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SØK2008 – Offentlig økonomi
Oppgavene teller 40 % (Oppgave 1), 20 % (Oppgave 2) og 40 % (Oppgave 3).

Oppgave 1
Betrakt to konsumenter A og B som har nytte over konsum av et kollektivt og et privat gode.
La G være mengden av det kollektive godet og Xi mengden av det private godet for konsument i,
i = A,B. Hver konsument har inntekt lik Mi, i = A,B. Konsumentenes nyttefunksjoner, Ui, i = A,B,
er gitt ved
Ui = Ln(Xi) + [βi/(1-βi)] Ln(G), i = A,B
hvor βi, i = A,B, er parametere (konstanter), og Ln er den naturlige logaritmen. Prisen per enhet av
gode X er PX, mens PG er (den fulle) prisen per enhet av gode G. Konsument A betaler en andel α
av den fulle prisen PG, mens konsument B betaler en andel lik (1-α).
a) Finn konsumentenes etterspørselsfunksjoner.
b) Finn skatteandelene, α og (1-α), og mengden etterspurt av det kollektive godet i
Lindahl-likevekten. Hvilken av konsumentene betaler høyest skatteandel?

c) Anta nå at nyttefunksjonen er kvasilineær og lik for begge konsumenter:
Ui = Xi + Ln(G), i = A,B. Vis at konsumentene betaler like skatteandeler i
Lindahl-likevekten i dette tilfellet.

Oppgave 2
Arbeidsgiveravgiften til folketrygden betraktes ofte som et viktig virkemiddel i
sysselsettingspolitikken. Forklar kort hvordan arbeidsgiveravgiften overveltes på arbeidsgivere
og arbeidstakere i arbeidsmarkedet.
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Oppgave 3
Betrakt en økonomi bestående av to individer A og B. Disse individene skal dele samlet inntekt i
økonomien som er gitt ved 200 kroner.
Nytten til A er gitt ved U A  I A
Nytten til B er gitt ved U B  0.5 I B

I A er individ As inntekt og I B er individ Bs inntekt.

a) Anta at inntekt allokeres likt mellom individene. Finn individenes tilhørende nyttenivå.
b) Hvordan skal inntekten fordeles dersom det er ønskelig at individene har likt nyttenivå?
c) Bestem inntektsfordelingen som maksimerer sosial velferd i tilfellet med en additiv
utilitaristisk sosial velferdsfunksjon (individenes nytte vektes likt).
d) Anta nå at den sosiale velferdsfunksjonen er gitt ved W  U AU B . Finn den optimale
fordelingen av inntekt i dette tilfellet.
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