
Ójafn leikur – 
markaðir þar sem upplýsingar eru ósamhverfar

Grein af vef Nóbelsstofnunarinnar í þýðingu Sveins Agnarssonar

Ágrip: Nóbelsverðlaunin í hagfræði árið 2001 runnu til George Akerlof, Michael Spence og Joseph
Stiglitz, en þeir eru  brautryðjendur á sviði upplýsingahagfræði. Undanfarin ár hafa þeir verið í fylkingar-
brjósti þeirra hagfræðinga sem fengist hafa við rannsóknir á áhrifum ýmissa hvata á markaðshegðun og
hvaða áhrif það hefur á markaði ef upplýsingum er misskipt á milli aðila, þær eru m.ö.o ósamhverfar. Með
rannsóknum sínum hafa þeir gjörbylt hugmyndum hagfræðinga um markaði, og aðferðafræði þeirra hefur
verið beitt á ýmiss konar félagsleg og efnahagsleg viðfangsefni, ekki síst ýmsar tegundir samninga. Aðrir
hagfræðingar hafa síðan siglt í kjölfarið og þróað líkön þeirra og betrumbætt, og nýtt þau til að skilja og
skoða jafnt stofnanir og samtök sem ýmis þjóðhagsleg efni, svo sem stjórn peningamála og atvinnustefnu.
Í þessari grein er greint frá helsta framlagi þremenninganna til hagfræðinnar og sagt frá margvíslegum
notum af líkönum þeirra.

Lykilorð: Upplýsingahagfræði, hrakval, vísbendingar, flokkun.

JEL: D82, D83. 

Á síðustu tveimur áratugum hefur mikil gróska
ríkt í rannsóknum á þeim sviðum hagfræðinnar
þar sem fjallað er um hegðun einstaklinga og
jafnvægi á mörkuðum er einkennast af ósam-
hverfum upplýsingum (e. asymmetric inform-
ation). Þau fræðaafrek er þar hafa verið unnin
hafa vakið verðskuldaða athygli og undanfarin ár
hefur hagfræðingum á því sviði í tvígang hlotnast
mesta viðurkenning sem völ er á. Fyrst árið 1996,
en þá hrepptu James Mirrless og William Vickrey
Nóbelsverðlaunin í hagfræði fyrir grunnrann-
sóknir á því hvernig einstaklingar hegða sér þeg-
ar upplýsingar eru ósamhverfar, og þá sérstaklega
hvernig hægt er að hanna sem hagkvæmust tekju-
skattskerfi og standa að dreifingu gæða með mis-
munandi útfærslum af uppboðum. Fimm árum
síðar hlutu síðan George Akerlof, Michael Spence
og Joseph Stiglitz, sem er Íslendingum að góðu
kunnur, verðlaunin fyrir kenningar sínar um
markaði þar sem upplýsingar eru ekki jafndreif-
aðar á milli aðila heldur ósamhverfar. Braut-
ryðjendastarf þremenninganna hefur leitt af sér

nýjar aðferðir til að nálgast hin margvíslegustu
hagfræðilegu úrlausnarefni á sviðum sem spanna
allt frá einföldum landbúnaðarhagkerfum til hrað-
fleygra fjármálamarkaða.

Hvers vegna eru útlánavextir á staðbundnum
mörkuðum svo háir í löndum þriðja heimsins?1

Hví kaupir fólk fremur notaða bíla af bílasölum
en öðrum einstaklingum? Af hverju kjósa fyrir-
tæki að greiða út arð til hluthafa þótt hann sé
hærra skattlagður en hagnaður? Hvaða hag hafa
tryggingafyrirtæki af því að bjóða margs konar
tryggingar með mismunandi iðgjöldum, bótafjár-
hæð og sjálfsábyrgð? Af hverju taka auðugir land-
eigendur ekki á sig alla áhættuna af slæmri upp-
skeru þegar þeir gera samninga við fátæka leigu-
liða? Þessar spurningar vísa allar til kunnuglegra,
en við fyrstu sýn ólíkra, vandamála sem erfitt
reyndist að glíma við með aðferðum hefðbund-
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1. Gott yfirlit yfir þróun upplýsingahagfræði síðasta aldar-
fjórðung er að finna í Riley (2001).



innar hagfræði. En Nóbelsverðlaunahafarnir þrír
hafa allir sýnt fram á að hægt er að greina þessi
álitamál betur með því að bæta einni trúverðugri
forsendu við þær kenningar er fyrir lágu: sumir
aðilar á markaði hafa fyllri upplýsingar en aðrir.
Lántakandi kann betri skil á greiðslugetu sinni en
sá er lánið veitir; seljandinn þekkir betur galla
bílsins en kaupandinn; stjórnendur fyrirtækja eru
færari um að meta hagnaðarmöguleika þeirra en
hluthafarnir; tryggingatakar geta betur dæmt um
líkurnar á að þeir verði fyrir óhappi en trygginga-
salinn; og leiguliðarnir vita meira en landeigand-
inn um hverjar aðstæðurnar eru úti á akrinum og
hversu hart þeir sjálfir leggja að sér.

Í stuttu máli má lýsa framlagi verðlaunahaf-
anna þriggja á eftirfarandi hátt: Í rannsóknum
Akerlof er sýnt fram á hvernig ósamhverfar upp-
lýsingar á markaði leiða til hrakvals (e. adverse
selection) á markaði. Þegar lánveitendur eða bíla-
kaupendur búa yfir ófullnægjandi upplýsingum er
hætt við að lántakendur, sem hafa litla möguleika
á að endurgreiða lánin, og seljendur lélegra bíla
ýti öllum öðrum lántakendum og bílaseljendum
út af markaðinum og komi þannig í veg fyrir að
ábatasöm viðskipti geti komist á. Spence sýndi
fram á að við slíkar aðstæður geti borgað sig fyr-
ir fólk að kosta miklu til til að gefa á skýran og
trúverðugan hátt til kynna hvaða eiginleikum það
býr yfir, þannig að aðrir með fullkomnar
upplýsingar viti hvert þeir eigi að snúa sér.
Þannig sé reynt að bæta úr þeim ágöllum
markaðarins sem upplýsingaskorturinn hefur í för
með sér. Stjórn fyrirtækis getur til að mynda
ákveðið að greiða arð, þótt hann sé tvískattaður,
til að gefa í skyn að góður hagnaður sé af rekstr-
inum. Stiglitz rakti hvernig illa upplýstir aðilar á
markaði geta með óbeinum aðferðum dregið
upplýsingar út úr þeim sem búa yfir meiri þekk-
ingu með því að bjóða upp á ýmsar útgáfur af
samningum fyrir tiltekin viðskipti. Kaupendum
þjónustunnar er þá eftirlátið sjálfum að velja þá
útgáfu sem hentar þeim best, en með vali sínu
gefa þeir seljendum veigamiklar upplýsingar um
sjálfa sig. Tryggingafyrirtæki geta t.d. flokkað
viðskiptavini í áhættuhópa með því að bjóða upp
á ólíka skilmála, þar sem saman fara lág iðgjöld
og há sjálfsábyrgð. Þá hefur Stiglitz beitt svipaðri

aðferðafræði við rannsóknir á öðrum mörkuðum.
Kenningar Akerlof, Spence og Stiglitz eru

kjarni upplýsingahagfræði nútímans. Skrif þeirra
gerbreyttu hugmyndum hagfræðinga um hvernig
markaðsviðskipti eiga sér stað og aðferðafræði
þeirra hefur verið beitt við rannsóknir á ýmsum
félags- og hagfræðilegum viðfangsefnum, ekki
síst ýmsum tegundum samninga. Seinni tíma
rannsóknir hafa bætt við og aukið upphaflegu
líkönin og þau hafa verið notuð til að kanna jafnt
stofnanir og samtök sem ýmis þjóðhagsleg efni,
svo sem stjórn peningamála og atvinnustefnu.

