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kompetansen vederlagsfritt med seg. Gratisproduksion, eller produksjon

til for lav pris, av et gode som har verdi for andre, fører ttl underproduksion

ut fra en vurdering av samfunnsmessig nytte opp mot samfunnsøkono-

misk kostnad.
I det flerde eksemplet bidrar den enkeltes forbruk av godet med negative

eksterne virkninger til et felles onde, som vi i trafikkeksemplet kunne tolke

som fedusert fremkommelighet. Generering av et felles onde uten h mhtte

stå til rette for kostnadene for dette, vil virke på samme måten som gtatis-

forbruk av en fellesressufs. Fellesressursen ef i tra{ikkeksemplet fremkom-

melighet på veien. Gratisforbruk innebærer også her overforbruk, som

i dette tilfellet betyr for liten fremkommelighet for alle som resultat av en

for stor btuk av egen bil i forhold til alternative transPortmuligheter.
IJt fra den innsikten vi har fhtt fra eksemplene ovenfor, ser vi at mange

eksterne virkninger har sin fot i gfatisproduksion eller gratisforbruk av

fellesressursel som ikke blir ailokert gjennom markedssystemet. En mulig
løsning på dette problemet er å subsidiere eller avgiftsbelegge aktivitetet

med positive eller negative eksterne virkninger slik at brukerprisen svafef

til de samfunnsmessige nytte- eller kostnadsvirkningene som bruken med-

fører. PL denne måten kan disse virkningene bli internalisert i markeds-

prisene, slik at de som forårsaker disse virkningene, blir stilt overfor en

privatøkonomisk kostnad eller inntekt som reflekterer den samfunnsøko-

nomiske verdien av de eksterne virkningene. Vi kommer tilbake til denne

problemstillingen i Del II, kap. 3.

6.5 Informasjonsproblemer

Fullkommen konkurranse bygger på at alle markedsaktørerhat lik tilgang

til informasjon om de forhold som ef av betydning for deres økonomiske

tilpasning og velferd, og at det eksisterer et komplett sett av forsikrings-

muligheter i matkedet slik at alle har like muligheter til å sikre sin inntekts-

og formuessituasjon mot enhvef identifiserbar risiko. Slik sikring skiet

i ordinære forsikringsmarkeder gjennom forsikringskontlaktef der indi-
videt velter deler eller hele risikoen ovef på et forsikringsselskap mot en

godtgjørelse i form av en forsikringspremie, og i mer spesialiserte marke-

der for sikringsinstfumentef, f.eks. aksjer, opsioner og forskjellige former

for terminhandel.

6.5.1 Morals
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6,5.1 Moralsk risiko' ugunstig utvalg og markeder for forsikring
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, sammenheng mellom den ulykkesforebyggende innsatsen og
resultatet av innsatsen. Et ugunstig utfall kan da skyldes både
manglende innsats og ugunstige omstendigheter, men
selskapet kan ikke avgjøre hvor mye som kan tilskrives mang-
lende innsats. Dersom sammenhengen mellom resultat og
innsats var kjent, kunne selskapet regne seg frem til innsatsen
selv om den ikke var observerbar.

Moralsk risiko kan i sin ytterste konsekvens ha som resultat at et forsik-
ringsmarked ikke er levedyktig. Men også på områder der det er mulig-
heter for forsikring, eksisterer det grader av moralsk risiko. Det gjelder
f.eks. markedet for brannforsikring, der forsikringsselskapet ikke kan
observere den enkeltes aktsomhet når det gjelder å forebygge brann, og
derfor heller ikke kan skrive slike forhold inn i kontrakten. Dene fører
dermed til en kostnad i form av moralsk risiko ved at den enkelte viser
for liten aktsomhet. Det grunnleggende problemet er at nhr forsikrings-
takeren er fullforsikret, fhr han ikke del i gevinsten ved stØrre aktsomhet,
siden den i sin helhet tilfaller forsikringsselskapet, mens innsatskost-
nadene i sin helhet bæres av forsikringstakeren. Når det gjelder den sam-
funnsøkonomiske gevinsten ved større ulykkesforebyggende innsats, har
vi her et klassisk tilfelle av positive eksterne virkninger. I forhold til en
første beste situasjon vil derfor forsikringstakeren yte for liten innsats for
å forebygge ulykker.

