر تصمياثرات تصمد که ين قيدرآمد خود را حداکثر سازند با ا

(27)                  𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀𝑦𝑦𝑃𝑃 = 𝑛𝑛 × 𝑤𝑤 + 𝑇𝑇 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌 + 𝜑𝜑𝐵𝐵 = (1 −
𝛼𝛼)𝐴𝐴[(1 − 𝜌𝜌(𝜑𝜑) − 𝜑𝜑)�̅�𝐵]𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + 𝜑𝜑�̅�𝐵 

                )25(

 مشخص مي شود. از آنجا که 

زان يق به مين طرياز ا تا سه کردهيمقا باهمرا  ييجوده رانتيفاـنهيثروتمندان هزدهد که ينشان م( 22)معادله 
دهند که از آن به بعد سودآور يرا ادامه م ييجورانت ييجا تا آنها برسند. ييجودر رانت يگذارهينه سرمايبه

موجب  يعموم يرا کااليز ح خواهند داديترج ييجورا به رانت يعموم يداشتن کاالآنها  نباشد. در آن نقطه
 ه خواهد شد. ياز محل سرماآنها  درآمدش يافزاآن  تبعبه ه و يسرما يورش بهرهيافزا

 م داشت:يعوامل کل خواه يورو بهره ييجونه رانتيهز يبراشده فيتعر يبعتا با توجه به شکل

(23)                                                                                          𝐻𝐻′ = ℎ𝜌𝜌�̅�𝐵 

(24)                                                                           𝐴𝐴′ = 1
𝐺𝐺 =

1
(1−𝜌𝜌−𝜑𝜑)�̅�𝐵 

 م:يرسير ميواکنش ثروتمندان به عبارت ز( 22)ن دو در معادله يا يگذاريبا جا

(25)                                                      (1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑)(1 − ℎ𝜌𝜌) = 𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
�̅�𝐵 

ن معادله از ياز آنجا که اشود. يمشخص م ℎو  φ برحسب ρک معادله درجه دو است که در آن ي( 25) معادله
 يمنفمقدار تواند ينم ρرا يزست ين قبولقابلآنها  از يکيد که يآيم به دست ρ يدرجه دو است، دو جواب برا

 د:يآيم به دست ρ يک مقدار برايتنها  رود از اينريبپذ

(26)                                             𝜌𝜌 =
((1−𝜑𝜑)ℎ+1)+√((𝜑𝜑−1)ℎ+1)2+4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾

𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
�̅�𝐵

2ℎ 

1−توان نشان داد که يم يسادگبه  < 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 < تعامل  (26فرمول )(. 1وست شماره ي)اثبات در پ برقرار است  0

زان يمرفت يکه انتظار آن م طورهمانن يهمچندهد. يا( را نشان مي)فقرا و اغن ين بازيگر ايدو باز ميان

𝜌𝜌�𝜕�دارد:  يت نهادها رابطه معکوسيفيبا ک ييجورانت
𝜕𝜕ℎ < د يگوين عبارت ميا (. 2وست شماره ي)اثبات در پ 0

 نه کمتر خواهد شد. يبه ييجوزان رانتيابد، ميش يت نهادها افزايفيهرچه ک

خواهند يمآنها  کنند. يريگميم تصميدر مورد پرداخت مستق φنه يبا انتخاب مقدار به تا ستنک نوبت به فقرايا
 :دكرز لحاظ خواهند يم ثروتمندان را نيم خود بر تصمياثرات تصمد که ين قيدرآمد خود را حداکثر سازند با ا

(27)                  𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀𝑦𝑦𝑃𝑃 = 𝑛𝑛 × 𝑤𝑤 + 𝑇𝑇 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌 + 𝜑𝜑𝐵𝐵 = (1 −
𝛼𝛼)𝐴𝐴[(1 − 𝜌𝜌(𝜑𝜑) − 𝜑𝜑)�̅�𝐵]𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + 𝜑𝜑�̅�𝐵 

 و 

زان يق به مين طرياز ا تا سه کردهيمقا باهمرا  ييجوده رانتيفاـنهيثروتمندان هزدهد که ينشان م( 22)معادله 
دهند که از آن به بعد سودآور يرا ادامه م ييجورانت ييجا تا آنها برسند. ييجودر رانت يگذارهينه سرمايبه

موجب  يعموم يرا کااليز ح خواهند داديترج ييجورا به رانت يعموم يداشتن کاالآنها  نباشد. در آن نقطه
 ه خواهد شد. ياز محل سرماآنها  درآمدش يافزاآن  تبعبه ه و يسرما يورش بهرهيافزا

 م داشت:يعوامل کل خواه يورو بهره ييجونه رانتيهز يبراشده فيتعر يبعتا با توجه به شکل

(23)                                                                                          𝐻𝐻′ = ℎ𝜌𝜌�̅�𝐵 

(24)                                                                           𝐴𝐴′ = 1
𝐺𝐺 =

1
(1−𝜌𝜌−𝜑𝜑)�̅�𝐵 

 م:يرسير ميواکنش ثروتمندان به عبارت ز( 22)ن دو در معادله يا يگذاريبا جا

(25)                                                      (1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑)(1 − ℎ𝜌𝜌) = 𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
�̅�𝐵 

ن معادله از ياز آنجا که اشود. يمشخص م ℎو  φ برحسب ρک معادله درجه دو است که در آن ي( 25) معادله
 يمنفمقدار تواند ينم ρرا يزست ين قبولقابلآنها  از يکيد که يآيم به دست ρ يدرجه دو است، دو جواب برا

 د:يآيم به دست ρ يک مقدار برايتنها  رود از اينريبپذ

(26)                                             𝜌𝜌 =
((1−𝜑𝜑)ℎ+1)+√((𝜑𝜑−1)ℎ+1)2+4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾

𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
�̅�𝐵

2ℎ 

1−توان نشان داد که يم يسادگبه  < 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 < تعامل  (26فرمول )(. 1وست شماره ي)اثبات در پ برقرار است  0

زان يمرفت يکه انتظار آن م طورهمانن يهمچندهد. يا( را نشان مي)فقرا و اغن ين بازيگر ايدو باز ميان

𝜌𝜌�𝜕�دارد:  يت نهادها رابطه معکوسيفيبا ک ييجورانت
𝜕𝜕ℎ < د يگوين عبارت ميا (. 2وست شماره ي)اثبات در پ 0

 نه کمتر خواهد شد. يبه ييجوزان رانتيابد، ميش يت نهادها افزايفيهرچه ک

خواهند يمآنها  کنند. يريگميم تصميدر مورد پرداخت مستق φنه يبا انتخاب مقدار به تا ستنک نوبت به فقرايا
 :دكرز لحاظ خواهند يم ثروتمندان را نيم خود بر تصمياثرات تصمد که ين قيدرآمد خود را حداکثر سازند با ا

(27)                  𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀𝑦𝑦𝑃𝑃 = 𝑛𝑛 × 𝑤𝑤 + 𝑇𝑇 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌 + 𝜑𝜑𝐵𝐵 = (1 −
𝛼𝛼)𝐴𝐴[(1 − 𝜌𝜌(𝜑𝜑) − 𝜑𝜑)�̅�𝐵]𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + 𝜑𝜑�̅�𝐵 

 برحسب 

زان يق به مين طرياز ا تا سه کردهيمقا باهمرا  ييجوده رانتيفاـنهيثروتمندان هزدهد که ينشان م( 22)معادله 
دهند که از آن به بعد سودآور يرا ادامه م ييجورانت ييجا تا آنها برسند. ييجودر رانت يگذارهينه سرمايبه

موجب  يعموم يرا کااليز ح خواهند داديترج ييجورا به رانت يعموم يداشتن کاالآنها  نباشد. در آن نقطه
 ه خواهد شد. ياز محل سرماآنها  درآمدش يافزاآن  تبعبه ه و يسرما يورش بهرهيافزا

 م داشت:يعوامل کل خواه يورو بهره ييجونه رانتيهز يبراشده فيتعر يبعتا با توجه به شکل

(23)                                                                                          𝐻𝐻′ = ℎ𝜌𝜌�̅�𝐵 

(24)                                                                           𝐴𝐴′ = 1
𝐺𝐺 =

1
(1−𝜌𝜌−𝜑𝜑)�̅�𝐵 

 م:يرسير ميواکنش ثروتمندان به عبارت ز( 22)ن دو در معادله يا يگذاريبا جا

(25)                                                      (1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑)(1 − ℎ𝜌𝜌) = 𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
�̅�𝐵 

ن معادله از ياز آنجا که اشود. يمشخص م ℎو  φ برحسب ρک معادله درجه دو است که در آن ي( 25) معادله
 يمنفمقدار تواند ينم ρرا يزست ين قبولقابلآنها  از يکيد که يآيم به دست ρ يدرجه دو است، دو جواب برا

 د:يآيم به دست ρ يک مقدار برايتنها  رود از اينريبپذ

(26)                                             𝜌𝜌 =
((1−𝜑𝜑)ℎ+1)+√((𝜑𝜑−1)ℎ+1)2+4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾

𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
�̅�𝐵

2ℎ 

1−توان نشان داد که يم يسادگبه  < 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 < تعامل  (26فرمول )(. 1وست شماره ي)اثبات در پ برقرار است  0

زان يمرفت يکه انتظار آن م طورهمانن يهمچندهد. يا( را نشان مي)فقرا و اغن ين بازيگر ايدو باز ميان

𝜌𝜌�𝜕�دارد:  يت نهادها رابطه معکوسيفيبا ک ييجورانت
𝜕𝜕ℎ < د يگوين عبارت ميا (. 2وست شماره ي)اثبات در پ 0

 نه کمتر خواهد شد. يبه ييجوزان رانتيابد، ميش يت نهادها افزايفيهرچه ک

خواهند يمآنها  کنند. يريگميم تصميدر مورد پرداخت مستق φنه يبا انتخاب مقدار به تا ستنک نوبت به فقرايا
 :دكرز لحاظ خواهند يم ثروتمندان را نيم خود بر تصمياثرات تصمد که ين قيدرآمد خود را حداکثر سازند با ا

(27)                  𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀𝑦𝑦𝑃𝑃 = 𝑛𝑛 × 𝑤𝑤 + 𝑇𝑇 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌 + 𝜑𝜑𝐵𝐵 = (1 −
𝛼𝛼)𝐴𝐴[(1 − 𝜌𝜌(𝜑𝜑) − 𝜑𝜑)�̅�𝐵]𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + 𝜑𝜑�̅�𝐵 

معادله )25( يک معادله درجه دو است که در آن 
 به دست مي آيد که يکي از آنها قابل قبول نيست زيرا 

زان يق به مين طرياز ا تا سه کردهيمقا باهمرا  ييجوده رانتيفاـنهيثروتمندان هزدهد که ينشان م( 22)معادله 
دهند که از آن به بعد سودآور يرا ادامه م ييجورانت ييجا تا آنها برسند. ييجودر رانت يگذارهينه سرمايبه

موجب  يعموم يرا کااليز ح خواهند داديترج ييجورا به رانت يعموم يداشتن کاالآنها  نباشد. در آن نقطه
 ه خواهد شد. ياز محل سرماآنها  درآمدش يافزاآن  تبعبه ه و يسرما يورش بهرهيافزا

 م داشت:يعوامل کل خواه يورو بهره ييجونه رانتيهز يبراشده فيتعر يبعتا با توجه به شکل

(23)                                                                                          𝐻𝐻′ = ℎ𝜌𝜌�̅�𝐵 

(24)                                                                           𝐴𝐴′ = 1
𝐺𝐺 =

1
(1−𝜌𝜌−𝜑𝜑)�̅�𝐵 

 م:يرسير ميواکنش ثروتمندان به عبارت ز( 22)ن دو در معادله يا يگذاريبا جا

(25)                                                      (1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑)(1 − ℎ𝜌𝜌) = 𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
�̅�𝐵 

ن معادله از ياز آنجا که اشود. يمشخص م ℎو  φ برحسب ρک معادله درجه دو است که در آن ي( 25) معادله
 يمنفمقدار تواند ينم ρرا يزست ين قبولقابلآنها  از يکيد که يآيم به دست ρ يدرجه دو است، دو جواب برا

 د:يآيم به دست ρ يک مقدار برايتنها  رود از اينريبپذ

(26)                                             𝜌𝜌 =
((1−𝜑𝜑)ℎ+1)+√((𝜑𝜑−1)ℎ+1)2+4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾

𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
�̅�𝐵

2ℎ 

1−توان نشان داد که يم يسادگبه  < 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 < تعامل  (26فرمول )(. 1وست شماره ي)اثبات در پ برقرار است  0

زان يمرفت يکه انتظار آن م طورهمانن يهمچندهد. يا( را نشان مي)فقرا و اغن ين بازيگر ايدو باز ميان

𝜌𝜌�𝜕�دارد:  يت نهادها رابطه معکوسيفيبا ک ييجورانت
𝜕𝜕ℎ < د يگوين عبارت ميا (. 2وست شماره ي)اثبات در پ 0

 نه کمتر خواهد شد. يبه ييجوزان رانتيابد، ميش يت نهادها افزايفيهرچه ک

خواهند يمآنها  کنند. يريگميم تصميدر مورد پرداخت مستق φنه يبا انتخاب مقدار به تا ستنک نوبت به فقرايا
 :دكرز لحاظ خواهند يم ثروتمندان را نيم خود بر تصمياثرات تصمد که ين قيدرآمد خود را حداکثر سازند با ا

(27)                  𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀𝑦𝑦𝑃𝑃 = 𝑛𝑛 × 𝑤𝑤 + 𝑇𝑇 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌 + 𝜑𝜑𝐵𝐵 = (1 −
𝛼𝛼)𝐴𝐴[(1 − 𝜌𝜌(𝜑𝜑) − 𝜑𝜑)�̅�𝐵]𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + 𝜑𝜑�̅�𝐵 

اين معادله از درجه دو است، دو جواب براي 
 به دست مي آيد:

زان يق به مين طرياز ا تا سه کردهيمقا باهمرا  ييجوده رانتيفاـنهيثروتمندان هزدهد که ينشان م( 22)معادله 
دهند که از آن به بعد سودآور يرا ادامه م ييجورانت ييجا تا آنها برسند. ييجودر رانت يگذارهينه سرمايبه

موجب  يعموم يرا کااليز ح خواهند داديترج ييجورا به رانت يعموم يداشتن کاالآنها  نباشد. در آن نقطه
 ه خواهد شد. ياز محل سرماآنها  درآمدش يافزاآن  تبعبه ه و يسرما يورش بهرهيافزا

 م داشت:يعوامل کل خواه يورو بهره ييجونه رانتيهز يبراشده فيتعر يبعتا با توجه به شکل

(23)                                                                                          𝐻𝐻′ = ℎ𝜌𝜌�̅�𝐵 

(24)                                                                           𝐴𝐴′ = 1
𝐺𝐺 =

1
(1−𝜌𝜌−𝜑𝜑)�̅�𝐵 

 م:يرسير ميواکنش ثروتمندان به عبارت ز( 22)ن دو در معادله يا يگذاريبا جا

(25)                                                      (1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑)(1 − ℎ𝜌𝜌) = 𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
�̅�𝐵 

ن معادله از ياز آنجا که اشود. يمشخص م ℎو  φ برحسب ρک معادله درجه دو است که در آن ي( 25) معادله
 يمنفمقدار تواند ينم ρرا يزست ين قبولقابلآنها  از يکيد که يآيم به دست ρ يدرجه دو است، دو جواب برا

 د:يآيم به دست ρ يک مقدار برايتنها  رود از اينريبپذ

(26)                                             𝜌𝜌 =
((1−𝜑𝜑)ℎ+1)+√((𝜑𝜑−1)ℎ+1)2+4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾

𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
�̅�𝐵

2ℎ 

1−توان نشان داد که يم يسادگبه  < 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 < تعامل  (26فرمول )(. 1وست شماره ي)اثبات در پ برقرار است  0

زان يمرفت يکه انتظار آن م طورهمانن يهمچندهد. يا( را نشان مي)فقرا و اغن ين بازيگر ايدو باز ميان

𝜌𝜌�𝜕�دارد:  يت نهادها رابطه معکوسيفيبا ک ييجورانت
𝜕𝜕ℎ < د يگوين عبارت ميا (. 2وست شماره ي)اثبات در پ 0

 نه کمتر خواهد شد. يبه ييجوزان رانتيابد، ميش يت نهادها افزايفيهرچه ک

خواهند يمآنها  کنند. يريگميم تصميدر مورد پرداخت مستق φنه يبا انتخاب مقدار به تا ستنک نوبت به فقرايا
 :دكرز لحاظ خواهند يم ثروتمندان را نيم خود بر تصمياثرات تصمد که ين قيدرآمد خود را حداکثر سازند با ا

(27)                  𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀𝑦𝑦𝑃𝑃 = 𝑛𝑛 × 𝑤𝑤 + 𝑇𝑇 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌 + 𝜑𝜑𝐵𝐵 = (1 −
𝛼𝛼)𝐴𝐴[(1 − 𝜌𝜌(𝜑𝜑) − 𝜑𝜑)�̅�𝐵]𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + 𝜑𝜑�̅�𝐵 

 نمي تواند مقدار منفي بپذيرد از اين رو تنها يک مقدار براي 

زان يق به مين طرياز ا تا سه کردهيمقا باهمرا  ييجوده رانتيفاـنهيثروتمندان هزدهد که ينشان م( 22)معادله 
دهند که از آن به بعد سودآور يرا ادامه م ييجورانت ييجا تا آنها برسند. ييجودر رانت يگذارهينه سرمايبه

موجب  يعموم يرا کااليز ح خواهند داديترج ييجورا به رانت يعموم يداشتن کاالآنها  نباشد. در آن نقطه
 ه خواهد شد. ياز محل سرماآنها  درآمدش يافزاآن  تبعبه ه و يسرما يورش بهرهيافزا

 م داشت:يعوامل کل خواه يورو بهره ييجونه رانتيهز يبراشده فيتعر يبعتا با توجه به شکل

(23)                                                                                          𝐻𝐻′ = ℎ𝜌𝜌�̅�𝐵 

(24)                                                                           𝐴𝐴′ = 1
𝐺𝐺 =

1
(1−𝜌𝜌−𝜑𝜑)�̅�𝐵 

 م:يرسير ميواکنش ثروتمندان به عبارت ز( 22)ن دو در معادله يا يگذاريبا جا

(25)                                                      (1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑)(1 − ℎ𝜌𝜌) = 𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
�̅�𝐵 

ن معادله از ياز آنجا که اشود. يمشخص م ℎو  φ برحسب ρک معادله درجه دو است که در آن ي( 25) معادله
 يمنفمقدار تواند ينم ρرا يزست ين قبولقابلآنها  از يکيد که يآيم به دست ρ يدرجه دو است، دو جواب برا

 د:يآيم به دست ρ يک مقدار برايتنها  رود از اينريبپذ

(26)                                             𝜌𝜌 =
((1−𝜑𝜑)ℎ+1)+√((𝜑𝜑−1)ℎ+1)2+4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾

𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
�̅�𝐵

2ℎ 

1−توان نشان داد که يم يسادگبه  < 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 < تعامل  (26فرمول )(. 1وست شماره ي)اثبات در پ برقرار است  0

زان يمرفت يکه انتظار آن م طورهمانن يهمچندهد. يا( را نشان مي)فقرا و اغن ين بازيگر ايدو باز ميان

𝜌𝜌�𝜕�دارد:  يت نهادها رابطه معکوسيفيبا ک ييجورانت
𝜕𝜕ℎ < د يگوين عبارت ميا (. 2وست شماره ي)اثبات در پ 0

 نه کمتر خواهد شد. يبه ييجوزان رانتيابد، ميش يت نهادها افزايفيهرچه ک

خواهند يمآنها  کنند. يريگميم تصميدر مورد پرداخت مستق φنه يبا انتخاب مقدار به تا ستنک نوبت به فقرايا
 :دكرز لحاظ خواهند يم ثروتمندان را نيم خود بر تصمياثرات تصمد که ين قيدرآمد خود را حداکثر سازند با ا

(27)                  𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀𝑦𝑦𝑃𝑃 = 𝑛𝑛 × 𝑤𝑤 + 𝑇𝑇 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌 + 𝜑𝜑𝐵𝐵 = (1 −
𝛼𝛼)𝐴𝐴[(1 − 𝜌𝜌(𝜑𝜑) − 𝜑𝜑)�̅�𝐵]𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + 𝜑𝜑�̅�𝐵 

زان يق به مين طرياز ا تا سه کردهيمقا باهمرا  ييجوده رانتيفاـنهيثروتمندان هزدهد که ينشان م( 22)معادله 
دهند که از آن به بعد سودآور يرا ادامه م ييجورانت ييجا تا آنها برسند. ييجودر رانت يگذارهينه سرمايبه

موجب  يعموم يرا کااليز ح خواهند داديترج ييجورا به رانت يعموم يداشتن کاالآنها  نباشد. در آن نقطه
 ه خواهد شد. ياز محل سرماآنها  درآمدش يافزاآن  تبعبه ه و يسرما يورش بهرهيافزا

 م داشت:يعوامل کل خواه يورو بهره ييجونه رانتيهز يبراشده فيتعر يبعتا با توجه به شکل

(23)                                                                                          𝐻𝐻′ = ℎ𝜌𝜌�̅�𝐵 

(24)                                                                           𝐴𝐴′ = 1
𝐺𝐺 =

1
(1−𝜌𝜌−𝜑𝜑)�̅�𝐵 

 م:يرسير ميواکنش ثروتمندان به عبارت ز( 22)ن دو در معادله يا يگذاريبا جا

(25)                                                      (1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑)(1 − ℎ𝜌𝜌) = 𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
�̅�𝐵 

ن معادله از ياز آنجا که اشود. يمشخص م ℎو  φ برحسب ρک معادله درجه دو است که در آن ي( 25) معادله
 يمنفمقدار تواند ينم ρرا يزست ين قبولقابلآنها  از يکيد که يآيم به دست ρ يدرجه دو است، دو جواب برا

 د:يآيم به دست ρ يک مقدار برايتنها  رود از اينريبپذ

(26)                                             𝜌𝜌 =
((1−𝜑𝜑)ℎ+1)+√((𝜑𝜑−1)ℎ+1)2+4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾

𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
�̅�𝐵

2ℎ 

1−توان نشان داد که يم يسادگبه  < 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 < تعامل  (26فرمول )(. 1وست شماره ي)اثبات در پ برقرار است  0

زان يمرفت يکه انتظار آن م طورهمانن يهمچندهد. يا( را نشان مي)فقرا و اغن ين بازيگر ايدو باز ميان

𝜌𝜌�𝜕�دارد:  يت نهادها رابطه معکوسيفيبا ک ييجورانت
𝜕𝜕ℎ < د يگوين عبارت ميا (. 2وست شماره ي)اثبات در پ 0

 نه کمتر خواهد شد. يبه ييجوزان رانتيابد، ميش يت نهادها افزايفيهرچه ک

خواهند يمآنها  کنند. يريگميم تصميدر مورد پرداخت مستق φنه يبا انتخاب مقدار به تا ستنک نوبت به فقرايا
 :دكرز لحاظ خواهند يم ثروتمندان را نيم خود بر تصمياثرات تصمد که ين قيدرآمد خود را حداکثر سازند با ا

(27)                  𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀𝑦𝑦𝑃𝑃 = 𝑛𝑛 × 𝑤𝑤 + 𝑇𝑇 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌 + 𝜑𝜑𝐵𝐵 = (1 −
𝛼𝛼)𝐴𝐴[(1 − 𝜌𝜌(𝜑𝜑) − 𝜑𝜑)�̅�𝐵]𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + 𝜑𝜑�̅�𝐵 

                      )26( 

 برقرار است )اثبات در پيوست شماره 1(. فرمول 

زان يق به مين طرياز ا تا سه کردهيمقا باهمرا  ييجوده رانتيفاـنهيثروتمندان هزدهد که ينشان م( 22)معادله 
دهند که از آن به بعد سودآور يرا ادامه م ييجورانت ييجا تا آنها برسند. ييجودر رانت يگذارهينه سرمايبه

موجب  يعموم يرا کااليز ح خواهند داديترج ييجورا به رانت يعموم يداشتن کاالآنها  نباشد. در آن نقطه
 ه خواهد شد. ياز محل سرماآنها  درآمدش يافزاآن  تبعبه ه و يسرما يورش بهرهيافزا

 م داشت:يعوامل کل خواه يورو بهره ييجونه رانتيهز يبراشده فيتعر يبعتا با توجه به شکل

(23)                                                                                          𝐻𝐻′ = ℎ𝜌𝜌�̅�𝐵 

(24)                                                                           𝐴𝐴′ = 1
𝐺𝐺 =

1
(1−𝜌𝜌−𝜑𝜑)�̅�𝐵 

 م:يرسير ميواکنش ثروتمندان به عبارت ز( 22)ن دو در معادله يا يگذاريبا جا

(25)                                                      (1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑)(1 − ℎ𝜌𝜌) = 𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
�̅�𝐵 

ن معادله از ياز آنجا که اشود. يمشخص م ℎو  φ برحسب ρک معادله درجه دو است که در آن ي( 25) معادله
 يمنفمقدار تواند ينم ρرا يزست ين قبولقابلآنها  از يکيد که يآيم به دست ρ يدرجه دو است، دو جواب برا

 د:يآيم به دست ρ يک مقدار برايتنها  رود از اينريبپذ

(26)                                             𝜌𝜌 =
((1−𝜑𝜑)ℎ+1)+√((𝜑𝜑−1)ℎ+1)2+4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾

𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
�̅�𝐵

2ℎ 

1−توان نشان داد که يم يسادگبه  < 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 < تعامل  (26فرمول )(. 1وست شماره ي)اثبات در پ برقرار است  0

زان يمرفت يکه انتظار آن م طورهمانن يهمچندهد. يا( را نشان مي)فقرا و اغن ين بازيگر ايدو باز ميان

𝜌𝜌�𝜕�دارد:  يت نهادها رابطه معکوسيفيبا ک ييجورانت
𝜕𝜕ℎ < د يگوين عبارت ميا (. 2وست شماره ي)اثبات در پ 0

 نه کمتر خواهد شد. يبه ييجوزان رانتيابد، ميش يت نهادها افزايفيهرچه ک

خواهند يمآنها  کنند. يريگميم تصميدر مورد پرداخت مستق φنه يبا انتخاب مقدار به تا ستنک نوبت به فقرايا
 :دكرز لحاظ خواهند يم ثروتمندان را نيم خود بر تصمياثرات تصمد که ين قيدرآمد خود را حداکثر سازند با ا

(27)                  𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀𝑦𝑦𝑃𝑃 = 𝑛𝑛 × 𝑤𝑤 + 𝑇𝑇 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌 + 𝜑𝜑𝐵𝐵 = (1 −
𝛼𝛼)𝐴𝐴[(1 − 𝜌𝜌(𝜑𝜑) − 𝜑𝜑)�̅�𝐵]𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + 𝜑𝜑�̅�𝐵 

به سادگي مي توان نشان داد که 
)26( تعامل ميان دو بازيگر اين بازي )فقرا و اغنيا( را نشان مي دهد. همچنين همان طور که انتظار آن 
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 )اثبات در پيوست شماره 2(. 

