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Oppgave 1 

a) Definer skattevridning. 

Anta at en forbruker tilbyr arbeid til lønnssatsen w (før skatt)  og forbruker to varer i mengder 1 2,X X  

med priser 1 1 2 2,p t p t+ +  der 1 2,p p er priser før skatt (produsentpriser) og 1 2,t t  er skatter per 
enhet av godene. La t være skattesatsen på lønn slik at lønnssatsen etter skatt er lik (1-t)w.  La 
nyttefunksjonen være 1 2( , , )U X X N . Vi kan anta at varene produseres ved hjelp av 

arbeidskraft der 1 1 2 2( ), ( )X F N X G N= =  og 1 2N N N+ = . 

b) Drøft hvilke skattevridninger en får i hvert av følgende tilfeller:  

I    1 2 0, 0t t t= = > , 

II   1 2

1 2

0, 0t t t
p p
= > >  

III   1 2

1 2

, 0t t t
p p
> =  

 

Oppgave 2  

Anta at det betraktes som ønskelig med økonomisk overføring fra det øvrige samfunnet til en bestemt  
gruppe (målgruppen). Spørsmålet er om en skal gjøre dette ved å gi en kontantoverføring eller ved  å 
subsidiere målgruppens forbruk av en bestemt vare (for eksempel mat eller barneklær).  Anta at 
målgruppen forbruker to varer med priser 1p s−  og 1 (numerairevare), der 1p  er en konstant 
produsentpris og s er en eventuell subsidie. La K være en eventuell kontantoverføring. Vi kan 
da skrive den indirekte nyttefunksjonen til målgruppen som 1( ,1, )V p s K− . 

Etterspørselsfunksjonene til målgruppen er lik 1 1( ,1, )X p s K−  og 2 1( ,1, )X p s K− . Anta videre 

at den totale overføringen er gitt lik et budsjett B slik at slik at 1 1( ,1, )sX p s K K B− + = .  

Finn betingelser for optimale s og K innenfor budsjettrammen, og finn den optimal verdi på s. 
(Hint: gjør bruk av Slutsky-likningen). Drøft resultatet.  

 

 



 

Oppgave 3  

HER ER PUNKTENE  f)  OG  g)  NYE 

Anta at det produseres en vare i mengde X med bruk av arbeidskraft, H.  Produktiviteten i 
økonomien avhenger dessuten av offentlig forsyning av et gode, g, slik at produktfunksjonen 
kan skrives som  

X=A(g)H 

der A’(g)>0. 

g produseres ved hjelp av varen og varemengden som kreves er kg, slik at det som er igjen til 
forbruk av varen er lik  

C=X-kg 

der k er en positiv konstant.  

Anta at det er én husholdning som representerer mange forbrukere og la arbeidsinnsatsen til 
husholdningen være lik N. Balanserelasjonen for arbeidskraft er da  

H=N. 

Nyttefunksjonen til husholdningen er  

U(C,N). 

a) Vis at første-beste betingelsen for effektivitet i produksjonen er  

NA’(g)=k. 

b) Forklar innholdet i betingelsen. 

Anta at det foreligger et marked der X er numerairevare, og der lønnssatsen er w.  

c) Begrunn at likevektslønnen er lik A(g). 

Anta at g finansieres ved hjelp av skatt på lønnsinntekt med skattesats t.  

d) Begrunn at arbeidstilbudet kan skrives som L((1-t)w) der L er tilbudsfunksjonen.  

e) Begrunn at skatteprovenyet blir twL((1-t)w) og må være lik kg. 

f) Begrunn at det er ønskelig å maksimere (1-t)w for å få samfunnsøkonomisk optimum 
gitt at en bruker inntektsskatt på lønnsinntekt.  

g) Analyser om en får effektivitet i produksjonen i samfunnsøkonomisk optimum når g 
skattefinansieres og budsjettbetingelsen  i e) må gjelde.   


