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Сажетак: Једна од претпоставки модела тржишта потпуне конкуренције је 

симетрична (потпуна) информисаност тржишних субјеката. Међутим, у 

стварности тржишни субјекти су најчешће асиметрично информисани. Основни 

циљ ове анализе је да укаже да је асиметрична информисаност готово 

свеприсутна, али се тиме не доводи у питање корисност општег модела потпуне 

конкуренције, већ указује на могућности његовог проширења и конкретизације. 

Други циљ је да се укаже на последице асиметричне информисаности тржишних 

субјеката и могућности њиховог отклањања или ублажавања. Да би се 

тестирале и доказале дефинисане хипотезе и реализовали дефинисани циљеви 

истраживања користе се методе анализе и синтезе, апстракције, компарације, 

конкретизације, генерализације и критичког вредновања. Кључно ограничење 

истраживања је немогућност његове емпиријске квантификације и верификације. 

Кључне речи: асиметрична информисаност, негативна селекција, неефикасност, 

морални хазард, сигнализирање 

 

Abstract: One of the assumptions of perfect competition market model is symmetric (full) 

information of market participants. However, in reality, market participants are most 

often asymmetrically informed. The main objective of this analysis is to show that 

asymmetric information is almost ubiquitous, but that does not bring into question the 

usefulness of a general model of perfect competition, but points to the possibility of its 

expansion and concretisation. The second objective is to point out the consequences of 

asymmetric information of market participants and possibilities for their elimination or 

mitigation. In order to test and prove the defined hypotheses and realize the defined 

research objectives, methods of analysis and synthesis, abstraction, comparison, 

concretisation, generalization, and critical evaluation are used. The key research 

limitation is the inability of its empirical quantification and verification. 

Key words: asymmetric information, adverse selection, inefficiency, moral hazard, 

signalling 

 

1. УВОД 

 

Ситуација када једна страна у економској трансакцији има 

боље информације о производу или услузи него друга назива се 

асиметричност информација. По претпоставци, на конкурентском 
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тржишту сви тржишни учесници имају потпуне информације о 

ценама и квалитету роба које размењују. Meђутим, информације 

нису једнако доступне свим уговорним странама, већ су 

асиметричне. Какав је утицај асиметричних информација на 

функционисање тржишта?  

 Теоријска економска анализа тржишне равнотеже и 

економске ефикасности указује на два важна резултата (Frank, R. and 

Ben B., 2001): 

 Прво, било коју почетну алокацију ресурса процеси 

конкуренције у размени доводе у стање Парето ефикасности. У 

моделу потпуне конкуренције процеси су засновани на независним 

жељама купаца и произвођача, и способности тржишних цена да 

пренесу информације купцима и произвођачима и доводе до 

ефикасне расподеле ресурса.  

 Друго, у условима потпуне конкуренције процеси доводе до 

ефикасне алокације ресурса, уз конвексне потрошачке преференције.  

Оба наведена резултата важе за компетитивна (конкурентна) 

тржишта. Стога, неки теоретичари сматрају да тржишту треба 

препустити функционисање привреде (laissez-faire). Суштина је да 

ће „невидљива рука тржишта“ довести купце и продавце до оне 

алокације ресурса која максимизира укупни вишак. Управо овај 

закључак објашњава релативно честа залагања за слободно тржиште, 

као најбољи начин организовања економских активности. Међутим, 

некада долази до тржишног неуспеха (Хорват, 2008). О неуспеху 

тржишта се говори када одређено тржиште даје неефикасан исход.  

Битна претпоставка теоријског модела савршене конку-

ренције је потпуна информисаност купаца и продаваца. Међутим, 

уговорне стране су најчешће несразмерно (асиметрично) 

информисане. У тим условима тржишни исход је неефикасан, а може 

довести и до неуспеха тржишта. Тада тржиште не максимизира 

укупни вишак у корист потрошача и произвођача. 

Прва истраживачка хипотеза у овом раду гласи: (Х1) 

тржишни субјекти су углавном асиметрично информисани, што 

може довести до неуспеха тржишта. Дуга истраживачка хипотеза 

гласи: (Х2) поред економске неефикасности тржишта с асиме-

тричним информацијама могуће су бројне неповољне (не)економске 

последице, те су неопходне различите мере у циљу ублажавања или 

отклањања асиметричне информисаности.  

