
Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Velferd og økonomisk politikk
Kollektive goder og offentlig anskaffede private

goder

Elisabeth T. Isaksen

Kurs: ECON1220
Forelesning: #5

Pensum: Stiglitz kap. 6 og kap 8 (s.190-198)
Dato: 18. september 2014

1 / 43



Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Innledning

I forelesning #2 s̊a vi hvordan prismekanismen sørget for en effektiv
allokering av ressurser.

En av forutsetningene for at markedet gir en effektiv allokering er at
alle goder er private goder.

I et marked vil prisen rasjonere private goder → De som er villige til
å betale for godet kjøper godet.

Men hva skjer n̊ar et gode er et s̊akalt kollektivt gode?

Kollektive goder er en av markedssviktene vi diskuterte kort i
forelesning #3.
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Plan for i dag

Kollektive goder (+ ulike mellomformer).

Hva skiller kollektive goder fra individuelle/private goder?
Hvorfor vil markedet produsere for lite av rene kollektive goder?
Hva er gratispassasjerproblemet?
Hva kan det offentlige gjøre for å rette opp i markedssvikten?
Hvordan kan man avgjøre effektiv produksjon av kollektive goder?
Hvordan skal man veie hensyn til effektivitet mot hensynen til
fordeling?

Offentlig anskaffede private goder.

Merk: Offentlige goder (eng: publicly provided goods) er ikke
nødvendigvis kollektive goder.
Hva er grunnen til at det offentlige i mange tilfeller ogs̊a produserer
private goder?
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Hva er (rene) kollektive goder? (Repetisjon fra forel. #3)

Rene kollektive goder (eng: Public Goods) er karakterisert ved:
1 Ikke rivaliserende: Den enkeltes nytte fra konsum av godet p̊avirker

ikke andres nytte av godet. Dvs. at MC=0. Man kan ogs̊a si at det
ikke er mulig å “stykke opp” godet.

2 Ikke ekskluderende: Ikke mulig å eksludere noen fra å konsumere
godet.

Rivaliserende Ikke-rivaliserende
Ekskluderbare Private goder Naturlige monopol

(mat, klær, bil)
(musikk, betalings-
TV)

Ikke-ekskluderbare Trengselsgoder Kollektive goder

(fisk i havet, rush-
trafikk)

(forsvar, gatelys, ren
luft, fyrt̊arn, fyrverk-
eri, klima)
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Rene kollektive goder og ulike mellomformer

Rene private goder og rene kollektive goder kan ses p̊a som to
ytterpunkter.

I praksis vil vi ofte ha flere mellomformer:

For noen goder kan det være mulig, men veldig kostbart å ekskludere
konsumenter.
Videre kan det være veldig lave kostnader forbundet med å tilby
godet til et ekstra individ, men marginalkostnaden er ikke 0.

Goder kan alts̊a variere i hvor stor grad de er (i) rivaliserende og (ii)
ekskluderende.
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Grader av rivalisering og ekskludering

 

Lett å 

ekskludere 

Høy MC 

 

Vanskelig å 

ekskludere 

Brannvesen 

(naturlig monopol) 
Lav MC 

 

Helsetjenester, 

utdanning 

(private goder) 

Bilvei med kø 

(trengselsgode) 

Nasjonalt forsvar 

(kollektivt gode) 
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Konsekvensen av ikke-rivaliserende og ikke-ekskluderbar

For å forst̊a konsekvensen av de to dimensjonene (ikke-rivaliserende
og ikke-ekskluderbart), kan det være nyttig å se p̊a 2 mellomformer.

Naturlig monopol/Klubbgode: Ekskluderbare, men ikke-rivaliserende.

Trengselsgoder: Ikke-ekskluderbare, men rivaliserende.

Rivaliserende Ikke-rivaliserende
Ekskluderbare Private goder Naturlige monopol

(mat, klær, bil)
(musikk, betalings-
TV)

Ikke-ekskluderbare Trengselsgoder Kollektive goder

(fisk i havet, rush-
trafikk)

(forsvar, gatelys, ren
luft, fyrt̊arn, fyrverk-
eri, klima)
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Naturlig monopol: Ekskluderbart og ikke-rivaliserende

Ogs̊a kalt klubbgode.