زان يق به مين طرياز ا تا سه کردهيمقا باهمرا  ييجوده رانتيفاـنهيثروتمندان هزدهد که ينشان م( 22)معادله 
دهند که از آن به بعد سودآور يرا ادامه م ييجورانت ييجا تا آنها برسند. ييجودر رانت يگذارهينه سرمايبه

موجب  يعموم يرا کااليز ح خواهند داديترج ييجورا به رانت يعموم يداشتن کاالآنها  نباشد. در آن نقطه
 ه خواهد شد. ياز محل سرماآنها  درآمدش يافزاآن  تبعبه ه و يسرما يورش بهرهيافزا

 م داشت:يعوامل کل خواه يورو بهره ييجونه رانتيهز يبراشده فيتعر يبعتا با توجه به شکل

(23)                                                                                          𝐻𝐻′ = ℎ𝜌𝜌�̅�𝐵 

(24)                                                                           𝐴𝐴′ = 1
𝐺𝐺 =

1
(1−𝜌𝜌−𝜑𝜑)�̅�𝐵 

 م:يرسير ميواکنش ثروتمندان به عبارت ز( 22)ن دو در معادله يا يگذاريبا جا

(25)                                                      (1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑)(1 − ℎ𝜌𝜌) = 𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
�̅�𝐵 

ن معادله از ياز آنجا که اشود. يمشخص م ℎو  φ برحسب ρک معادله درجه دو است که در آن ي( 25) معادله
 يمنفمقدار تواند ينم ρرا يزست ين قبولقابلآنها  از يکيد که يآيم به دست ρ يدرجه دو است، دو جواب برا

 د:يآيم به دست ρ يک مقدار برايتنها  رود از اينريبپذ

(26)                                             𝜌𝜌 =
((1−𝜑𝜑)ℎ+1)+√((𝜑𝜑−1)ℎ+1)2+4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾

𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
�̅�𝐵

2ℎ 

1−توان نشان داد که يم يسادگبه  < 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 < تعامل  (26فرمول )(. 1وست شماره ي)اثبات در پ برقرار است  0

زان يمرفت يکه انتظار آن م طورهمانن يهمچندهد. يا( را نشان مي)فقرا و اغن ين بازيگر ايدو باز ميان

𝜌𝜌�𝜕�دارد:  يت نهادها رابطه معکوسيفيبا ک ييجورانت
𝜕𝜕ℎ < د يگوين عبارت ميا (. 2وست شماره ي)اثبات در پ 0

 نه کمتر خواهد شد. يبه ييجوزان رانتيابد، ميش يت نهادها افزايفيهرچه ک

خواهند يمآنها  کنند. يريگميم تصميدر مورد پرداخت مستق φنه يبا انتخاب مقدار به تا ستنک نوبت به فقرايا
 :دكرز لحاظ خواهند يم ثروتمندان را نيم خود بر تصمياثرات تصمد که ين قيدرآمد خود را حداکثر سازند با ا

(27)                  𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀𝑦𝑦𝑃𝑃 = 𝑛𝑛 × 𝑤𝑤 + 𝑇𝑇 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌 + 𝜑𝜑𝐵𝐵 = (1 −
𝛼𝛼)𝐴𝐴[(1 − 𝜌𝜌(𝜑𝜑) − 𝜑𝜑)�̅�𝐵]𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + 𝜑𝜑�̅�𝐵 

 مي رفت ميزان رانت جويي با کيفيت نهادها رابطه معکوسي دارد: 
اين عبارت مي گويد هرچه کيفيت نهادها افزايش يابد، ميزان رانت جويي بهينه کمتر خواهد شد. 

 در مورد پرداخت مستقيم تصميم گيري کنند. 

زان يق به مين طرياز ا تا سه کردهيمقا باهمرا  ييجوده رانتيفاـنهيثروتمندان هزدهد که ينشان م( 22)معادله 
دهند که از آن به بعد سودآور يرا ادامه م ييجورانت ييجا تا آنها برسند. ييجودر رانت يگذارهينه سرمايبه

موجب  يعموم يرا کااليز ح خواهند داديترج ييجورا به رانت يعموم يداشتن کاالآنها  نباشد. در آن نقطه
 ه خواهد شد. ياز محل سرماآنها  درآمدش يافزاآن  تبعبه ه و يسرما يورش بهرهيافزا

 م داشت:يعوامل کل خواه يورو بهره ييجونه رانتيهز يبراشده فيتعر يبعتا با توجه به شکل

(23)                                                                                          𝐻𝐻′ = ℎ𝜌𝜌�̅�𝐵 

(24)                                                                           𝐴𝐴′ = 1
𝐺𝐺 =

1
(1−𝜌𝜌−𝜑𝜑)�̅�𝐵 

 م:يرسير ميواکنش ثروتمندان به عبارت ز( 22)ن دو در معادله يا يگذاريبا جا

(25)                                                      (1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑)(1 − ℎ𝜌𝜌) = 𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
�̅�𝐵 

ن معادله از ياز آنجا که اشود. يمشخص م ℎو  φ برحسب ρک معادله درجه دو است که در آن ي( 25) معادله
 يمنفمقدار تواند ينم ρرا يزست ين قبولقابلآنها  از يکيد که يآيم به دست ρ يدرجه دو است، دو جواب برا

 د:يآيم به دست ρ يک مقدار برايتنها  رود از اينريبپذ

(26)                                             𝜌𝜌 =
((1−𝜑𝜑)ℎ+1)+√((𝜑𝜑−1)ℎ+1)2+4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾

𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
�̅�𝐵

2ℎ 

1−توان نشان داد که يم يسادگبه  < 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 < تعامل  (26فرمول )(. 1وست شماره ي)اثبات در پ برقرار است  0

زان يمرفت يکه انتظار آن م طورهمانن يهمچندهد. يا( را نشان مي)فقرا و اغن ين بازيگر ايدو باز ميان

𝜌𝜌�𝜕�دارد:  يت نهادها رابطه معکوسيفيبا ک ييجورانت
𝜕𝜕ℎ < د يگوين عبارت ميا (. 2وست شماره ي)اثبات در پ 0

 نه کمتر خواهد شد. يبه ييجوزان رانتيابد، ميش يت نهادها افزايفيهرچه ک

خواهند يمآنها  کنند. يريگميم تصميدر مورد پرداخت مستق φنه يبا انتخاب مقدار به تا ستنک نوبت به فقرايا
 :دكرز لحاظ خواهند يم ثروتمندان را نيم خود بر تصمياثرات تصمد که ين قيدرآمد خود را حداکثر سازند با ا

(27)                  𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀𝑦𝑦𝑃𝑃 = 𝑛𝑛 × 𝑤𝑤 + 𝑇𝑇 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌 + 𝜑𝜑𝐵𝐵 = (1 −
𝛼𝛼)𝐴𝐴[(1 − 𝜌𝜌(𝜑𝜑) − 𝜑𝜑)�̅�𝐵]𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + 𝜑𝜑�̅�𝐵 

اينک نوبت به فقراست تا با انتخاب مقدار بهينه 
آنها مي خواهند درآمد خود را حداکثر سازند با اين قيد که اثرات تصميم خود بر تصميم ثروتمندان 

را نيز لحاظ خواهند كرد:

زان يق به مين طرياز ا تا سه کردهيمقا باهمرا  ييجوده رانتيفاـنهيثروتمندان هزدهد که ينشان م( 22)معادله 
دهند که از آن به بعد سودآور يرا ادامه م ييجورانت ييجا تا آنها برسند. ييجودر رانت يگذارهينه سرمايبه

موجب  يعموم يرا کااليز ح خواهند داديترج ييجورا به رانت يعموم يداشتن کاالآنها  نباشد. در آن نقطه
 ه خواهد شد. ياز محل سرماآنها  درآمدش يافزاآن  تبعبه ه و يسرما يورش بهرهيافزا

 م داشت:يعوامل کل خواه يورو بهره ييجونه رانتيهز يبراشده فيتعر يبعتا با توجه به شکل

(23)                                                                                          𝐻𝐻′ = ℎ𝜌𝜌�̅�𝐵 

(24)                                                                           𝐴𝐴′ = 1
𝐺𝐺 =

1
(1−𝜌𝜌−𝜑𝜑)�̅�𝐵 

 م:يرسير ميواکنش ثروتمندان به عبارت ز( 22)ن دو در معادله يا يگذاريبا جا

(25)                                                      (1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑)(1 − ℎ𝜌𝜌) = 𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
�̅�𝐵 

ن معادله از ياز آنجا که اشود. يمشخص م ℎو  φ برحسب ρک معادله درجه دو است که در آن ي( 25) معادله
 يمنفمقدار تواند ينم ρرا يزست ين قبولقابلآنها  از يکيد که يآيم به دست ρ يدرجه دو است، دو جواب برا

 د:يآيم به دست ρ يک مقدار برايتنها  رود از اينريبپذ

(26)                                             𝜌𝜌 =
((1−𝜑𝜑)ℎ+1)+√((𝜑𝜑−1)ℎ+1)2+4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾

𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
�̅�𝐵

2ℎ 

1−توان نشان داد که يم يسادگبه  < 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 < تعامل  (26فرمول )(. 1وست شماره ي)اثبات در پ برقرار است  0

زان يمرفت يکه انتظار آن م طورهمانن يهمچندهد. يا( را نشان مي)فقرا و اغن ين بازيگر ايدو باز ميان

𝜌𝜌�𝜕�دارد:  يت نهادها رابطه معکوسيفيبا ک ييجورانت
𝜕𝜕ℎ < د يگوين عبارت ميا (. 2وست شماره ي)اثبات در پ 0

 نه کمتر خواهد شد. يبه ييجوزان رانتيابد، ميش يت نهادها افزايفيهرچه ک

خواهند يمآنها  کنند. يريگميم تصميدر مورد پرداخت مستق φنه يبا انتخاب مقدار به تا ستنک نوبت به فقرايا
 :دكرز لحاظ خواهند يم ثروتمندان را نيم خود بر تصمياثرات تصمد که ين قيدرآمد خود را حداکثر سازند با ا

(27)                  𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀𝑦𝑦𝑃𝑃 = 𝑛𝑛 × 𝑤𝑤 + 𝑇𝑇 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌 + 𝜑𝜑𝐵𝐵 = (1 −
𝛼𝛼)𝐴𝐴[(1 − 𝜌𝜌(𝜑𝜑) − 𝜑𝜑)�̅�𝐵]𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + 𝜑𝜑�̅�𝐵 

                         )27(

زان يق به مين طرياز ا تا سه کردهيمقا باهمرا  ييجوده رانتيفاـنهيثروتمندان هزدهد که ينشان م( 22)معادله 
دهند که از آن به بعد سودآور يرا ادامه م ييجورانت ييجا تا آنها برسند. ييجودر رانت يگذارهينه سرمايبه

موجب  يعموم يرا کااليز ح خواهند داديترج ييجورا به رانت يعموم يداشتن کاالآنها  نباشد. در آن نقطه
 ه خواهد شد. ياز محل سرماآنها  درآمدش يافزاآن  تبعبه ه و يسرما يورش بهرهيافزا

 م داشت:يعوامل کل خواه يورو بهره ييجونه رانتيهز يبراشده فيتعر يبعتا با توجه به شکل

(23)                                                                                          𝐻𝐻′ = ℎ𝜌𝜌�̅�𝐵 

(24)                                                                           𝐴𝐴′ = 1
𝐺𝐺 =

1
(1−𝜌𝜌−𝜑𝜑)�̅�𝐵 

 م:يرسير ميواکنش ثروتمندان به عبارت ز( 22)ن دو در معادله يا يگذاريبا جا

(25)                                                      (1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑)(1 − ℎ𝜌𝜌) = 𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
�̅�𝐵 

ن معادله از ياز آنجا که اشود. يمشخص م ℎو  φ برحسب ρک معادله درجه دو است که در آن ي( 25) معادله
 يمنفمقدار تواند ينم ρرا يزست ين قبولقابلآنها  از يکيد که يآيم به دست ρ يدرجه دو است، دو جواب برا

 د:يآيم به دست ρ يک مقدار برايتنها  رود از اينريبپذ

(26)                                             𝜌𝜌 =
((1−𝜑𝜑)ℎ+1)+√((𝜑𝜑−1)ℎ+1)2+4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾

𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
�̅�𝐵

2ℎ 

1−توان نشان داد که يم يسادگبه  < 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 < تعامل  (26فرمول )(. 1وست شماره ي)اثبات در پ برقرار است  0

زان يمرفت يکه انتظار آن م طورهمانن يهمچندهد. يا( را نشان مي)فقرا و اغن ين بازيگر ايدو باز ميان

𝜌𝜌�𝜕�دارد:  يت نهادها رابطه معکوسيفيبا ک ييجورانت
𝜕𝜕ℎ < د يگوين عبارت ميا (. 2وست شماره ي)اثبات در پ 0

 نه کمتر خواهد شد. يبه ييجوزان رانتيابد، ميش يت نهادها افزايفيهرچه ک

خواهند يمآنها  کنند. يريگميم تصميدر مورد پرداخت مستق φنه يبا انتخاب مقدار به تا ستنک نوبت به فقرايا
 :دكرز لحاظ خواهند يم ثروتمندان را نيم خود بر تصمياثرات تصمد که ين قيدرآمد خود را حداکثر سازند با ا

(27)                  𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀𝑦𝑦𝑃𝑃 = 𝑛𝑛 × 𝑤𝑤 + 𝑇𝑇 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌 + 𝜑𝜑𝐵𝐵 = (1 −
𝛼𝛼)𝐴𝐴[(1 − 𝜌𝜌(𝜑𝜑) − 𝜑𝜑)�̅�𝐵]𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + 𝜑𝜑�̅�𝐵 

زان يق به مين طرياز ا تا سه کردهيمقا باهمرا  ييجوده رانتيفاـنهيثروتمندان هزدهد که ينشان م( 22)معادله 
دهند که از آن به بعد سودآور يرا ادامه م ييجورانت ييجا تا آنها برسند. ييجودر رانت يگذارهينه سرمايبه

موجب  يعموم يرا کااليز ح خواهند داديترج ييجورا به رانت يعموم يداشتن کاالآنها  نباشد. در آن نقطه
 ه خواهد شد. ياز محل سرماآنها  درآمدش يافزاآن  تبعبه ه و يسرما يورش بهرهيافزا

 م داشت:يعوامل کل خواه يورو بهره ييجونه رانتيهز يبراشده فيتعر يبعتا با توجه به شکل

(23)                                                                                          𝐻𝐻′ = ℎ𝜌𝜌�̅�𝐵 

(24)                                                                           𝐴𝐴′ = 1
𝐺𝐺 =

1
(1−𝜌𝜌−𝜑𝜑)�̅�𝐵 

 م:يرسير ميواکنش ثروتمندان به عبارت ز( 22)ن دو در معادله يا يگذاريبا جا
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ن معادله از ياز آنجا که اشود. يمشخص م ℎو  φ برحسب ρک معادله درجه دو است که در آن ي( 25) معادله
 يمنفمقدار تواند ينم ρرا يزست ين قبولقابلآنها  از يکيد که يآيم به دست ρ يدرجه دو است، دو جواب برا

 د:يآيم به دست ρ يک مقدار برايتنها  رود از اينريبپذ
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شرط مرتبه اول که از مشتق گيري عبارت )27( نسبت به 
 ، عبارت خواهد بود از:شوديمشخص م φنسبت به ( 27عبارت ) يريگکه از مشتقشرط مرتبه اول بود از:

(28)                                               −(𝜌𝜌′(𝜑𝜑) + 1)(1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴′𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + �̅�𝐵 = 0 

(29)                                                                         𝜌𝜌′(𝜑𝜑)+1
1−𝜌𝜌−𝜑𝜑 = �̅�𝐵

(1−𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

𝜌𝜌�𝜕�و  ρمقدار  يگذاريست. با جابع واکنش فقراتا( 28) عبارت
𝜕𝜕𝜑𝜑 م داشت:يبع واکنش ثروتمندان، خواهتااز 

(30)                                             φ = 1 +
−1±√( ℎ

�̅�𝐵
(1−𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

)
2

−4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾
𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

�̅�𝐵

ℎ 

ک يکند. يمشخص م الگو يرهايمتغم را بر حسب يپرداخت مستق يبرا ينه درخواستيمقدار به ،(30) عبارت
 ℎرات ييبر حسب تغ φر رفتار يينحوه تغ .ديآيبه دست م ياسهيمقا يستايل اياز تحل توجه جه جالبينت
  (: 3وست شماره يدر پ )اثبات است (ت نهادهايفيک)

(31)                                                                                                     𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ < 0 

 يم کمتريت نهادها بهتر باشد، فقرا پرداخت مستقيفيها و انتخابات، هرچه کيسدموكرادر د يگويم (31رابطه )
ان قرار يجورانت ياندازدستدر بودجه دولت بماند مورد  آنچهتمام  بر اين باورند كهد چرا که را طلب خواهند کر

ر ين است، افراد فقييت نهادها پايفيک يخواهد شد. اما وقت يعموم يکاالها عرضهصرف شتر يبنخواهد گرفت و 
 ييجوند صرف رانتماب يدر بودجه دولت باق آنچهد ندارند که يرا اميرا مطالبه خواهند کرد ز يشتريع بيبازتوز

نه يرات هزيياست که تغن يجه اين نتيم ايامد مستقيپکند. ين مقاله را اثبات ميا ياصل يجه، ادعاين نتيانشود. 
 ت نهادها همسو است:يفيرات کييتغبا  يعموم يکاالها يرو

(32)                        𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕ℎ =

𝜕𝜕(1−𝜌𝜌−𝜑𝜑)
𝜕𝜕ℎ = −𝜕𝜕𝜌𝜌

𝜕𝜕ℎ −
𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ = −(𝜕𝜕𝜌𝜌𝜕𝜕ℎ +

𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ) > 0 

رقابت ه به مدل يار شبيحاصله بس يجه تعادليو نت ن الگويگران اياست که نحوه تعامل باز ين نکته ضروريذکر ا
و هر کدام در  کننديم يريگميد تصميزان تولين مييب در مورد تعياست که در آن دو شرکت به ترت 1استکلبرگ

 . کنديرا لحاظ م يگريم ديم خود تصميتصم
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ک يکند. يمشخص م الگو يرهايمتغم را بر حسب يپرداخت مستق يبرا ينه درخواستيمقدار به ،(30) عبارت
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 يم کمتريت نهادها بهتر باشد، فقرا پرداخت مستقيفيها و انتخابات، هرچه کيسدموكرادر د يگويم (31رابطه )
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ر ين است، افراد فقييت نهادها پايفيک يخواهد شد. اما وقت يعموم يکاالها عرضهصرف شتر يبنخواهد گرفت و 
 ييجوند صرف رانتماب يدر بودجه دولت باق آنچهد ندارند که يرا اميرا مطالبه خواهند کرد ز يشتريع بيبازتوز

نه يرات هزيياست که تغن يجه اين نتيم ايامد مستقيپکند. ين مقاله را اثبات ميا ياصل يجه، ادعاين نتيانشود. 
 ت نهادها همسو است:يفيرات کييتغبا  يعموم يکاالها يرو

(32)                        𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕ℎ =

𝜕𝜕(1−𝜌𝜌−𝜑𝜑)
𝜕𝜕ℎ = −𝜕𝜕𝜌𝜌

𝜕𝜕ℎ −
𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ = −(𝜕𝜕𝜌𝜌𝜕𝜕ℎ +

𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ) > 0 

رقابت ه به مدل يار شبيحاصله بس يجه تعادليو نت ن الگويگران اياست که نحوه تعامل باز ين نکته ضروريذکر ا
و هر کدام در  کننديم يريگميد تصميزان تولين مييب در مورد تعياست که در آن دو شرکت به ترت 1استکلبرگ
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و   

 ، عبارت خواهد بود از:شوديمشخص م φنسبت به ( 27عبارت ) يريگکه از مشتقشرط مرتبه اول 

(28)                                               −(𝜌𝜌′(𝜑𝜑) + 1)(1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴′𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + �̅�𝐵 = 0 

(29)                                                                         𝜌𝜌′(𝜑𝜑)+1
1−𝜌𝜌−𝜑𝜑 = �̅�𝐵

(1−𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

𝜌𝜌�𝜕�و  ρمقدار  يگذاريست. با جابع واکنش فقراتا( 28) عبارت
𝜕𝜕𝜑𝜑 م داشت:يبع واکنش ثروتمندان، خواهتااز 

(30)                                             φ = 1 +
−1±√( ℎ

�̅�𝐵
(1−𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

)
2

−4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾
𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

�̅�𝐵

ℎ 

ک يکند. يمشخص م الگو يرهايمتغم را بر حسب يپرداخت مستق يبرا ينه درخواستيمقدار به ،(30) عبارت
 ℎرات ييبر حسب تغ φر رفتار يينحوه تغ .ديآيبه دست م ياسهيمقا يستايل اياز تحل توجه جه جالبينت
  (: 3وست شماره يدر پ )اثبات است (ت نهادهايفيک)

(31)                                                                                                     𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ < 0 

 يم کمتريت نهادها بهتر باشد، فقرا پرداخت مستقيفيها و انتخابات، هرچه کيسدموكرادر د يگويم (31رابطه )
ان قرار يجورانت ياندازدستدر بودجه دولت بماند مورد  آنچهتمام  بر اين باورند كهد چرا که را طلب خواهند کر

ر ين است، افراد فقييت نهادها پايفيک يخواهد شد. اما وقت يعموم يکاالها عرضهصرف شتر يبنخواهد گرفت و 
 ييجوند صرف رانتماب يدر بودجه دولت باق آنچهد ندارند که يرا اميرا مطالبه خواهند کرد ز يشتريع بيبازتوز

نه يرات هزيياست که تغن يجه اين نتيم ايامد مستقيپکند. ين مقاله را اثبات ميا ياصل يجه، ادعاين نتيانشود. 
 ت نهادها همسو است:يفيرات کييتغبا  يعموم يکاالها يرو

(32)                        𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕ℎ =

𝜕𝜕(1−𝜌𝜌−𝜑𝜑)
𝜕𝜕ℎ = −𝜕𝜕𝜌𝜌

𝜕𝜕ℎ −
𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ = −(𝜕𝜕𝜌𝜌𝜕𝜕ℎ +

𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ) > 0 

رقابت ه به مدل يار شبيحاصله بس يجه تعادليو نت ن الگويگران اياست که نحوه تعامل باز ين نکته ضروريذکر ا
و هر کدام در  کننديم يريگميد تصميزان تولين مييب در مورد تعياست که در آن دو شرکت به ترت 1استکلبرگ
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مقدار  جايگذاري  با  فقراست.  واکنش  تابع   )28( عبارت 
خواهيم داشت:

 ، عبارت خواهد بود از:شوديمشخص م φنسبت به ( 27عبارت ) يريگکه از مشتقشرط مرتبه اول 

(28)                                               −(𝜌𝜌′(𝜑𝜑) + 1)(1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴′𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + �̅�𝐵 = 0 

(29)                                                                         𝜌𝜌′(𝜑𝜑)+1
1−𝜌𝜌−𝜑𝜑 = �̅�𝐵

(1−𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

𝜌𝜌�𝜕�و  ρمقدار  يگذاريست. با جابع واکنش فقراتا( 28) عبارت
𝜕𝜕𝜑𝜑 م داشت:يبع واکنش ثروتمندان، خواهتااز 

(30)                                             φ = 1 +
−1±√( ℎ

�̅�𝐵
(1−𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

)
2

−4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾
𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

�̅�𝐵

ℎ 

ک يکند. يمشخص م الگو يرهايمتغم را بر حسب يپرداخت مستق يبرا ينه درخواستيمقدار به ،(30) عبارت
 ℎرات ييبر حسب تغ φر رفتار يينحوه تغ .ديآيبه دست م ياسهيمقا يستايل اياز تحل توجه جه جالبينت
  (: 3وست شماره يدر پ )اثبات است (ت نهادهايفيک)

(31)                                                                                                     𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ < 0 

 يم کمتريت نهادها بهتر باشد، فقرا پرداخت مستقيفيها و انتخابات، هرچه کيسدموكرادر د يگويم (31رابطه )
ان قرار يجورانت ياندازدستدر بودجه دولت بماند مورد  آنچهتمام  بر اين باورند كهد چرا که را طلب خواهند کر

ر ين است، افراد فقييت نهادها پايفيک يخواهد شد. اما وقت يعموم يکاالها عرضهصرف شتر يبنخواهد گرفت و 
 ييجوند صرف رانتماب يدر بودجه دولت باق آنچهد ندارند که يرا اميرا مطالبه خواهند کرد ز يشتريع بيبازتوز

نه يرات هزيياست که تغن يجه اين نتيم ايامد مستقيپکند. ين مقاله را اثبات ميا ياصل يجه، ادعاين نتيانشود. 
 ت نهادها همسو است:يفيرات کييتغبا  يعموم يکاالها يرو

(32)                        𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕ℎ =

𝜕𝜕(1−𝜌𝜌−𝜑𝜑)
𝜕𝜕ℎ = −𝜕𝜕𝜌𝜌

𝜕𝜕ℎ −
𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ = −(𝜕𝜕𝜌𝜌𝜕𝜕ℎ +

𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ) > 0 

رقابت ه به مدل يار شبيحاصله بس يجه تعادليو نت ن الگويگران اياست که نحوه تعامل باز ين نکته ضروريذکر ا
و هر کدام در  کننديم يريگميد تصميزان تولين مييب در مورد تعياست که در آن دو شرکت به ترت 1استکلبرگ
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                               )30(

عبارت )30(، مقدار بهينه درخواستي براي پرداخت مستقيم را بر حسب متغيرهاي الگو مشخص 
 بر 

 ، عبارت خواهد بود از:شوديمشخص م φنسبت به ( 27عبارت ) يريگکه از مشتقشرط مرتبه اول 

(28)                                               −(𝜌𝜌′(𝜑𝜑) + 1)(1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴′𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + �̅�𝐵 = 0 

(29)                                                                         𝜌𝜌′(𝜑𝜑)+1
1−𝜌𝜌−𝜑𝜑 = �̅�𝐵

(1−𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

𝜌𝜌�𝜕�و  ρمقدار  يگذاريست. با جابع واکنش فقراتا( 28) عبارت
𝜕𝜕𝜑𝜑 م داشت:يبع واکنش ثروتمندان، خواهتااز 

(30)                                             φ = 1 +
−1±√( ℎ

�̅�𝐵
(1−𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

)
2

−4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾
𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

�̅�𝐵

ℎ 

ک يکند. يمشخص م الگو يرهايمتغم را بر حسب يپرداخت مستق يبرا ينه درخواستيمقدار به ،(30) عبارت
 ℎرات ييبر حسب تغ φر رفتار يينحوه تغ .ديآيبه دست م ياسهيمقا يستايل اياز تحل توجه جه جالبينت
  (: 3وست شماره يدر پ )اثبات است (ت نهادهايفيک)

(31)                                                                                                     𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ < 0 

 يم کمتريت نهادها بهتر باشد، فقرا پرداخت مستقيفيها و انتخابات، هرچه کيسدموكرادر د يگويم (31رابطه )
ان قرار يجورانت ياندازدستدر بودجه دولت بماند مورد  آنچهتمام  بر اين باورند كهد چرا که را طلب خواهند کر

ر ين است، افراد فقييت نهادها پايفيک يخواهد شد. اما وقت يعموم يکاالها عرضهصرف شتر يبنخواهد گرفت و 
 ييجوند صرف رانتماب يدر بودجه دولت باق آنچهد ندارند که يرا اميرا مطالبه خواهند کرد ز يشتريع بيبازتوز

نه يرات هزيياست که تغن يجه اين نتيم ايامد مستقيپکند. ين مقاله را اثبات ميا ياصل يجه، ادعاين نتيانشود. 
 ت نهادها همسو است:يفيرات کييتغبا  يعموم يکاالها يرو

(32)                        𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕ℎ =

𝜕𝜕(1−𝜌𝜌−𝜑𝜑)
𝜕𝜕ℎ = −𝜕𝜕𝜌𝜌

𝜕𝜕ℎ −
𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ = −(𝜕𝜕𝜌𝜌𝜕𝜕ℎ +

𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ) > 0 

رقابت ه به مدل يار شبيحاصله بس يجه تعادليو نت ن الگويگران اياست که نحوه تعامل باز ين نکته ضروريذکر ا
و هر کدام در  کننديم يريگميد تصميزان تولين مييب در مورد تعياست که در آن دو شرکت به ترت 1استکلبرگ
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مي کند. يک نتيجه جالب توجه از تحليل ايستاي مقايسه اي به دست مي آيد. نحوه تغيير رفتار 
حسب تغييرات h )کيفيت نهادها( است )اثبات در پيوست شماره 3(:  

 ، عبارت خواهد بود از:شوديمشخص م φنسبت به ( 27عبارت ) يريگکه از مشتقشرط مرتبه اول 

(28)                                               −(𝜌𝜌′(𝜑𝜑) + 1)(1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴′𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + �̅�𝐵 = 0 

(29)                                                                         𝜌𝜌′(𝜑𝜑)+1
1−𝜌𝜌−𝜑𝜑 = �̅�𝐵

(1−𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

𝜌𝜌�𝜕�و  ρمقدار  يگذاريست. با جابع واکنش فقراتا( 28) عبارت
𝜕𝜕𝜑𝜑 م داشت:يبع واکنش ثروتمندان، خواهتااز 

(30)                                             φ = 1 +
−1±√( ℎ

�̅�𝐵
(1−𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

)
2

−4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾
𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

�̅�𝐵

ℎ 

ک يکند. يمشخص م الگو يرهايمتغم را بر حسب يپرداخت مستق يبرا ينه درخواستيمقدار به ،(30) عبارت
 ℎرات ييبر حسب تغ φر رفتار يينحوه تغ .ديآيبه دست م ياسهيمقا يستايل اياز تحل توجه جه جالبينت
  (: 3وست شماره يدر پ )اثبات است (ت نهادهايفيک)

(31)                                                                                                     𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ < 0 

 يم کمتريت نهادها بهتر باشد، فقرا پرداخت مستقيفيها و انتخابات، هرچه کيسدموكرادر د يگويم (31رابطه )
ان قرار يجورانت ياندازدستدر بودجه دولت بماند مورد  آنچهتمام  بر اين باورند كهد چرا که را طلب خواهند کر

ر ين است، افراد فقييت نهادها پايفيک يخواهد شد. اما وقت يعموم يکاالها عرضهصرف شتر يبنخواهد گرفت و 
 ييجوند صرف رانتماب يدر بودجه دولت باق آنچهد ندارند که يرا اميرا مطالبه خواهند کرد ز يشتريع بيبازتوز

نه يرات هزيياست که تغن يجه اين نتيم ايامد مستقيپکند. ين مقاله را اثبات ميا ياصل يجه، ادعاين نتيانشود. 
 ت نهادها همسو است:يفيرات کييتغبا  يعموم يکاالها يرو

(32)                        𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕ℎ =

𝜕𝜕(1−𝜌𝜌−𝜑𝜑)
𝜕𝜕ℎ = −𝜕𝜕𝜌𝜌

𝜕𝜕ℎ −
𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ = −(𝜕𝜕𝜌𝜌𝜕𝜕ℎ +

𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ) > 0 

رقابت ه به مدل يار شبيحاصله بس يجه تعادليو نت ن الگويگران اياست که نحوه تعامل باز ين نکته ضروريذکر ا
و هر کدام در  کننديم يريگميد تصميزان تولين مييب در مورد تعياست که در آن دو شرکت به ترت 1استکلبرگ
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           )31(
رابطه )31( مي گويد در دموكراسي ها و انتخابات، هرچه کيفيت نهادها بهتر باشد، فقرا پرداخت 
مستقيم کمتري را طلب خواهند کرد چرا که بر اين باورند كه تمام آنچه در بودجه دولت بماند مورد 
اما  کاالهاي عمومي خواهد شد.  بيشتر صرف عرضه  و  نخواهد گرفت  قرار  رانت جويان  دست اندازي 
وقتي کيفيت نهادها پايين است، افراد فقير بازتوزيع بيشتري را مطالبه خواهند کرد زيرا اميد ندارند 
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که آنچه در بودجه دولت باقي بماند صرف رانت جويي نشود. اين نتيجه، ادعاي اصلي اين پژوهش را 
اثبات مي کند. پيامد مستقيم اين نتيجه اين است که تغييرات هزينه روي کاالهاي عمومي با تغييرات 

کيفيت نهادها همسو است:

 ، عبارت خواهد بود از:شوديمشخص م φنسبت به ( 27عبارت ) يريگکه از مشتقشرط مرتبه اول 

(28)                                               −(𝜌𝜌′(𝜑𝜑) + 1)(1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴′𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + �̅�𝐵 = 0 

(29)                                                                         𝜌𝜌′(𝜑𝜑)+1
1−𝜌𝜌−𝜑𝜑 = �̅�𝐵

(1−𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

𝜌𝜌�𝜕�و  ρمقدار  يگذاريست. با جابع واکنش فقراتا( 28) عبارت
𝜕𝜕𝜑𝜑 م داشت:يبع واکنش ثروتمندان، خواهتااز 

(30)                                             φ = 1 +
−1±√( ℎ

�̅�𝐵
(1−𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

)
2

−4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡)𝐾𝐾
𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

�̅�𝐵

ℎ 

ک يکند. يمشخص م الگو يرهايمتغم را بر حسب يپرداخت مستق يبرا ينه درخواستيمقدار به ،(30) عبارت
 ℎرات ييبر حسب تغ φر رفتار يينحوه تغ .ديآيبه دست م ياسهيمقا يستايل اياز تحل توجه جه جالبينت
  (: 3وست شماره يدر پ )اثبات است (ت نهادهايفيک)

(31)                                                                                                     𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ < 0 

 يم کمتريت نهادها بهتر باشد، فقرا پرداخت مستقيفيها و انتخابات، هرچه کيسدموكرادر د يگويم (31رابطه )
ان قرار يجورانت ياندازدستدر بودجه دولت بماند مورد  آنچهتمام  بر اين باورند كهد چرا که را طلب خواهند کر

ر ين است، افراد فقييت نهادها پايفيک يخواهد شد. اما وقت يعموم يکاالها عرضهصرف شتر يبنخواهد گرفت و 
 ييجوند صرف رانتماب يدر بودجه دولت باق آنچهد ندارند که يرا اميرا مطالبه خواهند کرد ز يشتريع بيبازتوز

نه يرات هزيياست که تغن يجه اين نتيم ايامد مستقيپکند. ين مقاله را اثبات ميا ياصل يجه، ادعاين نتيانشود. 
 ت نهادها همسو است:يفيرات کييتغبا  يعموم يکاالها يرو

(32)                        𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕ℎ =

𝜕𝜕(1−𝜌𝜌−𝜑𝜑)
𝜕𝜕ℎ = −𝜕𝜕𝜌𝜌

𝜕𝜕ℎ −
𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ = −(𝜕𝜕𝜌𝜌𝜕𝜕ℎ +

𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ) > 0 

رقابت ه به مدل يار شبيحاصله بس يجه تعادليو نت ن الگويگران اياست که نحوه تعامل باز ين نکته ضروريذکر ا
و هر کدام در  کننديم يريگميد تصميزان تولين مييب در مورد تعياست که در آن دو شرکت به ترت 1استکلبرگ

 . کنديرا لحاظ م يگريم ديم خود تصميتصم

                                                      
1. Stackelberg Competition Model 

             )32(

بسيار  حاصله  تعادلي  نتيجه  و  الگو  اين  بازيگران  تعامل  نحوه  که  است  ضروري  نکته  اين  ذکر 
شبيه به مدل رقابت استکلبرگ1 است که در آن دو شرکت به ترتيب در مورد تعيين ميزان توليد 

تصميم گيري مي کنند و هر کدام در تصميم خود تصميم ديگري را لحاظ مي کند. 

الگوي دو دوره اي )درون زا شدن بودجه دولت(
در بخش قبل، ميزان درآمد دولت برون زا در نظر گرفته شده بود و از اين جهت الگوي ارائه شده 
ناقص بود. در اين بخش، با امکان رأي گيري روي نرخ ماليات، اندازه بودجه دولت درون زا مي شود. در اين 
حالت فقرا که در اکثريت هستند بايد هم در مورد نرخ ماليات و هم در مورد ميزان پرداخت مستقيم 
تصميم گيري كنند. در اين حالت فرض مي شود که در دوره اول تصميم گيري روي نرخ ماليات صورت 
گرفته و ماليات جمع آوري مي شود و در دوره بعد بودجه دولت هزينه مي شود. به شرحي که در ادامه 
خواهد آمد، نتايج حاصل از اين الگوي تکميل شده، تفاوتي نسبت به الگوي قبل نخواهد داشت و نتايج 
پيشين کماکان صادق باقي خواهند ماند. در اين بازي تکميل شده، زمان بندي فعاليت ها به اين شرح است:

1. فقرا در مورد نرخ ماليات و ميزان پرداخت مستقيم رأي مي دهند.
2. ثروتمندان تصميم مي گيرند که چقدر رانت جويي کنند.

3. توليد صورت مي گيرد )در دوره اول کاالي عمومي وجود ندارد(.
4. دولت از ثروتمندان ماليات مي گيرد.

5. پرداخت مستقيم و ميزان رانت  از بودجه برداشته مي شود.
6. دولت از آنچه در بودجه اش مي ماند کاالي عمومي عرضه مي کند.

7. مشابه همين زمان بندي در دوره دوم تکرار مي شود. 
تفاوت اين الگو با الگوي بخش قبل در آن است که بازيگران جمع درآمد دو مرحله خود را حداکثر 

مي کنند. 

1. Stackelberg Competition Model
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 شدن بودجه دولت( زادرون) يادورهدو الگوي

ناقص بود. در  شدهارائه الگوين جهت يدر نظر گرفته شده بود و از ا زابرونزان درآمد دولت يدر بخش قبل، م
فقرا که در  ن حالتيدر ا شود.يم زادرونات، اندازه بودجه دولت ينرخ مال يرو يريگرأين بخش، با امکان يا

ن يدر اند. كن يريگميم تصميزان پرداخت مستقيات و هم در مورد ميدر مورد نرخ مالهم د يت هستند باياکثر
شود و يم يآورات جمعيات صورت گرفته و مالينرخ مال يرو يريگميشود که در دوره اول تصميحالت فرض م

 الگوين يج حاصل از اياکه در ادامه خواهد آمد، نت يبه شرح. شودمي نهيدر دوره بعد بودجه دولت هز
ن يخواهند ماند. در ا ين کماکان صادق باقيشيج پيو نتا داشتقبل نخواهد  الگوينسبت به  يتفاوت ،شدهليتکم
 ن شرح است:يها به اتيفعال يبند، زمانشدهليتکم يباز

 .دهنديم رأيم يزان پرداخت مستقيات و ميفقرا در مورد نرخ مال .1

 .کنند ييجورند که چقدر رانتيگيم ميثروتمندان تصم .2

 .وجود ندارد( يعموم يرد )در دوره اول کااليگيد صورت ميتول .3

 رد.يگيات ميدولت از ثروتمندان مال .4

 شود.ياز بودجه برداشته م زان رانتيم و ميمستقپرداخت  .5

 کند.يعرضه م يعموم يماند کاالياش مدر بودجه آنچهدولت از  .6

 شود. يدر دوره دوم تکرار م يبندن زمانيمشابه هم .7

 کنند. يگران جمع درآمد دو مرحله خود را حداکثر ميکه باز آن استبخش قبل در  الگويبا  الگون يتفاوت ا

(33)                                                                        𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2 
(34)                                     𝑌𝑌𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡1) + 𝑁𝑁𝑁𝑁1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡2) + 𝑁𝑁𝑁𝑁2 

دوره دوم  د تنها دريمثبت آن بر تول يرونيشود، اثر بيتنها در دوره دوم عرضه م يعموم ينکه کااليبا توجه به ا
 رد.يگيصورت م يعموم يد در مرحله اول بدون کااليشود و توليظاهر م

(35)                                                                                             𝑌𝑌1 = 𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 
(36)                                   𝑌𝑌2 = 𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝐴𝐴[(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝐵𝐵1]𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

( 40( تا )37های )ق فرمولياز طرگران به ي، منفعت باز(36( تا )33ف شده در )يتعر يبعتا يهابا توجه به شکل
 :گرددمی مشخص

                )33(

 شدن بودجه دولت( زادرون) يادورهدو الگوي

ناقص بود. در  شدهارائه الگوين جهت يدر نظر گرفته شده بود و از ا زابرونزان درآمد دولت يدر بخش قبل، م
فقرا که در  ن حالتيدر ا شود.يم زادرونات، اندازه بودجه دولت ينرخ مال يرو يريگرأين بخش، با امکان يا

ن يدر اند. كن يريگميم تصميزان پرداخت مستقيات و هم در مورد ميدر مورد نرخ مالهم د يت هستند باياکثر
شود و يم يآورات جمعيات صورت گرفته و مالينرخ مال يرو يريگميشود که در دوره اول تصميحالت فرض م

 الگوين يج حاصل از اياکه در ادامه خواهد آمد، نت يبه شرح. شودمي نهيدر دوره بعد بودجه دولت هز
ن يخواهند ماند. در ا ين کماکان صادق باقيشيج پيو نتا داشتقبل نخواهد  الگوينسبت به  يتفاوت ،شدهليتکم
 ن شرح است:يها به اتيفعال يبند، زمانشدهليتکم يباز

 .دهنديم رأيم يزان پرداخت مستقيات و ميفقرا در مورد نرخ مال .1

 .کنند ييجورند که چقدر رانتيگيم ميثروتمندان تصم .2

 .وجود ندارد( يعموم يرد )در دوره اول کااليگيد صورت ميتول .3

 رد.يگيات ميدولت از ثروتمندان مال .4

 شود.ياز بودجه برداشته م زان رانتيم و ميمستقپرداخت  .5

 کند.يعرضه م يعموم يماند کاالياش مدر بودجه آنچهدولت از  .6

 شود. يدر دوره دوم تکرار م يبندن زمانيمشابه هم .7

 کنند. يگران جمع درآمد دو مرحله خود را حداکثر ميکه باز آن استبخش قبل در  الگويبا  الگون يتفاوت ا

(33)                                                                        𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2 
(34)                                     𝑌𝑌𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡1) + 𝑁𝑁𝑁𝑁1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡2) + 𝑁𝑁𝑁𝑁2 

دوره دوم  د تنها دريمثبت آن بر تول يرونيشود، اثر بيتنها در دوره دوم عرضه م يعموم ينکه کااليبا توجه به ا
 رد.يگيصورت م يعموم يد در مرحله اول بدون کااليشود و توليظاهر م

(35)                                                                                             𝑌𝑌1 = 𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 
(36)                                   𝑌𝑌2 = 𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝐴𝐴[(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝐵𝐵1]𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

( 40( تا )37های )ق فرمولياز طرگران به ي، منفعت باز(36( تا )33ف شده در )يتعر يبعتا يهابا توجه به شکل
 :گرددمی مشخص

                      )34(

با توجه به اينکه کاالي عمومي تنها در دوره دوم عرضه مي شود، اثر بيروني مثبت آن بر توليد تنها 
در دوره دوم ظاهر مي شود و توليد در مرحله اول بدون کاالي عمومي صورت مي گيرد.