Веома је важно идентификовати дефекте тржишта да би се 

они могли отклонити или отклањати. У том смислу теорија асиме-

тричних информација се може сматрати најзначајнијим новим 

средством економске анализе. 
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2. АСИМЕТРИЧНА ИНФОРМИСАНОСТ – ТЕОРИЈСКО 

ОДРЕЂЕЊЕ 

 

Темеље теорије асиметричне информисаности поставили су 

амерички економисти Arthur G. Akerlof (1970), а Spence Michael 

(1973) и Stiglitz Joseph (1975) дали су значајан допринос њеном 

утемељењу и разради. Феномени који долазе до изражаја у тим 

околностима теоријски су проучавани, понуђени су одговарајући 

модели за њихово објашњење, а неки су и емпиријски тестирани. 

Асиметрична информисаност је честа појава у економским 

односима. У условима асиметричне информисаности слабије инфор-

мисана страна може очекивати неповољне последице свог положаја, 

а поједини модели таквих тржишта могу послужити слабије 

информисаној страни да те последице умањи. Некада је 

уједначавање нивоа информисаности интерес боље информисане 

стране, јер тек преношењем информација потенцијалном партнеру 

могуће је успоставити економске везе које би иначе изостале. Два су 

основна облика деловања асиметричне информисаности:  

1. Скривена карактеристика: ситуација у којој једна страна 

упозната с одређеном чињеницом, својством, налазом, резултатом и 

сл. Другој страни те информације нису доступне. Када су 

карактеристичне информације скривене, купац испољава неверицу, 

оклевање или одустаје од куповине.  

2. Скривена акција: облик испољавања асиметричне информи-

саности када једна страна предузима активности с јаким економским 

мотивима, које друга страна не може благовремено препознати ни 

спречити.  

Последице асиметрично распоређених информација су: 

А) Негативна селекција - последица је постојања скривених 

карактеристика. Јавља се када се производи различитог квалитета 

продају по истој цени. То има за резултат да се продаје превише 

неквалитетних, а премало квалитетних производа. Тржиште 

половних аутомобила је послужило Akerlofu (1970) као пример за 

објашњење овог феномена који долазе до изражаја при асиметричној 

информисаности. За потребе ове анализе тај пример ћемо 

представити скраћено и поједностављено, уз исте основне закључке.  

Претпоставимо да постоје две врсте половних аутомобила - 

високо квалитетни и ниско квалитетни. Ако и купци и продавци 

разликују те две врсте аутомобила, постојаће два тржишта (дијаграм 

1). У делу (а) крива SV је крива понуде, а DV је крива тражње за 

високо квалитетним аутомобилима. У дијаграму (б) SN је крива 

понуде, а DN крива тражње ниско квалитетних аутомобила. За било 
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коју цену крива SV је лево од SN, јер се квалитетни аутомобили ређе 

продају, а њихови власници желе постићи вишу цену. Такође, крива 

DV је виша од криве DN, јер су купци спремни платити више за 

квалитетније аутомобиле. Зато је тржишна цена високо квалитетних 

аутомобила 10.000$, а ниско квалитетних 5.000$ и од сваке врсте се 

продаје по 50.000 комада.  

 

Дијаграм 1.: Тржиште половних аутомобила  

 
Извор: Шолак, 2003, стр. 19 

 

Када би и купци и продавци имали потпуне информације о 

квалитету аутомобила, продало би се 50.000 аутомобила сваке врсте. 

С обзиром на асиметричне информације купаца и продаваца, купци 

ће при куповини аутомобил сматрати средње квалитетним, а крива 

тражње за аутомобилима средњег квалитета је DM. Крива DM је 

испод криве DV, али је изнад DN. Због тога ће се продати мање 

високо квалитетних аутомобила (25.000) и више ниско квалитетних 

(75.000). Купци ће схватити да је већина продатих аутомобила 

ниског квалитета, па се њихова тражња помера и представљена је 

кривом DNM, што значи да се аутомобили сматрају ниско и средње 

квалитетним. Перцепција купаца о ниском квалитету аутомобила се 

даље појачава, па се крива тражње даље помера улево, док се не 

почну продавати само ниско квалитетни аутомобили. Тада је 

тржишна цена прениска да би се продали високо квалитетни 

аутомобили. Било који аутомобил који купе биће ниско квалитетан и 

једина релевантна крива тражње је крива DN.    

