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OPPSUMMERING
Profitt og konkurranse er viktige drivkrefter for stadig bedre og mer effektive tjenester og varer 
i samfunnet. Profitt bidrar til å trekke ressurser til de områdene hvor ressursene trengs mest. 
Konkurranse gir institusjonell læring, som betyr at de som leverer dårligst og minst effektivt, 
forsvinner. Profitt er en belønning til den eller de aktørene som klarer å levere bedre og/eller mer 
kostnadseffektive tjenester enn andre. 

I noen tilfeller oppstår markedssvikt. Det betyr at konkurranse i markedet ikke fører til det beste 
resultatet for samfunnet. Ofte har myndighetene tatt over produksjonen av varer og tjenester i slike 
tilfeller.

All offentlig inngripen har imidlertid også sin bakside, nemlig såkalt styringssvikt. Politikerne skal 
gjenvinnes i valg, og prioriterer løsninger som er populære blant sine vippevelgere, men ikke 
nødvendigvis samfunnets beste. Byråkrater har insentiver til å maksimere sine egne budsjetter, og i 
mindre grad insentiver til å levere de mest effektive løsningene. Og både politikere og byråkrater tar 
av og til feil. Men i motsetning til i markedet straffes sjelden feilbeslutninger i offentlig sektor.

Det finnes andre måter å gripe inn på enn at det offentlige tar over hele tjenesteproduksjonen. 
Eksempler er regulering, finansiering eller kun delvis kontroll over produksjonen gjennom f. eks. 
konkurranseutsetting. Gjennom mindre inngripende mellomløsninger mellom fritt marked og 
offentlig egenregi kan man unngå mange av ulempene ved markedssvikt, men samtidig unngå de 
verste utslagene av styringssvikt. 

Profitt er en drivkraft som gjør at vellykkede løsninger spres, fordi profitten premierer de som tar 
risiko – og lykkes. Det finnes situasjoner hvor profitt gir uheldige insentiver, men det er ingen generell, 
innebygget motsetning mellom profitt og samfunnets beste. 

Et forsvar for profitt
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INTRODUKSJON
Det er blitt et vanlig retorisk grep å hevde at profitt er ”bortkastede penger”. Dette gjelder særlig 
når private aktører får slippe til i det som tidligere var offentlige monopoler, for eksempel innen 
helse- og velferdstjenester. Særlig på venstresiden, men også i sentrum av norsk politikk, mener 
mange at pengene som går til profitt, heller kunne vært brukt til andre ting. Men profitt er ikke 
bortkastet. Tvert imot, profitt kan bidra til at vi stadig finner bedre løsninger på samfunnets små og 
store problemer.

Muligheten for økonomisk fortjeneste, sammen med fri konkurranse mellom aktører i et marked 
med fri etablering og fri prisdannelse, er grunnlaget i det vi kaller markedsøkonomien. En rettsstat 
som kan håndheve inngåtte kontrakter, samt sørge for reguleringer av grunnleggende forhold i 
markedet, er en forutsetning for at markedsøkonomien kan fungere godt.

Det er bred enighet om at markedsøkonomien har vært en nødvendig forutsetning for den enorme 
velstandsøkningen vi har sett i verden de siste hundreårene.1 Økonomisk frihet i seg selv kan selvsagt 
ikke ta hele æren for utviklingen, og det er uenighet om hvilke spesifikke deler av markedsøkonomien 
som er viktigst. Men uten markedsøkonomi blir det ingen velstand, og uten velstand kan man ikke 
skape moderne velferdssamfunn.

I norsk sammenheng støtter så å si alle politiske partier i dag opp om markedsøkonomien. Med delvis 
unntak for Rødt og Norges Kommunistiske Parti, er det ingen som tar til orde for at myndighetene 
generelt skal bestemme hvem som skal produsere hva og til hvilken pris.

Like unison er enigheten om at markedsøkonomien ikke alltid gir et optimalt resultat for samfunnet. 
Samtlige politiske partier i Norge er enige i at aktører i jakten på profitt noen ganger kan utnytte 
svakheter hos kundene sine, for å tjene mer penger selv, og at myndighetene i noen tilfeller må gripe 
inn i markedet.

Formålet med dette notatet er å gi en enkel forklaring på hva som gjør at markedsøkonomien, og 
spesielt muligheten for økonomisk fortjeneste eller profitt, skaper velferd i samfunnet. Deretter vil 
jeg se på problemene som kan oppstå i markedet, og hvordan myndighetene kan forsøke å løse disse 
problemene ved å intervenere. Til slutt vil jeg forklare hvorfor slik intervensjon fra myndighetene 
kan skape andre, utilsiktede problemer.2

MARKEDSØKONOMIEN SKAPER VELFERD
Noe av det som gjør markedsøkonomien overlegen andre økonomiske systemer, er at den belønner 
den enkelte for å gjøre det som også er bra for andre mennesker. Dette skjer uten at en sentral 
myndighet må forsøke å holde oversikt over hvem som skal belønnes for hva, og uten å stille 
urealistiske krav til at mennesker generelt skal opptre uselvisk. For å bruke Adam Smiths eksempel: 
I markedsøkonomien er du ikke avhengig av bakerens gode intensjoner, han baker brød til deg fordi 
det er i hans egen interesse, og ved å oppfylle sin egen interesse, oppfyller han samtidig ditt behov.3 
Dette kan skje fordi du som kunde er villig til å betale mer for brødet enn hva det koster bakeren å 
produsere det. Forskjellen mellom betalingsvilje og kostnad oppstår fordi bakeren er spesialist på 
å bake brød, og dermed kan bake hvert brød billigere enn hva man selv kan gjøre hjemme. Noen 
ganger skyldes betalingsviljen også at bakeren baker bedre brød.
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Ulike mennesker vil ha ulik betalingsvilje. Noen mener for eksempel at prisen de må betale for brød 
fra bakeren er for høy. De baker heller selv. Men det finnes et marked for bakerbrød, noe som beviser 
at mange er villige til å betale mer enn hva bakerens gjennomsnittlige brødbakekostnad er. 

Forskjellen mellom betalingsviljen hos kundene og produksjonskostnaden for en vare eller tjeneste, 
kaller vi merverdi. Enkelt sagt er det slik at jo større total merverdi som oppstår gjennom de varene 
som produseres, jo bedre er det for samfunnet som helhet. Høy merverdi betyr høy velferd.

