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Oppgave 1 
 

(a) Hva menes med at en kontrakt er ufullstendig? Gi noen eksempler på ufullstendighet i 
kontrakter, og diskuter i hvert eksempel hvordan ufullstendigheten oppstår. 

(b) Hva er hold-up problemet? Hvorfor er hold-up problemet mindre blant kullkraftverk i 
østlige deler av USA enn i vestlige deler? 

 
 
Oppgave 2 
 
Et konsulentfirma har hittil levert standard lederopplæringskurs for bedrifter, men vurderer nå 
å tilby spesialtilpassede opplegg for noen enkeltbedrifter. Spesialtilpasning krever at 
konsulentene setter seg grundig inn i bedriftens virksomhet før kurset utformes. Dette koster 
K kroner ekstra (for hver bedrift). Konsulentene kan ikke bruke spesialkunnskap om en 
bedrift i andre sammenhenger enn i kurs for akkurat denne bedriften, det vil si kunnskapen er 
ikke noe verd ellers i markedet. Det er ikke mulig for utenforstående å verifisere om 
opplegget er spesialtilpasset eller ikke. Når konsulentselskapet har utformet et kursopplegg, 
forhandler det med den aktuelle bedrift om prisen. Et spesialtilpasset kurs er verdt V kroner 
mer enn et generelt kurs for den enkelte bedrift.  
 

(a) Forklar med ord hvorfor situasjoner som den som er beskrevet ovenfor, kan lede til at 
samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter ikke gjennomføres. 

(b) Forklar hva som menes med at en investering er relasjonsspesifikk 
(c) I situasjonen ovenfor har vi forutsatt at investeringen (= spesialtilpasningen av kurset) 

er ikke-verifiserbar og relasjonsspesifikk. Forklar hvorfor begge betingelser må være 
oppfylt for at vi skal kunne få problem med underinvestering 

(d) Hva er betingelsen for at spesialtilpasning av kurs skal være samfunnsøkonomisk 
lønnsomt? 

(e) Hva er betingelsen for at konsulentene vil lage et spesialtilpasset kurs? 
(f) Lag et talleksempel selv hvor det er slik at et prosjekt som er samfunnsøkonomisk 

lønnsomt ikke blir gjennomført. 
(g) Drøft hvordan endring av eierforhold i noen tilfeller kan løse et hold-up problem. 

(Bruk gjerne eksemplet ovenfor i drøftingen.) 
 


