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Rezumat. Licitaţiile reprezintă un mecanism de cumpărări eficient 
pentru autorităţile publice, conceput să furnizeze cumpărătorului 
(autoritatea publică), produse si servicii cu o dată convenabilă de 
finalizare a tranzacţiei şi cu opţiunea de a fixa un preţ minim. În această 
lucrare, se va studia problema optimului pentru cheltuielile publice, 
utilizând regulile echilibrului Bayes-Nash, într-o licitaţie simetrică 
caracterizată prin cunoaşterea valorii independente, adică fiecare ofertat 
îşi cunoaşte doar propriile informaţii. In urma stabilirii funcţiei de 
echilibru pentru profitul optim al ofertanţilor, prin minimizarea acestei 
funcţii (derivarea de ordin I) şi maximizarea ei (derivarea de ordin II),  
s-a ajuns la identificarea intervalului de optim unde se va situa oferta de 
produse si servicii a unui ofertant pentru autoritatea publică. 
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1. Introducere 

Ştiinţa finanţelor publice este chemată astăzi, prin specialiştii săi, să 
rezolve o mare parte dintre problemele pe care economia financiară a oricărei 
ţări le are. Deficitele bugetare cronice sau datoriile publice sunt doar două 
exemple dintre indicatorii pe care îi urmăresc în mod regulat instituţiile 
financiare internaţionale. Desigur, acestor indicatori li se adaugă şi alţii pe care 
ştiinţe precum macroeconomia îi oferă şi anume: produsul intern brut, rata 
inflaţiei, rata şomajului sau din domeniul monetar precum: cursul de schimb 
valutar sau rata dobânzii.  

Toţi aceşti indicatori furnizează, instituţiilor financiare dar şi guvernelor 
centrale şi locale, informaţii despre modul în care evoluează starea de sănătate 
financiară a ţărilor în general. Ei nu sunt doar indicatori de diagnostic. Sunt şi 
indicatori de semnalizare, în baza cărora anumite măsuri de raţionalizare a 
cheltuielilor bugetare sau de sporire a încasărilor la bugetul public pot fi luate 
pentru a atenua efectul nociv al deficitelor bugetare cronice. 

Or, criza economică globală a făcut ca guvernele, pentru a nu scăpa de 
sub control deficitele bugetare excesive, să intervină cu planuri de măsuri 
anticriză, în speranţa identificării antidotului necesar pentru neutralizarea şi 
înlăturarea impactului negativ pe care criza economică globală l-a avut şi îl are 
asupra dezvoltării economice.  

Ce poate face ştiinţa finanţelor publice în faţa acestor realităţi? Sau ce pot 
face specialiştii în finanţe publice pentru a contribui la diminuarea, poate chiar 
înlăturarea, impactului negativ al crizei economice globale care s-a propagat cu 
mare intensitate la toate nivelele vieţii economice şi sociale? 

Răspunsul este greu de formulat în câteva rânduri. Aceasta deoarece 
ştiinţa finanţelor publice, ca orice ştiinţă a complexităţii, îndeplineşte, în această 
perioadă o serie de funcţiuni care nu o scot din „şablonul” ştiinţelor cu caracter 
ştiinţific. Dimpotrivă, ştiinţa finanţelor publice, în acest fel, îşi consolidează 
credibilitatea, în faţa acelora care socoteau puterea informaţională şi decizională 
ştirbită de frecventele eseuri de la amvoanele universitare, fără ca acestea să 
aibă o aplicabilitate imediată, poate chiar practică. 

Spunem, fără teama de a greşi, că prima funcţiune a ştiinţei finanţelor 
publice, este cea informaţională. Aceasta deoarece ştiinţa finanţelor publice, 
dispune de un instrument, pe care se pare că marile corporaţii îl utilizează din ce 
în ce mai mult, cunoscut în lumea specialiştilor sub denumirea de „cont de 
execuţie bugetară”. O încercare de definire a acestuia, dincolo de rigorile 
ştiinţifice impuse de specialiştii în domeniu, ne-ar conduce la ideea că, contul 
de execuţie bugetară este imaginea în oglindă a disciplinei bugetare impuse de 
creditele bugetare, dar şi o modalitate de măsurare a gradului de încasare a 
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resurselor financiare. Jocul dinamicii resurselor financiare, combinat cu 
disciplina impusă de regulile creditelor bugetare dau în final, ceea ce de multe 
ori poate fi un pericol, excedentul sau deficitul bugetar. Dincolo de cifrele 
înscrise în contul de execuţie bugetară, uneori greu de descifrat, stă 
dimensionarea financiară a resurselor bugetare după regulile clasice şi moderne 
utilizate la elaborarea bugetelor. Mânuirea acestor metode de către specialişti, 
conduc în final la elaborarea unui alt document, de sinteză financiară cunoscut 
sub denumirea de buget de venituri şi cheltuieli. 