 شدن بودجه دولت( زادرون) يادورهدو الگوي

ناقص بود. در  شدهارائه الگوين جهت يدر نظر گرفته شده بود و از ا زابرونزان درآمد دولت يدر بخش قبل، م
فقرا که در  ن حالتيدر ا شود.يم زادرونات، اندازه بودجه دولت ينرخ مال يرو يريگرأين بخش، با امکان يا

ن يدر اند. كن يريگميم تصميزان پرداخت مستقيات و هم در مورد ميدر مورد نرخ مالهم د يت هستند باياکثر
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 الگوين يج حاصل از اياکه در ادامه خواهد آمد، نت يبه شرح. شودمي نهيدر دوره بعد بودجه دولت هز
ن يخواهند ماند. در ا ين کماکان صادق باقيشيج پيو نتا داشتقبل نخواهد  الگوينسبت به  يتفاوت ،شدهليتکم
 ن شرح است:يها به اتيفعال يبند، زمانشدهليتکم يباز

 .دهنديم رأيم يزان پرداخت مستقيات و ميفقرا در مورد نرخ مال .1
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 رد.يگيات ميدولت از ثروتمندان مال .4
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 رد.يگيصورت م يعموم يد در مرحله اول بدون کااليشود و توليظاهر م

(35)                                                                                             𝑌𝑌1 = 𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 
(36)                                   𝑌𝑌2 = 𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝐴𝐴[(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝐵𝐵1]𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

( 40( تا )37های )ق فرمولياز طرگران به ي، منفعت باز(36( تا )33ف شده در )يتعر يبعتا يهابا توجه به شکل
 :گرددمی مشخص

                )36(
با توجه به شکل هاي تابعي تعريف شده در )33( تا )36(، منفعت بازيگران به از طريق فرمول هاي 

)37( تا )40( مشخص مي گردد:

(37)                                                       𝑤𝑤1 = (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 
(38)                         𝑤𝑤2 = (1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 =

(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 
(39)                                                                             𝑟𝑟1𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌1 
(40)                                                                    𝑟𝑟2𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌2 

 خواهد شد: يمال نيمأت يريگاتيق ماليبودجه دولت از طر

(41)                   𝐵𝐵1 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝑟𝑟1𝐾𝐾 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 =
(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 

(42)                                   𝐺𝐺 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝐵𝐵1 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

(43)                                       𝐵𝐵2 = (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑟𝑟2𝐾𝐾 = (𝑡𝑡2 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙((1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

ن يا يرو به عقب حل شود. برا يق القايد از طريا با اطالعات کامل است و بايشده بازهم از نوع پوفيتعر يباز
از  کدامچيهرسد، يان ميبه پاا يدنان دوره دوم ياز دوره دوم شروع کرد. از آنجا که در پارا ل يد تحليمقصود با

از آنجا شود.  يعموم يصرف کاالها تا بگذارند يبودجه دولت باق عنوانبه را  يزيچ تا ندارند يازهيگران انگيباز
م طلب خواهند کرد و يپرداخت مستق عنوانبه همه بودجه دولت را آنها  دهند،يکه فقرا حرکت اول را انجام م

 م داشت:يخواه جهيدرنت. شتنخواهند گذا يثروتمندان باق ييجورانت يبرا يزيچ

(44)                                                                                     𝜑𝜑2 = 1 
(45)                                                                                     𝜌𝜌2 = 0 
(46)                                                                                     𝐺𝐺2 = 0 

ن يد به خاطر داشت که در ايباشود. يات در دوره دوم از محل حداکثرکردن درآمد فقرا حاصل مينرخ مال
از شود. يحذف م يريگتقشود و در مشيمفروض و ثابت فرض م يات در دوره اول مقداري، نرخ ماليحداکثرساز

 :آيدبه دست مي (47)جه ي، نتدر دوره دوم ياتيب ماليفقرا نسبت به ضر کل درآمد يريگاز مشتق رواين

𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2
= (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 + (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

                         )37( (37)                                                       𝑤𝑤1 = (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 
(38)                         𝑤𝑤2 = (1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 =

(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 
(39)                                                                             𝑟𝑟1𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌1 
(40)                                                                    𝑟𝑟2𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌2 

 خواهد شد: يمال نيمأت يريگاتيق ماليبودجه دولت از طر

(41)                   𝐵𝐵1 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝑟𝑟1𝐾𝐾 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 =
(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 

(42)                                   𝐺𝐺 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝐵𝐵1 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

(43)                                       𝐵𝐵2 = (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑟𝑟2𝐾𝐾 = (𝑡𝑡2 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙((1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

ن يا يرو به عقب حل شود. برا يق القايد از طريا با اطالعات کامل است و بايشده بازهم از نوع پوفيتعر يباز
از  کدامچيهرسد، يان ميبه پاا يدنان دوره دوم ياز دوره دوم شروع کرد. از آنجا که در پارا ل يد تحليمقصود با

از آنجا شود.  يعموم يصرف کاالها تا بگذارند يبودجه دولت باق عنوانبه را  يزيچ تا ندارند يازهيگران انگيباز
م طلب خواهند کرد و يپرداخت مستق عنوانبه همه بودجه دولت را آنها  دهند،يکه فقرا حرکت اول را انجام م

 م داشت:يخواه جهيدرنت. شتنخواهند گذا يثروتمندان باق ييجورانت يبرا يزيچ

(44)                                                                                     𝜑𝜑2 = 1 
(45)                                                                                     𝜌𝜌2 = 0 
(46)                                                                                     𝐺𝐺2 = 0 

ن يد به خاطر داشت که در ايباشود. يات در دوره دوم از محل حداکثرکردن درآمد فقرا حاصل مينرخ مال
از شود. يحذف م يريگتقشود و در مشيمفروض و ثابت فرض م يات در دوره اول مقداري، نرخ ماليحداکثرساز

 :آيدبه دست مي (47)جه ي، نتدر دوره دوم ياتيب ماليفقرا نسبت به ضر کل درآمد يريگاز مشتق رواين

𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2
= (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 + (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

                       )38(
=

(37)                                                       𝑤𝑤1 = (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 
(38)                         𝑤𝑤2 = (1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 =

(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 
(39)                                                                             𝑟𝑟1𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌1 
(40)                                                                    𝑟𝑟2𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌2 

 خواهد شد: يمال نيمأت يريگاتيق ماليبودجه دولت از طر

(41)                   𝐵𝐵1 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝑟𝑟1𝐾𝐾 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 =
(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 

(42)                                   𝐺𝐺 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝐵𝐵1 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

(43)                                       𝐵𝐵2 = (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑟𝑟2𝐾𝐾 = (𝑡𝑡2 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙((1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

ن يا يرو به عقب حل شود. برا يق القايد از طريا با اطالعات کامل است و بايشده بازهم از نوع پوفيتعر يباز
از  کدامچيهرسد، يان ميبه پاا يدنان دوره دوم ياز دوره دوم شروع کرد. از آنجا که در پارا ل يد تحليمقصود با

از آنجا شود.  يعموم يصرف کاالها تا بگذارند يبودجه دولت باق عنوانبه را  يزيچ تا ندارند يازهيگران انگيباز
م طلب خواهند کرد و يپرداخت مستق عنوانبه همه بودجه دولت را آنها  دهند،يکه فقرا حرکت اول را انجام م

 م داشت:يخواه جهيدرنت. شتنخواهند گذا يثروتمندان باق ييجورانت يبرا يزيچ

(44)                                                                                     𝜑𝜑2 = 1 
(45)                                                                                     𝜌𝜌2 = 0 
(46)                                                                                     𝐺𝐺2 = 0 

ن يد به خاطر داشت که در ايباشود. يات در دوره دوم از محل حداکثرکردن درآمد فقرا حاصل مينرخ مال
از شود. يحذف م يريگتقشود و در مشيمفروض و ثابت فرض م يات در دوره اول مقداري، نرخ ماليحداکثرساز

 :آيدبه دست مي (47)جه ي، نتدر دوره دوم ياتيب ماليفقرا نسبت به ضر کل درآمد يريگاز مشتق رواين

𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2
= (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 + (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

                

(37)                                                       𝑤𝑤1 = (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 
(38)                         𝑤𝑤2 = (1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 =

(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 
(39)                                                                             𝑟𝑟1𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌1 
(40)                                                                    𝑟𝑟2𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌2 

 خواهد شد: يمال نيمأت يريگاتيق ماليبودجه دولت از طر

(41)                   𝐵𝐵1 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝑟𝑟1𝐾𝐾 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 =
(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 

(42)                                   𝐺𝐺 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝐵𝐵1 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

(43)                                       𝐵𝐵2 = (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑟𝑟2𝐾𝐾 = (𝑡𝑡2 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙((1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

ن يا يرو به عقب حل شود. برا يق القايد از طريا با اطالعات کامل است و بايشده بازهم از نوع پوفيتعر يباز
از  کدامچيهرسد، يان ميبه پاا يدنان دوره دوم ياز دوره دوم شروع کرد. از آنجا که در پارا ل يد تحليمقصود با

از آنجا شود.  يعموم يصرف کاالها تا بگذارند يبودجه دولت باق عنوانبه را  يزيچ تا ندارند يازهيگران انگيباز
م طلب خواهند کرد و يپرداخت مستق عنوانبه همه بودجه دولت را آنها  دهند،يکه فقرا حرکت اول را انجام م

 م داشت:يخواه جهيدرنت. شتنخواهند گذا يثروتمندان باق ييجورانت يبرا يزيچ

(44)                                                                                     𝜑𝜑2 = 1 
(45)                                                                                     𝜌𝜌2 = 0 
(46)                                                                                     𝐺𝐺2 = 0 

ن يد به خاطر داشت که در ايباشود. يات در دوره دوم از محل حداکثرکردن درآمد فقرا حاصل مينرخ مال
از شود. يحذف م يريگتقشود و در مشيمفروض و ثابت فرض م يات در دوره اول مقداري، نرخ ماليحداکثرساز

 :آيدبه دست مي (47)جه ي، نتدر دوره دوم ياتيب ماليفقرا نسبت به ضر کل درآمد يريگاز مشتق رواين

𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2
= (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 + (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

                  )39(

(37)                                                       𝑤𝑤1 = (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 
(38)                         𝑤𝑤2 = (1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 =

(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 
(39)                                                                             𝑟𝑟1𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌1 
(40)                                                                    𝑟𝑟2𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌2 

 خواهد شد: يمال نيمأت يريگاتيق ماليبودجه دولت از طر

(41)                   𝐵𝐵1 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝑟𝑟1𝐾𝐾 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 =
(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 

(42)                                   𝐺𝐺 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝐵𝐵1 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

(43)                                       𝐵𝐵2 = (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑟𝑟2𝐾𝐾 = (𝑡𝑡2 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙((1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

ن يا يرو به عقب حل شود. برا يق القايد از طريا با اطالعات کامل است و بايشده بازهم از نوع پوفيتعر يباز
از  کدامچيهرسد، يان ميبه پاا يدنان دوره دوم ياز دوره دوم شروع کرد. از آنجا که در پارا ل يد تحليمقصود با

از آنجا شود.  يعموم يصرف کاالها تا بگذارند يبودجه دولت باق عنوانبه را  يزيچ تا ندارند يازهيگران انگيباز
م طلب خواهند کرد و يپرداخت مستق عنوانبه همه بودجه دولت را آنها  دهند،يکه فقرا حرکت اول را انجام م

 م داشت:يخواه جهيدرنت. شتنخواهند گذا يثروتمندان باق ييجورانت يبرا يزيچ

(44)                                                                                     𝜑𝜑2 = 1 
(45)                                                                                     𝜌𝜌2 = 0 
(46)                                                                                     𝐺𝐺2 = 0 

ن يد به خاطر داشت که در ايباشود. يات در دوره دوم از محل حداکثرکردن درآمد فقرا حاصل مينرخ مال
از شود. يحذف م يريگتقشود و در مشيمفروض و ثابت فرض م يات در دوره اول مقداري، نرخ ماليحداکثرساز

 :آيدبه دست مي (47)جه ي، نتدر دوره دوم ياتيب ماليفقرا نسبت به ضر کل درآمد يريگاز مشتق رواين

𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2
= (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 + (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

                         )40(
بودجه دولت از طريق ماليات گيري تأمين مالي خواهد شد:

(37)                                                       𝑤𝑤1 = (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 
(38)                         𝑤𝑤2 = (1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 =

(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 
(39)                                                                             𝑟𝑟1𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌1 
(40)                                                                    𝑟𝑟2𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌2 

 خواهد شد: يمال نيمأت يريگاتيق ماليبودجه دولت از طر

(41)                   𝐵𝐵1 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝑟𝑟1𝐾𝐾 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 =
(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 

(42)                                   𝐺𝐺 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝐵𝐵1 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

(43)                                       𝐵𝐵2 = (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑟𝑟2𝐾𝐾 = (𝑡𝑡2 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙((1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

ن يا يرو به عقب حل شود. برا يق القايد از طريا با اطالعات کامل است و بايشده بازهم از نوع پوفيتعر يباز
از  کدامچيهرسد، يان ميبه پاا يدنان دوره دوم ياز دوره دوم شروع کرد. از آنجا که در پارا ل يد تحليمقصود با

از آنجا شود.  يعموم يصرف کاالها تا بگذارند يبودجه دولت باق عنوانبه را  يزيچ تا ندارند يازهيگران انگيباز
م طلب خواهند کرد و يپرداخت مستق عنوانبه همه بودجه دولت را آنها  دهند،يکه فقرا حرکت اول را انجام م

 م داشت:يخواه جهيدرنت. شتنخواهند گذا يثروتمندان باق ييجورانت يبرا يزيچ

(44)                                                                                     𝜑𝜑2 = 1 
(45)                                                                                     𝜌𝜌2 = 0 
(46)                                                                                     𝐺𝐺2 = 0 

ن يد به خاطر داشت که در ايباشود. يات در دوره دوم از محل حداکثرکردن درآمد فقرا حاصل مينرخ مال
از شود. يحذف م يريگتقشود و در مشيمفروض و ثابت فرض م يات در دوره اول مقداري، نرخ ماليحداکثرساز

 :آيدبه دست مي (47)جه ي، نتدر دوره دوم ياتيب ماليفقرا نسبت به ضر کل درآمد يريگاز مشتق رواين

𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2
= (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 + (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

(37)                                                       𝑤𝑤1 = (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 
(38)                         𝑤𝑤2 = (1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 =

(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 
(39)                                                                             𝑟𝑟1𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌1 
(40)                                                                    𝑟𝑟2𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌2 

 خواهد شد: يمال نيمأت يريگاتيق ماليبودجه دولت از طر

(41)                   𝐵𝐵1 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝑟𝑟1𝐾𝐾 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 =
(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 

(42)                                   𝐺𝐺 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝐵𝐵1 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

(43)                                       𝐵𝐵2 = (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑟𝑟2𝐾𝐾 = (𝑡𝑡2 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙((1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

ن يا يرو به عقب حل شود. برا يق القايد از طريا با اطالعات کامل است و بايشده بازهم از نوع پوفيتعر يباز
از  کدامچيهرسد، يان ميبه پاا يدنان دوره دوم ياز دوره دوم شروع کرد. از آنجا که در پارا ل يد تحليمقصود با

از آنجا شود.  يعموم يصرف کاالها تا بگذارند يبودجه دولت باق عنوانبه را  يزيچ تا ندارند يازهيگران انگيباز
م طلب خواهند کرد و يپرداخت مستق عنوانبه همه بودجه دولت را آنها  دهند،يکه فقرا حرکت اول را انجام م

 م داشت:يخواه جهيدرنت. شتنخواهند گذا يثروتمندان باق ييجورانت يبرا يزيچ

(44)                                                                                     𝜑𝜑2 = 1 
(45)                                                                                     𝜌𝜌2 = 0 
(46)                                                                                     𝐺𝐺2 = 0 

ن يد به خاطر داشت که در ايباشود. يات در دوره دوم از محل حداکثرکردن درآمد فقرا حاصل مينرخ مال
از شود. يحذف م يريگتقشود و در مشيمفروض و ثابت فرض م يات در دوره اول مقداري، نرخ ماليحداکثرساز

 :آيدبه دست مي (47)جه ي، نتدر دوره دوم ياتيب ماليفقرا نسبت به ضر کل درآمد يريگاز مشتق رواين

𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2
= (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 + (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

            )41(

(37)                                                       𝑤𝑤1 = (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 
(38)                         𝑤𝑤2 = (1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 =

(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 
(39)                                                                             𝑟𝑟1𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌1 
(40)                                                                    𝑟𝑟2𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌2 

 خواهد شد: يمال نيمأت يريگاتيق ماليبودجه دولت از طر

(41)                   𝐵𝐵1 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝑟𝑟1𝐾𝐾 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 =
(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 

(42)                                   𝐺𝐺 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝐵𝐵1 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

(43)                                       𝐵𝐵2 = (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑟𝑟2𝐾𝐾 = (𝑡𝑡2 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙((1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

ن يا يرو به عقب حل شود. برا يق القايد از طريا با اطالعات کامل است و بايشده بازهم از نوع پوفيتعر يباز
از  کدامچيهرسد، يان ميبه پاا يدنان دوره دوم ياز دوره دوم شروع کرد. از آنجا که در پارا ل يد تحليمقصود با

از آنجا شود.  يعموم يصرف کاالها تا بگذارند يبودجه دولت باق عنوانبه را  يزيچ تا ندارند يازهيگران انگيباز
م طلب خواهند کرد و يپرداخت مستق عنوانبه همه بودجه دولت را آنها  دهند،يکه فقرا حرکت اول را انجام م

 م داشت:يخواه جهيدرنت. شتنخواهند گذا يثروتمندان باق ييجورانت يبرا يزيچ

(44)                                                                                     𝜑𝜑2 = 1 
(45)                                                                                     𝜌𝜌2 = 0 
(46)                                                                                     𝐺𝐺2 = 0 

ن يد به خاطر داشت که در ايباشود. يات در دوره دوم از محل حداکثرکردن درآمد فقرا حاصل مينرخ مال
از شود. يحذف م يريگتقشود و در مشيمفروض و ثابت فرض م يات در دوره اول مقداري، نرخ ماليحداکثرساز

 :آيدبه دست مي (47)جه ي، نتدر دوره دوم ياتيب ماليفقرا نسبت به ضر کل درآمد يريگاز مشتق رواين

𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2
= (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 + (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

(37)                                                       𝑤𝑤1 = (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 
(38)                         𝑤𝑤2 = (1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 =

(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 
(39)                                                                             𝑟𝑟1𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌1 
(40)                                                                    𝑟𝑟2𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌2 

 خواهد شد: يمال نيمأت يريگاتيق ماليبودجه دولت از طر

(41)                   𝐵𝐵1 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝑟𝑟1𝐾𝐾 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 =
(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 

(42)                                   𝐺𝐺 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝐵𝐵1 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

(43)                                       𝐵𝐵2 = (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑟𝑟2𝐾𝐾 = (𝑡𝑡2 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙((1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

ن يا يرو به عقب حل شود. برا يق القايد از طريا با اطالعات کامل است و بايشده بازهم از نوع پوفيتعر يباز
از  کدامچيهرسد، يان ميبه پاا يدنان دوره دوم ياز دوره دوم شروع کرد. از آنجا که در پارا ل يد تحليمقصود با

از آنجا شود.  يعموم يصرف کاالها تا بگذارند يبودجه دولت باق عنوانبه را  يزيچ تا ندارند يازهيگران انگيباز
م طلب خواهند کرد و يپرداخت مستق عنوانبه همه بودجه دولت را آنها  دهند،يکه فقرا حرکت اول را انجام م

 م داشت:يخواه جهيدرنت. شتنخواهند گذا يثروتمندان باق ييجورانت يبرا يزيچ

(44)                                                                                     𝜑𝜑2 = 1 
(45)                                                                                     𝜌𝜌2 = 0 
(46)                                                                                     𝐺𝐺2 = 0 

ن يد به خاطر داشت که در ايباشود. يات در دوره دوم از محل حداکثرکردن درآمد فقرا حاصل مينرخ مال
از شود. يحذف م يريگتقشود و در مشيمفروض و ثابت فرض م يات در دوره اول مقداري، نرخ ماليحداکثرساز

 :آيدبه دست مي (47)جه ي، نتدر دوره دوم ياتيب ماليفقرا نسبت به ضر کل درآمد يريگاز مشتق رواين

𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2
= (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 + (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

            )42(

(37)                                                       𝑤𝑤1 = (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 
(38)                         𝑤𝑤2 = (1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 =

(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 
(39)                                                                             𝑟𝑟1𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌1 
(40)                                                                    𝑟𝑟2𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌2 

 خواهد شد: يمال نيمأت يريگاتيق ماليبودجه دولت از طر

(41)                   𝐵𝐵1 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝑟𝑟1𝐾𝐾 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 =
(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 

(42)                                   𝐺𝐺 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝐵𝐵1 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

(43)                                       𝐵𝐵2 = (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑟𝑟2𝐾𝐾 = (𝑡𝑡2 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙((1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

ن يا يرو به عقب حل شود. برا يق القايد از طريا با اطالعات کامل است و بايشده بازهم از نوع پوفيتعر يباز
از  کدامچيهرسد، يان ميبه پاا يدنان دوره دوم ياز دوره دوم شروع کرد. از آنجا که در پارا ل يد تحليمقصود با

از آنجا شود.  يعموم يصرف کاالها تا بگذارند يبودجه دولت باق عنوانبه را  يزيچ تا ندارند يازهيگران انگيباز
م طلب خواهند کرد و يپرداخت مستق عنوانبه همه بودجه دولت را آنها  دهند،يکه فقرا حرکت اول را انجام م

 م داشت:يخواه جهيدرنت. شتنخواهند گذا يثروتمندان باق ييجورانت يبرا يزيچ

(44)                                                                                     𝜑𝜑2 = 1 
(45)                                                                                     𝜌𝜌2 = 0 
(46)                                                                                     𝐺𝐺2 = 0 

ن يد به خاطر داشت که در ايباشود. يات در دوره دوم از محل حداکثرکردن درآمد فقرا حاصل مينرخ مال
از شود. يحذف م يريگتقشود و در مشيمفروض و ثابت فرض م يات در دوره اول مقداري، نرخ ماليحداکثرساز

 :آيدبه دست مي (47)جه ي، نتدر دوره دوم ياتيب ماليفقرا نسبت به ضر کل درآمد يريگاز مشتق رواين

𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2
= (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 + (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

(37)                                                       𝑤𝑤1 = (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 
(38)                         𝑤𝑤2 = (1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 =

(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 
(39)                                                                             𝑟𝑟1𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌1 
(40)                                                                    𝑟𝑟2𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌2 

 خواهد شد: يمال نيمأت يريگاتيق ماليبودجه دولت از طر

(41)                   𝐵𝐵1 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝑟𝑟1𝐾𝐾 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 =
(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 

(42)                                   𝐺𝐺 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝐵𝐵1 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

(43)                                       𝐵𝐵2 = (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑟𝑟2𝐾𝐾 = (𝑡𝑡2 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙((1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

ن يا يرو به عقب حل شود. برا يق القايد از طريا با اطالعات کامل است و بايشده بازهم از نوع پوفيتعر يباز
از  کدامچيهرسد، يان ميبه پاا يدنان دوره دوم ياز دوره دوم شروع کرد. از آنجا که در پارا ل يد تحليمقصود با

از آنجا شود.  يعموم يصرف کاالها تا بگذارند يبودجه دولت باق عنوانبه را  يزيچ تا ندارند يازهيگران انگيباز
م طلب خواهند کرد و يپرداخت مستق عنوانبه همه بودجه دولت را آنها  دهند،يکه فقرا حرکت اول را انجام م

 م داشت:يخواه جهيدرنت. شتنخواهند گذا يثروتمندان باق ييجورانت يبرا يزيچ

(44)                                                                                     𝜑𝜑2 = 1 
(45)                                                                                     𝜌𝜌2 = 0 
(46)                                                                                     𝐺𝐺2 = 0 

ن يد به خاطر داشت که در ايباشود. يات در دوره دوم از محل حداکثرکردن درآمد فقرا حاصل مينرخ مال
از شود. يحذف م يريگتقشود و در مشيمفروض و ثابت فرض م يات در دوره اول مقداري، نرخ ماليحداکثرساز

 :آيدبه دست مي (47)جه ي، نتدر دوره دوم ياتيب ماليفقرا نسبت به ضر کل درآمد يريگاز مشتق رواين

𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2
= (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 + (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

                        )43(

(37)                                                       𝑤𝑤1 = (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 
(38)                         𝑤𝑤2 = (1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 =

(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 
(39)                                                                             𝑟𝑟1𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌1 
(40)                                                                    𝑟𝑟2𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌2 

 خواهد شد: يمال نيمأت يريگاتيق ماليبودجه دولت از طر

(41)                   𝐵𝐵1 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝑟𝑟1𝐾𝐾 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 =
(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 

(42)                                   𝐺𝐺 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝐵𝐵1 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

(43)                                       𝐵𝐵2 = (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑟𝑟2𝐾𝐾 = (𝑡𝑡2 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙((1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

ن يا يرو به عقب حل شود. برا يق القايد از طريا با اطالعات کامل است و بايشده بازهم از نوع پوفيتعر يباز
از  کدامچيهرسد، يان ميبه پاا يدنان دوره دوم ياز دوره دوم شروع کرد. از آنجا که در پارا ل يد تحليمقصود با

از آنجا شود.  يعموم يصرف کاالها تا بگذارند يبودجه دولت باق عنوانبه را  يزيچ تا ندارند يازهيگران انگيباز
م طلب خواهند کرد و يپرداخت مستق عنوانبه همه بودجه دولت را آنها  دهند،يکه فقرا حرکت اول را انجام م

 م داشت:يخواه جهيدرنت. شتنخواهند گذا يثروتمندان باق ييجورانت يبرا يزيچ

(44)                                                                                     𝜑𝜑2 = 1 
(45)                                                                                     𝜌𝜌2 = 0 
(46)                                                                                     𝐺𝐺2 = 0 

ن يد به خاطر داشت که در ايباشود. يات در دوره دوم از محل حداکثرکردن درآمد فقرا حاصل مينرخ مال
از شود. يحذف م يريگتقشود و در مشيمفروض و ثابت فرض م يات در دوره اول مقداري، نرخ ماليحداکثرساز

 :آيدبه دست مي (47)جه ي، نتدر دوره دوم ياتيب ماليفقرا نسبت به ضر کل درآمد يريگاز مشتق رواين

𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2
= (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 + (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

     

(37)                                                       𝑤𝑤1 = (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 
(38)                         𝑤𝑤2 = (1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 =

(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 
(39)                                                                             𝑟𝑟1𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌1 
(40)                                                                    𝑟𝑟2𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌2 

 خواهد شد: يمال نيمأت يريگاتيق ماليبودجه دولت از طر

(41)                   𝐵𝐵1 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝑟𝑟1𝐾𝐾 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 =
(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 

(42)                                   𝐺𝐺 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝐵𝐵1 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

(43)                                       𝐵𝐵2 = (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑟𝑟2𝐾𝐾 = (𝑡𝑡2 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙((1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

ن يا يرو به عقب حل شود. برا يق القايد از طريا با اطالعات کامل است و بايشده بازهم از نوع پوفيتعر يباز
از  کدامچيهرسد، يان ميبه پاا يدنان دوره دوم ياز دوره دوم شروع کرد. از آنجا که در پارا ل يد تحليمقصود با

از آنجا شود.  يعموم يصرف کاالها تا بگذارند يبودجه دولت باق عنوانبه را  يزيچ تا ندارند يازهيگران انگيباز
م طلب خواهند کرد و يپرداخت مستق عنوانبه همه بودجه دولت را آنها  دهند،يکه فقرا حرکت اول را انجام م

 م داشت:يخواه جهيدرنت. شتنخواهند گذا يثروتمندان باق ييجورانت يبرا يزيچ

(44)                                                                                     𝜑𝜑2 = 1 
(45)                                                                                     𝜌𝜌2 = 0 
(46)                                                                                     𝐺𝐺2 = 0 