Kjøperne og selgerne av varer og tjenester vil dele merverdien mellom seg. Kjøperne vil forsøke å 
betale en lavest mulig pris, slik at de sitter igjen med mest mulig merverdi selv. Jo bedre de lykkes 
med dette, jo sterkere føler de at de får ”mye for pengene”. Selgerne vil derimot forsøke å trekke ut 
mest mulig av betalingsviljen i faktisk betaling. Men uansett vil ingen handel i en fri markedsøkonomi 
finne sted uten at både kjøper og selger mener at de er tjent med å gjennomføre handelen. I 
eksempelet over må bakeren få mer betalt enn hva brødproduksjonen koster, samtidig som kunden 
bare vil kjøpe brødet, dersom prisen er lavere enn hans eller hennes maksimale betalingsvilje. Begge 
vinner på handelen. 

Bakeren og kunden hans er et stilisert eksempel, men det illustrerer poenget godt, og det har 
overføringsverdi til langt mer kompliserte markeder. I en markedsøkonomi vil de som deltar, prøve 
å spesialisere seg på å produsere det de relativt sett har best forutsetninger for, og som produserer 
mest mulig verdi for kjøperne. Derfor øker den totale merverdien, som vi også kan kalle velferd eller 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 

Når jeg snakker om velferd i denne sammenhengen betyr det det folk helst vil ha, jeg gjør ikke 
noen normativ vurdering av ønskene. I denne samfunnsøkonomiske betydningen gir én kilo 
smågodt like mye ”velferd” som én kilo laks, dersom betalingsviljen og kostnadene er de samme. En 
markedsøkonomi kan gi oss både det som er bra for oss og det som er mindre bra for oss. Men kort 
fortalt bruker vi den verdien folk selv setter på varer og tjenester som verdien på velferden, fordi det 
har vist seg umulig å finne noen annen, mer allmenngyldig måte å vurdere velferden på. Allikevel 
finnes det situasjoner hvor vi som samfunn vil ønske å gripe inn og justere markedsøkonomien, fordi 
vi ønsker å påvirke folks valg i en bestemt retning. Dette kommer jeg tilbake til senere i notatet.

HVA ER BRA MED PROFITT?
”Profitt” er et begrep som klinger dårlig i manges ører. Profitt betyr at noen tjener penger, og kanskje 
blir rike, mens de som kjøper varene eller tjenestene deres, kanskje verken er eller blir rike. De som 
blir rikere, er de som selger noe til en høyere pris enn hva de selv måtte betale for innsatsfaktorene, 
og noen ganger skjer det til en mye høyere pris. Det virker ikke intuitivt rettferdig. Hvorfor kan de 
ikke bare ta betalt akkurat så mye at de går i null? Ville ikke det vært mye mer rettferdig? Da kunne 
jo flere hatt råd til å kjøpe varene deres?

For å forstå hvorfor intuisjonen tar feil, må vi se nærmere på profittens rolle i den dynamiske 
prosessen en moderne markedsøkonomi er.

Hva er profitt?
Profitt, eller lønnsomhet, er forskjellen mellom det du tjener på å selge og det du brukte på å kjøpe, 
drive eller produsere noe. 
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Profitt er altså den delen av merverdien som selgeren sitter igjen med. Andre begreper som vil 
brukes som synonymer for profitt i dette notatet, er fortjeneste, lønnsomhet og overskudd.

Avkastning er et annet begrep for lønnsomhet, som vanligvis brukes når man snakker om hvor stor 
profitten er relativ til investeringen som er gjort. Det gir vanligvis større mening å snakke om høy eller 
lav avkastning fremfor høy eller lav profitt. Det gir også større mening å snakke om gjennomsnittlig 
avkastning over flere år enn om avkastning i ett bestemt år.

Utbytte bruker vi om penger som eieren faktisk henter ut av et selskap eller en virksomhet han eller 
hun kontrollerer. Det er fullt mulig å drive med profitt uten å ta ut utbytte, og det er fullt mulig (i 
hvert fall for en kortere periode) å ta ut utbytte uten å drive med profitt.

En grunnleggende antagelse innen økonomifaget er at selskaper søker å maksimere profitten 
(inntekter minus kostnader). Selv om den antagelsen ikke alltid er helt korrekt, kan ikke noe selskap 
overleve over tid uten å gå med overskudd, altså være lønnsomt. Profitt er et spørsmål om selskapets 
videre eksistens. 4

Rett insentivstruktur gir mer velferd for pengene
Profittsøkende aktører bidrar til at samfunnets samlede ressurser utnyttes best mulig. Fordi aktørene 
forsøker å oppnå best mulig lønnsomhet, dirigerer de innsatsfaktorene (kapital, arbeid og kunnskap) 
dit innsatsen lønner seg mest, altså gir størst avkastning. Det vil være der hvor forskjellen mellom 
hva forbrukerne vil betale, og hva det koster å produsere godene, er størst. 

Ethvert individ står kontinuerlig overfor et valg om hva de skal bruke tiden og ressursene sine til. 
Det samme gjelder organisasjoner og virksomheter av alle slag. Hotelleieren må bestemme om han 
skal satse på bedre servering eller om han skal pusse opp rommene. Rektoren må velge om lærerne 
skal gi flere grundige, skriftlige tilbakemeldinger eller om de skal bruke mer tid i klasserommet. 
Handlingsalternativene er nær sagt uendelige når personer og virksomheter skal velge hvor 
ressursene skal investeres. 

Noen av disse investeringene vil kunne skape varer og tjenester som forbrukere etterspør, og som 
da kan skape merverdi. For samfunnet som helhet bør vi håpe at det er disse som stimuleres. 
Tilsvarende bør de investeringer som ikke bidrar til merverdi, nedprioriteres. Ved å søke profitt sørger 
virksomhetene for å utnytte tiden og prioritere mellom ulike handlingsalternativer på en måte som 
bidrar til å øke samfunnets totale velferd. 

Profittens betydning i en markedsøkonomi kan forenklet forklares på følgende måte: Merverdi, altså 
betalingsvilje som er høyere enn kostnadene, skaper mulighet for profitt. Bedriftene kan kun gå 
med overskudd dersom de produserer varer og tjenester som de kan selge til en høyere pris enn 
kostnadene ved å produsere. Jo høyere gapet mellom prisen de kan ta og kostnadene blir, jo høyere 
blir profitten for hver produserte enhet. Dersom profitten øker for en vare eller tjeneste, vil det 
lønne seg for aktørene i bransjen å øke volumet.

