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Kollektive valg

I Markedssvikt ! dersom vi sammen foretar et kollektivt inngrep i
det private markedet kan det gi bedre utnyttelse (fordeling) av
økonomiske ressurser

I regulere forurensing
I omfordele inntekt
I produsere offentlige gode og private goder der markedet ikke

fungerer

I Vi har sett på en idealisert utopisk modell der staten - vi kollektivt -
maksimerer en sosial velferdsfunksjon: W = f (u1, u2,..). Utfra
denne modellen har vi sett hvilken politikk som er ønskelig.

I I virkligheten har individ ulike evner og ressurser (inntekt) og ulike
preferanser (noen liker fine parker andre gode fotballkamper):

I Spørsmål: Hvordan kan vi lage en kollektiv vilje - kollektive valg -
utfrå sprikende individuelle ønsker. Hvordan får vi avslørt
individuelle interesser og hvordan veier vi interesser mot en annen
der det er konflikt.



Flertallet bestemmer

I En prosedyre for å ta kollektive valg - bestemme hvor mye av
samfunnets ressurser vi skal bruke på å bygge parker,
subsidiere opera, øke lærertetthet, produsere forsvar, redusere
forurensing etc - er å sette ulike alternativ opp mot en annen,
stemme over alternativene, og velge det flertallet foretrekker.

I To “problemer”
I dersom det er mer enn to alternativ er det ikke alltid det finnes

et alternativ flertallet foretrekker (Condorcet –stemme –
paradoks)

I det er ikke sikkert at flertallet ønsker en Paretoeffektiv mengde
offentlige goder (produksjon av kollketive goder for eksempel)



Condorcet –stemme– paradokset

I
Energipolitikk med tre alterantiv: A: Luftkabel, B: Sjøkabel, C: Ingen

Kabel.

I
Tre “interesser” som blir berørt: Miljøvern, Energiforsyning, Fiskeri

Preferanser Miljøvernerene Energifolka Fiskerne

best C ingen kabel B sjøkabel A luftkabel

nestbest B sjøkabel A luftkabel C ingen kabel

dårligst A luftkabel C ingenkabel B sjøkabel

I
Fleirtallstemming:

I
C mot A –> A vinn,

I
A mot B –> B vinn.

I
A slår C og B slår A då må vel B vera vinnaren - men om me no set B

mot C vinn C. Det går i ring - finnes ingen stabil flertallsvilje



Agendasetting gir makt

I
Anta følgende stemmeregel. Vi stemmer i to omganger. Den som vinner i

første omgang går videre til neste omgang der det stemmes over vinneren

av første omgang og det tredje alternativet. Vinneren her blir

implementert

Agenda 1 Agenda 2 Agenda 3

1. runde A mot C: A B mot A: B B mot C: C

2. runde A mot B: B B mot C: C A mot C: A

vinner B C A

I
Den som bestemmer trekkrekkefølge (agenda) har makt

I
Inviterer til strategisk stemming: I agenda 3 lønner det seg for

miljøvernerne å stemme for sjøkabel



Entoppede preferanser

I Dette paradokset forsvinner dersom individene som stemmer
har “entoppede” preferanser.

I Anta at valget er hvor mye ressurser en ønsker å bruke på
offentlig skole. Alternativene er å bruke et L: lite, M: middels
eller H: høyt beløp. Anta at vi har tre klasser i økonomien, F:
fattige, M: mellomklassen og R: rike.

I I denne situasjonen betyr entoppede preferanser at man
vurderer et alterantiv som mindre attraktiv dess lengre unna
det ligger det alternativet man foretrekker.



Entoppede preferanser

Preferanser Fattige Middelklassen Rike
best L M H

nestbest M H M
dårligst H L L

I Entoppede preferanser gir en klart utttrykt fellesvilje M (det
som middelklassen foretrekkker).

I Men hva om de rike synes H er best, L nestbest og M dårligst
– kan det være en rimelig rangering og hva skjer?



Med entoppede preferanser er det medianvelgeren som

bestemmer

I Det fører til at politiske partier trekkes mot medianvelgeren for
å vinne stemmer.

I La det være to partier A og H og
I anta at politikken består av en sak: størrelsen på offentlig

sektor.
I anta at folk har entoppende preferanser over “størrelsen på

offentlig sektor” (preferansene avhenger av ideologi av inntekt
og av hvordan offentlig sektor blir finansiert; hvor progressiv
skatten er).

I dersom partiene kun bryr seg om “antall stemmer” vil begge
både A og H “legge seg på” ønsket til medianvelgeren.



Medianvelgeren og effektiv produksjon av kollektive goder

I Ikke nødvendigvis slik at medianvelgeren stemmer for en
politikk (produksjon av offentlige goder) som er pareto-effektiv.

I Husk at MRSi
OP = hvor mange enheter privat konsum en

person er villig til å gi opp for å få en ekstra enhet med det
kollektive godet. og at MRTOP = hvor mange enheter av det
private godet man må gi opp for å produsere en ekstra enhet
av det kollektive godet.

I Husk også at det vilkåret som kjennetegner effektiv produksjon
av det kollektive godet er at (med N personer i samfunnet):
MRS1

OP+ MRS2
OP+...=MRTOP



Medianvelgeren og effektiv produksjon av kollektive goder

I For å illustrere at medianvelgeren ikke nødvendigvis vil
foretrekke et nivå på det kollektive godet slik at MRS1

OP+
MRS2

OP+...=MRTOP antar vi
I At alle N individene i samfunnet har lik verdsetting av det

kollektive godet, men de har ulik inntekt
I Det kollektive godet blir finansiert av en proposjonal skatt på

inntekt (betaler samme andel av inntekten i skatt, uansett
hvor mye man tjener)

I At inntektsfordelingen er “høyreskjev”: det er få personer som
tjener veldig mye slik at gjennomsnittsinntekten er større enn
medianinntekten

I Medianvelgeren betaler mindre en 1
N av det det koster å

produsere en ekstra enhet av det kollektive godet, men
konsumerer 1

N av den totale “verdien” det kollektive godet gir.
Det fører til at medianvelgeren ønsker et for høyt nivå på det
kollektive godet



Lindahl skatter

I For å få en “riktig” mengde av det kollektive godet (og som
Lindahl også hevdet var rettferdig). Kan man lage et system
der hvert individ betaler sin MRSOP i skatt (skatter etter hvor
mye man verdsetter det som det offentlige produserer).

I Noen problemer med den løsningen?