En annen mhte h belyse dette insentivproblemet på er at ulykkeskost-
nadene ved for liten aktsomhet blir fordelt på alle forsikringstakerne ved
at det fordyrer forsikringspremien for alle, mens den private kostnads-
besparelsen ved mindre innsats tilfaller forsikringstakeren. De mest akt-
somme kan derfor {inne det lønnsomt h bære risikoen selv, siden de er
med på å dele på kostnadene for andres uaktsomhet. Dette førcr til at det
moralske risikoproblemet blir stØrte for de gjenværende i markedet;
i ekstreme tilfeller kan dette undergrave markedet helt. For å sette det på
spissen ville forsikringsmarkedet ikke fungere dersom det bare var pyro-
maner som fant det lønnsomt å tegne brannforsikring.ls

Vi kan se forsikringstilfellet slik at forsikringstakeren ivaretar selskapets
interesser når det gjelder vedlikehold og ulykkesforebygging. Men

'' Vrhatttoligelementetavdettenåtdetgjelderforsikringavfritidsbåter,detforsiktingsptemien
et svært høy på gtunn avhøygjennomsnittlig skaderisiko som skyldes mye uvettig båtbruk, det
den hasardiøse båtbtuken i noen tilfeller skyldes at det gir båtføreren en personlig tilfredsstil-
lelse.
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selskapet kan bare i begrenset grad belønne forsikringstakeren for dette

fordi det bare er den forsikrede som har kunnskap om sin egen innsats.

Informasjon som ikke er tilgjengelig for andre, kaller vipriaat informayzn.

Det moralske risikoproblemet skyldes med andre ord at forsikringstakeren
har privat informasjon om sin egen ulykkesforebyggende innsats.

I andre sammenhenger skyldes informasjonsproblemet at tilbuds- og

selgersiden har ulik informasjon om kvaliteten til det objektet som er gien-

stand for kjøp og salg i markedet. I noen tilfeller er det tilbudssiden som

har privat informasjon. Det beste eksemplet er bruktbiler. Eierne av brukt-
biler for salg vil normalt være bedre informert om bilens kvalitet enn

potensielle kjøpere. Selgerne har privat informasjon om kvaliteten. I(jøp-
erne vil måtte basere sin betalingsvillighet på en vurdedng av giennom-
snittskvaliteten i markedet. Selgere av biler med høyere kvalitet enn

gjennomsnittet vil finne prisen relativt lav, og omvendt for biler av dårli-
gere kvalitet enn gjennomsnittskvaliteten i markedet. Det betyr at for
selgerne er det de dåriigste bilene som vil være de mest lønnsomme salgs-

ob jektene. Selgere av bruktbiler som et bedre enn gjennomsnittet, vil finne
at de ikke får tilstrekkelig betalt for bilens brukskvalitet, og kan velge å

beholde den selv, mens selgere av biler med kvalitet under gjennomsnittet
vil finne det mer lønnsomt å selge. En vil derved kunne få en systematisk

utvelgelse slik at det blir de dådigste bilene som omsettes i markedet. Dette
fenomenet går under betegnelsen uganstig ø tua lg.

Tilsvarende mekanismer kan vi ha i arbeidsmarkedet der tilbyderne av

arbeid har privat informasjon om sin egen arbeidsproduktivitet. De lav-

produktive blir mest fristet av en lønnskontrakt basert på giennomsnitts-
produktiviteten i markedet. De høyproduktive kan finne det mest

lønnsomt å etabiere egen virksomhet og legge sin arbeidsinnsats ned i
egen bedrift. I andre sammenhenger kan det være etterspørselssiden som

har privat informasjon. Det gjelder forsikringsmarkedet, der forsikrings-
takerne har bedre informasjon om sin egen risiko enn selskapet, og låne-

markedet, det låntakerne vet mer om sin egen kredittverdighet enn

bankene. Også ugunstig utvalg kan føre til at markedet ikke blir funksions-
dyktig, ved at selgere av v^rer med høy kvalitet blir drevet ut av markedet