A doua funcţiune a ştiinţei finanţelor publice, în perioadă de criză 
economică globală, este cea de semnalizare. Ori semnalizarea, în general este 
foarte importantă în prevenirea riscurilor. Este ca şi cum un conducător auto, 
fără semnalizare, se expune riscului de accidentare, care poate fi cu impact fatal 
asupra acestuia. Ştiinţa finanţelor publice, într-un limbaj codificat, semnalizează 
astfel de riscuri, poate chiar în timpi reali, pentru a evita starea de colaps 
financiar care poate interveni în managementul resurselor publice. Aceasta 
deoarece informaţiile din bugetul de venituri şi cheltuieli sunt transpuse în 
contul de execuţie bugetară pentru ca mai apoi, regulile dure ale acestui 
document să fie urmărite aproape zilnic de specialiştii în domeniu. Ce 
informaţii ne oferă contul de execuţie bugetară? Este vorba despre o primă 
categorie de informaţii referitoare la cheltuielile publice. Nu vom putea utiliza 
resurse financiare pentru a finanţa o cheltuială, decât în limita creditelor 
bugetare aprobate. Şi acest lucru îl ştim cu toţii. O regulă simplă, care ne 
semnalizează atunci când, anumite categorii de cheltuieli publice şi-au epuizat 
fondurile aprobate. A doua categorie de informaţii se referă veniturile publice. 
Toate resursele financiare planificate în buget sub forma impozitelor şi taxelor, 
codificate cu ajutorul indicatorilor din clasificaţia bugetară, sunt urmărite după 
încasarea lor, prin stabilirea gradului de încasare. Aşa vom identifica zonele din 
contul de execuţie bugetară care sunt excedentare la încasări, notându-le ca zone 
cu plus (+) sau zonele din acelaşi cont de execuţie bugetară care sunt deficitare, 
cunoscându-le ca zone cu minus (-). Frecvenţa zonelor (+) şi a zonelor (-) poate fi 
semnalul unui deficit de trezorerie pentru care măsurile de prevenire trebuie luate 
imediat de către factorii responsabili (Boloş, 2002, p. 284). 

A treia funcţiune a ştiinţei finanţelor publice este cea de raţionalizare a 
cheltuielilor bugetare. De obicei în perioadele de criză economică se acţionează 
prin constrângerile impuse asupra cheltuielilor operaţionale. Reducerile de 
salarii sau reducerile cheltuielilor de funcţionare sunt exemple celebre în acest 
sens. Protejate în perioada de criză sunt cheltuielile de capital. Prin creşterea 
acestora se încearcă transmiterea unui impuls în economie, în speranţa că 
motoarele oprite ale economiilor se vor reporni, alimentate fiind de scânteia 
investiţiilor publice. 
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În sfârşit, o ultimă funcţiune a ştiinţei finanţelor publice, o constituie 
funcţiunea de justeţe fiscală. Sunt finanţele publice în măsură să ofere modele 
de calcul ale impozitelor şi taxelor care să răspundă cerinţelor de echitate dar şi 
de impunere raţională a bazelor de impozitare? Un răspuns greu şi destul de 
complicat. Aceasta deoarece nu este la îndemâna oricui să genereze principii de 
impunere, în materie de fiscalitate, atunci când numărul contribuabililor 
depăşeşte ordinul sutelor de mii sau poate chiar milioanelor de contribuabili. 
Or, cerinţele de echitate fiscală dar şi de impunere raţională nu pot fi neglijate. 
În locul unei creşteri de impozite sau taxe este de preferat o măsură, tot fiscală, 
care să conducă la o creştere a bazei de impozitare sau de ce nu la diminuarea 
fenomenului de evaziune fiscală. Dar toate acestea sunt măsuri care trebuie 
extrem de bine planificate, pentru a nu perturba mersul firesc al economiilor. 
Sau pentru a nu transforma o măsură fiscală într-o măsură cu impact negativ 
asupra dezvoltării economiilor naţionale. 

Toate aceste patru funcţiuni, care nu sunt limitative, pot transforma ştiinţa 
finanţelor publice, e adevărat nu peste noapte, într-un instrument util, investit cu 
credibilitate, pentru fundamentarea deciziilor în sectorul public. 