På et tidspunkt må man kanskje la prisene synke for å få solgt alt man produserer. Men så lenge 
inntektene fra økt salgsvolum uoppveier synkende enhetspriser, slik at det totale overskuddet (eller 
profitten) øker, vil produksjonen øke. På et tidspunkt vil imidlertid prisene måtte reduseres så mye at 
det samlede overskuddet reduseres. I et monopol eller et godt organisert kartell stopper økningen 
i tilbudet her.
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Figur 1: Monopolløsningen

Men så lenge det finnes flere konkurrenter i markedet, vil prisene presses videre nedover og tilbudet 
øke. Enkelt sagt: Så lenge prisene er høyere enn kostnadene, finnes det alltid en aktør som er villig 
til å underby konkurrentene sine for å øke salgsvolumet. Når prisene synker, tilfaller en stadig større 
andel av merverdien forbrukeren i stedet for produsenten. Men etter hvert som konkurransen fører 
til at lønnsomheten synker tilstrekkelig, vil produsentene med høyest enhetskostnader innstille 
produksjonen. De oppnår ikke lenger profitt. Ressursene de har brukt vil frigjøres, og kan for 
eksempel flyttes til et produkt eller en tjeneste hvor profitten er større. 

Figur 2: Konkurranseløsningen
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Ta for eksempel et stilisert marked for melk (som ikke er underlagt restriksjonene vi kjenner fra 
norsk landbruk). Dersom etterspørselen etter melk øker relativt til andre gårdsprodukter, blir melken 
dyrere. Da vil det lønne seg for en bonde å produsere mer melk, og heller produsere mindre av 
alt annet hun kunne ha produsert. Kanskje velger bonden å ha flere melkekyr og færre kjøttfe. 
Lønnsomheten øker. Dersom denne bonden er den eneste melkebonden, legger hun produksjonen 
på det nivået der hun tjener mest. Men dersom nabobonden oppdager den høye lønnsomheten i 
melkebransjen, kan også han øke melkeproduksjonen. Tilbudet øker, og prisen synker. Dersom det 
er mange nok bønder som har mulighet til å produsere mer melk, vil tilbudet av melk øke helt til 
lønnsomheten fra melk ikke er høyere enn fra andre gårdsprodukter. Dersom profitten øker på alle 
gårdsprodukter, og ikke bare melk, vil det lønne seg å flytte ressurser fra helt andre produkter og inn 
i gårdsdrift. Og omvendt, dersom profitten synker, for eksempel fordi det importeres billig mat fra 
land med lavere produksjonskostnader, vil ressurser flyttes fra gårdsdrift og til andre bransjer. Slik 
oppstår produktivitetsvekst, og det er nettopp dette vi historisk sett har vært så gode på i Norge (og 
Skandinavia).

Muligheten for profitt styres av prisen og av produksjonskostnadene. Prisen styres igjen av den 
samlede etterspørselen i markedet og det samlede tilbudet fra produsentene, mens kostnadene 
styres av tilgjengelig teknologi og tilgang på nødvendig arbeidskraft og nødvendige råvarer – som 
igjen er underlagt sin egen konkurransedynamikk. Alle disse elementene er i stadig endring, og i 
stadig tilpasning. Det er dette som til sammen skaper dynamikken i en markedsøkonomi.5

Prisrestriksjoner reduserer velferden
Det er lettere å forstå profittens betydning når man ser på hva som skjer når muligheten for å få 
profitt fjernes fra et marked. La oss se på et stilisert eksempel hvor det oppstår mangel på mat i et 
land, kanskje som følge av et eller annet eksternt sjokk, for eksempel en naturkatastrofe eller tørke. 
Siden tilbudet av matvarer går ned, vil prisen gå opp. Når prisen øker, vil den økte lønnsomheten 
kunne tiltrekke flere aktører til markedet, som setter sine ressurser inn på å produsere eller skaffe 
mat for salg. Så lenge det er mulig å produsere (eller importere) mer mat, vil det skje - helt til 
konkurransen fører prisene ned igjen til et stabilt nivå. 

La oss si at myndighetene i stedet setter et tak på prisen (og dermed profitten) det er lov å ta i en 
situasjon med mangel på basisvarer som mat. Prisreguleringen er gjerne ment å komme de fattige 
til gode. Problemet er at den kunstig lave prisen også reduserer tilbudet. Når prisen ikke får lov til 
å øke ved mangel i tilbudet, finnes heller ingen belønning for å skaffe mer mat til markedet. Hvis 
prisen i tillegg settes lavere enn gjennomsnittskostnadene ved den eksisterende produksjonen, har 
produsentene ikke andre valg enn å stanse produksjonen eller gå konkurs. 

Venezuela er et tragisk eksempel. Det er mye som har gått galt for landet, og stupet i oljepris har 
vært et hardt slag for det importavhengige landet. Men priskontroll er også en stor del av problemet. 
På den ene siden synker produksjonen av mat dramatisk (noe som også skyldes nasjonaliseringen 
av en rekke selskaper). På den andre siden smugles en vesentlig del av de billige (og i mange tilfeller 
subsidierte) varene ut av landet, fordi de kan selges for en langt høyere pris i nabolandet Colombia. 
Resultatet er at vanlige butikker tømmes for varer, noe som fører til alt fra timelange køer og 
omfattende svartebørsvirksomhet, til vold og plyndring.6,7,8

Manipulasjon av priser forstyrrer den viktige signaleffekten prisene har for å koordinere tilbud og 
etterspørsel. I en situasjon hvor tilgangen på basisvarer som mat reduseres, er derfor en mye bedre 
løsning å sørge for at importen øker, slik at prisene raskest mulig normaliserer seg.



7

C i v i t a - n o t a t  n r .  1 9  2 0 1 6

Her må det presiseres at dette ikke er ment som noen oppfordring til at myndighetene bare skal sitte 
stille og vente på at markedskreftene ordner opp når befolkningen sulter. Tvert imot kan og må de 
gjøre alt i sin makt for å øke matforsyningen, og eventuelt gi økonomisk støtte til de som ikke har råd 
til å kjøpe mat. Poenget er at det å legge et tak på prisen, og slik kutte produsentenes muligheter til 
å tjene penger på å øke salget av mat, virker mot sin hensikt.