Ikke-rivaliserende innebærer at godet ikke blir ”brukt opp” - mitt
konsum hindrer ikke ditt konsum (eks: se p̊a TV).

Dette innnebærer at MC≈0 → det er ingen kostnad ved å gi tilgang
til en konsument til.

Ettersom godet er ekskluderbart er det imidlertid mulig å utestenge
individ fra å konsumere godet.

Eksempler:
Kabel-TV, e-bøker, musikk, programvare, veier med bomstasjon
(uten kø), nettavis med betalingsmur

 

Lett å 

ekskludere 

Høy MC 

 

Vanskelig å 

ekskludere 

Brannvesen 

(naturlig monopol) 
Lav MC 

 

Helsetjenester, 

utdanning 

(private goder) 

Bilvei med kø 

(trengselsgode) 

Nasjonalt forsvar 

(kollektivt gode) 

Rivaliserende Ikke-rivaliserende
Ekskluderbare Private goder Naturlige monopol

(mat, klær, bil)
(musikk, betalings-
TV)

Ikke-ekskluderbare Trengselsgoder Kollektive goder

(fisk i havet, rush-
trafikk)

(forsvar, gatelys, ren
luft, fyrt̊arn, fyrverk-
eri, klima)
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Naturlig monopol: Konsekvenser

Husk: Dersom noen kan f̊a det bedre uten at andre f̊ar det verre, har
vi ikke en Pareto-effektiv løsning.

Ettersom det ikke koster noe å tilby godet til et ekstra individ
(MC≈0) vil en løsning med betaling for godet ikke være effektivt og
innebære underkonsum.

På den andre siden vil fri tilgang (ingen betaling) føre til at ingen har
et insentiv til å faktisk tilby godet. Dette er tilfellet med kollektive
goder - det er ikke mulig å ekskludere noen fra å konsumere godet.
Uten ekskluderingsmuligheter vil vi dermed f̊a underproduksjon.

 

Lett å 

ekskludere 

Høy MC 

 

Vanskelig å 

ekskludere 

Brannvesen 

(naturlig monopol) 
Lav MC 

 

Helsetjenester, 

utdanning 

(private goder) 

Bilvei med kø 

(trengselsgode) 

Nasjonalt forsvar 

(kollektivt gode) 

Rivaliserende Ikke-rivaliserende
Ekskluderbare Private goder Naturlige monopol

(mat, klær, bil)
(musikk, betalings-
TV)

Ikke-ekskluderbare Trengselsgoder Kollektive goder

(fisk i havet, rush-
trafikk)

(forsvar, gatelys, ren
luft, fyrt̊arn, fyrverk-
eri, klima)
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Naturlig monopol: Eksempler p̊a ekskludering i praksis

Det offentlige bruker ofte ulike former for brukeravgifter for å
finansiere goder som er ekskluderbare og ikke-rivaliserende.

Mange argumenterer for at dette er mer “rettferdig” enn
skattefinansiering, ettersom de som drar nytte av godet ogs̊a er de
som betaler for godet.

Eksempler:
Bomstasjoner
Skatt p̊a flybilletter: Går til å finansiere flyplasser og kontrollsystemet
NRK-lisensen

Merk: Siden godet er ikke-rivaliserende, s̊a innebærer brukeravgifter
at vi ikke har en Pareto-effektiv løsning.

Kan bruke rammeverket fra kapittel 5 (forel.#4) til å måle
effektivitetstapet.

