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چکيده
در این مطالعه ،با استفاده از روش نظریة بازیها ،در قالب بازیهای همکارانه ،بهه تل یهل اثهر مموه د
اعتوارات عمرانی بر پروژههای انرژی پرداخته شده است .بهرای مطالعهة مه ردی ،پهروژهههای عمرانهی
استانیِ بخش انرژی در سالهای  1389و  1390انتخاب شهد .در بخهش نظهری ،بهه ررا هی مهدل
پرداخته شد .سپس ،ممو د اعتوارات عمرانی ،به منزلة عام ی مؤثر بر نل ة اجرای پهروژهههای انهرژی،
در مدل وارد شد .در بخش تجربی ،بر اساس روابط و تعادلهای بههدسهتآمهده از مطالعهة مه ردی و
همچنین با استفاده از مدل راه ل چانهزنی نش به پیامدهای یک بازی همکارانهه پرداختهه شهد .بهر
اساس نتایج این مطالعه ،دو بازیکن (دولت و بخش خص صی (پیمانکار)) ائهتف همکارانهه را انتخهاب
مردند ،زیرا با انتخاب آن س د بیشتری ،نسوت به الت ائتف مستقل ،به دست مهیآورنهد و در ایهن
الت قدرت چانهزنی دولت بیشتر است .با اینکه نرخ تنزیل ممتری دارد ،پیمانکار بیم دارد مه دولهت
پروژهها را با پیمانکارهای خ د به انجام برساند؛ به همین دلیهل ،پیمانکهار قهدرت چانههزنهی ممتهری
خ اهد داشت و سهم دولت از پیمانکار در ائتف همکارانه بیشتر خ اهد ب د.
طبقهبندي C71, H42, Q48 :JEL
واژگان کليدي :اعتوارات عمرانی ،بازیهای همکارانه ،پروژههای انرژی ،راه ل چانهزنهی نهش،
نظریة بازیها.
* ن یسندة مسئ ل ،ت فن02182883922 :
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مقدمه
اجرای پروژههای عمرانی در هر مش ری یکی از مسهائل اساسهی بههشهمار مهیرود .بخهش
غیردولتی در اجرای پروژههای دولتی سهم بسیار زیادی دارد .با پرداخت بهم قه مطالوهات
پیمانکاران بخش خص صی تق یت میش د و مش ر بهسرعت رشد و پیشرفت میمند .ولهی،
در اغ ب پروژههای دولتی ،پرداخت مطالوات پیمانکار با تأخیر همراه است .در ایهن شهرایط
پیمانکار امکان سرمایهگهذاری در تجهیهزات و ماشهینآالت بههروز را از دسهت مهیدههد و
بسیاری از شرمتهای بزرگ و م چک ورشکسته میش ند؛ در این ص رت ،اجرای پروژههها
با تأخیر همراه خ اهد ب د (خشن د و پنجع یزاده.)1390 ،
مهمترین مشکل در صنعت ساختوساز ر النیشدن مدت پیمان است .مش ر ایران ،به
ع ت اینکه پروژههای اجرایی آن با تأخیر روبهروست ،از این م ضه مسهت نا نیسهت .ایهن
تأخیر در اجرا بر دستگاه مارفرما و پیمانکار فشار وارد میمند و ضررههای پیمانکهار بیشهتر
به چشم میآید (عربی و اعظمینژاد.)1388 ،
به ر ر م ی ،شاخصهایی نظیر سهم پروژههایِ دارای تأخیر در مل پروژهها و میهزان
تلقق پروژههای خاتمهیافتنی و نیز میانگین مهدت پهروژههها ه مهه شهاخصههایی بهرای
زمانبندی اجرای پروژههای عمرانی اند ه بیانگر نشانه های نامط ه بی در مشه ر اسهت .بهه
عوارتی ،ضعف و نات انی در اجرای پروژههای عمرانی (به هر دلی ی مه باشد) اثهر خه د را
در مدت زمان اجرای پروژه نشان میدهد یا م جهب مهاهش میهزان تلقهق پهروژهههای
خاتمهیافته و افزایش سهم پروژههایی مه از برنامة زمانبندی عقبترند میش د (قاسهمی
و عواسی.)24 :1382 ،
در سالهای اخیر ،تعداد پروژهها بدون هیچ ت جیه فنی یها اقتصهادی بسهیار افهزایش
یافته است .ممو د اعتوارات عمرانی در این پروژهها ایجاب میمند مه ع امل اجرایی این
پروژهها تصمیمهایی بگیرند مه بهترین عم کهرد را در پهی داشهته باشهد .ههد از ایهن
مطالعه تل یل اثر ممو د اعتوارات عمرانی بهر پهروژهههای انهرژی ترجیلها اسهتانی رهی
سالهای منتخب  1389و  1390با ممک بازیهای همکارانه است تا بهترین پیامد برای
ع امل اجرایی پروژهها ،با ت جه به ممو د اعتوارات عمرانی ،مشخص ش د.
سازماندهی این مطالعه بدین ص رت است :در بخهش دوم بهه پیشهینة تلقیهق و در
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بخش س م به مدل نظری پرداخته میش د .در بخش چهارم بازیهای همکارانه معرفی و
در بخش پنجم راه ل تعادلی نش برای مطالعة م ردی این تلقیق ارائه میش د .بخهش
ششم به نتیجهگیری اختصاص مییابد.
پيشينة تحقيق
عسگری و افشار ( )1387بهه مطالعهة «همکهاری پیمانکهاران جهزد در تخصهیص منهاب
مشترک با رویکرد نظریة بازیهای همکارانه» پرداختند و با ممک روشهای هل ارزش
شپ ی و هستک ،س د مازاد اصل از همکاری بین پیمانکاران را تقسیم مردند و بهه ایهن
نتیجه دست یافتند مه پیمانکاران میت انند با مشارمت در ائهتف ههای بهزرگتهر سههم
بیشتری بهدست آورند.
یان و ما )2012( 1در مطالعة خه د ،بها عنه ان «تل یهل بهازی در مهذامرات مطالوهات
ساختوساز» ،از بازیهای پ یا (چانهزنی مذامرات مطالوات بین مالک و پیمانکهار) و قضهیة
بیزین استفاده مردند تا خطرها و هزینة ساختوساز پروژه ماهش یابد و پیمانکاران نیهز در
پروژه منفعت بیشتری بهدست آورند .آنان ،در نهایت ،به این نتیجه رسیدند مه برای هل و
فصل ادعاهایی مه در پروژههای ساختوساز مطرح میش د ارزش زمانی پ ل م رد اسهتفادة
مالک و مارفرما در این پروژهها در نظر گرفته ش د تها بههرهوریِ پهروژهههای سهاختوسهاز
افزایش یابد.
اومادا )2011( 2به بررسی «بازی چانهزنهی ائتففهی بها پیشهنهاددهندگان تصهادفی:
نظریه و ماربرد» پرداخت و یک بازی چانهزنی ائتففی غیر همکهاری را در نظهر گرفهت و
دربارة چانهزنی دستمزد بین مارفرما و مارگران چندگانه نشهان داد مهه اگرچهه بیکهاری
غیرارادی ممکن است در تعادل اتفاق بیفتد ،اشتغال مامل وقتهی پدیهدار مهیشه د مهه
بازیکنان به اندازة مافی صو ر باشند ،زیرا ممکن است این فرایند ر النی باشد.
اومادا ( )2010در مطالعة خ د ،با عن ان «راه ل چانهزنی نش در بازیهای همکارانهة
 Nشخص عم می» ،بیان مرد مه اگر یک فرم ائتف وج د داشته باشد ،وامهنش بازیکنهان

