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عدم تقارن اطالعات از دالیل مهمی است که منجر به تصمیمگیریهاای نامناسا توسا عوامال اقتصاادی در باازار
میشود .شاعری و همکاران ( )1395در بررسی خود از نقش نظریه قرارداد در حداکثر سود شرکت ایران تایر با وجود
عدم تقارن اطالعات و با اعمال فروض قوی بر توابع تولید ،هزینه و پارامترهای مدل نشان دادند که نظریه قرارداد سب
می شود حداکثر سود شرکت ایران تایر با حالت بهینه اطالعات کامل تنها حدود ده درصد اختالف داشاته باشاد ایا
مطالعه در بررسی مجدد مقاله مذکور با تضعیف فروض آن نشان می دهد با یک شکل مشخص از تاابع تولیاد مقعار و
تابع هزینه محدب و در نظر گرفت تمامی مقادیر دلخواه برای پارامترها ،تغییر در حداکثر سود شرکت نسبت به بهیناه
اطالعات کامل به جز در حالت های کامالً خاص در تمامی تعادلها کمتر از ده درصد است بنابرای با کنار گذاشات
فروض قوی مقاله موردنظر نیز میتوان اهمیت نظریه قراردادها را در حداکثر سود شرکت ایران تایر نشان داد
طبقهبندی C61, D82, G30,L14 :JEL
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 .1مقدمه
نظریه قرارداد در نتیجه نارسایی های نظریه تعادل عمومی در شرای عدم تقارن اطالعات رشد کرد
مورد بررسی قرار می دهد مدل هاای ماورد اساتفاده در نظریاه قراردادهاا بار اساا

ناو اطالعاات

نامتقارن موجود به دو گروه کلی تقسیم میشوند اگر عادم تقاارن در ماورد ویژگایهاای یکای از
طرفی قرارداد باشد ،ما با مسئله اطالعات پنهان مواجه هستیم که مدل هاای ماورد اساتفاده در آن باا
نام انتخاب نامساعد 1یا کژگزینی شناخته می شوند به حالت خاصی از مدل هاای کژگزینای کاه در
بازی استراتژیک آن شخص دارای اطالعات بیشتر از ویژگی هاای خاود ،اولای اقادام را در باازی
انجام میدهد ،عنوان مدلهای عالمتدهی 2اطالق میشود اگار نااطمیناانی در ماورد تصامیمات و
یا عمل یکی از طرفی قرارداد وجود داشته باشد ،مسائله عمال پنهاان مطار مایشاود و مادلهاای
خطرات اخالقی 3یا کژ منشی مورد استفاده قرار میگیرند
در نظریه قرارداد ،عمدتاً از الگوی کارگزار -کارفرما استفاده می شاود مادل هاای کاارگزار-
کارفرما دو فرد اقتصادی را شامل می شوند که یکی از آن ها اطالعات بیشتری نسبت به طرف دیگر
دارد و ای اطالعات بر رفاه هر دو طرف اثرگذار است ای دو طرف در مورد مسائله ماورد مبادلاه
خود وارد فرایند چانه زنی می شوند با ای فرض ساده کننده کاه یکای از طارفی قادرت چاناه زنای
کامل دارد و یک پیشنهاد «بپذیر یا معامله را ترک ک » 4به طرف دیگر ارائه مای دهاد و تنهاا یاک
جواب «بلی» یا «خیر» مطالبه می کند طارف مقابال او نمایتواناد قارارداد دیگاری را پیشانهاد دهاد
ساالنی)2005 5

