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Mer om fordeling og skatt 

 Pensum:  
Stiglitz kap. 18 

Hopp over: s. 510-513 
 Stiglitz kap. 19 

Hopp over: s. 537-547 
(Se også leseliste for forrige forelesning) 



Litt mer om 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» 



3. Støtte bare til dem med inntekt < D 
• Uten støtte: Jobber L1, tjener Y1 
• Arbeidsinntekt 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 

D > Y1 
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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) 

 
 



Skatt: hvem betaler? 

• Stykkavgift: t per omsatt enhet 
 Utsalgs-

pris 

P0 

X0 

Etterspørsel 

Tilbud 

Kvantum 

Produsentene må betale 
stykkavgiften: for enhver 
konsumentpris tilbys 
mindre. t 

Pp 

Omsatt kvantum går ned 
Konsumentpris går opp 
Produsentpris går ned 

Hva om konsumentene må 
betale i stedet? 
For enhver pris får de 
mindre varer. 

Xt 

Samme effekt! 

Pk = Pk +t 



Overveltning: Hvem belastes?  

• Produsenter eller konsumenter? 
• Avhenger ikke av hvem som pålegges avgift 
• Avhenger av helningen på kurvene 

– Tommelfingerregel: Den som er mest rigid (endrer 
atferd minst når pris endres) får svi mest 

– For detaljer: se notater fra ECON1210 



Skatt: hvem betaler? 

• Flat (perfekt elastisk) etterspørselskurve 
 Utsalgs-

pris 

P0 

X0 

Etterspørsel 

Tilbud 

Kvantum 

Produsentene tar hele 
belastningen 

t 

Pp 

Pk = Pk +t 
= 

Omsatt kvantum går ned 
Konsumentpris uendret 
Produsentpris går ned med t 

Xt 



Skatt: hvem betaler? 

• Flat (perfekt elastisk) tilbudskurve 
 Utsalgs-

pris 

P0 

X0 

Etterspørsel 

Tilbud 

Kvantum 

Konsumentene tar hele 
belastningen 

t 
Pp = 

Omsatt kvantum går ned 
Konsumentpris går opp 
Produsentpris er uendret 

Xt 

Pk = Pk +t 



Kort og lang sikt 
• På lang sikt: større fleksibilitet 

– Kan gjelder både produsenter og konsumenter 
• El-avgift 

– Kort sikt: el-etterspørsel lite fleksibel 
– Konsumentene belastes mye 
– Lang sikt: bytter ut varmesystemer 

• Bostøtte  
– Negativ avgift (subsidium): De minst fleksible får gevinsten 
– Kort sikt: Tilbud av boliger gitt 
– Utleierne får hele gevinsten 
– På lang sikt: Flere boliger bygges 



Overveltning og konkurranse 
• Analysen foran: antok frikonkurranse 

– Generelt: produsenter og konsumenter deler belastningen 
– Ekstremtilfellet: en part tar hele belastningen (aldri mer 

enn hele belastningen) 

• Monopolist: kan i noen tilfeller få mer enn full 
overveltning 
– Lineær etterspørselskurve: Produsent og konsument deler 

skattebelastningen 
– Krummet etterspørselskurve: konsumentprisen kan komme 

til å øke med mer enn skatten (se Stiglitz s. 489-501) 



Inntekts- og substitusjonseffekt av en avgift 
• Alle skatter påvirker atferd: blir fattigere 

– Inntektseffekt 

• Vridning: skyldes primært endring i relative priser 
– Substitusjonseffekt  
– Husk: Uten markedssvikt gir markedsprisene «riktige» 

signaler om ressursenes relative verdi -> effektivitet 

• Hvilke skatter/avgifter gir minst vridning? 
– Hvor stor er substitusjonseffekten? 

• Tommelfingerregel: Det som er mest rigid (vanskelig 
å unngå skatten) gir minst vridning 



• Uten skatt: Mat F1, annet konsum C1 
• Avgift på annet konsum enn mat: Ny budsjettlinje 
• Inntektseffekten: Hva hvis U2 ble nådd via lumpsumskatt? 

– Parallellforskyvning av budsjettet: redusert inntekt, samme priser 
– Her: Inntekt ned -> mindre av begge goder: (M1, C1) til (Mi, Ci) 

• Substitusjonseffekten: endring pga ny helning (prisforhold) 
          - Anent konsum dyrere: mer mat, mindre annet [(Mi, Ci) til (F2, C2)] 

U1 

U2 

mat 

Annet 
konsum 

M1 

C1 

M2  Mi  

C2 
Ci 



Skatt: inntekts- og substitusjonseffekter 

• Substitusjonseffektens størrelse: hvor gode 
erstatninger (substitutter) finnes til det skattlagte 
godet? 
– Se på krumningen av indifferenskurvene 
– Flate indifferenskurver:  lett å erstatte 
– Krumme indifferenskurver: vanskelig å erstatte 
– Jo flatere indifferenskurver, jo større substitusjonseffekt 
– Husk tommelfingerregelen: Det som er mest rigid gir minst 

vridning 



• L-formede indifferenskurver: Ingen substitusjonsmulighet 
• Avgift t per kr konsum: Ny budsjettlinje 
• Inntektseffekten: Hva hvis U2 ble nådd via lumpsumskatt? 

– Parallellforskyvning av budsjettet: redusert inntekt, samme priser 
• Substitusjonseffekten: endring pga ny helning (prisforhold) 

           

U1 
U2 

høyresko 

Venstre-
sko 

M1 

C1 

M2  
Mi  

C2 Ci 



Dødvektstap 

• Dødvektstapet ved vridende skatt: hvor mye 
mer penger ville en lumpsum-skatt innbrakt, 
gitt samme velferdseffekt?  



• Innfører avgift på ‘annet konsum’ – budsjettlinja vris 
• Skatteinntekt fra avgiften: vertikal avstand gammel-ny budsjettline 

– Kun konsum av mat: ingen skatteinntekt 
– Kun konsum av ‘annet’: stor skatteinntekt  
– Faktisk skatteinntekt: S = vertikal avstand gammel-ny budsjettline i NY 

TILPASNING (ved faktisk forbruk etter innført avgift) 
– Ved lumpsumskatt i stedet, samme nytteendring: Skatteinntekt L 

 
 

mat 

Annet 
konsum 

L 

S 

Dødvektstapet D = L - S  

Hvor mye mer penger 
ville en lumpsum-skatt 
innbrakt, gitt samme 
velferdseffekt? 



Dødvektstapet størrelse 

• Ingen substitusjonseffekt, intet dødvektstap 
– Jo større substitusjonsmuligheter, jo større dødvektstap 
– Sterkt krummet indifferenskurve -> lite dødvektstap 
– Mer rigiditet i konsumet, mindre vridning.  



Oppsummering: skatt og effektivitet 

• Lumpsumskatter finnes (nesten) ikke 
– Skatter vil være vridende (eller korrigerende) 
– Spørsmålet er hvor mye 

• Hvem som belastes: ikke nødvendigvis den som 
formelt sett betaler 

• Vridningen størst hvis lett å tilpasse seg 
– Taler for beskatning av goder man «må» ha  
– Kan stride mot fordelingsmål 

• I praksis: må avveie fordeling og effektivitet 
– Men: bør i hvert fall unngå ineffektivitet med 

uønskede fordelingseffekter! 



Neste gang 

• Den nordiske modellen 
• Gjesteforeleser: Kalle Moene 
Pensum:  
• Moene (2013) 
 
Ny FAFO-rapport om den nordiske modellen: 
http://www.fafo.no/pub/rapp/20393/index.html 
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