ن يد به خاطر داشت که در ايباشود. يات در دوره دوم از محل حداکثرکردن درآمد فقرا حاصل مينرخ مال
از شود. يحذف م يريگتقشود و در مشيمفروض و ثابت فرض م يات در دوره اول مقداري، نرخ ماليحداکثرساز

 :آيدبه دست مي (47)جه ي، نتدر دوره دوم ياتيب ماليفقرا نسبت به ضر کل درآمد يريگاز مشتق رواين

𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2
= (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 + (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

          

بازي تعريف شده بازهم از نوع پويا با اطالعات کامل است و بايد از طريق القاي رو به عقب حل 
شود. براي اين مقصود بايد تحليل را از دوره دوم شروع کرد. از آنجا که در پايان دوره دوم دنيا به 
پايان مي رسد، هيچ کدام از بازيگران انگيزه اي ندارند تا چيزي را به عنوان بودجه دولت باقي بگذارند 
تا صرف کاالهاي عمومي شود. از آنجا که فقرا حرکت اول را انجام مي دهند، آنها همه بودجه دولت 
را به عنوان پرداخت مستقيم طلب خواهند کرد و چيزي براي رانت جويي ثروتمندان باقي نخواهند 

گذاشت. درنتيجه خواهيم داشت:
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(37)                                                       𝑤𝑤1 = (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 
(38)                         𝑤𝑤2 = (1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 =

(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 
(39)                                                                             𝑟𝑟1𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌1 
(40)                                                                    𝑟𝑟2𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌2 

 خواهد شد: يمال نيمأت يريگاتيق ماليبودجه دولت از طر

(41)                   𝐵𝐵1 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝑟𝑟1𝐾𝐾 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 =
(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 

(42)                                   𝐺𝐺 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝐵𝐵1 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

(43)                                       𝐵𝐵2 = (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑟𝑟2𝐾𝐾 = (𝑡𝑡2 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙((1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

ن يا يرو به عقب حل شود. برا يق القايد از طريا با اطالعات کامل است و بايشده بازهم از نوع پوفيتعر يباز
از  کدامچيهرسد، يان ميبه پاا يدنان دوره دوم ياز دوره دوم شروع کرد. از آنجا که در پارا ل يد تحليمقصود با

از آنجا شود.  يعموم يصرف کاالها تا بگذارند يبودجه دولت باق عنوانبه را  يزيچ تا ندارند يازهيگران انگيباز
م طلب خواهند کرد و يپرداخت مستق عنوانبه همه بودجه دولت را آنها  دهند،يکه فقرا حرکت اول را انجام م

 م داشت:يخواه جهيدرنت. شتنخواهند گذا يثروتمندان باق ييجورانت يبرا يزيچ

(44)                                                                                     𝜑𝜑2 = 1 
(45)                                                                                     𝜌𝜌2 = 0 
(46)                                                                                     𝐺𝐺2 = 0 

ن يد به خاطر داشت که در ايباشود. يات در دوره دوم از محل حداکثرکردن درآمد فقرا حاصل مينرخ مال
از شود. يحذف م يريگتقشود و در مشيمفروض و ثابت فرض م يات در دوره اول مقداري، نرخ ماليحداکثرساز

 :آيدبه دست مي (47)جه ي، نتدر دوره دوم ياتيب ماليفقرا نسبت به ضر کل درآمد يريگاز مشتق رواين

𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2
= (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 + (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

                       )44(

(37)                                                       𝑤𝑤1 = (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 
(38)                         𝑤𝑤2 = (1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 =

(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 
(39)                                                                             𝑟𝑟1𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌1 
(40)                                                                    𝑟𝑟2𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌2 

 خواهد شد: يمال نيمأت يريگاتيق ماليبودجه دولت از طر

(41)                   𝐵𝐵1 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝑟𝑟1𝐾𝐾 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 =
(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 

(42)                                   𝐺𝐺 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝐵𝐵1 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

(43)                                       𝐵𝐵2 = (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑟𝑟2𝐾𝐾 = (𝑡𝑡2 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙((1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

ن يا يرو به عقب حل شود. برا يق القايد از طريا با اطالعات کامل است و بايشده بازهم از نوع پوفيتعر يباز
از  کدامچيهرسد، يان ميبه پاا يدنان دوره دوم ياز دوره دوم شروع کرد. از آنجا که در پارا ل يد تحليمقصود با

از آنجا شود.  يعموم يصرف کاالها تا بگذارند يبودجه دولت باق عنوانبه را  يزيچ تا ندارند يازهيگران انگيباز
م طلب خواهند کرد و يپرداخت مستق عنوانبه همه بودجه دولت را آنها  دهند،يکه فقرا حرکت اول را انجام م

 م داشت:يخواه جهيدرنت. شتنخواهند گذا يثروتمندان باق ييجورانت يبرا يزيچ

(44)                                                                                     𝜑𝜑2 = 1 
(45)                                                                                     𝜌𝜌2 = 0 
(46)                                                                                     𝐺𝐺2 = 0 

ن يد به خاطر داشت که در ايباشود. يات در دوره دوم از محل حداکثرکردن درآمد فقرا حاصل مينرخ مال
از شود. يحذف م يريگتقشود و در مشيمفروض و ثابت فرض م يات در دوره اول مقداري، نرخ ماليحداکثرساز

 :آيدبه دست مي (47)جه ي، نتدر دوره دوم ياتيب ماليفقرا نسبت به ضر کل درآمد يريگاز مشتق رواين

𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2
= (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 + (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

                        )45(

(37)                                                       𝑤𝑤1 = (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 
(38)                         𝑤𝑤2 = (1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 =

(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 
(39)                                                                             𝑟𝑟1𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌1 
(40)                                                                    𝑟𝑟2𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌2 

 خواهد شد: يمال نيمأت يريگاتيق ماليبودجه دولت از طر

(41)                   𝐵𝐵1 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝑟𝑟1𝐾𝐾 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 =
(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 

(42)                                   𝐺𝐺 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝐵𝐵1 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

(43)                                       𝐵𝐵2 = (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑟𝑟2𝐾𝐾 = (𝑡𝑡2 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙((1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

ن يا يرو به عقب حل شود. برا يق القايد از طريا با اطالعات کامل است و بايشده بازهم از نوع پوفيتعر يباز
از  کدامچيهرسد، يان ميبه پاا يدنان دوره دوم ياز دوره دوم شروع کرد. از آنجا که در پارا ل يد تحليمقصود با

از آنجا شود.  يعموم يصرف کاالها تا بگذارند يبودجه دولت باق عنوانبه را  يزيچ تا ندارند يازهيگران انگيباز
م طلب خواهند کرد و يپرداخت مستق عنوانبه همه بودجه دولت را آنها  دهند،يکه فقرا حرکت اول را انجام م

 م داشت:يخواه جهيدرنت. شتنخواهند گذا يثروتمندان باق ييجورانت يبرا يزيچ

(44)                                                                                     𝜑𝜑2 = 1 
(45)                                                                                     𝜌𝜌2 = 0 
(46)                                                                                     𝐺𝐺2 = 0 

ن يد به خاطر داشت که در ايباشود. يات در دوره دوم از محل حداکثرکردن درآمد فقرا حاصل مينرخ مال
از شود. يحذف م يريگتقشود و در مشيمفروض و ثابت فرض م يات در دوره اول مقداري، نرخ ماليحداکثرساز

 :آيدبه دست مي (47)جه ي، نتدر دوره دوم ياتيب ماليفقرا نسبت به ضر کل درآمد يريگاز مشتق رواين

𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2
= (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 + (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

                         )46(
نرخ ماليات در دوره دوم از محل حداکثرکردن درآمد فقرا حاصل مي شود. بايد به خاطر داشت که 
در اين حداکثرسازي، نرخ ماليات در دوره اول مقداري مفروض و ثابت فرض مي شود و در مشتق گيري 
حذف مي شود. از اين رو از مشتق گيري کل درآمد فقرا نسبت به ضريب مالياتي در دوره دوم، نتيجه 

)47( به دست مي آيد:

(37)                                                       𝑤𝑤1 = (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 
(38)                         𝑤𝑤2 = (1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 =

(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 
(39)                                                                             𝑟𝑟1𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌1 
(40)                                                                    𝑟𝑟2𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌2 

 خواهد شد: يمال نيمأت يريگاتيق ماليبودجه دولت از طر

(41)                   𝐵𝐵1 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝑟𝑟1𝐾𝐾 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 =
(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 

(42)                                   𝐺𝐺 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝐵𝐵1 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

(43)                                       𝐵𝐵2 = (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑟𝑟2𝐾𝐾 = (𝑡𝑡2 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙((1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

ن يا يرو به عقب حل شود. برا يق القايد از طريا با اطالعات کامل است و بايشده بازهم از نوع پوفيتعر يباز
از  کدامچيهرسد، يان ميبه پاا يدنان دوره دوم ياز دوره دوم شروع کرد. از آنجا که در پارا ل يد تحليمقصود با

از آنجا شود.  يعموم يصرف کاالها تا بگذارند يبودجه دولت باق عنوانبه را  يزيچ تا ندارند يازهيگران انگيباز
م طلب خواهند کرد و يپرداخت مستق عنوانبه همه بودجه دولت را آنها  دهند،يکه فقرا حرکت اول را انجام م

 م داشت:يخواه جهيدرنت. شتنخواهند گذا يثروتمندان باق ييجورانت يبرا يزيچ

(44)                                                                                     𝜑𝜑2 = 1 
(45)                                                                                     𝜌𝜌2 = 0 
(46)                                                                                     𝐺𝐺2 = 0 

ن يد به خاطر داشت که در ايباشود. يات در دوره دوم از محل حداکثرکردن درآمد فقرا حاصل مينرخ مال
از شود. يحذف م يريگشود و در مشتقيمفروض و ثابت فرض م يات در دوره اول مقداري، نرخ ماليحداکثرساز

 :آيدبه دست مي (47)جه ي، نتدر دوره دوم ياتيب ماليفقرا نسبت به ضر کل درآمد يريگاز مشتق رواين

𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2
= (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 + (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

              

(37)                                                       𝑤𝑤1 = (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 
(38)                         𝑤𝑤2 = (1 − 𝛼𝛼)𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 = (1 − 𝛼𝛼)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 =

(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 
(39)                                                                             𝑟𝑟1𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌1 
(40)                                                                    𝑟𝑟2𝐾𝐾 = 𝛼𝛼𝐴𝐴(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑌𝑌2 

 خواهد شد: يمال نيمأت يريگاتيق ماليبودجه دولت از طر

(41)                   𝐵𝐵1 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝑟𝑟1𝐾𝐾 = (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 =
(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 

(42)                                   𝐺𝐺 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝐵𝐵1 = (1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

(43)                                       𝐵𝐵2 = (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑟𝑟2𝐾𝐾 = (𝑡𝑡2 −
𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐺𝐺)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙((1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼)𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
= (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2 

ن يا يرو به عقب حل شود. برا يق القايد از طريا با اطالعات کامل است و بايشده بازهم از نوع پوفيتعر يباز
از  کدامچيهرسد، يان ميبه پاا يدنان دوره دوم ياز دوره دوم شروع کرد. از آنجا که در پارا ل يد تحليمقصود با

از آنجا شود.  يعموم يصرف کاالها تا بگذارند يبودجه دولت باق عنوانبه را  يزيچ تا ندارند يازهيگران انگيباز
م طلب خواهند کرد و يپرداخت مستق عنوانبه همه بودجه دولت را آنها  دهند،يکه فقرا حرکت اول را انجام م

 م داشت:يخواه جهيدرنت. شتنخواهند گذا يثروتمندان باق ييجورانت يبرا يزيچ

(44)                                                                                     𝜑𝜑2 = 1 
(45)                                                                                     𝜌𝜌2 = 0 
(46)                                                                                     𝐺𝐺2 = 0 

ن يد به خاطر داشت که در ايباشود. يات در دوره دوم از محل حداکثرکردن درآمد فقرا حاصل مينرخ مال
از شود. يحذف م يريگشود و در مشتقيمفروض و ثابت فرض م يات در دوره اول مقداري، نرخ ماليحداکثرساز

 :آيدبه دست مي (47)جه ي، نتدر دوره دوم ياتيب ماليفقرا نسبت به ضر کل درآمد يريگاز مشتق رواين

𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2
= (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝑌𝑌1 + (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼𝑌𝑌2      

(47)                            𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝
𝜕𝜕𝑡𝑡2

= 0 → (1 − 𝐶𝐶′(𝑡𝑡2)) = 0 → 𝑡𝑡2 = 𝐶𝐶′−1(1) 

از ثروتمندان اخذ کرد.  يريگاتيمال يهانهيتوان با لحاظ هزياست که م ياتيدهنده حداکثر مالمقدار، نشانن يا
د که يجه رسين نتيتوان به اين استدالل ميبا همالفر است.  يمعادل نقطه حداکثر در منحن اصطالحًان مقدار، يا

ها فقرا يکراسوگر، از آنجا که در دميشد. به عبارت دن خواهد يين مقدار تعيز در هميات در دوره اول نينرخ مال
ع آن يد و بعد بر سر نحوه توزممکن بزرگ کنن يجا تا ک بودجه دولت رايک تا کننديدست باال را دارند، تالش م

 کنند.يبا ثروتمندان رقابت م

(48)                                𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝
𝜕𝜕𝑡𝑡1

= 0 → (1 − 𝐶𝐶′(𝑡𝑡1)) = 0 → 𝑡𝑡1 = 𝐶𝐶′−1(1) 

رو به عقب استفاده  يالقاروش از گر يک بار ديد ين مقصود بايا يبرارسد. يم 𝜌𝜌1و  𝜑𝜑1ن ييبه تعحال نوبت 
 کنند.يخود را حداکثر م يادورهکرد. در ابتدا ثروتمندان درآمد دو

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑌𝑌𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡1) + 𝑁𝑁𝑁𝑁1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡2) + 𝑁𝑁𝑁𝑁2 

(49)                = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡1) + (𝜌𝜌𝐵𝐵1 −
ℎ𝜌𝜌2
2 𝐵𝐵1) + 𝛼𝛼 log((1 − 𝜑𝜑 −

𝜌𝜌)𝐵𝐵1)𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) + 0 

 در واقع( آمده و 50در عبارت )شود که يمشخص م ρنسبت به  (49عبارت ) يريگشرط مرتبه اول از مشتق
 بع واکنش ثروتمندان است.تا

𝜕𝜕𝑌𝑌𝑟𝑟

𝜕𝜕𝜌𝜌 = (1 − 𝜌𝜌ℎ)𝐵𝐵1 −
1

(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝐵𝐵1𝛼𝛼𝛼𝛼
𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) = 0 

(50)                                        (1 − 𝜌𝜌ℎ)(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) 

به  يادورهکي الگوياست که در  يبع واکنشتا مشابه قًايدقبع واکنش تا نيشود، ايکه مالحظه م گونههمان
 ز مشابه خواهد بود:يعتًا جواب حاصل از حل آن نيآمد و طب دست

(51)                               𝜌𝜌 =
((1+𝜑𝜑)ℎ+1)+√((𝜑𝜑−1)ℎ+1)2+4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡2)𝐾𝐾

𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
𝐵𝐵1

2ℎ 

(52)                                                                                −1 < 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 < 0 

(53)                                                                                             𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕ℎ < 0 

                      )47(

از  ماليات گيري  هزينه هاي  لحاظ  با  مي توان  که  است  مالياتي  حداکثر  نشان دهنده  مقدار،  اين 
ثروتمندان اخذ کرد. اين مقدار، اصطالحًا معادل نقطه حداکثر در منحني الفر است. با همين استدالل 
مي توان به اين نتيجه رسيد که نرخ ماليات در دوره اول نيز در همين مقدار تعيين خواهد شد. به 
عبارت ديگر، از آنجا که در دموکراسي ها فقرا دست باال را دارند، تالش مي کنند تا کيک بودجه دولت 

را تا جاي ممکن بزرگ کنند و بعد بر سر نحوه توزيع آن با ثروتمندان رقابت مي کنند.

(47)                            𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝
𝜕𝜕𝑡𝑡2

= 0 → (1 − 𝐶𝐶′(𝑡𝑡2)) = 0 → 𝑡𝑡2 = 𝐶𝐶′−1(1) 

از ثروتمندان اخذ کرد.  يريگاتيمال يهانهيتوان با لحاظ هزياست که م ياتيدهنده حداکثر مالمقدار، نشانن يا
د که يجه رسين نتيتوان به اين استدالل ميبا همالفر است.  يمعادل نقطه حداکثر در منحن اصطالحًان مقدار، يا

ها فقرا يکراسوگر، از آنجا که در دميشد. به عبارت دن خواهد يين مقدار تعيز در هميات در دوره اول نينرخ مال
ع آن يد و بعد بر سر نحوه توزممکن بزرگ کنن يجا تا ک بودجه دولت رايک تا کننديدست باال را دارند، تالش م

 کنند.يبا ثروتمندان رقابت م

(48)                                𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝
𝜕𝜕𝑡𝑡1

= 0 → (1 − 𝐶𝐶′(𝑡𝑡1)) = 0 → 𝑡𝑡1 = 𝐶𝐶′−1(1) 

رو به عقب استفاده  يالقاروش از گر يک بار ديد ين مقصود بايا يبرارسد. يم 𝜌𝜌1و  𝜑𝜑1ن ييبه تعحال نوبت 
 کنند.يخود را حداکثر م يادورهکرد. در ابتدا ثروتمندان درآمد دو

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑌𝑌𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡1) + 𝑁𝑁𝑁𝑁1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡2) + 𝑁𝑁𝑁𝑁2 

(49)                = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡1) + (𝜌𝜌𝐵𝐵1 −
ℎ𝜌𝜌2
2 𝐵𝐵1) + 𝛼𝛼 log((1 − 𝜑𝜑 −

𝜌𝜌)𝐵𝐵1)𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) + 0 

 در واقع( آمده و 50در عبارت )شود که يمشخص م ρنسبت به  (49عبارت ) يريگشرط مرتبه اول از مشتق
 بع واکنش ثروتمندان است.تا

𝜕𝜕𝑌𝑌𝑟𝑟

𝜕𝜕𝜌𝜌 = (1 − 𝜌𝜌ℎ)𝐵𝐵1 −
1

(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝐵𝐵1𝛼𝛼𝛼𝛼
𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) = 0 

(50)                                        (1 − 𝜌𝜌ℎ)(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) 

به  يادورهکي الگوياست که در  يبع واکنشتا مشابه قًايدقبع واکنش تا نيشود، ايکه مالحظه م گونههمان
 ز مشابه خواهد بود:يعتًا جواب حاصل از حل آن نيآمد و طب دست

(51)                               𝜌𝜌 =
((1+𝜑𝜑)ℎ+1)+√((𝜑𝜑−1)ℎ+1)2+4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡2)𝐾𝐾

𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
𝐵𝐵1

2ℎ 

(52)                                                                                −1 < 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 < 0 

(53)                                                                                             𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕ℎ < 0 

              )48(

 مي رسد. براي اين مقصود بايد يک بار ديگر از روش القاي رو به 

(47)                            𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝

𝜕𝜕𝑡𝑡2
= 0 → (1 − 𝐶𝐶′(𝑡𝑡2)) = 0 → 𝑡𝑡2 = 𝐶𝐶′−1(1) 

از ثروتمندان اخذ کرد.  يريگاتيمال يهانهيتوان با لحاظ هزياست که م ياتيدهنده حداکثر مالن مقدار، نشانيا
د که يجه رسين نتيه اتوان بين استدالل ميبا همالفر است.  يمعادل نقطه حداکثر در منحن اصطالحًان مقدار، يا

ها فقرا يکراسوگر، از آنجا که در دمين خواهد شد. به عبارت ديين مقدار تعيز در هميات در دوره اول نينرخ مال
ع آن يد و بعد بر سر نحوه توزممکن بزرگ کنن يجا تا ک بودجه دولت رايک تا کننديدست باال را دارند، تالش م

 کنند.يبا ثروتمندان رقابت م

(48)                                𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝

𝜕𝜕𝑡𝑡1
= 0 → (1 − 𝐶𝐶′(𝑡𝑡1)) = 0 → 𝑡𝑡1 = 𝐶𝐶′−1(1) 

رو به عقب استفاده  يالقاروش از گر يک بار ديد ين مقصود بايا يبرارسد. يم 𝜌𝜌1و  𝜑𝜑1ن ييحال نوبت به تع
 کنند.يخود را حداکثر م يادورهکرد. در ابتدا ثروتمندان درآمد دو

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑌𝑌𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡1) + 𝑁𝑁𝑁𝑁1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡2) + 𝑁𝑁𝑁𝑁2 

(49)                = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡1) + (𝜌𝜌𝐵𝐵1 − ℎ𝜌𝜌2

2 𝐵𝐵1) + 𝛼𝛼 log((1 − 𝜑𝜑 −
𝜌𝜌)𝐵𝐵1) 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) + 0 

 در واقع( آمده و 50در عبارت )که  شوديمشخص م ρنسبت به  (49عبارت ) يريگشرط مرتبه اول از مشتق
 بع واکنش ثروتمندان است.تا

𝜕𝜕𝑌𝑌𝑟𝑟

𝜕𝜕𝜌𝜌 = (1 − 𝜌𝜌ℎ)𝐵𝐵1 − 1
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) 𝐵𝐵1𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) = 0 

(50)                                        (1 − 𝜌𝜌ℎ)(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) 

به  يادورهکي الگوياست که در  يبع واکنشتا مشابه قًايدقبع واکنش تا نيشود، ايکه مالحظه م گونههمان
 ز مشابه خواهد بود:يعتًا جواب حاصل از حل آن نيآمد و طب دست

(51)                               𝜌𝜌 =
((1+𝜑𝜑)ℎ+1)+√((𝜑𝜑−1)ℎ+1)2+4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡2)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

𝐵𝐵1
2ℎ 

(52)                                                                                −1 < 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 < 0 

(53)                                                                                             𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕ℎ < 0 

 و 

(47)                            𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝

𝜕𝜕𝑡𝑡2
= 0 → (1 − 𝐶𝐶′(𝑡𝑡2)) = 0 → 𝑡𝑡2 = 𝐶𝐶′−1(1) 

از ثروتمندان اخذ کرد.  يريگاتيمال يهانهيتوان با لحاظ هزياست که م ياتيدهنده حداکثر مالن مقدار، نشانيا
د که يجه رسين نتيه اتوان بين استدالل ميبا همالفر است.  يمعادل نقطه حداکثر در منحن اصطالحًان مقدار، يا

ها فقرا يکراسوگر، از آنجا که در دمين خواهد شد. به عبارت ديين مقدار تعيز در هميات در دوره اول نينرخ مال
ع آن يد و بعد بر سر نحوه توزممکن بزرگ کنن يجا تا ک بودجه دولت رايک تا کننديدست باال را دارند، تالش م

 کنند.يبا ثروتمندان رقابت م

(48)                                𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝

𝜕𝜕𝑡𝑡1
= 0 → (1 − 𝐶𝐶′(𝑡𝑡1)) = 0 → 𝑡𝑡1 = 𝐶𝐶′−1(1) 

رو به عقب استفاده  يالقاروش از گر يک بار ديد ين مقصود بايا يبرارسد. يم 𝜌𝜌1و  𝜑𝜑1ن ييحال نوبت به تع
 کنند.يخود را حداکثر م يادورهکرد. در ابتدا ثروتمندان درآمد دو

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑌𝑌𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡1) + 𝑁𝑁𝑁𝑁1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡2) + 𝑁𝑁𝑁𝑁2 

(49)                = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡1) + (𝜌𝜌𝐵𝐵1 − ℎ𝜌𝜌2

2 𝐵𝐵1) + 𝛼𝛼 log((1 − 𝜑𝜑 −
𝜌𝜌)𝐵𝐵1) 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) + 0 

 در واقع( آمده و 50در عبارت )که  شوديمشخص م ρنسبت به  (49عبارت ) يريگشرط مرتبه اول از مشتق
 بع واکنش ثروتمندان است.تا

𝜕𝜕𝑌𝑌𝑟𝑟

𝜕𝜕𝜌𝜌 = (1 − 𝜌𝜌ℎ)𝐵𝐵1 − 1
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) 𝐵𝐵1𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) = 0 

(50)                                        (1 − 𝜌𝜌ℎ)(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) 

به  يادورهکي الگوياست که در  يبع واکنشتا مشابه قًايدقبع واکنش تا نيشود، ايکه مالحظه م گونههمان
 ز مشابه خواهد بود:يعتًا جواب حاصل از حل آن نيآمد و طب دست

(51)                               𝜌𝜌 =
((1+𝜑𝜑)ℎ+1)+√((𝜑𝜑−1)ℎ+1)2+4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡2)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

𝐵𝐵1
2ℎ 

(52)                                                                                −1 < 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 < 0 

(53)                                                                                             𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕ℎ < 0 

حال نوبت به تعيين 
عقب استفاده کرد. در ابتدا ثروتمندان درآمد دو دوره اي خود را حداکثر مي کنند.

