
Utsatt eksamen ECON1220 høst 2017 

Oppgave 1 (teller 20 %) 

Statens lånekasse gir stipend og lån til utdanning til norske studenter.  

(a) (10 %) Nevn underliggende markedssvikt som kan være relevante som begrunnelse for 

lånekassen. Forklar markedssviktene, samt hvorfor de er relevant i dette tilfellet.  

Svar: Særlig relevante markedssvikt vil være asymmetrisk informasjon i lånemarkedet og positive 

eksternaliteter ved en utdannet befolkning.  

Def. Asymmetrisk informasjon: én av partene i en transaksjon vet mer enn andre 

 Asymmetrisk info før kontrakt inngås. (F.eks.: Bare jeg kjenner min type.)  

 Asymmetrisk info etter at kontrakt er inngått. (F.eks.: Bare jeg kan observere min atferd.) 
 
I dette tilfellet: En bank vet ikke hvilken «type» studenten er, altså en god eller dårlig betaler. Utlåner 
kan dermed være redde for å ikke få tilbakebetalt lånet. En løsning kan være å kreve pant (i en 
eiendel) for å låne ut penger. Problem: Studenter har ofte få eiendeler. Dersom banken ikke kan ta 
pant i eiendeler, må de som regel øke renten (prisen for å låne penger) slik at den reflekterer det 
faktum at mange lån ikke blir tilbakebetalt. Dette kan i seg selv føre til at andel som ikke 
tilbakebetaler øker. Forklaring: De som vet at de uansett vil tilbakebetale lånet (lavrisikogruppe) vil 
ikke ønske å låne penger til den høye prisen. De som vet at de mest sannsynlig ikke vil klare å 
tilbakebetale lånet (høyrisikogruppe) vil ikke bry seg så mye om rentesatsen. Dersom banken hever 
renten vil de dermed kunne sitte igjen med de «dårlige» kundene, altså de som har høyest risiko for å 
ikke tilbakebetale lånet. Man sitter altså igjen med et uheldig utvalg. I ytterste konsekvens kan 
markedet for studentlån forsvinne helt, da renten blir for høy til at noen har råd til lånet. En løsning er 
at myndighetene tar riskoen, og sørger for et lånetilbud som dekker alle studenter (unngår uheldig 
utvalg). 
 
Positive eksternaliteter: en betegnelse på samfunnsøkonomiske gevinster ved produksjon eller 
konsum som enkeltaktører ikke blir godskrevet økonomisk for i markedet, og derfor ikke tar hensyn 
til. Andre definisjoner: En positiv eksternalitet oppstår når økonomiske aktører påvirker hverandre 
positivt uten at det fanges opp i et marked (gjennom priser). Positive eksternaliteter medfører at 
privat nytte ikke avspeiler sosial nytte.   
 
Et uregulert marked vil gi for lite av aktiviteten som genererer positive eksternaliteter (ettersom 
privat nytte < samfunnets nytte). 
 
I dette tilfellet: Utover en betydelig privat gevinst ved utdanning, vil samfunnet som helhet kunne dra 
nytte av en utdannet befolkning. En utdannet befolkning kan blant annet være bra for økonomisk 
vekst (mer produktive – merk at hvis hele fordelen går til den enkelte ansatte som økt lønn, er 
virkningen blitt internalisert, men det kan f.eks. dreie seg om bedre samhandling) og bra for 
demokratiet (en opplyst befolkning). Ved å legge til rette for utdanning ved tilgang til lånemarked og 
lave rentesatser, vil flere kunne ta utdanning. Dette retter opp noe av «underproduksjonen». 

 

(b) (10 %) Nevn andre grunner (utenom markedssvikt) som kan være relevante som begrunnelse 

for lånekassen. Begrunn svaret. 

Svar: Fordelingshensyn/like muligheter er et viktig hensyn som ligger til grunn for lånekassen. Ved et 

privat lånemarked vil fattige studenter kunne bli ekskludert fra å ta opp lån (har få eller ingen 



eiendeler banken kan ta pant i). Dette kan føre til at de ikke tar utdannelse, evt. jobber mye ved siden 

av studiene – noe som kan gå ut over skoleprestasjonene.  

Formyndergode/nåtidsskjevhet: Individenes viljestyrkeproblemer/manglende evne til å følge egne 

planer fremover i tid kan gjøre at myndighetene vil legge til rette for at individ velger å ta utdanning.  

Begrunnelsen er altså ikke her at utdanning f.eks. skaper positive ringvirkninger for samfunnet, men 

at det enkelte individ ikke har viljestyrke til å gjennomføre en lang og krevende utdanning uten støtte. 

Myndighetene ønsker derfor å påvirke/støtte den enkeltes investering i utdanning for å avhjelpe 

problemene som følger av begrenset viljestyrke. En liknende begrunnelse – om enn mindre anerkjent 

blant økonomer – er den klassiske formyndertankegangen, altså at myndighetene må gripe inn fordi 

individene ikke alltid forstår sitt eget beste. 

