
ECON1220 
 Forelesning 9 

Samfunnsøkonomisk analyse, forts. 
Styringssvikt 

Helse, utdanning, sosialforsikring: det 
offentliges rolle 

Pensum til forelesning 9 og 10: 
Hagen 2000, Stiglitz kap. 12, 14, 16 

Det forventes ikke at dere kjenner utformingen av spesifikt amerikanske 
systemer. Hopp gjerne helt over: Stiglitz s. 300-308, 312-313 (les siste 

avsn. s 313), 322-327, 363-368, 374-380, 420-426 (midt på s.), 435-442. 
(Supplerende lesning: Hagens 2000-bok, del II, kap. 1: Plan eller marked)   

 
 



Samfunnsøkonomisk lønnsomhet: Hva 
måler NKA?  

• Total netto betalingvillighet (TNBV) for et tiltak 
• Samfunnsøkonomisk lønnsomhet = Pareto-

forbedring? 
– Med full kompensasjon av alle tapere: Ja 
– Uten kompensasjon: Nei 

• Samfunnsøkonomisk lønnsomhet = 
velferdsforbedring? 
– Bare hvis vi tror penger måler nytte/velferd, dvs: hvis en 

ekstra kr er like viktig uansett hvem som får den. 



Enda et kraftlinje-eksempel, I  

• Alternative traséer for kraftlinje: A og B 
• Formål: bedre forsyningssikkerhet 
• Likt for begge: 

– Betalbare kostnader, fordeling av disse 
– Fysiske miljøinngrep 
– Antall personer som bruker området til rekreasjon 
– Alle har like preferanser  
[Ui = u(Xi) + v(E), der u og v er konkave, Xi = i’s konsum målt i penger, 
E = miljøkvalitet i fysiske enheter.] 

• Eneste forskjell: De som bruker A har høyere 
inntekt 



Enda et kraftlinje-eksempel, II 
• Total nytteendring: uavhengig av valg A/B 
• Betalingsvillighet: større i A, pga høyere inntekt 
• TNBV størst i A. 
• NKA som ‘fasitsvar’: B velges pga lavere inntekt i 

område B 
– Rimelig hvis kompensasjon utbetales: Billig å 

kompensere folk med lav inntekt 
– Hvis kompensasjon ikke utbetales: Hvis du har lav 

inntekt, teller din nytteendring mindre 
– Det samme vil skje neste gang… 



Implisitt verdisyn: normativ bruk av NKA 

• W = F (U1, …, Un) 
• Bruk av TNBV som et mål på W blir generelt riktig bare 

hvis vi godtar en av disse verdisynene: 
– Enten: Vi er utilitarister (W = U1 +…+ Un), og vi tror alle 

har like stor glede av penger på marginen 
– Eller: Vi tror fattige har mer glede av penger på marginen 

enn rike, men støtter det verdisyn at samfunnet bør 
legge mindre vekt på fattiges nytteendringer enn rikes. 

– Bottom line: NKA måler ikke «nytte» og «velferd» uten 
kontroversielle tilleggsantakelser. 



Holdninger til NKA i Stortingets 
samferdselskomité  

An index for attitudes towards use of CBA as policy tool. Higher number means more positive 
attitude. SV=Socialist left; Ap=Labour; Sp=Center; KrF=Christian Democrat; 
H=Conservative; FrP=Progress Party. Source: Nyborg 1998, Nyborg and Spangen 1996. 
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• Politikere til venstre: mer skeptiske 



Hva gjør vi? 

• Bare anbefale Pareto-forbedringer? 
– Skjevhet: favør av status quo 

 



Mer pragmatisk tilnærming til NKA: Ikke 
fasitsvar, men indikator 

• Slavisk bruk av NKA: Må antas å være kontroversielt 
– Men: finnes ingen ”nøytral” metode 

• Viktig:  
– Systematisk oversikt over konsekvenser 
– Gode og sammenliknbare kostnadstall 
– Kan evt droppe full verdsetting (kostnads-virkningsanalyse) 

• Høy TNBV kan være en indikator på at gevinstene kan 
være store i forhold til kostnadene 
– Andre indikatorer kan supplere, f.eks. meningsmålinger  
– Fordelingsvirkninger må vurderes 

• Fordelingshensyn kan av og til ivaretas på andre måter 



Styringssvikt 
(Stiglitz kap.8) 

• Markedssvikt: Uregulert markedet fungerer dårlig 
 → regulering? 
• Er myndighetene nødvendigvis bedre enn markedet? 