 

Lett å 

ekskludere 

Høy MC 

 

Vanskelig å 

ekskludere 

Brannvesen 

(naturlig monopol) 
Lav MC 

 

Helsetjenester, 

utdanning 

(private goder) 

Bilvei med kø 

(trengselsgode) 

Nasjonalt forsvar 

(kollektivt gode) 

Rivaliserende Ikke-rivaliserende
Ekskluderbare Private goder Naturlige monopol

(mat, klær, bil)
(musikk, betalings-
TV)

Ikke-ekskluderbare Trengselsgoder Kollektive goder

(fisk i havet, rush-
trafikk)

(forsvar, gatelys, ren
luft, fyrt̊arn, fyrverk-
eri, klima)
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Naturlig monopol: Eksempel - bygging av bro

 

Antall turer 

over broen 

Pris (Bom-

penger) 

Etterspørsel etter turer 

KO 
 

Broens 

kapasitet 

QC QM QE 

P 
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Naturlig monopol: Eksempel - bygging av bro

 

Antall turer 

over broen 

Pris (Bom-

penger) 

Etterspørsel etter turer 

KO 
 

Broens 

kapasitet 

QC QM QE 

P 

Velferdstap 

Velferdstap: 

            

 

11 / 43



Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Naturlig monopol: Privat eller offentlig produksjon?

Selv om naturlig monopol gir grunn til offentlig inngripen, betyr det
ikke nødvendigvis offentlig produksjon.

Et alternativ til offentlig produksjon er å regulere private bedrifter
slik at de ikke utnytter markedsmakten (eks: makspris + subside).

Dette har vært trenden siden 1980-tallet for mange (delvis) naturlige
monopol som telebransjen, kraftmarkedet, flymarkedet og postvesen.

 

Lett å 

ekskludere 

Høy MC 

 

Vanskelig å 

ekskludere 

Brannvesen 

(naturlig monopol) 
Lav MC 

 

Helsetjenester, 

utdanning 

(private goder) 

Bilvei med kø 

(trengselsgode) 

Nasjonalt forsvar 

(kollektivt gode) 

Rivaliserende Ikke-rivaliserende
Ekskluderbare Private goder Naturlige monopol

(mat, klær, bil)
(musikk, betalings-
TV)

Ikke-ekskluderbare Trengselsgoder Kollektive goder

(fisk i havet, rush-
trafikk)

(forsvar, gatelys, ren
luft, fyrt̊arn, fyrverk-
eri, klima)
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Naturlig monopol: Krysssubsidier

Hva skjer n̊ar et naturlig monopol produserer flere ulike goder?

Kan ha tilfeller hvor P>MC for en vare krysssubsidierer en annen
vare, hvor P<MC.

Effektivitet krever at P=MC.

Problem: Ved å fjerne kryssubsidiering vil man ramme grupper ulikt
(eks: forskjellig porto til ulike steder i landet).

Både effektivitetshensyn og fordelingshensyn spiller dermed inn.

 

Lett å 

ekskludere 

Høy MC 

 

Vanskelig å 

ekskludere 

Brannvesen 

(naturlig monopol) 
Lav MC 

 

Helsetjenester, 

utdanning 

(private goder) 

Bilvei med kø 

(trengselsgode) 

Nasjonalt forsvar 

(kollektivt gode) 

Rivaliserende Ikke-rivaliserende
Ekskluderbare Private goder Naturlige monopol

(mat, klær, bil)
(musikk, betalings-
TV)

Ikke-ekskluderbare Trengselsgoder Kollektive goder

(fisk i havet, rush-
trafikk)

(forsvar, gatelys, ren
luft, fyrt̊arn, fyrverk-
eri, klima)
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Trengselsgoder: Ikke-ekskluderbare og rivaliserende

Eng: Common Pool Resources.

Mitt konsum hindrer andres konsum, dvs. MC>0.

Samtidig er det umulig, eller veldig kostbart, å ekskludere andre fra
å konsumere godet. Det betyr at vi ikke kan bruke prissystemet til å
begrense tilgangen til godet. Konsekvensen er dermed ofte
overkonsum av godet (“Tragedy of the commons”).

