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Oppsummering markedssvikt

I Monopol:
I For lav produksjon: Marginalverdi>marginalkostnad i likevekt

GI< p.
I Skape konkurranse, subsidiering.

I Naturlig monpol: feks. pga. faste kostnader:
I Ingen/for liten produksjon.
I Produkjsonsstøtte/subsidier.

I Kollektive goder:
I For lite produksjon i konkurranse.
I Frivillige bidrag gir ofte underforsyning.
I Subsidiering/offentlig finansiering.

I Eksterne virkninger:
I Positive: For lite, subsidiering.
I Negative: For mye, skattlegging.
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Erling Røed Larsen: Når markedet ikke gjør jobben

Oppsummering:
I Balansen mellom marked og kommandoøkonomi - hva kan markedet (ikke)

klare?
1. Eksterne effekter
2. Fellesgoder (kollektive goder)
3. Markedsmakt
4. Naturlige monopoler
5. Generasjonseffekter (?)
6. Asymmetrisk informasjon

I Hva med fordelingseffekter? 5. er kanskje bare et (ekstremt) spesialtilfelle?

[...] kjøperne stemmer med lommebøkene. [...] Markedet involverer de
beste og de fleste.

I Mer?
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Vridende skatter

1. VT: Effektivitet i markedsløsningen.
Men: Markedssvikt.

2. VT: Kostnadsfri omfordeling → Kan ”velge” markedslikevekt.
Men: Vridende skatter

Nå:

I Hvorfor/hvordan gjør vridende skatter at omfordeling ikke (nødvendigvis)
er kostnadsfri?

I Hvilke konsekvenser har dette n̊ar vi vurderer effekten av offentlige
inngrep?

Hvorfor skattlegge?
I Trekke ressurser til:

I Finansiering av offentlige oppgaver.
I Omfordeling.

Hvorfor er ikke LS mulig?

Virkninger av skatt:

I Trekker ressurser fra privat til offentlig sektor: Realøkonomi!
I Ønskede vridningseffekter.
I Uønskede vridningseffekter.

4 / 5



Vridende skatter

Prissignaler:

p = MBV = ”verdien av siste enhet”

p = MK = ”kostnaden ved produksjon av siste enhet”

Skatt:

pK 6= pP

Konsumenten betaler > kostnaden ved produksjon av siste enhet.

Produsenten f̊ar betalt < verdien av siste enhet

⇒
Konsumerer mindre av det som skattlegges enn i den effektive allokeringen.

Produserer mindre av det som skattlegges enn i den effektive allokeringen.

NB! Skattevridning og skattevridningskostnader handler om realøkonomi!

NÅ:

1. Noen enkle modeller for å illustrere skattevridning og
skattevridningskostnader.

2. Nest-best-løsninger.
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