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SØK3007 – Skatt, beslutningsatferd og økonomisk politikk
Eksamen består av fire oppgaver som alle skal besvares. Ved sensuren vil de fire oppgavene telle 25
prosent hver.

Oppgave 1
Tre individer konsumerer et kollektivt gode. De tre individenes etterspørselsfunksjoner er:
P 1 = 50 – G
P 2 = 110 – G
P 3 = 150 – G
hvor G er antall enheter av det kollektive godet, og P i , i=1,3, er prisen på godet.
Gjennomsnittskostnaden ved produksjon av godet er konstant og lik 190.
a) Hva er samfunnsøkonomisk optimal produksjon av det kollektive godet?

b) Forklar hvordan gratispassasjer problemet kan gjøre at godet ikke blir produsert.

c) Anta nå at godet ikke blir produsert i det hele tatt. Hvilket samfunnsøkonomisk tap medfører
dette sammenlignet med optimal produksjon av godet?

Oppgave 2
Pendlerne i en storby må ta stilling til om de vil bruke bil eller tog til jobben. Togreisen tar 70
minutter. Reisetiden med bil er C(x) = 20 + 60x, hvor x er andel pendlere som kjører bil.
a) Tegn en figur som viser reisetid for de to transportalternativene som en funksjon av andel bilpendlere.
b) Hvilken andel bilpendlere, x, er det som minimerer total reisetid? Hva blir da gjennomsnittlig
reisetid per pendler?
c) Anta så at alle fritt velger reisealternativ og søker å minimere egen reisetid. Hva blir nå andel
som velger bil, og gjennomsnittlig reisetid?

Oppgave 3
Betrakt et probablistisk rent-seeking spill hvor n spillere konkurrerer om en premie P. Finn et uttrykk
for hvor mye ressurser den enkelte spiller vil bruke på rent-seeking. Hvordan vil en økning i antall
spillere påvirke den enkelte spillers ressursbruk og samlet ressursbruk for alle spillere?

Oppgave 4
Analyser hvordan indirekte skatter bør utformes ut fra hensynet til økonomisk effektivitet.

