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Oppgave 1 
 
Exercise 6.7, s. 152 i Hendrikses bok. 
 
 
Oppgave 2 
 
To land krangler om valg av standard. Land A foretrekker standard I, mens B foretrekker 
standard  II. For begge land er det imidlertid aller viktigst at de kommer fram til en felles 
standard, dvs A vil heller at de begge velger II en at de har hver sin standard og B vil 
heller at de begge velger I enn at de har hver sin standard. 

(a) Sett tall på landenes gevinst av de ulike utfallene i tråd med beskrivelsen ovenfor, 
og sett opp spillet i en spillmatrise. 

(b) Finn Nash-likevekten(e) i spillet når landene velger standard simultant. Spiller det 
noen rolle for utfallet om land A kan velge før B? 

 
 
Oppgave 3 
 
Coase-teoremet sier at en kan oppnå effektiv utnyttelse av ressurser ved hjelp av 
veldefinert eiendomsrett (som håndheves) og effektive forhandlinger.  Spørsmålet i denne 
oppgaven er hva som menes med veldefinert eiendomsrett.   
 
Mange land tillater selskaper i privat sektor å utnytte naturressurser som i utgangspunktet 
eies av samfunnet ved staten.  Selskapene får konsesjon til å utnytte ressursene i en lang, 
men begrenset periode, f.eks. 50 år eller 60 år.  Dette gjelder bl.a. danske olje- og 
gassressurser og norske vannkraftressurser.  Spørsmålet er hva som skal til for at 
ressursene blir utnyttet effektivt mot slutten av konsesjonsperioden. 
 
(a) Effektiv utnyttelse av ressurser kan ha med selve naturressursene å gjøre, eller med de 
anleggene (bygninger, plattformer m.m.) som bygges for å utnytte dem.  Drøft hva som 
skal til for at selskapene vil vedlikeholde anleggene på en fornuftig måte når utløpet av 
konsesjonsperioden nærmer seg.  Sammenlikn med hvordan et selskap ville vedlikeholde 
hvis det disponerte naturressursene og anleggene uavbrutt.  Er det mulig å definere 
eiendomsrett (og erstatning ved overtakelse av eiendomsrett ved opphør av konsesjonen) 
på en slik måte at den som har tidsavgrenset konsesjon, vil vedlikeholde anleggene som 
om konsesjonen ikke tok slutt?  Begrunn svaret. 
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(b) Drøft det samme når det gjelder utnyttelsen av selve naturressursen.  For vannkraft 
kan du gå ut fra, som en forenkling, at alle beslutninger om investering, drift og 
vedlikehold blir truffet når konsesjonen starter, 50 år før den utløper.  For olje og gass er 
det annerledes: Gjennom hele perioden kan den som har konsesjon lete etter ressurser, 
kartlegge dem, utbygge felt, lære om reservoarenes egenskaper, og som regel gjøre en 
innsats for å opprettholde trykket i brønnene, f.eks. ved injeksjon av væske eller gass.  Er 
det mulig å definere eiendomsrett (og overtakelse av eiendomsrett ved opphør av 
konsesjonen) på en slik måte at den som har tidsavgrenset konsesjon, vil drive 
virksomheten som om konsesjonen ikke tok slutt?  Du kan lære mer om dette på s. 3-6 av 
 
http://www.ft.dk/img20031/udvbilag/lib4/20031_4434/20031_4434.pdf
 
Dette dokumentet handler om at den danske stat nettopp har inngått en avtale med 
selskapet A.P. Møller – Mærsk, som representerer gruppen DUC, om å forlenge deres 
konsesjon for olje- og gassutvinning.  Konsesjonen gjaldt opprinnelig fra 1962 – 2012, 
men er nå forlenget til 2042.  Hovedbegrunnelsen er hensynet til effektiv drift av 
områdene i perioden fra i dag til 2012, og på Spørsmål 50 fra Folketingets energipolitiske 
utvalg svarer ministeren på hvor mye en ville ha tapt hvis det ikke var inngått noen avtale 
om forlengelse. Vårt spørsmål er om det ville ha vært mulig å definere eiendomsrett og 
erstatning på en slik måte at driften hadde blitt effektiv fram mot 2012, selv om 
konsesjonen hadde utløpt da.  Begrunn svaret. 
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