Eksempler:

Overfiske
Bilkø (p̊a veier uten bomstasjon)

 

Lett å 

ekskludere 

Høy MC 

 

Vanskelig å 

ekskludere 

Brannvesen 

(naturlig monopol) 
Lav MC 

 

Helsetjenester, 

utdanning 

(private goder) 

Bilvei med kø 

(trengselsgode) 

Nasjonalt forsvar 

(kollektivt gode) 

Rivaliserende Ikke-rivaliserende
Ekskluderbare Private goder Naturlige monopol

(mat, klær, bil)
(musikk, betalings-
TV)

Ikke-ekskluderbare Trengselsgoder Kollektive goder

(fisk i havet, rush-
trafikk)

(forsvar, gatelys, ren
luft, fyrt̊arn, fyrverk-
eri, klima)
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Gratispassasjerproblemet

Et grunnleggende problem med goder som er ikke-ekskluderbare
(kollektive goder og trengselsgoder):
Den enkeltes snevre egeninteresse 6=⇒ Det beste for gruppen som
helhet

Den enkeltes resonnement (basert p̊a snever egeninteresse):

Dersom godet blir produsert/tilbudt uansett - hvorfor skal jeg gidde
å betale?
Mitt bidrag vil ofte være minimalt, og vil ikke endre s̊a mye fra eller
til.
⇒ Gratispassasjerproblem

Dersom alle resonnerer p̊a denne måten, vil vi ikke ha noen til å
finansiere godet.

Det offentlige må dermed gripe inn for å sørge for (i) finansiering av
kollektive goder og (ii) unng̊a overkonsum av trengselsgoder.
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Kollektive goder: Ikke-ekskluderbare og ikke-rivaliserende

Kollektive goder er alts̊a ikke-ekskluderbare og ikke-rivaliserende

Ulike “grader” av kollektive goder

“Rene”kollektive goder:
Forsvar, ren luft, klima → Kan ikke stykkes opp og selges i private
markeder

Ikke “rene” kollektive goder:
Vaksineprogram, FoU (, bilveier, bro, brannvesen - gitt bruken ligger
under en terskelverdi)

Lokale kollektive goder:
Gatelys, infrastruktur → kollektive innenfor et bestemt geografisk
omr̊ade

 

Lett å 

ekskludere 

Høy MC 

 

Vanskelig å 

ekskludere 

Lav MC 

 

Rivaliserende Ikke-rivaliserende
Ekskluderbare Private goder Naturlige monopol

(mat, klær, bil)
(musikk, betalings-
TV)

Ikke-ekskluderbare Trengselsgoder Kollektive goder

(fisk i havet, rush-
trafikk)

(forsvar, gatelys, ren
luft, fyrt̊arn, fyrverk-
eri, klima)
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Oppsummering

Rivaliserende? Ekskluderende? Markedsløsning Offentlige inngrep

Naturlig monopol Nei Ja Underkonsum (1) Offentlig produksjon med tap, hvor tap dekkes inn av andre
skatter eller avgifter.
(2) Offentlig produksjon med 0 i profitt
(3) Regulere privat produksjon (makspris+subsidie)

Trengselsgode Ja Nei Overkonsum (1) Privatisere godet
(2) Avgift
(3) Kvoter
(4) Lovverk

Kollektivt gode Nei Nei Underprovisjon (1) Offentlig produksjon med tap, hvor tap dekkes inn av andre
skatter eller avgifter.
(2) Privat produksjon, hvor kostnadene dekkes av det of-
fentlige.
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Gratispassasjerproblemet og “homo economicus”

Gratispassasjerproblemet springer ut fra en grunnleggende antagelse
om at individ i hovedsak er drevet av en snever egeninteresse.

MEN: Vil antagelsen om “homo economicus” alltid gi en god
prediksjon p̊a utfall i det virkelige liv?

Kan vi unng̊a offentlig inngripen ved at folk frivillig samarbeider om
å (i) finansiere et kollektivt gode eller (ii) unng̊ar overforbruk av et
trengselsgode?

18 / 43



Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Gratispassasjerproblemet og frivillig samarbeid

Til tross for økonomers dystre sp̊adommer, s̊a finnes det mange
eksempler p̊a frivillige samarbeid .

Eksempler:

Kollektive goder: Folk gir til veldedige organisasjoner, gir gaver til
offentlige sykehus, spleiser p̊a brøyting av vei, finaniserer skiløyper.

Trengselsgoder: Folk lar være å fiske for mye av en lokal
fiskebestand, lar være å hugge ned for mye trær i næromr̊adet,
unng̊ar å sette for mange dyr ut p̊a felles beitemark.