(47)                            𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝
𝜕𝜕𝑡𝑡2

= 0 → (1 − 𝐶𝐶′(𝑡𝑡2)) = 0 → 𝑡𝑡2 = 𝐶𝐶′−1(1) 

از ثروتمندان اخذ کرد.  يريگاتيمال يهانهيتوان با لحاظ هزياست که م ياتيدهنده حداکثر مالمقدار، نشانن يا
د که يجه رسين نتيتوان به اين استدالل ميبا همالفر است.  يمعادل نقطه حداکثر در منحن اصطالحًان مقدار، يا

ها فقرا يکراسوگر، از آنجا که در دميشد. به عبارت دن خواهد يين مقدار تعيز در هميات در دوره اول نينرخ مال
ع آن يد و بعد بر سر نحوه توزممکن بزرگ کنن يجا تا ک بودجه دولت رايک تا کننديدست باال را دارند، تالش م

 کنند.يبا ثروتمندان رقابت م

(48)                                𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝
𝜕𝜕𝑡𝑡1

= 0 → (1 − 𝐶𝐶′(𝑡𝑡1)) = 0 → 𝑡𝑡1 = 𝐶𝐶′−1(1) 

رو به عقب استفاده  يالقاروش از گر يک بار ديد ين مقصود بايا يبرارسد. يم 𝜌𝜌1و  𝜑𝜑1ن ييبه تعحال نوبت 
 کنند.يخود را حداکثر م يادورهکرد. در ابتدا ثروتمندان درآمد دو

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑌𝑌𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡1) + 𝑁𝑁𝑁𝑁1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡2) + 𝑁𝑁𝑁𝑁2 

(49)                = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡1) + (𝜌𝜌𝐵𝐵1 −
ℎ𝜌𝜌2
2 𝐵𝐵1) + 𝛼𝛼 log((1 − 𝜑𝜑 −

𝜌𝜌)𝐵𝐵1)𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) + 0 

 در واقع( آمده و 50در عبارت )شود که يمشخص م ρنسبت به  (49عبارت ) يريگشرط مرتبه اول از مشتق
 بع واکنش ثروتمندان است.تا

𝜕𝜕𝑌𝑌𝑟𝑟

𝜕𝜕𝜌𝜌 = (1 − 𝜌𝜌ℎ)𝐵𝐵1 −
1

(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝐵𝐵1𝛼𝛼𝛼𝛼
𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) = 0 

(50)                                        (1 − 𝜌𝜌ℎ)(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) 

به  يادورهکي الگوياست که در  يبع واکنشتا مشابه قًايدقبع واکنش تا نيشود، ايکه مالحظه م گونههمان
 ز مشابه خواهد بود:يعتًا جواب حاصل از حل آن نيآمد و طب دست

(51)                               𝜌𝜌 =
((1+𝜑𝜑)ℎ+1)+√((𝜑𝜑−1)ℎ+1)2+4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡2)𝐾𝐾

𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
𝐵𝐵1

2ℎ 

(52)                                                                                −1 < 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 < 0 

(53)                                                                                             𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕ℎ < 0 

                            )49(

(47)                            𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝
𝜕𝜕𝑡𝑡2

= 0 → (1 − 𝐶𝐶′(𝑡𝑡2)) = 0 → 𝑡𝑡2 = 𝐶𝐶′−1(1) 

از ثروتمندان اخذ کرد.  يريگاتيمال يهانهيتوان با لحاظ هزياست که م ياتيدهنده حداکثر مالمقدار، نشانن يا
د که يجه رسين نتيتوان به اين استدالل ميبا همالفر است.  يمعادل نقطه حداکثر در منحن اصطالحًان مقدار، يا

ها فقرا يکراسوگر، از آنجا که در دميشد. به عبارت دن خواهد يين مقدار تعيز در هميات در دوره اول نينرخ مال
ع آن يد و بعد بر سر نحوه توزممکن بزرگ کنن يجا تا ک بودجه دولت رايک تا کننديدست باال را دارند، تالش م

 کنند.يبا ثروتمندان رقابت م

(48)                                𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝
𝜕𝜕𝑡𝑡1

= 0 → (1 − 𝐶𝐶′(𝑡𝑡1)) = 0 → 𝑡𝑡1 = 𝐶𝐶′−1(1) 

رو به عقب استفاده  يالقاروش از گر يک بار ديد ين مقصود بايا يبرارسد. يم 𝜌𝜌1و  𝜑𝜑1ن ييبه تعحال نوبت 
 کنند.يخود را حداکثر م يادورهکرد. در ابتدا ثروتمندان درآمد دو

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑌𝑌𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡1) + 𝑁𝑁𝑁𝑁1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡2) + 𝑁𝑁𝑁𝑁2 

(49)                = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡1) + (𝜌𝜌𝐵𝐵1 −
ℎ𝜌𝜌2
2 𝐵𝐵1) + 𝛼𝛼 log((1 − 𝜑𝜑 −

𝜌𝜌)𝐵𝐵1)𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) + 0 

 در واقع( آمده و 50در عبارت )شود که يمشخص م ρنسبت به  (49عبارت ) يريگشرط مرتبه اول از مشتق
 بع واکنش ثروتمندان است.تا

𝜕𝜕𝑌𝑌𝑟𝑟

𝜕𝜕𝜌𝜌 = (1 − 𝜌𝜌ℎ)𝐵𝐵1 −
1

(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝐵𝐵1𝛼𝛼𝛼𝛼
𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) = 0 

(50)                                        (1 − 𝜌𝜌ℎ)(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) 

به  يادورهکي الگوياست که در  يبع واکنشتا مشابه قًايدقبع واکنش تا نيشود، ايکه مالحظه م گونههمان
 ز مشابه خواهد بود:يعتًا جواب حاصل از حل آن نيآمد و طب دست

(51)                               𝜌𝜌 =
((1+𝜑𝜑)ℎ+1)+√((𝜑𝜑−1)ℎ+1)2+4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡2)𝐾𝐾

𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
𝐵𝐵1

2ℎ 

(52)                                                                                −1 < 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 < 0 

(53)                                                                                             𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕ℎ < 0 

                              

(47)                            𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝
𝜕𝜕𝑡𝑡2

= 0 → (1 − 𝐶𝐶′(𝑡𝑡2)) = 0 → 𝑡𝑡2 = 𝐶𝐶′−1(1) 

از ثروتمندان اخذ کرد.  يريگاتيمال يهانهيتوان با لحاظ هزياست که م ياتيدهنده حداکثر مالمقدار، نشانن يا
د که يجه رسين نتيتوان به اين استدالل ميبا همالفر است.  يمعادل نقطه حداکثر در منحن اصطالحًان مقدار، يا

ها فقرا يکراسوگر، از آنجا که در دميشد. به عبارت دن خواهد يين مقدار تعيز در هميات در دوره اول نينرخ مال
ع آن يد و بعد بر سر نحوه توزممکن بزرگ کنن يجا تا ک بودجه دولت رايک تا کننديدست باال را دارند، تالش م

 کنند.يبا ثروتمندان رقابت م

(48)                                𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝
𝜕𝜕𝑡𝑡1

= 0 → (1 − 𝐶𝐶′(𝑡𝑡1)) = 0 → 𝑡𝑡1 = 𝐶𝐶′−1(1) 

رو به عقب استفاده  يالقاروش از گر يک بار ديد ين مقصود بايا يبرارسد. يم 𝜌𝜌1و  𝜑𝜑1ن ييبه تعحال نوبت 
 کنند.يخود را حداکثر م يادورهکرد. در ابتدا ثروتمندان درآمد دو

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑌𝑌𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡1) + 𝑁𝑁𝑁𝑁1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡2) + 𝑁𝑁𝑁𝑁2 

(49)                = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡1) + (𝜌𝜌𝐵𝐵1 −
ℎ𝜌𝜌2
2 𝐵𝐵1) + 𝛼𝛼 log((1 − 𝜑𝜑 −

𝜌𝜌)𝐵𝐵1)𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) + 0 

 در واقع( آمده و 50در عبارت )شود که يمشخص م ρنسبت به  (49عبارت ) يريگشرط مرتبه اول از مشتق
 بع واکنش ثروتمندان است.تا

𝜕𝜕𝑌𝑌𝑟𝑟

𝜕𝜕𝜌𝜌 = (1 − 𝜌𝜌ℎ)𝐵𝐵1 −
1

(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝐵𝐵1𝛼𝛼𝛼𝛼
𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) = 0 

(50)                                        (1 − 𝜌𝜌ℎ)(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) 

به  يادورهکي الگوياست که در  يبع واکنشتا مشابه قًايدقبع واکنش تا نيشود، ايکه مالحظه م گونههمان
 ز مشابه خواهد بود:يعتًا جواب حاصل از حل آن نيآمد و طب دست

(51)                               𝜌𝜌 =
((1+𝜑𝜑)ℎ+1)+√((𝜑𝜑−1)ℎ+1)2+4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡2)𝐾𝐾

𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
𝐵𝐵1

2ℎ 

(52)                                                                                −1 < 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 < 0 

(53)                                                                                             𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕ℎ < 0 

(47)                            𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝
𝜕𝜕𝑡𝑡2

= 0 → (1 − 𝐶𝐶′(𝑡𝑡2)) = 0 → 𝑡𝑡2 = 𝐶𝐶′−1(1) 

از ثروتمندان اخذ کرد.  يريگاتيمال يهانهيتوان با لحاظ هزياست که م ياتيدهنده حداکثر مالمقدار، نشانن يا
د که يجه رسين نتيتوان به اين استدالل ميبا همالفر است.  يمعادل نقطه حداکثر در منحن اصطالحًان مقدار، يا

ها فقرا يکراسوگر، از آنجا که در دميشد. به عبارت دن خواهد يين مقدار تعيز در هميات در دوره اول نينرخ مال
ع آن يد و بعد بر سر نحوه توزممکن بزرگ کنن يجا تا ک بودجه دولت رايک تا کننديدست باال را دارند، تالش م

 کنند.يبا ثروتمندان رقابت م

(48)                                𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝
𝜕𝜕𝑡𝑡1

= 0 → (1 − 𝐶𝐶′(𝑡𝑡1)) = 0 → 𝑡𝑡1 = 𝐶𝐶′−1(1) 

رو به عقب استفاده  يالقاروش از گر يک بار ديد ين مقصود بايا يبرارسد. يم 𝜌𝜌1و  𝜑𝜑1ن ييبه تعحال نوبت 
 کنند.يخود را حداکثر م يادورهکرد. در ابتدا ثروتمندان درآمد دو

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑌𝑌𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡1) + 𝑁𝑁𝑁𝑁1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡2) + 𝑁𝑁𝑁𝑁2 

(49)                = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡1) + (𝜌𝜌𝐵𝐵1 −
ℎ𝜌𝜌2
2 𝐵𝐵1) + 𝛼𝛼 log((1 − 𝜑𝜑 −

𝜌𝜌)𝐵𝐵1)𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) + 0 

 در واقع( آمده و 50در عبارت )شود که يمشخص م ρنسبت به  (49عبارت ) يريگشرط مرتبه اول از مشتق
 بع واکنش ثروتمندان است.تا

𝜕𝜕𝑌𝑌𝑟𝑟

𝜕𝜕𝜌𝜌 = (1 − 𝜌𝜌ℎ)𝐵𝐵1 −
1

(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝐵𝐵1𝛼𝛼𝛼𝛼
𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) = 0 

(50)                                        (1 − 𝜌𝜌ℎ)(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) 

به  يادورهکي الگوياست که در  يبع واکنشتا مشابه قًايدقبع واکنش تا نيشود، ايکه مالحظه م گونههمان
 ز مشابه خواهد بود:يعتًا جواب حاصل از حل آن نيآمد و طب دست

(51)                               𝜌𝜌 =
((1+𝜑𝜑)ℎ+1)+√((𝜑𝜑−1)ℎ+1)2+4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡2)𝐾𝐾

𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
𝐵𝐵1

2ℎ 

(52)                                                                                −1 < 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 < 0 

(53)                                                                                             𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕ℎ < 0 

                      

 مشخص مي شود که در عبارت )50( 

(47)                            𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝
𝜕𝜕𝑡𝑡2

= 0 → (1 − 𝐶𝐶′(𝑡𝑡2)) = 0 → 𝑡𝑡2 = 𝐶𝐶′−1(1) 

از ثروتمندان اخذ کرد.  يريگاتيمال يهانهيتوان با لحاظ هزياست که م ياتيدهنده حداکثر مالمقدار، نشانن يا
د که يجه رسين نتيتوان به اين استدالل ميبا همالفر است.  يمعادل نقطه حداکثر در منحن اصطالحًان مقدار، يا

ها فقرا يکراسوگر، از آنجا که در دميشد. به عبارت دن خواهد يين مقدار تعيز در هميات در دوره اول نينرخ مال
ع آن يد و بعد بر سر نحوه توزممکن بزرگ کنن يجا تا ک بودجه دولت رايک تا کننديدست باال را دارند، تالش م

 کنند.يبا ثروتمندان رقابت م

(48)                                𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝
𝜕𝜕𝑡𝑡1

= 0 → (1 − 𝐶𝐶′(𝑡𝑡1)) = 0 → 𝑡𝑡1 = 𝐶𝐶′−1(1) 

رو به عقب استفاده  يالقاروش از گر يک بار ديد ين مقصود بايا يبرارسد. يم 𝜌𝜌1و  𝜑𝜑1ن ييبه تعحال نوبت 
 کنند.يخود را حداکثر م يادورهکرد. در ابتدا ثروتمندان درآمد دو

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑌𝑌𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡1) + 𝑁𝑁𝑁𝑁1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡2) + 𝑁𝑁𝑁𝑁2 

(49)                = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡1) + (𝜌𝜌𝐵𝐵1 −
ℎ𝜌𝜌2
2 𝐵𝐵1) + 𝛼𝛼 log((1 − 𝜑𝜑 −

𝜌𝜌)𝐵𝐵1)𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) + 0 

 در واقع( آمده و 50در عبارت )شود که يمشخص م ρنسبت به  (49عبارت ) يريگشرط مرتبه اول از مشتق
 بع واکنش ثروتمندان است.تا

𝜕𝜕𝑌𝑌𝑟𝑟

𝜕𝜕𝜌𝜌 = (1 − 𝜌𝜌ℎ)𝐵𝐵1 −
1

(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝐵𝐵1𝛼𝛼𝛼𝛼
𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) = 0 

(50)                                        (1 − 𝜌𝜌ℎ)(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) 

به  يادورهکي الگوياست که در  يبع واکنشتا مشابه قًايدقبع واکنش تا نيشود، ايکه مالحظه م گونههمان
 ز مشابه خواهد بود:يعتًا جواب حاصل از حل آن نيآمد و طب دست

(51)                               𝜌𝜌 =
((1+𝜑𝜑)ℎ+1)+√((𝜑𝜑−1)ℎ+1)2+4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡2)𝐾𝐾

𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
𝐵𝐵1

2ℎ 

(52)                                                                                −1 < 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 < 0 

(53)                                                                                             𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕ℎ < 0 

شرط مرتبه اول از مشتق گيري عبارت )49( نسبت به 
آمده و در واقع تابع واکنش ثروتمندان است.
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(47)                            𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝

𝜕𝜕𝑡𝑡2
= 0 → (1 − 𝐶𝐶′(𝑡𝑡2)) = 0 → 𝑡𝑡2 = 𝐶𝐶′−1(1) 

از ثروتمندان اخذ کرد.  يريگاتيمال يهانهيتوان با لحاظ هزياست که م ياتيدهنده حداکثر مالن مقدار، نشانيا
د که يجه رسين نتيه اتوان بين استدالل ميبا همالفر است.  يمعادل نقطه حداکثر در منحن اصطالحًان مقدار، يا

ها فقرا يکراسوگر، از آنجا که در دمين خواهد شد. به عبارت ديين مقدار تعيز در هميات در دوره اول نينرخ مال
ع آن يد و بعد بر سر نحوه توزممکن بزرگ کنن يجا تا ک بودجه دولت رايک تا کننديدست باال را دارند، تالش م

 کنند.يبا ثروتمندان رقابت م

(48)                                𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝

𝜕𝜕𝑡𝑡1
= 0 → (1 − 𝐶𝐶′(𝑡𝑡1)) = 0 → 𝑡𝑡1 = 𝐶𝐶′−1(1) 

رو به عقب استفاده  يالقاروش از گر يک بار ديد ين مقصود بايا يبرارسد. يم 𝜌𝜌1و  𝜑𝜑1ن ييحال نوبت به تع
 کنند.يخود را حداکثر م يادورهکرد. در ابتدا ثروتمندان درآمد دو

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑌𝑌𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡1) + 𝑁𝑁𝑁𝑁1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡2) + 𝑁𝑁𝑁𝑁2 

(49)                = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡1) + (𝜌𝜌𝐵𝐵1 − ℎ𝜌𝜌2

2 𝐵𝐵1) + 𝛼𝛼 log((1 − 𝜑𝜑 −
𝜌𝜌)𝐵𝐵1) 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) + 0 

 در واقع( آمده و 50در عبارت )که  شوديمشخص م ρنسبت به  (49عبارت ) يريگشرط مرتبه اول از مشتق
 بع واکنش ثروتمندان است.تا

𝜕𝜕𝑌𝑌𝑟𝑟

𝜕𝜕𝜌𝜌 = (1 − 𝜌𝜌ℎ)𝐵𝐵1 − 1
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) 𝐵𝐵1𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) = 0 

(50)                                        (1 − 𝜌𝜌ℎ)(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) 

به  يادورهکي الگوياست که در  يبع واکنشتا مشابه قًايدقبع واکنش تا نيشود، ايکه مالحظه م گونههمان
 ز مشابه خواهد بود:يعتًا جواب حاصل از حل آن نيآمد و طب دست

(51)                               𝜌𝜌 =
((1+𝜑𝜑)ℎ+1)+√((𝜑𝜑−1)ℎ+1)2+4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡2)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

𝐵𝐵1
2ℎ 

(52)                                                                                −1 < 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 < 0 

(53)                                                                                             𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕ℎ < 0 

                 )50(

(47)                            𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝

𝜕𝜕𝑡𝑡2
= 0 → (1 − 𝐶𝐶′(𝑡𝑡2)) = 0 → 𝑡𝑡2 = 𝐶𝐶′−1(1) 

از ثروتمندان اخذ کرد.  يريگاتيمال يهانهيتوان با لحاظ هزياست که م ياتيدهنده حداکثر مالن مقدار، نشانيا
د که يجه رسين نتيه اتوان بين استدالل ميبا همالفر است.  يمعادل نقطه حداکثر در منحن اصطالحًان مقدار، يا

ها فقرا يکراسوگر، از آنجا که در دمين خواهد شد. به عبارت ديين مقدار تعيز در هميات در دوره اول نينرخ مال
ع آن يد و بعد بر سر نحوه توزممکن بزرگ کنن يجا تا ک بودجه دولت رايک تا کننديدست باال را دارند، تالش م

 کنند.يبا ثروتمندان رقابت م

(48)                                𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝

𝜕𝜕𝑡𝑡1
= 0 → (1 − 𝐶𝐶′(𝑡𝑡1)) = 0 → 𝑡𝑡1 = 𝐶𝐶′−1(1) 

رو به عقب استفاده  يالقاروش از گر يک بار ديد ين مقصود بايا يبرارسد. يم 𝜌𝜌1و  𝜑𝜑1ن ييحال نوبت به تع
 کنند.يخود را حداکثر م يادورهکرد. در ابتدا ثروتمندان درآمد دو

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑌𝑌𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡1) + 𝑁𝑁𝑁𝑁1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡2) + 𝑁𝑁𝑁𝑁2 

(49)                = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡1) + (𝜌𝜌𝐵𝐵1 − ℎ𝜌𝜌2

2 𝐵𝐵1) + 𝛼𝛼 log((1 − 𝜑𝜑 −
𝜌𝜌)𝐵𝐵1) 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) + 0 

 در واقع( آمده و 50در عبارت )که  شوديمشخص م ρنسبت به  (49عبارت ) يريگشرط مرتبه اول از مشتق
 بع واکنش ثروتمندان است.تا

𝜕𝜕𝑌𝑌𝑟𝑟

𝜕𝜕𝜌𝜌 = (1 − 𝜌𝜌ℎ)𝐵𝐵1 − 1
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) 𝐵𝐵1𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) = 0 

(50)                                        (1 − 𝜌𝜌ℎ)(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) 

به  يادورهکي الگوياست که در  يبع واکنشتا مشابه قًايدقبع واکنش تا نيشود، ايکه مالحظه م گونههمان
 ز مشابه خواهد بود:يعتًا جواب حاصل از حل آن نيآمد و طب دست

(51)                               𝜌𝜌 =
((1+𝜑𝜑)ℎ+1)+√((𝜑𝜑−1)ℎ+1)2+4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡2)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

𝐵𝐵1
2ℎ 

(52)                                                                                −1 < 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 < 0 

(53)                                                                                             𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕ℎ < 0 

                            
همان گونه که مالحظه مي شود، اين تابع واکنش دقيقًا مشابه تابع واکنشي است که در الگوي 

يک دوره اي به دست آمد و طبيعتًا جواب حاصل از حل آن نيز مشابه خواهد بود:

(47)                            𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝

𝜕𝜕𝑡𝑡2
= 0 → (1 − 𝐶𝐶′(𝑡𝑡2)) = 0 → 𝑡𝑡2 = 𝐶𝐶′−1(1) 

از ثروتمندان اخذ کرد.  يريگاتيمال يهانهيتوان با لحاظ هزياست که م ياتيدهنده حداکثر مالن مقدار، نشانيا
د که يجه رسين نتيه اتوان بين استدالل ميبا همالفر است.  يمعادل نقطه حداکثر در منحن اصطالحًان مقدار، يا

ها فقرا يکراسوگر، از آنجا که در دمين خواهد شد. به عبارت ديين مقدار تعيز در هميات در دوره اول نينرخ مال
ع آن يد و بعد بر سر نحوه توزممکن بزرگ کنن يجا تا ک بودجه دولت رايک تا کننديدست باال را دارند، تالش م

 کنند.يبا ثروتمندان رقابت م

(48)                                𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝

𝜕𝜕𝑡𝑡1
= 0 → (1 − 𝐶𝐶′(𝑡𝑡1)) = 0 → 𝑡𝑡1 = 𝐶𝐶′−1(1) 

رو به عقب استفاده  يالقاروش از گر يک بار ديد ين مقصود بايا يبرارسد. يم 𝜌𝜌1و  𝜑𝜑1ن ييحال نوبت به تع
 کنند.يخود را حداکثر م يادورهکرد. در ابتدا ثروتمندان درآمد دو

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑌𝑌𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡1) + 𝑁𝑁𝑁𝑁1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡2) + 𝑁𝑁𝑁𝑁2 

(49)                = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡1) + (𝜌𝜌𝐵𝐵1 − ℎ𝜌𝜌2

2 𝐵𝐵1) + 𝛼𝛼 log((1 − 𝜑𝜑 −
𝜌𝜌)𝐵𝐵1) 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) + 0 

 در واقع( آمده و 50در عبارت )که  شوديمشخص م ρنسبت به  (49عبارت ) يريگشرط مرتبه اول از مشتق
 بع واکنش ثروتمندان است.تا

𝜕𝜕𝑌𝑌𝑟𝑟

𝜕𝜕𝜌𝜌 = (1 − 𝜌𝜌ℎ)𝐵𝐵1 − 1
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) 𝐵𝐵1𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) = 0 

(50)                                        (1 − 𝜌𝜌ℎ)(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) 

به  يادورهکي الگوياست که در  يبع واکنشتا مشابه قًايدقبع واکنش تا نيشود، ايکه مالحظه م گونههمان
 ز مشابه خواهد بود:يعتًا جواب حاصل از حل آن نيآمد و طب دست

(51)                               𝜌𝜌 =
((1+𝜑𝜑)ℎ+1)+√((𝜑𝜑−1)ℎ+1)2+4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡2)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

𝐵𝐵1
2ℎ 

(52)                                                                                −1 < 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 < 0 

(53)                                                                                             𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕ℎ < 0 

                            )51(

(47)                            𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝

𝜕𝜕𝑡𝑡2
= 0 → (1 − 𝐶𝐶′(𝑡𝑡2)) = 0 → 𝑡𝑡2 = 𝐶𝐶′−1(1) 