Betydningen prisene har for å koordinere aktørene i et marked, uten at de behøver å kjenne hverandre 
eller hverandres ønsker, behov eller mål, står sentralt i den østerrikske økonomiske skolen. Prisene 
summerer opp en stor mengde spredt informasjon i et marked på en svært enkel måte, og utgjør 
grunnlaget for alle beslutninger om produksjon, sammensetning av innsatsfaktorer, kjøp og salg.9

Tap gir institusjonell læring
Et vel så viktig aspekt som muligheten for profitt i markedet, er ”baksiden av medaljen”, nemlig 
faren for tap. Mange ser på tap og konkurser som en uheldig bieffekt av markedsøkonomi. Men 
tapet spiller en avgjørende rolle i å omfordele innsatsfaktorer fra dårlige til veldrevne bedrifter. Når 
en bedrift taper penger, og i ytterste konsekvens går konkurs, frigjøres realkapitalen i bedriften, 
arbeidskraften den besitter og råvarene den forbruker, og disse ressursene kan brukes på andre og 
bedre måter.

I en populasjon av bedrifter skaper tapet det som kan kalles institusjonell læring. Man kan se for seg 
at det i første fase eksisterer en stor variasjon av løsninger på et problem i et marked. I andre fase vil 
de bedriftene som går konkurs, representere de dårligste løsningene, den minst effektive bruken av 
samfunnets arbeid og ressurser. Ved å la de minst effektive bedriftene gå konkurs og bære tapene, 
vil populasjonen av bedrifter i fase to dermed være mer produktiv. 

Markedet for bestilling av dagligvarer på nett kan illustrere dette. I første fase, der vi sannsynligvis 
befinner oss nå, finnes det mange aktører med ulike pris- og kostnadsstrukturer. Etter hvert vil noen 
av dem lykkes, mens andre vil gå med underskudd. Ingen kan gå med underskudd på lang sikt, og til 
slutt vil noen av aktørene trekke seg ut av markedet. Det vil være de som har høyest kostnader, med 
mindre de også klarer å levere en tjeneste som det er høyere betalingsvilje for. Dermed vil fase to-
bedriftene være de som leverer populære (nok) tjenester til en lav (nok) kostnad. 

Denne gradvise forbedringen av populasjonen av bedrifter gjennom tap og konkurser, kan tilskrives 
mye av æren for at behov i markedet kan løses stadig bedre og mer effektivt, desto lenger de er 
utsatt for konkurranse, profitt og tap. 

Risikofordeling og innovasjon
Når en forretningsidé settes ut i livet, finnes altså en fare for tap, og en mulighet for gevinst. Risiko er 
definert som produktet av sannsynligheten for at en hendelse skjer, og konsekvensen av hendelsen.
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Figur 3: Risiko er produktet av sannsynlighet og konsekvens

Selv om begrepet i dagligtalen brukes mest om negative utfall som ulykker, naturkatastrofer eller 
epidemier, beskriver også risiko det forventede positive utfallet, som i økonomisk forstand er 
profitten man kan oppnå. 

Når man igangsetter noe, la oss si boring etter olje i Lofoten, vil man kunne vurdere risikoen for en 
rekke ulike utfall. Kanskje vil det være høy sannsynlighet for å lykkes i å hente ut olje, og relativt 
stor gevinst dersom man gjør det. Det kan være lav sannsynlighet for at prosjektet feiler, men hvis 
man feiler, kan de negative økonomiske konsekvensene bli enda større enn gevinstene ved suksess. 
Videre er det kanskje en lav sannsynlighet, men svært alvorlig, om en oljeutblåsing fører til skade 
på mennesker, utstyr eller natur. En investeringsbeslutning handler om å danne seg et så komplett 
risikobilde som mulig, ved å veie risikoen ved de relevante utfall opp mot hverandre. 

Dersom det eventuelle tapet når man mislykkes bæres av andre enn den som tar beslutningen, vil 
beslutningstakeren ønske å ta mer risiko enn det han eller hun ellers ville gjort. Det kan føre til det vi 
kaller ”moral hazard”10. Det klassiske eksempelet er banker som tar skyhøy risiko, fordi de forventer 
at myndighetene (og dermed skattebetalerne) vil redde dem, dersom de går på store tap, mens 
eventuelle gevinster tilfaller banken selv. Det er ingen god løsning for samfunnet som helhet.

Men det finnes også tilfeller hvor man ønsker å stimulere enkeltaktører til å ta høyere risiko enn 
de ellers ville gjort. For eksempel finansierer myndighetene forskning og utvikling for å sørge for at 
flere våger å ta større risiko. Dette gjøres fordi man tror at gevinstene ved at noen få lykkes, og for 
eksempel kan utvikle nytt næringsliv og nye arbeidsplasser, oppveier kostnadene ved at man må 
betale for at mange mislykkes.

Speilbildet av at samfunnet bærer tapene ved risiko som den enkelte påtar seg, er at samfunnet 
beslaglegger gevinstene av risikoen som den enkelte påtar seg. Muligheten for profitt er en viktig 
motivasjon for at enkeltmennesker tar på seg risiko i første omgang. Gründere kan ha mange 
og komplekse grunner til å starte en bedrift, men det er liten tvil om at håpet om å lykkes, også 
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økonomisk, er vesentlig for mange. Dersom mesteparten av gevinstene ved å lykkes blir fordelt likt 
utover samfunnet, for eksempel gjennom (for) sterk skattlegging, vil færre være villige til å ta på 
seg den høye risikoen som det å skape nye løsninger innebærer. Konsekvensen for samfunnet blir 
redusert nyvinning, og mindre velstand for alle.

Når det er den som har tatt risikoen som må bære det eventuelle tapet, men som også sitter igjen med 
gevinsten, sier vi at et system er insentivriktig. Det innebærer at den som tar beslutningen om å påta 
seg risiko, også må leve med konsekvensene av den beslutningen. Profitt er i denne sammenheng 
belønning for å påta seg risiko – en risiko som medfører at man også kan tape investeringen sin. 
Uten profitt ville ingen tatt økonomiske sjanser, og den økonomiske og teknologiske utviklingen ville 
stoppet opp.