Дакле, недостатак информација на страни купаца доводи до 

тога да се неке обострано корисне размене не догоде. Реч је по 
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проблему негативне селекције или неуспеху (неефикасности) 

тржишта
2
.  Очигледно је да неповољна селекција може постати 

узрок тржишних промашаја, сужавања и ишчезавања тржишта, а 

може се појавити на разним тржиштима као последица асиметрично 

распоређених информација - тржиште рада, осигурање, тржишта 

производа, финансијска тржишта, чиме је доказана прва 

истраживачка хипотеза (Х1). 

Б) Морални хазард се може дефинисати као скривена акција једне 

стране у неком послу или уговору, због које друга страна трпи 

економске штете. Односно, једна страна предузима акцију која 

другој страни не одговара, не може то лако приметити или 

контролисати, а због такве акције трпи неповољне економске 

последице. Међутим, у акцијама које преузима боље информисана 

страна често нема ничег хазардног. То је заправо рационално 

економско понашање у околностима у којима другој страни 

недостају важне информације. 

В) Принципал-агент проблем је последица асиметричне 

информисаности до које долази када агент (зато што је боље 

информисан), мимо договора, укључује и сопствене интересе у 

послове које обавља, али на начин који се не подудара са 

принципаловим интересима.  

Перфектан агент бира одлуку коју би изабрао принципал да 

располаже информацијама којима располаже агент. Међутим, агенти 

могу за себе прибавити низ користи захваљујући положају у коме се 

налазе, тј. могу бити вођени сопственим интересима. Њихове 

активности је тешко пратити и контролисати. Бројни су примери у 

којима се јавља овај тип односа између две стране: плаћени 

руководилац - власник фирме; пацијент – лекар; фонд здравственог 

осигурања - лекар; директор јавног предузећа - влада и сл. 

 

3. ПРИМЕРИ И ПОСЛЕДИЦЕ АСИМЕТРИЧНЕ 

ИНФОРМИСАНОСТИ 

 

 Примери асиметричне информисаности су бројни и 

карактеришу готово све области живота. 

 Пример 1: Производња и промет производа - Промене на 

штету квалитета производа су типичан пример моралног хазарда на 

тржишту производа. Произвођач може увести промене којима 

                                                 
2
 Неизвесност пред којом се купац налази у моменту куповине доводи до тога да се 

производи вишег квалитета не вреднују на задовољавајући начин, па квалитетнији 

производ бива потискиван са тржишта од стране производа нижег квалитета или 

пак потпуно нестаје. 
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смањује трошкове производње, али умањује и квалитет производа и 

при том не снижава продајну цену. Овакве промене купац не може 

лако и благовремено запазити. То не одговара произвођачима 

квалитетног производа нити купцима. Данас морални хазард прати 

многе произвођаче - неке скривене акције свесно примењују да би 

прибавили корист, а други улажу посебне напоре (и трошкове) да би 

уверили купце да скривено деловање није њихова пословна 

политика.        

 Пример 2: Морални хазард и осигурање - Осигурање је 

институционални одговор на околности у којима постоји ризик. 

Неко лице уговори осигурање и тако заштити од пожара вредност 

своје имовине. Власник осигуране имовине може након тога 

променити понашање. Када имовина није осигурана, власник је 

мотивисан да се изложи трошковима превенције од пожара (сензори, 

надзор, противпожарни апарати, и сл.). Када је накнада штете коју 

осигураник очекује већа од вредности осигуране имовине, његов 

интерес за превенцију и умањење ризика се може изгубити 

(Rothschild and Stiglitz, 1976). Власник осигуране имовине, пре свега, 

умањује своју опрезност да би избегао осигурани догађај. Већ такво 

понашање доприноси повећању ризика. Коначно, он може стећи 

мотив да сам изазове "штетни" догађај, а затим да захтева накнаду 

штете. Са друштвеног гледишта осигурање постаје штетно, јер 

уместо да допринесе бољој заштити имовине оно може имати за 

последицу веће уништавање имовине
3
. 

