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OVERSIKT OG SAMMENDRAG 

Det europeiske gassmarkedet er i all hovedsak kjennetegnet ved 

relativt få aktorer. Algerie, Nederland, Norge og Sovjet-Unioner. 

er de fire store produsentlandene, mens konsortiet på det 

europeiske fastlandet og British Gas Company utgjor de to storste 

kjoperne. Gassavtaler er gjenstand for omfattende bilaterale 

forhandl inger, og gass omsettes i henhold til kompliserte 

kontrakter som spesifiserer både pris og mengde. I god tid fer 

levering avtaler partane en mengde (pr. tidsenhet) som selger er 

forpliktet til å levere kjoper. Prisen på gassen er knyttet til 

prisen på konkurrerende energibærere, slik at prisen på gass 

stiger når prisen på olje og oljeprodukter oker. 

Flere av de sentrale forutsetningene under fullkommen kunkurranse 

er altså ikke oppfylt i det europeiske gassmarkedet. For det 

forste er det ikke rimelig å anta at alle aktorene er prisfaste 

kvantumstilpassere: Det er et begrenset antall store aktorer både 

på kjoper- og selgersiden. For det andre er transaksjonskostnad

ene som er knyttet til handel med naturgass store: I lang tid for 

levering av gass finner sted må det investeres i plattformer, 

rorledninger og distribusjons-system. Endelig hersker det 

usikkerhet om framtidige forhold uten at det eksisterer perfekte 

forsikringsmarkeder. 
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Den kompliserte markedsstrukturen stiller en overfor flere 

teoretiske utfordringer. Det ikke-fomybare aspektet ved natur

gass motiverer intertemporale analyser. Videre er det rimelig å 

anta at mange av aktørene i markedet er klar over sin markeds-

makt, og utnytter denne på en rasjonell måte. Endelig drar både 

dyr, og lite fleksibel, infrastruktur og manglende forsikrings-

markeder i retning av et felles ønske om bruk av langsiktige 

kontrakter for å redusere risiko. 

Jeg har ikke funnet det formålstjenelig å forsoke å stille opp én 

modell som pretenderer å ta vare på alle de viktigste aspektene 

ved det europeiske markedet for naturgass. Mitt utgangspunkt har 

vært å analysere enkelte forhold ved markedet isolert. Jeg har 

lagt vekt på å studere forhold som er viktige sett fra et norsk 

synspunkt. Nedenfor folger en kort drofting av sammenhengen 

mellom arbeidene og ulike aspekter ved det europeiske gassnar-

kedet. Deretter folger en mer utforlig beskrivelse av arbeidene. 

Arbeid nr. 1 og nr. 2 er basert på anvendelse av optimal kon-

trollteori, mens de ovrige arbeidene bygger på spill- og forhand-

lingsteori. Arbeid nr. 1 inneholder både teoretiske og empiriske 

bidrag. De ovrige arbeidene er teoretiske studier. 

I arbeid nr. 1 har jeg droftet betydningen av det ikke-fornybare 

aspektet ved naturgass ved å beregne et mål for den okoncr.iske 

knappheten av gass - ressursrenten for norsk naturgass. Min 

konklusjon er at denne renten er relativ lav. Dette motiverer en 

av forutsetningene i de ovrige arbeidene, nemlig å se bort fra 
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det ikke-fornybare aspektet ved naturgass. 

Arbeid nr. 2 er knyttet til den manglende eksistensen av perfekte 

forsikringsmarkeder. I denne studien er Pareto effektive gasskon-

trakter utledet for aktorer som opererer både på olje- og 

gassmarkedet. Hvis partene har risikoaversjon, skal prisen på 

gass være negativt korrelert med prisen på olje. Vi drafter også 

mulige årsaker til at en ikke observerer slike kontrakter. 

Den kompliserte markedsstrukturen har gitt opphav til mye 

diskusjon blant forskere på feltet om hvilke modeller som gir en 

adekvat beskrivelse av markedet. I litteraturen fins det flere 

konkurrerende modeller for det europeiske gassmarkedet. Ett 

eksempel er Mathiesen, Roland og Thonstad (1987) som innenfor en 

statisk modell drafter fastlegging av priser og mengder under tre 

alternative forutsetninger om markedsforhold, nemlig (i) alle 

aktorene er prisfaste kvantumstilpassere, (ii) produsentene 

velger mengde simultant mens kjoperne er prisfaste kvantumstil

passere (Cournot spill) og (iii) produsentane opptrer som en 

felles monopolist mens kjoperne er prisfaste kvantumstilpassere. 

En annen tilnærming tar utgangspunkt i at partene faktisk 

forhandler for kontraktsinngåelse. 

Forhandlingsaspektet ved norsk naturgass er behandlet i arbeid 

nr. 3 og arbeid nr. 4. I arbeid nr. 3 analyseres fastleggingen ?x\i 

priser og kvanta når ITorge eksporterer både gass (som i dag) og 

elektrisitet (begrenset eksport til Skandinavia i dag) og 

elektrisitet produseres både i vann- og gasskraftverk. Spesielt 
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drofter jeg forhandlingsrekkefolgens betydning for kontrakts-

vilkårene både når kjoper av gass og elektrisitet er samme aktor, 

og når Norge sslger gass og elektrisitet til to forskjellige 

aktorer. I arbeid nr. 4 drofter vi to alternative forhandlings-

modeller. I den ene modellen forhandler partene både om pris og 

kvantum, mens i den andre modellen fastlegger kjoper kvantum 

etter at prisforhandlingene har funnet sted. Den siste modellen 

kan reflektere gassforhandlinger der kjoper er et regulert 

distribusjonsselskap som er tvunget til å ta hensyr. til etter-

sporselen fra de endelige brukerne. 

Ettersom partene i gassmarkedet faktisk forhandler, virker det 

rimelig å forsøka å modellere markedet med utgangspunkt i formell 

f orhandlingsteo.ri . Hoel og Vislie (1987) og Vislie (1988) er 

andre eksempler f ra litteraturen om forhandl inger med utgangs

punkt i utnytting av naturgass. Det er imidlertid tvilsomt om 

mange arbeider i denne litteraturen heit har klart å fange opp 

viktige aspekt ved det europeiske gassmarkedet. Dette kan bl.a. 

skyldes at en forst og fremst har et godt grep om modellering av 

forhandlinger mellom én kjoper og én selger (under perfekt og 

fullstendig informasjon). God teori for forhandlinger med mer enn 

to aktorer er derimot en mangelvare. Med utgangspunkt i formell 

forhandlingsteori kan det f.eks. være vanskelig å forklare at 

gasskontrakter reforhandles over tid slik at gasspriser fra ulike 

kontrakter konvergerer mot ett nivå, se f.eks. Austvik (1936). 
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Den så langt ikke helt vellykede bruken av forhandlingsteori 

legitimerer bruk av teori, f.eks. oligopolteori, der selve 

forhandlingsaspektet ikke er til stede. Dette kan tolkes som oir. 

forhandlinger er et slor rundt aktcenes åtferd: Forhandlinger er 

uten betydning ved at hver variabel blir reelt fastlagt av en 

aktor alene. Oligopolteori kan dessuten ta vare på konkurr

anseaspektet mellom selgerne. 

I Arbeid nr. 5 drøftes ulike oligopolmodeller der pris er 

strategisk variabel (Bertrand spill). I forhold til det europe

iske gassmarkedet kan modellen forstås på folgende måte: Kjøper 

av gass onsker en konstant leveranse av naturgass i T perioder (T 

er eksogen). Selgerne kommer med tilbud som omfatter en fast 

leveranse og en pris. Hvis det eksisterer en entydig likevekt i 

det dynamiske spillet med et endelig antall perioder, er det 

velkjent at en kan betrakte spillet som et en-periode spill. Hver 

selger har en kostnadsfunksjon som viser totale (kapasitets- og 

drifts) kostnader pr. periode ved å levere en bestemt mengde i T 

perioder til kjøper. Når selger utvinner gass fra felt med ulik 

enhetskostnad, blir langtidsgrensekostnaden stigende, vi drafter 

dette spillet under alternative antakelser om trekkrekkefølge og 

mulighet for produksjonsbegrensning, dvs. om produsenten som 

setter lavest pris må forsyne hele markedsetterspørselen, eller 

om han kan velge hvor stor andel av etterspørselen han onsker å 

betjene. Jeg argumenterer for at frikonkurranseløsningen peker 

seg ut som en aktuell kandidat for likevekten i Bertrand spill 

vei simultan fastlegging av priser. 
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Ved evaluering av hvor godt Bertrand spill modellerer det 

europeiske gassmarkedet kan en ta utgangspunkt i hvilken grad 

modellene ivaretar essensielle trekk ved markedet. To viktige 

aspekt ved det europeiske gassmarkedet er beslutningsrekkefolgen 

og hvilke aktorer som deltar i de ulike beslutningene. Vi vet at 

prisformelen og den konstante gassmengden avtales samtidig, og 

for utbygging av bl.a. plattformer tar til. I Bertrand modellene 

fastlegges pris og kvantum samtidig, men en klar svakhet ved 

disse modellene er at det ikke diskrimineres mellom avtaleinn-

gåelse og produksjon. Videre foretar produsenten alle valg i 

modellen. Dette resultatet er en direkte konsekvens av forutset-

ningen om helt passive kjopere. En annen tilnærming for evaluer

ing av Bertrand spill er å sammenlikne faktisk utfall for priser, 

mengder og profitt med predikert utfall f ra empiriske modeller 

som er basert på Bertrand spill. Basert på en nesten allmenn 

oppfatning om at gassprodusentene i det europeiske markedet har 

ihvertfall litt "markedsmakt", dvs. markedsprisen er hoyere e.m 

prisen under fullkommen konkurranse, er det trolig at Bertrand 

spill med simultan prisfastsetting vil komme dårlig fra on slik 

test. 
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Arbeid n r . 1 f o k u s e r e r på de t ikke- fo rnybare a s p e k t e t ved 

naturgass: Både for samfunnet og for en pr ivat produsent er det 

en e k s t r a kostnad ved ressursutvinning utover kostnader son er 

knyt te t t i l utvinning og t ranspor t av na tur ressurser . Dette er en 

in te r tempora l a l ternat ivkostnad soir. avspei le r kostnaden knyttet 

t i l a t utvinning i dag går på bekostning av framtidig utvinning. 

Denne kostnaden, som ofte b l i r ka l t for Hotel l ing-renten e l l e r 

(den marginale) ressursrenten, skyldes for det førs te cisn rent 

fysiske knappheten av ressursen, og for det andre a t okt produk

sjon i dag v i l framskynde u t v i n n i n g fra dyrere f e l t derroir. 

r e s s u r s e n utvinnes fra f e l t med u l i k enhetskostnad og de b i l l -

i g s t e f e i t e n e u tv innes f o r s t . Res su r s r en t en v i l på e t h v e r t 

t i d s p u n k t angi verdien av å få én enhet t i l av ressursen (av 

samme kostnadsmessige type som den s i s t utvunnede enheten) på 

de t te t idspunkte t . 

Jeg har a n t a t t a t gass kan benyttes t i l t r e ul ike formål, nenlig 

t i l p r o d u k s j o n av e l e k t r i s i t e t , som produks jons fak to r t i l 

i n d u s t r i e l t formål og t i l eksport . Uansett bruksområde pålaper 

de t en kostnad knyttet t i l utvinning og t ranspor t av gass . Den 

l a n g s i k t i g e marginale u tv inn ingskos tnaden an tas å s t i g e med 

akkumulert produksjon. Marginalkostnaden for t ranspor t av gass 

t i l Norge kan være fo rsk je l l ig fra marginalkostnaden for t r an 

s p o r t av gass t i l u t l ande t , men begge kostnadene antas å vere 

uavhengig av t r anspor te r t volum. Ved gasskraftproduksjon påloper 

de t i t i l l e g g - e n kostnad k n y t t e t t i l omforming av g»ss t i l 

e l e k t r i s i t e t . E l e k t r i s i t e t , som hverken iroporteres e l l e r ekspor-
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teres, kan produseres både i gass- og vannkraftverk. 

Norsk eksport av gass fastlegges slik at eksportprof itten 

maksimeres. Norge opptrer som monopolist på eksportmarkedet, der 

det fins en attersporselskurve som er rettet mot norsk gass. 

Denne etterspørselskurven kan reflektere de endelige gassbruker-

nes betalingsvilligheter enten direkte, eller via et regulert 

distribusjonsselskap, se Hoel og Vislie (1987) og arbeid nr. 4. 

Innenlandsk bruk av gass og vannkraft fastlegges slik at Norge 

oppnår maksimal okonomisk effektivitet. Planleggingsproblomet er 

derfor: Velg baner for gass til elektrisitetsproduksjon, direkte 

innenlands bruk av gass, eksport av gass og utbygging av vsnn-

kraftsystemet slik at summen av nåverdien av eksportprcfitten og 

det innenlandske samfunnsøkonomiske overskuddet knyttet til 

utnytting av gassreservene og gjenværende vassdrag maksimeres. 

Planleggingsperioden er endelig. 

Det kan vises at dette leder til folgende betingelser for 

forvaltning av gassreserven og investeringspolitikk i vannkraft-

sektoren: 

1. Samlet innenlandsk bruk av gass skal fastlegges slik at 

marginal betalingsvillighet for gass blir lik summen av 

marginale kostnader knyttet til utvinning og transport av 

gass og ressursrente;! for gass. 
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2. Eksportert gassvolum skal fastlegges slik at grenseinntekten 

fra salg av gass på det utenlandske markedet blir lik summen 

av marginale kostnader knyttet til utvinning og transport av 

gass til utlandet og ressursrenten. 

3. Optimal utbygging av elektrisitetssystemet er kjennetegnet ved 

at langtidsgrensekostnaden for gasskraft er lik langtids-

grensekostnaden i vannkraftsystemet. 

I min referansebane er ressursrenten 12,6 ore pr. Sm 3 i 1990. 

Basert på antakelsen om at 1 Sm 3 gass gir 5 kWh elektrisitet ved 

produksjon av gasskraft, skal elektrisitetsprisen få et (ressurs) 

tillegg på 2,5 ore pr. kWh. 

