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Introducere

Informaţia a devenit în prezent un factor economic extrem de
valoros. Toate deciziile de alocare a resurselor se bazează pe
previziuni şi aşteptări ce necesită un flux informaţional rapid şi de
calitate. Informaţia însă se câştigă greu şi se distribuie neuniform.
Tocmai această caracteristică a distribuirii asimetrice a informaţiei
stă la baza unui vast număr de fenomene economice. În absenţa
unui cadru formal de analiză a asimetriei informaţionale, efectele
acesteia pot fi cu uşurinţă confundate şi interpretate greşit. De
exemplu, putem observa funcţionarea neperformantă a unei pieţe.
Căutând explicaţii, putem acuza cumpărătorii de pretenţii excesive,
vânzătorii de un comportament speculativ sau pur şi simplu
preţurile de o rigiditate anormală. De fapt, lipsa lichidităţii pieţei
s-ar putea datora unei distribuţii asimetrice a informaţiei ce-i face
pe cumpărători excesiv de prudenţi iar pe unii vânzători îi determină
să părăsească piaţa pe fondul frustrării induse de comportamentul
cumpărătorilor.
Dezvoltarea unei economii este inevitabil însoţită de
extinderea şi perfecţionarea circuitelor informaţionale prin
creşterea gradului de transparenţă şi de standardizare. Este inutil să
discutăm

dacă

reducerea

asimetriei

informaţionale

susţine

dezvoltarea economică sau vice-versa pentru că ele merg de fapt
mână în mână. Cel mai important lucru este diagnosticarea corectă
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a problemelor pe care asimetria informaţională le poate genera în
economie pentru a nu aplica tratamente greşite.
În orice economie poate fi descoperit un număr uriaş de
situaţii afectate de asimetria informaţională. Economia României nu
face excepţie. Ar fi imposibil de tratat exhaustiv chiar şi o mică parte
a acestora. Acest lucru nu a reprezentat niciodată intenţia acestei
lucrări ce îşi propune să analizeze doar câteva exemple, punând în
prim plan explicarea conceptelor teoretice. Trăsătura comună
exemplelor selectate este importanţa lor mare pentru economie şi
relevanţa pentru înţelegerea efectelor asimetriei informaţionale.
Primul capitol introduce elementele structurale ale modelelor
de analiză a asimetriei informaţionale. Limbajul anglo-saxon a
consacrat modelele bazate pe doi jucători, unul fiind Principal iar
celălalt Agent. Primul este cel care delegă celui de-al doilea
efectuarea unor activităţi economice în condiţii de asimetrie
informaţională. Pentru a evita orice confuzie, în acest capitol este
discutată pe larg cea mai potrivită traducere în limba română, cea
de Mandant şi Mandatar. Originea juridică a acestor termeni poate
impune restricţii, de aceea se oferă şi o discuţie amplă a diferenţelor
dintre abordarea juridică şi cea economică. Lămurirea acestei
diferenţieri terminologice permite folosirea celor doi termeni în
toate capitolele ulterioare ce vizează modelarea concretă a unor
situaţii de manifestare a efectelor asimetriei informaţionale în
economia României.
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Al doilea capitol este dedicat hazardului moral. În limba
engleză termenul este moral hazard, ceea ce complică traducerea în
limba română, deoarece poate fi folosit atât termenul de risc, cât şi
cel de hazard. Hazardul chiar dacă este mai rar folosit în vorbirea
curentă este legat de jocurile de noroc şi de atitudinea de asumare a
riscului (hazardare) ceea ce se apropie foarte mult de esenţa
comportamentului de moral hazard. Nici conceptul de risc moral nu
este greşit pentru că reflectă tot o primejdie cauzată de asimetria
informaţională. Hazardul moral apare atunci când sub protecţia unui
avantaj informaţional acţiunile unui subiect economic devin mai
riscante şi/sau mai puţin etice. Un exemplu mult discutat pe plan
internaţional este cel al managerilor din sectorul bancar ce au
creditat agresiv sectoare neperformante ale economiei mondiale,
anticipând că nu vor răspunde personal pentru pierderi. Pentru
România am ales drept reprezentativă decizia de folosire a emisiunii
monetare pentru finanţarea deficitului bugetar în perioada 19902004. Puterile politice din perioada respectivă s-au simţit protejate
de nemulţumirea populaţiei deoarece inflaţia este un fenomen
complex şi cauzele ei monetare pot fi relativ uşor disimulate.
Cel de-al treilea capitol tratează selecţia adversă ce apare
atunci când alegerile sunt afectate de asimetria informaţională.
Selecţia se întoarce împotriva celui ce o realizează, deoarece
decidentul nu deţine toate informaţiile necesare. Într-un caz
extrem, alegerea devine aproape imposibilă deoarece asimetria
informaţională afectează atât decidentul ce selectează, cât şi
9

