
ECON1810 - INNLEVERINGSOPPGAVE 
 
Dato for utlevering: Mandag 14. mars 2011 
Dato for innlevering: Mandag 28. mars 2011, mellom kl 10:00 og 12:00 
Innleveringssted: Ekspedisjonskontoret, 12. etg. Eilert Sundts hus (SV bygget) 
 
Øvrig informasjon:  
• Oppgaven er frivillig 
• Denne oppgaven vil ikke bli gitt en tellende karakter. En evt. karakter er kun veiledende  
• Det er viktig at din innlevering blir levert innen fristen (se over). Oppgaver levert etter fristen 

vil ikke bli rettet.  
• Alle øvelsesoppgaver må leveres på innleveringsstedet som er angitt over. Du må ikke levere 

øvelsesoppgaven direkte til emnelæreren, seminarleder eller ved e-post. Dersom du ønsker å 
levere inn oppgaven før innleveringsfristen, bes du kontakte instituttets ekspedisjonskontor i 
12. etg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppgave 1 
 
En bedrift ønsker å ta opp lån i en bank. Det finnes to typer mulige lånekunder, G-typen har 
høy sannsynlighet for å betale tilbake lånet, mens D-typen har lav sannsynlighet. Banken kan 
ikke observere om lånesøkeren er av den ene eller andre typen.  
 

a) Hvordan kan dette presenteres som et prinsipal-agentproblem? Hvem er prinsipal, 
hvem er agent, og hva slags informasjonsproblem dreier dette seg om? 

b) Kredittrasjonering innebærer at det finnes bedrifter eller personer som ikke får ta opp 
lån selv om de er villige til å betale en høy rente. Kan du gi en forklaring på 
kredittrasjonering ved hjelp av denne modellen? 

 
Banken vil bare innvilge lån dersom banken tror at bedriften er en G-type. Banken vurderer 
flere tiltak for å få bedre informasjon, bl.a. å stille krav om sikkerhet og ta kontakt med et 
kredittvurderingsbyrå for å få informasjon om lånesøkerens betalingshistorikk. Banken vil 
også legge vekt på det inntrykket lånesøkeren skaper ved personlig kontakt med banken, f.eks 
om vedkommende er ordentlig kledd og har orden i papirer, og personens 
utdanningsbakgrunn, stilling osv. 
 

c) Forklar begrepene screening, selvseleksjon og signalisering. Bruk eksempelet over til 
å illustrere disse tre fenomenene. 

 
  



 
Oppgave 2 
 
En bedrift kan velge mellom to forskjellige prosjekter. Det ene prosjektet er produksjon av et 
luksusprodukt,  mens det andre prosjektet er produksjon av et lavpris produkt. Hvert produkt 
har forskjellig salgspotensiale avhengig av konjunkurene i økonomien. Sannsynligheten for 
oppsving i økonomien neste periode er 30%, mens sannsynligheten for fortsatt lav vekst er 
70%. Inntektene for de to prosjektene er gitt i tabellen under (i millioner NOK) 
 
 Oppsving Fortsatt lav vekst 
Luksus 100 0 
Lavpris 20 40 
 

a) Hva er forventet salgsinntekt i hvert prosjekt? Hvilket prosjekt virker mest risikofyllt?  
 
For å bli realisert er begge prosjektene avhengig av en investering på 25 millioner NOK. 
Bedriften kan velge mellom lån (f.eks fra en bank), eller egenkapital (f.eks fra en gruppe 
investorer).  
 

b) Hvilket prosjekt blir valgt hvis bedriften velger 100% egenkapital finansiering? 
c) Hvilket prosjekt blir valgt hvis bedriften velger 20% egenkapital finansiering, og 

resten (altså 80%) gjennom et lån? 
d) Forklar hvorfor bedriften velger forskjellige prosjekt avhengig av finansieringen. 

 
 
 
Oppgave 3 
 

a) Forklar hva som menes med risikoaversjon. 
b) Vis at nyttefunksjonen U(x) = √𝑥 innebærer risikoaversjon. Vis at U(x) = x, innebærer 

risikonøytralitet. (Hint: Du kan sette inn verdier for x og regne ut U(x). Er 
nyttegevinsten ved en ekstra krone avhengig av x? I så fall hvordan?) 

  
Du er risikoavers med nytte U(x) = √𝑥, og eier en bedrift som gir deg enten en inntekt x = 49 
eller x= 81. Begge utfall er like sannsynlige.  
 

c) Regn ut din nytte av å eie bedriften.  
d) Dersom du selger bedriften slipper du inntektsusikkerheten. Hvor stor må 

salgssummen være for at du skal være villig til å selge bedriften?  
e) Regn også ut forventet inntekt dersom du ikke selger bedriften. Hva er differansen 

mellom forventet inntekt som bedriftseier og salgssummen x uttrykk for? 
 
 
 