For å teste robustheten av dette resultatet endret jeg verdiene 

på flere av de sentrale parametrene i modellen. I referansebanen 

er initial beholdning av gass 3000 mrd. Sm 3. Dette svarer til 

dagens kjente reserver. Når initial beholdning av gass er sterre 

enn 3570 mrd. Sm 3, blir ikke all gassen brukt opp i planleggings-

perioden. Da reduseres ressursrenten i 1990 fra 12,6 ore til 12,5 

ore. Dette betyr at det primært er knappheten av gass fra billige 

felt, og ikke den samlede gitte mengden av gass, som genererer en 

positiv ressursrente. Størrelsen på ressursrenten er derimot 

langt mer avhengig av nivået på kalkulasjonsrenten, sammenhengen 

mellom akkumulert produksjon og utvinningskostnad og vekstratene 

for realprisen på olje og nasjonalproduktet ute og hjemme. Et 

mulig yulv for ressursrenten i 1990 kan være ned mot 2 ore pr. 
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Sm 3. Dette gulvet er bl.a. basert på hoyere kalkulasjonsrente, 

lavere vekstrater og lavere marginale utvinningskostnader enn i 

referansebanen. 

Arbeid nr. 1 bygger på Farsund og Hoel (1988) ved at jeg antar at 

innenlandsk bruk av gass og eksportert mengde gass fastlegges sore 

angitt i dette arbeidet. Mine utvidelser i forhold til Farsund og 

Hoel (1988) er primært at jeg anslår ressursrenten for gass under 

alternative forutsetninger om verdiene på modellens parametere. 

Dette krever en eksplisitt dynamisk optimeringsmodell der jeg 

spesifiserer hvem som er innenlandske brukere av gass og tar 

direkte hensyn til at elektrisitet også produseres i vannkraftve

rk. En forkortet versjon av arbeid nr. 1 ble publisert i februar-

nummeret av Sosialokonomen. En engelsk versjon, med Michael Hoel 

som medforfatter, vil bli publisert i en bok om gassmarkedet med 

bidrag fra forskere ved SAF Oslo og Statistisk sentralbyrå. 

I arbeid nr. 2 droftes gasskontrakter fra et normativt synspunkt. 

Vi betrakter et land som selger både olje og gass (f.eks. Norge), 

og et land som kjaper både olje og gass. Begge landene er 

prisfaste kvantumstilpassere på det internasjonale oljeaarkedet. 

Som nevnt ovenfor må investeringer i infrastruktur foretas i god 

tid for levering av gass kan finne sted. Dette er modellert ved 

at selger må gjennomfare sine grunnlagsinvesteringer for prisen 

på olje er kjent. Prisformelen for gass avtales sar.tidig scir. 
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selger investerer i plattformer og transportsystem. Gasskontrak-

ten er en relasjon mellom prisen på gass og prisen på olje son 

maksimerer forventet nytte til én aktor, gitt at forventet nytte 

til den andre aktoren ikke skal være lavere enn et bestemt nivå. 

Vi viser at hvis begge landene har risikoaversjon er en slik 

kontrakt kjennetegnet ved at prisen på gass skal være lavere jo 

høyere prisen på olje ex. Dette resultatet kan forstås på 

følgende måte: Betrakt to aktorer som har risikoaversjon og som 

opererer på oljemarkedet. Den ene aktoren er netto-importer av 

olje, mens den andre aktøren er netto-eksportor av olje. Det bor 

være mulig å etablere en forsikringskontrakt mellom de to landene 

som for enhver oljepris angir hvor mange penger oljeselgeren 

enten skal gi til eller motta fra oljekjoperen. Hvis f.eks. 

oljeprisen blir "høy", skal oljeselgeren overføre penger til 

oljekjoperen. Når landene også handler med gass, kan prisen på 

gass erstatte pengeoverforingen. Prisen på gass skal derfor være 

lavere jo høyere prisen på olje er. Det kan vises at en slik 

gasskontrakt virker som en inntektsstabilisator mellom de to 

landene: Ved en oljeprisendring fordeles endringen i samlet 

inntekt til landene i forhold til landenes absolutte risikoaver

sjon. 

En kan selvsagt sperre om ikke et land kan beskytte seg mot 

oljepris-usikkerhet ved '.eks. å kjope opp bedrifter som går godt 

når oljeprisen er lav, eller ved investeringer på det internasjo

nale finansmarkedet. Vårt poeng er at landene faktisk kan bruke 

disse metodene for å redusere sin oljepris-usikkerhet, men p.g.a. 
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imperfeksjoner er minst ett av landene ikke risikonoytral i 

oljeprisen. Så lenge dette er tilfelle er det optimalt å binde 

prisen på gass negativt til prisen på olje. 

Det er viktig å ha klart for seg at gasskortrakten ovenfor 

fastlegger prisen på gass mellom to land. Dette betyr ikke at 

prisen på gass til de endelige brukerne skal være negativt 

korrelert med prisen på olje: Det folger direkte frs vår analyse 

at prisen på gass til de endelige brukerne skal være positivt 

korrelert med prisen på olje. Det er derfor en differanse mellorc 

prisen som import-landet betaler og prisen som de endelige 

gassbrukerne betaler. Denne differansen er positiv når oljeprisen 

er lav. Men dette betyr at med en effektiv gasskontrakt kan 

selskapet som kjoper gass oppleve perioder med negativ profitt. 

Indeksering av gass vil derfor bli foretrukket hvis selskapet er 

pålagt å alltid gå med overskudd, jf. diskusjonen nedenfor om 

incentiv korrekte kontrakter. 

Vi gir tre grunner til at en faktisk observerer indeksering av 

gassprisen. For det første kan dette skyldes at en kontrakt roa 

være incentiv korrekt: Etter at oljeprisen er kjent må begge 

aktorene ha incentiv til å gjennomføre handelen. Når oljeprisen 

er kjent, er kostnaden knyttet til utbygging av infrastrukturen 

sunk costs. Kostnadene ved gassproduksjon er da gitt som maksimur. 

av lopende kostnader knyttet til utvinning og transport og 

alternativkostnaden. Både selgers alternativkostnad og kjopers 

maksimale betalingsvillighet for gass kan være stigende i 

oljeprisen. I så fall vil ikke gasskontrakten spesfisere en 
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generell negativ sammenheng mellom de to prisene. 

For det andre kan partenes oljeprisforventninger være forskjell

ige. Hvis f.eks. kjøper tror på lavere oljepriser enn selger, 

drar dette i retning av indeksering av gass. Hvis derimot kjøper 

tror på høyere oljepriser enn selger, vil gasskontrakten helt 

sikkert spesifisere en negativ sammenheng mellom de to prisene. I 

Golombek og Hoel (1985) fins det en mer utfyllende drøfting av 

tilfellet med forskjellige forventninger om oljepris. 

Endelig kan kjøper av gass være et distribusjonsselskap som ikke 

kjøper olje. I motsetning til et import-land har et distribu

sjonsselskap ikke incentiv til å forsikre seg mot høye olje

priser: Høy oljepris genererer høy etterspørsel etter gass som i 

neste omgang innebærer stor profitt for selskapet. En nødvendig 

betingelse for indeksering er at distribusjonsselskapet er 

riskoaversj. 

Arbeid nr. 2 er publisert i Golombek m.fl. (1987), og kan 

betraktes som en anvendelse av teorien for optimal risikofor-

deling. Jeg kjenner ingen andre arbeider soit. drøfter tilsvarende 

problemstilling fra et normativt synspunkt. 

I arbeid nr. 3 tar jeg utgangspunkt i at Norge selger naturgass i 

internasjonale forhandlingsmarkeder. Først studerer jeg spillet 
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når Norge eksporterer naturgass og anvender gass innenlands til 

produksjon av gasskraft, jf. forutsetningen om anvendelser av 

gass i arbeid nr. 1. Norge forhandler med kjøper av gass om pris 

og eksportert mengde. Forhandlingene blir modellert ved bruk av 

dan generaliserte Nash forhandlingsløsning. Jeg argumenterer for 

at den eneste rimelige beslutningsrekkefølgen er at innenlandsk 

bruk av gass fastlegges i spillets siste runde: Hvis beslutnings-

rekkefalgen er motsatt har Norge incentiv til å endre innen-

landske bruk av gass etter at eksportkontrakten er ferdigfor-

handlet. Eksportprisen blir sammenliknet med innenlandsk pris på 

gass. Det vises at en ikke kan si noe generelt om hvilken pris 

som er hoyest. Eksportprisen er høyere enn innenlandsk gasspris 

hvis kjepers forhandlingsstyrke er "tilstrekkelig" lav, I.eks. 

lik null. 

Modellen blir så utvidet ved å ta hensyn til at Norge også kan 

eksportere elektrisitet. Elektrisitet produseres både i gamle og 

nye vannkraftverk, og i gasskraftverk. Jeg studerer spillet under 

to alternative forutsetninger om kjøpersiden: Kjøper av gass og 

elektrisitet er samme aktor og kjoper av gass og clektisitet er 

ikke samme aktør. I det første tilfellet er alle kvanta uavhengig 

av partenes forhandlingsstyrke og uavhengig av forhandlingsrekke-

følgen: Eksport av gass og elektrisitet og innenlandsk produksjon 

av elektrisitet er uavhengig av om gass forhandles før elektrisi

tet, eller om gass forhandles etter elektrisitet, eller om gass 

og elektrisitet forhandles samtidig. Partenes forhandlings-

gevinster er også uavhengig av forhandlingsrekkefelgen. Dette 

skyldes at Nash forhandlingsløsning er Pareto optimal samtidig 
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som kjøpers samlede utgifter til gass og elektrisitet nødvendig-

vis må være lik selgers inntekter fra eksportavtalene. 

Når kjoper av gass og elektrisitet ikke er samme akter er alle 

kvanta generelt avhengig av partenes forhandlingsstyrke i den 

siste forhandlingsrunden. Dette skyldes at samlet verdi som 

foreligger til fordeling i den første forhandlingsrunden avhenger 

av selgers (forventede) eksportinntekter i den neste runden. Når 

begge forhandlingene er kjennetegnet ved at én av partene har all 

forhandlingsstyrke, er selgers samlede gevinst fra spillet 

uavhengig av forhandlingsrekkefølgen. Tilfellet der alle parter 

har positiv forhandlingsstyrke ble studert ved numeriske eksemp-

ler. I alle eksemplene var kjøpernes forhandlingsgevinster 

avhengig av forhandlingsrekkefølgen, mens selgers forhandlings-

gevinst var uavhengig av forhandlingsrekkefølgen. 

Dette arbeidet kan betraktes som en alternativ tilnærming til ett 

av problemene i Førsund og Hoel (1988), nemlig modellering av 

norsk markedsmakt på de internasjonale energimarkedene. Arbeidet 

er dels en videreføring av én av problemstillingene i arbeid nr. 

4, og dels en videreføring av Vislie (1988). I forhold til arbeid 

nr. 4 antar jeg at Norge kan benytte varen til eksport (som i 

arbeid nr. 4) og til innenlandsk bruk. I forhold til Vislie 

(1988) har jeg for det første argumentert for at en bør anta at 

fastlegging av innenlandsk ressursbruk finner sted etter energi-

forhandlingene. Videre har jeg under dennp forutsetningen 

sammenliknet innenlandsk pris på gass og eksportprisen. For det 
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tredje har jeg utvidet modellen ved å studere eksport av både 

gass og elektrisitet. Den viktigste forskjellen er imidlertid at 

den siste utvidelsen gjer det mulig å drøfte betydningen av at 

kjøper av gass er den samme aktøren som kjøper av elektrisitet. 

I arbeid nr. 4 drøfter vi to alternative forhandlingsmodeller. I 

den første modellen forhandler kjøper og selger om pris og 

kvantum for en vare som kun selger verdsetter. I den andre 

modellen forhandler partene bare om pris. Kjøper fastlegger 

kvantum etter at prisforhandlingene er sluttført. Dette kan 

avspeile at kjøper av gass er et regulert distribusjonsselskap 

som ikke tillates å seige gass til de endelige brukerne til en 

langt hovere pris enn det selskapet seiv betalte for gassen: Når 

distribusjonsselskapet ikke tillates å drive prisdiskriminering 

(og all gass må videreselges) må selskapet ta direkte hensyn til 

etterspørselen fra de endelige brukerne. 

Kvantumsløsningen i de to modellene er forskjellige. Med unntak 

for visse etterspørselsfunksjoner er også prisene forskjellige. 

Endelig argumenterer vi for at prisen i den andre forhandlings-

modellene fastlegges ved en avveining mellom rettferdighet og 

effektivitet. 

Den første forhandlingsmodellen er den statiske versjonen av 

modellen i Hoel og Vislie (1987) . Jp^ kjenner ikke til andre 

arbeider som drøfter den andre forhandlingsmodellen. 
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Arbeid nr. 5 kan betraktes som en alternativ modellering av det 

europeiske gassmarkedet både i forhold til Førsund og Hoel 

(1988), og i forhold til arbeid nr. 3, se diskusjonen ovenfor. 

Jeg studerer først ulike Bertrand spill mellom to produsenter som 

produserer det samme produktet under ulike forutsetninger om 

mulighet til produksjonsbegrensning og trekkrekkefølge. Begge 

produsentene har stigende grensekostnader (men ingen kapasitets-

skranke) . Hvis aktorene ikke har anledning til å begrense solgt 

kvantum, eksisterer det uendelig mange ikke-kooperative likevek

ter ved simultan fastlegging av prisene. Disse likevektene svarer 

til et prisbelte rundt frikonkurranseprisen. Ved sekvensiell 

prisfastsetting fins det en ikke-kooperativ likevekt. Denne 

likevekten svarer til at varen omsettes til den priser innenfor 

prisbeltet som ligger nænnest monopolprisen med de to produsent

ene som monopolist. Hvis produsentene har anledning til å 

begrense solgt kvantum, eksisterer det ingen ikke-kooperativ 

likevekt ved simultan prisfastsetting. Det eksisterer derimot en 

ikke-kooperativ likevekt ved sekvensiell prisfastsetting der 

varen blir solgt til en høyere pris enn frikonkurranseprisen. 