Oppgave 2 (teller 30%)    

(a) (10%) Hva menes med perfekt frikonkurranse? 

En tenkt situasjon uten markedssvikt, der markedet fungerer til alles beste og ikke er til ulempe for 

noen. Fra forelesning 1, H2017:  

«Fravær av  

1. Markedsmakt (alle tar prisene for gitt)  

2. Fellesgoder (alt kan stykkes opp og selges)  

3. Eksternaliteter (ingen påvirkning uten kontrakt)   

4. Manglende markeder (alt kan handles)  

5. Asymmetrisk informasjon (alle vet det samme)   

(Stiglitz & Rosengard: arbeidsløshet, inflasjon, ulikevekt)» 

 

Merk at det finnes mange ulike måter å sette opp listen over markedssvikt, og det gjøres da også 

ulikt av ulike forfattere. For eksempel: hovedgrunnene til at fellesgoder gir markedssvikt, er at de kan 

føre til eksterne effekter og manglende markeder – så kanskje kunne vi ha droppet fellesgoder fra 

listen, hvis eksterne effekter og manglende markeder var med. Å benevne «arbeidsløshet, inflasjon 

og ulikevekt» som markedssvikt, slik det gjøres i læreboka, er imidlertid ikke vanlig.  

 
 

(b) (10%) «Det første velferdsteoremet» sier at en perfekt frikonkurranselikevekt er Pareto-

effektiv. Diskuter i) hva dette betyr, og ii) hvorfor det må være slik.   

i) Likevekt i et marked uten markedssvikt er Paretooptimal/effektiv, dvs. at ingen kan få det bedre 

uten at andre får det verre. ii) (Her er et svar som indikerer omtrentlig forståelse tilstrekkelig, det 

forventes intet bevis el.l.) I en perfekt frikonkurransesituasjon har ingen makt over hverandre, og 

ingen kan lure hverandre. Fri adgang til å bytte/handle vil da sørge for å uttømme alle muligheter for 

gjensidig fordelaktige endringer av ressursallokeringen, slik at resultatet blir Paretoeffektivt. (Noen 

studenter vil kanskje bruke byttebokser her – ikke gjennomgått i forelesning, men omtalt i boka.) Det 

kan evt. påpekes at i et frikonkurransemarked vil tilbudskurven reflektere marginalkostnader, mens 

etterspørselskurven reflekterer betalingsvillighet, som i sin tur reflekterer relativ marginalnytte 

(studentene har ikke nødvendigvis noen god kjennskap til begrepet «marginal substitusjonsbrøk»). I 

markedslikevekt vil derfor (relativ) marginal nytte være lik marginalkostnaden, og godenes verdi blir 

lik betraktet fra kostnads- og nyttesiden.  



(c) (10%) Hva menes med i) en vridende skatt? ii) en korrigerende skatt? iii) en lumpsum-

skatt? Gi minst ett eksempel for hver av punktene i) – iii).    

Vridende skatt: Endrer relative priser og gir dermed insentiv til endret atferd, uten at dette korrigerer 

for noen markedssvikt. Atferdsendringene vil dermed gi effektivitetstap. Et eksempel er en skatt på 

arbeid, som vil gjøre fritid billigere relativt til konsum, og slik vri relative «priser». (En skatts 

vridningseffekt dreier seg først og fremst om substitusjonseffekten, altså effekten av endringen i 

relative priser isolert sett. Inntektseffekten, altså påvirkningen på atferd ved at skatten gjør oss 

fattigere og derfor f.eks. kanskje ønsker å jobbe mer, eller generelt velge mindre luksuriøse varer, 

regnes ikke som en vridningseffekt.)  

Korrigerende skatt: Korrigerer for markedssvikt, endrer relative priser i ønsket retning. Gir insentiv til 

endret atferd, og dette vil da gi en effektivitetsgevinst. Et eksempel er en miljøavgift, for eksempel 

CO2-avgift, som er ment å få aktørene til å internalisere den eksterne miljøskaden de påfører andre.   

Lumpsum-skatt: Skatt uten vridende eller korrigerende effekt: endrer ikke relative priser, endrer ikke 

insentivene. Det finnes ikke mange rene lumpsum-skatter (ikke behovsprøvd barnetrygd ligger nær, 

men gir insentiv til å få flere barn). Et eksempel er likevel en «koppskatt»: et skattebeløp per person 

som alle (evt. alle i en bestemt aldersgruppe) må betale, uansett skatteevne.    

Disse begrepene må forøvrig forstås på bakgrunn av resultatene diskutert i 2a og 2b: dersom det ikke 

var markedssvikt, ville prisene reflektert godenes verdi både fra nytte- og kostnadssiden. Å endre 

prisene ved skattlegging ville derfor forstyrret prisenes signaler til markedsaktørene om godenes 

verdi.   