1. Adverse selection
2. Signaling
3. Moral hazard
4. Take-it-or-leave-it
5. Bernard Salanie
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علیرغم توسعه چشمگیر و سریع تئوری قراردادها از بعد نظاری از دهاه  1970تاا اواخار دهاه
 ،1990به دلیل کمبود دادههای مورد نیاز برای بررسی و آزمون ای نظریات ،به ندرت مطالعاتی در
زمینه کاربردهاای اقتصادسانجی و محاسابات عاددی آن متناسا باا شارای بنگااه هاای اقتصاادی
فراوانی به درک مسائل ناشی از عدم تقارن اطالعاات و عادم کاارایی کاه بار عملکارد بنگااه هاای
اقتصادی تحمیل میکند ،داشته است قراردادهای بیماه ،باازار کاار و قراردادهاای باازار سارمایه از
مهمتری مواردی هستند که موردتوجه مطالعات تجربی قرار گرفتهاند
هاشاایموتو و همکاااران )2012( 2در مطالعااهای قاارارداد بهینااه را در حالاات وجااود اطالعااات
نامتقارن بی سازندگان کاال و عرضهکنندگان قطعات در قالا مادلهاای کژگزینای باا اساتفاده از
رویکرد عددی در نرم افازار  GAMSباه دسات آورده و باا در نظار گارفت تواباع تولیاد و هزیناه
مفروض و پارامترهای دلخواه به مقایسه میان دو رویکرد عددی و نظری پرداختناد وو )2013( 3در
مقاله خود با عنوان تطبیق نظریه قراردادهاا بارای اساتفاده در قراردادهاای کشااورزی ،باا تأکیاد بار
سودمندی ای نظریه در تعریف مفاهیم ای قراردادها ،بس های روش شناسی را معرفی می کند کاه
با بهکارگیری آنها نظریه قراردادها را میتوان در قراردادهای بخش کشاورزی هم استفاده کرد
هکم و همکاران )2015( 4به بررسی اثر طر اصال نظام سالمت در ایالت ماساچوسات بار
رفاه مردم پرداخته اند ای طر تحت عنوان اختیارات (تعهد) فردی 5افراد را موظف می کند که یاا
بیمه سالمت خریداری کنند و یا اینکه جریمه پرداخت کنند نتایج آنها نشان میدهد که ای طر
با کاهش کژگزینی در بازار بیمه سالمت ،رفاه مردم ایالت را  4.1درصد افزایش داده است هرچند
آزودو و گاتلی  )2015( 6در مقاله دیگری با ارائه یک مدل عدم تقارن اطالعات ،بحث مای کنناد
1. Pierre-Andre Chiappori and Bernard Salanie
2. Hideo Hashimoto, Kojun Hamada and Nobuhiro Hosoe
3. Steven Y. Wu
4. Martin B. Hackmann, Jonathan T. Kolstad, and Amanda E. Kowalski
5. Individual mandate
6. Eduardo M. Azevedo and Daniel Gottlieb
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که گرچه طر بیمه های تعهد فردی کارایی را افزایش می دهد ،ولی می تواناد از طریاق اثارات بار
تصمیم هر شخص 1کژگزینی را افزایش دهد و منجر به آن شاود کاه عاده ای از مصارف کننادگان
سطح پوشش بیمهای کمتری را انتخاب کنند
مورد بررسی قرار دهند در ای مطالعه آن ها ابتدا نشان میدهند طبق پیش بینی مدل های کژگزینای،
نیروی کاری که کارفرمای خود را تغییر داده است بایاد نار رشاد دساتمزد کمتاری را نسابت باه
کارگران مشابهی که با کارفرمای قبلی ادامه فعالیت داده اناد داشاته باشاد اماا نتاایج تجربای آن هاا
نتیجه فوق را تأیید نمی کند بنابرای به نظر می رساد ایا شاکل از مسائله کژگزینای در باازار کاار
آمریکا اهمیت چندانی ندارد در مطالعات مختلف دیگری نیاز ساعی شاده اسات تاا وجاود مسائله
کژگزینی و کژ منشی در بازارهای بیمه بررسی شود و در برخی ای دو مسئله از یکدیگر تفکیاک
شااوند (اسااپیندلر و همکاااران ،)2013( 2دیونااه و همکاااران ،)2013( 3حسااینی ،)2015( 4کاای و
استاورونوا ،)2016( 5هدنبرگ و استراتم  ،)2016( 6کرمسلنر و مورمان))2016( 7
در کشور ما به دالیلی همچون عادم دسترسای باه داده هاای ماورد نیااز و همچنای ضاعف در
پرداخت به تئوری های اقتصاد اطالعات در سرفصل های دانشگاهی ،مطالعات تجربی انجام شاده در
ای حوزه بسیار محدود بوده و ارتباط آن با نیااز واقعای بنگااههاای اقتصاادی چنادان قاوی باه نظار
نمی رسد از معدود مطالعات ای حوزه میتوان به مطالعه درخشان و برزانی ( )1393اشاره کرد کاه
به تحلیل مقایسه ای غرر بر اسا