For å avgjøre spillets løsning ved simultant prisfastsetting har 

jeg studert en alternativ tilnærming til Bertrand spill mad 

identiske produkter. Med utgangspunkt i at produsentene fram

stiller heterogene produkter studerer jeg om det eksisterer en 

likevekt når varene går mot perfekte substitutter. Bakgrunnen for 

denne tilnærmingen kan være at en betrakter tilfellet med helt 
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identiske produkter som et spesialtilfelle, eller bedre som et 

grensetilfelle. En er derfor ikke primært interessert i spillets 

losning med helt identiske produkter, men snarere hva som skjer 

når produktene nærmer seg perfekt homogenitet. Mot dette kan en 

hevde at en modell bør ha den egenskapen at grenselosningen med 

heterogene produkter nettopp gir spillets losning med homogene 

produkter. Hvis dette ikke er tilfelle bor en ihvertfall vurdere 

modellens forutsetninger nok en gang. Jeg tror at d3t her er 

fruktbart å skille mellom tre tilfeller, nemlig når det ikke 

eksisterer noen likevekt i rene strategier ved framstilling av 

identiske produkter, når identiske produkter gir én entydig 

likevket, og når identiske produkter gir mer enn én entydig 

likevekt. 

La oss først betrakte tilfellet der det ikke eksisterer noen 

likevekt i rena strategier når produsentene framstiller det samme 

produktet. Anta forst at det ikke eksisterer noen likevekt i 

blandede strategier. (Dette kan skyldes en spesiell form for 

diskontinuitet i partenes gevinst funksjoner.) Da er det vanske

lig å tilordne grenselosningen noen status (hvis den eksisterer). 

Anta så at det eksisterer en likevekt i blandede strategier der 

hver spiller randomiserer over priser fra akt irspesifikke 

intervall, og at grenselosningen eksisterer. La grenselosningen 

være en prisvektor med én pris for hver selger (p^). Det er 

rimelig å betrakte grenselosningen som spillets losning hvis hver 

aktors likevektsstrategi nettopp inneholder dei. ne prisen (p^) : 

For det første har vi /̂ runn til å forvente å observere nettopp 

grenselosningen hvis spillet gjentas mange gangar. For det andre 
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kan hyppighetPn til denne prisvektoren være spesielt stor. 

Hvis det eksisterer sin entydig likevekt i rene strategier med 

identiske produkter, og grenseløsningen er forskjellig fra denne 

likevekten, er det grunn til å stille seg skeptisk til modell-

opplegget. Anta derimot at det fins flere likevekter med ident

iske produkter, og at én av disse likevektene er nettopp lik 

grenselosningen. Da kan tilnærmingen med å studere grensetil

fellet vurderes som en metode for å plukke ut én av de mange 

likevektene. 

Vårt tilfelle, nemlig Bertrand spill med homogene produkter ved 

simultan prisfastsetting, svarer til tilfellet med flere like

vekter. I arbeid nr. 5 er det vist at når varene går mot perfekte 

substitutter er frikonkurranselosningen, som er én av de uendelig 

mange likevektene med identiske produkter, en likevekt. Dermed 

har vi etablert et rasjonale for at utfallet av spillet blir 

frikonkurranselosningen. 

I arbeid nr. 5 viser jeg at det ikke eksisterer noen likevekt (i 

rene strategier) i Bertrand spill med simultan prisfastsetting 

når produsentene har (i) stigende grensekostnader (ii) anledning 

til å begrense solgt kvantum og (iii) grenseinntektskurven til 

hoyprisprodusenten er fallende. (Strengt tatt kreves det kun at 

hoyprisprodusenten kan oke sin profitt ved å sett en heyere pris 

enn frikonkurraJ»3eprisen.) Dette er et kjent resultat som er vis»; 

i Shubik (1955) . De to bevisene er ganske like. Jeg kjenner ikke 
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til at de ovrige spillene i arbeid nr. 5 (der produsentene har 

stigende grensekostnader) er analysert i litteraturen. Endelig 

kjenner jeg ikke til at noen tidligere har tatt utgangspunkt i 

grenselosningen med heterogene produkter (og stigende grensekost • 

nader) for å finne losningen av det tilsvarende spillet med 

homogene produkter. Mitt resultat gjelder for nyttefunksjoner av 
n 

typen U(x ,...,x ) = g( Z x^i) „ Shubik og Levitan (1980) 
i=l 

grenseloningen når produsentene har konstante grensekostnader. 

Nyttefunksjonen i Shubik og Levitan (1980) er en helt annen enn 

nyttefunksjonen i arbeid nr. 5. 
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1. INNLEDNING1 

Hotelling renten og Hotelling regelen er to sentrale begrep i den 

økonomiske litteraturen on ikke-fornybare naturressursar. Disse 

to begrepene er knyttet til Hotelling (1931) der Hotelling 

utleder prisbanen for salg av en ikke-fornybar naturressurs som 

sikrer intertemporal likevekt når produsentene er prisfaste 

kvantumstilpassere. Hotelling viser at når det eksisterer et 

kapitalmarked der profitt fra ressursutvinning kan plasseres til 

avkastningen r, er en nødvendig betingelse for å oppnå marke<3s-

likevekt over tid at produsentene er indifferente mellom å 

produsere på ulike tidspunkt. Dette betyr at hvis f.eks. enhets-

kostnaden ved utvinning er uavhengig av akkumulert produksjon, må 

en produsents profitt pr. utvunnet enhet neddiskontert til samme 

tidspunkt være like stor på ethvert tidspunkt. Denne betingelsen 

uttrykker Hotelling regelen: Intertemporal likekvekt krever 

(under fullkommen konkurranse) at nettoprisen, dvs. pris minus 

marginal utvinningskostnad, skal vokse eksponensielt med en rate 

lik realrenter) r. Intertemporal likevekt krever dessuten at 

initialprisen er slik at ressursprisen når akkurat opp til 

kvelningsprisen (den laveste prisen som gir null etterspørsel) 

når den totale ressurstilgangen er uttømt. 

Naturgass er en ikke-fornybar ressurs. Dette betyr at både for 

samfunnet og for en privat produsent er det en ekstra kostnad ved 

ressursutvinning utover kostnader som er knyttet til utvinning og 

transport av naturressurser. Dette er en intertemporal alterna

tivkostnad som avspeiler kostnaden knyttet til at utvinning i dag 

går på bekostning av framtidig utvinning. Denne kostnaden, som 

ofte blir kalt for Hotelling-renten eller (den marginale) 

ressursrenten, skyldes for det første den rent fysiske knappheten 

av ressursen, og for det andre at økt produksjon i dag vil 

framskynde utvinning fra dyrere felt dersom ressursen utvinnes 

•••Takk til Geir Åsheim, Morten Berg, Finn Førsund, Michael 
Hoel, Atle Seierstad, Jon Vislie og Asbjørn Aaheim for 
nyttige kommentarer til tidligere utkast. 
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fra felt med ulik enhetskostnad og de billigste feitene utvinnes 

først. Ressursrenten vil på ethvert tidspunkt angi verdien av å 

få én enhet til av ressursen (av samme kostnadsmessige type som 

den sist utvunnede enheten) pi dette tidspunktet. 

Ressursrenten er knyttet til det normative spørsmålet om optimal 

utvinning av en naturressurs. Hvis økonomien er lukket og 

kjennetegnet ved fullkommen konkurranse, vil pris- og utvinn-

ingsbanen (under visse forutsetninger) være optimal; det er et 

kjent teorem at ressursene blir utnyttet effektivt under fullkom

men konkurranse. Hvis derimot landet har mulighet til eksport av 

naturressursen, vil det ikke nødvendigvis være optimalt for 

landet at samme vare omsettes til samme pris ute og hjemme 

(korrigert for forskjeller i transportkostnader) . Hvis nemlig 

landet har markedsmakt ute, må denne strategiske stillingen 

utnyttes for at optimumsløsningen for landet skal realiseres. 

I det følgende skal vi analysere optimal utvinning av gass i 

Norge når norsk naturgass kan benyttes dels til eksport, dels 

direkte til industriproduksjon i Norge, og dels til produksjon av 

elektrisitet i Norge. Siktemålet med analysen er primært å få et 

grovt anslag på ressursrenten for norsk gass i 1990. Dette 

anslaget folger som en del av løsningen av et planleggingsproblem 

der banene for gassomsetning på de ulike markedene og framtidig 

vannkraftutbygging fastlegges slik at summen av nåverdien av 

eksportprofitten og det innenlands'te samfunnsøkonomiske over-

skuddet knyttet til bruk av gass og vannkraft maksimeres. Ved å 

studere dette problemet får vi også anslag både for framtidig 

innenlandsk gasspris og for optimal innfasing av gasskraft i 

elektrisitetsforsyningen. 
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2. OPTIMAL UTNYTTING AV NORSKE GASSRESERVER 

I dette avsnittet skal vi studere hvordan den norske beholdningen 

av gass ber utnyttes både over tid og mellom ulike aktiviteter. 

For en grei og enkel drøfting av dette problemet vises til 

Førsund og Hoel (1988). Gass kan benyttes til tre ulike formål, 

nemlig til produksjon av elektrisitet, som produksjonsfaktor til 

industrielt formål og til eksport. Uansett bruksområde påløper 

det en kostnad knyttet til utvinning og transport av gass. Den 

langsiktige marginale utvinningskostnaden antas å stige med 

akkumulert produksjon. Marginalkostnaden for transport av gass 

til Norge kan være forskjellig f ra marginalkostnaden for tran

sport av gass til utlandet, men begge kostnadene antas å være 

uavhengig av transportert volum. Ved gasskraftproduksjon påløper 

det i tillegg en kostnad knyttet til omforming av gass til 

elektrisitet. Elektrisitet, som hverken importeres eller eksport-

eres, kan produseres både i gass- og vannkraftverk. 

For å forenkle mest mulig skal vi anta at en del av dagens 

vannkraftkapasitet reserveres kraftkrevende industri. Denne 

kapasiteten er konstant over tid. Deler av kraftkrevende industri 

kan imidlertid øke sitt energiforbruk ved å etterspørre gass som 

en produksjonsfaktor. Etterspørselen etter elektrisitet fra 

alminnelig forsyning blir derimot dekket både ved gass- og 

vannkraft. Vi skal anta at det fins fallende etterspørselskurver 

rettet mot elektrisitet, gass omsatt i Norge og gass omsatt i 

vtlandet, og at alle etterspørselskurvene er kontinuerlig 

deriverbare. I avsnitt 3.1 skal vi drøfte disse forutsetningene 

litt nærmere. 

Vi skal videre anta at norsk eksport av gass fastlegges slik at 

eksportprofitten maksimeres: Norge opptrer som monopolist på 

eksportmarkedet, der det fins en etterspørselskurve som er rettet 

mot norsk gass. Innenlandsk bruk av gass og vannkraft fastlegges 

slik at Norge oppnår maksimal økonomisk effektivitet. Planlegg-

ingsproblemet er derfor: Velg baner for gass til elektrisi

tetsproduksjon Xj;(-), direkte innenlands bruk av gass x N(-), 
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eksport av gass x U M ( ) og utbygging av vannkraftsystemet J ( ) 

slik at sumnen av nåverdien av eksportprofitten og det samfunns

økonomiske overskuddet knyttet til innenlandsk utnytting av gass-

reservene og gjenvcrende vassdrag maksimeres: 

(*) Maksimer 

T 

J [U E(K(t) + bx E(t),t) + U N(x N(t),t) + PoMfXuMCtJ.tJ-XuMCt) 
0 

- c u(x E(t) + x N(t) + xu„(t),s(t),t) 

- CN(xE(t) + xN(t),t) - C ^ x ^ t ) ,t) 

- C G(bx E(t),t) - C v(K(t),t)]e- r t 

gitt at 

(1) S(t) = - (x E(t) + x N(t) + Xu„(t)), S(0) = S 0 , S(T) > 0 

X E(t) > 0, X N(t) > 0, XuMCt) > 0 

(2) K(t) = J(t), J(t) > 0, K(0) = K 0 

Relasjon (1) uttrykker at på ethvert tidspunkt reduseres behold-

ningen av gass med summen av gass som utvinnes. De ovrige 

betingelsene krever at gass utvunnet til en bestemt aktivitet er 

ikke-negativ, og at vannkraftkapasiteten ikke kan reduseres. 

I det følgende skal vi anta at de to nyttefunksjonene og eksport-

inntekt-funksjonen er konkave, og at alle kostnadsfunksjonene er 

konvekse. Med a(-) og /}(•) som de adjungerte funksjonene til-

ordnet h.h.v. (l) og (2) blir Hamilton funksjonen 
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Symboler: 

xE(t) - bruk av gass til elektrisitetsproduksjon i Norge på 

tidspunkt t 

xN(t) - direkte bruk av gass i Norge på tidspunkt t 

x U M(t)- salg av gass på det utenlandske markedet på tidspunkt t 

K(t) - vannkraftkapasiteten på tidspunkt t 

J(t) - utbygging av vannkraftkapasiteten på tidspunkt t 

U E(• ) - nytte av elektrisitet i Norge på tidspunkt t 

UN(•) - nytte av direkte bruk av gass i Norge på tidspunkt t 

P U M ( ) - prisen på norsk gass på det utenlandske markedet på 

tidspunkt t 

C u ( ) - totale kostnader ved utvinning av gass på tidspunkt t 

CN(-) - totale kostnader ved transport av gass til Norge på 

tidspunkt t 

C D M(-)~ totale kostnader ved transport av gass til det 

utenlandske markedet på tidspunkt t 

CG(•) - totale kostnader ved omforming av gass til elektrisi

tet på tidspunkt t 

cv(-) - totale kostnader knyttet til produksjon av vannkraft på 

tidspunkt t 

S(t) - beholdning av gass på tidspunkt t 

b - omformingsparameter mellom gass målt i Sm3 og 

elektrisitet målt i kWh (5 kWh pr. Sm 3) 

T - planleggingsperiodens endepunkt 
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(3) HtS.J^XEjXjjjXuM.JjCi./^t) -

[UE(K + b-XE,t) + U
N(TC„,t) + aCXoM.t) 

- C U(X E + X N + XrøpS.t) - C
N(X E + XN,t) 

- C™(xUM,t) - C G(bx E,t) - C
v(K,t)]e- r t 

+ o- (-xE - x N - XUM) + 0-J 

La eksportinntektene fra salg av gass på det utenlandske markedet 

pd tidspunkt t være gitt ved 

a(XuM(t),t) = PuMCxrøCtJ.t) - X U M W . 