2. Teoria licitaţiilor – pasul premergător introducerii teoriei jocurilor  
în finanţele publice 

De ce sunt importante licitaţiile pentru teoria finanţelor publice şi de ce 
licitaţiile constituie pasul premergător pentru introducerea teoriei jocurilor în 
ştiinţa finanţelor publice? Răspunsul la aceste întrebări nu este deloc simplu. 

Întâi de toate trebuie lămurită legătura dintre licitaţii şi teoria finanţelor 
publice. Pentru a lămuri această legătură trebuie să identificăm impactul pe care 
licitaţiile îl au asupra managementului resurselor financiare în sectorul public.  

Este deja cunoscut că prin intermediul licitaţiilor sunt achiziţionate 
bunurile şi serviciile necesare funcţionării autorităţilor şi serviciilor publice. 
Licitaţiile, în întreg spaţiul comunitar, reprezintă denumirea generică ce este 
atribuită procedurilor de achiziţie publică, reprezentate de cumpărarea directă, 
negocierea directă, cererea de oferte de preţ şi licitaţiile propriu zise, prin 
intermediul cărora sunt procurate bunurile în sectorul public.  

Pentru ştiinţa finanţelor publice, licitaţiile reprezintă elementul cheie în 
cadrul cărora se formează, valoarea activelor publice care urmează a fi 
achiziţionate. Iar această valoare este rezultatul competiţiei între furnizorii de 
bunuri şi servicii, care intenţionează să ofere active publice, la cel mai mic preţ 
şi de cea mai bună calitate. 

Regulile licitaţiilor sunt stabilite de autorităţile publice, care fixează 
valorile estimate ale activelor publice ce urmează a se achiziţiona )( estV . Aceste 
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valori estimate ale activelor publice sunt apreciate ca fiind valori de piaţă sau 
valori juste, respectiv valori pe care le va accepta autoritatea publică. Peste 
aceste valori estimate oricare dintre ofertanţi nu poate livra bunurile şi serviciile 
sale în cadrul licitaţiei organizate.  

De aici rezultă o primă regulă a licitaţiilor şi anume că valorile bunurilor 
şi serviciilor furnizate pentru nevoile autorităţilor publice nu pot depăşi 
valoarea estimată a acestora.  

În acelaşi timp, fiecare dintre ofertanţii care participă la licitaţie au un 
cost specific )( efC care este determinat de costurile directe şi indirecte pe care 
furnizorii de bunuri şi servicii le au. Nici unul dintre ofertanţi, care respectă 
regulile legitime ale funcţionării acestora pe piaţă nu va face o ofertă )( ofiV care 
să fie inferioară costului său efectiv )( efC . 

În aceste condiţii se formează a doua condiţie ce va fi caracteristică 
comportamentului furnizorilor de bunuri şi servicii pe piaţă, potrivit căreia 
valoarea activelor publice ofertate este superioară sau cel mult egală cu costul 
specific fiecăruia dintre ofertanţi. 

Concluzia este că oricare dintre ofertanţi va avea o valoare a ofertei sale 
)( ofiV care este inferioară sau cel mult egală cu valoarea estimată ),( estV  care la 

rândul ei este superioară sau cel mult egală cu costul specific fiecăruia dintre 
ofertanţi )( efC după o relaţie de forma: 

 
efiofiest CVV ≥≥ . 

 
Aceste reguli sunt de natură financiară şi respectă regulile de eficienţă 

economică pentru fiecare dintre cele două părţi: autoritatea publică şi ofertantul 
de bunuri şi servicii. La aceste reguli se mai adaugă, în practică, şi cele 
specifice licitaţiilor organizate de autorităţile publice, şi anume criteriile de 
eligibilitate şi criteriile de atribuire a ofertelor. 

Criteriile de eligibilitate reprezintă pentru autorităţile publice un element 
de siguranţă, şi anume, acela că odată cu organizarea licitaţiei nu se vor 
prezenta ofertanţi care nu au capacitatea tehnică şi financiară pentru a livra 
bunurile, sau în cazuri mai complexe, de a realiza investiţia publică. Criteriile, 
deşi sunt destul de diversificate în practică, impun pentru ofertanţi un anumit 
nivel pentru performanţa financiară, dar şi un anumit grad de dotare cu 
echipamente. Combinaţia dintre criteriile financiare şi tehnice face posibilă 
prevenirea riscurilor specifice investiţiilor publice de mare complexitate 
(autostrăzi, aeroporturi etc.). 
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Criteriile de atribuire a ofertelor sunt reprezentate de reguli stabilite şi 
cunoscute de participanţii la licitaţie înainte de organizarea acesteia. Asftel de 
criterii deşi sunt extrem de diversificate în practică, fac posibilă combinaţia 
optimă între preţul activelor publice care urmează a se furniza şi calitatea 
acestora. Orice ofertă care îndeplineşte cu succes criteriile de atribuire este 
declarată câştigătoare. 