Hér á eftir er fyrst stiklað á stóru í rannsókn-
um þremenninganna, en síðan tilgreind nokkur
dæmi um hvernig kenningarnar hafa verið notað-
ar í raun og hvernig reynt hefur verið að sann-
reyna þær.

George Akerlof
Ritgerð Akerlof „The Market for Lemons: Qua-
lity Uncertainty and the Market Mechanism“
(Akerlof, 1970) er líklega sú einstaka grein sem
mest áhrif hefur haft á upplýsingahagfræðina.
Hún hefur allt til brunns að bera sem einkennir
tímamótagreinar. Hugmyndin sem greinin bygg-
ist á er í senn einföld, djúphugsuð og almenn, og
hana má bæði nota til að draga fram ýmis áhuga-
verð sjónarhorn og í hagnýtum tilgangi. Í dag eru
kenningar Akerlof um hrakval meðal þess efnis
sem tekið er fyrir í námskeiðum í rekstrarhag-
fræði í grunnnámi háskóla um allan heim.2 Í grein
sinni fjallar Akerlof um markaði þar sem seljend-
ur ráða yfir fyllri upplýsingum um gæði vörunn-
ar en kaupendur, svo sem á markaði fyrir notaða
bíla. Í bandarísku máli er orðið „lemon“ notað til
að lýsa lélegum bíl, druslu, og þetta orð hafa hag-
fræðingar æ síðan haft á takteinum þegar rætt er
um eitthvað sem er takmarkað að gæðum.

Grunnhugmynd Akerlof verður best lýst með
einföldu dæmi: Á tilteknum markaði er seld vara
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2. Í seinni tíð hafa hugtökin „einkaupplýsingar“ og „faldar
upplýsingar“ oft verið notuð til að lýsa þessum aðstæð-
um. Þessi hugtök er þó heppilegra að nota til að útskýra
af hverju þessir markaðsbrestir komi til, en orðið „hrak-
val“ lýsir betur því sem upplýsingaskorturinn leiðir af
sér.



sem ekki er hægt að skipta í minni einingar. Tveir
gæðaflokkar af vörunni eru til, lítil gæði og mikil
og er tiltekið magn af hvorum flokki. Látum λ
tákna fjölda eininga af vöru með litlum gæðum
og 1-λ tákna fjölda eininga af hágæðavöru. Sér-
hver kaupandi hefur aðeins áhuga á að kaupa eina
einingu af vörunni, en hann getur ekki greint á
milli gæðaflokkanna þegar viðskiptin eiga sér
stað. Allir kaupendurnir meta vörurnar jafnt og
eru reiðubúnir að greiða wL kr. fyrir hverja ein-
ingu af lággæðavörunni, en wH > wL kr. fyrir
hverja einingu af hágæðavörunni. Seljendum eru
gæði vörunnar aftur á móti vel kunn og þeir meta
lággæðavöruna á vL < wL og hágæðavöruna á 
vH < wH.

Ef til væri sinn markaður fyrir hvorn gæða-
flokkinn myndi markaðurinn fyrir lággæðavörur
ná jafnvægi við verð, sem væri einhvers staðar á
milli vL og wL, og jafnvægi fyrir hágæðavörurn-
ar myndi nást á bilinu vH – wH. Slíkt jafnvægi
væri hagkvæmast fyrir samfélagið í heild og
myndi tryggja að hámarksábati af viðskiptunum
skilaði sér til þegnanna. En ef engar reglur eru í
gildi og kaupendur átta sig ekki á gæðamuninum
geta ósvífnir seljendur séð sér leik á borði og boð-
ið lakari vöruna til sölu á markaðinum sem ætl-
aður er fyrir hágæðavörur. Í reynd myndi þetta
hafa í för með sér að ekki yrði hægt að halda
mörkuðunum aðgreindum, heldur myndu við-
skipti með báða gæðaflokkana eiga sér stað á
sama markaði og verðið fyrir vörurnar yrði eitt og
hið sama, óháð gæðum. Gefum okkur nú að þessi
þróun myndi eiga sér stað og það verð sem selj-
endur hágæðavörunnar færu fram á væri hærra en
það verð, , sem kaupendur væru að meðaltali
fúsir til að greiða. Stærðfræðilega má setja þetta
fram með eftirfarandi hætti: vH>  þar sem =
λwL + (1-λ) wH. Ef viðskipti ættu sér stað við
þessar aðstæður væri fullkomlega rökrétt af kaup-
endum að gera ráð fyrir að gæði vörunnar
samsvöruðu . Jafnvægisverð á markaði gæti
m.ö.o. aldrei orðið hærra en      (hér er gert ráð
fyrir að neytendur séu annaðhvort áhættufælnir
eða áhættuhlutlausir). En þetta verð er lægra en
það sem seljendur hágæðavöru geta sætt sig við
og þeir myndu því ekki taka þátt í viðskiptum á
þessum kjörum, vegna hrakvals verða því ein-

göngu lággæðavörur, druslur, til sölu á þessum
markaði.3

Akerlof sýnir ekki eingöngu fram á hvernig
einstaklingsbundnar upplýsingar verða til þess að
brestir koma í markaði, heldur bendir hann einnig
á að slíkar aðstæður skapast mjög oft og geta haft
afdrifaríkar afleiðingar í för með sér. Meðal
þeirra dæma sem hann tiltekur má nefna mismun-
un á vinnumarkaði og þá erfiðleika sem eldra fólk
lendir oft í þegar það hyggst kaupa sjúkratrygg-
ingar. Akerlof tekur sérstaklega fram að kenning-
ar sínar megi nota til að skýra ýmis vandamál í
þróunarlöndunum. Eitt dæmið snýr að lánamörk-
uðum í Indlandi á 7. áratugnum, en þá var ekki
óalgengt að vextir væru tvöfalt hærri til sveita en
í stærstu borgum landsins. Það væri hins vegar
eins gott fyrir þann sem ætlaði að notfæra sér
þennan vaxtamun að hafa fyrir því að kynna sér
hversu áreiðanlegir lántakendur væru í dreifbýl-
inu. Annars væri hætta á að margir lántakenda
reyndust ekki borgunarmenn og stórtap yrði á út-
lánunum.

Kenningar Akerlof hafa einnig brugðið ljósi á
tilraunir fólks til að komast hjá þeim vanda sem
misræmi á upplýsingum getur leitt af sér. Þar má
nefna að reyndir bílasalar bjóða kaupendum
stundum ábyrgðir. Akerlof sjálfur gerði sér vel
ljóst að hægt væri að nota kenningar sínar á þenn-
an máta, og sagði í lokaorðum greinar sinnar að
„með hrakvali mætti útskýra ýmsa þætti í sam-
félagi mannanna“. Spádómur hans hefur gengið
eftir; hugmyndir hans hafa fætt af sér ótal rann-
sóknir sem lýsa því hvernig þjóðfélög reyna að
milda þau áhrif sem ójafnt upplýsingaflæði hefur
á markaðinn.
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3. Samkvæmt kenningum klassísku hagfræðinnar, sem líta
framhjá upplýsingamisræminu, hefði aftur á móti náðst
markaðsjafnvægi þar sem báðar tegundir vörunnar væru
seldar á tilteknu meðalverði. Það meðalverð hefði lík-
lega einkum tekið mið af mati neytenda.
Grunnhugmynd Akerlof hefur lengi verið kunn innan
hagfræðinnar og hana má rekja allt aftur til Gresham,
ráðgjafa Elísabetar 1. Bretadrottningar, sem uppi var á
árunum 1519-1570. Kenning Gresham: "Slæmir
peningar flæma burtu góða peninga" á þó fyrst og fremst
við aðstæður þar sem bæði seljendur og kaupendur á
markaði þekkja muninn á góðri og lélegri mynt, og þar
skilur því á milli hans og Akerlof.