1. Yuan & Ma
2. Okada
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دیگر برای تعیین نتیجة نهایی بازی بسیار مهم است و رویکرد غیرتعاونی 1بهه مفهه می بهه
نام هستة نش منجر میش د مه مست زم آن است مه ائتف مکمل باید با ت جه به وامهنش
راه ل چانهزنی نش باشد .اومادا ثابت میمند مه راه ل چانهزنی نش باید به هسهتة نهش
از بازی تع ق داشته باشد تا ت سط تعادل غیرتعاونی از مدل بازی چانهزنی پشهتیوانی شه د
و ا تمال اینکه بازیکنان ائتففی تشکیل بدهند زیاد است.
3
یانگ )2008( 2با بررسی «چگ نگی اثرگذاری امتشا نفهت در ( ANWRپناهگهاه
م ی یات و ش در قطب شمال) آالسکا بر رفتار اوپک؟ یک بررسی شویهسازی از نه
تشریح قة باز بازی نش» به منظ ر ماهش وابستگی به نفت خارجی و ماهش مموه د
انرژی در ایالت متلده ،با استفاده از مدل پ یا ،درجهبندی رقابهت انلصهاری و توهانی در
بازار نفت آمریکا به شویهسازی پرداخت و نشان داد مه ج گیری از توانی مارتهل اوپهک
مؤثرتر از استخراج ذخایر نفتی در قطب شمال آالسکا به منظ ر ماهش عرضة م تاهمدت
نفت ایالت متلده در آیندة نزدیک است.
آپفک و س گات )2013( 4به بررسی «رویکرد نظریة بازیها در فرایند تصمیم مدیریت
انرژی برای بخش صنعت» با استفاده از یک روش ترمیوی ،شهامل مجم عههههای فهازی و
روشهای تل ی ی نظریة بازیها ،پرداختند و به این نتیجه دست یافتند مهه بهتهر اسهت از
انرژی تجدیدپذیر استفاده ش د تا از ملیطزیست مایت ش د ،زیرا ،در غیهر ایهن صه رت،
دچار ع اقوی خ اهیم شد ،م ل گرمشدن مرة زمین ،تغییرات آب و ه ا و آل دگی.
النگ و ی  )2009( 5با «مطالعه بر ررا ی مقهررات در مه رد صهرفهجه یی انهرژی و
ماهش انتشار آالیندهها بر اساس نظریة بازی هها» از دولهت و شهرمتهها ،مهه بازیکنهان
بازی اند ،و همچنین از استراتژی مخت ط راه ل چانهزنهی نهش ممهک گرفتنهد و نشهان
دادند مه مقررات خ ب نقشی م یدی در صرفهج یی انرژی و ماهش انتشهار آالینهدههها

 .1در بازیهای غیرهمکارانه ،همة بازیکنان به ص رت مستقل و بهرای هدام رمردن منهاف خه د عمهل مهیمننهد
(عودلی.)314 :1391 ،
2. Yang
3. Arctic National Wildlife Refuge
4. Aplak & Sogut
5. Long & Yu
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ایفا میمنند و اگر انگیزة شرمتها ،م ف با پاداشدادن ،افهزایش یابهد ،اثهر صهرفهجه یی
انرژی افزایش و انتشار آالیندهها بسیار ماهش خ اهد یافت.
تیان 1و همکاران ( )2014در تلقیقی ،با عن ان «یک مدل پ یای سوز بر اساس نظریهة
بازی تکام ی 2برای مدیریت انتشهار زنجیهرة عرضهة تهأمین سهوز در میهان ت لیدمننهدگان
چینی» از یک سیستم پ یا برای هدایت سیاستهای یارانهای به منظ ر گسترش مهدیریت
زنجیرة عرضة سوز در چین ممک گرفتند و با استفاده از یهک بهازی تکهام یه مهه دولهت،
شرمتها و مصر منندگان بازیکنان آن ب دنده به این نتیجه رسیدند مهه بهرای گسهترش
مدیریت زنجیرة عرضة سوز بهتر است بهه ت لیدمننهدگان یارانهه داده شه د و آگهاهیههای
زیستملیطی افراد افزایش یابد.
پرنگ 3و همکاران ( )2005در مطالعة خ د ،با عن ان «مزایای بالق ه بهرای همکهاری در
فرم مار پیمانکاران فرعی بر اساس نظریة بازی تعاونی» ،با استفاده از بهازیههای همکارانهه
در قالب روش شپ ی و هسته 4نشان دادنهد مهه اگهر پیمانکهاران فرعهی ائهتف همکارانهه
تشکیل دهند ،جم مار بین آنها ت زی میش د و هزینة ممتری و س د بیشتری خ اهنهد
داشت .نیز سرمایهگذاری مشترک میت اند در ساختوساز مفید باشد.
ش رونگ و میااو )2012( 5به «تل یل رفتارهای رانتج یی در نظهارت مهندسهی بهر
اساس نظریة بازیها» پرداختند و نتیجه گرفتند مه مالک پروژه بایهد مهارایی نظهارت را
بهو د بخشد و بهه منظه ر ملهدودمردن رفتهارههای رانهتج یانهه در نظهارت مهندسهی
مجازاتهای شدیدی اعمال مند.
وات 6و همکاران ( )2010در بررسی خ د ،با عن ان «اهمیت نسوی معیارهای ارزیهابی

1. Tian

 .2انتخاب هر بازیکن بهترین پاسخ به انتخاب ریف است و بازیکن انگیزهای برای تغییر اسهتراتژی نهدارد .بهه ایهن
بازیها و روش مذم ر اصطف ا نظریة بازیها (عقفیی) میگ یند .اگر فرض رفتهار عقفیهی بهه ههر دلی هی در
بازی نقض ش د ،به آن بازی بازیِ تکام ی میگ یند (عودلی.)270 :1391 ،
3. Perng