Oppgave 3 (25%) Diskuter fagøkonomiske argumenter for og mot behovsprøving av barnetrygden.  

Fordeler med behovsprøving:  

Målrettet dersom fattigdomsbekjempelse er målet.  

Universell barnetrygd er dyrt («fra alle til alle»), og krever dermed skattefinansiering av et høyt 

beløp. Fordi skattefinansiering typisk gir vridningseffekter, vil et behov for høy skattefinansiering 

svekke effektiviteten i økonomien.  

 

Ulemper med behovsprøving: 

Hvis målsettingen med politikken ikke primært er fattigdomsreduksjon, men støtte til barnefamilier 

mer generelt, er universell barnetrygd mer målrettet. 

Behovsprøvd trygd skaper vridningseffekter (i seg selv, ikke bare via skattefinansieringen), fordi 

mottakerne vil ha insentiver til å holde seg under/tilpasse seg behovsprøvingsgrensene.  Nøyaktig 

hvordan dette vil virke, avhenger av utformingen av behovsprøvingsreglene. Se forelesning 7 og 8, 

ECON1220 H2017 

(https://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1220/h17/timeplan/forelesning7-skatt.pdf, 

https://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1220/h17/timeplan/forelesning8-kollektive-

besl.pdf), for utførlig drøfting av dette vhja figurer. Typisk vil vi ikke få vridningseffekter for alle 

individer, bare for individer som har preferanser som er slik at de uten behovsprøving ville ha 

tilpasset seg i nærheten av behovsprøvingsgrensene, og som får insentiver  til å justere tilpasningen 

for å få mest mulig støtte. 

Unversell barnetrygd er derfor mindre vridende i seg selv (likner lumpsum-overføring), og skaper ikke 

«fattigdomsfeller» (innelåsing i situasjon med lav arbeidsdeltakelse). Universell barnetrygd er også 

https://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1220/h17/timeplan/forelesning7-skatt.pdf
https://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1220/h17/timeplan/forelesning8-kollektive-besl.pdf
https://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1220/h17/timeplan/forelesning8-kollektive-besl.pdf


enkel og billig å administrere, og folk slipper «å stå med lua i hånda» og bevise at de er verdige 

mottakere. 

 

Oppgave 4 (teller 25%)    

a) (teller 15%) Hva menes med «den nordiske modellen»? Forklar.    

Noen sentrale trekk er generøse velferdsordninger, sammenpresset lønnsstruktur (liten ulikhet FØR 

skatt og overføringer), sterke arbeidslivsorganisasjoner både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, 

og aktivt samarbeid mellom myndigheter og partene i arbeidslivet. Også relativt åpne, sterkt 

konkurranseutsatte økonomier. Høy produktivitet, høy tillit. På s. 64 oppsummerer Dølvik (2013, 

pensum) på følgende måte: Nøkkelen til de(n) nordiske modellen(e)s evne til til å kombinere 

effektivitet og likhet i små, åpne økonomien har ligget i a) Tette koblinger og koordinering mellom de 

institusjonelle aktørene i arbeidsmarkedet (fag- og arbeidsgiverforeninger), velferdsstaten og den 

økonomiske politikken, noe Dølvik mener har gitt jevnbyrdige maktforhold, gjensidig læring, 

samordnet problemløsning og gode samarbeidsforhold på arbeidsplassene, og b) bred mobilisering 

av arbeidskraft og kompetanse gjennom langsiktig investering i utdanning og sosiale ordninger.   

Ulik vektlegging på de enkelte elementene bør aksepteres. Velferdsordninger og et organisert 

arbeidsmarked med omfattende samarbeid mellom partene bør inngå i en fullgod beskrivelse. Det er 

også et pluss om studentene påpeker at de ulike elementene i stor grad ser ut til å støtte opp om 

hverandre, slik at systemet under ett ser ut til å utgjøre en slags god sirkel. 

b) (Teller 10%) Forklar hovedtrekkene i Jon Erik Dølviks «triangelmodell», som beskriver 

grunnpilarene i de tradisjonelle nordiske modellene. 

Fra forelesning 13 H2017: 

 

Se ellers Dølvik (2013, pensum). Fig. 1 på s. 47 viser det Dølvik kaller «grunnpillarene» i den nordiske 

modellen: 1) En makroøkonomisk politikk og næringspolitikk med vekt på full sysselsetting og 

stabilitet, 2) lønnsdannelse og arbeidsmarked: kollektive avtaler mellom brede, landsomfattende 

organisasjoner, «frontfagsmodellen» (altså at den industrien som er utsatt for internasjonal 



konkurranse forhandler om lønn først, og definerer rommet for lønnsøkninger også for andre 

grupper), og forhandlinger og kontakt mellom partene på både lokalt og sentralt nivå; 3) velferdsstat, 

inntektssikring, gratis tjenester og utdanning, og en aktiv arbeidsmarkedspolitikk (med vekt på 

kompetanseøkning).   