Det er derfor allment akseptert at de som er villige til å ta sjanser og investere, får beholde profitten 
hvis det går bra. Samtidig tar fellesskapet en andel av gevinsten hvis de lykkes, gjennom skattlegging. 
Derfor er det slik at jo større overskudd som genereres i markedet, jo flere skattekroner kan brukes 
til velferdstilbud til alle.

Men det er ikke bare gjennom skatt at overskudd kommer samfunnet til gode. Når bedrifter går med 
overskudd, betyr det at de kan investere mer i virksomheten sin. Økte investeringer betyr at det 
skapes flere arbeidsplasser. Og det finnes få ting som er viktigere for vanlige menneskers velferd enn 
lønnsgivende arbeid.

Alternativkostnad
Hver gang man investerer tid eller kapital i en virksomhet, enten det er et stort og nyskapende 
prosjekt, eller bare løpende drift, bærer man risikoen for at ressursene kunne kastet bedre av seg 
på annet vis. Den gevinsten man avstår, som man kunne fått ved å investere ressursene på en annen 
måte, kalles alternativkostnaden. Når investorer skal ta stilling til en investeringsmulighet, vil de 
alltid vurdere hvilken alternativkostnad investeringen har. I stedet for å investere i oppbyggingen av 
for eksempel en privat helseklinikk, kunne en investor satt pengene i banken (eller et fond med lav 
risiko). 

Dette er et viktig poeng som ofte uteglemmes når man sammenligner private og offentlige aktører. 
For også de offentlige aktørene må betale for investert kapital. De betaler i form av renter på lån. 
Men renter på lån i en offentlig virksomhet dukker i mange tilfeller opp i en annen del av regn-
skapet enn de direkte kostnadene ved virksomheten. Hvis en kommune bygger en ny skole, føres 
ikke lånerentene som en del av skolens kostnader, men som en del av kommunens generelle 
finanskostnader. Hos en privatskole som investerer i egne lokaler, vil rentekostnadene være en del 
av skolens regnskap. Dersom man ikke har en ordning for internhusleie i kommunen, for eksempel 
ved at skolen betaler husleie til et kommunalt byggforetak, kan det altså se ut til at den kommunale 
skolen driver rimeligere enn den private, selv når de reelle kostnadene er de samme.11 

Selv om kommunen ikke behøver å ta opp lån, har investeringen likevel en alternativkostnad: Pengene 
kunne vært brukt til noe annet, i ”verste fall” kunne de vært plassert i banken. Alternativkostnaden 
er det vi kaller en implisitt kostnad, som ofte ikke synes direkte i regnskapene i det hele tatt. Men 
det gjør den ikke mindre virkelig.
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Når man skal se på hvor stor den reelle profitten for private aktører er, må man derfor huske at man 
i det minste må trekke fra gjengs låne- eller sparerente. Det er et konservativt anslag, alternativ-
kostnaden for virksomheten er i realiteten alltid høyere enn den laveste bankrenten.

MARKEDSSVIKT OG OFFENTLIG INNGRIPEN I VELFERDSTJENESTENE
Det er ingen stor uenighet, verken i økonomisk litteratur eller i politikken, om at markedet, under 
bestemte forutsetninger, er overlegent staten i å levere de fleste goder til innbyggerne. Markedet 
sørger for effektiv ressursutnyttelse og koordinering av tilbud og etterspørsel, uten at noen enkelt 
aktør eller myndighet behøver å ha full oversikt. 

Likevel finnes det unntak. Forutsetningene for et effektivt marked blir ikke alltid oppfylt. Av ulike 
grunner virker ikke markedsmekanismene som forutsatt. Kanskje har ikke de som trenger tjenester 
nok informasjon, eller kanskje de ikke har råd til grunnleggende tjenester. Kanskje kommer det 
ikke flere konkurrenter på markedet, selv om prisene er høye. Kanskje klarer de ulike aktørene å 
samarbeide om å holde prisene oppe eller tilbudet nede. Og i noen tilfeller mangler betalingsviljen 
hos den enkelte, selv om samfunnet som helhet ville vært tjent med et høyere konsum av et gode.
Så å si alle markeder reguleres av staten på én eller annen måte, enten gjennom generelle 
rammebetingelser og konkurranseregler, eller ved lover og regler som gjelder den enkelte bransje 
eller tjeneste. I noen tilfeller velger staten å subsidiere eller finansiere tjenestene. I andre tilfeller 
tar staten eller det offentlige over selve produksjonen av godet. Det er ulike typer markedssvikt som 
begrunner slik offentlig inngripen.

Offentlige goder
Noen goder er offentlige goder. ”Offentlig” i denne sammenheng betyr at én persons konsum av 
godet ikke hindrer en annen person i å konsumere det samme godet, det blir ikke brukt opp. Forsvar 
er et klassisk eksempel. I et marked er det vanskelig å få privatpersoner til å betale for at landets 
grenser forsvares, fordi man ikke kan hindre at andre blir ”gratispassasjerer” uten å betale. Dermed 
vil alle ha insentiver til å la andre betale, mens de selv nyter fordelen av at grensene forsvares. 
Betalingsviljen mangler, og ingen merverdi, som beskrevet over, kan oppstå. Dette er et argument 
for at myndighetene kan gripe inn, og tvinge alle til å være med å betale over skatteseddelen.

Monopoler
Dersom et marked er eller ligner et monopol, kan det være grunner til å gripe inn fra myndighetshold. 
Dersom prisen holdes markant høyere enn produksjonskostnadene over tid, vil et slikt monopol 
vanligvis før eller siden utfordres av andre aktører. Men av ulike årsaker kan det hende dette at det 
ikke skjer.

I et såkalt naturlig monopol er det så høye faste kostnader forbundet med produksjonen av godet, at 
det ikke vil lønne seg for konkurrenter å etablere seg. Strømnett og vannforsyning blir for eksempel 
ofte ansett for å være slike naturlige monopoler, da det vil være unødvendig høye kostnader ved å 
ha to parallelle nettverk.