Í grein, sem Akerlof ritaði nokkru síðar og ber
hið fjöruga nafn „The Economics of Caste and of
the Rat Race and Other Woeful Tales“ (Akerlof,
1976), fjallar hann nánar um hvernig nota megi
upplýsingamismuninn til að skýra mörg atriði
sem ekki eru alla jafna talin til hefðbundinna hag-
fræðilegra viðfangsefna. Þar má nefna stétta-
skiptingu í löndum þriðja heimsins, aðbúnað á
vinnustöðum og samkomulag landeiganda og
leiguliða um að sá síðarnefndi fái hluta af upp-
skerunni í eigin vasa (e. sharecropping). Í grein-
inni sýnir Akerlof fram á hvernig markaðsaðilar
geti notfært sér ýmsar vísbendingar til að afla sér
upplýsinga sem leitt geti til skilvirkari mark-
aðsstarfsemi og hvernig þessi viðleitni þeirra geti
leitt til þess að óæskilegt jafnvægisástand nái að
myndast. Sem dæmi má nefna leiguliða sem fær
að halda eftir ákveðnum hluta uppskerunnar af
jörðinni sem hann leigir. Að því gefnu að gott
samræmi sé á milli vinnu leiguliðans og magns
uppskerunnar má nota uppskerumagnið til að
áætla hversu duglegur leiguliðinn hafi verið við
bústörfin. Sá bóndi, sem vanrækir störfin og skil-
ar lélegri uppskeru, fær því tæpast að sitja lengi
að búi sínu. Hraða færibands í verksmiðju má
sömuleiðis nota sem mælistiku á dugnað verka-
mannanna, því hraðar sem bandið gengur því
meiru afkasta þeir. Þannig er hægt að skilja þá
dugminni frá vinnuforkunum með því að athuga
hraða færibandsins sem þeir starfa við.

Í seinni tíð hefur Akerlof haft sérstakt lag á að
beita hugmyndum úr félags- og félagsmannfræði
til að kanna ýmis hagfræðileg viðfangsefni. Í
greinum sínum um vinnumarkaðshagfræði hefur
hann t.d. sýnt hvernig nota má tilfinningaleg
hugtök á borð við gagnkvæmni á milli yfir- og
undirmanns og sanngirni gagnvart öðrum starfs-
félögum til að skýra hærri laun og atvinnuleysi.4
Tilraunir hafa staðfest gildi þessara tilfinninga-
tengsla og skoðanakannanir hafa einnig rennt
stoðum undir þessar kenningar.5

Michael Spence
Mikilvægustu rannsóknir Spence lúta að því að
sýna hvernig markaðsaðilar geta notað ýmsar vís-
bendingar til að forðast þau óæskilegu áhrif sem
hrakval getur haft í för með sér. Með orðinu vís-
bendingar er hér átt við ýmiss konar atferli
markaðsaðila sem ætlað er að sannfæra mótaðil-
ann á markaði um virði eða gæði þeirrar vöru eða
þjónustu sem þeir bjóða til kaups. Helsta framlag
Spence til fræðanna fólst í því að þróa þessa hug-
mynd, setja hana fram á skilmerkilegan hátt og
sýna hvaða afleiðingar hún hefur í för með sér.
Meðal annars benti Spence á að markaðsaðilar
hefðu því aðeins hag af því að gefa vísbendingar
að kostnaðurinn sem því fylgdi væri mismikill á
milli aðila. Þær athuganir, sem síðar hafa verið
gerðar, hafa útvíkkað vísbendingakenninguna og
staðfest mikilvægi hennar við hinar ólíklegustu
aðstæður.6

Hugmyndir Spence voru fyrst settar fram í
greininni „Job Market Signaling“ (Spence, 1973)
og árið eftir voru þær útfærðar frekar í bókinni
Market Signaling. Í báðum rannsóknunum er sýnt
fram á gildi vísbendinga á vinnumarkaði, þar sem
vinnuveitandi er ófær um að greina á milli
launþega með litla og mikla framleiðni. Fyrir
vikið er hætta á að svipuð þróun eigi sér stað og
Akerlof lýsir í grein sinni um druslurnar; fram-
leiðnir aðilar draga sig af markaði, en eftir verða
einungis launþegar sem litlu afkasta.

Að mati Spence felst lausnin í því að launþeg-
ar noti vísbendingar til að gefa til kynna hæfni
sína. Þetta verður best útskýrt með dæmi: Gerum
ráð fyrir að launþegar, sem eru seljendur í þessu
tilviki, það eð þeir selja vinnu sína á markaði, hafi
möguleika á að ganga menntaveginn áður en þeir
láta til sín taka á vinnumarkaðinum. Framleiðni
afkastalitlu einstaklinganna er jöfn wL, en fram-
leiðni hinna duglegu wH > wL. Látum λ tákna
fjölda þeirra fyrrnefndu og (1-λ) fjölda þeirra
síðarnefndu. Fyrirfram hafa atvinnurekendur
enga möguleika á að vita hversu framleiðnir laun-
þegarnir eru, en þeir vita hversu vel þeir eru
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4. Sjá t.d. Akerlof (1980, 1982) og Akerlof og Yellen
(1990).

5. Benda má t.d. á Fehr og Schmidt (1999, 2000) og
Bewley (1999).

6. Svipaðar hugmyndir má rekja til rannsókna innan
félagsfræða, sjá t.d. Berg (1970).



menntaðir. Kostnaðurinn við að mennta sig – sem
mæla má sem þá vinnu sem leggja verður á sig í
skóla, kostnað eða tíma sem í námið fer – er ætíð
lægri hjá þeim afkastameiri, óháð því hvert
menntunarstigið er. Spence gerir ráð fyrir að
menntun hafi engin áhrif á framleiðni og að
launþegar hafi engan áhuga á menntun sem slíkri,
heldur eingöngu þeim ávinningi sem hún færir
þeim. Launþegar munu því ætíð mennta sig eins
lítið og nauðsynlegt er, en framleiðnari einstakl-
ingar munu eigi að síður leggja stund á nám.7

Gefum okkur nú þá forsendu að atvinnurek-
endur búist við að launþegar sem hafi meira nám
að baki en nemur sH > 0 afkasti ætíð meiru en
hinir sem hafa verið skemur í skóla. Getur verið
að hægt sé að koma af stað ákveðnu ferli sem
leiðir til markaðsjafnvægis þar sem þessar vænt-
ingar atvinnurekendanna rætast? Ef gert er ráð
fyrir fastri skalahagkvæmni og fullkominni sam-
keppni á vinnumarkaði, mun öllum launþegum
sem hafa skólagöngu sem svarar a.m.k. til sH

verða boðin laun sem eru jöfn þeirri framleiðni
sem vænst er, wH. Hinum launþegunum verða
boðin laun sem samsvara væntri framleiðni
þeirra, wL. Þetta er sýnt á mynd 1, þar sem laun-
þegum sem hafa minni menntun en sH eru boðin
wL í laun, en þeim sem hafa menntað sig meira
standa launin wH til boða. Launþegar munu því
annaðhvort ekki mennta sig neitt og hafa wL í
laun, eða stunda nám sem samsvarar sH og þiggja
wH í laun. Enginn mun hins vegar velja að fara í
skóla en mennta sig minna en sH þar sem það
mun ekki svara kostnaði. Enginn mun heldur vilja
leggja á sig nám umfram sH því að sú aukna
menntun skilar sér ekki í hærri launum. 