 .4یکی از راه لهای مهم در بازیهای همکارانه است مه دربارة تقسیم پیامد ائهتف جمه بها دیگهر ائهتف ههای
تشکیلیافته ت ضیح میدهد (عودلی.)1391 ،
5. Shurong & Miao
6. Watt
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مناقصه و انتخاب پیمانکار» ،با اسهتفاده از روش ررا هی تجربهی ،بهه ارزیهابی واقعهی و
انتخاب پیمانکار پرداختند و به این نتیجه رسیدند مه عم کرد پیمانکار در پهروژة قو هی،
مهارت فنی و هزینه معیارهای بسیار مهمی در انتخاب واقعی یک پیمانکار بهشهمار مهی
روند؛ در الی مه تجربة سازمانی ،جم مار و شهرت او در مراتهب بعهدی اهمیهت قهرار
دارند.
مدل نظري
یک جامعة فرضی شامل دو بخشه بخش دولتی و بخش خص صیه را در نظر میگیهریم.
بخش دولتی را مارفرما و پیمانکاران دولتی و بخش خص صی را پیمانکاران خص صهی در
نظر میگیریم .بخش دولتی مسئ لیت اجرای پروژههای عمرانی انرژی را بر عههده دارد و
با ممو د اعتوارات عمرانی روبهروست و در صدد بهتهرین عم کهرد اسهت تها بت انهد ایهن
پروژهها را به انجام برساند .دولت برای اجرای پروژهها میت اند به پیمانکهاران درخ اسهت
همکاری بدهد یا درخ است همکاری ندهد و مارهها را بها پیمانکهاران دولتهی بهه انجهام
برساند .از رر دیگر ،بروز نتایج نامط ب اقتصادی و مالی برای شرمتهای دولتی ،نو د
ت صیة فنی -اقتصادی و مالی برای دخالهت دولهت در برخهی از فراینهدههای ت لیهدی و
ملدودیتهای مالی -اقتصادی دولت بهرای اداره و تصهدی فعالیهتهها اجهرای سیاسهت
خص صیسازی در بخش شرمتهای دولتی را الزامی ساخته است (اعهزازی و همکهاران،
 .)1390اگر دولت با پیمانکاران خ د قرارداد بوندد ،خسارتههای ناشهی از انجهامنیهافتنِ
پروژهها به نامارآمدی دولت اضافه میش د .ال میخ اهیم بهدانیم مهه در ایهن شهرایط
بهترین عم کرد برای این دو بخش چه خ اهد ب د؟
رر دیگر بازی بخش خص صی است .بخش خص صی میت اند بها دولهت همکهاری
مند یا همکاری نکند .پیمانکاران نیز میدانند مه در ص رت همکاری با دولت در اجهرای
پروژه زمینههای رقابت ایجاد خ اههد شهد .در ایهن شهرایط میهزان سه د ههر دوی ایهن
بازیکنان چقدر خ اهد ب د و چه استراتژیای انتخاب خ اهند مرد؟
در این مطالعه ،برای مدلسازی رفتار بازیکنان ،از رویکهرد م ته ( )1999در تل یهل
مالکیت بهینة داراییها استفاده و مفروضات جدیدی با ت جه به م ض بلث اضافه شده
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است .فرض میمنیم دو بازیکن دولت و پیمانکار ( )i= G, Cداریم مه  Gنمایهانگر دولهت
و  Cنمایانگر پیمانکار است و سهم دولت از اجرای پروژهها (بها ا تمهال اقهدام انلصهاری
دولت)  λدرصد و سهم پیمانکار (با ا تمال همکاری دولهت و پیمانکهار) برابهر بها 1 λ
درصد است .اگر دولت اجرای مامل پروژهها را بهر عههده داشهته باشهد  λ =1و اگهر مهل
پروژهها را پیمانکاران انجام دهند  λ=0خ اهد ب د .هر یک از رهرفین درگیهر در اجهرای
پروژهها به میزان  yiسرمایهگذاری مهیمننهد و هزینهة سهرمایهگهذاری تهابعی از سهطح
سرمایهگذاری است .هزینة سرمایهگذاری بازیکن  iعوارت است از:
() 1

Ci Ci  y i 

اگر از رریق تخصیص ق نظارت بر پروژه تصمیمی گرفته ش د ،آنگاه منهاف پهروژه
( )Bتاب  yو  λخ اهد ب د .با فرض خطیب دن  Bنسوت به  λمیت ان ن شت:
() 2

B  y ,     BG  y G   1    BC  y C 

) BG (yGمنفعت دولت و ) BC(yCمنفعهت پیمانکهار اسهت .اگهر بازیکنهان پهیدرپهی
انتخاب منند و از پیامد انتخابهای خ د باخور باشند ،این بازی را بازی پ یا با ارفعهات
مامل در نظر میگیریم .ال بازی را ر ری در نظر مهیگیهریم مهه شهرو مننهدة بهازی
دولت باشد مه میت اند به پیمانکار درخ است همکاری بدهد یها خه دش پهروژه را اجهرا
مند .اگر دولت درخ است همکاری ندهد ،بهازی تمهام مهیشه د .در ایهن صه رت پیامهد
(س د) دولت مه با  POFنشان میدهیم معادل
() 3

yG
POFG  G     y 1G  
1  i G 

خ اهد ب د مه  θGپارامتر ارزیابی منهاف پهروژه از رهر دولهت iG ،نهرخ تنزیهل بخهش
دولتهی BG(yG ) = λ y1G = yG ،و  y1Gمیهزان سهرمایهگهذاری انلصهاری دولهت اسهت و
پیمانکار پیامد (س د):
() 4

yC
POFC  C  1   1    y 1C  
1 iC 
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بهدست میآورد مه  θCپارامتر ارزیابی مناف پروژه از رر پیمانکار iC ،نرخ تنزیهل پیمانکهار،
 C (yC) = (1-λ)y1C = yCو  y1Cمیزان سرمایهگذاری انلصاری پیمانکار اسهت .در صه رتی مهه
دولت درخ استِ همکاری بدهد ،ایهن بهازی ادامهه خ اههد داشهت و پیمانکهار دربهارة قوه ل
همکاری یا رد همکاری باید تصمیم بگیرد .اگر پیمانکار همکهاری را قوه ل نکنهد ،پیامهد ههر
رر مانند عدم درخ است همکاری از رهر دولهت خ اههد به د .اگهر پیمانکهار درخ اسهتِ
همکاری با دولت را بپذیرد ،دولت باید دربارة سطح انتقال پ لی (میزان واگذاری) بها پیمانکهار
بین دو انتخابه مذامره یا مذامرهنکردنه تصمیم بگیرد .اگر دولت مهذامره نکنهد ،ههر یهک از
بازیکنان با همان درصد همکاری ص رتگرفته از رر دولت و بها سهرمایهگهذاری انلصهاری
خ د وارد عمل میش ند .چنانچه  βدرجة ناخالصی ماالهای ت لیدی در پروژه باشد ،بین صهفر
و یک قرار دارد .اگر   0باشد ،ماالهای عم می خالص (ملض) ت لیهد خ اههد شهد و اگهر
  1باشد ،ماالهای خص صی خالص (ملض) ت لید خ اههد شهد؛ در ایهن الهت پهروژه از
رریق ق مالکیت تخصیصیافته اجرا میش د و پیامد پیمانکار برابر با:
yC
POFC  C  1     BG  y G    1    BC  y C  
1  i C 