În consecinţă orice licitaţie de active publice trebuie să respecte regulile 
de eficienţă economică, legitime, ale autorităţii publice şi ofertantului pentru ca 
mai apoi odată cu organizarea licitaţiilor să fie îndeplinite condiţiile impuse prin 
criteriile de eligibilitate precum şi prin criteriile de atribuire a ofertelor, pentru 
ca o ofertă )( ofiV să fie declarată câştigătoare. 

De ce sunt importante licitaţiile pentru ştiinţa finanţelor publice? Este 
uşor de observat cum valoarea activelor publice se formează  în procesul de 
licitare. Valoarea oricărei oferte )( ofiV nu este decât o confirmare a faptului că 
valoarea activelor publice se formează în acest proces de licitaţie.  

Însă între valoarea ofertei şi noţiunile cu care operează ştiinţa finanţelor 
publice există o legătură directă. Această legătură este realizată prin intermediul 
creditelor bugetare. Valoarea activelor publice achiziţionate nu poate fi mai 
mare decât valoarea creditelor bugetare aprobate. Regula de mai sus este 
obligatorie pentru majoritatea activelor publice pe care le achiziţionează 
autorităţile publice. Excepţia o constituie investiţiile publice, pentru care, 
soluţia a constituit-o creditele bugetare multianuale. 

Aşadar licitaţiile sunt cele care generează competiţia între ofertanţii de 
active publice. Regulile licitaţiei sunt stabilite de autoritatea publică, care 
fixează valoarea estimată, criteriile de eligibilitate precum şi criteriile de 
adjudecare a ofertelor. Valoarea estimată este de cele mai multe ori, valoare de 
piaţă, pe care autoritatea publică o apreciază ca o poate achita pentru bunurile şi 
serviciile care urmează să îi fie livrate. Nici un ofertant nu poate să oferteze 
valori care sunt peste valoarea estimată. La rândul ei valoarea estimată, nu 
poate fi mai mare decât valoarea creditelor bugetare aprobate. Jocul acesta de 
reguli dar şi competiţia creată între ofertanţi, conduce în final, la achiziţionarea 
de active publice a căror valoare este cuprinsă între valoarea estimată şi costul 
specific al fiecărui ofertant. 

Teoria licitaţiilor este destul de veche. Lucrarea deschizătoare de drumuri, 
în domeniul teoriei licitaţiilor a fost a lui Vickery, în anul 1960. În prezent 
există un număr de cinci tipuri de licitaţii care se practică la nivel internaţional 
ale cărei caracteristici sunt prezentate în tabelul de mai jos:  
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Tabelul 1  
Tipuri de licitaţii şi regulile acestora 

Tipul licitaţiei Regulile licitaţiei 
 

Licitaţia engleză 
 

Este licitaţia care porneşte de la preţul de siguranţă sau de la un preţ 
scăzut de pornire. Ofertele cresc succesiv, cu un anumit pas de creştere, 
fiind declarat câştigător preţul cel mai mare. Jucătorii pot să îşi ajusteze 
oferta făcută, pe parcursul desfăşurării licitaţiei. 

Licitaţia olandeză Este licitaţia care porneşte de la un preţ ridicat de pornire, după care 
preţul este redus progresiv până se face prima ofertă. Este tipul de 
licitaţie care se aplică frecvent la bursele cu flori. 

Licitaţia la primul preţ 
(în plic închis) cunoscute 
şi sub numele de licitaţie 
discriminatorie. 

Acest tip de licitaţie este caracterizată de faptul că oferta este depusă în 
plic închis. Ofertanţii nu cunosc oferta pe care o fac ceilalţi ofertanţi. Este 
declarată câştigătoare, dacă este vorba de vânzarea unui bun, oferta cu 
preţul cel mai mare. Dacă este vorba de cumpărarea unui bun este 
declarată câştigătoare oferta cu preţul cel mai mic. 