Da er nødvendige betingelser for iøsning (vi sløyfer innmaten i 

funksjonene og lar * uttrykke løsningen av problemet): 

(4) slik} = (b.0«'(.) - Cj'(.) - <*'(•) - b.CG'(.))e-rt 

- a(t) < 0 

( < 0 => xE(t) = 0) 

<5> 3§<ifr " < u N'<-> " <?'(•) ' c"'(-))«- r t - «Ct) < o 
( < 0 => XN(t) = 0) 
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(6) *"<> = (.'<•) - <*'(.) - C™'(.» •-«* - « ( t) < 0 

( < 0 -> X u M(t) - 0) 

<7> f f f e j - - " ^ * ° 
( < 0 => J(t) = 0) 

<»> - W --fife i-^a(->-' r t 

(9) a(T) > 0 ( = 0 => S(T) > 0) 

(10) 0(t) « H j ^ i - . ( 0B' (., _ c V » ( . n .-rt 

Betingelsene (4) - (10) fastlegger de 7 endogene funksjonene 

x E( ), x N ( ) , x m ( ) , J(-), S ( ) , <x() og 0 ( ) . Fra (2) og K(0) = 

K 0 følger så K(-). Det kan videre vises at K(t) bare kan ha 

sprang på planleggingstidspunktet: Anta at K(t) kan være uendel

ig, dvs. K(t) kan ha sprang. Anta videre at uE' - cS' < 0 for 

"K stor". Da kan en vise at K(t) er begrenset. Eksistens av en 

optimal løsning følger ved å kombinere argvmentene i Schmaedeke 

(1965) og Seierstad (1985). Endelig gir teorem 7 i Seierstad 

og Sydsæter (1987) s. 196 at /» = 0 i alle sprangpunkt. Anta nå at 

for en f > 0 er U E'() = C v ' ( ) , dvs. 0(f) = 0, og at K gjør et 

sprang på f , dvs. 0(f) = 0. Men dette er umulig siden 0 nå vil 

bli positiv. Altså kan ikke K ha sprang etter planleggingstids

punktet . 
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Det er viktig å ha klart for seg at optimalløsningen er formulert 

i kvanta, ikke i priser. Prisspørsmålet kommer først inn ved 

implementeringsproblemet. En enkel prispolitikk, som kan reali

sere optimumsløsningen, er 4 stille alle aktørene i et marked 

overfor samme pris: Vi skal i det følgende anta at de innenland-

ske prisene er lik de marginale betalings vi llighetene (i opti-

mumspunktet). Dette betyr at 

(11) p E(t) = UE'(t) 

(12) p N(t) = UN'(t) 

Dessuten innfører vi en forenklet notasjon for eksportprisen på 
gass: 

(13) Pu(t) = PuM(Xon(t),t) 

Her er 

P£(t) - pris pr. enhet elektrisitet på tidspunkt t 

PN(*) " P ri s Pr- enhet gass i Norge på tidspunkt t 

Pu(t) - pris pr. enhet gass omsatt på det utenlandske 

markedet på tidspunkt t 

La oss først se litt nærmere på betingelsene (4) - (10) i tilfel

let med indre løsning. Fra (5) følger det at 

(14) p N = C^' + C
N' + a e r t 

Samlet innenlandsk bruk av gass skal fastlegges slik at prisen på 

gass i Norge (innenlandsk marginal betalingsvillighet for gass) 

skal vere lik summen av marginale kostnader knyttet til utvinning 

og transport av gass og ae r t. For å tolke o e r t lar vi W(0) repre

sentere maksimumsverdien på tidspunkt 0 av integralet (*). La oss 
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anta at Hamlltonfunskjonen er simultan konkav i alle kontroll- og 

tilstandsvariable, og at de adjungerte funksjonene er entdyig 

bestemt, gitt den optimale løsningen. Da er 

(15) a(t) = H£§[ , t€[0,T]. 

Dette betyr at a(t) viser hvor mye maksimumsverdien av integralet 

på tidspunkt 0 eker hvis en på tidspunkt t får tilført én enhet 

gass. Det er nettopp denne størrelsen som blir kalt for Hotelling 

renten eller alternativt (den marginale) ressursrenten. Ressurs-

renten på tidspunkt t er altså verdien av å få tilført én enhet 

gass på dette tidspunktet. Her er det implisitt antatt at den 

tilførte enhet en er av samme kostnadsmessige type som den sist 

utvunnede enheten. Videre skal en på tidspunkt t både motta og 

evaluere verdien av denne enheten. 

Fra (15) ser vi at ressursrenten på tidspunkt t vil generelt 

avhenge av gjenværende gassbeholdning, kalkulasjonsrenten og 

framtidige etterspørsels- og kostnadsforhold. Spesielt er Horges 

strategiske stilling på eksportmarkedet (i hele planleggingsper-

ioden) av betydning: Ressursrenten vil generelt endres hvis Norge 

er prisfast kvantumstilpasser og ikke monopolist på utenlands-

markedet. Fra oppstillingen av optineringsproblemet ser vi at 

ressursbeholdningen påvirker W(0) dels gjennom kostnadsfunksjonen 

for utvinning av gass og dels gjennom skranken for maksimal 

akkumulert produksjon, jf. (1) . Hvis lesningen av problemet er 

kjennetegnet ved at akkumulert produksjon er mindre enn den 

initiale gassbeholdningen, er ressursrenten null på tidspunkt T, 

jf. (9). Imidlertid kan ressursrenten være positiv på alle andre 

tidspunkter. Dette vil være tilfelle hvis utvinningskostnaden 

avhenger negativt av gjenvsrende beholdning. Hvis derimot 

utvinningskostnaden er uavhengig av akkumulert produksjon, blir 

ressursrenten konstant over tid, jf. (8) . Spesielt er da ressurs-
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renten lik null i hele planleggingsperioden hvis ressursskranken 

i (1) ikke er bindende. 

Tilpasningsbetingelsen for eksport folger fra relasjon (6) 

(16) a' = cV' + C™' + oiert 

Eksportert gassvolum skal fastlegges slik at grenseinntekten fra 

salg av gass på det utenlandske markedet blir lik summen av 

marginalkostnaden knyttet til utvinning og transport av gass til 

utlandet og ressursrenten. Det er videre lett å se at beting-

elsene (14) og (16) gir 

(17) p N - Cl" = a' - C™' 

Innenlandsk gasspris fratrukket marginal transportkostnad til 

Norge skal 'ære lik grenseinntekten fra gasseksport fratrukket 

marginal transportkostnad til utlandet. Denne betingelsen må 

opplagt være oppfylt for at integralet (*) skal være maksimert. 

Hvis riv-ilig (17) ikke er oppfylt, er det mulig å fordele gassen 

mellom innenlandsk bruk og eksport på en slik måte at verdien av 

integralet økes. Fra relasjon (17) ser en at hvis de marginale 

transportkostnadene (som er konstante) er like, skal gassvolumene 

fastlegges slik at innenlandsk gasspris er lik grenseinntekten 

fra salg på det utenlandske gassmarkedet. Siden etterspørselskur

ven som er rettet mot norsk eksportert gass er fallende, betyr 

dette at den innenlandske prisen skal være mindre enn prisen på 

det utenlandske markedet. Hvis derimot marginal transportkostnad 

til Norge er mindre enn marginal transportkostnad til utlandet, 

blir prisdifferansen større jo større forskjell det er mellom de 

marginale transportkostnadene. Omvendt må marginal transportkost

nad til utlandet være mindre enn marginal transportkostnad til 

Norge for at prisen i utlandet skal være mindre enn prisen i 

Norge. 



11 

La oss si se pi produksjon av elektrisitet. Optimal produksjon av 

elektrisitet basert pi gass feiger fra relasjon (4) 

(18) p E = (<:"' + C
N')/b + C G' + ae r t/b 

Her OL alle variable uttrykt i verdi pr. kWh. Prisen på elektri

sitet (marginal betalingsvillighet) skal være lik langtidsgrense-

kostnaden til gasskraft, gitt optimumsløsningen. Denne langtids-

grensekostnaden er lik summen av marginale kostnader knyttet til 

utvinning, transport og omforming av gass til elektrisitet pluss 

ressursrenten uttrykt i verdi pr. kWh. Dermed følger det fra (14) 

og (18) at elektrisitetsprisen uttrykt i verdi pr. Sm3 (b-pE) er 

11 ik summen av gassprisen i Norge (pjj) og gasskraftens omform-

ingskostnad uttrykt i verdi pr. Sm 3 ( b C G # ) . Dette betyr at 

gasskraftprodusentene og industrien skal betale det samme for 

gassen. 

Elektrisitet kan også produseres i vannkraftverk. Nir det er 

optimalt med utbygging av vannkra f tkapar.it et en (J(t) > 0) , er 

ø(t) = 0. I en slik periode er 0(t) konstant, dvs.' 0(t) = 0. Da 

og bare da skal elektrisitetsprisen vare lik langtidsgrensekost-

naden i vannkraftsystemet: 

(19) p E = C v' 

Relasjonene (18) og (19) fas t l egger at optimal utbygging av 
e l e k t r i s i t e t s s y s t e m e t er kjennetegnet ved at langtidsgrense-
kostnaden for gasskraft er l ik langtidsgrensekostnaden i vann
kraftsystemet ( g i t t at det er optimalt å utvide vannkraft-
kapasiteten). 

http://tkapar.it
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Vi har nå funnet alle betingelsene for optimal forvaltning av 

gassreserven og samfunnsøkonomisk riktig investeringspolitikk i 

vannkra ftsektoren: 

1. Samlet innanlandsk bruk av gass skal fastlegges slik at 

marginal betalingsvillighet for gass blir lik summen av 

marginale kostnader knyttet til utvinning og transport av 

gass og ressursrenten for gass. 

2. Eksportert gassvolum skal fastlegges slik at grenseinntekten 

f ra salg av gass på det utenlandske markedet blir lik summen 

av marginale Kostnader knyttet til utvinning og transport av 

gass til utlandet og ressursrenten. 

3. Optimal utbygging av elektrisitetssystemet er kjennetegnet ved 

at langtidsgrensekostnaden for gasskraft er lik langtids

grensekostnaden i vannkraftsystemet. 

Så langt har vi kun studert den indre løsningen. I det følgende 

skal vi knytte noen kommentarer til enkelte hjørneløsninger. I 

prinsippet kan optimalløsningen være kjennetegnet ved at gass 

ikke alltid brukes M l alle mulige aktiviteter. Hvis f.eks. 

betalingsvilligheten for direkte bruk av gass i Norge er "meget 

liten", kan det ihvert^all på tidspunkt 0 være optimalt å kutte 

ut denne aktiviteten. Men med en viss vekst i etterspørsels

funksjonen over tid, kan det tenkes at det er optimalt å bruke 

gass som en produksjonsfaktor i norsk industri f.o.m. tidspunkt 

T, T < T. Mcr empirisk relevant er muligens hjørne"asning i 

elektrisitetssystemet: Hvis langtidsgrensekostnaden for gasskraft 

på tidspunkt 0 er mindre enn (den historisk gitte) langtids 

grensekostnaden i vannkraftsystemet, så følger det fra (10), (11) 

og (18) at det ikke er optimalt å utvide vannkraftkapasiteten 

(/&(0) > 0 => 0(0) < 0 => J(0) = 0). Spesielt er da ikke 

optimal elektrisitetspris lik langtidsgrensekostnaden for 



13 

vannkraft. Hvis inidlertid gasskraftkostnadene oker over tid, kan 

det på et framtidig tidspunkt være optimalt å utvide vannkraft-

kapasiteten. I så fall skal videre utbygging av vannkraft og 

gasskraft gjennomføres slik at de to langtidsgrensekostnadene er 

like. Dette er opplagt nødvendig for at en utvidelse av elektri-

sitetssystemet skal framkomme på billigst mulig måte. 

Utviklingen i den løpende ressursrenten finner vi ved å benytte 

(8): 

(20) -§£ (erta(t)) = r(erta(t)) + C«' 

Fra (20) ser vi at endringen i ressursrenten er ubestemt når 

utvinningskostnadene avhenger negativt av gjenværende 

gassbeholdning (d*' < o). Hvis derimot utvinningskostnadene 

er uavhengig av gjenværentie beholdning, blir den adjungerte 

variabelen a(t) konstant over tid. Da vil ressursrenten stige 

eksponensielt med en rate lik kalkulasjonsrenten r, cj under 

rimelige forutsetninger om etterspørselen vil ressursprisen stige 

over tid, se f.eks. Hoel (1978a). 



14 

3. RESSURSRENTEN FOR NORSK GASS 

I forrige avsnitt studerte vi det normative spørsmålet om optimal 

utnytting av gass og vannkraft i en økonomi ved å utlede nødvend

ige betingelser som karakteriserer løsningen av et planleggings-

problem. Vi viste at foruten kostnader knyttet tii produksjon av 

ulike gassprodukter, eksisterer det en kostnad ved utnytting av 

gass som avspeiler gassens økonomiske knapphet. Denne kostnaden 

blir gjerne kalt for Hotelling renten eller ressursrenten for 

gass. I dette avsnittet skal vi utnytte noen av formlene fra 

avsnitt 2 til å beregne ressursrenten for norsk gass. 

Beregningene av ressursrenten for norsk gass ble utført ved å 

benytte programmet GAMS. Dette programmet kan løse ikke-lineære 

optimeringsproblem i diskret tid, se Brooke, Kendrick og Meeraus 

(1988) for en dokumentasjon av programmet. Planleggingsproblemet 

i forrige avsnitt ble formulert i diskret tid. Periodelengden ble 

satt til 5 år, og planleggingshorisonten til 16 perioder. 

Programmet fant banene for utvinning av gass (fordelt på de ulike 

aktivitetene) og vannkraftutbygging som leser optimeringsproblem-

et. Fra løsningen følger direkte elektrisitetsprisen, prisen på 

gass til innenlandsk bruk, jf. (11) og (12), og eksportprisen. 

Ressursrenten kan så utregnes ved å bruke de nødvendige beting-

elsene for optimum. Fra relasjonene (4), (5) og (6) får vi nemlig 

tre alternative formler for ressursrenten. 