نظریه بازی ها و نظریه قراردادها پرداختند و نشان دادند که وجاود

غرر در قراردادها بهعنوان یکی از منهیات مهم شر اسالم ،موج کاهش رفاه میشود

1. Intensive Margin
2. Martin Spindler, JoachimWinter, Steffen Hagmayer
3. Georges Dionne, Pierre-Carl Michaud and Maki Dahchour
4. Roozbeh Hosseini
5. Michael Keane and Olena Stavrunova
6. David Hedengren and Thomas Stratmann
7. Daniela Kremslehner and Alexander Muermann
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یکی از جدیدتری مطالعات صورت گرفته در کشورمان در ارتباط با وجود مسائله کژگزینای
در قرارداد شرکتها توس شاعری و همکاران ( )1395انجام شده است ای مطالعه تاأثیر اساتفاده
از تئوری قرارداد را بر حداکثر مطلوبیت (سود) شرکت ایران تایر مورد بررسای قارار داده و نتیجاه
اطالعات را برای شرکت ایران تایر کاهش دهد نکته آنکه ،نویسندگان شکل توابع تولیاد و هزیناه
و همچنی سایر پارامترهای ماورد اساتفاده در مطالعاه خاود را مفاروض گرفتاه و عمادتاً از مطالعاه
هاشیموتو ،هامادا و هوسوئه ( )2012بهره بردهاند حال با توجه به آنکه نویسندگان دالیلی مبتنی بار
مطالعات تجربی و یا برآوردی از شکل توابع و مقدار پارامترها ارائه نکرده اند ،پرساش اصالی ایا
مطالعه ای است که آیا نقش قابل توجه نظریه قارارداد در کااهش عادم بهینگای و نزدیاک کاردن
بهینه درجه دوم به بهینه درجه اول برای شرکت ایران تایر به انتخاب پارامترهای مدل بستگی داشاته
و یا اینکه میتوان ای ادعا را برای دامنه وسیعی از توابع و پارامترها هم معتبر دانست؟
نتایج نشان می دهد که اگر حداقل کیفیت قابل استفاده مواد اولیه در فرایناد تولیاد را باه صافر
نرمال کنیم (که مناسا تاابع تولیاد ماورد اساتفاده در مقالاه ماذکور اسات) ،کااهش در مطلوبیات
شرکت ایران تایر نسبت به حالت بهینه در قری باه تماامی مقاادیر ممکا پارامترهاا و تعاادلهاای
ممک کمتر از ده درصد است بنابرای به نظر می رسد مقاله مذکور میتوانست نتیجه اصالی مقالاه
را با عمومیت بیشتری نسبت به انوا توابع تولید و هزینه و همچنی بااور شارکت نسابت باه احتماال
کارایی عرضه کنندگان نخ گزارش دهد و خود را محدود به توابع و پارامترهای خاصی که شاواهد
تجربی برای صحت آنها وجود ندارد ،نکند
در ادامااه و در بخااش دوم بااه معرفاای مختصاار ماادلهااای کژگزیناای در اقتصاااد اطالعااات و
قراردادهای بهینه مرتبه اول و دوم تحت آن پرداخته می شود در بخاش ساوم باه تشاریح فاروض و
نتایج مقاله شاعری و همکاران پرداخته می شود و سعی می شود نتایج را با ضعیف کردن تاک تاک
فروض مقاله مجدداً بررسی کرد بخش پایانی به جمعبندی مطال میپردازد
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 .2روش
یکی از مسائل عدم تقارن اطالعات ،حالتی است که عادم تقاارن پایش از عقاد قارارداد و پیراماون
ویژگی های شخصیتی و یا نو یکی از طرفی قرارداد ر دهد که مدل های بررسی ایا ناو عادم
از فرض اطالعات کامل فاصله می گیرند ،باا عادم بهینگای ناشای از عادم تقاارن اطالعاات مواجاه
خواهیم بود نظریه قراردادها سعی دارد در قال مادل هاای کاارگزار -کارفرماا قارارداد بهیناه کاه
تحت ای شرای توس کارفرما ارائه می شود را استخراج کند بادی صاورت کاه کارفرماا ساعی
می کند مطلوبیت انتظاری خود را با ای قید که کارگزار قرارداد پیشنهادی او را بپاذیرد و همچنای
انگیزهای برای کتمان واقعیت در مورد نو خود نداشته باشد ،حداکثر میکند
در ادامه مسئله کژگزینی را در قال مسئله خرید مواد اولیه (یا قطعاات) توسا یاک شارکت
تولیدی موردنظر قرار میدهیم بدی شکل که یک شرکت تولیدکننده کاالی نهایی  Qمحصاول
نهاااایی خاااود را باااا اساااتفاده از ماااواد اولیاااه  xو باااا تاااابع تولیاااد ) b( xتولیاااد مااایکناااد (
 ) b( x)  0, b( x)  0مواد اولیه مورد نیاز تولیدکننده ،از یک بنگاه عرضه کننده ماواد اولیاه
با قیمت  wخریداری می شود که عرضه  xبرای آن هزینه ) c( , xرا به همراه خواهد داشت که
 θپارامتری از هزینه نهایی تولید  xاست (  ) Cx  0, C  0, Cxx  0, Cx  0عرضاه کنناده
مواد اولیه بسته به اینکه با چه هزینه نهایی می تواناد مااده اولیاه را تولیاد کناد ،مای تواناد کاارا و یاا
غیرکارا باشد اطالعات نامتقارن در ای مسئله به ای شکل بروز میکند که تنها عرضاهکنناده ماواد
اولیه از سطح کارایی خود مطلع است و تولیدکننده کاالی نهایی تنها توزیع احتمال ساطح کاارایی
عرضهکننده را میداند
قرارداد بهینه بی شرکت تولیدکننده کاالی نهایی (کارفرماا) و شارکت عرضاه کنناده کااالی
واسطه (کارگزار) به شکل ارائه یک پیشنهاد «بپذیر یاا معاملاه را تارک کا » از ساوی کارفرماا در
نتیجه حل مسئله زیر به دست میآید
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Maxxi , wi

st : wi  c(i , xi )  0

wi  c(i , xi )  w j  c(i , x j ) i, i  efficient , inefficient

عرضه کنندگان کارا و ناکارا است را حداکثر خواهد کرد در ای مسئله کارگزار باا  4قیاد مواجاه
است دو قید اول مربوط به ای موضو می شوند که هر دو عرضه کننده کاارا و ناکاارا باا پاذیرفت
قرارداد باید مطلوبیت (سود) بیشتر از حالتی که قرارداد را نپذیرند ،عایدشان شود ایا قیاد باه قیاد
مشارکت 1شناخته می شود برای سادگی مطلوبیت عدم پذیرش قرارداد (حداقل مطلوبیت مورد نیاز
برای ورود به قرارداد) را صفر در نظر گرفتیم که در کلیات بحاث خللای ایجااد نمای کناد دو قیاد
دیگر مربوط به قید سازگاری انگیزه هاست ،2بدی معنی که برای هیچ کدام از انوا عرضه کنندگان
توجیه نداشته باشد که خود را جای عرضهکننده دیگری نشان دهند
میتوان نشان داد که در ای کارفرماا تنهاا باا قیاد مشاارکت بارای عرضاهکنناده ناکاارا و قیاد
سازگاری انگیزهها برای عرضه کننده کارا روبهرو باوده ،در هار دو قیاد باهصاورت تسااوی برقارار
خواهند بود (الفونت و مارتیمورت )3مسئله را در هر دو صورت بهینه مرتبه اول و بهیناه مرتباه دوم
حل می کنیم در بهینه اول فرض بر ای است که اطالعات متقارن است و کارفرما از نو کاارگزار
اطال دارد؛ بنابرای تنها قید مشارکت را موردنظر قرار میدهیم

1. Participation Constraint
2. Incentive Compatibility
3. Jean-Jacques Laffont and David Martimort
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 .1-2بهینه مرتبه اول
باا جایگاذاری قیاد مشاارکت عرضاهکنناده ناکاارا در تاابع هادف و مشاتق گارفت نسابت باه
متغیرهای  xهر دو نو عرضه کننده خواهیم داشت (خ پایی متغیرها به معنای مقدار متغیار بارای
برای عرضهکننده کارا:
()2

