
Econ1810 seminar uke 16 vår 2009.  
 
 
Oppgave 1 
Anta at en prinsipal-agent-relasjon går over flere (minst to) perioder. Hvilke forhold kan da 
bli annerledes enn i én-periodemodellen?  
 
 
Oppgave 2 
Virksomheten i et aksjeselskap kan finansieres ved egenkapital (eierne skyter inn egne penger 
som aksjekapital) eller ved gjeld (en låner i banken).  

1) Hvordan fordeles tapet dersom aksjeselskapet går konkurs? 
2) Hvordan kan finansieringsform påvirke valg mellom investeringsprosjekter? 

Konkretiser gjerne med et eksempel.  
3) Drøft aksjonærenes (styrets) holdning til gjeldsfinansiering når det er en 

administrerende direktør som står for den daglige driften.  
4) Hvordan kan forholdene drøftet i #2 ovenfor påvirke betingelsene banken setter for å 

gi lån? 
5) Drøft ut fra det foregående samfunnsøkonomiske argumenter for og mot 

gjeldsfinansiering.  
 
 
Oppgave 3 

i) Hva menes med at informasjon kan observeres, men ikke verifiseres? Kan denne 
typen informasjon inkluderes i en håndhevbar kontrakt? 

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

 
 
Oppgave 4 
En trykkeribedrift skal bygge nye produksjonslokaler og ønsker en leveranse fra et 
byggefirma. Verdien av leveransen er 400 for trykkeriet. For byggefirmaet vil kostnaden ved 
å produsere varene være 320. Dersom trykkeriet ikke kjøper varene, er verdien av 
produksjonen 320 – M for byggefirmaet.  
 

a) Hva er den samfunnsøkonomiske verdien av prosjektet? 
b) Hva er en relasjonsspesifikk investering? Bruk eksempelet.  
c) De to partene er enige om å dele likt overskuddet ved transaksjonen. Hvor mye må 

trykkeribedriften da betale for leveransen?  
d) Gjør greie for hold-up-problemet. Hva er ex ante-kostnaden ved hold-up i tilfelle i)-iii) 

nedenfor? Du kan gå ut frå at de to partene deler forhandlingssummene likt mellom 
seg.  

i) M = 20? 
ii) M = 70? 
iii) M = 160? 



 
e) Å slå sammen selskapene innebærer en administrasjonskostnad. Gå nå ut frå at M = 

100. Vil du anbefale at selskapene slår seg sammen i følgende tilfeller? 
 

i) Det er mulig å skrive fullstendige kontrakter.   
ii) Det er ikke mulig å skrive fullstendige kontrakter, og 

administrasjonskostnaden er 60.  
Grunngi svaret. 
 

f) Hva ville du svare under punkt e) viss M=70? Grunngi svaret. 
 

 
 

 
 
 
  


