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Nåtidsskjevhet 
Fordeling og skatt 

Pensum: 
Cappelen 2004  
Stiglitz kap. 15  

(hopp over: s. 385-390, 406-414)  
Stiglitz kap. 17 

(hopp over: s 452-456) 
Om nåtidsskjevhet, se Nyborg (2009): Hvem er redd for Homo 

Oeconomicus? Samtiden 04/09 



Formyndergoder og nåtidsskjevhet 

• Mulig rolle for offentlig sektor: Dempe problemer 
knyttet til begrenset viljestyrke 
– Nåtidsskjevhet: indre konflikt, ikke konflikt med andre 



Selvkontroll: Holde egne planer 
• Nåtidsskjevhet  
– Legger større vekt på nå enn senere (utover vanlig 

diskontering) 
– Krypdyrhjernen versus planleggeren 

• Tids-inkonsistens (prokrastinering) 
– Skal alltid slutte å drikke i morgen 
– Skal alltid begynne å trene i morgen 
– Skal alltid lese til eksamen i morgen 
– Skal alltid tegne forsikring i morgen 

• Indre konflikt: Nået vs. fremtidige jeg 
– Naiv / sofistikert 

http://www.snl.no/.bilde/krypdyr_(foto,_krage%C3%B8gle)


En tur på byen 
• Perioder: 1. hjemme, 2. på bar, 3. hjemme 
• Forenkling: Ignorer vanlig diskontering 
• Nåtidsskjevhet          : Mer vekt på “nå” enn “senere”  

• 1. Hjemme: Planlegger kvelden 
 U1 = u2 + u3   
• 2. På bar: 
 U2 = (       u2 )+ u3 
• 3. Dagen derpå: 

  U3 = u2 +(       u3) 
 

http://www.snl.no/.bilde/krypdyr_(foto,_krage%C3%B8gle)
http://www.snl.no/.bilde/krypdyr_(foto,_krage%C3%B8gle)
http://www.snl.no/.bilde/krypdyr_(foto,_krage%C3%B8gle)


Selvkontroll og marked 
• Den sofistikerte: Vil binde seg til masten 

– Kan markedet hjelpe med dette? 
• Forpliktelse om å gjøre noe: Ja 

– Medlemsskap i helsestudio, sparekontrakter 
– Oblig-er og oppmøteplikt (også private universitet) 

• Forpliktelse om å IKKE gjøre noe: Nei 
– Betal bartenderen: ”Skal ikke selge deg mer enn 4 øl” 
– Etter 4 øl: Går til neste bar 

• Rolle for myndighetstiltak: Selvkontroll-hjelp som 
markedet ikke tilbyr 
– Alkohol- og tobakksavgifter 
– Direkte regulering (Polet stengt lørdag kveld) 



Nåtidsskjevhet og offentlige inngrep 

• Eksternaliteter 
– Bivirkninger for andre 
– Positive: subsidier 
– Negative: avgifter 

• «Internaliteter» 
– Bivirkninger for mitt fremtidige jeg  

• Formyndergoder: Subsidier/plikt? 
– Positive fremtidsvirkninger 
– Markedet kan hjelpe 

• Fristelser: Avgift/regulering? 
– Negative fremtidsvirkninger 
– Markedet til liten hjelp 



Fordeling 

To grunner til å kreve inn skatter: 
• Fordelingspreferanser 

– omfordeling 

• Finansiering av offentlige utgifter  



Progressivt eller ikke? 

• Progressivt skattesystem 
– Betalt skatt øker mer enn proporsjonalt med inntekt 

• Regressivt skattesystem 
– Betalt skatt øker mindre enn proporsjonalt med inntekt 



• Eksempel:  
– 30 pst skatt på all arbeidsinntekt 
– Bunnfradrag 100 000 kr (skattefritt beløp) 
– Progressivt eller regressivt?  

Inntekt 100 000 200 000 500 000 

Skatt, kr 0 30 000 120 000 

Skatt, pst. 0 15 24 

skatt 

inntekt 100 000 



Utjevningsprinsippet 
• Fjern ulikhet grunnet forhold utenfor den enkeltes kontroll  
• Anta 

– Samme arbeidsinnsats 
– Ulikt medfødt talent -> Ulik timelønn (A høyest) 

Nytte-retning 



Ansvarsprinsippet 
• Ulikhet grunnet egne valg er individets ansvar 
• Anta 

– Samme timelønn 
– Ulik arbeidsinnsats -> Ulik inntekt (A høyest) 



Effektivitet versus fordeling 

• Kan vi skille effektivitets- og fordelingshensyn? 
– Først: gjør kaka så stor som mulig 
– Deretter: fordel den etter ønske 

• Problem: (nesten) alle skatter og overføringer har 
effektivitetsvirkninger 
– Selve omfordelingen endrer størrelsen på kaka 

 



 Vridende skatter 

• Alle skatter påvirker atferd: reduserer kjøpekraft 
• Korrigerende skatt/overføring 

– Korrigerer for eksternaliteter (eller «internaliteter») 
– Endrer relative priser i ønsket retning 
– Insentiv til endret atferd: Effektivitetsgevinst 

• Vridende skatt/overføring 
– Endrer relative priser, ikke tilsiktet/ønsket 
– Insentiv til endret atferd: Effektivitetstap 

• Rundsum-skatt/lumpsum-skatt 
– Skatt uten vridende eller korrigerende effekt: endrer ikke 

insentivene 



Lumpsumskatt/-overføring? 