از ثروتمندان اخذ کرد.  يريگاتيمال يهانهيتوان با لحاظ هزياست که م ياتيدهنده حداکثر مالن مقدار، نشانيا
د که يجه رسين نتيه اتوان بين استدالل ميبا همالفر است.  يمعادل نقطه حداکثر در منحن اصطالحًان مقدار، يا

ها فقرا يکراسوگر، از آنجا که در دمين خواهد شد. به عبارت ديين مقدار تعيز در هميات در دوره اول نينرخ مال
ع آن يد و بعد بر سر نحوه توزممکن بزرگ کنن يجا تا ک بودجه دولت رايک تا کننديدست باال را دارند، تالش م

 کنند.يبا ثروتمندان رقابت م

(48)                                𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝

𝜕𝜕𝑡𝑡1
= 0 → (1 − 𝐶𝐶′(𝑡𝑡1)) = 0 → 𝑡𝑡1 = 𝐶𝐶′−1(1) 

رو به عقب استفاده  يالقاروش از گر يک بار ديد ين مقصود بايا يبرارسد. يم 𝜌𝜌1و  𝜑𝜑1ن ييحال نوبت به تع
 کنند.يخود را حداکثر م يادورهکرد. در ابتدا ثروتمندان درآمد دو

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑌𝑌𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡1) + 𝑁𝑁𝑁𝑁1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡2) + 𝑁𝑁𝑁𝑁2 

(49)                = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡1) + (𝜌𝜌𝐵𝐵1 − ℎ𝜌𝜌2

2 𝐵𝐵1) + 𝛼𝛼 log((1 − 𝜑𝜑 −
𝜌𝜌)𝐵𝐵1) 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) + 0 

 در واقع( آمده و 50در عبارت )که  شوديمشخص م ρنسبت به  (49عبارت ) يريگشرط مرتبه اول از مشتق
 بع واکنش ثروتمندان است.تا

𝜕𝜕𝑌𝑌𝑟𝑟

𝜕𝜕𝜌𝜌 = (1 − 𝜌𝜌ℎ)𝐵𝐵1 − 1
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) 𝐵𝐵1𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) = 0 

(50)                                        (1 − 𝜌𝜌ℎ)(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) 

به  يادورهکي الگوياست که در  يبع واکنشتا مشابه قًايدقبع واکنش تا نيشود، ايکه مالحظه م گونههمان
 ز مشابه خواهد بود:يعتًا جواب حاصل از حل آن نيآمد و طب دست

(51)                               𝜌𝜌 =
((1+𝜑𝜑)ℎ+1)+√((𝜑𝜑−1)ℎ+1)2+4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡2)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

𝐵𝐵1
2ℎ 

(52)                                                                                −1 < 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 < 0 

(53)                                                                                             𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕ℎ < 0 

                   )52(

(47)                            𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝

𝜕𝜕𝑡𝑡2
= 0 → (1 − 𝐶𝐶′(𝑡𝑡2)) = 0 → 𝑡𝑡2 = 𝐶𝐶′−1(1) 

از ثروتمندان اخذ کرد.  يريگاتيمال يهانهيتوان با لحاظ هزياست که م ياتيدهنده حداکثر مالن مقدار، نشانيا
د که يجه رسين نتيه اتوان بين استدالل ميبا همالفر است.  يمعادل نقطه حداکثر در منحن اصطالحًان مقدار، يا

ها فقرا يکراسوگر، از آنجا که در دمين خواهد شد. به عبارت ديين مقدار تعيز در هميات در دوره اول نينرخ مال
ع آن يد و بعد بر سر نحوه توزممکن بزرگ کنن يجا تا ک بودجه دولت رايک تا کننديدست باال را دارند، تالش م

 کنند.يبا ثروتمندان رقابت م

(48)                                𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝

𝜕𝜕𝑡𝑡1
= 0 → (1 − 𝐶𝐶′(𝑡𝑡1)) = 0 → 𝑡𝑡1 = 𝐶𝐶′−1(1) 

رو به عقب استفاده  يالقاروش از گر يک بار ديد ين مقصود بايا يبرارسد. يم 𝜌𝜌1و  𝜑𝜑1ن ييحال نوبت به تع
 کنند.يخود را حداکثر م يادورهکرد. در ابتدا ثروتمندان درآمد دو

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑌𝑌𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡1) + 𝑁𝑁𝑁𝑁1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟(1 − 𝑡𝑡2) + 𝑁𝑁𝑁𝑁2 

(49)                = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡1) + (𝜌𝜌𝐵𝐵1 − ℎ𝜌𝜌2

2 𝐵𝐵1) + 𝛼𝛼 log((1 − 𝜑𝜑 −
𝜌𝜌)𝐵𝐵1) 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) + 0 

 در واقع( آمده و 50در عبارت )که  شوديمشخص م ρنسبت به  (49عبارت ) يريگشرط مرتبه اول از مشتق
 بع واکنش ثروتمندان است.تا

𝜕𝜕𝑌𝑌𝑟𝑟

𝜕𝜕𝜌𝜌 = (1 − 𝜌𝜌ℎ)𝐵𝐵1 − 1
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) 𝐵𝐵1𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) = 0 

(50)                                        (1 − 𝜌𝜌ℎ)(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡2) 

به  يادورهکي الگوياست که در  يبع واکنشتا مشابه قًايدقبع واکنش تا نيشود، ايکه مالحظه م گونههمان
 ز مشابه خواهد بود:يعتًا جواب حاصل از حل آن نيآمد و طب دست

(51)                               𝜌𝜌 =
((1+𝜑𝜑)ℎ+1)+√((𝜑𝜑−1)ℎ+1)2+4ℎ𝛼𝛼(1−𝑡𝑡2)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

𝐵𝐵1
2ℎ 

(52)                                                                                −1 < 𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 < 0 

(53)                                                                                             𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕ℎ < 0                            )53(

، درآمد خود را حداکثر سازند:  ، درآمد خود را حداکثر سازند:ρست که با لحاظ حال نوبت فقرا

(54)                            𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑𝐵𝐵1 +
(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + 𝐵𝐵2 

= (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + (1 − 𝛼𝛼)log(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
+ (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼log(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

 م داشت: يخواه φنسبت به ( 54عبارت ) يريگبا مشتق

𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝

𝜕𝜕𝜑𝜑 = 0 + (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + (−1 − 𝜌𝜌′)
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

+ (−1 − 𝜌𝜌′)
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝛼𝛼𝐾𝐾

𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2)) = 0 

(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼 =
(1 + 𝜌𝜌′)

(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) [(1 − 𝛼𝛼) + 𝛼𝛼(𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))] 

(55)                                                                     (1+𝜌𝜌′)
(1−𝜑𝜑−𝜌𝜌) =

(𝑡𝑡1−𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼
[(1−𝛼𝛼)+𝛼𝛼(𝑡𝑡2−𝐶𝐶(𝑡𝑡2))]

 

نشان داد که روابط  به همان روشتوان يم هم بازاست.  يادورهکيبع واکنش فقرا در حالت تا هين معادله شبيا
 برقرار است:  (58( تا )56)

𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕ℎ < 0                                 (56)  

𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ < 0                                  (57)               

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕ℎ > 0                                       (58)  

 سازوكارق يد، مردم از طرت نهادها باالتر باشيفيکک کشور يدر دهد که هرچه يشده نشان محيکامل تشر الگوي
 ديکتا رساخت(ير زي)نظ يعموم يکاال شتريعرضه برا مطالبه کرده و بر  يم کمتريع مستقيانتخابات بازتوز
نه يو زم کننديرا طلب م يشتريم بيع مستقين است، مردم بازتوزييت نهادها پايفيک کهيوقتاما  ؛خواهند داشت

 .دشويفراهم م ياقتصاد ييگراعوام

 يريگجهينت

 ، درآمد خود را حداکثر سازند:ρست که با لحاظ حال نوبت فقراحال نوبت فقراست که با لحاظ 

(54)                            𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑𝐵𝐵1 +
(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + 𝐵𝐵2 

= (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + (1 − 𝛼𝛼)log(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
+ (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼log(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

 م داشت: يخواه φنسبت به ( 54عبارت ) يريگبا مشتق

𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝

𝜕𝜕𝜑𝜑 = 0 + (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + (−1 − 𝜌𝜌′)
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

+ (−1 − 𝜌𝜌′)
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝛼𝛼𝐾𝐾

𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2)) = 0 

(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼 =
(1 + 𝜌𝜌′)

(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) [(1 − 𝛼𝛼) + 𝛼𝛼(𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))] 

(55)                                                                     (1+𝜌𝜌′)
(1−𝜑𝜑−𝜌𝜌) =

(𝑡𝑡1−𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼
[(1−𝛼𝛼)+𝛼𝛼(𝑡𝑡2−𝐶𝐶(𝑡𝑡2))]

 

نشان داد که روابط  به همان روشتوان يم هم بازاست.  يادورهکيبع واکنش فقرا در حالت تا هين معادله شبيا
 برقرار است:  (58( تا )56)

𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕ℎ < 0                                 (56)  

𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ < 0                                  (57)               

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕ℎ > 0                                       (58)  

 سازوكارق يد، مردم از طرت نهادها باالتر باشيفيکک کشور يدر دهد که هرچه يشده نشان محيکامل تشر الگوي
 ديکتا رساخت(ير زي)نظ يعموم يکاال شتريعرضه برا مطالبه کرده و بر  يم کمتريع مستقيانتخابات بازتوز
نه يو زم کننديرا طلب م يشتريم بيع مستقين است، مردم بازتوزييت نهادها پايفيک کهيوقتاما  ؛خواهند داشت

 .دشويفراهم م ياقتصاد ييگراعوام

 يريگجهينت

 ، درآمد خود را حداکثر سازند:ρست که با لحاظ حال نوبت فقرا

(54)                            𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑𝐵𝐵1 +
(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + 𝐵𝐵2 

= (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + (1 − 𝛼𝛼)log(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
+ (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼log(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

 م داشت: يخواه φنسبت به ( 54عبارت ) يريگبا مشتق

𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝

𝜕𝜕𝜑𝜑 = 0 + (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + (−1 − 𝜌𝜌′)
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

+ (−1 − 𝜌𝜌′)
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝛼𝛼𝐾𝐾

𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2)) = 0 

(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼 =
(1 + 𝜌𝜌′)

(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) [(1 − 𝛼𝛼) + 𝛼𝛼(𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))] 

(55)                                                                     (1+𝜌𝜌′)
(1−𝜑𝜑−𝜌𝜌) =

(𝑡𝑡1−𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼
[(1−𝛼𝛼)+𝛼𝛼(𝑡𝑡2−𝐶𝐶(𝑡𝑡2))]

 

نشان داد که روابط  به همان روشتوان يم هم بازاست.  يادورهکيبع واکنش فقرا در حالت تا هين معادله شبيا
 برقرار است:  (58( تا )56)

𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕ℎ < 0                                 (56)  

𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ < 0                                  (57)               

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕ℎ > 0                                       (58)  

 سازوكارق يد، مردم از طرت نهادها باالتر باشيفيکک کشور يدر دهد که هرچه يشده نشان محيکامل تشر الگوي
 ديکتا رساخت(ير زي)نظ يعموم يکاال شتريعرضه برا مطالبه کرده و بر  يم کمتريع مستقيانتخابات بازتوز
نه يو زم کننديرا طلب م يشتريم بيع مستقين است، مردم بازتوزييت نهادها پايفيک کهيوقتاما  ؛خواهند داشت

 .دشويفراهم م ياقتصاد ييگراعوام

 يريگجهينت

   )54(

 ، درآمد خود را حداکثر سازند:ρست که با لحاظ حال نوبت فقرا

(54)                            𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑𝐵𝐵1 +
(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + 𝐵𝐵2 

= (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + (1 − 𝛼𝛼)log(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
+ (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼log(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

 م داشت: يخواه φنسبت به ( 54عبارت ) يريگبا مشتق

𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝

𝜕𝜕𝜑𝜑 = 0 + (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + (−1 − 𝜌𝜌′)
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

+ (−1 − 𝜌𝜌′)
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝛼𝛼𝐾𝐾

𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2)) = 0 

(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼 =
(1 + 𝜌𝜌′)

(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) [(1 − 𝛼𝛼) + 𝛼𝛼(𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))] 

(55)                                                                     (1+𝜌𝜌′)
(1−𝜑𝜑−𝜌𝜌) =

(𝑡𝑡1−𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼
[(1−𝛼𝛼)+𝛼𝛼(𝑡𝑡2−𝐶𝐶(𝑡𝑡2))]

 

نشان داد که روابط  به همان روشتوان يم هم بازاست.  يادورهکيبع واکنش فقرا در حالت تا هين معادله شبيا
 برقرار است:  (58( تا )56)

𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕ℎ < 0                                 (56)  

𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ < 0                                  (57)               

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕ℎ > 0                                       (58)  

 سازوكارق يد، مردم از طرت نهادها باالتر باشيفيکک کشور يدر دهد که هرچه يشده نشان محيکامل تشر الگوي
 ديکتا رساخت(ير زي)نظ يعموم يکاال شتريعرضه برا مطالبه کرده و بر  يم کمتريع مستقيانتخابات بازتوز
نه يو زم کننديرا طلب م يشتريم بيع مستقين است، مردم بازتوزييت نهادها پايفيک کهيوقتاما  ؛خواهند داشت

 .دشويفراهم م ياقتصاد ييگراعوام

 يريگجهينت

                                 

 ، درآمد خود را حداکثر سازند:ρست که با لحاظ حال نوبت فقرا

(54)                            𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑𝐵𝐵1 +
(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + 𝐵𝐵2 

= (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + (1 − 𝛼𝛼)log(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
+ (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼log(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

 م داشت: يخواه φنسبت به ( 54عبارت ) يريگبا مشتق

𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝

𝜕𝜕𝜑𝜑 = 0 + (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + (−1 − 𝜌𝜌′)
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

+ (−1 − 𝜌𝜌′)
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝛼𝛼𝐾𝐾

𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2)) = 0 

(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼 =
(1 + 𝜌𝜌′)

(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) [(1 − 𝛼𝛼) + 𝛼𝛼(𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))] 

(55)                                                                     (1+𝜌𝜌′)
(1−𝜑𝜑−𝜌𝜌) =

(𝑡𝑡1−𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼
[(1−𝛼𝛼)+𝛼𝛼(𝑡𝑡2−𝐶𝐶(𝑡𝑡2))]

 

نشان داد که روابط  به همان روشتوان يم هم بازاست.  يادورهکيبع واکنش فقرا در حالت تا هين معادله شبيا
 برقرار است:  (58( تا )56)

𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕ℎ < 0                                 (56)  

𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ < 0                                  (57)               

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕ℎ > 0                                       (58)  

 سازوكارق يد، مردم از طرت نهادها باالتر باشيفيکک کشور يدر دهد که هرچه يشده نشان محيکامل تشر الگوي
 ديکتا رساخت(ير زي)نظ يعموم يکاال شتريعرضه برا مطالبه کرده و بر  يم کمتريع مستقيانتخابات بازتوز
نه يو زم کننديرا طلب م يشتريم بيع مستقين است، مردم بازتوزييت نهادها پايفيک کهيوقتاما  ؛خواهند داشت

 .دشويفراهم م ياقتصاد ييگراعوام

 يريگجهينت

 ، درآمد خود را حداکثر سازند:ρست که با لحاظ حال نوبت فقرا

(54)                            𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑𝐵𝐵1 +
(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + 𝐵𝐵2 

= (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + (1 − 𝛼𝛼)log(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
+ (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼log(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

 م داشت: يخواه φنسبت به ( 54عبارت ) يريگبا مشتق

𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝

𝜕𝜕𝜑𝜑 = 0 + (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + (−1 − 𝜌𝜌′)
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

+ (−1 − 𝜌𝜌′)
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝛼𝛼𝐾𝐾

𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2)) = 0 

(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼 =
(1 + 𝜌𝜌′)

(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) [(1 − 𝛼𝛼) + 𝛼𝛼(𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))] 

(55)                                                                     (1+𝜌𝜌′)
(1−𝜑𝜑−𝜌𝜌) =

(𝑡𝑡1−𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼
[(1−𝛼𝛼)+𝛼𝛼(𝑡𝑡2−𝐶𝐶(𝑡𝑡2))]

 

نشان داد که روابط  به همان روشتوان يم هم بازاست.  يادورهکيبع واکنش فقرا در حالت تا هين معادله شبيا
 برقرار است:  (58( تا )56)

𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕ℎ < 0                                 (56)  

𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ < 0                                  (57)               

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕ℎ > 0                                       (58)  

 سازوكارق يد، مردم از طرت نهادها باالتر باشيفيکک کشور يدر دهد که هرچه يشده نشان محيکامل تشر الگوي
 ديکتا رساخت(ير زي)نظ يعموم يکاال شتريعرضه برا مطالبه کرده و بر  يم کمتريع مستقيانتخابات بازتوز
نه يو زم کننديرا طلب م يشتريم بيع مستقين است، مردم بازتوزييت نهادها پايفيک کهيوقتاما  ؛خواهند داشت

 .دشويفراهم م ياقتصاد ييگراعوام

 يريگجهينت

             

 خواهيم داشت: 

 ، درآمد خود را حداکثر سازند:ρست که با لحاظ حال نوبت فقرا

(54)                            𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑𝐵𝐵1 +
(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + 𝐵𝐵2 

= (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + (1 − 𝛼𝛼)log(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼
+ (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼log(𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

 م داشت: يخواه φنسبت به ( 54عبارت ) يريگبا مشتق

𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝

𝜕𝜕𝜑𝜑 = 0 + (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + (−1 − 𝜌𝜌′)
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

+ (−1 − 𝜌𝜌′)
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌)𝛼𝛼𝐾𝐾

𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2)) = 0 

(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼 =
(1 + 𝜌𝜌′)

(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) [(1 − 𝛼𝛼) + 𝛼𝛼(𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))] 

(55)                                                                     (1+𝜌𝜌′)
(1−𝜑𝜑−𝜌𝜌) =

(𝑡𝑡1−𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼
[(1−𝛼𝛼)+𝛼𝛼(𝑡𝑡2−𝐶𝐶(𝑡𝑡2))]

 

نشان داد که روابط  به همان روشتوان يم هم بازاست.  يادورهکيبع واکنش فقرا در حالت تا هين معادله شبيا
 برقرار است:  (58( تا )56)

𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕ℎ < 0                                 (56)  

𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ < 0                                  (57)               

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕ℎ > 0                                       (58)  

 سازوكارق يد، مردم از طرت نهادها باالتر باشيفيکک کشور يدر دهد که هرچه يشده نشان محيکامل تشر الگوي
 ديکتا رساخت(ير زي)نظ يعموم يکاال شتريعرضه برا مطالبه کرده و بر  يم کمتريع مستقيانتخابات بازتوز
نه يو زم کننديرا طلب م يشتريم بيع مستقين است، مردم بازتوزييت نهادها پايفيک کهيوقتاما  ؛خواهند داشت

 .دشويفراهم م ياقتصاد ييگراعوام

 يريگجهينت

با مشتق گيري عبارت )54( نسبت به 

 ، درآمد خود را حداکثر سازند:ρست که با لحاظ حال نوبت فقرا

(54)                            𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑𝐵𝐵1 +
(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + 𝐵𝐵2 

= (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + (1 − 𝛼𝛼)log (𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

+ (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼log (𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

 م داشت: يخواه φنسبت به ( 54عبارت ) يريگبا مشتق

𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝

𝜕𝜕𝜑𝜑 = 0 + (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + (−1 − 𝜌𝜌′)
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

+ (−1 − 𝜌𝜌′)
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) 𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2)) = 0 

(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼 =
(1 + 𝜌𝜌′)

(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) [(1 − 𝛼𝛼) + 𝛼𝛼(𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))] 

(55)                                                                     (1+𝜌𝜌′)
(1−𝜑𝜑−𝜌𝜌) = (𝑡𝑡1−𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼

[(1−𝛼𝛼)+𝛼𝛼(𝑡𝑡2−𝐶𝐶(𝑡𝑡2))] 

نشان داد که روابط  به همان روشتوان يم هم بازاست.  يادورهکيبع واکنش فقرا در حالت تا هين معادله شبيا
 برقرار است:  (58( تا )56)

𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕ℎ < 0                                 (56)  

𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ < 0                                  (57)               

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕ℎ > 0                                       (58)  

 سازوكارق يد، مردم از طرادها باالتر باشت نهيفيکک کشور يدر دهد که هرچه يشده نشان محيکامل تشر الگوي
 ديکتا رساخت(ير زي)نظ يعموم يکاال شتريعرضه برا مطالبه کرده و بر  يم کمتريع مستقيانتخابات بازتوز
نه يو زم کننديرا طلب م يشتريم بيع مستقين است، مردم بازتوزييت نهادها پايفيک کهيوقتاما  ؛خواهند داشت

 .دشويهم مفرا ياقتصاد ييگراعوام

 يريگجهينت

                       

 ، درآمد خود را حداکثر سازند:ρست که با لحاظ حال نوبت فقرا

(54)                            𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑𝐵𝐵1 +
(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + 𝐵𝐵2 

= (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + (1 − 𝛼𝛼)log (𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

+ (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼log (𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

 م داشت: يخواه φنسبت به ( 54عبارت ) يريگبا مشتق

𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝

𝜕𝜕𝜑𝜑 = 0 + (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + (−1 − 𝜌𝜌′)
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

+ (−1 − 𝜌𝜌′)
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) 𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2)) = 0 

(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼 =
(1 + 𝜌𝜌′)

(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) [(1 − 𝛼𝛼) + 𝛼𝛼(𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))] 

(55)                                                                     (1+𝜌𝜌′)
(1−𝜑𝜑−𝜌𝜌) = (𝑡𝑡1−𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼

[(1−𝛼𝛼)+𝛼𝛼(𝑡𝑡2−𝐶𝐶(𝑡𝑡2))] 

نشان داد که روابط  به همان روشتوان يم هم بازاست.  يادورهکيبع واکنش فقرا در حالت تا هين معادله شبيا
 برقرار است:  (58( تا )56)

𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕ℎ < 0                                 (56)  

𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ < 0                                  (57)               

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕ℎ > 0                                       (58)  

 سازوكارق يد، مردم از طرادها باالتر باشت نهيفيکک کشور يدر دهد که هرچه يشده نشان محيکامل تشر الگوي
 ديکتا رساخت(ير زي)نظ يعموم يکاال شتريعرضه برا مطالبه کرده و بر  يم کمتريع مستقيانتخابات بازتوز
نه يو زم کننديرا طلب م يشتريم بيع مستقين است، مردم بازتوزييت نهادها پايفيک کهيوقتاما  ؛خواهند داشت

 .دشويهم مفرا ياقتصاد ييگراعوام

 يريگجهينت

                           

 ، درآمد خود را حداکثر سازند:ρست که با لحاظ حال نوبت فقرا

(54)                            𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑𝐵𝐵1 +
(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + 𝐵𝐵2 

= (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + (1 − 𝛼𝛼)log (𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

+ (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼log (𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

 م داشت: يخواه φنسبت به ( 54عبارت ) يريگبا مشتق

𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝

𝜕𝜕𝜑𝜑 = 0 + (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + (−1 − 𝜌𝜌′)
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

+ (−1 − 𝜌𝜌′)
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) 𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2)) = 0 

(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼 =
(1 + 𝜌𝜌′)

(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) [(1 − 𝛼𝛼) + 𝛼𝛼(𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))] 

(55)                                                                     (1+𝜌𝜌′)
(1−𝜑𝜑−𝜌𝜌) = (𝑡𝑡1−𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼

[(1−𝛼𝛼)+𝛼𝛼(𝑡𝑡2−𝐶𝐶(𝑡𝑡2))] 

نشان داد که روابط  به همان روشتوان يم هم بازاست.  يادورهکيبع واکنش فقرا در حالت تا هين معادله شبيا
 برقرار است:  (58( تا )56)

𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕ℎ < 0                                 (56)  

𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ < 0                                  (57)               

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕ℎ > 0                                       (58)  

 سازوكارق يد، مردم از طرادها باالتر باشت نهيفيکک کشور يدر دهد که هرچه يشده نشان محيکامل تشر الگوي
 ديکتا رساخت(ير زي)نظ يعموم يکاال شتريعرضه برا مطالبه کرده و بر  يم کمتريع مستقيانتخابات بازتوز
نه يو زم کننديرا طلب م يشتريم بيع مستقين است، مردم بازتوزييت نهادها پايفيک کهيوقتاما  ؛خواهند داشت

 .دشويهم مفرا ياقتصاد ييگراعوام

 يريگجهينت

                     

 ، درآمد خود را حداکثر سازند:ρست که با لحاظ حال نوبت فقرا

(54)                            𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑𝐵𝐵1 +
(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + 𝐵𝐵2 