 Пример 3: Производња и промет лекова - Кад је реч о 

тржишту лекова, у процесу од производње до потрошње укључено је 

више актера: произвођач лекова, лекар (прописује лек), фармацеут 

(издаје лек), пацијент (користи лек) и фонд осигурања (страна која 

плаћа лек). Стога су и бројне могућности за појаву феномена који 

прате асиметричну информисаност: 

- Развој нових лекова покрећу сами произвођачи, а ако ставе у 

промет лек који није довољно испитан излажу ризику кориснике.  

- Ако постоји дисперзија цена истог лека на тржишту, лекар 

може прописивати лек који је скупљи, ако је за то посебно 

мотивисан. Понашање лекара и праксу прописивања лекова тешко је 

контролисати, а лекару се не може наметнути обавеза да прати 

колебања цена лекова (Saltman and Figueras, 1997).   

У овом ланцу, пацијент је у посебном положају. Иницијатива 

других актера је у производњи или промету, а пацијент је потрошач 

                                                 
3
 MM je priznao da je pokušao da ubije suprugu, jer ju je pre toga osigurao. Kod jedne 

osiguravajuće kuće bila je osigurana na 127.000 maraka, a kod druge čak na milion 

maraka. Smatrao je da će ubistvom supruge doći do bogatstva. (Politika, 21.02.2002.)  



Асиметрична информисаност: узроци, последице, тржишни и инстит... 

Vol. 18, број 3/2016, стр. 13-28  19 

лекова. Одговорност других је материјална и морална, а пацијент 

поред економских последица излаже ризику и сопствено здравље и 

живот. Међутим, и понашање пацијента може попримити форму 

моралног хазарда. Ако лекове плаћа трећа страна (фонд осигурања) 

он може непотребно увећати тражњу и нанети штету. Ово осетљиво 

тржиште се среће с различитим облицима моралног хазарда, од којих 

је најтежи - појава лекова фалсификата. Примери појаве фалсифи-

кованих лекова на тржишту су
 
бројни

 4
.  

 Пример 4: Приватизација - Као пример асиметричних инфор-

мација Р. Томаш  (2012) наводи и приватизацију каква је спроведена 

у већини земаља у транзицији. Основни циљ приватизацијe је 

подизање ефикасности употребе ресурса. Међутим, сам формално-

правни прелазак власништва из државне у приватну својину не 

повећава ефикасност употребе. Најчешће под притиском социјалних 

и економских проблема, држава је друштвени капитал уступала 

онима који су имали новац (Томаш, 2013), а концентрација новца 

била је у рукама одређених слојева, али не као последица 

конкурентске предности на тржишту. Такав новац није облик 

концентрације капитала и не гарантује повећање ефикасности 

употребе ресурса, а постао је основа приватизације друштвеног 

капитала. Друштвени капитал прелазио је у руке оних који имају 

новац, а не оних који ће га ефикасно употребљавати. „Негативна 

селекција у процесу приватизације не исцрпљује се само у давању 

предности новцу у односу на тржишно верификовану ефикасност 

употребе ресурса“ (Томаш, 2013). Често није тржиште бирало ко ће 

бити власник ресурса, него је то чинила политика, што је типичан 

пример негативне селекције и моралног хазарда. 

 Пример 5: Здравство и принципал агент проблем - Форму 

моралног хазарда може попримити и понашање лекара. Пацијент је 

принуђен да лекару (агенту) препусти одлуку о дијагностичким 

тестовима, терапији, хоспитализацији, контролним прегледима и сл, 

који ће бити примењени. Лекар може (ако има мотива) индуковати 

тражњу за својим услугама, чиме не изазива незадовољство 

пацијента, али доприноси порасту трошкова здравствене заштите. 

                                                 
4
 Током 2003. године из продаје повучено 219 фармацеутских производа и одузета 

им је дозвола за рад. Истрага је показала да компанија у процесу израде лекова 

није поштовала стандарде безбедности и квалитета, користила је лажне податке о 

извршеним тестовима и анализама, као и лажне податке о саставу многих 

препарата. Такође се показало да употребљене сировине нису тестиране на 

безбедност, да се машине не чисте после сваке партије лекова, а да су неки 

производи били седам пута јачи од дозе назначене на паковању. (Преглед, 

5.05.2003, стр. 7)  
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Контрола прописивања лекова је компликована и скупа, па је 

скривено деловање лекара могуће. Коначно, може се закључити да 

асиметрична информисаност ствара огромне проблеме у 

финансирању здравствене заштите, а задовољавајући модел 

финансирања здравства није пронађен. 