– Byråkrati og politikk er også befolket av mennesker 
– Disse kan ha sin egen agenda 
– Kan trekke byråkratiet i andre retninger  



Byråkrati 

• Svake økonomiske insentiver 
– Få/ingen profittinsentiver 
– Vanskelig målbare produkter 

• Liten konkurranse 
• Imperfekt informasjon 

– Bare byråkratene selv kjenner sakene/arbeidsmengden 

• Myke budsjettskranker 
• Mulig mål for byråkraten: maksimere budsjettet 

– Jobb sakte – budsjettet økes? 
 

R. Magritte: La Giaconda, 1953 



Byråkrati og effektivitet 

• Privat såvel som offentlig 
• Oppgavenes natur 

– Hvorfor overlatt til byråkrati? ikke har  

• Nødvendige prosedyrer 
– misbruk/korrupsjon 
– rettssikkerhet 
– Sikre at reguleringer fungerer som vedtatt 

Bloomberg.com Ys.no 



Prinsipaler, agenter og tilfangetatte 
regulatorer 

• Jean Tirole: Pionér i analyse av regulering 
• Prinsipal-agent-analyse 

– Prinsipalen: den som vil ha noe gjort 
– Agenten: den som skal gjøre det 
– Hva om de har ulike mål, og agenten har informasjon 

prinsipalen mangler?  

• «Regulatory capture» 

Nobelprize.org 

Prinsipal 

Kontrollør 

Agent 

• Jo viktigere det er for 
agenten å skjule noe, 
jo viktigere er kontroll.  

• Jo viktigere det er for 
agenten å skjule noe, 
jo større grunn til å 
bestikke kontrolløren 



Sosialforsikring, utdannning, helse 

• I Norge: stor del av offentlige utgifter går til helse, 
skole og sosialforsikring 

• Noe av dette kan forstås som respons på 
markedssvikt forårsaket av asymmetrisk informasjon  



Statsbudsjettets utgifter (utenom petroleum) 2014 1 086,4 
 Folketrygden, alderspensjon   176,0  

Folketrygden, sykepenger    38,2  
 Folketrygdens øvrige sosiale formål   113,2  

Folketrygden, helsetjenester   26,6  
Folketrygden, foreldrepenger   18,6  
Folketrygden, arbeidsliv    11,7  

 Regionale helseforetak    118,6  
 Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner 151,0  

Høyere utdanning og fagskoler   30,7  
Forsvaret     43,0  
Transport og kommunikasjon   49,1  
Offisiell utviklingshjelp*    30,6  
Barnetrygd     15,1  
Jordbruksavtalen     14,4  
Politi og påtalemyndighet    14,8  
Renter på statsgjeld    10,7  

 Andre utgifter     224,1 



Kollektive eller private goder 
• Husk definisjon av fellesgoder 

– Ikke-ekskluderbare 
– Ikke-rivaliserende 

• Helsetjenester: kollektivt eller privat gode? 
– Tilgang til (eksistens av) medisinsk ekspertise/ behandling 
– Bruk av helsetjenester 

• Utdanning: kollektivt eller privat? 
• Sosialforsikring: kollektivt eller privat? 
• Fordeling: hvorfor in natura i stedet for penger? 



Asymmetrisk informasjon 

• Ulik (privat) informasjon 
– Manglende informasjon: ikke nødvendigvis markedssvikt 

• En verden uten asymmetrisk informasjon? 
– Alle må vite det samme fra fødsel, & intet nytt senere – 

eller: alle er tankelesere  
• Asymmetrisk info er overalt 
• Folk kan lure hverandre 

– Blir lurt 
– Må ta hensyn til at de kan bli lurt 
– Må ta hensyn til at andre tar hensyn til at de kan bli lurt 

• Viktig grunn til offentlige inngrep 
– Men: offentlige inngrep kan ikke alltid løse problemene 

Harvestdevelopmentgrp.com 



Før eller etter avtale? 

• Asymmetrisk info før kontrakt inngås 
– Bare jeg kjenner min type: Høy/lav kostnad? Høy/lav 

risiko? Stort/lite talent? 
– Hvis jeg forteller det til deg før kontrakt: vil du tro 

meg? 
– Kilde til uheldig utvalg (adverse selection) 

• Asymmetrisk info etter at kontrakt er inngått 
– Bare jeg kan observere min atferd: 

Forsiktig/uforsiktig? Jobber hardt/sluntrer unna? 
– Hvis jeg lover før kontraktsinngåelse: vil du tro meg? 
– Kilde til atferdsrisiko (moral hazard) 