En annen mulighet er at monopolisten har klart å skape høye inngangsbarrierer for potensielle 
konkurrenter. Kanskje eksisterer det nettverkseffekter. Nettverkseffekter betyr at nytten min av å 
konsumere et gode, og dermed også leverandørens inntekt, stiger av at andre også konsumerer 
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godet. Facebook er et eksempel. Det er vanskelig å etablere en reell konkurrent til Facebook, fordi 
den enkeltes nytte av å være på plattformen er avhengig av at ”alle andre” også er der. 12 

Uansett årsak til monopolet: En monopolist har markedsmakt, og kan bruke den. En vanlig bruk 
av markedsmakt, som for ordens skyld ikke er måten Facebook bruker sin markedsmakt på, er å 
holde prisene oppe ved å holde produksjonen nede. Dette fører til at det produseres mindre av 
godet enn hva som er samfunnsmessig optimalt. Selv om færre kjøper godet, kompenseres dette 
av prisøkningen. Det kan derfor begrunnes at det offentlige tar kontroll over monopolene, enten 
gjennom reguleringer, eller ved å overta driften selv. Da kan de skru produksjonen opp og prisene 
ned, til forbrukernes gunst.

Eksternaliteter
Goder kan også skape positive eller negative eksternaliteter. Det betyr at den som konsumerer godet, 
ikke tar hensyn til alle gevinstene eller kostnadene ved dette konsumet når han eller hun bestemmer 
hvor mye som skal konsumeres. Et klassisk eksempel på positive eksternaliteter er utdanning. Det 
gagner hele samfunnet at mange tar utdanning, men denne gevinsten er ikke noe enkeltpersoner 
(eller familier) tar hensyn til, når de velger utdanningsløp (for sine barn). Samfunnsgevinsten 
gjenspeiles ikke i betalingsviljen. Faktisk kan det å gå på skole ha negative økonomiske effekter - i 
hvert fall på kort sikt - for den enkelte person eller familie. Utdanning koster som regel penger, og 
i tillegg må man kanskje forsake inntektsgivende arbeid. Dette kan føre til et såkalt underkonsum 
av utdanning i et fritt marked, noe som er et argument for at myndighetene kan gripe inn og for 
eksempel gjøre grunnleggende utdanning obligatorisk.13 

Forurensing er det klassiske eksempelet på negative eksternaliteter. Ofte er det ikke den som 
forurenser som opplever de negative effektene av denne forurensingen. Det kan være personer og 
bedrifter andre steder og til andre tider som må betale for skadene. Derfor kan myndighetene gripe 
inn og forby ulike typer forurensing, eventuelt pålegge produsentene å betale for egne utslipp, og 
på den måten tvinge dem til å ta beslutninger som om det var dem selv som opplevde ulempene.

Fordelingshensyn
Hvor viktig er det med universelle og like tjenester, uavhengig av hvor man bor eller andre bak-
grunnsfaktorer? Jo sterkere man ønsker at faktorer som bakgrunn, inntekt eller geografi ikke skal 
bety noe for hvilke tjenester du tilbys, jo sterkere er begrunnelsen for at det offentlige skal ta over 
produksjonen av tjenestene. Fordelings- eller likhetshensyn kan i enkelte tilfeller trumfe ønsket om 
et mest mulig effektivt marked. Et eksempel er offentlig politivesen. De fleste mener at din personlige 
sikkerhet og beskyttelse mot kriminalitet skal være uavhengig av hvorvidt du kan betale for privat 
vakthold. Offentlige skole- og helsetjenester begrunnes også ofte ut fra slike hensyn. Her skiller 
høyre- og venstresiden i politikken i en del tilfeller lag: Høyresiden mener at offentlig finansiering 
kan sikre likhetshensynene tilstrekkelig, mens venstresiden mener at det offentlige også må eie og 
drive tilbudene.

Agentproblemer – Når beslutningstakere tar dårlige valg
Så langt har vi implisitt gått ut fra at mest mulig merverdi er det beste. Men merverdi er basert på 
betalingsvilje. Så hva om vi har høy betalingsvilje for noe som ikke er bra for oss selv? Gambling 
og rusmidler er vanlige eksempler. Og ikke minst, hva hvis vi tar valg for andre, uten å ta det fulle 
hensynet til hva som egentlig er best for dem? Et eksempel er foreldre som velger skole for barna 
sine basert på egne følelser og intuisjoner, i stedet for en rasjonell vurdering av hva som er det beste 
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valget for barnet på sikt. Fordi vi som individer ikke alltid kan eller vil ta avgjørelser som faktisk er de 
beste for oss selv eller de pårørende vi velger for, aksepterer vi at myndighetene av og til ”hjelper” 
oss alle til å ta bedre valg. Et eksempel er forsikring mot alderdom, sykdom og andre uforutsette 
hendelser. Vi går ofte ut fra at mange mennesker er så optimistiske og korttenkte at de vil investere 
for lite i slik forsikring. Derfor har de fleste land som vi kan betegne som moderne velferdsstater, en 
eller annen form for offentlig finansiert sykeforsikring, arbeidsledighetstrygd og pensjonsordning.

I det siste eksempelet kan det også hende at de som dropper forsikring handler i rasjonell egen-
interesse. Det lønner seg faktisk ikke med forsikring for alle. Myndighetene griper likevel inn og gjør 
en del forsikringer obligatoriske, fordi det ut fra fordelingshensyn (se over) er viktig at flest mulig 
deler byrden i solidaritet. Man kan også se på det som at det eksisterer positive eksternaliteter (se 
over) ved å kjøpe forsikring. Dette illustrerer at det gjerne kan eksistere flere til dels overlappende 
typer markedssvikt i mange markeder.

Asymmetrisk informasjon
Hvor vanskelig er det for den enkelte å vite eller måle hvilken kvalitet tjenesten man får, faktisk 
holder? Dersom det er vanskelig å vite hva man faktisk betaler for, er det ikke gitt at markedet gir en 
effektiv løsning. Et klassisk eksempel er helsevesenet. I mange tilfeller mangler vanlige forbrukere 
forutsetningene for å vite om behandlingen de får, er av høy kvalitet, eller om de i det hele tatt får 
riktig behandling. Private, kommersielle aktører kan dermed ha insentiver til å utnytte pasientenes 
uvitenhet for å tjene penger. Jo vanskeligere det er for pasientene å vite hva slags behandling de får, 
jo sterkere grunner er det for offentlig inngripen, i en eller annen variant. 

ULIKE GRADER AV INVOLVERING FRA MYNDIGHETENE VED MARKEDSSVIKT
Det finnes mange måter det offentlige kan gripe inn på for å møte markedssvikt. At det offentlige 
tar over produksjonen av et gode, er den mest inngripende løsningen. Men de ulike typene 
markedssvikt kan også møtes med mindre omfattende virkemidler, og på en slik måte at man 
beholder markedsmekanismene.

