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Eierskap  
 
• Coase: hvem som eier er irrelevant så lenge eierrettighetene er klart fordelt. 

 
o (men vi har allerede sett av informasjonsproblemer kan bryte Coase-teoremet) 

 
• Skal nå se nærmere på at optimal eierskapsstruktur avhenger av omstendighetene.  

 
o Ta for eksempel Hold-up-problemet. Eierskapsimplikasjoner? 
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Noen begreper 
• Rettigheter 

o Spesifikke  
o Residuale rettigheter  

 
• Residuale rettigheter er viktig 

o ved ikke-verifiserbarhet  
o og ved uforutsette hendelser 
o (dvs alt som ikke er dekket av kontrakt) 

 
• Hvem har residuale rettigheter? Eieren. 

o Altså: Hvis residuale rettigheter er viktig, er eierskapsstruktur viktig. 
o ..som igjen betyr at bedriftsstruktur er viktig. (jf. pensumartiklene) 

 
 
Hva kjennetegner en god eierskapsstruktur? 
• Eierskapsstrukturen bør optimalisere investeringene (og minimere ineffektiv adferd) 

og minimere risikokostnaden. 
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Kostnader ved selvstendig eide enheter  
 

 • Ex-post reforhandlingskostnader  
• transaksjonskostnader 
• tidsbruk i forhandlinger, sammenbrudd, etc.  
 

• Ex-ante reforhandlingskostnader  
• hold-up problemet  
• reduserte investeringer i relasjonsspesifikke prosjekter  

 
 
(Merk: Med transaksjonskostnader tenker vi (som regel) på transaksjonskostnader i 
markedet. Men blir de helt borte ved integrasjon?) 
 
Alternativet: Integrasjon… 
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Alternativet: Integrasjon 
 

 • Tre grunnleggende eierskapsstrukturer: (governance structure :) 
  
 • Nedstrøms integrasjon  

• Leverandør eier mottaker  
• forward integration  
 

 • Oppstrøms integrasjon  
• Mottaker eier leverandør  
• Backward integration  
 

 • Ingen integrasjon  
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Integrasjon vs. ingen integrasjon  
 

 • Spørsmålet er: Kjøpe eller lage selv? (Make or buy)  
• (outsourcing-debatten) 

 • Integrasjon: én eier  
 • Hva betyr det å eie?  
 • Ufullstendige kontrakter: Eieren bestemmer  

 o Bestemmelser i kontrakten: spesifikke rettigheter  
 o Andre bestemmelser: Residuale rettigheter  

 • residual rights  
 • selective intervention  

 • Eierskap betyr rett til å bestemme over det som ikke er avgjort i kontrakten.  
 
Konsekvenser av at én eier:  
 

 • Reforhandlinger: eieren bestemmer  
• Eieren har all forhandlingsmakt  
• Reduserte ex-post reforhandlingskostnader  

 • Relasjonsspesifikke investeringer  
• Eieren har økte incentiver til å investere  
• Den andre har svakere incentiver  
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Lønner det seg med integrasjon?  
 
Pluss:  

 • Reforhandlingene  
 • Eierens incentiver til relasjonsspesifikke investeringer  

 
Minus:  

 • Den andres incentiver til relasjonsspesifikke investeringer  



ECON 1810  – Vår 2007 – Henrik Borchgrevink – Forelesning 9  7

  
 

 
 
Hvor viktige de to ulike partenes investeringer er, bestemmer hvordan eierskapet bør 
være. 
 
Tommelfingerregel: Minimer antall hold-ups. 
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Noen spesielle eksempler/tilfeller: 
 
1) Bare den ene parten gjør relasjonsspesifikke investeringer  
Eksempel: Leverandør A skaper et bedre produkt for Mottaker B ved å lære seg om Bs 
spesielle behov, etc. Men B har ingen behov for å lære seg å bruke utstyr fra A.  
→ Det beste er at A eier også B.  
 
Generelt: Når bare den ene parten gjør relasjonsspesifikke investeringer, bør de to partene 
ha felles eier, med den investerende parten som eier.  
 
2) Incentivene til å gjøre relasjonsspesifikke investeringer svekkes veldig hos den som 
ikke eier, dersom virksomhetene integreres.  
Eksempel: Liten virksomhet, stor verdi knyttet til å kunne drive selvstendig.  
Det beste er ingen integrasjon.  
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Noen anvendelser:  
 

 1) Forsikringsagenter  
 - Hvem eier kundelistene?  
 - Krever det innsats å få til gjensalg?  
 - Livsforsikring vs reiseforsikring  

 2) Franchise-tagere  
 - hurtigmat  
 - bensinstasjoner  
  

 • Franchise – en mellomting mellom integrasjon og selvstendige aktører.  
 • Det store selskapet (burgerkjeden, oljeselskapet) beholder residuale rettigheter for 

mange deler av virksomheten.  
 • Hvem skal ha rett til å sette opp nye butikker?  