• Koppskatt: Konstant skattebeløp, likt for alle  
• Alderspensjon 
• Barnetrygd 
• Sosialhjelp 
• Moms 

 





Behovsprøvde overføringer 

• Støtteordninger som avhenger av mottakers inntekt 
• Bostøtte, billigere barnehage, behovsprøvd barnetrygd 

1. Støtten reduseres gradvis med økende inntekt 
– men mindre enn kr for kr 

2. Støtten reduseres kr for kr med økende inntekt 
3. Støttes gis bare til dem med inntekt < gitt grense 
• I praksis: som veldig høy marginalskatt på arbeid 

– «fattigdomsfeller» 



1. Støtten reduseres gradvis med økende inntekt 
• Uten støtte: Jobber L1, tjener Y1 
• Støtte B til dem med inntekt < D. Reduseres < 1 kr per kr innt.økn. 

• Ny budsjettlinje 

Opprinnelig 
budsjett 

U1 

U2 U2 > U1 

T arbeidstid 

konsum 

L1 

Y1 

D 

L2 
«Som høy marginalskatt»: hvis du jobber mer, mister du støtte 

B 



Inntekts- og substitusjonseffekter 
• Inntektseffekt: Hev budsjettet (parallellforskyv) til U2 kan nås 

– Arbeidstid reduseres fra L1 til L3 

• Substitusjonseffekt: budsjettlinja er flatere enn dette 
– Arbeidstid fra L3 til L2 

U1 

U2 U2 > U1 

T arbeidstid 

konsum 

L1 

Y1 

D 

L2 L3 

B 



2. Støtten reduseres kr for kr med økende inntekt 
• Uten støtte: Jobber L1, tjener Y1 
• D «sikret» inntekt: Støtten supplerer egen inntekt  
• Ny budsjettlinje 

U1 

U2 U2 > U1 

T arbeidstid 

konsum 

L1 

Y1 

D 

L2 = 0 



Inntekts- og substitusjonseffekter 
• Inntektseffekt: Hev budsjettet (parallellforskyv) til U2 kan nås 

– Arbeidstid reduseres fra L1 til L3 

• Substitusjonseffekt: budsjettlinja er flatere enn dette 
– Arbeidstid fra L3 til L2 

U1 

U2 U2 > U1 

T arbeidstid 

konsum 

L1 

Y1 

D 

L2 L3 



3. Støtte bare til dem med inntekt < D 
• Uten støtte: Jobber L1, tjener Y1 
• Inntekt over D: får 0 støtte; under D: får B i støtte 
• Ny budsjettlinje 

U1 
U2 

Hvis personen jobber 
mer (forbi Lmax) – får 
redusert totalinntekt 

T arbeidstid 

konsum 

L1 

Y1 
D 

L2  

B 

Lmax 



3. Støtte bare til dem med inntekt < D 
• Uten støtte: Jobber L1, tjener Y1 
• Inntekt over D: får 0 støtte; under D: får B i støtte 
• Ny budsjettlinje 

U1 

U2 

T arbeidstid 

konsum 

L1 

Y1 
D 

L2  

B 

Lmax 



Aftenposten nov. 2014 



Universelle ordninger 
• Universell ordning: til alle   

– Barnetrygd: Til alle foreldre med barn under 18 
– Gratis skole: Til alle i skolealder 

• Ulemper 
– Dyrt («fra alle til alle»), må finansieres med vridende skatt 
– Fattigdomsbekjempelse: Lite målrettet 

• Fordeler 
– Støtte til barnefamilier/utdanning: Målrettet 
– Er mindre vridende i seg selv (likner lumpsum-overføring), 

skaper ikke fattigdomsfeller 
– Enkle & billige å administrere 
– Slipper «å stå med lua i hånda» 



Penger eller «in natura»? 
• Gi penger i stedet for skole, sykehus, billig barnehage 

– Konsumenten kan selv velge (konsumentsuverenitet) 
– Hvis hun velger det samme: Alt som før 
– Hvis hun velger noe annet: Hun får det bedre 

• Ulemper med in natura-støtte 
– Mindre valgfrihet (paternalistisk) 
– Vridende: favoriserer mer konsum av godet som skaffes 
– Kan ha høye kostnader 

• Fordeler med in natura-støtte 
– (Kan være) målrettet (blåresept, barnehage) 
– Formyndergoder og nåtidskjevhet: Sprit eller medisiner? 
– Formyndergoder og fordeling: Sprit eller barnehage?  
– Prinsipp: Grunnleggende rettigheter (horisontal likhet) 
– Asymmetrisk informasjon: Hvem trenger støtten? (blåresept) 

 
 



Neste gang 

• Mer om skatt 
Pensum:  
• Stiglitz kap. 18 

– Hopp over: s. 510-513 

•  Stiglitz kap. 19 
– Hopp over: s. 537-547 
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