Uheldig utvalg 

• Bare du selv kan observere/kjenne din type 
– Din type påvirker forventet lønnsomhet for motparten 
– Konsekvens: De beste varene blir ikke tilbudt, eller de 

«beste» aktørene forlater markedet (kontrakt blir ikke 
inngått) 

– Kan gi dyrt og dårlig tilbud, evt. til at hele markedet 
kollapser  

• Om informasjon om type var kjent: kan tenkes alle 
ville ha kommet bedre ut  



Bruktbilmarkedet 
• G. Akerlof (1970): The market for lemons 

– «Lemon» = mandagsbil: virker ok, feilene vises først ved bruk 
• Kvalitet på bruktbil: kjent av selger, ikke kjøper 

– Kjøpers beste gjetning: gjennomsnittskvalitet 
– Kjøpers betalingsvillighet: pris for gjennomsnittsbil 

• Vil selger selge til denne prisen? 
– Ja, hvis bilens kvalitet er gjennomsnittlig eller verre 
– Bedre enn snitt: dårlig pris, eieren kan foretrekke å beholde den 

• Biler som er til salgs vil i snitt være dårlige! 
– Kjøperen byr ikke likevel pris for gjennomsnittsbil – men mindre 

• Markedet kan kollapse fullstendig 
• Merk: om kvaliteten var kjent: alle biler kunne selges til 

«riktig» pris – til fordel for både kjøper og selger 
– Men hjelper ikke å påstå at bilen er god 



Markedets respons 

• Garantiordninger 
• Anmeldelser 
• Opparbeide seg rykte 
• Demper problemet, fjerner det ikke nødvendigvis 

– så lenge vesentlig informasjon fortsatt er asymmetrisk 



Privat uføreforsikring 

• Er du i en (for selskapet uobserverbar) risikogruppe? 
– Hvis ja: kjøper forsikring 
– Hvis nei: bare hvis det er billig 

• Jo større del av kundene som blir uføre, jo høyere premie 
• Når lavrisiko ikke tegner forsikring, blir premien høy 

– Middels synes også det blir for dyrt, forsikrer ikke 
– Enda større del av gjenværende kunder blir uføre 
– Bare høyrisikogrupper igjen – dårlig lønnsomhet 

• Forsikring blir dyrt, eller ikke tilbudt 
• «Fløteskumming» 

– Finne smarte måter å sikre seg de mest lønnsomme kundene, 
og unngå de dyreste  



Sosialforsikring 

• Folketrygden: Tvungen sosialforsikring 
– Arbeidsløshet, uførhet etc. 

• Unngår uheldig utvalg: alle er forsikret  
– Unngår at markedet kollapser (for visse grupper) 
– Unngår «fløteskumming» 

• Fordelingspreferanser eller forsikring? 
– Hvis fordelingspreferanser: fordeling ‘ex post’ eller ‘ex 

ante’? 
– ‘Ex post’ fordelingspreferanser: tvungen forsikring hindrer 

spekulasjon ved å unnlate å tegne forsikring, men satse på 
de andres godhet om det går galt   

 



Helse 

• Offentlig helsevesen: tvungen helseforsikring 
– Kan hindre uheldig utvalg i helseforsikringsmarkeder (f.eks. 

at høyrisikogrupper ikke får helseforsikring) 

• Fordeling: Samfunnspreferanser knyttet til fordeling 
av helse, ikke bare inntekt? 
– I så fall: dekning av helseutgifter kan være målrettet måte 

å drive fordelingspolitikk 

• Offentlig finansiering ≠ offentlig produksjon 
– Neste gang 



Utdanningslån og uheldig utvalg 
• Du søker banken om studielån 

– Talentfull 
– Har ingen garanti eller formue 
– Mulig sikkerhet: Fremtidig inntekt 

• Usikkerhet: konjunkturer 
– Gode: alle får jobb 
– Dårlige: bare de talentfulle får jobb 

• Konkursrisiko 
– Får du ikke jobb, kan du ikke tilbakebetale lånet 
– Banken: kan kreve høy rente  ->  bare de talentfulle søker? 
– Nei, de andre kan også tilby høy rente: får de ikke jobb, går 

de konkurs, og slipper å betale! 
– Banken kan foretrekke å ikke gi studielån: rolle for det off. 

Forbes.com 



Neste gang 

• Mer om asymmetrisk informasjon: 
Atferdsrisiko 

• Formyndergoder og nåtidsskjevhet 
• Privat versus offentlig ansvar 
• Privat versus offentlig betaling 
• Privat versus offentlig produksjon 
 
 Pensum: se første lysark til dagens forelesning 
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