(21) a e r t = b p E - C
u^ - C N' - b-C 0' = 

p N - CV[ - C"' = a' - C ^ - C™' 

Dette betyr at ved å utnytte (21) får vi en kontroll på programm

ets løsningsforslag; så lenge det er optimalt å produsere gass 

til alle de tre markedene, skal de tre formlene gi samme verdi på 

ressursrenten. Vær imidlertid oppmerksom på at siden programmet 
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er formulert i diskrete tid, så gjelder dette t.o.m. perioden fer 

første aktivitet avsluttes. 

3.1 Etterspørsels- og kostnadsfunksjoner 

I avsnitt 2 antok vi at det eksisterte fallende etterspørselskur

ver rettet mot elektrisitet, gass omsatt i Korge og gass omsatt 

på det utenlandske markedet. Alle disse kurvene var antatt å vere 

kontinuerlig deriverbare. La oss nå drøfte disse forutsetningene 

litt nærmere. 

Forutsetningen om fallende etterspørsel etter elektrisitet (fra 

alminnelig forsyning) er grei nok siden etterspørrerne er mange 

og små, dvs. prisfast kvantumstilpassing er en adekvat beskriv-

else av aktørene. 

I vårt opplegg går direkte bruk av gass i Norge utelukkende til 

industrielt formål der gass anvendes som en produksjonsfaktor i 

industrien. Prinsipielt kan vi tenke oss at hver aktuell indu

stribedrift har en maksimal marginal betalingsvillighet for gass. 

Det er imidlertid ikke opplagt at en bedrift vil etterspørre mer 

gass jo lavere enhetsprisen er. Hvis f.eks. bedriften har putty-

clay produksjonsteknologi (faste fabrikkasjonskoeffisienter etter 

at kapitalutstyret er kjøpt og montert) , vil bedriften enten 

ønske å kjøpe et volum son svarer til full utnyttelse av bedrift-

ens kapasitet (gitt at bedriften ikke står overfor en salgs-

skranke), eller ikke noe gass. vi kan derfor tenke oss at på kort 

sikt er etterspørselskurven etter gass til <'irekte bruk i Norge 

trappetrinnsforaet. Høyden på et trappetrinn avspeiler en 

bedrifts kvasirent.e (for gitt produktpris og gitte priser på de 

øvrige produksjonsfaktorene), mens lengden avspeiler bedriftens 

teknologi og produksjonskapasitet. Forutsetningen om en kurve som 

er fallende og deriverbar kan dels tolkes som en glatting av 

denne kurven, og dels avspeile vår lange planleggingshorisont 

siden det på lang sikt nsermeat hersker full substitusjon. 
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I motsetning til olje fins det ikke et internasjonalt spot-marked 

for gass. Det europeiske gassmarkedet er i all hovedsak kjenne-

tegnet ved relativt fa aktorer som er store i forhold til samlet 

omsetning. Algerie, Nederland, Norge og Sovjet-Unionen er de fire 

store produsentlandene, mens konsortiet på det europeiske 

fastlandet og British Gas Company utgjor de to største kjøperne. 

Gassavtaler er gjenstand for omfattende bilaterale forhandlinger, 

og gass omsettes i henhold til kompliserte kontrakter som 

spesifiserer både pris og volum. Partene avtaler et volum (pr. 

tidsenhet) som selger er forpliktet til å levere kjøper. Prisen 

på gassen er gjerne knyttet til prisen på konkurrerende energi-

bærere, slik at prisen på gass stiger når prisen på olje og 

oljeprodukter oker. For en mer utførlig redegjørelse for gasskon-

trakter, og kritikk av disse, vises til Golombek og Hoel (1987). 

Under gassforhandlinger vil rasjonelle aktører ta hensyn til sin 

strategiske stilling i markedet. Det er derfor ikke opplagt at 

det gir mening å operere med en fallende etterspørselskurve 

rettet mot eksportert norsk gass. (Det samme gjelder for salg av 

gass til industribedrifter i Norge siden etterspørrerne er få og 

store.) Den observerte markedsløsningen kan svare til utfallet av 

et meget komplisert spill der alle priser og kvanta er endogene 

variable. Hver gang en eksogen variabel i spillet skifter, f.eks. 

skift i kostnadsfunksjonen til en produsent, vil en ny likevekt 

bli generert. Spesielt vil norsk eksport og norsk eksportpris 

endres. Det er derfor mulig å konstruere en fallende kurve mellom 

eksportpris og eksportert volum ved å variere eksogene variable. 

Men dette er ikke en vanlig etterspørselskurve. 

Til tross for de spillteoretiske betraktningane ovenfor har jeg 

modellert eksportmarkedet ved å anta at det fins en etterspørs

elskurve som er rettet mot norsk gass. Denne kurven tar Norge 

hensyn til i sitt beslutningsproblem. Etterspørselskurvens 

elastisitet (i tilpasningspunktet i 1990) kan fastlegges ved å 

anvende konjektural teori: Hvor mye endres de øvrige produsentene 

sine volum når norsk gasseksport øker med én prosent. Dette skal 

vi komme tilbake til nedenfor. 
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Relasjonene (22) og (23) viser de valgte etterspørselsfunksjonene 

på h.h.v. pris- og kvantumsform. 

di 
(22) P 1(t) •= qi(t)(Ci *i(t)) , i = E,N,UM 

Yi(t) 

yi(t) Pi(t) 
(23) Xjft) = (Ci ) , i = E,N,UM 

di qi(t) 

Jeg valgte lineære etterspørselsfunksjonen Dette betyr bl.a. at 

den direkte priselastisiteten endres ved en bevegelse langs 

etterspørselskurven. Utviklingen i qi(t) reflekterer utviklingen 

i realprisen på olje multiplisert ned en elastisitet. Denne 

elastisiteten skal gi samlet effekt på etterspørselen etter vare 

i når realprisen på olje øker med én prosent. For i=UM (eksport-

markedet) skal elastisiteten bl.a. reflektere at generelt øker 

prisen på gass f ra de øvrige gassprodusentene når prisen på olje 

stiger. Utviklingen i yi(t) reflekterer veksten i nasjonal

produktet (ute eller hjemme) multiplisert med en elastisitet. 

Denne elastisiteten skal ta vare på hvordan økt inntekt/produk

sjon slår ut i økt etterspørsel etter de ulike enargiproduktene. 

Fra relasjon (22) ser vi at økt pris på alternative energibærere 

slår ut i et konstant vertikalt skift oppover. Økonomisk vekst 

fører til at etterspørselen skifter utover, men slik at marginal 

betalingsvillighet for den første enheten av produktet er 

uendret. Nyttefunksjonene fra avsnitt 2 framkommer som arealet 

under etterspørselsfunksjonene. Hytten av elektrisitetskonsumet 

er referert til forbrukerpunktet. 

I tabell 1 er parameterverdier for referansebanen angitt. Ingen 

av funksjonene er estimert. Alle verditall er regnet i 1986 

priser (uten moms). Siden gass ikke brukes industrielt i Norge, 

og jeg ikke kjenner til noen studier som har kartlagt betalings

vill igheten for gass fra norsk industri, blir det nesten fri 
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gjetning å foreslå en etterspørselsfunksjon etter gass fra denne 

sektoren. Jeg har tatt utgangspunkt i at industribedrifter vil 

benytte gass "ved en rimelig pris på gass". Anslått volum er 

gjerne 1-2 mrd. Sm3. I Hydros perspektivskisse for naturgass i 

Norge heter det f.eks. "Et marked i størrelsesorden 1-1,5 mrd. 

Sm3, synes mulig i første omgang", Hydro (udatert) s. 9. Ettersom 

jeg opererer med konstante vekstrater over tid, må jeg abstrahere 

f ra en diskontinuerlig oppbyggingsfase. Jeg har antatt at 

marginal betalingsvillighet i 1990 ved 2 mrd. Sm3 er lik margin

alkostnaden for utvinning og transport (0.50 NOK). Videre har jeg 

antatt at marginal betalingsvillighet for den første enheten gass 

er 1,00 NOK. 

Etterspørselen etter gass på det utenlandske markedet er basert 

på at Norge i 1990 kan få solgt 25 mrd. Sm3 til 0,70 NOK pr. Sm3 

(levert det europeiske markedet). Også denne etterspørselsfunksj

onen er beheftet med stor usikkerhet. Norske gasspriser er i 

utgangspunktet hemmelige, men det er f.eks. mulig å regne ut 

gjennomsnittsprisen for norsk gass på de- tyske markedet, se 

Austvik (1986). 

Vårt anslag tar utgangspunkt i Austviks beregning for 1986 (ca. 

1,20 NOK pr. Sm 3). Vi har så korrigert for oljeprisens utvikling 

mellom 1986 og 1990, endrede valutakurser og endret sanunensetning 

av Norges gassportefølje. Priselastisiteten i dette punktet er 

satt til -4. Dette anslaget tar utgangspunkt i Mathiesen, Roland 

og Thonstad (1987) som har estimert pris- og inntektselast.isite-

ter for gass for en rekke europeiske land. Estimatene for de 

direkte langsiktige priselastisitetene ligger mellom -0,6 og 

-1,3. Med priselastisitet menes prosentvis endring i etterspurt 

kvantum når prisen stiger med én prosent. Uttrykt i tekniske 

termer er priselastisiteten elastisiteten av kvantum m.h.p. pris. 
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REFERANSEBANEN 

Etterspørsel etter gass til direkte bruk i Norge 

Årlige vekst i etterspørselen p.g.a. økt pris på olje: 0.5% 
Årlige vekst i etterspørselen p.g.a. økonomisk vekst: 0.75% 

Etterspørsel etter gass på det utenlandske markedet 

Årlige vekst i etterspørselen p.g.a. økt pris på olje: 0.75% 
Årlige vekst i etterspørselen p.g.a. økonomisk vekst: 1.6% 
Direkte priselastisitet: -4 

Etterspørsel etter elektrisitet 

Årlige vekst i etterspørselen p.g.a. økt pris på olje: 0.225% 
Årlige vekst i etterspørselen p.g.a. økonomisk vekst: 2% 
Direkte priselastisitet: -0.53 

Marginalkostnad for utvinning av gass (lineær funksjon) 

0,30 NOK når gjenværende beholdning av gass er 3000 mrd. Sm3 

0,75 NOK når gjenværende beholdning av gass er 1000 mrd. Sm3 

Marginalkostnad for transport av gass 

Transport til Norge: 0,2 NOK pr. Sm3 

Transport til utlandet: 0,25 NOK pr. Sm3 

Marginalkostnad for omforming av gass til elektrisitet: 

0,13 NOK pr. kWh 

Langtidsgrensekostnad for vannkraft 

0,24 NOK initialt 
0,37 NOK etter at vannkraftkapasiteten er økt med 13 TWh 

Kalkulasjonsrente: 5% 

Tap i nettet ved levering til alminnelig forsyning: 12% 

Initial vannkraftkapasitet (for alminnelig forsyning): 65 TWh 

Initial beholdning av gass: 3000 mrd. Sm3 

TABELL 1 
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Denne variabelen er den inverse verdien av elastisiteten av pris 

m.h.p. kvantum, dvs. prosentvis endring i pris når omsatt kvantum 

øker med én prosent. Anslaget på priselastisiteten for norsk gass 

er dels basert på de estimerte langsiktige priselastisitetene i 

Mathiesen, Roland og Thonstad (1987), og dels konkurransesitua

sjonen i det europeiske gassmarkedet. 

En meget enkel beskrivelse av konkurransesituasjonen i det 

europeiske gassmarkedet er å angi hvordan endret norsk eksportert 

volum påvirker produsert volum fra de øvrige gassprodusentene, 

jf. konjektural teorien. Anta først at økt norsk produksjon med 

1% fører til at alle de andre gassprodusentene også øker sin 

produksjon med 1% (monopol tilfellet). Når vi antar at et veid 

gjennomsnitt av de estimerte direkte priselastisitetene i 

Mathiesen, Roland og Thonstad (1987) er lik -1, blir priselasti

siteten for norsk gass også lik -1. Et annet tilfelle er at økt 

norsk produksjon ikke påvirker produsert kvantum fra de øvrige 

gassprodusentene (cournot tilfellet). Siden Norges markedsandel 

av gasskonsumet i Europa er ca. 14%, se BP (1986), satt vi i 

dette tilfellet priselastisiteten for norsk gass lik -1/0.14 = 

-7.15. I referansebanen har vi lagt oss på et anslag midt mellom 

disse to punktene, nemlig -4. 

Som nevnt ovenfor har vi gitt kraftkrevende industri en stemoder

lig behandling. Konkret er dette gjennomført ved at vi setter 

tilgjengelig vannkraftlcapasitet for produksjon av elektrisitet 

til alminnelig forsyning lik 65 TWh. Dette betyr at resten av 

vannkraftkapasiteten (ca. 40 TWh i 1990) benyttes til å forsyne 

kraftkrevende industri. Denne kapasiteten er konstant over tid. 

Dette kan kanskje virke noe drastisk, men forutsetningen kan 

reflektere at tildelingen av kraft til kraftkrevende industri er 

ihvertfall langt på vei politisk bestemt. Derimot åpner vi for at 

det kan vxre optimalt å øke leveransene av vannkraft til alminne

lig forsyning, se optimeringsproblemet i forrige avsnitt. 

Etterspørselen etter elektrisitet fra alminnelig forsyning er 

basert på observert markedspunkt i 1986; 57,5 TWh solgt til 0.36 

NOK pr. kWh (inklusive moms). Den direkte priselastisiteten for 
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elektrlsiet er (i dette punktet) satt lik -0,53, se Longva, Olsen 

og Rinds (1983). 

Anslagene for ettersperselskurvenes årlige vekstrater skal som 

nevnt ovenfor dels avspeile ulike elastisiteter og dels enten 

realprisutviklingen på olje eller vekstraten i ulike nasjonal

produkt. I referansebanen er vekstraten for realprisen på olje 1 

% pr. år. Videre reflekterer anslagene at veksten i nasjonal

produktet både ute og hjemme er 2 % pr. år. Krysspriselastisi-

teten mellom elektrisitet og olje er satt lik 0.15, se Longva, 

Olsen og Rinde (1983) s. 173. Inntektselastisiteten for hushold-

ningers etterspørsel etter elektrisitet er satt lik 1, se tabell 

2 i Blaalid og Olsen (1978). Vekstratene for etterspørselen etter 

gass fra norsk industri er satt til et moderat nivå. re øvrige 

elastisitetene bygger på estimeringsarbeidet i Mathiesen, Roland 

og Thonstad (1987). 