Á mynd 1 er val launþega á milli menntunar
og launa sýnt með tveimur jafngildislínum, sem
eru teiknaðar til að sýna að sú ákvörðun að ganga
menntaveginn kostar þá minna sem eru fram-
leiðnari en hina. Flatari línan, sem liggur í gegn-
um punktinn A, sýnir þá blöndu náms og launa 
(s, w) sem afkastameiri launþegunum finnst jafn
góð og þau laun sem þeir gera ráð fyrir að hafa

upp úr því að stunda skóla í sH ár (sH, wH).
Brattari línan sýnir aftur á móti þá blöndu náms
og launa sem hugnast launþegum með litla fram-
leiðni. Snertipunktur hennar við launalínuna er í
punktinum B sem einnig er skurðpunktur launa-
línunnar við lóðrétta ásinn. Launþegar, sem velja
sér þá stöðu, hafa enga skólagöngu að baki og wL

í laun. Þeir myndu ekki velja punkt A, vegna þess
að það er miklu dýrara fyrir þá að leggja stund á
nám en hina launþegana, og launin, wH, væru
ekki nægjanlega há til að standa undir kostnaði
þeirra við námið.8 Þær væntingar launþega að
minna framleiðnir einstaklingar velja styttra nám
en hinir framleiðnari ganga því alveg upp. Í stað
þess að framleiðnari launþegar víki af markaði,
og annað hvort flytjist annað eða hefji sjálfstæðan
atvinnurekstur, keppa þeir á vinnumarkaðinum
við þá sem eru ekki eins afkastamiklir, og nota
skólagöngu sína til að gefa atvinnurekendum vís-
bendingu um að þeir séu framleiðnari. Með vís-
bendingunum koma því launþegar í veg fyrir að
brestir myndist í markaðinn.
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Mynd 1

w

wH

wL

B

0 SH SS

Jafngildislínur fyrir lítt framleiðna 
(sú brattari) og framleiðna launþega.

C A

7. Það mun vitaskuld hvetja launþega enn frekar til mennta
ef menntunin skilar sér rakleitt í hærri framleiðni, og það
er líklega mun raunsærri forsenda.

8. Sú mikilvæga forsenda að skólaganga sé það ódýr fyrir
framleiðnari einstaklinga að þeim hugnist að ganga í
skóla – sem fram kemur í því að jafngildislína þeirra er
flatari en hinna – er náskyld því sem í grein Mirrlees
(1971) er nefnt eins-skurðar aðstæðurnar, þ.e. jafngildis-
línurnar skerast aðeins einu sinni. Aðstæður sem þessar
eru vel þekktar frá öðrum viðfangsefnum hagfræðinnar
og eru yfirleitt kallaðar Mirrlees-Spence-aðstæðurnar.



Þessa aðferðafræði má vitaskuld einnig nota
til að skýra hvernig launþegar nota ólíka mennt-
un til að gefa í skyn mismikla framleiðni. Launa-
línan á mynd 1 mun þá hafa fleiri þrep, en grein-
ingin verður að öðru leyti óbreytt. Þó verður ætíð
að gera ráð fyrir því að atvinnurekendur hafi ekki
óeðlilegar væntingar um nám launþega, þ.e. að sH

verði hvorki of hátt eða of lágt. Í fyrra tilfellinu
myndi það hafa í för með sér að farið yrði fram á
lengra nám en afkastameiri einstaklingar teldu
svara kostnaði að leggja stund á. Í síðara tilfellinu
fælist að atvinnurekendur gerðu ráð fyrir að sH

væri svo stutt að afkastalitlir einstaklingar teldu
borga sig að mennta sig. Myndrænt má lýsa þessu
þannig, að punkturinn B verði ætíð að liggja
neðan við jafngildislínu framleiðnari launþegans,
og punkturinn A sömuleiðis ætíð neðan við jafn-
gildislínu þeirra afkastaminni. 

Spence (1973) bendir á að tiltekið vísbend-
ingajafnvægi sé hagkvæmast fyrir þjóðfélagið í
heild, en þá velja báðir hópar einstaklinga að
mennta sig jafn lítið og nauðsynlegt er. Í stað þess
að velja punkt A, velja framleiðnir launþegar það
nám sem samsvarar á mynd 1, en það er ná-
kvæmlega það nám sem nauðsynlegt er til að af-
kastameiri launþegar geti aðgreint sig frá hinum
og hlotið launin wL. Þar sem þessi punktur er á
jafngildislínu afkastaminni einstaklinganna felst í
þessu að þeim er sama hvort þeir mennti sig ekki
neitt og hljóti launin wL (punkturinn B) eða
mennti sig sem nemur og fái wH að launum.
Þeir velja hins vegar B. Á sama hátt kjósa þeir
framleiðnari punkt C fram yfir punkt B. 

Riley (1975) hefur sýnt fram á að þetta er eina
vísbendingajafnvægið sem er óháð því hvernig
atvinnurekendur ákvarða launin sem í boði eru.
Líkan Spence varð einnig hvatinn að mýmörgum
rannsóknum á sviði leikjafræði, og má nefna
ýmsar tilraunir þar sem hugmyndin um Nash-
jafnvægi var notuð til að sýna að mörg vísbend-
ingajafnvægi gætu myndast í líkaninu. Í mörgum
tilfellum næst jafnvægi við þá stöðu sem hámark-
ar velferð þjóðfélagsins.

Spence (1973, 1974) leiddi einnig út önnur
jafnvægi, þar sem t.d. enginn launþegi hefur
áhuga á að ganga til náms. Þessa niðurstöðu má
fá fram með því að gera ráð fyrir að atvinnurek-

endur líti ekki á menntun sem vísbendingu um
mismunandi framleiðni. Þess í stað gera þeir ráð
fyrir að framleiðni allra einstaklinga sé hin sama
og jöfn =λwL+(1-λ)wH. Sömu launin standa
því öllum launþegum til boða, og það leiðir til
þess að enginn kýs að mennta sig, sem aftur hef-
ur í för með sér að menntunarstig verður engin
vísbending um mismunandi framleiðni. Vænting-
ar atvinnurekenda um að ekki sé hægt að nota
menntun sem mælikvarða á framleiðni rætast því
fullkomlega. 

Þá velti Spence fyrir sér þeim möguleika að
jafnvægi kynni að nást við stöðu þar sem laun-
þegar gera ráð fyrir að afkastamiklir karlmenn
mennti sig meira en framleiðnar konur. Í því jafn-
vægi er ávinningurinn af því að mennta sig mis-
mikill milli kynja, og fyrir vikið mennta kynin sig
mismikið.

Auk þess að þróa vísbendingakenninguna,
hefur Spence látið mikið til sín taka innan at-
vinnugreinahagfræðinnar. Á árunum 1975-1985
var hann í fararbroddi þeirra hagfræðinga sem
ruddu nýjar brautir með því að beita leikjafræði
til að kanna ýmis áhugaverð svið hennar og sner-
ust rannsóknir hans einkum að einokunarsam-
keppni (Spence, 1976) og innkomu fyrirtækja á
markað (Spence, 1977). Kenningar Spence um
markaðsjafnvægi við skilyrði einokunarsam-
keppni hafa haft mikil áhrif á öðrum sviðum hag-
fræðinnar, m.a. hagvaxtarfræði og alþjóðavið-
skiptum.

Joseph Stiglitz
Árið 1976 skrifuðu Rothschild og Stiglitz saman
afar áhrifaríka grein um hrakval sem teljast
verður eðlilegt framhald rannsókna þeirra Aker-
lof og Spence.9 Í henni velta þeir því fyrir sér til
hvaða ráða illa upplýstir aðilar geta gripið til að
bæta stöðu sína á markaði sem einkennist af
ósamhverfum upplýsingum. Tvímenningarnir
beina raunar sjónum sínum að tilteknu dæmi, þ.e.
þeim vanda sem tryggingafyrirtæki standa iðu-
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9. Rothschild og Stiglitz (1976). Salop og Salop (1976)
fjalla um svipað efni, en þeir kanna hvernig fyrirtæki
geta komist að því hversu líklegt er að væntanlegir
starfsmenn segi upp störfum.



lega frammi fyrir vegna þess að þau vita ekki
hversu áhættusæknir tryggingatakarnir eru. Hin
illa upplýstu tryggingafyrirtæki grípa því til þess
að bjóða vel upplýstum viðskiptavinum sínu ólík-
ar tegundir trygginga með misháum iðgjöldum og
sjálfsábyrgð. Við vissar aðstæður geta trygginga-
félögin þannig fengið viðskiptavini sína til að
koma upp um sig og velja þær tryggingar sem
félögin sjálf vilja að þeir kjósi.