() 5
و پیامد دولت برابر با:

yG
1  i G 

() 6

POFG  G [(  BG  y G   1   1    BC  y C  

خ اهد ب د .ال ن بت به پیمانکار میرسد و میت اند مقدار پیشنهادی را قوه ل منهد یها
مقدار پیشنهادی را قو ل نکند .اگر پیمانکهار مقهدار پیشهنهادی را رد منهد ،پیامهدههای
بازیکنان همانند انتخاب استراتژی عدم مذامره از رر دولت خ اهد به د .و در صه رتی
مه پیمانکار پیشنهاد مذامره را بپذیرد ،پیامد او برابر با:
() 7

yC
POFC  C    y  1    y  TR  TR  1  i C  
1 iC 

و پیامد دولت برابر با:
() 8

yG
POFG  G    y   1      1    y   TR 
1 iG 
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خ اهد ب د؛ در این قسمت  yمیزان سرمایهگذاری ص رتگرفتهه در صه رت همکهاریِ دو
بازیکن است و  BC (y) = (1-λ)y ،BG (y) = λyو  TRمیزان انتقال په لی از پیمانکهار بهه
دولت است مه میت انهد م وهت یها منفهی باشهد TR(1+iC) .میهزان په لی اسهت مهه از
سرمایهگذاری در پروژه عاید پیمانکار میش د.
جدول  .1نمادهاي بازي دولت -پيمانکار
نماد

عنوان

نماد

عنوان

L

مذامرهمردن
مذامرهنکردن
مقدار پیشنهادی را قو ل نکند
درجة ناخالصی ماالی ت لیدی
گرههای تصمیمگیری دولت
گرههای تصمیمگیری پیمانکار

G

دولت
پیمانکار
درخ است همکاری بدهد
درخ است همکاری ندهد
مقدار پیشنهادی را قو ل مند
قو ل درخ است همکاری
رد درخ است همکاری

M
O
β
a1وa2
b1وb2

C
A
B
N
D
F

( )aو ( )bو ( )cمقدار پیامدهای دولت و پیمانکار را بیان میمنند .عوارت داخل پرانتز بهترتیب از چپ پیامد
(س د) دولت و پیمانکار به ص رت ذیل است:
yG
1  i G 

POFG  G [(  BG  y G   1   1    BC  y C  

yC
POFC  C  1     BG  y G    1    BC  y C  
1  i C 
yG
1  i G 

)(a

POFG  G [(  BG  y G   1   1    BC  y C  

yC
POFC  C    y  1    y  TR  TR  1  i C  
1  iC 
yG
1  iG 

)(b

POFG  G    y   1      1    y   TR 

yC
POFC  C    y  1    y  TR  TR  1  i C  
1  iC 

)(c
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 .1بررسی تعادل

برای تعیین پیامدهای بازی در قالهب یهک بهازی پ یها ،یعنهی روش برگشهت بهه عقهب،
استفاده میمنیم .بنابراین ،نخست نم دار را با در نظر گرفتن پیامدهای رهرفین از انتهها
مر ه به مر ه به سمت شرو بهازی مف ظهه مهیمنهیم .در ایهن مر هه ،عهفوه بهر
̅̅̅ عوهارت اسهت از
فرضیات بیانشده در بازی ،فرضیات زیر را نیز در نظهر مهیگیهریم ( 𝐺𝑃
̅̅̅ پرداخت بهه پیمانکهار در صه رت
پرداخت به دولت در ص رت انلصاری عملمردن و 𝐶𝑃
انلصاری عملمردن).
اگر بازی همکارانه باشد ،مناف پروژه ) b(yخ اهد ب د؛ به ر ری مه:
b  y   B  y , 

() 9
()10

پرداخت به دولت در ص رت همکاریPG  G b  y  TR :

()11

پرداخت به پیمانکار در ص رت همکاریPC  C b  y  TR :

()12

PG  G [  BG  y G    1    1    BC  y C 

()13

PC  C  1     BG  y G    1    BC  y C 
PG  y   PC  y   PG  y ,    PC  y ,  

()14

امیدا مقعر
مقعر

()15

b  b  y  ,b 0  0, b '  0

B i  B  y ,   , B i 00
,   0, i  G ,C
y ,b1  y   B1G  y   B1C

b2  y   B 2C  y   B 2G  y 

()16
بازده نهایی برای سرمایهگذاری هر بازیکن هنگامی بیشترین است مه تصهمیمهها بهه
ص رت همکاری متقابل (بازی تعاونی) باشد .بیشینة دوم هنگامی است مهه یهک بهازیکن
ق انلصاری (منترل مامل پروژه) داشته باشد .ممترین مقدار ههم هنگهامی اسهت مهه
بازیکن دیگر قِ انلصار یا منترلِ ماملِ پروژه را دارد.
()17

y ,b12  y   B12G  y  ; B12C  0
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این فرض نیز نشان میدهد مه سرمایهگذاری دولت مکمهل ضهعیف سهرمایهگهذاری
پیمانکار است.
همههان ره ر مههه فههرض مههردیم ،پیامهدِ همکههاری بههرای دو بههازیکن بهیش از پیامههد
همکاری نکردن است W G .مجم پرداختها به دولت و  W Gمجم پرداخهتهها بهه
پیمانکار است.
()18
()19
()20
()21
()22

()23

1
1
 y ,    C  G b  y    PG  PC 
2

G

W

2
مازاد ناخالص G  C b  y  

اختف در پرداختهای مفروض بازیکنان  PG  PC  


1
1
W C  y ,    G  C b  y    PC  PG 
2
2
1
1
 y ,    G  C b  y   G  C  B  y ,   
2

G

2

 y   G  1    B  y 
C

G

 y   G  1    B  y 
C



C  B
2

1
1
G C b  y   G  C  B  y ,   
2
2
G

W



C

W



 C  B
2

 .1مقادیر سرمایهگذاری در الت بهینة اول :اختف ِ بین مهازاد ناخهالص )(θG + θC

) b(yو هزینة مل سرمایهگذاریها را بیشینه میسازد.
هزینه مل TCG TCC  TotalCostofInvestment 

()24
 .2سط ح سرمایهگذاری واقعی :تعادل نش بازی ایستا در فاز اول است مه هر بهازیگر
اختف بین پرداخت مذامراتی نش و هزینة سرمایهگذاری خ د را بیشینه میسازد .س د
با ا تساب هزینة خطی بهدست میآید .همچنین داریم:
()25
()26
()27

 G ,C , k  1, 2 , y , bkk  y   B kki
, k , l  1, 2 , y , k  l , bkk  y   bkl  y   B kki  y   B kli  y 