Асиметричне информације су присутне на многим другим 

тржиштима: трговац зна пуно више о производу; дилер ретких 

маркица, кованица, књига и слика зна да ли су предмети оригинални 

или кривотворени и сл. У свим овим случајевима продавац зна много 

више о квалитету производа него купац. Осим ако продавац може 

пружити купцу информацију о квалитету производа или услуге, 

ниско квалитетни производи и услуге ће истиснути високо 

квалитетне, што ће довести до неуспеха тржишта.  

На бази наведених и других примера, као и на бази 

теоријских модела, се може генерално закључити да асиметрична 

информисаност тржишних актера доводи до неуспеха тржишта и 

тржишне неефикасности, тј. умањења укупног друштвеног 

благостања, чиме је друга хипотеза (Х2) доказана. 

 

4. НЕКИ УЗРОЦИ АСИМЕТРИЧНЕ ИНФОРМИСАНОСТИ 

 

Један од трошкова куповине добара је и време и новац који се 

утроши у прикупљању информација о производу – која су својства 

производа, које су алтернативе, колико је производ добар, колико 

безбедан, колико производ кошта у једној у односу на друге 

продавнице? Трошкови трагања укључују и утрошено време на 

читање огласа, телефонирање, превоз до продајних места, као и 

компаративне куповине по нижој цени. Потрошачи некада троше и 

новац на куповину информација које ће им помоћи у овим 

трагањима. Некада држава обезбеђује неке информације, на пример, 

сигурносне стандарде за неке производе, временску прогнозу, и 

друго, што може смањити неизвесност потрошача. Чак и када су 

производи стандардизовани и услови продаје идентични, може 

постојати дисперзија цена која рачуна на одсуство перфектне 

информисаности дела купаца.  

Опште правило је да ће купци наставити трагање за најнижом 

ценом све док маргинална корист од трагања премашује маргинални 

трошак, све док се маргинална корист и маргинални трошак не 

изједначе. Маргинална корист (MB) је једнака нивоу у ком је 

пронађена нижа цена и броја производа купљених по нижој цени. 

Маргинални трошак (MC) наставка трагања зависи од вредности 

коју купац приписује том времену (под условом да купац не ужива у 
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куповини). Пошто различити потрошачи различито цене своје време, 

производ ће купити по различитим ценама, па заправо сваки 

потрошач има своју процену правила MB=MC. Потрошачи који нису 

спремни одрећи се дела дохотка ради трагања за нижим ценама, 

престају трагати пре потрошача који се суочавају са нижим 

опортунитетним трошком свог времена, па ће купити производе по 

вишим ценама
5
. Крива MC трагања се данас помера наниже, јер са 

појавом интернета потрошачи могу више трагати пре одлуке о 

куповини, а уз ниже трошкове (Frank and Bernanke, 2001). 

  То значи да продавци могу свој производ продати по вишим 

ценама само оним купцима који имају мање информација, јер 

престају трагати за најнижом ценом. 

 

 4.1. Трагање и оглашавање 

 

Рекламе и огласи (треба да) садрже низ информација 

корисних потрошачима о доступности производа, о начину њиховог 

коришћења и битним својствима производа, као и о ценама и 

местима њихове продаје, али често садрже и важну манипулативну 

компоненту. У овом смислу, огласи могу битно смањити трошак 

трагања потрошача. У многим случајевима, могу довести од 

смањења разлике (дисперзије) у ценама, а тиме се смањује и 

просечна цена производа
6
.  

У истраживању улоге оглашавања Philip Nelson (1974) указује 

на разлику између “пронађених производа” и “искуствених 

производа”. Пронађени производи су они чији се квалитет и својства 

могу оценити у тренутку куповине (свеже воће и поврће, одећа и сл). 