Kenningar Rothschild og Stiglitz hafa hlotið
nafnið flokkun með eigin vali (e. screening by
self selection) og er þar vísað til þess að fólk
raðar sér í tiltekna flokka með því að velja þá teg-
und vöru, þjónustu eða samninga sem því hentar
best. En þessi flokkun er einmitt sú sem fyrirtæk-
in sjálf vildu koma á, en gátu ekki ráðist í vegna
þess að þau skorti upplýsingar um neytendur. 

Flokkunarkenningin er náskyld greiningu
Vickrey (1945) og Mirrlees (1971) á því hvernig
tekjuskattskerfi væri þjóðhagslega hagkvæmast.
Vandinn þar var að hanna kerfi sem tæki tillit til
þess að framleiðni skattgreiðenda er afar misjöfn,
sem og vilji þeirra til vinnu. Sumir afkasta miklu,
aðrir litlu, sumir vilja vinna sem styst, aðrir helst
ekki fara í sumarfrí. Hið fullkomna tekjuskatts-
kerfi verður að gefa skattgreiðendum möguleika
á að velja að vinna nákvæmlega jafnmikið og þeir
kæra sig um.10

En víkjum aftur að tryggingamarkaðinum og
tökum dæmi til að skýra nánar hugmynd þeirra
Rothschild og Stiglitz. Gerum ráð fyrir að á
tryggingamarkaði nokkrum sé tiltekinn fjölda
tryggingataka sem allir eru eins nema hvað sum-
ir eru meiri hrakfallabálkar en aðrir og líklegri til
að verða fyrir óhappi. Í upphafi hafa þeir allir
sömu tekjur, y. Líkurnar á því að hrakfallabálk-
arnir verði fyrir slysi og tapi tekjum að jafnvirði
d < y eru jafnar pH, en líkurnar á að aðrir tapi
jafnmiklum tekjum vegna óhapps eru pL. Um lík-
urnar pH og pL gildir að 0 < pL < pH < 1. Á sama
hátt og bílakaupendurnir í líkani Akerlof þekkja
ekki mun á druslu og góðum bíl og atvinnurek-

endurnir í líkani Spence vita ekki hvaða launþeg-
ar afkasta mestu, eru tryggingafélögin ófær um að
meta hversu miklar líkur eru á að aðilar á markaði
verði fyrir slysi; þau geta ekki greint hrakfalla-
bálkana frá hinum. Tryggingafyrirtækin hafa lít-
inn áhuga á að tryggja þá sem sífellt verða fyrir
óhappi, en líta hina hýru auga. Gert er ráð fyrir að
fullkomin samkeppni ríki á tryggingamarkaðin-
um, og að fyrirtækin hugsi eingöngu um að ávax-
ta sitt pund sem best þau geta, og vilji þar af
leiðandi hámarka hagnað sinn.11 Þau eru hins
vegar hvorki ginkeypt fyrir áhættu né sérlega
áhættufælin, heldur áhættuhlutlaus. Tryggingarn-
ar sem þau bjóða eru allar þannig að fyrir ákveðið
iðgjald, a, á tryggingataki rétt á bótum, b, ef hann
verður fyrir óhappi sem kostar hann d í tekjur.
Sjálfsábyrgð tryggingatakans er skilgreind sem
mismunurinn á tekjumissinum og bótunum, d – b.

Að mati Rothschild og Stiglitz getur tvenns
konar jafnvægi myndast á þessum markaði; sam-
eiginlegt (e. pooling) og aðgreint (e. separate).
Fyrrgreinda jafnvægið felur í sér að allir trygg-
ingatakar kaupi sér sams konar tryggingu, en í því
síðarnefnda kaupa þeir mismunandi tryggingar.
Tvímenningarnar sýna því næst fram á að í þeirra
líkani er enginn möguleiki á að markaðurinn nái
jafnvægi við þá stöðu þar sem allir kaupa eins
tryggingu. Ástæðan er sú að við slíkar aðstæður
gætu tryggingafyrirtækin bætt hag sinn með því
að fleyta rjómann ofan af markaðinum og bjóða
öllum tryggingar sem eru aðeins hagstæðari fyrir
þá sem aldrei verða fyrir tjóni, en mun óhag-
stæðari fyrir óheillakrákurnar. Í líkani Akerlof
leiddi of lágt jafnvægisverð til þess að eigendur
góðra bíla hættu að selja þá á markaði, og á trygg-
ingamarkaðinum verður þetta jafnvægisverð of
hátt fyrir þá sem ólíklegt er að verði fyrir óhappi. 

Eina jafnvægið á tryggingamarkaðinum næst
ef hægt er að skipta honnum í tvennt; einn fyrir þá
sem líklegir eru til að lenda í slysi, og annan fyrir
þá sem ólíklegt er að svo fari fyrir. Allir trygg-
ingatakar á fyrrnefnda markaðinum kaupa trygg-
ingar þar sem saman fer hátt iðgjald, aH, en eng-
in sjálfsábyrgð og bæturnar sem þeir þiggja verða
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10. Stiglitz (1975) notar orðið „flokkun“ en á í raun við það
sem fræðimenn í dag kalla „vísbendingar“. Þá vitnar
Stiglitz í Arrow (1973) og Spence (1973) er hann ræðir
um þessi líkön og möguleikana á að þróa þau áfram.

11. Í Stiglitz (1977) er sýnt hverju það breytir ef gert er ráð
fyrir einokun á markaðnum.



því jafnháar tekjumissinum, bH = d. Trygginga-
takar á síðarnefnda markaðinum kaupa aftur á
móti tryggingu með lágu iðgjaldi, aL < aH, og
töluverðri sjálfsábyrgð, bL < d. Sérhver trygg-
ingataki velur því á milli þess að greiða lágt ið-
gjald en hafa töluverða sjálfsábyrgð, og að greiða
hátt iðgjald en hafa enga sjálfsábyrgð. Hrakfalla-
bálkarnir myndu gjarnan vilja greiða lægra ið-
gjald en í ljósi eigin slysasögu þora þeir ekki að
taka áhættuna á því að verða fyrir óhappi og þurfa
að taka á sig háa sjálfsábyrgð. Þeir velja því frem-
ur tryggingu með háu iðgjaldi og góðum bótum.
Þetta jafnvægi er jafnframt hið besta mögulega
fyrir samfélagið í heild og samsvarar því jafn-
vægi sem lýst er í punktinum C á mynd 1.12

Rothschild og Stiglitz tilgreindu einnig þau skil-
yrði sem þyrftu að vera fyrir hendi til að ekkert
jafnvægi nái að myndast.13

Í flokkunarlíkönum, eins og því sem hér hef-
ur verið lýst, kemur iðulega upp sú staða að ein-
ungis eitt jafnvægi er hagkvæmast. Og þetta jafn-
vægi samsvarar því jafnvægi í vísbendingalík-
önunum sem hámarkar hag alls þjóðfélagsins. 

Grein Rothschild og Stiglitz hefur haft mikil
áhrif, sérstaklega þó sú hugmynd þeirra að greina
megi á milli tvenns konar jafnvægis, sameigin-
legs og aðgreinds. Sú nýjung hefur náð rækilegri
fótfestu í allri rekstrarhagfræði, en þó hvað bestri
í upplýsingahagfræði. 