1 :i

 2 :i G ,C

W ki W ki  y ,   , i  G ,C , k 1, 2, 3
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مه در آن 𝑖𝑘𝑊 مشتق مرتوة iام نسوت به آرگ مان kام است y G  k 1 .آرگ مان اول،
 y C  k  2آرگ مان دوم و    k  3آرگ مان س م است.
به ازای هرگ نه تخصیص ق یا صف یت اجرای مار ،یک تعادل نش منلصربهفرد از
بازی سرمایهگذاری در فاز اول وج د دارد .ج اب منلصربهفرد عوارت است از:
W 1G  mcG  y G 

()28

W 2C  mcC  y C 

()29
اگر پیمانکار مذامرهمردن را بپذیرد ،بیشینة پیامد بازیکنان را مین یسیم و نسوت بهه
 p = λو  q = 1- λمشتق میگیریم .از رر دیگر ،سرمایهگهذاری ههر یهک از بازیکنهان
تابعی از  λاست و داریمp+q=1 :
yG
1

 iG 

()30

()31

()32

()33

Max : POFG  G  P  Py  q  qy   TR 
dPOFG
1
 2G Py 
y 0
dP
1 iG 

yC
1 iC 

Max : POFC  C    y   1     1    y ] TR  TR  1  i C  
dPOFC
1
 2C qy 
y 0
dq
1  i C 

1
1


 1  i 
 1  i G  
G
, N G   
,1 
 2G
2G 





* ,q *  1  P

1
1 iG 
2G

1
1 iG 
2

P* 

G 

و در ص رتِ درخ است همکاری از رر دولت  p*=1و  q*=0خ اهد ب د .در این صه رت
تعادل نش برابر با  1،0خ اهد ب د و با ت جهه بهه  pو  qسهرمایهگهذاریههای بازیکنهان و
پیامدهای انتظاری بهدست خ اهد آمد.
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بازي همکارانه
در بازیهای همکارانه ممکن است بازیکنان برای برخ رداری از مناف دو یا چندجانوه در
بازی رقابتی عمل نکنند ،ب که برای بهدستآوردن مناف بیشهتر بهر سهر انتخهاب برخهی
استراتژیها ت افق منند .این بازیها را در فرم مشخصه نشان میدهیم .بهه دلیهل اینکهه
تعداد بازیکنان دو نفر است ،برای تعیین پیامد بازی در فرم مشخصه از راه ل چانهزنهی
نش به عن ان مهمترین راه ل در بازیهای همکارانة دونفره استفاده میمنیم.
در بازی همکارانة nنفره ،بازیکنان را با } N= { 1,2,...نشان میدهند .هر زیرمجم عة
غیرتهی یک ائتف را نشان میدهد .خ د مجم عة  Nرا «ائتف جمعی» مینامنهد .ههر
یک از ائتف ها را با  Sو تعداد اعضای هر ائتف را با ׀S׀ نشان میدهند .بنابراین ،تعداد
ائتف های یک بازی nنفره برابر با  #S = 2n – 1است.
فرم مشخصِ بازی nنفره را با  N.Vنشهان مهیدهنهد مهه در آن  Vتهاب مشهخص و
بیانگر پیامد هر ائتف است و دارای این ویژگی است مه اگر  Sو  Tدو ائتف باشند مهه
عض مشترمی نداشته باشند ،شرط زیر برآورد میش د:



V  S  V T  V  S T

()34
این شرط بیان میمند مه دو ائتف  Tو  Sهنگامی بها ههم ائهتف جدیهد تشهکیل
میدهند مه ) V(SUTداقل برابر جم پیامد ائتف های مستقل  Sو  Tباشد (عودلی،
.)1391
مسئ ة مهم در تشکیل ائتف نل ة تقسیم پیامد ائهتف بهین اعضها اسهت .ایهن تقسهیم
(تخصیص) باید عادالنه ص رت گیرد تا اعضای ائهتف رضهایت داشهته باشهند و بهه تشهکیل
ائتف با بازیکنان دیگر نپردازند .چنین تخصیصی «تخصیص عقفیی» نام دارد مهه بها بهردار
 X   X 1, ..., X n آن را نشان میدهند .عنصر  Xiسهم بهازیکن  iرا از تقسهیم منهاف
ائتف نشان میدهد .هر تخصیص عقفیی باید دو ویژگی داشته باشد :اول آنکهه مهل پیامهد
n

تخصیصیافته به اعضا ،یعنی  ، X iباید برابر مناف ایجادشده بها تشهکیل ائهتف جمعهی،
i 1

یعنی ) ،V(Nباشد مه به این شرط اصطف ا شرط «عقفنیت گروهی» میگ یند:
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n

V  N   X i

()35

i 1

دوم آنکه پیامد پی سهتن بهه ائهتف بهرای ههر بهازیکن نوایهد ممتهر از پیامهد تنهها
عملمردن باشد مه اصطف ا «عقفنیت فردی» نامیده میش د:
, i N

()36

i 

X i V

پس تخصیص عقفیی به ص رت رابطة  37نشان داده میش د (عودلی:)321 :1391 ،
()37

N

i  

i

n

{ X   X 1 , X 2 ,, X n  : X i V  N  , X i V
i N

در تعیین پیامدهای بازیهای همکارانه با استفاده از راه هل چانههزنهی نهش فهرض
میش د مه پیامد ائتف دو بازیکن  1و ( 2بهترتیب دولت و پیمانکار) برابر  ،Vیعنهی )}
2= Vو V({2})= b ،V({1}) = a ،V({1و  a+b<Vاست .پیامهد خهالص ائهتف برابهر
است با:
()38

 a b

1, 2 V 1 V 2 V

V

اگر ضمن ت افق سهم بازیکن  1از  Vبرابر  hدرصد و بازیکن  2برابهر  kدرصهد باشهد،
یعنی  ،h+k=1پیامد بازیکن  1و  2از تقسیم  Vبهترتیب برابر خ اهد ب د با:
()39

x  a  h V  a  b   a  1  h   h V  b 

()40

x  a  h V  a  b   a  1  h   h V  b 

()41
()42

x  a  h V  a  b   a  1  h   h V  b 
x  a  h V  a  b 

y  b  k V  a  b   b 1  k   k V  a 
y  b  k V  a  b 

یا با ت جه به روابط باال میت انیم به دو رابطة  43و  44برسیم:
()43

y b k
k
ak  k

  y  b   x  a   b 
 x
x a h
h
h  h


()44

x  y V
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هر مقدار  xو  yمه در دو رابطه صدق مند به «راه ل چانهزنی نش» معرو اسهت؛
مه در نم دار  1با نقطة  Qنشان دادهایم.