) b( x FB )  cx ( , x FB

()3

) wFB  c( , x SB

و برای عرضهکننده ناکارا:
()4

) b( x FB )  cx ( , x FB

()5

) wFB  c( , x FB
بنااابرای در تعااادل مرتبااه اول ،مقااداری از کاااالی اولیااه انتخاااب ماایشااود کااه تولیااد نهااایی

تولیدکننده را با هزینه نهایی عرضه کننده برابر سازد ازآنجاکه هزینه نهایی تولیدکننده ناکارا بااالتر
است ،مقدار خرید از عرضه کننده کارا بیشتر خواهد بود همچنای قیمات پرداختای باه هرکادام از
عرضهکنندگان برابر هزینه تولید آنها است

 .2-2بهینه مرتبه دوم
حال ،قرارداد بهینه را با وجود عدم تقارن اطالعات بی طرفی قرارداد به دست می آوریم در اینجاا
تولیدکننده با دو قید روبه رو است و قید سازگاری انگیزه ها نیز باید لحاظ شود تا عرضه کننده کاارا
انگیزه نداشته باشد خود را ناکارا جلوه داده و معادل هزینه تولید آن دریافتی داشته باشد همان طاور
که در ادامه می بینیم ای قید تولیدکننده را وادار به پرداخت رانت اطالعااتی باه عرضاه کنناده کاارا
خواهد کرد با جایگذاری قیود در مسائله کارفرماا و باه دسات آوردن شارای مرتباه اول خاواهیم
داشت:
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برای عرضهکننده کارا:
()6

) b( x SB )  cx ( , x SB

()7

)) w  c( , x SB )  (cx ( , x SB )  cx ( , x SB

()8

)) (1  v)(b( x SB )  cx ( , x SB ))  v(cx ( , x SB )  cx ( , x SB

()9

) w  c( , x SB
که در آن  vبرابر احتماال کاارا باودن عرضاه کنناده باوده و طبیعتااً ) (1-vاحتماالی اسات کاه

تولیدکننده برای مواجهه با عرضه کننده ناکارا در نظر میگیرناد هماانطاور کاه مشااهده مایشاود
مقدار  xتعادلی عرضه کننده کارا در قرارداد با حالت بهینه اول برابر شاده اسات همچنای در ایا
حالت نسبت به بهینه اول عرضه کننده کارا رانت اطالعااتی معاادل )  c( , x SB )  c( , x SBباه
دست می آورد که از توانایی او برای ناکارا جلوه دادن خود ناشی می شاود همچنای مقادار خریاد
مواد اولیه از عرضه کننده ناکارا در حالت عدم تقارن اطالعات کمتر از حالت قبل است و باا توجاه
به صعودی بودن تابع هزینه آن نسبت به تولید ،دریافتی کمتری هم خواهد داشت
مسئله دیگری که در ای مطالعه برای ماا حاائز اهمیات اسات ،درصاد تغییار در ساود شارکت
تولیدکننده کاالی نهایی در صورت استفاده از نظریه قراردادها برای کااهش مساائل ناشای از عادم
تقارن اطالعات نسبت به حالت بهینه اول است درصد اختالف با مطلوبیت بهینه آن به شاکل رابطاه
زیر خواهد بود:
()10
FB
FB
SB
SB
SB
SB
 Util (1  v) ( b( x )  c( , x ))  (b( x )  c( , x ))  v(c( , x )  c( , x ))
:
UtilFB
)) v(b( x FB )  c( , x FB ))  (1  v)(b( x FB )  c( , x FB
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همان طور که مشاهده می شود میزان کااهش در مطلوبیات تولیدکنناده در صاورت اساتفاده از
نظریه قراردادها به شکل توابع تولید و هزینه و همچنی مقدار پارامترهای مدل بستگی پیادا خواهاد
کرد

مسئله موردنظر در مقاله شاعری و همکاران ( )1395عبارتند از عقاد قاراردادی بای شارکت ایاران
تایر به عنوان شرکت تولیدکننده تاایر و شارکت دیگاری تحات عناوان عرضاه کنناده ناخ باهعناوان
مهم تری ماده اولیه مورد نیاز شرکت ایران تایر است (شاعری و همکاران) در مقاله مورد اشاره باا
ثابت در نظر گرفت سایر نهادههای تولید ،تولید شرکت ایران تایر به صورت تابعی از کیفیات مااده
اولیه نخ (میزان چسبندگی نخ به کامپاند با استفاده از شااخص  )H-Adhesionدر نظار گرفتاه شاده
است بدی معنی که شرکت ایاران تاایر میازان مشخصای از مااده اولیاه ناخ را از عرضاه کنناده آن
خریداری می کند و میزان تولید (با کیفیت مشخصای) کاه باا آن میازان ناخ مای تاوان انجاام داد باه
کیفیت نخ بستگی دارد
به طور مشخص در مقاله با فرض اینکه عرضه کننده می تواند کارا و یا ناکارا باشاد ،تاابع تولیاد
برای شرکت ایران تایر به شکل  f (x)  xi.7و تاابع هزیناه شارکت عرضاهکنناده ماواد اولیاه باه
صورت خطی و به شکل  C ( xi )   xiدر نظر گرفته شده اسات کاه در آن  باه عناوان هزیناه
نهایی تولید نخ دو مقدار  0.3و  0.2را به ترتی برای تولیدکنندگان ناکارا و کارا به خود میگیارد
بنابرای شرکت ایران تایر با مسئله حداکثرسازی سود انتظاری خود با دو قید مشارکت عرضه کننده
ماده اولیه و قید ایجاد انگیزه برای آشکار کردن نو خود مواجاه اسات ایا مسائله باه شاکل زیار
تعریف میشود:
()11
.7
.7
Maxx , w .2( xeff
 weff )  .8( xinef
)  winef

i
i, i  efficient , inefficient

st : wi  i xi  0

wi  i xi  w j  i x j
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نتیجه حل عددی مدل های بهینه درجه اول و بهینه درجه دوم برای شرکت ایران تایر باا فارض
احتمال  0.2برای کارا بودن شرکت طرف قرارداد در مقابل احتمال  0.8برای ناکاارا باودن آن ،باه
شر جدول زیر است:
Second-Best
Model Solution