Licitaţia Vickery Este caracterizată de faptul că fiecare ofertant depune oferta sa în plic 
închis, care conţine o sumă maximă şi o sumă minimă. Nici unul dintre 
ofertanţi nu cunoaşte informaţii despre oferta celuilalt. Ofertantul declarat 
câştigător plăteşte a doua sumă în ordine descrescătoare. 

Licitaţia japoneză Licitaţia este caracterizată de faptul că se porneşte de la un preţ de 
rezervă, după care la fel ca şi în cazul licitaţiei engleze preţul creşte 
succesiv. Deosebirea între cele două tipuri de licitaţie o constituie faptul 
că ofertanţii, pentru ca să rămână în licitaţie trebuie să oferteze pentru 
fiecare nivel de preţ Licitaţia se închide atunci când în competiţie a rămas 
un singur ofertant 

Sursa: Prelucrare după Stelian Stancu, Nora Mihail, Metode şi tehnici de conducere, Editura 
Economică, Bucureşti, p. 176. 

 
Licitaţiile, indiferent de tipul acestora, constituie pentru ştiinţa finanţelor 

publice un subiect de dezbatere între specialişti, din cel puţin două motive: 
primul este că licitaţiile, prin competiţiile pe care le generează, ne introduc în 
lumea fascinantă a teoriei jocurilor, iar al doilea este că prin intermediul lor se 
formează valoarea activelor publice, un pas de o importanţă majoră pentru 
angajarea cheltuielilor publice. 

3. Teoria jocurilor. Descrierea jocurilor în informaţie incompletă.  
Echilibrul Bayes-Nash în ştiinţa finanţelor publice. 

În multe situaţii importante din punct de vedere economic, jocul poate 
începe cu jucătorul care deţine unele informaţii private despre ceva relevant 
pentru luarea deciziilor sale. Acestea sunt numite jocuri cu informaţii incomplete, 
sau jocuri Bayesiene. (Informaţia incompletă nu trebuie confundată cu informaţia 
imperfectă în care jucătorii nu observă perfect acţiunile celorlalţi jucători). 
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Deşi nici un jucător nu cunoaşte informaţiile private ale unui adversar, el 
va avea unele convingeri despre ceea ce adversarul cunoaşte, şi vom presupune 
că aceste convingeri sunt ipoteze comune. 

În multe situaţii care prezintă interes, vom fi în măsură să modelăm asimetria 
informaţională prin specificarea pentru fiecare jucător a funcţiei pentru propriul 
câştig, dar fiecare jucător nu este sigur ce funcţii de câştig au adversarii. 

Vom utiliza noţiunea de „tip” al unui jucător pentru a descrie informaţiile 
sale private. Un tip de jucător descrie pe deplin orice informaţie care nu este 
informaţie publică. Fiecare jucător ştie propriul său tip cu certitudine completă. 
Convingerile sale despre alţi jucători sunt înglobate de un nivel comun al 
cunoştinţelor despre distribuţia probabilităţii asupra altor „tipuri”. 

Ne putem imagina un joc, ca începând cu o mişcare aleatoare, care 
fiecărui jucător îi  atribuie o anumită tipologie. Această mişcare este imperfect 
observată, dar cu toate acestea fiecare jucător indică tipul de informaţii pe care 
mişcarea le-a marcat asupra sa, dar nici un jucător nu cunoaşte în mod direct 
tipul atribuit vreunui alt jucător. Ne putem gândi la forma jocului ca şi un joc 
strategic, fiind jucat de un singur tip din fiecare jucător, cu condiţia că cel puţin 
un jucător nu ştie ce tip este atribuit altui jucător cu care se confruntă el. 
Noţiunea de „tip” indică informaţiile private pe care un jucător le deţine. 

O strategie pentru un jucător în joc cu informaţii incomplete, este o 
strategie pentru fiecare dintre tipurile pe care acel jucător le formulează pentru 
jocul strategic, cu respectiva formă. 

Un echilibru Bayesian cu un joc static de informaţii incomplete este o 
strategie de profil, astfel încât fiecare tip de fiecare jucător urmăreşte să 
maximizeze utilitatea sa aşteptată, având în vedere strategiile de tip contingent ale 
adversarilor săi şi distribuţiile de probabilitate pentru tipurile fiecărui jucător. 

Asimetria informaţională, şi, în special, jocul cu informaţii incomplete, 
sunt extrem de importante în teoria jocurilor. Acest lucru este valabil mai ales 
pentru jocuri dinamice, în care jucătorii au mai multe mişcări la rând de realizat. 
Mutările lor anterioare pot transmite informaţii private care sunt relevante 
pentru deciziile jucătorilor care se deplasează mai târziu. Divulgarea de 
informaţii şi disimularea sunt baza pentru mare parte din analiza 
comportamentului strategic şi sunt utile mai ales ca modalităţi de a explica 
acţiunile care ar putea deveni iraţionale într-o lume nestrategică. 