Kostnadene knyttet til utvinning av gass er gitt ved 

(24) Cu(t) = (f + g-(S0-S(t)))-(xE(t) + x„(t) + XDM(t)) 

Parameteren f viser kostnaden på planleggingstidspunktet (t = 0) 

ved å utvinne én enhet gass. I hver periode er marginal utvinn-

ingskostnad konstant, men over tid vil redusert gjenvzrende 

beholdning av gass skifte grensekostnaden oppover, g > 0. Fra 

(24) ser vi at marginal utvinningskostnad stiger lineært med 

akkumulert produksjon. Når marginal utvinningskostnad i hver 

periode er uavhengig av produsert volum, vil utvunnet volum i 

siste periode bli (litt) overestimert. Dette skyldes at det ikke 

påløper noen straff, i form av økt marginal utvinningskostnad i 

"neste periode", ved å ha høy produksjon i denne perioden. 

Kostnadsanslagene for utvinning, transport og omforming av gass 

bygger på Aaheim (1987), som igjen bygger på Wood og Mackenzie 

(1987). Marginal utvinningskostnad i 1990 er satt lik 0,3 NOK pr. 

Sm 3. Marginal utvinningskostnad er 0,75 NOK pr. Sm3 når akkumu

lert produksjon er 2000 mrd. Sm3. Marginale transportkostnader 
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til Horge og utlandet er konstante og lik h.h.v. 0,20 NOK pr. Sm3 

og 0,25 NOK pr. Sm3. Endelig er omformingskostnaden, som inklu

derer kostnader knyttet til fordeling og distribusjon av elektri

sitet, satt lik 0,13 NOK pr. kWh. Denne kostnaden avspeiler bl.a. 

at 1 Sm3 gass gir 5 kWh elektrisitet. Langtidsgrensekostnaden for 

vannkraft er basert på materialet i Johnsen (1986). Johnsen 

opererer med en langtidsgrensekostnad referert alminnelig 

abonnent lik 0,23 NOK pr. kWh ved 5* kalkulasjonsrente i 1986 

(uten tap i nettet) . Siden det allerede er vedtatt en viss 

utbygging av vannkraft etter 1986, har jeg satt langtidsgrense

kostnaden i 1990 til 0,24 NOK pr. kWh, regnet i 1986 priser, 

videre har jeg tatt utgangspunkt i Aaheims beregning av langtids

grensekostnaden som en funksjon av vannkraftkapasiteten. Aaheims 

funksjon er basert på Johnsens beregninger av langtidsgrense

kostnaden for ulike vannkraftprosjekt. Basert på en forutsetning 

om lineært stigende langtidsgrensekostnad, har jeg så antatt at 

langtidsgrensekostnaden ved 5% kalkulasjonsrente er 0,37 NOK pr. 

kWh når kapasiteten ekes med 13 TWh. 

3.2 Resultater 

Resultatene for referansebanen er gjengitt i tabell 2. Alle 

gassvolum (xE, XJJ, Xyjj og S) er målt i 100 mrd. Sm
3. Videre er 

alle verdistørrelser (pE, p N, p U M og HOT) målt i NOK, mens 

elektrisitetsforbruket (netto) er målt i 100 TWh. Vi ser at 

ressursrenten (HOT) stiger jevnt f ra 12,6 øre (pr. Sm3) i 1990 

til 31,9 øre i 2065. Innenlandsk pris på gass sjger fra 62,6 øre 

til 143,4 ere, mens eksportprisen stiger fra 78,4 øre til 152,3 

øre. I store deler av perioden er ressursrenten som andel av 

prisen på gass i Norge i overkant av 20%. Omsatt gassvolum til 

industrielt bruk i Norge er ca. 1,5 Brd. Sm3. Eksportert volum 

stiger fra 15,7 mrd. Sm3 i 1990 til ca. 19 mrd. Sm3 etter 30 år. 

(Norsk eksport av gass har de siste årene ligget på ca. 25 til 30 

mrd. Sm 3 pr. år.) Gasskraftproduksjonen (brutto) er 15,5 TWh i 

1990. Dette utgjør 19,3% av samlet elektrisitetsproduksjon. Etter 

80 år har andelen steget til 72,2%. Gjennomsnittelig årlig 

vekstrate i elektrisitetskonsumet mellom 1990 og 2069 er 0,81%. 



REFERANSEBANEN 

1990-94 
1995-99 
2000-04 
2005-09 
2010-14 
2015-19 
2020-24 
2025-29 
2030-34 
2035-39 
2040-44 
2045-49 
2050-54 
2055-59 
2060-64 
2065-69 

x i x» XUH Pi P» PUH HOT S K E 
100 m r d . 100 m r d . 1 0 0 m r d . NOK p r . NOK p r . NOK p r . NOK p r . 1 0 0 m r d . 1 0 0 1 0 0 

S»> Sm> Sm> kWh S n ' Stai Smi Sm> TWh TWh 

0 . 0 3 1 0 . 0 1 6 0 . 1 5 7 0 . 2 9 0 0 . 6 2 6 0 . 7 8 4 0 . 1 2 6 3 0 . 0 0 0 0 . 6 5 0 0 . 7 0 9 
0 . 0 4 3 0 . 0 1 5 0 . 1 6 4 0 . 2 9 8 0 . 6 5 9 0 . 8 1 7 0 . 1 3 6 2 8 . 9 8 2 0 . 6 7 2 0 . 7 7 8 
0 . 0 5 8 0 . 0 1 5 0 . 1 7 2 0 . 3 0 6 0 . 6 9 4 0 . 8 5 2 0 . 1 4 6 2 7 . 8 7 0 0 . 6 7 9 0 . 8 5 3 
0 . 0 7 5 0 . 0 1 5 0 . 1 7 8 0 . 3 1 4 0 . 7 3 2 0 . 8 9 0 0 . 1 5 7 2 6 . 6 4 4 0 . 6 8 6 0 . 9 3 5 
0 . 0 9 4 0 . 0 1 5 0 . 1 8 3 0 . 3 2 3 0 . 7 7 3 0 . 9 2 9 0 . 1 6 7 2 5 . 3 0 3 0 . 6 9 5 1 . 0 2 4 
0 . 1 1 4 0 . 0 1 4 0 . 1 8 7 0 . 3 3 3 0 . 8 1 6 0 . 9 7 0 0 . 1 7 8 2 3 . 8 4 5 0 . 7 0 3 1 . 1 2 0 
0 . 1 3 6 0 . 0 1 4 0 . 1 9 0 0 . 3 4 4 0 . 8 6 3 1 . 0 1 4 0 . 1 8 9 2 2 . 2 6 7 0 . 7 1 3 1 . 2 2 4 
0 . 1 5 9 0 . 0 1 3 0 . 1 9 2 0 . 3 5 5 0 . 9 1 2 1 . 0 6 0 0 . 2 0 0 2 0 . 5 6 8 0 . 7 2 2 1 . 3 3 7 
0 . 1 8 5 0 . 0 1 2 0 . 1 9 1 0 . 3 6 7 0 . 9 6 5 1 . 1 0 8 0 . 2 1 1 1 8 . 7 4 8 0 . 7 3 3 1 . 4 6 0 
0 . 2 1 3 0 . 0 1 1 0 . 1 8 9 0 . 3 8 0 1 . 0 2 0 1 . 1 5 9 0 . 2 2 3 1 6 . 8 0 5 0 . 7 4 4 1 . 5 9 1 
0 . 2 4 3 0 . 0 1 0 0 . 1 8 5 0 . 3 9 3 1 . 0 7 9 1 . 2 1 2 0 . 2 3 6 1 4 . 7 3 9 0 . 7 5 6 1 . 7 3 4 
0 . 2 7 5 0 . 0 0 9 0 . 1 7 7 0 . 4 0 7 1 . 1 4 2 1 . 2 6 8 0 . 2 4 9 1 2 . 5 5 1 0 . 7 6 8 1 . 8 8 7 
0 . 3 1 0 0 . 0 0 7 0 . 1 6 7 0 . 4 2 2 1 . 2 0 8 1 . 3 2 7 0 . 2 6 3 1 0 . 2 4 5 0 . 7 8 2 2 . 0 5 1 
0 . 3 4 7 0 . 0 0 6 0 . 1 5 2 0 . 4 3 8 1 . 2 7 8 1 . 3 8 9 0 . 2 7 9 7 . 8 2 5 0 . 7 9 f . 2 . 2 2 7 
0 . 3 8 7 0 . 0 0 4 0 . 1 3 3 0 . 4 5 5 1 . 3 5 3 1 . 4 5 4 0 . 2 9 7 5 . 3 0 0 0 . 8 1 1 2 . 4 1 5 
0 . 4 2 9 O . 0 0 2 0 . 1 0 6 0 . 4 7 4 1 . 4 3 4 1 . 5 2 3 0 . 3 1 9 2 . 6 8 4 0 . 8 2 7 2 . 6 1 4 

TABBLL 2 
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Prisen på elektrisitet til alminnelig forsyning er i 1990 29 øre 

pr. kWh. Dette er 4 øre lavere enn elektrisitetsprisen i 1986. 

Det er imidlertid en klar grense for hvor lav elektrisitetsprisen 

kan bli: Før en tar hensyn tii ressursrenten er gasskraftens 

langtidsgrensekostnad for levering til alminnelig forsyning ca. 

26 øre pr. kWh (inkludert tap i nettet) i 1990. 

For å teste robustheten av resultatene ovenfor endret vi på flere 

av modellens parametere. (Løsningen i første periode var lite 

avhengig av lengden av hver periode.) Ressursrenten i 1990 i de 

ulike alternativene er gjengitt i tabell 3. Appendiks 1 innehol-

der banene for ressursrenten der hver kolonne viser ressursrenten 

fra den aktiviteten (eller de aktivitetene) som lengst anvender 

gass. 

Ressursrenten i 1990 øker fra 12,6 øre til 13,3 øre ved en 33% 

reduksjon av initial beholdning av gass (3000 mrd. Sm 3). For

skjellen i de to banene blir imidlertid stadig større over tid: i 

2070 er forskjellen 22,8 øre. Hvis initial beholdning er større 

en 3570 mrd. Sm3, blir ressursrenten i 1990 12,5 øre, se tabell 

2. I siste periode er ressursrenten 0. Dette avspeiler at ikke 

hele gassbeholdningen blir brukt opp. Alt i alt viser våre 

resultater at gjenværende beholdning av gass i liten grad 

påvirker nivået på ressursrenten i 1990. Det samme poenget kan 

alternativt belyses ved å la kostnaden ved utvinning være 

uavhengig av akkumulert produksjon. Da er (ikke-utvunnet) gass et 

perfekt homogent produkt. 

Siden det er all grunn til å tro at de norske gassreservene er 

langt større enn 3570 mrd. sm3 (påviste reserver er ca. 2800 mrd. 

Sm 3), er det primært knappheten av gass fra billige felt som gir 

opphav til en positiv ressursrente. Vi ønsket derfor å kartlegge 

sammenhengen mellom utvinningskostnad og akkumulert produksjon. I 

referansebanen koster den første Sm3 30 øre å utvinne. Grense

kostnaden er 75 øre når akkumulert produksjon er 2000 mrd. Sm3. 

Med grensekostnad lik 52,2 øre når akkumulert produksjon er 2000 
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mrd. Sm3, er ressursrenten 9,3 øre i 1990. (Grensekostnaden for 
den første Sm3 er uendret.) 

Vi ønsket også å få en v i s s innsikt i sammenhengen mellom 
kostnadsnivå og ressursrenten i 1990. Da v i økte både den 
i n i t i a l e marginale utvinningskostnaden og den konstante marginal
kostnaden for transport t i l Norge med 5 øre, fa l t ressursrenten i 
1990 fra 12,6 øre t i l 11,3 øre. 

Legg e l i e r s merke t i l at siden vi opererer med konstante real
kostnader for utvinning og transport av gass, har v i impl is i t t 
antat t samme rate for teknisk fremgang i denne sektoren som i 
resten av økonomien: Real kostnadene i gass-sektoren v i l s t ige 
hvis det er mindre teknisk fremgang i denne sektoren enn i den 
øvrige økonomien. 

Økonomisk t eor i indikerer at kalkulasjonsrenten kan f a l l e over 
t i d p .g .a . lavere avkastning på alternative investeringer når 
beholdningen av realkapital øker. Vi har imidlertid begrenset oss 
t i l å studere ef fekten av e t annet nivå på (den konstante) 
kalkulasjonsrenten: Da v i økte kalkulasjonsrenten fra 5* (refe
ransebanen) t i l 7 t , og korr igerte langtidsgrensekostnaden for 
vannkraft, f a l t ressursrenten i 1990 fra 12,6 øre t i l 8,9 øre. 
Når også kostnadene for utvinning og transport av gass korrigeres 
(20* økning) , b l i r ressursrenten i 1990 7 øre. Denne effekten 
reflekterer at økt kalkulasjonsrente avspeiler redusert betydning 
av framtiden. Dermed b l i r kostnaden i dag ved å benytte en enhet 
gass , som al ternat ivt kan benyttes senere, redusert. Legg også 
merke t i l at langtidsgrensekostnaden for levering av gass t i l 
Norge i 1990 øker fra 62,6 øre t i l 67 øre: Innenlandsk pris på 
gass øker når kalkulasjonsrenten s t i g e r . Vi viser t i l Farzin 
(1984) for en genere l l diskusjon av forholdet mellom kalkula
sjonsrente, ressurspris og utvunnet volum. 

Betydningen av s tørre l s ene på etterspørselskurvenes å r l i g e 
vekstrater er v i s t i alternativene 5 og 6. Ved en fordobling av 
a l l e de årlige vekstratene b l i r også nivået på ressursrenten de 
første 15 årene tilnamnet fordoblet. over t id b l i r effekten enda 
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sterkere. Hvis derimot vekstratene halveres, blir ressursrenten 

aldri sterre enn 9,6 øre. I store deler av planleggingsperioden 

er ressursrenten ca. 9 øre, men etter 2045 faller renten raskt. 