av selgere av varer med lav kvalitet. I sin ytterste konsekvens betyr det at

betalingsvilligheten for de varene som tilbys i markedet, blir så lav at mar-

kedet forsvinner. Når det gielder ansvarsforsikring for bil, vil ulykker og

forsikringspremier bli drevet i været av rhkjørere som får forsikring påmlen

:, der

sstri-
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vilkår basert på gjennomsnittsrisiko.le De mest forsiktige vil da få insentiv

til å bære ansvafsfisikoen selv. Men på gfunn av erstatningsbeløpenes stØf-

relse vil ikke alle ha tilstrekkelige midlef tll h kunne møte mulige erstat-

ningskrav. Myndighetene har derfor løst problemet ved ugunstig utvalg på

dette omtådet ved h giøre ansvafsfofsikringen obligatorisk. Tilsvarende

forhold gjør seg gjeldende innenfor sosialforsikringssystemet. Mange har

privat informasjon om sin egen risiko for å bli utsatt for inntektsbortfall på

gr,mr av sykdom, uførhet eller arbeidsledighet. Frivillig forsikring ville gi

de mest fessufsstefke insentiv t1l h gå.ut av ordningen og bære risikoen selv'

Dette vilie øke risikoen for de gjenværende i markedet og føre til høyere

kostnader for sosialforsikring for dem som tfenger det mest. Myndig-

hetene har løst også dette problemet ved obligatorisk deltakelse i folke-

trygdsystemet.
Manglende forsikringsmuiigheter på grunn av pfivat informasion fører

til ineffektiv ressursbruk både ve d moralsk risiko og ugunstig utvalg. Privat

informasjon om innsats gir moralsk risiko, som fører til at det blir allokert

for lite fessufsef til ulykkesforebyggende innsats. Privat informasjon om

varekvalitet, eller om viktige egenskaper ved markedsaktØfene, føter t1I

ar tfansaksjofief som ville ha væft til giensidig fordel både for kiøper og

selger, ikke blir realisert på grunn av informasionsgapet meilom de to

sidene av markedet. Dette ledet til ugunstig utvalg ved at de beste vafene

ikke blir tilbudt, eller ved at de <beste) aktØfene fotlater markedet. Spørs-

målet er likevel om dette ef mafkedssvikt. En test på det er om myndig-

hetene gjennom inngrep i markedet kan realisere en bedre tessursbruk enn

det markedene oveflatt til seg selv kan. Problemet er imidlertid at myndig-

hetene i den sammenheng kan stå oveffol de samme informasionsprob-

lemene som de pfivate markedsaktØfene. Det er derfor ikke uten videre

relevant å sammenligne markedslikevekten under asymmetrisk informa-

sjon mellom markedsaktØfene med den optimale løsningen under sym-

metrisk informasfon.

6.5.2 I{v alitet sus ikkerhet, fo rb rukerval g o g b ehovet fo r

forbtuketbeskyttelse

Ufullstendige forsikringsmulighetef betyf at forbrukerne i betydelig grad

må bære usikkerheten med hensyn til manglende varekvalitet selv. Dersom

t' S.lrk^p.r-r. graderer riktignok premien etter skadeftekvens via bonustap for skade. BonustaPet

et imiålettid basert på en betegning av gjennomsittsrisikoen innenfor hver tisikokategori, slik

at resonnementet har gyldighet innenfor hver kategori'
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en kiøper en bruktbil som ikke svafef til den kontraktsfestede standard, vil
en i prinsippet kunne kreve erstatning fra selger. I praksis vil slike krav

likevel kunne være vanskelig å inndrive. Markedet løser slike problemer

ved former for produkt garantier og andre ordninget som ville være ulønn-
somme for selger om varen ikke holder den oppgitte kvaliteten. Slike

mekanismer bidrar til å skille seriØse selgere fra mindre setiøse som er

ute ettef å skumme markedet for kortsiktige gevinster. I siste instans er

det likevel opp til kjøperne å vurdere hvof tfovefdige slike €lafantiofdnin-
gef ef.