A doua abordare a jocurilor cu informaţii asimetrice, a fost introdusă prin 
lucrările lui Kreps şi Wilson (1982), şi prevede ca un joc să înceapă cu 
convingeri înainte, comune pentru toţi jucătorii, care specifica probabilităţile cu 
care mişcarea aleatoare atribuie tipurile de jucători la începutul jocului. Unii 
dintre jucătorii observa mişcarea şi reuşesc să îşi actualizeze credinţele lor, în 
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timp ce ceilalţi jucători pot actualiza convingerile lor numai prin deducerile care 
le fac pe parcursul jocului din urmărirea acţiunilor jucătorilor deja informaţi. 

Vom analiza în această lucrare, problema optimului(maximizarea 
profitului) într-o  licitaţie simetrică în care se cunoaşte valoarea independentă, 
adică fiecare ofertat îşi cunoaşte doar propriile informaţii. După ce vânzătorul, 
care are un obiect indivizibil, anunţă mecanismul ei de licitare, ofertanţii 
independenţi decid dacă să participe la ea sau nu. Ofertanţii ştiu evaluările lor 
înainte de luarea deciziei referitoare la suma care urmează să o liciteze. Însă 
particularitatea lucrării este faptul că urmărim interesul vânzătorului, care în 
cazul nostru este o autoritate publică, care scoate la licitaţie achiziţia unui bun 
public, deci urmează să angajeze cheltuieli, iar interesul său este să o facă la 
valoarea cea mai mică. 

4. Ipotezele jocului dinamic, cu informaţie incompletă, în licitaţiile  
de active publice 

Vom arăta că rezultatul unei licitaţii optime nu trebuie să implice oferte 
stocastice de licitare. Fiecare ofertant va participa la licitaţie dacă evaluarea lui 
asupra costului pe care îl implică îi poate oferi o marjă de profit. Având în vedere o 
repartizare arbitrară a acestor marje de profit în funcţie de caracteristicile 
ofertanţilor, regula de optim este una cunoscută: ofertantul cu cea mai mare(sau 
mica, în funcţie de natura licitaţiei) evaluare între participanţi va fi desemnat 
câştigător. Deci problema licitatorului (vânzătorul)se reduce la descoperirea 
nivelului de optim în ceea ce priveşte reducerea marjei de profit de către ofertanţi. 

Considerăm un cadru cu valori private simetrice independente. Există un 
vânzător (autoritatea publică) cu risc-neutru care vrea să încheie un contract 
pentru achiziţia unui bun public, indivizibil, pentru care evaluarea lui este V 
estimat (Vest). Există n≥2 cumpărători potenţiali (ofertanţi) neutrii la risc. Fie 
Cefi un vector care reprezintă costurile efective ale ofertanţilor în urma 
evaluărilor proprii, cu i ∈{1,…,n}. Evaluările ofertanţilor sunt independente, 
distribuite în funcţie de funcţia de distribuţie F(x) , funcţie continuă de densitate 
pozitivă. Ofertanţii cunosc doar evaluările lor. Problema este ca vânzătorul să 
aleagă un mecanism de licitaţie, care maximizează profitul ei aşteaptat într-unul 
din punctele de echilibru Bayesian-Nash (Milgrom şi Weber, 1982, p. 114). 

Câteva observaţii sunt în necesare aici. În analiza noastră excludem 
comunicarea agent-agent. De reţinut este că lipsa de comunicare între agenţii 
este o condiţie suficientă pentru ipoteza noastră că ofertanţii se comportă 
noncooperativ în cadrul licitaţiei, care este o premisă standard în literatura de 
specialitate a licitaţiilor optime. 
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Luăm în considerare orice echilibru (Bayesian-Nash) al oricărei licitaţii în 
care vânzătorul poate alege. Din moment ce ofertantul este caracterizat ca fiind 
neutru la risc, lui îi pasă doar de probabilitatea sa aşteptată de a câştiga licitaţia, 
notată cu Fi (fiind o funcţie uniform distribuită pe intervalul [0,1]) şi costul său 
aşteptat, notat cu Cefi. Echilibrul aşteptat în urma unei oferte de valoare Vofi  
poate fi scrisă astfel: 

 
,(1) 

unde  
B(Cefi)=Vofi .(2)  
 
În relaţia (1), dacă înlocuim funcţia de probabilitate cu funcţia densitate 

de probabilitate uniform distribuită  , obţinem astfel funcţia de profit 

a jucătorilor, cu probabilităţi distribuite normal între cele două limite,  
Vest – limita superioară şi Cefi – limita inferioară. 