Alternativ 7 viser virkningen av et kraftig fall i oljeprisen (i 

forhold til 87-nivå) før 1990: Hvis oljeprisen faller slik at 

enhetsprisen på gass i 1990 reduseres fra 70 øre til 50 øre når 

etterspurt gassvolum i utlandet er 25 mrd. Sm3, er ressursrenten 

i 1990 7,4 øre. 

Virkningen av endret priselastisitet for norsk eksportert gass er 

derimot langt mindre. Endret priselastisitet reflekterer endret 

konkurransesituasjon i eksportmarket. Alternativ 8 viser f.eks. 

ressursrenten når de øvrige selgerne ikke endrer sine volum som 

svar på en salgsøkning fra norsk side. (Priselastisiteten er lik 

-7.15.) Våre resultater tyder på at ressursrenten i 1990 er lite 

avhengig av Norges strategiske stilling i eksportmarkedet. 

Vi ønsket også å kartlegge betydningen av lineære grensekostnads-

funksjoner. Først innførte vi en kvadratisk grensekostnads-

funksjon for gassutvinning. Langtidsgrensekostnaden for gasskraft 

initialt og etter utvinning av 2000 mrd. Sm3 er som i referanse

banen. Ressursrenten blir nå 10,6 øre i 1990 mot 12,6 øre i 

referansebanen. Vi innførte så en kvadratisk langtidsgrensekost-

nadsfunksjon for vannkraft. Langtidsgrensekostnaden initialt og 

etter at vannkraftkapasiteten er økt med 13 TWh er som i refe

ransebanen. Betydningen av endret funksjonsform i vannkraftfor-

syningen var imidlertid minimal. 

Til slutt ønsket vi å kartlegge et mulig gulv for ressursrenten i 

1990. Med kvadratisk kostnadsfunksjon i gassutvinningen kombinert 

med en reduksjon i marginale utvinningskostnader (marginal 

utvinningskostnad er 52,2 øre når akkumulert produksjon er 2000 

mrd. Sm 3), 7* kalkulasjonsrente og halvering av alle årlige 

vekstrater, blir ressursrenten i 1990 2,2 øre. 
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RESSURSRENTEN I 1990 (NOK pr. Sm 3) 

Referansebanen 0.126 

Initial beholdning av gass er større enn 3570 0.125 

mrd. Sm3 

Halvering av stigningstallet mellom marginal 0.093 

utvinningskostnad og akkumulert produksjon 

7% kalkulasjonsrente 0.070 

Fordobling av alle vekstrater 0.229 

Halvering av alle vekstrater 0.093 

Enhetsprisen for norsk eksportert gass 0.074 

i 1990 er 50 øre hvis etterspurt kvantum 

er 25 mrd. Sm3 

Korge kan øke sin eksport av gass uten 0.127 

motrespons fra de øvrige selgerne 

Kvadratisk kostnadsfunksjon i gassut- 0.106 

vinningen. Enhetskostnaden initialt 

og etter utvinning av 2000 mrd. Sm3 er 

som i referansebanen. 

TABELL 3 
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4. AVSLUTHING 

I dette paperet har vi studert optimal utnytting av gass og 

vannkraft. Siktemålet var primært å få et anslag på ressursrenten 

for norsk gass i 1990. Basert på en numerisk optimeringsmodell 

fant vi i avsnitt 3 at nivået på ressursrenten er klart sterre 

enn null; i referansebanen er f.eks. ressursrenten 12,6 øre i 

1990. Det er først og fremst knappheten av gass fra felt med lave 

utvinningskostnader som gir opphav til en positiv ressursrente. 

Ved å variere parametere i planleggingsproblemet fikk vi kartlagt 

variasjonsområdet til ressursrenten. Løsningen var spesiell 

følsom overfor utvinningskostnadens avhengighet av gjenværende 

gassbeholdning. Et mulig gulv for ressursrenten i 1990 kan være 

ned mot 2 øre pr. Sm 3, dvs. 0,4 øre pr. kWh. 

Jeg skal til slutt nevne noen andre forhold som også er av 

betydning for nivået på ressursrenten. I planleggingsproblemet 

var det ingen skranker på gassprisenes størrelse. Imidlertid kan 

det tenkes at det i framtiden vil eksistere et syntetisk produkt 

som i stor grad kan substituere gass. Hvis det spesielt eksiste

rer et perfekt substitutt for gass der teknologien er kjenneteg-

net ved konstant utbytte m.h.p. skalaen, uten kapasitetsskranker, 

vil enhetskostnaden på dette produktet sette et tak på maksimal 

gasspris. I litteraturen blir muligheten for produksjon av et 

perfekt substitutt for en ikke-fornybar naturressurs gjerne kalt 

for backstop teknologi, se f.eks. Dasgupta og Heal (1979). 

Innføring av en backstop teknologi med enhetskostnad lik c* vil 

under frikonkurranse føre til at ressursprisen initialt reduser-

es. Hvis derimot backstop teknologien innføres under monopol, er 

det mulig at den initiale ressursprisen stiger, se Hoel (1978b). 

I vår modell fins det en bestemt sammenheng mellom ressurspris 

ute og hjemme og marginale transportkostnader. Denne sammenhengen 

vil fremdeles være oppfylt hvis begge prisene er lavere enn c*. 

Dette betyr at ved innføring av backstop teknologi vil den 

initiale gassprisen ute og hjemme endres i samme retning (gitt at 

begge prisene er lavere enn c*) . I referansebanen er prisen på 
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gass i siste periode i Norge og på det utenlandske markedet 

h.h.v. 1,434 NOK og 1,523 NOK. Da vi innførte en backstop pris på 

1,35 NOK økte ressursrenten i 1990 fra 12,6 øre til 13,1 øre. 

Derimot er ressursrenten hele 30,5 øre i 1990 når backstop prisen 

er 1,25 NOK1 

Det er ikke bare backstop teknologi son drar i retning av høyere 

ressursrente initialt: Både lenger planleggingshorisont og 

innføring av en skrapverdifunksjon, dvs. en funksjon som måler 

nytten av (eventuelt) gjenværende beholdning av gass ved slutten 

av planleggingsperioden, gir landet et incentiv til å utsette 

produksjon i dag. Lavere produksjon inneberer høyere pris, som 

igjen betyr høyere ressursrente i 1990 siden de marginale 

kostnadene knyttet til utvinning og transport av gass er uav

hengig av produsert kvantum i første periode. Resultatene fra 

forrige avsnitt tyder imidlertid på at disse to momentene vil i 

liten grad påvirke ressursrenten i 1990. 

Gasskraftproduksjon innebærer utslipp av spillprodukter. Utslipp-

ene består dels av nitrogenoksider, men også karbondioksid dannes 

ved produksjon av elektrisitet basert på gass. Eksistensen av 

negative eksterne effekter ved gasskraft drar i retning av 

redusert nivå på ressursrenten, men hvor alvorlig er miljøvirk-

ningene? Nitrogenoksider kan relativt enkelt renses. Kostnadene 

er blitt anslått til 1-2 øre pr. kWh ved en rensegrad på godt 

over 50%. Derimot fins det i dag ingen kjent teknologi som kan 

rense karbondioksid utslipp. Det har fra flere hold blitt hevdet 

at slike utslipp kan ha stor innvirkning på det globale miljø, se 

f.eks. Alfsen og Rosland (1988). I korthet er synspunktet at 

innføring av gasskraft kan bidra til å heve temperaturen på 

jorden fordi karbondioksid slipper lettere inn stråling fra sola 

enn den slipper ut varmestråling fra jorda (drivhuseffekt). 

Innenfor vårt opplegg kan de uheldige miljøvirkningene fra bruk 

av gass tas hensyn til ved å heve kostnaden for transport av gass 

til Norge. Vi har imidlertid ikke hevet transportkostnaden til 

utlandet siden vi har antatt at Norge kun er interessert i 
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maksimal profitt pi eksportmarkedet. (En overgang i utlandet fra 

kull/olje til gass vil representere en bedring av miljøforhold-

ene.) Da vi hevet marginal transportkostnad til Norge fra 0,2 NOK 

til 0,7 NOK, sank ressursrenten (pris minus marginale kostnader 

knyttet til utvinning, transport og miljø) i 1990 med 2.1 øre i 

forhold til referansebanen, dvs. langtidsgrensekostnaden i 1990 

steg med 47,9 øre. Når en i tillegg tar hensyn til at økt miljø-

bevissthet i utlandet kan føre til at etterspørselskurven etter 

norsk eksportert gass skifter oppover, kan dette alt i alt tyde 

på at ressursrenten i 1990 er lite avhengig av gasskraftens 

miljøvirkninger. 
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APPENDIKS 1 

RESSURSRENTEN (NOK pr. Sm» ) 

1. 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 
1 9 9 0 - 9 4 0 . 1 2 6 0 . 1 2 5 0 . 0 9 3 0 . 0 7 0 0 . 2 2 9 0 . 0 9 3 0 . 0 7 4 0 . 1 2 7 0 . 1 0 6 
1 9 9 5 - 9 9 0 . 1 3 6 0 . 1 3 4 0 . 1 0 4 0 . 0 7 7 0 . 2 7 2 0 . 0 9 4 0 . 0 8 4 0 . 1 3 5 0 . 1 2 4 
2 0 0 0 - 0 4 0 . 1 4 6 0 . 1 4 4 0 . 1 1 7 0 . 0 8 5 0 . 3 2 1 0 . 0 9 5 0 . 0 9 3 0 . 1 4 3 0 . 1 4 3 
2 0 0 5 - 0 9 0 . 1 5 7 0 . 1 5 3 0 . 1 3 1 0 . 0 9 3 0 . 3 7 7 0 . 0 9 6 0 . 1 0 2 0 . 1 5 1 0 . 1 6 3 
2 0 1 0 - 1 4 0 . 1 6 7 0 . 1 6 1 0 . 1 4 7 0 . 1 0 1 0 . 4 4 3 0 . 0 9 6 0 . 1 1 1 0 . 1 5 8 0 . 1 8 4 
2 0 1 5 - 1 9 0 . 1 7 8 0 . 1 7 0 0 . 1 6 6 0 . 1 0 9 0 . 5 2 3 0 . 0 9 6 0 . 1 2 0 0 . 1 6 6 0 . 2 0 4 
2 0 2 0 - 2 4 0 . 1 8 9 0 . 1 7 7 0 . 1 8 8 0 . 1 1 7 0 . 6 2 2 0 . 0 9 6 0 . 1 2 8 0 . 1 7 4 0 . 2 2 3 
2 0 2 5 - 2 9 0 . 2 0 0 0 . 1 8 4 0 . 2 1 5 0 . 1 2 5 0 . 7 5 0 0 . 0 9 6 0 . 1 3 5 0 . 1 8 2 0 . 2 4 2 
2 0 3 0 - 3 4 0 . 2 1 1 0 . 1 8 8 0 . 2 4 8 0 . 1 3 2 0 . 8 3 2 0 . 0 9 4 0 . 1 4 0 0 . 1 8 9 0 . 2 5 8 
2 0 3 5 - 3 9 0 . 2 2 3 0 . 1 9 0 0 . 2 9 0 0 . 1 4 0 0 . 9 0 8 0 . 0 9 1 0 . 1 4 3 0 . 1 9 7 0 . 2 7 1 
2 0 4 0 - 4 4 0 . 2 3 6 0 . 1 8 8 0 . 3 4 3 0 . 1 4 6 0 . 9 8 6 0 . 0 8 7 0 . 1 4 3 0 . 2 0 4 0 . 2 8 0 
2 0 4 5 - 4 9 0 . 2 4 9 0 . 1 8 0 0 . 4 1 2 0 . 1 5 2 1 . 0 6 6 0 . 0 8 0 0 . 1 3 9 0 . 2 1 1 0 . 2 8 4 
2 0 5 0 - 5 4 0 . 2 6 3 0 . 1 6 3 0 . 5 0 2 0 . 1 5 6 1 . 1 5 3 0 . 0 7 0 0 . 1 2 6 0 . 2 1 7 0 . 2 8 1 
2 0 5 5 - 5 9 0 . 2 7 9 0 . 1 3 3 0 . 6 1 8 0 . 1 5 7 1 . 2 5 4 0 . 0 5 5 0 . 1 0 3 0 . 2 2 2 0 . 2 6 6 
2 0 6 0 - 6 4 0 . 2 9 7 0 . 0 8 2 0 . 6 5 5 0 . 1 5 4 1 . 3 7 9 0 . 0 3 3 0 . 0 6 4 0 . 2 2 5 0 . 2 3 2 
2 0 6 5 - 6 9 0 . 3 1 9 0 0 . 6 9 3 0 . 1 4 2 1 . 5 4 9 0 0 0 . 2 2 5 0 . 1 6 0 
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1. Introduction 
Natural gas is usually sold through long-term contracts In such contracts 
it is common to rind the price of natural gas linked to the development of 
other energj' prices, in particular oil prices. Typically, the gas price consists 
of two elements, namely (i, the base price at the moment of the signing 
of the contract prj. and (ii) an escalation formula expressing how this base 
price should be modified when other energy prices change. The gas price 
at time t is thus given by the expression 

n n 

Pi = PO Yl tt'ia«/a«0- X^ "'' = ' ' ' ) 
i = l i = t 

where a,t is the price of energy of type i (t = 1 n) in period t, a,o 
\s the price of this energy in the reference period and it', is the weight of 

* We have had useful discussions on problems in the present paper with colleagues 
at the L'mvenity of Oslo and the Central Bureau of Statistics in Norway, and with 
participants at the conference "Natural Gaa Markets and Contracts'' In particular, 
we would like to thank Donald Hansen. Aanund Hylland. Diderik Lund. Tore 
Schweder Jan Serck-Hanssen. Jon Vislie and Robert Weiner for useful suggestions 
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this energy in the escalation formula. In a gas contract a minimum price 
may be encountered and other clauses about price recalculations and price 
revisions may also be found. The important thing to notice is the positive 
relation between the price of gas and the price of other energies such as 
crude oil. fuel oil. etc. 