subiectele economice supuse selecţiei, având loc un proces de
înrăutăţire a calităţii lor, deoarece opacitatea atrage elementele
negative. Selecţia adversă afectează profund echilibrul pieţelor.
Vom vedea cum sectorul asigurărilor facultative pentru autoturisme
din România traversează o perioadă foarte grea şi trebuie să-şi
îmbunătăţească în primul rând nu forţa de vânzări ci capacitatea de
a stabili un profil de risc mai precis al clienţilor. Tot în acest capitol,
exemplul legat de echilibrul pieţei locuinţelor din mediul urban
propune o explicaţie bazată pe asimetria informaţională pentru
ritmul rapid de creştere a preţurilor din perioada de boom 20052008. Selecţia adversă s-a putut manifesta ca un efect de halo
pentru

cumpărătorii

ce

au

perceput

preţurile

mari

ale

apartamentelor noi drept un indicator al calităţii lor.
Semnalizarea este un fenomen ce apare în condiţii de
asimetrie informaţională şi poate contribui la o mai bună
funcţionare a activităţii economice. Subiectul cu un avantaj
informaţional ia anumite decizii ce devin un semnal pentru alţi
participanţi, în scopul facilitării încheierii unui contract. Educaţia şi
migraţia internaţională, două teme de mare actualitate în România
sunt analizate pentru înţelegerea efectelor asimetriei informaţionale. Scăderea calităţii medii a studiilor universitare din România
reduce nivelul de pregătire mediu al specialiştilor dar le înrăutăţeşte
şansele de angajare şi acelor absolvenţi ce învaţă foarte bine,
deoarece angajatorii îşi pierd încrederea în toate diplomele.
10

Efectele asimetriei informaţionale în economia României sunt
ample şi nu pot fi eliminate. Dacă însă le vom înţelege logica şi
domeniul de acţiune vom putea lua măsuri eficace de atenuare a
lor.
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Capitolul 1
Modelul mandant (principal) – mandatar
(agent) în studiul asimetriei informaţionale
1.1. Conceptul de asimetrie informaţională
Asimetria informaţională pare a fi uşor de înţeles ca o
distribuţie inegală a informaţiei între participanţii la activitatea
economică. Deşi nu este greşită la nivel de principiu, explicaţia de
mai sus este superficială deoarece nu include detalii esenţiale
privind informaţia implicată. Putem analiza cazuri distincte în
funcţie de cantitatea, calitatea şi utilitatea informaţiei. Apoi trebuie
avut în vedere modul şi momentul de dobândire a acesteia. Nu în
ultimul rând, subiecţii economici pot lua măsuri voluntare de
reducere a asimetriei informaţionale, iar consecinţele acesteia pot fi
diferite în funcţie de mecanismele diferite de interacţiune. Pentru a
putea lucra într-un mediu atât de complex este necesară
structurarea conceptelor implicate şi studierea lor distinctă.
În cadrul acestui capitol ne vom concentra atenţia asupra trei
concepte

esenţiale

pentru

înţelegerea

efectelor

asimetriei

informaţionale, ele urmând a fi analizate pe larg în capitolele
următoare. Este vorba de hazardul moral, selecţia adversă şi
semnalizarea. Primele două concepte privesc situaţii marcate de
efecte negative ale asimetriei informaţionale, iar cea de-a treia
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poate funcţiona ca o cale de atenuare a distribuţiei neomogene
informaţionale.
Hazardul moral porneşte de la premiza unui comportament
neadecvat al uneia dintre părţi ce nu dă dovadă de suficientă
moralitate, neîndeplinindu-şi anumite obligaţii cu diligenţa necesară. Acest comportament este posibil tocmai datorită asimetriei
informaţionale, ce împiedică cealaltă parte să observe, să evalueze
şi să sancţioneze acţiunile nepotrivite ale partenerului.
Selecţia adversă apare atunci când are loc un proces de
alegere a unei variante de colaborare. Nu toate variantele vor fi la
fel, unele fiind mai avantajoase iar altele potenţial generatoare de
pierderi. Selecţia variantelor cu rezultate pozitive depinde
bineînţeles de posibilitatea de a le evalua corect calităţile, adică de a
cunoaşte un set informaţional specific lor. Din cauza asimetriei
informaţionale poate apărea un efect pervers de alegere
predominantă a variantelor nedorite sau chiar de blocare a însuşi
procesului de alegere şi implicit a activităţii economice respective.
Semnalizarea funcţionează prin revelarea intenţionată de
către una din părţi a unor mesaje cu semnificaţie stabilită în scopul
de a determina cealaltă parte să adopte o anumită conduită.
Semnalizarea poate fi uneori utilă dar poate contribui şi la
distorsionarea echilibrului economic atunci când este utilizată cu
rea-credinţă.
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1.2. Cadrul de definire a conceptelor cheie utilizate
în studiul asimetriei informaţionale
În literatura de specialitate, asimetria informaţională a fost
studiată pornind de la ipoteza unei relaţii contractuale de
reprezentare între părţile implicate. În limba engleză una dintre
părţi este denumită principal iar cealaltă agent. O problemă
importantă apare prin intersectarea în acest punct a două universuri
ştiinţifice: universul juridic şi cel economic. Din punct de vedere
juridic, cele două părţi sunt legate printr-un un contract de mandat,
ce poate avea anumite forme speciale. Din perspectiva economică,
noţiunile au o aplicabilitate mult generalizată, o relaţie de tip agentprincipal fiind considerată chiar şi contractul individual de muncă
sau contractul de asigurare, noţiuni ce sunt reglementate distinct.
Ceea ce le leagă este principiul răsfrângerii efectelor acţiunilor
reprezentantului asupra patrimoniului reprezentatului. Ceea ce
desparte însă cele două viziuni este diferenţa dintre abordarea
juridică de definire extrem de clară a particularităţilor raporturilor
juridice, mai precis, a conţinutului şi efectelor acestora şi cea
economică. Aceasta din urmă caută extragerea legilor şi principiilor
generale, obiectivul central fiind de a asigura repartiţia şi utilizarea
optimă a resurselor economice şi nu acela de a stabili ce parte şi-a
respectat sau nu obligaţiile.
De exemplu, cercetarea legală se termină în momentul în care
putem stabili cu certitudine dacă un asigurat şi-a respectat sau nu
14