Искуствени производи су они о којима се не може дати оцена у 

моменту куповине, већ само након њихове употребе (аутомобили, 

ТВ апарати, компјутери, детерџенти, конзерве и сл). Неки производи 

су на граници ове две групе (увидом у садржај књиге или часописа у 

књижари се стиче површан утисак  пре куповине, али се прави 

квалитет може оценити тек након читања и након куповине). Nelson 

наглашава да оглашавање за прву групу производа мора садржати 

                                                 
5
 Слично опште правило се примењује и при трагању за производима бољег 

квалитета. Потрошачи ће трагати све док се не испуни услов: MB=MC. Међутим, 

примена овог правила у овом случају често је сложеније него код трагања за 

нижом ценом, јер је тешко проценити адекватну новчану вредност за производ 

бољег квалитета. 
6
 Цена истог производа у региону где је његово рекламирање забрањено је већа 

него у региону где је рекламирање истог производа дозвољено. Дакле, оглашавање 

доводи до повећања конкуренције међу продавцима и снижава цене производа, а 

(треба да) пружа важне и корисне информације потрошачима. 
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битне информације. Сваки покушај продавца да понуди лажни 

производ (у односу на рекламирани) купац лако уочава пре 

куповине, што је за продавца погубно. Ситуација је другачија код 

искуствених производа, где купци не могу уочити права својства 

производа пре њихове употребе.  

Затим, сама чињеница да су неки велики и познати продавци 

спремни потрошити много новца на рекламирање производа, често 

посредно подстиче купце на куповину (Eckard, 1988). Такође, 

продавци који дуго егзистирају на тржишту имају и одређен број 

задовољних купаца, који врше поновљене куповине. Када су 

трошкови прикупљања информација високи или производ може бити 

опасан, држава законима треба да обезбеди/пропише обавезне 

информације које се морају ставити на располагање или регулише 

начин употребе производа.  

  

5. МОГУЋНОСТИ УБЛАЖАВАЊА/ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА 

ПОСЛЕДИЦА АСИМЕТРИЧНЕ ИНФОРМИСАНОСТИ 

 

Неповољна селекција је узрок неефикасности тржишта. 

Штете које настају употребом неисправних производа, јер потрошач 

није у стању да оцени њихов квалитет, потребно је спречити бар 

када се ради о храни, пићу, лековима, условима становања и другим 

производима од виталног значаја за људе. Ублажавање неповољних 

последица (Шолак, 2003) није једноставно, мада постоји низ 

различитих мера којима се то настоји постићи: 

- мере које се ослањају на тржишни механизам; 

- мере које подразумевају интервенцију државе. 

 

5.1.  Тржишни механизам и активности тржишних 

 актера у условима асиметричне информисаности 

 

Када продавци имају намеру да прикрију информације битне 

за трансакцију, управо прижељкује партнера који је слабије 

информисан. Међутим, продавци квалитетнијег производа су 

заинтересовани да подигну/уједначе информисаност свих учесника. 

и стављају им на располагање недостајуће информације. Иниција-

тива информисане стране може бити веома јака (Samuelson, 1984).  

Такође, до информације о квалитету производа желе да дођу 

купци који су спремни да плате више за бољи квалитет. Продавци 

који нуде производ нижег квалитета настоје прикрити непожељне 

карактеристике свог производа, а ако су у томе успешни, долази до 

потискивања квалитетнијег производа са тржишта. Постоји низ 
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различитих тржишних приступа помоћу којих је могуће умањити 

проблеме који настају због асиметрично распоређених информација. 

 Производња и промет производа - Произвођач квалитетнијег 

производа може покушати да се одржи и учврсти на тржишту тако 

што ће упутити одређене знаке (сигнале) на основу којих би 

потенцијални купац могао да се увери у квалитет производа (Spence,  

1974). Такве сигнале произвођач неквалитетног производа не може 

емитовати. Сигнал тако помаже диференцирању квалитетног у 

односу на неквалитетан производ, а боље информисана страна 

доприноси уједначавању степена информисаности, јер је то био њен 

интерес
7
. Тиме се квалитетан произвођач диференцира у односу на 

оне који скривају своје слабости, а производ се продаје по вишој 

цени купцу који је за виши квалитет спреман да плати више. Тада 

продавац неквалитетног производа може да рачуна само на купце 

којима су производи вишег квалитета постали недоступни. Сигнал 

упућује само произвођач квалитетног производа, па сигнал мора 

бити нешто у чему произвођач неквалитетног производа не може да 

га следи (Јовановић, 1982). 