Hvor lett det er å f̊a til frivillig samarbeid avhenger som regel av
godets karakter.

Lokalt? Nasjonalt? Globalt?
F̊a som berøres? Mange som berøres?
Hvor stor betydning har mitt bidrag?
Hvor stor nytte drar jeg av godet?
Hvor mye bryr jeg meg om dette spesifikke godet?
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Frivillig samarbeid og motivasjon

Åpenbart at individ bryr seg om andre, men ofte sammensatte
grunner til frivillig samarbeid. Eks:

Ren altruisme
“Uren” altruisme (“warm-glow”)
Betinget samarbeid (“reciprocal alturism”)
Selvbilde
Sosiale sanksjoner/belønninger
etc.

Økonomer har i økende grad tatt i bruk s̊akalte
laboratorieeksperiment for å teste ut om/n̊ar individ klarer å
opprettholde et frivillig samarbeid.

Ideen bak økonomiske eksperiment: Strippe ned et problem til noen
grunnleggende mekanismer.
Grunnleggende dilemma i dette tilfellet: Hvert individ har et insentiv
til å ikke bidra, men det beste for gruppen som helhet er at alle
bidrar.
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Kollektive goder og økonomiske eksperiment

Typisk design
3-5 individ i en gruppe
Hvert individ f̊ar en pengesum. De må s̊a velge hvor stor del av
denne pengesummen de vil beholde selv, og hvor mye de vil overføre
til en “gruppekonto”. Alt som legges i gruppekontoen dobles, for s̊a
å deles likt p̊a alle gruppemedlemmene - uavhengig av om de har
bidratt eller ikke.
Det beste for gruppen som helhet er om alt legges i gruppekontoen.
Problem: Det beste for meg er å beholde mine egne penger, mens
resten av gruppen legger alt i fellespotten.

Typisk funn: Gjennomsnittlig bidrag p̊a 40-60% , men bidraget avtar
n̊ar man gjentar spillet.

Hva øker sjansen for samarbeid?
Liten gruppe hvor mitt bidrag betyr mye
Mulighet for å kommunisere
Mulighet for å straffe “gratispassasjerer”
Terskelverdier
+++
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Offentlige private goder (publicly provided goods)
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Offentlige private goder

I mange tilfeller tilbyr eller finansierer det offentlige ogs̊a private
goder - dvs. goder som er ekskluderbare og rivaliserende

Eksempler:

Skole
Vann
Helsetjenester

Hvorfor?

Grunner til offentlige private goder:

Høye kostnader ved å drive markedet, høye transaksjonskostnader
Fordelingshensyn!
Ivareta et bredere sett av verdier og målsettinger (enn det som ofte
er reflektert i privat produksjon)
(Formyndergoder)
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Offentlige private goder II

Hvorfor er skole, vann og helsetjenester private goder?

Skole
Ved å øke elevmassen p̊a en skole, s̊a vil ogs̊a kostnadene øke.
Marginalkostnaden ved en ekstra elev er ikke lik 0 → Rivaliserende.
Det er åpenbart mulig å ekskludere elever fra skolen dersom de ikke
betaler - om dette skulle være ønskelig → Mulig med eksklusjon.

Vann
Kostnaden ved å forsyne en ekstra husstand er ikke 0 →
Rivaliserende.
Mulig å ekskludere husstander som ikke betaler → Mulig med
eksklusjon.

Helsetjenester
Økt antall helsebesøk vil øke kostnadene for helsevesenet →
Rivaliserende.
Åpenbart mulig å ekskludere de som ikke betaler dersom det er
ønskelig → Mulig med eksklusjon.
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Offentlige private goder og overkonsum

Rivaliserende goder hvor man ikke tar betaling vil ofte gi
overkonsum.

Hvor stort vil velferdstapet være? → Avhenger av
etterspørselselastisiteten.
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Offentlige private goder v/ ulik etterspørselselastisitet

Eksempel: Vann Eksempel: Enkelte helsetjenester

26 / 43



Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Offentlige private goder - transaksjonskostnader

Dersom transaksjonskostnadene er veldig høye, s̊a kan det være mer
effektivt at det offentlige tilbyr godet og finansierer produksjonen
gjennom en generell skatt.

