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ECON 1210: Oppgaver til forelesningen 30.04.04 
 
Tema: Spillteori 
 
Oppgave 1 
 
(a) Anta at to produsenter av en homogen vare har valget mellom å samarbeide eller 

konkurrere. Anta videre at produsentene må bestemme sine strategivalg 
simultant, og at de begge har full informasjon om konsekvensene av alle 
strategikombinasjoner for begge parter. Begge aktørene har som målfunksjon å 
maksimere eget utfall, som i tabellene nedenfor er angitt ved 21 /ππ  for hhv. aktør 
1 og 2 avhengig av ulike strategivalg. Identifiser eventuelle dominante strategier 
for hver av aktørene i spillene nedenfor, og finn alle eksisterende Nash-
likevekter. 

 
 
 Spill 1 
  Aktør 2    

 21 /ππ  Samarbeid Konkurrere 
Aktør 1 Samarbeid 10/10  15/2  
 Konkurrere 2/15  5/5  

   
 
 Spill 2 
  Aktør 2    

 21 /ππ  Samarbeid Konkurrere 
Aktør 1 Samarbeid 10/15  20/5  
 Konkurrere 6/12  9/8  

   
 
 Spill 3 
  Aktør 2    

 21 /ππ  Samarbeid Konkurrere 
Aktør 1 Samarbeid 12/10  15/8  
 Konkurrere 9/14  6/5  

 
 
 
(b) Ta utgangspunkt i spill 3 ovenfor, men anta nå at spillet gjennomføres ved 

sekvensielle trekk. Sett opp spillet på ekstensiv form (dvs. ved hjelp av 
beslutningstrær), og forklar hvordan eventuelle Nash-likevekter etableres. 
Analyser om trekkrekkefølgen er av betydning for hvilke Nash-likevekter som 
eventuelt realiseres, og om aktørene har eventuelle fordeler av å treffe sine 
strategivalg først eller sist. Gi til slutt mulige eksempler på situasjoner der det kan 



være en fordel å velge strategi først, og deretter situasjoner der det kan være en 
fordel å velge sist. 

 
 
 
Oppgave 21 
 

 Anta at velferdsnivået til to land  blant annet avhenger av omfanget av bilkjøring i 
hvert av de to landene, slik spillmatrisen under viser. Utfallet (velferdsnivået) til land 
A er gitt ved AW , og tilsvarende er BW utfallet (velferdsnivået) til land B. Begge 
landene har valget mellom strategiene ”lite (L)” eller ”mye (M)” bilkjøring. Anta at 
landene må bestemme sine strategivalg simultant, og at de begge har full informasjon 
om konsekvensene av alle strategikombinasjoner for begge parter. Begge landene har 
som målfunksjon å maksimere eget utfall, som i tabellen er angitt ved BA WW /  for 
henholdsvis land A og B avhengig av ulike strategivalg. Identifiser eventuelle 
dominante strategier for hvert av landene. Vis og forklar at  Nash-likevekten er gitt 
ved (M, M). Forklar hvorfor denne  likevekten ikke er Pareto-optimal, og foreslå 
mulige tiltak landene kan gjennomføre for å realisere en Pareto-optimal løsning.   
  

 
   
  Land B    

 /A BW W  Lite (L) Mye (M) 
Land A Lite (L) 100 /100  25 /150  
 Mye (M) 150 / 25  50 / 50  

 
 
 
 
 
Oppgave 32 
 
Hvert av de to landene A og B skal velge om det vil føre en proteksjonistisk eller en 
liberal handelspolitikk. En proteksjonistisk handelspolitikk (P) innebærer at landet har 
tollsatser eller kvantumsbegrensninger på import. En liberal handelspolitikk (L) 
innebærer at det ikke har slike begrensninger. Landene foretar sine valg simultant. 
Matrisen under viser velferden for hvert av de to landene for de fire ulike utfallene vi 
da kan få. Det første tallet er velferdsnivået til land A ( AW ) og det andre tallet er 
velferdsnivået til land B ( BW ). Begge landene har full informasjon om konsekvensene 
av alle mulige utfall for begge landene, det vil si hvert land kjenner spillmatrisen 
under.  
 

 
   

                                                 
1 Denne oppgaven svarer til oppgave 1 (c) eksamen ECON 1210 27.05.03. 
 
2 Denne oppgaven svarer til oppgave 2 (vekt 20%) eksamen ECON 1210 02.12.03. 
 



                  Land B    

 /A BW W  Liberal (L) Proteksjonisme (P) 
Land A Liberal (L) 25/25  30/10  
 Proteksjonisme (P) 10/30  15/15  

 
 
 
 
(a) Forklar hva som menes med en Nash-likevekt, og vis hva som blir Nash-

likevekten(e) i dette spillet. Er likevekten(e)  Pareto-optimale? 
  
  
(b) Ta utgangspunkt i spillet over, men anta nå at landene inngår en forpliktende 

avtale om å drive en liberal handelspolitikk. Det landet som eventuelt bryter 
avtalen må betale det andre landet en bot av størrelse ”b”. Forklar hvor stor 
denne boten må være for at avtalen om frihandel ikke skal brytes. 

 