Tradisjonelt har det offentlige gjerne tatt over leveransen av offentlige goder. Forsvaret er det 
klassiske eksempelet. Men i andre tilfeller velger man mindre inngripende løsninger, som å betale 
eller subsidiere produsentene via offentlige budsjetter. Et eksempel er norsk landbruk, som får 
overført store summer fra statsbudsjettet, og en av begrunnelsene er at man anser det som et 
offentlig gode at norsk kulturlandskap holdes i hevd. 

Tilsvarende har det offentlige tradisjonelt selv tatt over driften av det man har ansett som naturlige 
monopoler, som for eksempel vannverk eller strømforsyning. Men monopolvirksomhet kan også 
reguleres gjennom konkurranselovgivning. For eksempel ble den dominerende teleaktøren i Norge, 
Telenor, pålagt å dele sitt nett med konkurrerende aktører.

Jo mer omfattende markedssvikten antas å være, jo sterkere offentlig inngripen kan man begrunne. 
Offentlig regulering kan sees som et første steg. Offentlig finansiering anses som mer inngripende. 
Her tar staten eller det offentlige over hele eller deler av kostnaden, men valgfriheten til den enkelte 
begrenses også – han kan ikke lenger velge å bruke pengene for denne tjenesten på noe helt annet. 
Han kan bare velge om han vil ta imot tjenesten eller ikke (men må uansett betale). Myndighetene 
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får enda mer kontroll om de også velger å inngå kontrakter med bestemte leverandører for å levere 
tjenestene, da bestemmer de også hvordan tjenestene skal leveres. Dermed blir rommet for den 
enkelte til å ta egne (dårlige) valg, mindre. Til slutt kan myndighetene velge å ta over hele tjenesten, 
og levere den i offentlig egenregi.

Denne ”trappen” er blant annet beskrevet av den amerikanske økonomen Rebecca Blank i en artikkel 
som også viser hvilke typer markedssvikt som kan begrunne de ulike nivåene med inngripen.14 

Figur 4: Markedssvik og inngripen. Figur basert på Rebecca Blanks tekst.

Problemet, som Blank også understreker, er at det kan være svært vanskelig å bli enig om i hvilken 
grad de ulike typene markedssvikt faktisk er tilstede, og om de utgjør reelle problemer. Dessuten, 
selv om man kan være enige om at de i større eller mindre grad eksisterer, må man også være 
overbevist om at myndighetenes intervensjon eller overtakelse ikke skaper nye og eventuelt større 
problemer. Dette er tema for neste kapittel i dette notatet.

I en innflytelsesrik artikkel fra 1997, utvikler forfatterne Hart, Shleifer og Vishny en modell for å 
vurdere når konkurranseutsetting fører til bedre (eller dårligere) tjenester. De konkluderer blant 
annet med at begrunnelsen for å velge konkurranseutsetting foran offentlig egenregi er sterkere 
i tilfeller der kvalitetsreduksjoner (for å kutte kostnader) kan hindres gjennom kontraktene som 
skrives, og i tilfeller der innovasjon er viktig.15

I boka The entrepreneurial state, kommer forfatteren Mariana Mazzucato frem til det motsatte 
standpunktet av artikkelen nevnt  over når det gjelder innovasjon. Boken tar statlig involvering i 
teknologi- og forretningsutvikling i forsvar. Hun mener særlig utvikling av ny teknologi medfører så 
mange positive eksternaliteter at det lønner seg for alle at statene er tungt involvert. Motstandere 
av denne hypotesen mener på sin side at offentlig involvering i forretningsdrift har andre, negative 
konsekvenser som kan ødelegge for de eventuelle positive effektene – for eksempel at det ikke 
nødvendigvis er de beste eller mest effektive løsningene som faktisk ender opp med å få den statlige 
støtten, men de som klarer å samle politisk støtte.16,17
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Dessverre diskuteres private aktørers betydning for innovasjon og nyskaping ikke så ofte i forbindelse 
med offentlig sektor. Dette temaet vil bli drøftet i kommende Civita-notater.

STYRINGSSVIKT (HVORFOR TILBAKE TIL MARKEDET?)
Det er altså ikke gitt at markeder alltid fungerer effektivt. Og det finnes mange begrunnelser for 
hvorfor det kan være fornuftig at det offentlige involverer seg. Men når vi overlater beslutninger 
til den politiske sfæren, i stedet for til markedet, oppstår en annen type svikt som vi kan kalle 
styringssvikt. For en grundig introduksjon til dette fenomenet, med henvisninger til videre litteratur, 
se Civita-pamfletten Svikt.18 Her gis kun en kort skisse.

Frykten for markedssvikt har uten tvil vært overdrevet i mange tilfeller. Det er en utbredt misforståelse 
at markeder må være perfekte for å fungere godt. Perfekte markeder finnes bare i lærebøkene. 
Virkelighetens markeder er fulle av problemer. Likevel har de gitt oss en enorm velstandsøkning de 
siste hundreårene.

Markeder med asymmetrisk informasjon kan fungere godt
En av forutsetningene for et perfekt marked som sannsynligvis aldri har vært oppfylt noe sted, er 
forutsetningen om perfekt informasjon. Selgeren vet nesten uten unntak mer om det som selges, 
enn hva kjøperen gjør. Men dette problemet løses ofte i markedet selv. For det første er kundene 
som regel klar over at de ikke vet like mye som selger. Dette reflekteres gjerne i en lavere pris enn hva 
selger ellers kunne fått. Bruktbilmarkedet er et klassisk eksempel på dette. Så snart bilen har rullet 
ut av fabrikken gjør prisen et hopp nedover, selv om bilen teknisk sett er som om den var splitter ny. 
Men det kan kunden ikke vite helt sikkert.19

Ettersom leverandørene vet at informasjonsasymmetrien trekker prisene nedover for deres produkter 
og tjenester, har de på sin side insentiver til å få på plass sertifiseringer eller andre ordninger som 
kan garantere for kvaliteten, slik at kundene igjen blir villige til å betale mer. Derfor finnes det et stort 
marked for alle slags forsikrings- og meglerløsninger, som nettopp er til for å løse problemet med 
asymmetrisk informasjon. 