Det skraverte omr̊adet i figurene under illustrerer effektivitetstapet.

Ved privat produksjon Ved offentlig produksjon (fri tilgang)
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Offentlige private goder og rasjonering - 3 metoder

Hvordan kan man begrense overkonsumet (dvs. rasjonere godet)?

3 ulike metoder:

Eksempler Fordel Ulempe

(1) Brukeravgifter Egenandel ved leg-
ebesøk

De som drar nytte av godet bærer
ogs̊a (noe av) kostnaden

Fordelingshensyn

Adm.kostnader

(2) Uniform produksjon
(dvs: lik tilgang for alle)

Skole Unng̊ar transaksjonskostnader Tillater ikke individuell
tilpasning

Økende transaksjonskostnader

(3) Kø-ordninger Helsekøer Ingen favorisering av rike Bortkastet tid
De som virkelig trenger godet st̊ar
i kø

Ikke nødvendigvis et mer
“rettferdig” kriterium
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Offentlige private goder - uniform produksjon

 

 

Kvantum 

Pris 

 

MC 

Etterspørselkurve for en en 

med LAV nytte av godet 

 

QH QL 

Etterspørselkurve for en en 

med HØY nytte av godet 

 

EH 

EL 

Q* 

Ved privat tilbud:
(i) Individ med LAV betalingsvil-
lighet vil konsumere QL.
(ii) Individ med HØY betalingsvil-
lighet vil konsumere QH .

Ved offentlig tilbud:
Begge blir tilbudt Q∗.
→ Individet med lav betalingsvil-
lighet konsumerer mer enn hva
som er effektivt (ettersom hun har
lavere betalingsvillighet enn MC).
→ Individet med høy betal-
ingsvillighet ville konsumert
mer (ettersom hun har høyere
betalingsvillighet enn MC).
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Hva er et effektivt produksjonsniv̊a av kollektive goder?
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Hva er effektiv produksjon av kollektive goder?

Til n̊a (del 1 av forelesningen):

Markedet vil typisk gi underprovisjon av kollektive goder.
Ved offentlig produksjon vil vi ønske å øke tilbudet av kollektive
goder.

MEN: Hvor MYE bør det offentlige øke tilbudet (sammenlignet med
en markedsløsning)?

Dvs. hva kjennetegner en effektiv produksjon av kollektive goder?

Husk fra kapittel 3 (forel.#2): En Pareto-effektiv allokering krever
at ingen kan f̊a det bedre, uten at andre f̊ar det verre.

Sammensetnings-effektivitet: MRS=MRT
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Effektiv produksjon av kollektive goder

Effektiv produksjon av RENE kollektive goder

Effektivitetskriterium: Summen av MRS over alle individ = MRT

Merk forskjellen p̊a private og kollektive goder

Private goder: MRSAdam = MRSEva = MRT
→ Betalingsvilligheten er lik i likevekt, men de kan konsumere
forskjellig kvantum

Kollektive goder: MRSAdam + MRSEva = MRT
→ Betalingsvilligheten kan være forskjellig i likevekt, men de
konsumerer samme kvantum.
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Etterspørselskurver for kollektive goder

OBS: Individ betaler ikke vanlige priser for offentlige goder.

MEN: Vi kan spørre individ hvor mye de hadde etterspurt til ulike
priser.

Dette er ikke kun et hypotetisk spørsmål ettersom økte offentlige
utgifter må motsvares med økt skattebyrde (alts̊a betaler man en
indirekte pris).

Skatteprisen: Den ekstra utgiften (i skatt) som tilfaller individet
ved at offenlige goder øker med en enhet.
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Etterspørselskurver for kollektive goder

Ser for oss at myndighetene kan p̊alegge ulike individer ulik
skattepris p.