 
.              (2) 

 
Deoarece în situaţia jocului cu licitaţii propus, probabilitatea de câştig a 

unui jucător creşte pe măsură ce oferta sa este redusă, funcţia de distribuţie în 
cazul nostru se va scrie ca diferenţă între limita superioară, data de valoarea 
estimată de autoritatea publică şi valoarea ofertei jucătorului (porţiunea redată 
cu albastru în grafic), raportată la diferenţa între cele doua limite. Astfel, 
graficul din figura 1, prezintă evoluţia concomitentă a valorii profitului unui 
jucător, Vofi – Cefi , porţiunea de sub axa ofertei, şi probabilitatea sa de câştig 
pentru oferta Vofi, data de porţiunea de deasupra axei. 

 
Sursa: abordare proprie. 
 

Figura 1. Evoluţia profitului unui jucător, în jocul cu licitaţii propus 
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Pentru a determina profitul aşteptat al ofertanţilor, dar şi pentru a ajunge 
la funcţia care să determine optimul pentru autoritatea publică, vom determina 
derivata de ordin întâi şi doi a funcţiei de profit scrisă în relaţia (2) (Bulow, 
Klemperer, 1996, p. 54). 

Astfel prin derivarea de ordin întâi a funcţiei de profit obţinem: 
 

δΠi/δVofi  x +(Vofi - Cefi) x  

 
δΠi/δVofi= +(Vofi - Cefi) x ]  

 
δΠi/δVofi= [  +(Vofi - Cefi) x ] 

 
Cum într-un joc bayesian , valoarea posibilă a ofertei jucătorului i va fi în 

mod cert mai mică decât valoare estimată de autoritatea publică, putem 
considera  diferit de 0, eliminându-l din δΠi/δVofi=0. Maximizarea 

unei funcţii prin derivarea de ordin întâi, presupune egalarea cu zero. 
 
δΠi/δVofi=  +(Vofi - Cefi) x  =0 

 
δΠi/δVofi= Vest -Vofi -(Vofi - Cefi) x(n-1) =0 
 
Vofi =                     (3) 
 
Valoarea ofertei din relaţia (3) este valoarea pentru care un jucător i, în 

funcţie de costul său efectiv, îşi minimizează funcţia sa de profit, cu 
probabilitatea cea mai mare de a câştiga respectiva licitaţie, atunci când în 
competiţie se află n jucători. 

Dar nu întotdeauna un jucător va licita valoarea cu cea mai mare 
probabilitatea de câştig, alegând uneori asumarea unui risc, pentru a avea un 
profit mai mare cu şanse mai mici de câştig (Matthews, 1987, p.128). De aceea 
prin derivarea de ordin doi a funcţiei de profit obţinem o valoare a ofertei 
pentru care se realizează maximizarea funcţiei sale de profit, cu reducerea, 
corespunzătoare a probabilităţii de câştig. 

 
δ2Πi/δ2Vofi= [  ] +  

+ [ ]  

 



Echilibrul Bayes-Nash şi teoria jocurilor în angajarea cheltuielilor publice 
 

69 

δ2Πi/δ2Vofi= [  ] +  

+ [ ] 

 
δ2Πi/δ2Vofi= [  x  + ( ) 

 
δ2Πi/δ2Vofi= x(-n+2)- =0 
 

- =0 
 
Vofi(n-2+(n-1)x(n-2)+n) + Vest(-n+2-n)-Cefi x(n-1)x(n-2)=0 
 
Vofi=  

 
Vofi=            (4) 
 
Astfel, în relaţiile (3) şi (4) am obţinut două limite ale valorii ofertei, care 

pot fi determinate de fiecare jucător în funcţie de valoarea estimată de 
autoritatea publică, de costul său efectiv şi de numărul de jucători în licitaţie. În 
situaţia unei licitaţii cu condiţiile din jocul propus, autoritatea publică îşi poate 
crea un „canal” al ofertelor fiecărui jucător, din interiorul căruia aceasta 
urmează să îşi aleagă oferta cu care să participe la licitaţie. 

 

 
      Sursa: abordare proprie. 
 