Stiglitz hefur unnið ötullega að rannsóknum á
mörkuðum með ósamhverfum upplýsingum og er
líklega sá hagfræðingur sem oftast hefur verið
vitnað í innan upplýsingahagfræðinnar, og jafn-
vel innan allrar rekstrarhagfræði. Í greinum hans,
sem hann hefur margar hverjar skrifað í samvinnu
við aðra, er einn rauður þráður, nefnilega sá að
haglíkön geti verið afar villandi ef þau taka ekki
tillit til þess að upplýsingum á markaði sé mis-
skipt. Sú staðreynd að markaðsaðilar standi mis-
vel að vígi að því er upplýsingar varðar geti leitt
til þess að markaðurinn skipti algjörlega um ham.
Fyrir vikið geti þurft að móta aðra stefnu í opin-
berum afskiptum af markaðinum. Þá hafa mörg
skrifa hans orðið öðrum hvatning til frekari dáða.

Í tveimur greinum sem Stiglitz skrifaði ásamt
Weiss, er sjónum beint að lánamörkuðum með
ósamhverfar upplýsingar.14 Þeir benda á að þegar
áhætta við útlán sé mikil, geti verið heppilegra að
takmarka framboð lánsfjár en að hækka vexti,
eins og klassíska hagfræðin hefði mælt með.
Rannsóknir þeirra á þessu sviði höfðu ekki hvað
síst mikla þýðingu vegna þess að skömmtun láns-
fjár hefur viðgengist í mörgum hagkerfum og
með greiningu sinni áttu þeir þátt í að móta raun-
særri kenningu um lánamarkaði. Skrif Stiglitz og
Weiss hafa einnig haft mikil áhrif á fræðin um
fjármál fyrirtækja, peningamálahagfræði og
þjóðhagfræði.

Í samstarfi við Grossman hefur Stiglitz rann-
sakað kenninguna um skilvirkni fjármálamark-
aða. Þeir settu fram hina svokölluðu Grossman-
Stiglitz-þversögn, sem felst í því að ef markaðir
nýttu upplýsingar á skilvirkan hátt, þ.e. ef allar
upplýsingar kæmu fram í verði á markaðinum,
myndi enginn hafa hag af því að afla sér þeirra
upplýsinga sem verðmyndunin hvílir á. En ef all-
ir vaða í villu hafa einstaklingar hvata til að verða
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12. Riley (1975) kannaði sérstaklega hvaða áhrif það hefði
ef atvinnurekendur gætu boðið upp á ólík laun og sýndi
fram á að það jafnvægi sem þá myndast er hið sama og
í líkani Spence. Raunar er hugmynd Rileys keimlík
þeirri sem Rothschild og Stiglitz settu fram. En
Rothschild og Stiglitz „útvíkkuðu greiningu Spence
verulega með því að líta á líkanið sem samvinnulausan
leik á milli neytenda á markaði“. (Riley 2001, bls. 438).

13. Vangavelturnar um hvaða aðstæður þyrftu að vera fyrir
hendi til þess að ekkert jafnvægi næði að myndast hafa
leitt til fjörugrar umræðu. Wilson (1977) stakk t.d. upp á
því að jafnvægi yrði ekki skilgreint á jafn þröngan hátt
og að hægt yrði að hætta við að gera samninga sem ekki
reyndust arðsamir. Með þessu móti yrði líkanið ein-
faldað, og sumar þeirra leiða sem áður höfðu verið
ábatasamar fyrir einstaka þátttakendur á markaði yrðu
nú óhagkvæmar. Fyrir vikið yrði líklegra að jafnvægi
gæti myndast á markaðnum.

14. Stiglitz og Weiss (1981, 1983) kanna einnig áhrif
freistnivanda (e. moral hazard), en það er hugtak sem
Arrow (1963) notaði til að lýsa þeim aðstæðum þegar
aðilar geta ekki fylgst með atferli annarra eftir að ein-
hver samningur hefur komist á. Sem dæmi má nefna að
atvinnurekandi getur ekki fylgst með því hvort starfs-
menn stunda vinnu sína af þeirri elju sem þeim er
uppálagt.



sér úti um þær upplýsingar er að gagni kæmu.
Jafnvægi þar sem allar upplýsingar eru nýttar á
besta mögulega hátt er því ekki til. Þessar rann-
sóknir þeirra hafa haft víðtæk áhrif á fjármála-
markaði.

Þá hefur Stiglitz einnig látið til sín taka innan
vinnumarkaðshagfræðinnar og þar notað kenn-
ingar um misræmi í upplýsingum til að útskýra
þvingað atvinnuleysi (e. involuntary unemploym-
ent). Í vel þekktri grein, sem síðar hefur verið
mikið vitnað í, kynntu Shapiro og Stiglitz tilgát-
una um samhengi launa og afkasta (e. theory of
efficiency wages).15 Samkvæmt þeirra skilgrein-
ingu eru afkastalaun (e. efficiency wages) heldur
hærri en lægstu laun sem hægt er að bjóða
launþega til að fá hann til starfa. Þau laun eru
kölluð launaþröskuldur (e. reservation wages).
Afkastalaunin hvetja launþega til að standa sig
betur í stykkinu, og þess er raunar krafist af þeim.
Í líkani Shapiro og Stiglitz er gert ráð fyrir að at-
vinnurekandi reyni að fylgjast með því hvort
starfsmenn hans séu að svíkjast um með því að
gera tilviljanakenndar athuganir á vinnu þeirra.
Sá starfsmaður, sem slær slöku við, er rekinn án
frekari málalenginga og verður því að láta sér
lynda annað starf á þeim launum sem samsvara
launaþröskuldi hans. Iðnir launþegar halda aftur á
móti starfi sínu og hinum háu launum. En þar sem
alltaf eru einhverjir starfsmenn tilbúnir að tefla á
tvær hættur og atvinnurekendur vilja ætíð að
launþegar vinni fyrir launum sínum verður
ákveðið atvinnuleysi til staðar við jafnvægi á
vinnumarkaði. Kenningar Shapiro og Stiglitz um
afkastalaun hafa nýst vel til rannsókna á sviði
vinnumarkaðs- og þjóðhagfræði.

Stiglitz er að auki einn höfunda nútíma þróun-
arhagfræði. Þar hefur hann lagt áherslu á að sýna
að þeir hagrænu hvatar, sem myndast á mörk-
uðum með ósamhverfum upplýsingum, eru ekki
einvörðungu fræðilegur hugarburður heldur
áþreifanleg sannindi sem nýtast vel til greiningar
á hagkerfum þróunarlandanna. Meðal fyrstu
rannsókna Stiglitz á gildi ósamhverfra upplýsinga

eru athuganir á þeim samningum sem landeig-
endur og leiguliðar í þessum löndum gera iðulega
sín á milli um skiptingu uppskerunnar. Oft tíðkast
að fátækir bændur leigi skika af hinum ríkari en
greiði leiguna með hluta af uppskeru ársins.
Magn uppskerunnar getur ráðist af mörgum þátt-
um, en þó skipta veðurfar og dugnaður leigulið-
ans mestu um hvernig til tekst. Vegna þess að oft
er talið að ríkir einstaklingar séu ekki jafn áhættu-
fælnir og aðrir mætti ætla að auðugri aðilinn, þ.e.
landeigandinn, bæri alla áhættuna af því að illa
tækist til með uppskeruna og semdi við kotbónd-
ann um fasta leigu. En því er ekki að heilsa, held-
ur er venja að skipta uppskerunni hlutfallslega á
milli landeiganda og leiguliða og er oftast miðað
við helmingaskipti. Leiguliðinn axlar því hluta
áhættunnar. Ástæðan fyrir þessu fyrirkomulagi er
sú að það er illmögulegt fyrir landeigandann að
fylgjast með því hvort hinn sé að slæpast eða úti
á akrinum. En þegar leiguliðinn veit að hann fær
helming uppskerunnar myndast hvati fyrir hann
að standa sig sem best, og hann leggur sig allan
fram við verk sín. Samningur sem felur í sér
áhættuskiptingu og skapar hvata að góðri upp-
skeru er því hagstæður fyrir báða aðila.