= (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + (1 − 𝛼𝛼)log (𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

+ (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼log (𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

 م داشت: يخواه φنسبت به ( 54عبارت ) يريگبا مشتق

𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝

𝜕𝜕𝜑𝜑 = 0 + (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + (−1 − 𝜌𝜌′)
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

+ (−1 − 𝜌𝜌′)
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) 𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2)) = 0 

(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼 =
(1 + 𝜌𝜌′)

(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) [(1 − 𝛼𝛼) + 𝛼𝛼(𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))] 

(55)                                                                     (1+𝜌𝜌′)
(1−𝜑𝜑−𝜌𝜌) = (𝑡𝑡1−𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼

[(1−𝛼𝛼)+𝛼𝛼(𝑡𝑡2−𝐶𝐶(𝑡𝑡2))] 

نشان داد که روابط  به همان روشتوان يم هم بازاست.  يادورهکيبع واکنش فقرا در حالت تا هين معادله شبيا
 برقرار است:  (58( تا )56)

𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕ℎ < 0                                 (56)  

𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ < 0                                  (57)               

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕ℎ > 0                                       (58)  

 سازوكارق يد، مردم از طرادها باالتر باشت نهيفيکک کشور يدر دهد که هرچه يشده نشان محيکامل تشر الگوي
 ديکتا رساخت(ير زي)نظ يعموم يکاال شتريعرضه برا مطالبه کرده و بر  يم کمتريع مستقيانتخابات بازتوز
نه يو زم کننديرا طلب م يشتريم بيع مستقين است، مردم بازتوزييت نهادها پايفيک کهيوقتاما  ؛خواهند داشت

 .دشويهم مفرا ياقتصاد ييگراعوام

 يريگجهينت

                )55(

معادله شماره )55( شبيه تابع واکنش فقرا در حالت يک دوره اي است. باز هم مي توان به همان 
روش نشان داد که روابط )56( تا )58( برقرار است: 
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 ، درآمد خود را حداکثر سازند:ρست که با لحاظ حال نوبت فقرا

(54)                            𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑𝐵𝐵1 +
(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + 𝐵𝐵2 

= (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + (1 − 𝛼𝛼)log (𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

+ (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼log (𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

 م داشت: يخواه φنسبت به ( 54عبارت ) يريگبا مشتق

𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝

𝜕𝜕𝜑𝜑 = 0 + (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + (−1 − 𝜌𝜌′)
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

+ (−1 − 𝜌𝜌′)
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) 𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2)) = 0 

(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼 =
(1 + 𝜌𝜌′)

(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) [(1 − 𝛼𝛼) + 𝛼𝛼(𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))] 

(55)                                                                     (1+𝜌𝜌′)
(1−𝜑𝜑−𝜌𝜌) = (𝑡𝑡1−𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼

[(1−𝛼𝛼)+𝛼𝛼(𝑡𝑡2−𝐶𝐶(𝑡𝑡2))] 

نشان داد که روابط  به همان روشتوان يم هم بازاست.  يادورهکيبع واکنش فقرا در حالت تا هين معادله شبيا
 برقرار است:  (58( تا )56)

𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕ℎ < 0                                 (56)  

𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ < 0                                  (57)               

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕ℎ > 0                                       (58)  

 سازوكارق يد، مردم از طرادها باالتر باشت نهيفيکک کشور يدر دهد که هرچه يشده نشان محيکامل تشر الگوي
 ديکتا رساخت(ير زي)نظ يعموم يکاال شتريعرضه برا مطالبه کرده و بر  يم کمتريع مستقيانتخابات بازتوز
نه يو زم کننديرا طلب م يشتريم بيع مستقين است، مردم بازتوزييت نهادها پايفيک کهيوقتاما  ؛خواهند داشت

 .دشويهم مفرا ياقتصاد ييگراعوام

 يريگجهينت

           )56(

 ، درآمد خود را حداکثر سازند:ρست که با لحاظ حال نوبت فقرا

(54)                            𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑𝐵𝐵1 +
(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + 𝐵𝐵2 

= (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + (1 − 𝛼𝛼)log (𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

+ (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼log (𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

 م داشت: يخواه φنسبت به ( 54عبارت ) يريگبا مشتق

𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝

𝜕𝜕𝜑𝜑 = 0 + (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + (−1 − 𝜌𝜌′)
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

+ (−1 − 𝜌𝜌′)
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) 𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2)) = 0 

(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼 =
(1 + 𝜌𝜌′)

(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) [(1 − 𝛼𝛼) + 𝛼𝛼(𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))] 

(55)                                                                     (1+𝜌𝜌′)
(1−𝜑𝜑−𝜌𝜌) = (𝑡𝑡1−𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼

[(1−𝛼𝛼)+𝛼𝛼(𝑡𝑡2−𝐶𝐶(𝑡𝑡2))] 

نشان داد که روابط  به همان روشتوان يم هم بازاست.  يادورهکيبع واکنش فقرا در حالت تا هين معادله شبيا
 برقرار است:  (58( تا )56)

𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕ℎ < 0                                 (56)  

𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ < 0                                  (57)               

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕ℎ > 0                                       (58)  

 سازوكارق يد، مردم از طرادها باالتر باشت نهيفيکک کشور يدر دهد که هرچه يشده نشان محيکامل تشر الگوي
 ديکتا رساخت(ير زي)نظ يعموم يکاال شتريعرضه برا مطالبه کرده و بر  يم کمتريع مستقيانتخابات بازتوز
نه يو زم کننديرا طلب م يشتريم بيع مستقين است، مردم بازتوزييت نهادها پايفيک کهيوقتاما  ؛خواهند داشت

 .دشويهم مفرا ياقتصاد ييگراعوام

 يريگجهينت

                            )57(

 ، درآمد خود را حداکثر سازند:ρست که با لحاظ حال نوبت فقرا

(54)                            𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑌𝑌𝑝𝑝 = 𝑤𝑤1 + 𝑇𝑇1 + 𝑤𝑤2 + 𝑇𝑇2 = (1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌1 + 𝜑𝜑𝐵𝐵1 +
(1 − 𝛼𝛼)𝑌𝑌2 + 𝐵𝐵2 

= (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛−𝛼𝛼 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + (1 − 𝛼𝛼)log (𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

+ (𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))𝛼𝛼log (𝐺𝐺)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 

 م داشت: يخواه φنسبت به ( 54عبارت ) يريگبا مشتق

𝜕𝜕𝑌𝑌𝑝𝑝

𝜕𝜕𝜑𝜑 = 0 + (𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 + (−1 − 𝜌𝜌′)
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) (1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼

+ (−1 − 𝜌𝜌′)
(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) 𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼(𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2)) = 0 

(𝑡𝑡1 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼 =
(1 + 𝜌𝜌′)

(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) [(1 − 𝛼𝛼) + 𝛼𝛼(𝑡𝑡2 − 𝐶𝐶(𝑡𝑡2))] 

(55)                                                                     (1+𝜌𝜌′)
(1−𝜑𝜑−𝜌𝜌) = (𝑡𝑡1−𝐶𝐶(𝑡𝑡1))𝛼𝛼

[(1−𝛼𝛼)+𝛼𝛼(𝑡𝑡2−𝐶𝐶(𝑡𝑡2))] 

نشان داد که روابط  به همان روشتوان يم هم بازاست.  يادورهکيبع واکنش فقرا در حالت تا هين معادله شبيا
 برقرار است:  (58( تا )56)

𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕ℎ < 0                                 (56)  

𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ < 0                                  (57)               

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕ℎ > 0                                       (58)  

 سازوكارق يد، مردم از طرادها باالتر باشت نهيفيکک کشور يدر دهد که هرچه يشده نشان محيکامل تشر الگوي
 ديکتا رساخت(ير زي)نظ يعموم يکاال شتريعرضه برا مطالبه کرده و بر  يم کمتريع مستقيانتخابات بازتوز
نه يو زم کننديرا طلب م يشتريم بيع مستقين است، مردم بازتوزييت نهادها پايفيک کهيوقتاما  ؛خواهند داشت

 .دشويهم مفرا ياقتصاد ييگراعوام

 يريگجهينت

                          )58(

الگوي کامل تشريح شده نشان مي دهد که هرچه در يک کشور کيفيت نهادها باالتر باشد، مردم 
از طريق سازوكار انتخابات بازتوزيع مستقيم کمتري را مطالبه کرده و بر عرضه بيشتر کاالي عمومي 
)نظير زيرساخت( تاکيد خواهند داشت؛ اما وقتي که کيفيت نهادها پايين است، مردم بازتوزيع مستقيم 

بيشتري را طلب مي کنند و زمينه عوام گرايي اقتصادي فراهم مي شود.

نتيجه گيري
اين پژوهش عوام گرايي در سياست )پوپوليسم( را در بستر يک منازعه بازتوزيعي ميان اقشار غني 
و فقير تحليل کرد و تبعات اين منازعه را بر ترکيب مخارج دولت نشان داد. با توجه به اينکه مهم ترين 
مشخصه عوام گرايي در سياست )پوپوليسم( وعده هاي بازتوزيعي است و اين بازتوزيع هاي مستقيم به 
زيان عرضه کاالهاي عمومي و نهايتًا رشد بلندمدت است، پژوهش به دنبال تبيين شرايطي بود که در 
آن شرايط، مطالبات بازتوزيعي پاسخ بهينه رأي دهندگان فقير است. پژوهش با استفاده از يک الگوي 
نظري نشان داد که متغير کيفيت نهادها متغيري کليدي در تعيين اين امر است که در يک نظام 
دموکراتيک چه مقدار پرداخت مستقيم به توده مردم صورت گيرد و چه مقدار کاالي عمومي عرضه 
شود. در الگوي ارائه شده در پژوهش، کيفيت نهادها از طريق تأثيرگذاري بر هزينه هاي رانت جويي و 
فساد مي تواند بر ميزان فعاليت هاي رانت جويانه تأثير گذاشته و اين امر مطالبات بازتوزيعي را تحت 
تأثير قرار مي دهد. پيش بيني الگوي آن است که هرچه کيفيت نهادها باالتر باشد، رانت جويي کمتر 
بازتوزيع کمتري را مطالبه کرده و بودجه دولت بيشتر به عرضه کاالي عمومي  به تبع آن مردم  و 
اختصاص مي يابد؛ اما وقتي که کيفيت نهادها پايين است، رانت جويي اقشار فرادست زياد شده و اقشار 
فرودست با لحاظ اين واقعيت، در هنگام انتخابات پرداخت مستقيم زيادي را مطالبه کرده و در نتيجه 
بخش عمده بودجه صرف پرداخت هاي مستقيم مي شود. مشارکت علمي پژوهش آن است که نشان 

مي دهد مالحظات بازتوزيعي نه تنها بر نرخ ماليات بلکه بر ترکيب مخارج دولت تأثير بسزايي دارد. 
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پيوست 1:

 :1وست يپ

 

1 − 𝜑𝜑 + (𝜑𝜑ℎ − ℎ − 1)𝜌𝜌 + ℎ𝜌𝜌2 = 𝛼𝛼𝐿𝐿1−𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡)
�̅�𝐵 = 𝜇𝜇 > 0 

ℎ𝜌𝜌2 + ((𝜑𝜑 − 1)ℎ − 1)𝜌𝜌 + 1 − 𝜑𝜑 − 𝜇𝜇 = 0 
[2ℎ𝜌𝜌 + (𝜑𝜑 − 1)ℎ − 1]𝜕𝜕𝜌𝜌 + (𝜌𝜌ℎ − 1)𝜕𝜕𝜑𝜑 = 0 

𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 = 1 − 𝜌𝜌ℎ

1 − 𝜌𝜌ℎ + ℎ(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) < 0 

𝜌𝜌 =
((1 − 𝜑𝜑)ℎ + 1) + √((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)2 + 4ℎ𝜇𝜇

2ℎ  

𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 = 1

2
[
 
 
 
−1 + ((1 − 𝜑𝜑)ℎ + 1)

√((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)2 + 4ℎ𝜇𝜇]
 
 
 
< 0 

 
 :2وست يپ
 
 

𝜌𝜌1, 𝜌𝜌2 =
((1 − 𝜑𝜑)ℎ + 1) ± √((𝜑𝜑 − 1)ℎ − 1)2 + 4ℎ𝜇𝜇 + 4ℎ(𝜑𝜑 − 1)

2ℎ  

𝜌𝜌1, 𝜌𝜌2 =
((1 − 𝜑𝜑)ℎ + 1) ± √((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)2 + 4ℎ𝜇𝜇

2ℎ  

𝜕𝜕𝜌𝜌1

𝜕𝜕ℎ = 1
2ℎ

[
 
 
 
(1 − 𝜑𝜑)ℎ + 2((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)(𝜑𝜑 − 1)ℎ + 4ℎ𝜇𝜇

2√((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)2 + 4ℎ𝜇𝜇

− ((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1) − √((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)2 + 4ℎ𝜇𝜇

]
 
 
 
 

 

پيوست 2:

 :1وست يپ

 

1 − 𝜑𝜑 + (𝜑𝜑ℎ − ℎ − 1)𝜌𝜌 + ℎ𝜌𝜌2 = 𝛼𝛼𝐿𝐿1−𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼(1 − 𝑡𝑡)
�̅�𝐵 = 𝜇𝜇 > 0 

ℎ𝜌𝜌2 + ((𝜑𝜑 − 1)ℎ − 1)𝜌𝜌 + 1 − 𝜑𝜑 − 𝜇𝜇 = 0 
[2ℎ𝜌𝜌 + (𝜑𝜑 − 1)ℎ − 1]𝜕𝜕𝜌𝜌 + (𝜌𝜌ℎ − 1)𝜕𝜕𝜑𝜑 = 0 

𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 = 1 − 𝜌𝜌ℎ

1 − 𝜌𝜌ℎ + ℎ(1 − 𝜑𝜑 − 𝜌𝜌) < 0 

𝜌𝜌 =
((1 − 𝜑𝜑)ℎ + 1) + √((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)2 + 4ℎ𝜇𝜇

2ℎ  

𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜑𝜑 = 1

2
[
 
 
 
−1 + ((1 − 𝜑𝜑)ℎ + 1)

√((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)2 + 4ℎ𝜇𝜇]
 
 
 
< 0 

 
 :2وست يپ
 
 

𝜌𝜌1, 𝜌𝜌2 =
((1 − 𝜑𝜑)ℎ + 1) ± √((𝜑𝜑 − 1)ℎ − 1)2 + 4ℎ𝜇𝜇 + 4ℎ(𝜑𝜑 − 1)

2ℎ  

𝜌𝜌1, 𝜌𝜌2 =
((1 − 𝜑𝜑)ℎ + 1) ± √((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)2 + 4ℎ𝜇𝜇

2ℎ  

𝜕𝜕𝜌𝜌1

𝜕𝜕ℎ = 1
2ℎ

[
 
 
 
(1 − 𝜑𝜑)ℎ + 2((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)(𝜑𝜑 − 1)ℎ + 4ℎ𝜇𝜇

2√((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)2 + 4ℎ𝜇𝜇

− ((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1) − √((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)2 + 4ℎ𝜇𝜇

]
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𝜕𝜕𝜌𝜌1

𝜕𝜕ℎ = 1

2ℎ2√((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)2 + 4ℎ𝜇𝜇
[((−𝜑𝜑 + 1)ℎ − 1) − 2ℎ𝜇𝜇

− √((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)2 + 4ℎ𝜇𝜇] < 0 

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 [((−𝜑𝜑 + 1)ℎ − 1) − 2ℎ𝜇𝜇 < √((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)2 + 4ℎ𝜇𝜇] 

𝜕𝜕𝜌𝜌2

𝜕𝜕ℎ = 1
2ℎ

[
 
 
 
(1 − 𝜑𝜑)ℎ − 2((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)(𝜑𝜑 − 1)ℎ + 4ℎ𝜇𝜇

2√((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)2 + 4ℎ𝜇𝜇

− ((1 − 𝜑𝜑)ℎ + 1) + √((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)2 + 4ℎ𝜇𝜇

]
 
 
 
 

𝜕𝜕𝜌𝜌2

𝜕𝜕ℎ = 1
2ℎ2

[
 
 
 (1 − (1 − 𝜑𝜑)ℎ) + 2ℎ𝜇𝜇

√((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)2 + 4ℎ𝜇𝜇
− 1

]
 
 
 
 

 مينخواهد بود مگر آنکه فرض کن ين عبارت منفيا
(1 − (1 − 𝜑𝜑)ℎ) < 0 

 .ميگذارين حالت را کنار ميا از اين رو 
 

  

اين عبارت منفي نخواهد بود مگر آنکه فرض کنيم:

𝜕𝜕𝜌𝜌1

𝜕𝜕ℎ = 1

2ℎ2√((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)2 + 4ℎ𝜇𝜇
[((−𝜑𝜑 + 1)ℎ − 1) − 2ℎ𝜇𝜇

− √((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)2 + 4ℎ𝜇𝜇] < 0 

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 [((−𝜑𝜑 + 1)ℎ − 1) − 2ℎ𝜇𝜇 < √((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)2 + 4ℎ𝜇𝜇] 

𝜕𝜕𝜌𝜌2

𝜕𝜕ℎ = 1
2ℎ

[
 
 
 
(1 − 𝜑𝜑)ℎ − 2((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)(𝜑𝜑 − 1)ℎ + 4ℎ𝜇𝜇

2√((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)2 + 4ℎ𝜇𝜇

− ((1 − 𝜑𝜑)ℎ + 1) + √((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)2 + 4ℎ𝜇𝜇

]
 
 
 
 

𝜕𝜕𝜌𝜌2

𝜕𝜕ℎ = 1
2ℎ2

[
 
 
 (1 − (1 − 𝜑𝜑)ℎ) + 2ℎ𝜇𝜇

√((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)2 + 4ℎ𝜇𝜇
− 1

]
 
 
 
 

 مينخواهد بود مگر آنکه فرض کن ين عبارت منفيا
(1 − (1 − 𝜑𝜑)ℎ) < 0 

 .ميگذارين حالت را کنار ميا ن رو از اي
 

  

                  
از اين رو اين حالت را کنار مي  گذاريم.
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 :3وست يپپيوست 3:
𝜌𝜌′(𝜑𝜑) + 1
1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑 = �̅�𝐵

(1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝐿𝐿 

𝜌𝜌′(𝜑𝜑)
1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑 + 1

1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑 = 𝐿𝐿 

− 1 − 𝜌𝜌ℎ
1 − 𝜌𝜌ℎ + ℎ(1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑)

1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑 + 1
1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑 = 𝐿𝐿 

ℎ
1 − 𝜌𝜌ℎ + ℎ(1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑) = 𝐿𝐿 

ℎ

1 + ℎ − 𝜑𝜑ℎ + ((1 − 𝜑𝜑)ℎ + 1) ± √((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)2 + 4ℎ𝜇𝜇)

= 𝐿𝐿 

((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)2 + 4ℎ𝜇𝜇 = (ℎ𝐿𝐿)
2
 

𝜑𝜑 = 1 +
−1 ± √(ℎ𝐿𝐿)

2
− 4ℎ𝜇𝜇

ℎ  

 م داشت: يخواهرد، يبپذ ير منفيتواند مقادينم 𝜑𝜑از آنجا که 

𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ = −1

ℎ2

[
 
 
 
1 +

(ℎ𝐿𝐿)
2
− 4ℎ𝜇𝜇

√(ℎ𝐿𝐿)
2
− 4ℎ𝜇𝜇

− √(ℎ𝐿𝐿)
2
− 4ℎ𝜇𝜇

]
 
 
 
= −1

ℎ2

[
 
 
 
1 + 2ℎ𝜇𝜇

√(ℎ𝐿𝐿)
2
− 4ℎ𝜇𝜇]

 
 
 

< 0 
 
 

This paper investigates the effect of redistributive politics on the composition of government 
expenditure. By applying a dynamic and complete information game, it is shown that quality of 
institution is a key determinant of how much of government revenue is spent on public goods. 
The main finding of this paper is that in democracies with high quality of institution, less transfer 
is demanded through election but when the quality of institutions is low, voters prefer more 
direct transfer despite the high positive externality of public goods on production )and income(. 
This model can explain why in some occasions, majority of the population vote for a populist 

    

 نمي تواند مقادير منفي بپذيرد، خواهيم داشت: 

 :3وست يپ
𝜌𝜌′(𝜑𝜑) + 1
1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑 = �̅�𝐵

(1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝐿𝐿 

𝜌𝜌′(𝜑𝜑)
1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑 + 1

1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑 = 𝐿𝐿 

− 1 − 𝜌𝜌ℎ
1 − 𝜌𝜌ℎ + ℎ(1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑)

1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑 + 1
1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑 = 𝐿𝐿 

ℎ
1 − 𝜌𝜌ℎ + ℎ(1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑) = 𝐿𝐿 

ℎ

1 + ℎ − 𝜑𝜑ℎ + ((1 − 𝜑𝜑)ℎ + 1) ± √((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)2 + 4ℎ𝜇𝜇)

= 𝐿𝐿 

((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)2 + 4ℎ𝜇𝜇 = (ℎ𝐿𝐿)
2
 

𝜑𝜑 = 1 +
−1 ± √(ℎ𝐿𝐿)

2
− 4ℎ𝜇𝜇

ℎ  

 م داشت: يخواهرد، يبپذ ير منفيتواند مقادينم 𝜑𝜑از آنجا که 

𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ = −1

ℎ2

[
 
 
 
1 +

(ℎ𝐿𝐿)
2
− 4ℎ𝜇𝜇

√(ℎ𝐿𝐿)
2
− 4ℎ𝜇𝜇

− √(ℎ𝐿𝐿)
2
− 4ℎ𝜇𝜇

]
 
 
 
= −1

ℎ2

[
 
 
 
1 + 2ℎ𝜇𝜇

√(ℎ𝐿𝐿)
2
− 4ℎ𝜇𝜇]

 
 
 

< 0 
 
 

This paper investigates the effect of redistributive politics on the composition of government 
expenditure. By applying a dynamic and complete information game, it is shown that quality of 
institution is a key determinant of how much of government revenue is spent on public goods. 
The main finding of this paper is that in democracies with high quality of institution, less transfer 
is demanded through election but when the quality of institutions is low, voters prefer more 
direct transfer despite the high positive externality of public goods on production )and income(. 
This model can explain why in some occasions, majority of the population vote for a populist 

از آنجا که 

 :3وست يپ
𝜌𝜌′(𝜑𝜑) + 1
1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑 = �̅�𝐵

(1 − 𝛼𝛼)𝐾𝐾𝛼𝛼𝑛𝑛1−𝛼𝛼 = 𝐿𝐿 

𝜌𝜌′(𝜑𝜑)
1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑 + 1

1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑 = 𝐿𝐿 

− 1 − 𝜌𝜌ℎ
1 − 𝜌𝜌ℎ + ℎ(1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑)

1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑 + 1
1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑 = 𝐿𝐿 

ℎ
1 − 𝜌𝜌ℎ + ℎ(1 − 𝜌𝜌 − 𝜑𝜑) = 𝐿𝐿 

ℎ

1 + ℎ − 𝜑𝜑ℎ + ((1 − 𝜑𝜑)ℎ + 1) ± √((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)2 + 4ℎ𝜇𝜇)

= 𝐿𝐿 

((𝜑𝜑 − 1)ℎ + 1)2 + 4ℎ𝜇𝜇 = (ℎ𝐿𝐿)
2
 

𝜑𝜑 = 1 +
−1 ± √(ℎ𝐿𝐿)

2
− 4ℎ𝜇𝜇

ℎ  

 م داشت: يخواهرد، يبپذ ير منفيتواند مقادينم 𝜑𝜑از آنجا که 

𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕ℎ = −1

ℎ2

[
 
 
 
1 +

(ℎ𝐿𝐿)
2
− 4ℎ𝜇𝜇

√(ℎ𝐿𝐿)
2
− 4ℎ𝜇𝜇

− √(ℎ𝐿𝐿)
2
− 4ℎ𝜇𝜇

]
 
 
 
= −1

ℎ2

[
 
 
 
1 + 2ℎ𝜇𝜇

√(ℎ𝐿𝐿)
2
− 4ℎ𝜇𝜇]

 
 
 

< 0 
 
 

This paper investigates the effect of redistributive politics on the composition of government 
expenditure. By applying a dynamic and complete information game, it is shown that quality of 
institution is a key determinant of how much of government revenue is spent on public goods. 
The main finding of this paper is that in democracies with high quality of institution, less transfer 
is demanded through election but when the quality of institutions is low, voters prefer more 
direct transfer despite the high positive externality of public goods on production )and income(. 
This model can explain why in some occasions, majority of the population vote for a populist 

            