V,y

y= (b – ak/h) +( k/h) x
Q
V1

p

x+y=V

b

V2

V

a

V

نمودار  .1نمودار راه حل چانهزنی نش (عبدلی)1391 ،

 k/hشیب خط صع دی و نشاندهندة قدرت چانهزنی نسهوی دو بهازیکن اسهت .اگهر
قدرت چانهزنی بازیکن  2از قدرت چانهزنی بهازیکن  1بیشهتر باشهد ،خهط دارای شهیب
تندتر ب ده و سهم بازیکن  2از پیامد ائتف بیشتر خ اهد شد .مقدار  xو  yهمهان سههم
بازیکن  1و  2از پیامد ائتف است (عودلی 344 :1391 ،ه .)346
تعيين پيامد بازي با روش چانهزنی نش
ال سرمایهگذاریهای انلصاری و همکارانة دولت و پیمانکار را از اعتوارات تخصیصیافته بهه
پروژههای امانی (سرمایهگهذاری دولهت) ،پهروژهههای پیمهانی (سهرمایهگهذاری خص صهی) و
پروژههای امانی -پیمانی (سرمایهگهذاری در الهت همکارانهه) مشهخص مهیمنهیم و سههم
همکاری دولت و پیمانکاران را با درصد واگذاریهایی مه در این سالها ص رت گرفتهه تعیهین
میمنیم .همچنین ،میزان انتقال پ لی را نیز میزان مل ثمن معام هه بهه عهفوة سه د در نظهر
میگیریم .به عوارت دیگر ،در اینجا میانگین سرمایهگذاری ص رتگرفتهه ،درصهد همکهاری و
میزان انتقال پ لی را مشخص میمنیم و میزان س دها را برای مهاالی عمه می ملهض بها در
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نظر گرفتن ارزشگذاری مناف پروژه بهه انهدازة  100وا هد بهرای ههر دو بهازیکن بههدسهت
میآوریم.
جدول  .2اطالعات کلی پروژههاي عمرانی در سطح استانها
میانگین اعتوارات تخصیصیافتة پروژههای امانی (می یارد ریال)
میانگین اعتوارات تخصیصیافتة پروژههای پیمانی (می یارد ریال)
میانگین اعتوارات تخصیصیافتة پروژههای امانی -پیمانی (می یارد ریال)
میانگین انتقال پ لی (می یارد ریال)
میانگین همکاری دولت با پیمانکار (درصد)
میانگین انلصاری عملمردن دولت (درصد)
نرخ تنزیل دولت (درصد)
نرخ تنزیل پیمانکار (درصد)

84/2
2378/61
793/96
27368/2
37/92
62/08
12
14

منو  :معاونت برنامهریزی و نظارت راهوردی رئیسجمه ر ،1390 ،1389 ،سازمان خص صیسازی و بانک
مرمزی

 .1نمودار درختی و تعادل نش

نمودار  .2نمودار درختی بازي و تعادل نش برگشت به عقب (واحد :ميليارد ریال)

ال پیامد اصل بهرای بازیکنهان را از رریهق فرمه لههای  b ،aو  ،cمهه در بخهش
بررسی تعادل بیان شده ،برای مدل به ص رت زیر بهدست میآوریم:
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(a):
POFG  100 1 1 84.1959 – 1 84.1959 / 1.12  8344.41509 POFC  1000 – 0  0

(b):
– POFG  100 0.6208  0.6208  84.1959  10.3792  0.3792  2378.607476  
 37400.80429

0.6208  84.1959

– POFC  100[ 10.6208  52.26881472  0.3792 901.9679549  
 36656.27291

901.9679549 / 1.14
(c):

POFG  100 0.6208 0.6208  793.9616245   0.3792  0.3792  793.9616245  
27368.1965 –  492.8913765 / 1.12  68943.39536

– POFC  100 420.1528045 – 27368.1965  27368.1965  1.14
 45582.73125

 301.070248 / 1.14

ال میخ اهیم تعادل نش را به فرم استراتژیک مشهخص منهیم .اسهتراتژی خهالص
دولت به ص رت زیر است:
S G  A , B   L , M   AL , AM , BL , BM 
S C  D , F   N , O   DN , DO , FN , FO 
S  SG  SC

جدول  3مجم عة مامل استراتژیها و پیامدها را نشان میدهد:
جدول  .3فرم استراتژیک بازي پویا (ارقام پيامدها به ميليارد ریال)
FO

FN

DO

DN

C
G

()8344/4،0

()8344/4،0

()37400/8،36656/3

()68943/4،45582/7

AL

()8344/4،0

()8344/4،0

()37400/36656،8/3

()37400/8،36656/3

AM

()8344/4،0

()8344/4،0

()8344/4،0

()8344/4،0

BL

()8344/4،0

()8344/4،0

()8344/4،0

()8344/4،0

BM

منو  :یافتههای تلقیق
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برای پیدامردن تعادل نش بدین ترتیب عمل میمنیم :اگر دولت باور داشهته باشهد مهه
پیمانکار استراتژی  DNرا انتخاب میمند ،دولت از بین استراتژیهای خ د اسهتراتژیای را
انتخاب خ اهد مرد مه بیشترین س د را عاید خ د مند (زیر آن مقهدار سه د خهط مشهیده
شده است) .به همین ترتیب عمل میمنیم تها پیمانکهار اسهتراتژی  FOرا انتخهاب منهد و
دولت نیز بیشترین پیامدی را مه از انتخاب استراتژی نصیب خ د مند انتخاب نماید .هال
چنانچه پیمانکار باور داشته باشد مه دولت استراتژی  ANرا انتخاب خ اهد مهرد ،پیمانکهار
نیز م ل دولت آن استراتژیای را انتخاب خ اهد مرد مه بیشترین س د را نصیب خ د منهد
(زیر آن پیامد خط مشیده شده است) و این عمل را تکرار مهیمنهیم تها دولهت اسهتراتژی
 BMرا انتخاب مند و وامنش پیمانکار انتخاب استراتژیای اسهت مهه بهه بیشهترین پیامهد
دست یابد (زیر این پیامد نیز خط مشیده شده است) و جاهایی تعادل نش اسهت مهه زیهر
هر دو پیامد هم خط مشیده شده باشد .تعادل نشبازی به شکل زیر است:

 AL , DN  ,  AM , DO  ,  BL , FN  ,  BL , FO ,  BM , FN ,  BM , Fo 

N G  

و تعادل  SPEبازی به ص رت نم دار  3است:

نمودار  .3تعادل SPE

(منبع :یافتههاي تحقيق)
)*SPE = (AL*, DN

ال تعادل نش برگشت به عقهب (مطهابق خهط پهررنهگ در نمه دار  )2را بههدسهت
میآوریم .تعادل بههدسهتآمهده برابهر ( (AL, DNو سه د انتظهاری بازیکنهان در تعهادل
برگشت به عقب و  SPEبدین ص رت است:
POFG  AL* , DN *   68943.39536, POFC  AL* , DN *   45582.73125
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تعادل نش برگشت به عقب و تعادل  SPEیکساناند؛ به سهوب اینکهه فقهط تهدیهدههای
باورمردنی را شامل میش ند .ولی تعادلهای نش بهدستآمده از فهرم اسهتراتژیک موتنهی بهر
تهدیدهای باورنکردنی و بهاورمردنی هسهتند .مه ف ،در تعهادل  AM, DOموتنهی بهر تهدیهد
باورنکردنی است ،زیرا پیمانکار به دولت میگ ید مه اگر دولت استراتژی  Aرا انتخاب منهد ،او
استراتژی  Dرا انتخاب میمند و اگر دولت در گهره دوم خه د اسهتراتژی  Mرا انتخهاب منهد،
پیمانکار استراتژی  Oرا انتخاب خ اهد مرد .ولی با انتخاب عمل  Mت سط دولهت بهازی تمهام
میش د ،زیرا وقتی دولت استراتژی مذامرهنکردن را انتخهاب منهد ،عمهف ههیچ اسهتراتژیای
باقی نمیماند مه پیمانکار آن را قو ل یا رد مند .ولی تعادل  AL, DNیک تعادل بهاورمردنهی
است ،زیرا اگر دولت استراتژی  Aرا انتخاب مند ،پیمانکار استراتژی  Dرا انتخاب خ اهد مهرد
و اگر دولت استراتژی  Lرا انتخاب مند ،پیمانکار استراتژی  Dرا انتخاب خ اهد مرد.
با ت جه به نتایج به دستآمده در موهانی نظهری و مطالعهة تجربهی ،بازیکنهان بها ههم
همکاری میمنند چ ن س د بیشتری نصیوشان می ش د .بنابراین ،در اینجا به بهازیههای
همکارانه و به ائتف های شکلگرفته در بازی و همچنین به سهم هر یک از بازیکنهان در
ائتف خ اهیم پرداخت.
فرم مشخصة بازی عوارت اسهت از :مجم عهة بازیکنهانN = { 1, 2} :؛ ائهتف ههای
ممکن{1} , {2} , {1,2} :؛ و تاب مشخصهه  V({2}) = 0و  V({1,2}) =114526/1و
( V({1}) = 8344/4مقادیر بهه می یهارد ریهال) .همچنهین ،سهه ائهتف بهین دولهت و
پیمانکار به فُرم زیر میت اند شکل گیرد:
# S  2n – 1

مه ائتف ها عوارتاند از}1،2{ ،}2{ ،}1{ :
)} V({1میهزان ارزشهی اسههت مههه دولههت در صه رت همکههارینکههردن بهها پیمانکههار
(انلصاری عملمردن دولت) بهدست میآورد.
)} V({1,2میزان ارزشی است مهه از مجمه پیامهد دولهت و پیمانکهاره در صه رت
همکاری و مذامرهه در بازی پ یا و چانهزنی اصل میش د.
)} V({2میهزان ارزشهی اسههت مههه پیمانکههار در صه رت همکههارینکههردن بهها دولههت
(انلصاری عملمردن پیمانکار) بهدست میآورد.
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 xو ( yبه می یارد ریال) در پروژههای عمرانی انرژی م رد مطالعه بهه فُهرم زیهر (فُهرم
 45و  )46بهدست میآید:
()45

y 0
0 / 3792

 0 / 61
x  8344 / 41509 0 / 6208

x  74295 / 8،y  40230 / 3

x  y  114526 / 1

()46
در اینجا سهم بازیکن ( 1دولهت) بیشهتر از بهازیکن ( 2پیمانکهار) اسهت (نمه دار .)4
بنابراین ،دولت قدرت چانهزنی بیشتری دارد .هرچهه نهرخ تنزیهل بهازیکنی ممتهر باشهد
هزینة او افزایش مییابد و در بازی شکلگرفته بیصورتر خ اهد به د؛ در نتیجهه ،قهدرت
چانهزنی ممتری نسوت به بازیکن دیگر خ اهد داشت .در اینجا پیمانکهار بها نهرخ تنزیهل
بیشتر نسوت به دولت صو رتر است؛ در نتیجه ،قدرت چانههزنهی بیشهتری دارد ،ولهی در
ائتف نشان دادیم مه این گ نه نیست .بنابراین ،نشان میدهیم مه ،عفوه بر نرخ تنزیل،
ع امل دیگری بر صو ری بازیکنان تأثیر میگذارند و آن ترس از شکست چانهزنی اسهت،
زیرا پیمانکار بیم دارد مه دولت مار را با پیمانکاران دولتهی بهه انجهام برسهاند .بنهابراین،
قدرت چانهزنی او ماهش مییابد.

نمودار  .4نمودار راه حل چانهزنی نش (منبع :یافتههاي تحقيق)
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در بازی شکلگرفته بازی اتمام جت نیز شکل مهیگیهرد؛ بهدین ترتیهب مهه در آن
فقط یک بار پیشنهاد وج د دارد و ریف فقط باید قو ل یا رد منهد .پیشهنهاددهنده ،بها
مقدار پیشنهادی خ د ،ریف را بین قو ل یا رد پیشنهاد آزاد میگذارد و در آخر ریهف
پیشنهاد را قو ل میمند و مل مازاد نصیب پیشنهاددهنده میش د مه قهدرت چانههزنهی
بسیار زیادی دارد (عودلی .)1391 ،در اینجا پیشهنهاددهنده دولهت اسهت و ایهن دولهت
است مه قدرت چانهزنی زیادی خ اهد داشت.
 .2ميزان سرمایهگذاري بخشها (دولت -خصوصی)

اثر تغییر نهایی در ( λا تمال انلصاری عملمهردن دولهت) بهر سهط ح سهرمایهگهذاری
متناظر بازیکنها به عفیم ( W13Gمشهتق جزئهی آرگ مهان اول مجمه پرداخهتههای
ص رتگرفته به دولت (رفاه دولت) نسوت به درصد انلصاری عملمردن دولهت) و W23G
(مشتق جزئی آرگ مان دوم پرداختهای ص رتگرفته به پیمانکار (رفاه پیمانکار) نسهوت
به درصد انلصاری عملمردن دولت) بستگی دارد .این دو مشتق جزئی آثارِ تغییرِ نههاییِ
 λبر بازدهی نهایی سرمایهگذاریهای بازیکن را در بر دارد:
()47
()48

 1
G
C
C
G
  2  G  C   B1  B1    G B1  C B1
 

d dW G
[
d  dy G

 1
G
C
C
G
  2  G  C   B 2  B 2    G B 2  C B 2 
 


W 13G 

d  dW C

d   dy C

W 23C 

جمفت سمت راست رابطههای  47و  48را با نمادهای  Aو  Bمعرفی میمنیم:
B   G B1C  C B1G  , A  G  C   B1G  B1C 