• I begynnelsen: franchisetageren  
• I modningsfasen: kjeden  

o I begynnelsen er franchisetagerens incentiver viktig for suksess.  
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 (anvendelser forts.) 
  
 3) Investor og bedriftsleder. (Gjeld vs egenkapital ) 

 
Investor bryr seg om  

 - inntekter  
 
Bedriftsleder bryr seg om  

 - inntekter, og  
 - privat nytte: frynser, verdi av å drive selv  

 
Oppstrøms integrasjon ikke mulig – bedriftsleder har ikke penger til å kjøpe opp Investor.  
 
Investor eier Bedrift vs. Bedriftsleder eier selv.  

 • Stor privat nytte → Best med Ingen integrasjon → Bedriftsleder eier selv  
 
Gjeld – nok en mellomting mellom integrasjon og selvstendige aktører.  

 • Eierskap, og dermed residuale rettigheter, er betinget av hvordan det går med 
bedriften  

 • Gjeld – en måte for bedriftslederen å beholde delvis kontroll, nemlig kontroll 
dersom det går godt.  
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Hendrikse, avsnitt 9.6, s. 270-277. Luksus-yachten 
 • Flere produksjonsenheter  

• To relasjonsspesifikke investeringer på leverandørsiden  
• Det er best at prinsessen eier yachten, selv om hun ikke har noen 

relasjonsspesifikk investering  
• Hvis den ene leverandøren eier, går det ut over den andres incentiver til å 

investere i det relasjonsspesifikke prosjektet. 
• Det finnes ikke andre mottakere enn prinsessen.  
 Prinsessen er en essensiell part; Ingen kan klare seg uten den essensielle parten.  
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Hart- artikkelen: 
• Økonomer har forbausende dårlig teori om bedrifter. 
• Presenterer fire teorier og en femte som han presenterer grundig og argumenterer 

for: 
1. Neoklassisk teori 

 Bedriften er et sett av produksjonsmuligheter. 
 Profittmaksimerende "svart boks". (ingenting om interne forhold) 

2. Prinsipal-agent-teori 
 Incentiver internt. 
 Men ingenting om optimal avgrensning av en bedrift. 

3. Transaksjonskostnadsteori 
 Internalisering reduserer transaksjonskostnadene. 

4. Samling av kontrakter ("Nexus of contracts") 
 En bedrift er bare en samling kontrakter. 

5. Teori basert på eierskapsrettigheter ("Property rights approach") 
 Fokuserer på fysisk kapital (ikke mennesker). 
 Residuale rettigheter over fysisk kapital er avgjørende. 
 Kontroll over menneskelig kapital gjennom kontroll over fysisk kapital. 
 Minimer antallet hold-ups! 
 Feks: komplementære kapitalvarer bør være eid sammen. 
 Har elementer av teori i)-iv), men bedre på nytte og kostnad av 

integrasjon. 



ECON 1810  – Vår 2007 – Henrik Borchgrevink – Forelesning 9  13

 
Holmström og Roberts’ artikkel: 
Interessant artikkel, men viktigst for oss, synes jeg, er side 80-83 (om Japan): 
• Langsiktige relasjoner som substitutt for eierskap. 
• Få underleverandører, men ofte mer enn én per dings som skal leveres. (konkurranse 

og pressmiddel) 
• Mer utkontraktering og samtidig mindre detaljerte kontrakter (enn i USA). 
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Leseveiledning, Hendrikse: 
9.1 – 9.3: Innledning til problemene med eierrettigheter. Siste del av 9.3 gir ikke så mye, 
det holder å lese side 248.  
9.4 er hold-up problemet når en av partene investerer. Sentralt stoff, men spilltre-figurene 
her er litt dårlige. Suppleres med forelesnings- og seminar-notater.  
9.5 Hold-up når begge parter kan gjøre relasjonsspesifikke investeringer. Verbal drøfting 
som skulle være grei å følge, og figure 9.16 gir en god illustrasjon. Fra side 259 og ut 
kapittel 9.5 er det masse anvendelser. Les til og med 265 og dropp resten. 
 9.6 er egentlig en ganske god illustrasjon - men det er altså ment som en illustrasjon på 
det grunnleggende problemet, ikke noe du skal huske til eksamen.  
Dropp 9.7  
9.8-9.9 leses  
Dropp appendix! 
 
Noen småting: 
• Quasi-surplus: meroverskuddet i denne transaksjonen 
• Hendrikse forutsetter at i markedsløsningen deles meroverskuddet 50:50. Vanlig 

forutsetning, men behøver slett ikke holde. Avhenger for eksempel av 
konkurranseforholdene. 