For de Ileste markedsgoder skaffer forbrukerne seg kunnskap om vare-

kvaliteten gjennom prøving og feiling. Det gjelder f.eks. husholdnings-

v^fet, fofbrukerelektronikk og bilkjøp. For noen goder eller tjenester kan

innhenting av kvalitetsinformasjon basert på prøving og feiling være svært

kostbart både for fotbruketen og i enda stØrre grad for samfunnet. Det
gjelder f.eks. anskaffelse av en trafikkådig bil, der dårlig kvalitet kan føre

til skader både for en selv og andre. Andre eksempler erbnnnfarlige elek-

triske apparater og mangeifulle elektriker- og røtleggertienester. Mangel-

fuli kvalitet i utførelsen vil her ikke bare kunne koste kjøperen dyrt, men

kan også sette store samfunnsverdier på spill ved brann eller oversvøm-

melser. Tilsvarende problemer har vi for mange liberale erverv, som f.eks.

advokater og revisorer, der manglende tjenestekvalitet kan føre til at store

økonomiske verdier blir satt over styr.

I noen tilfeller får forbrukeren ingen ny valgmulighet. Det gielder i sær-

lig grad i helsevesenet, der useriØse kvakksalvere på tilbudssiden kan ha

fatale konsekvenser for fotbrukeren. Andre eksempler er ptivate sykeforsik-

ringer når selskapet ikke er økonomisk i stand til å innfri forsikrings-

takerens krav til dekning av kostbar sykehusbehandling, og private

pensjonsfond som går konkurs på grunn av spekuiative plasseringer, og

derfor ikke er i stand til å innfri pensjonssparernes opparbeidede rettig-

heter.

Når mangelfull kvalitet kan føre til store samfunnsøkonomiske kost-

nader, kan offentlig kvalitetskontroll begrunnes ut fra at kvalitetssvikt

kan ha store negative eksterne virkninger. Offentlig kvalitetskontroil kan

utØves på flere måter. Det kan skje ved stfenge autorisasionsregler når det

gielder krav til utØvere av slik virksomhet. Det kan også skie ved en streng

løpende overvåking av måten som virksomheten utføres på' Og det kan

skje ved en offentlig produktkontroll. Autorisasionsreglethat vi for adgan-

gen til håndverk som rødegger og elektriker, og til liberale erverv som

lege, advokat og revisor. I tillegg til dette har vi en overvåking av måten
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som virksomheten utØves på; i særlig grad gjelder dette for leger og helse-
personell gjennom malpraksislovgivning. Offentlig produktkontroll har
viph omrhdet der mangelfull kvalitet kanha store negative eksterne virk-
ninger. Det gjelder f.eks. biler og elektrisk utstyr.

I noen grad vil det være en ar,'veining mellom etableringskontroll gjen-
nom autorisasjonsregler og løpende overvåkingav utførelsen av virksom-
heten. Norge har satset på forbrukerbeskyttelse gjennom strenge
autorisasjonsregler. Det gjelder ikke minst innenfor helsevesenet, der
helsepersonell med utdanning fra andrc land har måttet ta tilleggsprøver
for hfåadgang til å praktisere i Norge. Andre land har disiplineringsme-
kanismer som i sterkere grad bygger på kontroll av utførelsen og strenge
sanksjoner ved påvisning av mangelfull kvalitet. Det gjelder f.eks. i USA,
der forbrukerne tradisjonelt har kunnet gjøre store erstatningskrav gjel-
dende overfor produsenten ved manglende kvalitet.

I noen tilfeller gir myndighetene forbrukerbeskyttelse i form av offentlig
garantiansvar. Det gjeldet f.eks. i forhold til bankvesenet, der myndig-
hetene i siste instans g rafiterer for folks bankinnskudd i den utstrekning
bankenes egen innskuddsforsikring er utilstrekkelig. Begrunnelsen for
dette er at omfattende private tap ph bankinnskudd som følge av et krakk
i markedet ville medføre store samfunnsøkonomiske kostnader i form av
tap 

^v 
tillit til finanssektoren som helhet. Dette skjedde under bankkrisen i

slutten av 1980-fuene der Staten overtok de bankene som var i ferd med å gå
konkurs, bl.a. for å beskytte innskyternes intefesser. De samfunnsøkono-
miske kostnadene ved dette er at dersom Staten i siste instans dekker risi-
koen ved bankvirksomhet, vil dette - som ved enhver forsikringsordning

føre trl moralsk risiko. Den moralske risikoen består her i at bankene
fristes til for risikofylte plasseringer i sin innskuddsforvaltning.
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