obligaţiile contractuale. Cercetarea economică este preocupată însă
nu de cazul particular respectiv, ci de faptul că un comportament
imprudent al unui număr mare de asiguraţi va duce la creşterea
primelor de asigurare impunând un cost suplimentar şi în sarcina
asiguraţilor prudenţi. Am asista în acest caz la o risipă pentru că
activitatea economică va fi privată de nişte resurse ce ar fi putut
avea o altă utilizare. În loc să plătească asigurarea mai scumpă,
asiguraţii ar fi achiziţionat bunuri şi servicii contribuind la creşterea
economică.
În legislaţia actuală, la art. 2009 din Codul Civil mandatul este
definit ca fiind „contractul prin care o parte, numită mandatar, se
obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice pe seama
celeilalte părţi, numită mandant”. Caracterul special pe plan
informaţional este recunoscut şi de doctrina juridică prin aprecierea
contractului de mandat ca fiind unul intuitu personae, adică în
considerarea specială acordată persoanei mandatarului, acesta
bucurându-se de încrederea mandantului. Acest caracter face de
exemplu ca mandatul să înceteze odată cu moartea mandatarului,
deoarece o transmitere necondiţionată către o altă persoană ar
pune mandantul în situaţia de a suferi consecinţe ale acţiunilor unei
persoane ce poate nu se bucură de încrederea sa. Observăm cum
asimetria informaţională dintre cele două părţi pare a fi controlată
prin conceptul de „încredere”. Ferreol (1998, p.47) defineşte
credinţa ca „enunţuri sau judecăţi pe care actorii sociali le consideră
adevărate, fie că aceste propoziţii sunt demonstrabile, fie că nu”.
15

Mai departe se arată că o credinţă „poate fi înţeleasă şi analizată ca
răspuns la situaţii de interacţiune”. Vedem astfel încrederea
acordată mandantului tocmai ca rezultând din interacţiunea
anterioară cu acesta şi garantând viitoarea legătură ce se formează
prin încheierea contractului de mandat. Dată fiind asimetria
informaţională dintre cele două părţi, mandantul îşi va asuma riscul
folosirii serviciilor mandatarului bazându-se pe o judecată intuitivă.

Spaţiul
juridic

Spaţiul
economic

Mandat în sens
restrâns
Contract de mandat:
- cu reprezentare;
- de consignaţie;
- de expediţie etc.

Mandat în sens
larg

Contracte:
- de asigurare;
- de muncă,
- de creditare etc.