First-Best
Model Solution

Supplier type

نام متغیرها

Variables and
constraints

65.097

65.097

Efficient

12.904

16.850

Inefficient

کیفیت ماده اولیه
نخ

Qualify

18.599

18.599

Efficient

5.991

7.221

Inefficient

14.31

13.019

Efficient

3.871

5.055

Inefficient

2.554

2.849

1.291

0

Efficient

0

0

Inefficient

-0.2

-

Efficient

0

-

Inefficient

0

-0.2

Efficient

-1.0

-0.8

Inefficient

درآمد تولیدکننده

Maker’s
Revenue

قیمت

Price

مطلوبیت
تولیدکننده

Marker’s Utility

رانت اطالعاتی

Informational
Rent

ضریب الگرانژ قید
سازگاری انگیزه

Lagrange
Multiplier of IC
Constraint

قید مشارکت

Participation
Constraint

منبع :مقاله شاعری و همکاران ()1395

طبق نتایج حاصل از حل مادل و باا توجاه باه اینکاه ساود تولیدکنناده در حالات عادم تقاارن
اطالعات و بهکارگیری نظریه قراردادها برای انعقااد قارارداد باا عرضاه کنناده تنهاا ( )0.295واحاد
معادل  %10.3کاهش داشته است ،نگارندگان مهم تری نتیجه مطالعه خاود را باه ایا صاورت بیاان
میدارند که به کارگیری نظریه قراردادها برای شرکت مزبور کاهش نامحسوسی را در سود شرکت
در حالت عدم تقارن اطالعات نسبت به حالت اطالعاات کامال طارفی قارارداد باه هماراه خواهاد
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داشت و بر اهمیت استفاده از ای نظریه در عقد قراردادهای شرکت ایران تاایر باا عرضاه کننادگان
مواد اولیه تأکید میکنند
نکته آنکه در مقاله مورد اشاره سعی شده است برای تصریح فرم توابع تولید تاایر ،فارم هزیناه
عرضه کننده تا حدود زیادی از مقاله هاشیموتو و همکاران ( )2012استفاده شاود کاه ممکا اسات
تطبیق آن با شرای شرکت ایران تایر مورد سؤال باشد بنابرای  ،ای سؤال مطر می شود که تا چاه
میزان نتایج مقاله مذکور تحت تأثیر فروض زیادی است که بر توابع تولید و هزینه و همچنی ساایر
پارامترهای مدل اعمال شده است با توجه به اینکه شواهدی از تطبیق شکل توابع با وضعیت شرکت
ایران تایر و شرکت عرضاه کنناده ماواد اولیاه ناخ ارائاه نشاده اسات ،پاذیرش نتاایج مقالاه و ارائاه
پیشنهاد های سیاستی متناس آن به شدت تحت تأثیر حساسیت نتایج به فروض مقالاه اسات لاذا در
ادامه سعی میشود ای مهم بررسی شود
با توجه به اینکه اظهارنظر قطعای در ماورد رابطاه ( )10و ارتبااط آن باا شاکل تواباع و مقاادیر
پارامترها ممک نیست ،یک حالت عمومی از تابع تولید و هزینه که موردتوجاه ایا مقالاه و مقالاه
اصلی مورد اشاره آن ها نیز هست و با تئوری های اقتصادی نیاز ساازگاری دارد را در نظار گرفتاه و
سعی میکنیم تکتک فروض مقاله را ضعیف کرده تا تغییر در نتایج را مشاهده کنیم
بنابرای در تصریح کلی ،شکلهای تابعی زیر را برای توابع تولید و هزینه در نظر میگیریم

 1

c( xi )  i xi

0    1 and

b( xi )  xi

که در آن  xکیفیت مواد اولیه است در نتیجه مسئله شرکت ایران تایر به شکل رابطه زیار خواهاد
شد:
()12



Maxx , w v( xeff
 weff )  (1  v)( xinef
)  winef

st : wi  i xi  0 i
i, i  efficient , inefficient

wi  i xi  w j  i x j
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مسئله فوق را برای دو حالت بهینه اول و بهینه دوم حل می کنیم تا جواب نهایی و درصد تغییار
در سود شرکت ایران تایر را به صورت تابعی از تمامی پارامترهای مدل به دست آوریم برای حال
مدل ،همانند آنچه در بخش قبلی گفته شد عمل کرده و سود انتظاری شارکت ایاران تاایر را باا دو
قرارداد در دو حالت بهینه اول و دوم به صورت زیر به دست میآید:
بهینه اول
تولیدکننده کارا:
()13

1
 

()14


)


(  x ( FB ) 1   x ( FB )  1  x ( FB ) 
wFB   x ( FB ) 

تولیدکننده غیرکارا:
()15

   
(
)

1

()16

) ( FB

x

( FB )  1

  x

( FB ) 1

x

wFB   x ( FB ) 