C=utgifter til privat konsum
G=kvantum av offentlige goder
p=individuell skattepris
Y= Inntekt (før skattepris)

Individuell budsjettbetingelse: C + pG = Y

Den individuelle budsjettbetingelsen viser hvor mye et individ kan
konsumere av hhv. et privat og et kollektivt gode, gitt inntekten og
skatteprisen.
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Etterspørselskurver for kollektive goder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kollektivt gode 

Skattepris 

 

kollektivt gode 

Privat gode 

 
B 

B’ B 

Etterspørsel etter 

kollektivt gode 

P1 

P2 

G1 G2 

Budsjettbetingelser 

Indifferenskurver 
Figur 1:
(i) BB viser hvor mye individet kan
konsumere av det private og det
kollektive godet
(ii) Indifferenskurvene viser
preferansene til individet
(iii) Helning p̊a indifferenskurven
=MRS
(iv) Dersom vi reduserer skat-
teprisen p, s̊a skifter budsjettlinjen
ut til BB’

Figur 2:
(i) Ved å endre skatteprisen p kan
vi konstruere en etterspørselskurve
til et individ.
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Etterspørselskurver for kollektive goder

For å finne den totale etterspørselen etter et kollektivt gode kan vi
summere alle de individuelle etterspørselskurvene vertikalt.

 

 

 

kollektivt gode 

Skattepris 

 
Samlet etterspørsel etter 

kollektivt gode 

PEva
 

PAdam 

G 

Evas etterspørsel etter 

kollektivt gode 

Adams etterspørsel etter 

kollektivt gode 

36 / 43



Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Effektivt tilbud av kollektive goder

Effektiv produksjon av et kollektivt gode er angitt av krysningspunktet
mellom tilbuds- og etterspørselskurven.

 

 

 

kollektivt gode 

Skattepris 

 

Samlet etterspørsel etter 

kollektivt gode 

Tilbudskurve for kollektivt gode 
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Kollektive goder og fordelingshensyn

Merk: Det er ikke et unikt niv̊a p̊a tilbud av kollektive goder (p̊a
samme måte som det ikke er èn unik Pareto-effektiv allokering).

Hva som er effektiv produksjon av et kollektivt goder avhenger av
inntektsfordelingen.

Man kan dermed ikke skille fra hverandre effektiv produksjon av
kollektive goder og fordelingshensyn.
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Kollektive goder finansiert av vridende skatter

Kollektive goder finansieres som regel av vridende skatter (eks:
inntektsskatt).

Dette p̊avirker hva som er en effektiv produksjon av kollektive goder.

Når det kollektiv godet blir finansiert av vridene skatter (i
motsetning til lump-sum) s̊a vil individet måtte gi opp mer av det
private godet for å f̊a en enhet mer av det kollektive godet.
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Kollektive goder finansiert av vridende skatter

Finansiering av offentlige goder kan medføre flere kostnader enn rene
produksjonskostnader:

1 Administrasjonskostnader
2 Disinsentiveffekter ved skatt

 

Kollektive 

goder 

Private 

goder Den ytterste kurven gir produksjonsmulighetskurven  

Helning: MRT 

Den innerste kurven gir oss gjennomførbarhetskurven 

(feasibility curve)  Helning: marginal økonomisk 

transformasjonsrate 

Ved gjennomførbarhetskurven tas det hensyn til 

effektivitetstapet ved en skatt 

 

 

  

 

 

 

Helning: MRT 
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Kollektive goder finansiert av vridende skatter

Dersom det ikke er effektivitetstap ved skatt:

Effektivitetsbetingelsen:
∑

MRS = MRT

Dersom det er effektivitetstap ved skatt:

Effektivitetsbetingelsen:
∑

MRS = Marginal økonomisk
transformasjonsrate
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Neste gang

Eksternaliteter og miljøutfordringer (kapittel 9)

Fordeler og ulemper ved ulike offentlige inngrep.
Eksempler p̊a miljøpolitikken i praksis
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Innledning Kollektive goder (og ulike mellomformer) Offentlige private goder Effektiv produksjon av kollektive goder

Nyttige ressurser

ECON1210: Eksterne virkninger og kollektive goder

T.o.m. lysark 46: Eksternaliteter (relevant for neste forelesning!)
F.o.m. lysark 47: Kollektive goder
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http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1210/v14/forelesning/forelesning_06.03_ekstern.pdf
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