Auk rannsókna sinna á upplýsingahagfræði
hefur Stiglitz skrifað nokkuð um opinber fjármál
og þar sett fram áhugaverðar kenningar um hag-
kvæma skattheimtu (Stiglitz og Dasgupta, 1971),
atvinnugreinahagfræði (Dizit og Stiglitz, 1977)
og auðlindahagfræði (Stiglitz 1974b og Dasgupta
og Stiglitz, 1980).

Rannsóknir og raunveruleiki
Kenningar Akerlof, Spence og Stiglitz um
markaði og ósamhverfar upplýsingar eru ein
þeirra stoða sem rekstrarhagfræði nútímans hvílir
á. Grunnrannsóknir þeirra hafa dýpkað skilning
okkar á ýmsum mikilvægum atriðum markaðs-
kerfisins sem ekki hefði verið mögulegt að gera
með hefðbundnum líkönum hinnar nýklassísku
hagfræði. Að auki hafa líkön þeirra verið notuð til
að útskýra ákveðið félagslegt atferli sem fólk gríp-
ur til til að vinna gegn þeim óþægilegu og skað-
legu afleiðingum sem ófullnægjandi upplýsingar
hafa í för með sér. Kenningunum hefur verið beitt
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15. Bowles og Boyer (1988) settu fram ámóta kenningar um
svipað leyti.



á ótal sviðum, en hér á eftir er tæpt á nokkrum
nýlegum rannsóknum og sagt frá fáeinum athug-
unum sem gerðar hafa verið á gildi líkananna.

Myers og Majluf (1984) rannsökuðu hvernig
beita mætti kenningunum á fjármálamarkaði þeg-
ar nýjar atvinnugreinar eru að koma fram. Hinn
óbreytti fjárfestir getur ómögulega metið hvaða
fyrirtæki er líklegast að skila mestum hagnaði í
framtíðinni, en það geta hins vegar ákveðnir inn-
herjar. Fyrirtæki sem gert er ráð fyrir að skili
minni hagnaði en meðalfyrirtæki verða því of-
metin á markaði, en fyrirtæki sem líklegt er talið
að muni spjara sig betur en önnur fyrirtæki að
jafnaði verða vanmetin. Ofmetnu fyrirtækin
munu því reyna að afla nýs fjármagns með útgáfu
hlutabréfa í stað þess að taka lán. Vanmetnu fyrir-
tækjunum mun hins vegar reynast erfitt að sann-
færa fjárfesta um að þau séu fýsilegur kostur.
Þess vegna munu ofmetnu fyrirtækin stækka mun
hraðar en hin og áður en langt um líður munu þau
fyrirtæki vera orðin alls ráðandi á markaðinum.
Þegar hinn óbreytti fjárfestir loksins áttar sig á
hvert stefnir mun verð falla á hlutabréfum í of-
metnu fyrirtækjunum – sem eru druslur í skiln-
ingi Akerlof – og hluthafarnir tapa stórfé, rétt eins
og gerðist þegar upplýsingatæknibólan sprakk
fyrir 2-3 árum.

Það hefur einnig vafist mjög fyrir hagfræð-
ingum að útskýra hvers vegna sum fyrirtæki kjósi
að greiða út arð til hluthafa frekar en að skila
meiri hagnaði vegna þess að í mörgum löndum er
arður skattlagður mun hærra en hagnaður og
raunar oft tvískattaður. Meira vit gæti virst vera í
því að halda arðinum innan fyrirtækisins og skila
betri hagnaði, sem aftur ætti að leiða til hærra
hlutabréfaverðs og bæta hag hluthafanna. En
John og Williams (1985) sýndu fram á að fyrir-
tæki á markaði nota oft háar arðgreiðslur til að
gefa hugsanlegum fjárfestum vísbendingu um að
um ábatasaman kost sé að ræða, því að gera megi
ráð fyrir miklum hagnaði af kaupum á hlutabréf-
um í fyrirtækjunum. Þau greiða því út góðan arð
til hluthafa, en það er nokkuð sem veikari fyrir-
tæki geta ekki leyft sér. Markaðurinn lítur þar af
leiðandi á háar arðgreiðslur sem merki um góðan
fjárfestingarkost, eftirspurn eftir hlutabréfum við-
komandi fyrirtækja fer vaxandi og þau hækka í

verði. Hugsanlegt er jafnvel að verðhækkun
hlutabréfanna verði jafnmikil eða meiri en nemur
þeim skatti sem hluthafar þurfa að greiða af arð-
inum. Við þær aðstæður myndast því aðgreint
jafnvægi.

Innan atvinnugreinahagfræðinnar hafa fjöl-
margar rannsóknir verið gerðar á því hvernig
hægt er að hafa áhrif á neytendur með háu verði
og auglýsingum og fá þá þar með til að trúa því
að ákveðnar vörur séu betri. Líkt og gerist í líkani
Spence um misframleiðna einstaklinga, getur
myndast jafnvægi ef það er ábatasamt fyrir fyrir-
tæki, sem framleiða hágæðavörur, að leggja út í
dýrari auglýsingaherferðir en önnur fyrirtæki
hafa efni á (Nelson, 1974, og Milgrom og Ro-
berts, 1986). Tirole (1988) fjallar ýtarlega um
hvernig upplýsingahagfræðin hefur verið notuð
til að kanna ýmis fyrirbæri innan atvinnugreina-
hagfræðinnar.

Waldman (1984) lýsir því hvernig fyrirtæki
sem eiga í samkeppni um vinnuafl nota þau verk-
efni, sem starfsmönnum hjá keppinautunum eru
falin, sem mælikvarða á hæfni starfsmannanna.
Ef öll fyrirtækin beita þessari aðferð gæti komið
upp sú staða að stjórnendur þeirra hikuðu við að
fela starfsmönnum sínum veigamikil störf, vegna
þess að þeir óttuðust að keppinautarnir gætu stol-
ið starfsfólkinu frá sér. Þótt þessi hegðan geti
vissulega verið hagkvæm frá sjónarhóli einstakra
fyrirtækja, leiðir hún vitaskuld til þess að hæfi-
leikum góðra starfsmanna er sóað og á því tapar
allt samfélagið.

Bernhardt (1995) fetar svipaða slóð í athug-
un sinni á því hvað ræður frama starfsmanna.
Honum verður starsýnt á þá staðreynd að þeir
lítt menntuðu launþegar sem ná góðum frama
eru alla jafna ótrúlega hæfir. Ástæðan er sú að
vegna þess að stjórnendur vita að önnur fyrir-
tæki eru sífellt á höttunum eftir nýju og betra
starfsfólki, hika stjórnendur við að hækka fólk
í tign, og þar með launum. Til þess að það borgi
sig fyrir fyrirtæki að gera betur við lítt men-
ntaðan starfsmann verður viðkomandi þess
vegna að standa undir nafni og reynast verðug-
ur þeirra háu launa sem fyrirtækið greiðir hon-
um. Milgrom og Oster (1987) bæta við að þessi
hegðun fyrirtækjanna mismuni starfsmönnum
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og dragi úr skilvirkni í þjóðfélaginu vegna þess
að þeir best menntuðu hreppi ekki vanda-
sömustu og bestlaunuðu störfin. Þessi starfs-
mannastefna letur frekar en hvetur starfsmenn
til frekara náms.