Слабије информисана страна може покушати да дође до 

информација којима располаже боље информисана страна. Она то 

чини путем скрининга. Скрининг је супротан сигнализирању
8
. То је 

покушај слабије информисане стране да информације "извуче" или 

да боље информисану страну наведе на понашање које ће посредно 

открити информације које су биле скривене (одређене врсте теста и 

сл). Ако дође до информација које су недостајале, слабије 

информисана страна ће кориговати своје раније намере - одустати од 

куповине или постићи нижу цену.  

 Гаранције - давањем гаранције могуће је стећи поверење 

купаца. То је јасан сигнал о квалитету производа (у гарантном року, 

евентуалне недостатке и кварове отклања продавац; некад се 

прихвата и враћање производа ако купац није задовољан). 

Произвођач неквалитетног производа није у прилици да понуди 

такве услове продаје.  

                                                 
7
 На пример, породица која се често храни ван свог домаћинства, не може се 

сасвим поуздано информисати о хигијенској исправности хране у ресторанима, 

изворима из којих се ресторан снабдева намирницама, условима припреме хране и 

сл. Власник поузданог ресторана је заинтересован да гостима пренесе 

информацију о високом квалитету своје понуде. Боље информисана страна 

(ресторан) упућује сигнале слабије информисаној страни, да у зависности од њих 

усмерава своје понашање.  
8
 Посебна врста скрининга је скрининг на тржишту рада, чија анализа превазилази 

оквире овог рада. 
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 Углед и репутација - поновљене куповине омогућују 

продавцу квалитетног производа да стекне репутацију и углед. Такав 

произвођач не сме испољити понашање карактеристично за морални 

хазард. Марка производа и име произвођача тада постају важни. 

Купац поједностављује куповину тако што купује на основу 

поверења у марку производа и произвођача.  

Циљ напора за стицање репутације је одвајање од 

конкурената чија је понуда неквалитетна. Недостатак информација 

компензиран је поверењем у марку и произвођача, а купо-продаја је 

обострано корисна. Када постигне репутацију, произвођач мора 

очувати сопствени углед. Све што би штетило њиховом угледу мора 

брзо отклонити, чак и када то значи непланиране трошкове.  

 Стандардизација - некада купци немају прилику стицања 

сопственог искуства, јер нема могућности поновљених куповина. 

Тада га је у висок квалитет могуће уверити стандардизацијом 

понуде. На пример, мрежа ресторана у разним местима, а понуђена 

храна је припремљена на исти начин и истог је квалитета
9
. Купац је 

унапред информисан о квалитету, што му олакшава избор, а 

поштовање стандарда у овим случајевима је од изузетне важности.  

 Информисани и не информисани купци - Нису сви купци не 

информисани. Информисани купци битно доприносе информи-

саности осталих купаца. Неке врсте услуга захтевају високу 

стручност и вештину (адвокати, лекари, стоматолози, сервисери, 

инструктори, тренери и сл). Они нове клијенте налазе међу онима 

који су препоруке добили од пријатеља, рођака, комшија. Посебну 

улогу у информисању купаца имају "потрошачи експерти", који 

преносе информације потрошачима и дају корисне савете (о 

аутомобилима, стерео уређајима, рачунарима, телефонским 

уређајима и сл.) путем ТВ емисија, посебних публикација, магазина 

и сл. Тиме се штите интереси слабије информисаних потрошача и 

доприноси подизању квалитета производа.      

 Осигурање - Осигуравајуће компаније потенцијалним осигу-

раницима могу поставити услов да се претходно подвргну 

систематским лекарским прегледима и да ставе на увид резултате 

различитих дијагностичких тестова; да се при одређивању висине 

премије узме у обзир и стање здравствених ризика којима је лице 

изложено и сл. Пракса је развила одређене поступке за ублажавање 

ефеката моралног хазарда, којима се коригује понашање осигураника 

(Spence and Zeckhauser, 1971).  

