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a) Def.  Kollektive goder har to sentrale karakteristika: 

(1) Ikke – eksklusivitet; dvs. ingen kan utestenges fra å konsumere godet når 

det først er produsert. 

(2) Ikke – rivalisering; dvs. godet blir ikke ”brukt opp” ved individuelt 

konsum av godet.  

Kollektive goder kan mao. ikke stykkes opp og deles ut slik private goder kan.  

 

Problemet i private uregulerte markeder er knyttet til finansieringen av kollektive 

goder. Når godet først er produsert er det fritt tilgjengelig for alle (ifølge (1) i def. 

over), slik at konsumentene kan benytte seg av godet uten å betale for det. Dette 

refereres til som gratispassasjer – problemet: Konsumentene har ingen incitamenter til 

å oppgi sin reelle betalingsvillighet for godet. Dermed vil produksjonen av det 

kollektive godet kunne bli lavere enn det som er samf.øk. optimalt. 

 

Løsner vi på forutsetning (1) i definisjonen, slik at eksklusjon blir mulig, vil 

produksjonen kunne bli lavere enn det som er samf.øk. optimalt. Dette til tross for at 

produksjonen kan bli bedriftsøkonomisk lønnsom. Et eksempel kan være betal – TV. 

Den samf.øk. grensekostnaden ved benyttelse av signalene er lik null, men siden 

prisen > 0 i markedet, oppstår det et tapt konsumentoverskudd for alle konsumenter 

med betalingsvillighet < prisen.  

 

Forutsetning (2) om ikke – rivalisering kan i noen tilfeller naturlig avgrenses til å 

gjelde fram til en øvre kapasitetsgrense i konsumet. Men fortsatt kan godet tenkes å 

være  ikke – rivaliserende i bruken opp til denne grensen, og i slike tilfeller kan vi 

havne i situasjoner av typen ”allmeningens tragedie” (”tragedy of the commons”). 

Eksempler kan være utarming av fellesjord, sanking av ved (forørkning) og plukking 

av tyttebær. 
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b) Samf.øk. optimal dimensjonering av kollektive goder er gitt ved: 

  (*) pris = grensekostnad ⇔  p(x) = c’(x) 

  der p(x) = p1(x) + p2(x) + … + pn(x) 

  pi(x): Individuell betalingsvillighet til person nr. ”i”,  i = 1, 2, …, n. 

 

Den prisen vi opererer med i (*) er altså summen av de marginale betalingsvilligheter 

for alle konsumentene i økonomien for kvantum x. Vi finner altså markedets 

etterspørselskurve for kollektive goder ved å summere de individuelle etterspørsels-

kurvene vertikalt. 

 

 Etterspørsel etter T – banereiser: 

 (1) p(x) = 52 – 0,0001x   p: billettpris i kr. 

       x: antall reiser per døgn 

Maksimal kapasitet (tilbud): 

 (2) x = 300 000. 

 

 Grensekostnaden ved produksjon av x: 

 (3)  c’(x) = 2 

 

 Vi ser at ved maks. kapasitet er betalingsvilligheten 

 p(300 000) = 52 – 0,0001 * 300 000 = 22 > c’(x) = 2. 

 

I dette tilfellet ser vi altså at det ikke er tilstrekkelig kapasitet til å sette  

p(x) = c’(x) (som gir 52 – 0,0001x = 2 ⇔ x = 500 000 > maks. kapasitet = 300 000). 

 

Ved å sette prisen = 22 får vi oppfyllt to krav: 

 (1) Kapasiteten utnyttes fullt ut (ingen sløsing) 

(2) Vi unngår rasjoneringsproblemet: De konsumenter med størst 

betalingsvillighet får tilfredstilt sin etterspørsel. 
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c) Ny kapasitet:   x = 500 000 

 Samf.øk. optimal tilpasning er gitt ved: 

 p(x) = c’(x) ⇔  52 – 0,0001x = 2 

⇔  x* = 500 000,  

 

som tilfeldigvis(!) er lik den nye kapasiteten. Figuren under illustrerer: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapasitetsutvidelsen øker altså konsumentoverskuddet med det skraverte området i 

figuren: 

 
2
1 * (22 – 2) * (500’ – 300’) = 2 000 000. 

Altså: For at kapasitetsutvidelsen skal være lønnsom, må altså de faste kostnadene ved 

utvidelsen ikke overstige 2 mill. pr. døgn. 
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