Figura 2. Canalul optim al licitaţiei,format prin optimizarea 
 relaţiei autoritate publică-ofertant 
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Într-o serie de simulări realizate prin generarea acestui canal, în care s-a 
luat în calcul modificarea individuală dar şi simultană a valorii estimate, a 
costului efectiv şi a numărului de jucători, s-au putut observa o serie de 
concluzii relevante şi utile pentru autoritatea publică. 

În figura 2 a fost redată o astfel de simulare în care s-au păstrat constante 
valoarea estimată şi costul efectiv şi s-a crescut numărul de jucători. Se poate 
constata că, pe măsură ce numărul de jucători creşte, jucătorul este nevoit să îşi 
reducă valoarea ofertei, canalul de licitaţie îngustându-se astfel, dar şi 
apropiindu-se de valoarea costului efectiv a jucătorului. Acest lucru înseamnă 
că o creştere a numărului de jucători într-o licitaţie determină orice jucător să-şi 
reducă oferta sa, aspect favorabil autorităţii publice pentru a accepta în licitaţiile 
publice organizate un număr mai mare de licitatori. 

 

 
 
Sursa: abordare proprie. 
 

Figura 3. Simulare joc: cost efectiv constant, număr de jucători constant, 
valoare estimată modificată 

 
În figura 3 este redată o simulare în care pentru un număr de 10 jucători, 

şi un cost efectiv păstrat constant, valoarea estimată este modificată. Pe măsură 
ce valoarea estimată stabilită de autoritatea publică este la o diferenţă mare faţă 
de limita inferioară dată de costul efectiv, canalul de ofertă pentru licitaţie se 
lărgeşte, iar licitatorul are la dispoziţie un interval mai mare din care să îşi 
aleagă valoarea ofertei pe care o va licita. În partea din stânga a graficului, unde 
valoarea estimată este redusă, intervalul este mai îngust, iar canalul licitaţiei 
este mai apropiat de costul efectiv al jucătorilor. 
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Tabelul 2  
Simularea jocului prin modificarea variabilelor de licitare 

N 10 15 20 25 30 35 40 45 
Cefi 20 20 20 20 20 20 20 20 
Vest 100 90 80 70 60 50 40 30 
Vofi 
min. 

28 24.66667 23 22 21.33333 20.85714 20.5 20.22222 

Vofi 
max. 

36 29.33333 26 24 22.66667 21.71429 21 20.44444 

 
 

 
Sursa: abordare proprie. 
 

Figura 4. Simularea creşterii numărului de jucător ,  
concomitent cu reducerea valorii estimate 

 

5. Concluzii şi propuneri 

Urmărind cele două simulări prezentate anterior, generate prin creşterea 
numărului de jucători şi scăderea valorii estimate constatăm că acestea 
favorizează apropierea valorii ofertate de costul efectiv al jucătorilor, aşa cum 
rezultă din fig. 4. Astfel,canalul de licitaţie devine din ce în ce mai îngust si mai 
aproape de valoarea costului efectiv a jucătorului, ajungând aproape să coincidă 
cu această valoare. Practic aceste două condiţii de creştere a numărului de 
jucători, în acelaşi timp cu stabilirea unei valori estimate cât mai aproape de 
costul efectiv al potenţialului câştigător, fără să restricţioneze intrarea în joc a 
altor jucători, sunt două obiective pe care o autoritate publică ar trebui să le 
considere prioritare în organizarea unei licitaţii de angajare a unei cheltuieli 
publice.  
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Este evident că aceste concluzii propuse se încadrează într-un joc, în care 
transmiterea informaţiei nu există. Aceasta este una din limitele principale ale 
modelului, însă într-o anumită măsură ele se reflectă şi într-un joc asimetric 
informaţional. O altă limită pe care vom încerca să o ajustăm într-o cercetare 
viitoare, este neutralitatea la risc a jucătorului, dar şi mulţimea variabilelor prea 
puţine luate în considerare în calcularea valorii ofertei jucătorilor. 

Teoria jocurilor oferă un cadru larg de continuare a cercetării asupra 
multor aspecte economice, printre care şi optimizarea managementului 
resurselor financiare ale autorităţilor publice în licitaţiile de bunuri publice. 
Acest domeniu de cercetare este una cu impact direct asupra bugetului public. 
Identificarea unui model de licitaţie optimă sau obţinerea unor concluzii 
relevante pentru această formă de angajare a unor contracte de cheltuieli publice 
ar trebui să constituie o prioritate pentru fiecare autoritate publică în parte 
pentru a realiza un management cât mai eficient şi cât mai corect al  fondurilor 
publice. 
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