Fljótlega tók að bera á greinum þar sem til-
raun var gerð til að meta með gögnum hversu
mikið vit væri í kenningunum um ósamhverfar
upplýsingar og má þar nefna athugun sem Riley
(1979) gerði til að kanna vísbendingalíkan
Spence. Riley gekk út frá því að það væri mikil-
vægast fyrir launþega að geta gefið framleiðni
sína til kynna á mörkuðum þar sem örðugast væri
fyrir atvinnurekendur að meta afkastagetu starfs-
manna fyrirfram. Þessi fylgni væri aftur á móti
líklega veik á starfssviðum þar sem frekar einfalt
væri að átta sig á framleiðni hugsanlegra starfs-
manna. Hin sterka fylgni á milli menntunar og
framleiðni dvínar þó er líða tekur á starfsævina
vegna þess að með tímanum átta stjórnendur sig
betur á raunverulegri afkastagetu starfsmanna
sinna. Þetta ætti einkum að eiga við á þeim svið-
um þar sem erfiðast er að geta sér til um fram-
leiðni starfsmanna fyrirfram. Athugun Riley stað-
festi þessar kenningar og slíkt hið sama hafa ný-
legar rannsóknir Lang og Kropp (1986) og Bed-
ard (2001) gert. Í þeim báðum er sýnt fram á að
brottfall nemenda úr framhaldsskólum verði bet-
ur skýrt með vísbendingakenningu Spence en
mannauðskenningunni sem oftast er kennd við
Becker.

Gibbons og Katz (1991) nota upplýsingar um
brottrekstur starfsmanna til að kanna hvort hægt
sé að sannreyna kenningarnar um hrakval og vís-
bendingar á vinnumarkaði sem einkennist af
ósamhverfum upplýsingum. Ef fyrirtæki hafa það
algjörlega í hendi sér hverja þau reka, er hætt við
að önnur fyrirtæki á sama markaði líti svo á að
hæfni þeirra starfsmanna sem eru látnir fara sé
undir meðallagi, að þeir séu druslur. Engu skiptir
þótt hæfni þessara einstaklinga sé í hvívetna jafn-
mikil og þeirra starfsmanna annarra fyrirtækja
sem sagt hefur verið upp vegna þess að þau fyrir-
tæki verða gjaldþrota, markaðurinn telur þá samt
vera lakari starfsmenn. Síðarnefndu launþegarnir
munu því líklega fyrr fá vinnu við hæfi og líklega
einnig njóta betri kjara. Könnun Gibbons og Katz

byggðist á viðtölum við fjölda fólks sem hafði
mátt taka pokann sinn og niðurstöður hennar
staðfestu kenningarnar.

Farber og Gibbons (1996) endurbættu vís-
bendingalíkan Spence með því að gera ráð fyrir
að atvinnurekendur gætu aflað sér upplýsinga um
hversu framleiðnir launþegar væru með því að
skoða vinnuferil þeirra. Gert er ráð fyrir því að
allir einstaklingar búi yfir ákveðnum eiginleikum
sem ekki er hægt að meta og haldast óbreyttir
yfir tíma. Sterk fylgni er á milli þessara eiginleika
og hæfni sérhvers einstaklings. Samkvæmt líkan-
inu aukast áhrif hinna ómælanlegu eiginleika á
laun eftir því sem starfsævin lengist, en áhrif
menntunar á laun eru aftur á móti óháð því hversu
lengi viðkomandi hefur starfað. Athugun á gögn-
um um ungt fólk á vinnumarkaði í Bandaríkjun-
um renndi stoðum undir þessar tilgátur.

Acemoglu og Pischke (1998) velta fyrir sér
hvort ósamhverfar upplýsingar skýri hvað valdi
því hverjum stjórnendur fyrirtækja kjósi að veita
starfsþjálfun innan fyrirtækjanna. Hugmynd
þeirra svipar mjög til þeirra sem Waldman (1984)
og Bioons og Katz (1991) settu fram og byggist á
því að með því að þjálfa starfsfólk sitt sjálfir öðl-
ist stjórnendur fyrirtækja betri þekkingu á getu
þeirra en aðrir samkeppnisaðilar. Fyrir vikið
komast stjórnendur upp með að greiða starfsfólk-
inu lægri laun en það gæti fengið annars staðar og
ná með því að velta hluta af kostnaði við starfs-
þjálfunina yfir á launþegana sjálfa. Þessar kenn-
ingar virðist t.d. eiga vel við þýska sveinakerfið í
iðnnámi.

Aðrar tilraunir til að meta þau áhrif sem ósam-
hverfar upplýsingar leiða af sér hafa ekki gefið jafn
afdráttarlausar niðurstöður. Ástæðan er einkum sú
að í reynd getur verið afar erfitt að greina á milli
hrakvals og freistnivanda. Þá leiða tilraunir
markaðsaðila til að eyða ágöllum upplýsingaskorts
með vísbendingum og flokkun til þess að torvelt
getur reynst að meta þau neikvæðu áhrif sem ósam-
hverfar upplýsingar hafa í för með sér.16
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16. Bond (1982) notaði gögn um markað fyrir notaða
vörubíla til að kanna gildi kenningarinnar um ósam-
hverfar upplýsingar. Í ljós kom að hún átti við rök að
styðjast á þessum markaði. Rannsóknir Dahlby (1983,



Á síðustu árum hafa þróunarhagfræðingar til-
einkað sér margar þeirra kenninga sem sprottið
hafa upp frá upplýsingahagfræðinni. Hið greiða
flæði þessara hugmynda á milli þeirra fræðasviða
er vitaskuld engin tilviljun, kveikjuna að líkönum
Akerlof og Stiglitz má m.a. finna í því fyrirkomu-
lagi sem er til staðar á mörgum mörkuðum í þró-
unarlöndunum. Þar má nefna druslu-líkan Aker-
lof og kenningar Stiglitz um þann hag sem land-
eigendur og leiguliðar hafa af því að dreifa áhætt-
unni af slæmri uppskeru. Hugmyndir Stiglitz um
samband landeigenda og leiguliða hafa síðan
verið þróaðar áfram og notaðar til að skýra hvers
vegna landeigendur veita leiguliðum sínum oft
lán. Lánin eru talin hvetja leiguliðana til dáða og
auka þar af leiðandi afköst þeirra. Rök úr smiðju
upplýsingahagfræðinnar hafa einnig verið notuð
til að skýra muninn á milli hefðbundinna og nýrra
atvinnugreina í þróunarlöndum. Í því sambandi
má nefna að í nýlegri kennslubók í þróunarhag-
fræði eftir Basu (1997) eru margar hugmyndir um
ósamhverfar upplýsingar notaðar til að skýra
markaði í þessum löndum. 

Rit verðlaunahafanna
Þeim sem áhuga hafa á að kynna sér upplýsinga-
hagfræðina skal eindregið bent á skrif Nóbels-
verðlaunahafanna þriggja, þ.e. Akerlof (1970,
1976), Spence (1973, 1974) og Stiglitz (1976),
Stiglitz og Weiss (1981) og Shapiro og Stiglitz
(1984). Grein Riley (2001) er afar gott yfirlit yfir
hvernig markaðir bregðast við þegar upplýsingar
eru ósamhverfar, og Gibbons (1992) lýsir á
aðgengilegan hátt hvernig leikjafræði hefur verið
notuð til að útvíkka upplýsingahagfræðina.
Fræðilegri umfjöllun um hrakval, vísbendingar
og flokkun er að finna í 13. kafla bókar Mas-Col-
ell, Whinston og Green (1995).
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1992) á markaði fyrir bílatryggingar í Kanada gáfu til
kynna að kenningin ætti við að hluta, og Puetz og Snow
(1994) sýndu fram á að hugmyndirnar um hrakval og
vísbendingar gætu átt sér stoð í raunveruleikanum.
Chiappori og Salanié (2000) skoðuðu hvort verið gæti
að einstaklingar sem oft lentu í umferðaróhöppum veldu
sér tryggingar með lægri sjálfsábyrgð og sýndu fram á
að sambandið þar á milli væri ekki tölfræðilega mark-
tækt. 
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