                                                 
9
 На пример, ланац McDonalds ресторана. 
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  Неповољне последице моралног хазарда је тешко у 

потпуности елиминисати. Морални хазард ће постојати све док 

скривена акција доноси корист за једну страну у економском односу.  

Када би се увек располагало довољно добрим тржишним 

одговорима, слабије информисана страна би могла сама штитити 

своје интересе. Међутим, поставља се питање да ли се тржишни 

промашаји, који настају због асиметрично распоређених 

информација, могу решити у оквиру самог тржишног механизма? 

Недовољна ефикасност и немоћ тржишта могу проузроковати и 

проблеме који су социјално неприхватљиви. То упућује на 

неопходност државне интервенције, где држава преузима улогу 

заштитника оних који су недовољно информисани.  

 

 5.2.  Улога државе у условима асиметричне 

 информисаности 

 

На тржиштима на којима је асиметрична информисаност 

изражена, државна интервенција може донекле поправити стање, 

спречити грубе промашаје и друштвено штетне последице (Stiglitz,  

2000). При том, кључна претпоставка је да и сама држава мора бити 

добро информисана. У областима од изузетног друштвеног значаја 

(здравствена заштита, прехрамбени производи, производња и промет 

лекова и сл.) у улози заштитника слабије информисане стране нужно 

се јавља држава. Слабије информисана страна није у стању 

побољшати степен своје информисаности, а ако и интервенција 

државе изостане, слабије информисана страна трпи знатне штете, а 

могу настати и друге негативне последице (Тривић, 2009, стр. 102).  

На пример, употреба лекова се не може препустити дејству 

слободног тржишта. Витални интереси становништва могу бити 

угрожени скривеним деловањем појединих актера у производњи и 

дистрибуцији лекова, па су неопходне енергичне мере којима се 

такво понашање спречава, открива и кажњава. Један од начина да се 

то постигне је контрола квалитета производње и промета. Контрола 

услова под којима се стварају одређени производи доприноси 

заштити општег интереса. Произвођачима се намеће обавеза 

прибављања дозвола за рад (лиценци, уверења или диплома), које 

могу добити тек када испуне одређене услове. Уколико ослаби овај 

вид заштите јавног интереса, друштво се излаже ризику, а неке 

грешке могу угрозити и људске животе. 

Могуће је поставити захтеве у погледу садржаја порука које 

се упућују купцима. Прописима се може регулисати обавезни 

садржај информација које произвођач мора ставити на располагање 
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купцу, као и начин на који ће те информације бити пренете (од 

хемијског састава производа до минималне величине слова на 

амбалажи). Држава треба законски регулисати ову област да слабије 

информисана страна не би, због недостатка информација, трпела 

штете (посебно када је реч о производима од виталног значаја – 

храна, вода, лекови и сл). 

 

6. ЗАКЉУЧЦИ 

 

Асиметрична информисаност учесника у економским 

трансакцијама доводи до неефикасности тржишта. Обавља се мање 

корисних купо-продајâ у односу на број који би се десио да су купци 

и продавци једнако информисани о квалитету производа, веку 

трајања и сл. Претпоставке од којих се полази у анализи 

функционисања тржишта перфектне конкуренције су теоријске и 

имају за циљ поједностављивање анализе, да би она уопште била 

могућа. Да би добијени резултати били реалнији потребно их је 

кориговати ефектима утицаја асиметричне информисаности. 

Теорија асиметричних информација данас представља један 

од најмоћнијих аналитичких приступа у модерној економској науци. 

Бројни су примери тржишта с асиметричним информацијама. 

Управо ова чињеница може послужити као основ за тезу да је 

асиметрична информисаност (у мањој или већој мери) 

карактеристика готово свих тржишта. Ако се таква теза прихвати, то 

даље значи да су последице асиметричне информисаности 

општеприсутне. Затим, да се резултати тржишног функционисања 

морају кориговати одговарајућим тржишним механизмима и 

активностима самих тржишних субјеката, а на неким тржиштима 

нужна је и државна интервенција. У појединим областима грађанима 

се мора гарантовати висок ниво безбедности - производња лекова, 

хране, пића, снабдевање водом и сл., па ове области морају бити под 

строгом друштвеном контролом. Међутим, некада су утицаји 

асиметричних информација такви да ни државна интервенција не 

решава са успехом проблем до краја.   
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