سمت راست رابطههای  47و  48به  yبستگی دارد .بنابراین ،اگر بهه ازای همهة yهها
هر دو عوارت  W13Gو  W23Cغیرمنفی باشد و الاقل یکی از آنها امیدا م وت باشد ،آنگاه
سرمایهگذاری بهینة هر دو بازیگر نسوت به  λامیدا فزاینده خ اهد ب د (اگر ههر دو غیهر
م وت و الاقل یکی امیدا منفی و امیدا ماهنده از  λباشد)؛ چ ن  W2G>0و :W1C>0
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اگر به ازای همة مقادیر  yعوارات  W13Gو  W23Cغیر منفی (غیر م وت) باشد و الاقل
یکی از آنها امیدا م وت (امیدا منفی) باشد ،آنگاه مقدار بهینه  λ =1خ اهد به د (مقهدار
بهینه  λ =0خ اهد ب د).
سمت راست رابطة  47اثرِ تغییر نهایی  λبر انگیزههای سرمایهگهذاری دولهت ( )Gرا
به دو بخش تقسیم میمند:
جم ة اول ( :)Aبسته به اینکه دولت ( )Gمنهاف پهروژه را ممتهر یها بیشهتر از بخهش
خص صی (پیمانکاران) ارزشگذاری نماید میت اند م وت یا منفی باشد.
جم ة دوم ( :)Bزمانی مه درجهای از ناخالصهی ماالهها و خهدمات وجه د دارد ()ß>0
امیدا م وت است .در شرایط خاص عدم ناخالصی (ماالهای ملض خهالص) ،یعنهی ،ß=0
این جم ه برابر صفر است.
م ال :اگر فرض منیم مه بخش خص صی (پیمانکار) ارزش نسوتا بیشتری برای پروژه
قائل است ،در عوارت  W13Gاثر اول ( )Aمنفی است؛ در هالی مهه اثهر دوم ( )Bم وهت
است.
بنابراین ،اگر  θC> θGو  B1G> B1Cباشد ،اثر اول ظاهر میش د ،زیرا عدم تعهد بخهش
خص صیه هنگامی مه دولت ( )Gبهتنهایی ق اجرای پروژه را دارده نسوت به هنگهامی
مه بخش خص صی ق اجرای پروژه را بهتنههایی دارد بیشهتر اسهت؛ بهه همهین دلیهل،
هنگامی مه بخش خص صی ق اجرا و تعههد منلصهربهفهرد ،نسهوت بهه هق اجرایهی
منلصربهفرد دولت ،دارد ،قدرت چانهزنی دولت بیشتر است .م ف ،میت انیم بهه ائتففهی
مه بازیکنان تشکیل دادهاند اشاره منیم :گرچه  θC=θGرا در نظر گرفتهایهم ،ولهی >B1G
 B1Cاست و اگر  θC>θGباشد ،قدرت چانهزنی دولت بیشتر است و قدرت چانهزنی به k/h
(نسوت ت افق سهم بازیکن ( 2پیمانکار) به سهم بازیکن ( 1دولت)) بستگی دارد .هر چهه
این نسوت ممتر باشد قدرت چانهزنی دولت بیشتر میش د.
در مقابل ،اثر دوم ( )Bنشان میدهد مه تخصیص ق اممیت و اجهرای بیشهتر بهه
یک سرمایهگذاری (چه دولتی چه خص صی) قدرت چانهزنی نسوی او را افزایش میدهد.
بنابراین ،در ماالهای عم می ناخالص ( ،)0<ß<1قدرت چانهزنی نسوی مل دولت مجم
این دو اثر متضاد است .م ف ،میت انیم دوباره بهه همهان ائتففهی مهه بهازیگران تشهکیل
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دادهاند برگردیم :اگر  θC>θGو  B1G>B1Cباشد ،قدرت چانهزنی پیمانکار افزایش مییابهد؛
به سوب آنکه منفعت پیمانکار در این شرایط نسوت بهه دولهت بیشهتر اسهت و پهروژه را
تماما میت ان به پیمانکار برگرداند.
نتيجهگيري
ممو د اعتوارات عمرانی از جم ه مشهکفتی اسهت مهه سهرمایهگهذارانِ بخهش دولتهی و
خص صی با آن م اجهاند .ر النیشدن زمان اجرای پروژهها باعث اتف ب دجهه ،افهزایش
میزان ت رم ،از بین رفتن اعتماد نسوت به سیاستهای دولهت و مهاهش قهدرت ت لیهدی
مش ر میش د .بنابراین ،برای ج گیری از خسارتها ،الزم است برنامههریهزی صهلیلی
ص رت گیرد تا پروژهها سری تر به اتمام برسند.
در این تلقیق رابطة دولت و بخش خص صی (پیمانکار) در شرایط مموه د اعتوهارات
عمرانی سنجیده شد .سپس ،بازیهای همکارانه بین بخش دولتی و خص صی بیان شد و
برای تعیین پیامد بازیهای همکارانه از راه ل چانهزنی نش استفاده شد .نتیجهة بهازی
این است مه تشکیل ائتف همکارانه به نف هر دو بازیکن است ،اما در این ائتف سههم
بخش دولتی ،نسوت به بخش خص صی ،بیشتر خ اههد به د و قهدرت چانههزنهی بخهش
خص صی ممتر از بخش دولتی خ اهد ب د ،زیرا پیمانکار بیم دارد مه دولهت مارهها را بها
پیمانکاران دولتی به انجام برساند؛ بهرغم اینکه نرخ تنزیل پیمانکار بیشتر از نهرخ تنزیهل
دولت اسهت .همچنهین ،چانههزنهی شهکلگرفتهه نه عی بهازی اتمهام جهت اسهت مهه
پیشنهاددهنده رر ِ دیگرِ بازی را در م قعیتی قهرار مهیدههد مهه پیشهنهاد را بپهذیرد.
بنابراین ،در شرایط ممو د اعتوارات عمرانهی بهه نفه ههر دو بهازیکن اسهت مهه بها ههم
همکاری منند و دربارة میزان همکاری بهه ت افهق برسهند و بهتهر اسهت بها ههم ائهتف
همکارانه تشکیل دهند ،زیرا در این ص رت به بیشترین منفعت دست خ اهند یافت.
در بررسی تطویقی نتایج مطالعه با واقعیات پروژهها میت ان به گزارشهای نظارت بر
پروژههای عمرانی در مش ر اشاره مرد .بر اساس نتایج بررسی وضعیت اجرای پروژهههای
عمرانی در سال  ،1390وضعیت اجرای  104پروژه از  83ررح م ی و  407پروژة استانی
مت قف و مجم پرداختیهای قول از سال  1390در این پروژههها مجم عها  35درصهد

682

تحقيقات اقتصادي  /دورۀ  ،50شمارۀ  ،3پایيز 1394

گزارش شده است .میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژهها نیز به  50درصد نرسیده است.
در سال  1390دود  55درصد ع ل ت قف پروژهها در سهطح م هی و هدود  76درصهد
ع ل ت قفِ پروژههای استانی به ممو د تخصیص اعتوار نسوت داده شهده اسهت .از رهر
دیگر ،از میان  162پروژة خاتمهیافتهه رهی دورة  1384ه  1390هدود  81درصهد بهه
ص رت قراردادهای پیمانکاری به پایان رسیده است مه با راه ل همکاری تطابق دارد.
منابع
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