Det mest effektive virkemiddelet mot asymmetrisk informasjon er kanskje rykter. Selskaper som 
forsøker å utnytte kundenes uvitenhet, blir som regel avslørt. Det kan koste dyrt når ryktet får en 
påfølgende knekk. Bare spør Volkswagen.20

Myndighetene er ikke alltid en bedre agent enn enkeltmennesket
Det er et aspekt som ofte forsvinner i debatten om alle markedets - og menneskets - feil og mangler, 
og det er at det offentlige også har feil og mangler. Byråkrater og politikere er bare mennesker, og de 
kan også ta feil. Det er dessuten ikke bare i det private markedet at aktører kan ha motiver som ikke 
er i tråd med enkeltmenneskenes beste. 

Politikere ønsker for eksempel å vinne valg. For å vinne neste valg kan de være avhengig av støtte 
fra bestemte interessegrupper eller vippevelgere. De kan ha interesser som er snevrere enn 
samfunnets felles beste. For eksempel kan de ha interesse av å beholde flest mulig ansatte i offentlige 
virksomheter, fremfor å levere mest mulig effektive tjenester.
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Figur 5: Politikerne tar ofte hensyn til særinteresser

De offentlige byråkratene, på sin side, belønnes ikke nødvendigvis for å levere de beste og mest 
effektive tjenestene. Ofte kan de ha helt andre mål enn samfunnets beste. Noen forskere har pekt 
på deres sterke motiver for å maksimere budsjettene sine (i stedet for å maksimere merverdien 
som skapes), mens andre mener de er mest opptatt av å motivere slakk, altså å gi seg selv gode og 
avslappende arbeidsforhold.21

Selv mer ”altruistiske” politikere og byråkrater vil som regel ha mange mål som de forsøker å oppfylle 
samtidig. Kanskje forsøker de å levere bedre eldreomsorg, men budsjettet skal også rekke til å pusse 
opp skolene og levere gode kollektivløsninger. De offentlige budsjettprioriteringene trenger ikke 
være i tråd med summen av enkeltindividenes prioriteringer.

Ikke minst er offentlig ansatte også bare mennesker. Mennesker tar, som kjent, ofte feil. Dårlig 
skjønn, dårlig moral eller manglende kompetanse er høyst sannsynlig jevnt fordelt mellom privat og 
offentlig sektor, og å flytte en beslutning fra den ene til den andre sektoren betyr dessverre ikke at 
feilene elimineres.

Offentlige leverandører kan gi likere, men dårligere, tjenester
Når man lar det offentlige styre og drifte tjenestetilbudet, mangler mekanismene som direkte kan 
premiere gode, effektive løsninger, og straffe eller luke ut de som ofte gjør feil. I privat, profittdrevet 
virksomhet er jakten på de effektive løsningene som gir høy kundeverdi, innebygget. De som ikke 
finner slike løsninger, blir utkonkurrert. Men i det offentlige måles ikke resultatene på samme 
måte, i mange tilfeller måles de knapt i det hele tatt, og det er ingen mekanismer som sørger for at 
ressursene flyttes fra dårlig til godt drevne virksomheter. Snarer tvert imot: Dersom én virksomhet 
driver effektivt og under budsjett, går ofte de innsparte ressursene til å dekke inn overforbruk i en 
annen virksomhet som ikke driver like effektivt.
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Det er viktig å være klar over at dersom man gjør den politiske prioritering å sette fordelings- og 
likhetshensyn høyt, kan det gå på bekostning av kvaliteten på tjenestene totalt sett. 

Erkjennelsen av at offentlige virksomheter ikke alltid er spesielt effektive leverandører av gode og 
brukervennlige tjenester har blant annet ført til at store, statlige selskaper over hele verden er blitt 
privatisert. I dag er det ingen som tar til orde for igjen å nasjonalisere et selskap som Telenor - det er 
åpenbart at private eiere og profitt ikke har ført til dårligere telekom-tjenester. I stedet for offentlig 
drift er telekom-markedet underlagt omfattende offentlig regulering.22

AVSLUTNING
Muligheten for å tjene på lønnsomme investeringer, og faren for å tape på dårlige, er helt sentralt 
for at markedsøkonomien skal fungere. Lønnsomhet, eller profitt, er belønningen for å ta på seg 
risiko og lykkes. Profitt gjør at vellykkede løsninger spres. Underskudd betyr at man ikke utnytter 
ressursene like godt som andre, og virksomhet som går med underskudd over tid, vil til slutt avvikles 
eller gå konkurs. Tap gjør at dårlige løsninger forsvinner.

Eksistensen av profitt kan derfor ikke sees på som noe som bare gjelder den enkelte bedrift som går 
med overskudd. Muligheten for å tjene penger skaper insentivene for å flytte ressurser dit de trengs 
mest.

Det finnes mange tilfeller hvor markedet ikke leverer den samfunnsøkonomisk beste løsningen. Men 
det finnes også mange måter å korrigere markedet på i disse tilfellene, og markedssvikt behøver 
ikke bety at det offentlige må gå inn og ta over både produksjon og distribusjon av en tjeneste eller 
et gode. Offentlige monopoler har sine egne utfordringer, blant annet når det gjelder effektivitet og 
brukervennlighet. 

Etter hvert er det mange økonomer og politikere som har tatt til orde for at hele spekteret av 
tjenester som tidligere har vært levert av det offentlige, kan leveres mer effektivt ved å introdusere 
private aktører og konkurranse. Det finnes et utall måter å ta i bruk markedet på innenfor alt fra 
tekniske tjenester til helse og omsorg. Målet er å unngå de verste utslagene av både markedssvikt 
og styringssvikt. 

Hvordan økt grad av konkurranse, inkludert muligheten for profitt, kan bidra til et bedre tjenestetilbud 
til innbyggerne, og hvordan profitt og konkurranse har påvirket kvaliteten i praksis, vil bli gjennomgått 
i kommende Civita-notater.
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FORFATTER: Notatet er skrevet av Anne Siri Koksrud Bekkelund, politisk økonom i Civita.

Civita er en partipolitisk uavhengig tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse 
og oppslutning om liberale verdier og løsninger. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle 
utredninger, konklusjoner og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre 
ansatte, ledelse, styre eller bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på 
tilbakemelding, slik at vi kan rette opp eller justere. 

Ta kontakt med forfatteren på annesiri@civita.no eller civita@civita.no.
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