بهینه دوم
تولیدکننده کارا:
()17

   
(
)

1

)  x (S B

 x (S B ) 1   x (S B )  1

) wSB   x (S B )    (  x (S B )  1

()18
تولیدکننده غیرکارا:
()19
()20

 v    

)
 (1  v) 
1

( (1  v)( x (S B ) 1   x (S B )  1 )  v (  x (S B )  1 )  x (S B ) 
wSB   x (S B ) 
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همان طور که مشاهده می شود مقدار عرضه مواد اولیه عرضه کننده کارا در هر دو حالات بهیناه
اول و دوم براباار اساات ولاای باارای عرضااهکننااده ناکااارا در بهینااه دوم کاااهش مااییابااد همچناای
عرضهکننده کارا رانت اطالعاتی برابر با   x (S B ) به دست میآورد
هدف شرکت ایران تایر میتوان مقدار حداکثر سود شرکت را در هار دو حالات بهیناه اول و بهیناه
دوم به صورت تابعی از تمام پارامترهای مدل به دست آورد ساپ

مقادار تغییار در حاداکثر ساود

شرکت و درصد تغییر آن نسبت به حالت بهینه به صورت تابعی از پارامترها به دست خواهد آماد و
ای امکان را به ما می دهد که مقدار آن را برای مقادیر مختلف تمامی پارامترها به دست آوریام باا
اندکی محاسبات جبری ،درصد تغییر در حداکثر سود شرکت ایران تایر به صاورت زیار باه دسات
میآید:
()21










   
   
v(   )    
v(   )    
v(   )    
)
( 
(( ) ) 

)
( 

)
(() )   v(  

) )


) (1  v

) (1  v

) (1  v






   
   
   
   
)
) ( 
([)]  (1  v
)
( 
)
]





( ( (1  v) 

Util

Util FB

([v

عبارت فوق یک عبارت جبری نسبتاً پیچیاده اسات کاه از حال مسائله شارکت ایاران تاایر باا
فرم های کلی توابع تولید و هزینه به دست آمده است آنچه در روش حال عاددی مقالاه شااعری و
همکااااران روی داده اسااات ،ایا ا اسااات کاااه عباااارت فاااوق را بااارای یاااک حالااات خااااص (
 )   .7,   1,   .1, v  .2به دست آورده و بر اهمیت نظریه قراردادهاا در نزدیاک
کردن سود شرکت به حالت بهینه تأکید کردهاند
نکته دیگر اینکه در مقاله موردنظر نویسندگان باا ایا اساتدالل کاه ناخ ماوردنظر باا شااخص
چسبندگی کمتر از  10قابلیت استفاده در فرایند تولید را نادارد و چاون نمای تاوان در فرایناد تولیاد
استفاده کرد ،شرکت ایران تایر شرط حداقل کیفیت  10را برای عرضه کنندگان مواد اولیاه در نظار
میگیرند بنابرای بازه موردنظر برای تغییر متغیرها در ای بخش بهگونهای انتخااب شاده اسات کاه
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حداقل میزان کیفیت عرضه شده تعادلی یکی از انوا عرضه کنندگان مواد اولیه بیشتر یاا مسااوی باا
 10باشد ای شرط فق روی بازه پارامترهای  و  محدودیت مایگاذارد در نمودارهاای زیار
به طور جداگانه مقادیر ممک برای درصد تغییر سود شرکت ایران تایر به ازای متغیر بودن تنها یکی
همکاران ترسیم شده است:
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از پارامترها در بازه موردنظر و ثابت کردن سایر پارامترها با مقاادیر ماورد اساتفاده مقالاه شااعری و
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نمودار  .1مقادیر بهینه درصد اختالف با سود بهینه شرکت با تغییر جداگانه پارامترها (با وجود شرط حداقل کیفیت)

.556    1, 1    1.174, 0    1, 0  v  1
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همان طور که مشاهده می شود در بازههاای تعریاف شاده بارای پاارامترهاای موجاود در مادل،
همواره درصد تغییر در سود کمتر از  14درصد بوده و در قالا ماوارد کمتار از  10درصاد اسات
بنابرای با فرض حداقل کیفیت  10برای مواد اولیه عرضه شده ،تغییر جداگاناه هریاک از پارامترهاا
تغییر جداگانه متغیرها نمی تواند دید کاملی از تغییرات در درصد ساود شارکت را ارائاه کناد
زیرا ممک است تغییر هم زمان در شکل تابع تولید ،تابع هزینه و احتماال کاارا باودن عرضاه کنناده
نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد بنابرای با تغییر هم زمان تمامی پارامترهای مادل در باازههاای
اشاره شده در فوق ،می توان به مجموعه جواب های ممک برای ای مسائله دسات یافات در شاکل
زیر نمودار هیستوگرام برای فراوانی جواب های ممک برای مسئله شرکت ایران تایر با قیاد حاداقل
کیفیت  10رسم شده است:
نمودار  .2هیستوگرام مقادیر بهینه درصد اختالف با سود بهینه شرکت (با وجود شرط حداقل کیفیت)