Figura 1.1
Sensul relaţiei de mandat în spaţiul juridic şi cel economic
Suportarea efectelor acţiunilor unei părţi de către o altă parte
reprezintă de fapt o situaţie ce excede cu mult sfera contractului de
mandat din legislaţie şi doctrina juridică. Contractul de mandat este
însă cel mai apropiat de sensul economic al noţiunilor de principal şi
agent. De aceea, pe parcursul acestei lucrări vom folosi termenii
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juridici de mandant şi mandatar, reţinând însă că ne referim la
sensul lor larg, economic fără o legătură precisă cu legislaţia şi
doctrina juridică. Bineînţeles că multe dintre concluziile pe care le
vom obţine se pot bucura şi de aplicabilitate în sfera juridică, putând
fi chiar eventual folosite la rezolvarea unor speţe. Figura 1.1. arată
legătura dintre sfera juridică şi cea economică.
Trebuie menţionat că legislaţia românească reglementează
contractul de mandat în diferite variante, diferenţele dintre ele
putând fi explicate şi prin conceptul de asimetrie informaţională.
Astfel, în limbajul juridic se distinge între „mandatul cu
reprezentare” şi „mandatul fără reprezentare”. Conform lui Moţiu
(2011, p. 231), „particularitatea reprezentării este de a transfera
efectele actului juridic încheiat, direct şi imediat asupra persoanei
reprezentatului, în timp ce reprezentantul dispare odată cu
îndeplinirea misiunii sale”. De aceea la mandatul cu reprezentare,
reprezentantul acţionează în numele şi pe seama reprezentatului,
în timp ce la mandatul fără reprezentare, mandatarul acţionează în
nume propriu şi doar pe seama mandatarului. Se observă că
mandatul fără reprezentare antrenează mai multe consecinţe
pentru mandatar, acesta urmând astfel să suporte unele efecte ale
acţiunilor întreprinse. Un exemplu de mandat cu reprezentare este
cel în care A îl împuterniceşte pe B să-i cumpere un bun de la C. La
momentul încheierii tranzacţiei, B şi C se vor întâlni pentru predarea
bunului şi plata preţului. C va şti că de fapt îi vinde lui A, iar B se află
doar ca înlocuitor. Autonomia lui B de a acţiona trebuie să fie cât
17

mai precis definită prin contractul de mandat, asimetria
informaţională dintre A şi B fiind corelată cu precizia clauzelor din
contract. Trebuie însă avută în vedere şi a doua asimetrie
informaţională şi anume cea dintre A şi C.

Mandatar

Mandant

Terţ
Terț

Figura 1.2.
Asimetria informaţională în cazul mandatului cu reprezentare
În Figura 1.2. se observă cum în cazul mandatului cu
reprezentare, asimetria informaţională apare atât între mandant şi
mandatar, cât şi între mandant şi terţul cu care urmează să se
încheie contractul. Asimetria informaţională dintre mandatar şi terţ
este irelevantă în acest caz deoarece terţul ştie că va contracta cu
mandantul iar efectele contractului se vor răsfrânge asupra acestuia
din urmă şi nu asupra mandatarului.
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În cazul contractului de mandat fără reprezentare lucrurile
stau diferit. Un exemplu în acest sens este reprezentat de contractul
de expediţie reglementat în Codul Civil la art. 2064. Acolo se
prevede că este vorba de actul juridic prin care expeditorul se obligă
să încheie, în nume propriu şi în contul comitentului (denumirea
mandantului în acest contract), un contract de transport alături de
realizarea altor acţiuni accesorii transportului, cum ar fi operaţiunile
de vămuire etc. Se pune întrebarea de ce expeditorul încheie
contractul de transport în nume propriu şi nu în numele
comitentului? Un răspuns poate fi găsit în specificul operaţiunilor de
transport ce se desfăşoară cu rapiditate, încărcarea, descărcarea
mărfurilor şi plăţile trebuind să fie mereu foarte prompte. De aceea,
transportatorii preferă să lucreze cu parteneri vechi de afaceri ce în
trecut au demonstrat seriozitate. Confruntaţi cu clienţi noi,
necunoscuţi, transportatorii vor include în preţuri o primă de risc pe
care nu ar fi solicitat-o de la clienţi cu un istoric pozitiv. Casele de
expediţie nu fac decât să se constituie ca o contrapartidă de mai
mare încredere pentru transportatori. Preţurile mai bune pe care
acestea le pot obţine şi experienţa în domeniu justifică apelarea la
serviciile lor de intermediere.
Figura 1.3. oferă o reprezentare a relaţiilor afectate de
asimetrie informaţională în cazul mandatului fără reprezentare.
Acum mandatarul acţionează în nume propriu, ceea ce impune o
responsabilitate asupra sa. Dacă va face greşeli, terţul îşi va schimba
în viitor conduita faţă de el.
19

Mandatar
Asimetrie informațională

Mandant

Terț
Terţ
Figura 1.3.
Asimetria informaţională în cazul mandatului fără reprezentare
Alte exemple de contracte de mandat fără reprezentare sunt
contractul de consignaţie şi cel de comision. În toate cazurile,
mandatarul are nevoie de cunoştinţe de specialitate pentru a
desfăşura o activitate complexă. Se poate observa astfel uşor de ce
preia el relaţia cu terţul, ce este afectată de asimetrie
informaţională. Pentru că el este mai bine pregătit să-i facă faţă.
Prin valorificarea cunoştinţelor şi informaţiilor de care dispune,
mandatarul îi procură un beneficiu mandantului şi urmează a fi
remunerat pentru acesta.
20