.556    1, 1    1.174, 0    1, 0  v  1

مأخذ :محاسبات تحقیق

مشاهده می شود که طبق نمودار فوق ،در تمامی بازههای ممک جاواب تعاادلی وجاود دارد و
بنابرای با توجه به مفروض بودن پارامترهای مقاله مذکور ،باا اساتناد باه نماودار فاوق نمای تاوان باا
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قطعیت از کاهش کم و ناچیز سود شرکت در بهینه دوم نسبت باه بهیناه اول صاحبت کارد ممکا
است ای پاسخ ما را خیلی زود به ای نتیجه برسااند کاه نظریاه قراردادهاا لزومااً کاارایی و اهمیات
اشاره شده در مقاله را دارا نیست و حتی در ای مدل با تابع تولید مقعر و تابع هزینه محادب در نظار
را نتیجه می دهد اما باید توجه داشت طبق نمودار تعداد زیادی تعادل با کاهش  100درصد در سود
شرکت به معنی تعطیلی شرکت در صورت وجود عدم تقارن اطالعات وجاود دارد باه ایا معنای
که شرط حداقل کیفیت  10تعداد زیادی تعادل  poolingرا به همراه دارد که طی آن ها مقدار بهینه
 xهر دو تولیدکننده کارا و ناکارا کمتر از  10است ولای  10واحاد را عرضاه مای کنناد کاه قیمات
پرداختی برای آن ها سود منفی و درنتیجه تعطیلی را برای شرکت ایران تایر به همراه خواهد داشت
حال آنکه اگر شرط کیفیت حداقل  10حذف شود ،با هماان شارای پاارامتری و خریاد باا کیفیات
کمتر از  10برای شرکت تولید و سود مثبت را به همراه خواهاد داشات بناابرای باه نظار مای رساد
وجود شرط مذکور و سازگاری آن با مدل معرفیشده باید دقیقتر مورد بررسی قرار گیرد
نکته مهم آنکه فرض حداقل کیفیت  10برای مواد اولیه نخ در تابع تولید بدی معنی است کاه
برای نخ های با کیفیت کمتر از آن تولید تایر با کیفیت موردنظر شرکت ایران تایر ممک نیست در
تابع تولیدی که در مقاله شاعری و همکاران استفاده شده (و شکل کلی تر آن در ای مقاله موردنظر
قرار گرفت) به ازای هر سطح کیفیت  xتولید مثبت و متناظر آن ساود مثبتای عایاد شارکت ایاران
تایر می شود درواقع با ای نو تصریح تابع تولید ،ما تنها نخ های با کیفیت مورد تأیید شرکت ایران
تایر برای تولید (کیفیت حداقل  )10را مدنظر قرار داده و وارد تابع تولید کاردیم باه عباارتدیگار،
کیفیت نخ های با معیار چسبندگی  10که حداقل کیفیت مورد نیاز برای تولید تایر است را باه صافر
نرمال کردیم چون در غیر ای صورت ما نخهایی کاه تاایر ماوردنظر ماا را باه مقادار مثبتای تولیاد
می کنند و سود مثبت برای شرکت به ارمغان می آورند را بدون دلیل خاصی کنار می گذاریم که باا
فرض حداکثرسازی سود مغایرت دارد بنابرای پ

از نرمال کردن حداقل کیفیت ناخ هاای ماورد
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تأیید به صفر ،دیگر نیازی به قرار دادن شرط حداقل کیفیت  10در مدل نیست و باید مادل را بارای
تمام  xهای مثبت حل کرد
با در نظر گرفت نکته فوق و کنار گذاشت شرط حداقل کیفیت برای نخهاایی کاه تولیاد تاایر
شرکت را به ازای هر بازه دلخواهی از پارامترها به دست بیاوریم در شکل زیر مقادیر درصد تغییار
در سود به ازای متغیر بودن هر یک از پارامترها رسم شده است:
نمودار  .3مقادیر بهینه درصد اختالف با سود بهینه شرکت با تغییر جداگانه پارامترها

0    1, 1    3, 0    1, 0  v  1
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همان طور که مجدداً مشاهده می شود ،درصد تغییر در سود شرکت باه ازای تغییار هار یاک از
پارامترها در یک بازه معقولی همواره زیر  14درصاد اسات و در اکثار ماوارد کمتار از  10درصاد
است پ

به نظر می رسد تغییار جداگاناه هار یاک از پارامترهاا مؤیاد اهمیات نظریاه قراردادهاا و

نزدیک کردن سود شرکت به حالات بهیناه در صاورت اساتفاده از ایا نظریاه در عقاد قارارداد باا
شرکتهای عرضهکننده مواد اولیه است اما باید در نظار داشات کاه ممکا اسات تغییار هامزماان
متغیرها خصوصاً زمانی که مکمل یکدیگر باشند ،تغییرات سود را بهطور قابالتاوجهی تحات تاأثیر
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قرار داده و در ماواردی حکایات از کااهش شادید در ساود شارکت علایرغام اساتفاده از نظریاه
قراردادها داشته باشد
بنابرای در ادامه تمام مقادیر ممک درصد تغییرات در سود را برای تماام مقاادیر پارامترهاا در
رسم شده است که در شکل زیر مشاهده میفرمایید:
نمودار  :4هیستوگرام مقادیر بهینه درصد اختالف با سود بهینه شرکت

0    1, 1    3, 0    1, 0  v  1

مأخذ :محاسبات تحقیق

همان طور که مشاهده میشود از بی تمامی جوابهای ممک برای مقاادیر مختلاف پارامترهاا
در بازه های تعریف شده ،حدود  70درصد پاسخهای ممک کمتار از  5درصاد کااهش در ساود و
حدود  99درصد پاسخهای ممک کمتر از ده درصد کاهش در سود شرکت ایران تایر را نسبت به
حالت بهینه در صورت استفاده از نظریه قراردادها نشان می دهند همچنی تقریباً تمامی جواب هاای
ممک زیر  15درصد اختالف بی بهینه دوم و بهینه اول در سود شرکت را نشان میدهند
بنابرای برای تأکید بر ای نکته که استفاده از نظریه قراردادها سب

خواهد شد که کااهش در

سود یک شرکت تولیدی ناشی از وجود عدم اطمینان در قرارداد با عرضه کنناده ماواد اولیاه مقادار
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کمی است ،نیاز به استفاده از فروض قوی برای پارامترها و توابع تولید و هزینه مانند آنچه در مقالاه
شاعری و همکاران استفاده شد ،نیست از ویژگیهای اصلی مطالعات تجربی خصوصاً در ماواردی
که قرار است پیوندی بی مبانی تئوری و مشااهدات دنیاای واقعای برقارار ساازد ،ایا اسات کاه از
تجربی ارائه یک راهکار و توصیه سیاستی به بنگاههای اقتصادی مدنظر است ،استفاده از یک شکل
دقیق توابع تولید و هزینه مستلزم پشتیبانی آن توسا دادههاای واقعای بنگااه و یاا اساتناد باه مطالعاه
علمی انجام شده در آن رابطه است در مطالعه حاضر نشان داده شد که اهمیت نظریاه قراردادهاا در
شرای عدم تقارن اطالعات برای شرکتها محدود به یاک تاابع تولیاد و هزیناه خااص یاا مقاادیر
خاصی از پارامترها نبوده و می توان برای دامنه وسیعی از توابع تولید مقعر و هزیناه محادب (کاه در
مطالعات زیادی مورد تأکید قرار گرفتهاند) نتیجه موردنظر را تعمیم داد

 .4جمعبندی
یکی از مسائل مرتب با عدم تقارن اطالعات زمانی ر می دهد که پیش از قرارداد یکای از طارفی
قرارداد اطالعات بیشتری درباره نو و ویژگی های خود نسابت باه طارف دیگار داشاته باشاد ایا
مسئله تحت عنوان الگوهای کژگزینی یاا انتخااب نامسااعد مطار مای شاوند باا اساتفاده از نظریاه
قراردادها می توان در الگوهای کژگزینی مسئله قرارداد بهیناه را در یاک مادل کاارگزار -کارفرماا
تعریف کرد در ادبیات نظری و تجربی بر اهمیت ای نظریه در کاهش مسائل و عادم بهینگایهاای
ناشی از اطالعات نامتقارن بی دو طرف قرارداد تأکید شده است
یکی از مطالعاتی که در زمینه تأثیر تئوری قارارداد بار حاداکثر مطلوبیات کارفرماا در شارای
اطالعات نامتقارن در کشورمان انجام شده است ،مربوط به مطالعه شاعری و همکاران می شاود کاه
اثرگذاری ای نظریه را بر حداکثر مطلوبیت شرکت ایران تایر مورد بررسی قرار داده اند طبق نتایج
آنها استفاده از نظریه قراردادها سب میشود که حداکثر ساود شارکت باا حالات بهیناه اطالعاات
کامل تنها حدود  10درصد اختالف داشته باشد که نشان از اهمیات و تأثیرگاذاری اساتفاده از ایا
تئوری دارد
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نتیجه مقاله مذکور با اعمال فروض قوی ای بر توابع تولید و هزینه و همچنی پارامترهاای مادل
به دست آمده است که هیچ پشتوانه تجربی ندارند در مطالعه حاضار تاالش شاد بررسای شاود کاه
نتیجه به دست آمده دال بر اهمیت نظریه قرارداد در شرای اطالعاات نامتقاارن تاا چاه میازان تحات
کیفیت مواد اولیه برای تولید قرار داده شده است که با توجه به تعریف و ساختار مدل ماورد ساؤال
است بنابرای با در نظر گرفت یک شکل کلی از تابع تولید مقعار و هزیناه محادب و امکاان تغییار
پارامترها در بازه های دلخواه ،مقادیر ممک برای درصد تغییار در ساود در هار دو حالات وجاود و
عدم وجود شرط حداقل کیفیت محاسبه شده است
نتایج مطالعه ضم نقد و کنار گذاشت شرط حداقل کیفیت با توجه به نرماال کاردن شااخص
کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در تولید به صفر ،نشاان داد کاه باه جاز تعاداد معادودی تعاادلهاای
خاص ناشی از شرای پارامتری خاص مدل ،در سایر موارد کاهش در حداکثر سود شارکت ایاران
تایر نسبت به حالت بهیناه کمتار از  10درصاد باوده و در کال هماواره کمتار از  15درصاد اسات
بنابرای به نظر می رسد برای تأکید بر اهمیت نظریه قراردادها برای سود شرکت ایاران تاایر نیااز باه
محدود کردن مطالعه به فروض قوی نیست و میتوان در حالت عمومیتری گستره وسیعی از تواباع
و پارامترها را موردنظر قرار داد
یافتههای ای مطالعاه همچاون مطالعاه هاشایموتو و همکااران ( ،)2012وو ( ،)2013هکما و
همکاران ( )2015و شاعری و همکاران ( )1395اهمیت تئوری قراردادها در کاهش نابهینگی ناشی
از عدم تقارن اطالعات را برای حالت کلیتری از توابع و پارامترها تأیید میکند بنابرای به بنگاهها
و مؤسسات صنعتی پیشنهاد می شود در مواجه با مساائل ناشای از اطالعاات نامتقاارن در باازار و در
همکاری با سایر بازیگران مهم صنعت خود به سازوکارهای ایجاد انگیزه در قال تئوری قراردادها
توجه ویژه داشته باشند و تالش کنند با استفاده از مبانی ای نظریه ،عدم بهینگی ناشی از کژمنشی و
کژگزینی در فعالیتهای خود را حداقل کنند
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