Contracts of the type above are used also in gas sales from e.g., Norway 
and the Soviet Union to West Germany and other countries in continental 
Europe. In this case the gas exporters also sell oil on the world market, 
while the gas importers also buy oil on the world market. In this paper 
we derive efficient gas contracts between a country such as Norway or the 
Soviet Union and a gas and oil importing country such as West Germany. 
By an efficient contract we mean a contract that maximizes the expected 
utility of one country (seller or bv.yer) given the expected utility of the 
other country (buyer og seller), i.e., ex ante Pareto optimality. 

Our main result is given in section 2. There it is shown that we 
should not expect indexation of the type described by (1) in an efficient 
contract. On the contrary, when both countries are risk averse (in their 
total income) an efficient contract implies that the price of natural gas 
should be lower the higher the price of oil is. This result may be illuminated 
in the following way: It should be possible to establish an efficient insurance 
contract between an oil exporting and oil importing country, when both 
countries are risk averse and price takers on the oil market. This contract 
would imply a positive transfer of money from the oil exporting country 
to the oil importing country if the oil price turned out to be "high'', and 
a negative transfer if the oil price turned out to be "low": If there also 
was trade with an exogenously given quantity of natural gas between these 
countries, the price of natural gas can replace the money transfer. The 
price of natural gas shall then be lower the higher the price of oil is. 

An obvious question is why such an insurance contract should be linked 
to a natural gas contract. Even without any natural gas sale, it is efficient 
to establish such an insurance contract. One reason why one does not often 
find such contracts is that they are not enforceable. Ex post (after the oil 
price has been observed) it will necessarily be in the interest of the country 
who is to pay the transfer to break the contract. By linking the insurance 
contract to the sale of natural gas, it is shown in section 3 that one to some 
extent can avoid this incentive for one of the parties to break the contract. 

Another possible objection to our approach is that we have not consid
ered other ways the countries could hedge against oil price uncertainties. 
Examples of such hedges for the oil exporting country could be to invest in 
non-oil industries whose profitability is negatively related to the oil price. 
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such as producing and exporting automobiles or aviation services. More
over, the countries could hedge against oil price uncertainty through their 
portfolios of financial assets in international capital markets. The impor
tant assumption of our paper is that even if the countries do use these 
hedging opportunities, at least one of the countries is for some reason not 
able to hedge sufficiently to be risk neutral with respect to the oil price. It 
is beyond the scope of this paper to discuss why such complete hedging is 
not possible, but various types of market imperfections obviously play an 
important role. As long as complete hedging independently of the natural 
gas trade is impossible, it will be optimal to link the natural gas price to 
the oil price in the manner explained above 

While sections 2 and 3 assume a commonly held probability distri
bution of the oil price, section 4 considers the case in which the buyer 
and seller may have different subjective probability distributions of the oil 
price. It is shown that if the seller's oil price expectations are downward 
biased compared with the buyer's expectations (in a sense made precise in 
section 4). the result that an efficient contract gives a negative relationship 
between the price of gas and oil remains valid. 

While sections 2 through 4 consider the buyer as a country, section 5 
analyses the case of the buyer being a profit-maximizing gas distribution 
company, if this company is risk averse in its profits, an efficient gas 
contract might give a positive relationship between the price of gas and 
oil. However, it is also argued that risk aversion of the gi-3 distribution 
company conflicts with the interest of the shareholders of this company if 
the other shares these owners hold are negatively affected by an increase 
in the oil price. 

The literature on efficient gas contracts under uncertainty is not large. 
One paper we would like to mention is Hubbard and W'einer [1984], which is 
an application of the ideas developed by Hall and Lilien [1979) They model 
a contract between a pipeline and a producer as a solution to a bilateral 
bargaining problem. In that paper a payment rule conditional on actual 
output is derived. This means that the quantity of gas is endogeneous and 
is a function of realized values of stochastic variables, whereas we have an 
exogenous quantity of gas. Our ideas are closer to Shavell [1976] and in 
general to the theory of optimal risk sharing, see e.g.. Borch [1962] 

2. The basic model 
To simplify as much as possible we assume there is one seller and one 
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buyer of gas. In this section we may think of the seller and buyer as two 
countries, e.g.. Norway and West Germany Both countries are agents in 
the international oil market. Norway sells oil. whereas West Germany buys 
oil. However, both countries are price takers in the oil market. The seller 
has a gas quantity i which it can extract and sell. However, the decision 
of whether or not to extract the gas must be made before the oil price is 
known. That means we are in fact working with a two-period model. In the 
first period, where the price of oil is unknown, the (potential) seller must 
decide whether to sell an exogenous given quantity of gas or not. If the two 
countries agree on a gas deal, then in the first period both countries invest 
in necessary infrastructure and transportation and distribution systems. 
I This will be suppressed in our model.) In the second period the price of 
oil is known. Then both countries trade on the oil market. Furthermore, 
the gas importing country receives the quantity i of gas and pays a price 
according to the contract agreed upon in the first period. The crucial 
question is what this contract looks like. i.e.. how the payment for natural 
gas is determined. In this paper we take a purely normative approach 
and assume that the contract satisfies a requirement of ex ante Pareto 
optimality. 

Let us first consider the buyer. In this country the national product 
plus the value of imported gas (ignoring other imported inputs) is 

B(q.x) = max(f(:.v.x)-qz). (2) 
z 

Here z is the buyer's quantity of oil. q is the price of oil on the international 
oil market, v is a vector of other inputs (given exogenously) and / is a 
production function. From the envelope theorem it follows that 

*«(«.x) = / , > 0 . (3) 
Bq{q.x) = -z(q.x> < 0 (41 

As Br shows the effect on the revenue of making available an extra unit of 
natural gas and arranging production optimally, it is the demand function 
for gas in inverse form. fl,x = Bxq states how the marginal utility of gas 
varies with the oil price, and we shall assume B T , > 0. Finally, let the 
buyer's utility function be 

L-B = t'B(Biq.x)- pi). (5) 

where Blq. x) - px is the national income of the buyer, since ;> is the price 
of gas 
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We now turn to the seller. The seller* «ross benefit i.- defined by 

Siq.x) = max [giu.y. x) ~ qy). (6) 
v 

Here <j is the seller's quantity of oil and u is a vector of inputs I given 
exogenously . The production function of non-oil and non-gas products is 
i). with y u •» 0. 9 y < 0 and gz < 0 (since less resources are available for 
non-oil and non-gas production the higher is the oil and gas production). 
From the envelope theorem we have 

Sqiq.x) = y(q.x)>0. (7) 

SI{q.x) = g1<0. (8) 

The seller's utility function is given by 

LS =i's(S(q.x)^px). (9) 

where Siq. x) - px is the national income of the seller. 
Let us then turn to the contract problem. We assume the parties 

establish a contract which is ex ante Pareto optimal This means that the 
expected utility for one country (e.g.. the buyer) is maximized for a given 
expected utility for the other country. We do not model the bargaining 
process itself, only the outcome. To establish such a contract each party 
needs to have a view on the future oil price (a density function for the future 
oil price: as the contract is signed before the oil price is known. Though 
each party might have an incentive not to reveal its true views on the 
future oil price, this possibility is neglected. The contract is only required 
to be ex ante Pareto optimal, we do not discuss how the contractual gain 
is distributed 

An efficient contract is defined as a function p(q) which maximizes 
the expected value of L'B for a given expected value of CV The Maximum 
Principle may be used to characterize the efficient contract if we reformulate 
the constraint as a differential equation. To do this we define 

/ •<Jo 

£(*'.>• q < <*>) -- (\f(ql<l<i »" -1 rjt» 1. | l « ) 
Jo 

where f\q) is the density function for the future oil price. From 110) it is 
clear that 

v's(q) = l,fq). (11) 
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By a proper choice of unit, we let q vary between 0 and 1. Our problem 
can now be formulated as 

subject to 

max / UB(B(q.i\ 
Jo 

- Pi)!{o)dq 

t'sl<j) = r s ( S ( q . 7 | Tpx)f(q)-
is(0) = 0. 

i - s ( l ) > f > -

I12| 

As mentioned in the introduction, the gas quantity i is assumed to he 
exogenously given Alternatively, we could assume that x is chosen to 
maximize the intergral in (12). This alternative determination of the gas 
quantity would not effect any of our results, as long as we stick to the 
assumption tha t the gas quant i ty must be decided upon before the oil 
price is known In this problem p(q) is the control variable and I'siq) is the 
state variable. Notice that compared to usual control problems, time has 
been subst i tuted with q. The Hamiltonian corresponding to the problem 
above is 

L(vs.p.*.q) = UB(B(q.x) - px)f(q) - XUs(S{q.X) - px)J[q) . (13) 

where X is the auxiliary variable. Necessary conditions for an optimal 
solution are (where ' means evaluated in optimum)-

dX 
dq ~ "i 

A(l)(150 
dL 
dp 

4=16) 

From (13)-(15 ) we get 

A(<?) = X > 0 (A i>. constant) . 

and 113) and ! 161 give 

l"BiB{q. xl - px\ - •*("_* 'S i </. X\ -fix 

117] 

!1S i 



Some Aspects of Effinrnt Contract* I'll 

\< A i< independent of (/• d i f fe rent ia t ion nf i l * i Hives 

PW - 'TTT, P77- (1U' 

when we have inserted Bq - -: *. 0 and >',, - j / > (I from \\\ and !7i 
and used (18) Assuming concave utility functions due to risk, aversion, 
we have derived an important feature of an efficient contract, namely a 
negative relation between the stochastic oil price and the price of gas. i.e.. 

p'(q)<0. (20) 

This means that the higher the realized value of the oil price is. the lower 
is the gas price. 

The result above can easily be extended to several sellers and buyers 
A* long as all quantities of gas are fixed, a sufficient condition for a negative 
relation between the price of oil and gas is that no agents are risk lovers 
and at least one has risk aversion. 

As is seen from (19). p'(q) is independent of the density function / 
However, this is not the case for p(<j). since the solution of the problem must 
take account of all the three constraints in 112). To be more specific of the 
procedure of solving the problem, we first notice that as we have assumed 
I 'i; and I'g always to be positive, this rules out \ = 0. But then t's( 1) = i's • 
Furthermore, by integrating p'{q] we are able to determine p{q) up to a 
constant C Then we put p(q) into f'.s-l J and solve the equation (11). 
Obviously v$[q) will be dependent of f\q\- Finally we use the constraint 
'.--i 1* = t , to determine the constant C The constant will therefore be 
dependent on both /(<?) and v a: that means that the price level of gas will 
be dependent of both /(<?) and i"s-

To improve our intuition behind 119). let us analyse how the national 
income to each country varies with the price of oil. The national income 
of the buyer is 

YB = B(q.i) - px 121) 
and the national income of the seller is 

Ys = S\q.i) + pi. (221 

Finally, let 
>'r = > 'B- ->s (231 
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be total income. Then 

dYT — = B, * S , = - ; - v (241 dq 

Furthennore. it is now convenient to write 119) a> 

P ' „ , = _ I ( _ £ * _ S , - - J ^ 0 , ) . (19') 

where o, = -I ' ," . [*,' (i = fl.S) are the rates of absolute risk aversion. It 
is straightforward to show that 

dYB o< d\T 

dq °B •*• Os dq 

dYs 

dq OB ~ os 
d\T 

dq 

This means that when the price of oil increases, both countries share the 
increase or decrease in total income, with shares related to their risk pa
rameters. Furthennore. total income will increase or decrease when the 
price of oil increases depending on whether the two countries together are 
net exporters or net importers of oil. Thus, in general, a negative relation 
between the price of oil and gas can be seen as a mechanism for incomt 
stabilization. 

At first sight, the results above may seem to be in contrast with the 
fact that oil and natural gas are close substiiutes in consumption. However, 
we have not suggested that the price the ultimate users of natural gas pay 
should be negatively correlated with the oil price On the contrary, our 
assumption of Bzq > 0 implies that the ultimate users mijst pay a higher 
gas price the higher the oil price is. otherwise gas demand would not be 
equal to the exogenously given supply of gas ( = x). The difference between 
this price Bz and the price the country pay? p is a surplus (or deficit if 
p > Bj. which may be the case if the oil price is lo«i. which is distributed 
to the citizens of the country (perhaps via tiie government) in ;i way which 
does not affect the demand for natural gas 
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.'}. Incentive compatibility 
As we have derived a negative relation between the price (if oil and gas in 
an efficient contract within a rather simple model. N't us now try to expand 
the model. First we investigate the efficient contract from the point of view 
of incentive compatibility. Ex pott the seller has an economic incentive to 
•-tick to the agreement if gas production is profitable. We have assumed 
that the production decision must be made prior to the point of time when 
th<" oil price is realized Investment costs .ire sunk costs when the ml price 
is known to the parties. Moreover, it :~ natural to assume operating costs 
of gas extraction to be independent of the price of oil. we therefore set these 
to zero for simplicity. It may then seem that the requirement of profitable 
gas production simply means that the g'is price must be positive. This is 
however not quite correct (though our main results will not change if we 
simply require a positive price of ga»/ Ex post, the seller may wish to break 
the contract due to the possibility of selling the gas toother buyers, possibly 
at a later date. The cost of natural gas ex post is in general the highest of 
narrow accounting costs and the opportunity cost. As we have abstracted 
from operating costs, the requirement of profitable gas production simply 
means that the opportunity cost r[q) must not be greater than the price 
of gas. i.e.. 

p>r\q) (27^ 

The equivalent condition of ex post profitability for the buyer is 

Biq.x) -pi -1 B{q 01. 128) 

Let ;'"•';) be the p-value defined by 

B(qtx) -p'l - Htq.QI !29) 

Implicit derivation of (29) gives: 

-£- = -(BJq.x) - Bq[q.Q)) = l-{s{q.Q) - :[q.x\) -> 0 (30) 
oq x i 

as we have assumed Bql -- -zz > 0. winch means that for a given oil 
price, oil demand is lower the more natural gas one has. In figure 1 we 
have sketched (20). (27) and (30). For each value of q our relation p\q) 
assigns the optimal p-va)ue. Notice that there exists one pig (-curve for 
each vaJue of t"$. The interpretation of f>- is a parameter which distributes 
the potential gains to be achived if a contractual agreement is reached. 
Furthermore, the higher f.,- is. the further to the right is the p(i/)-curve 
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located. Condition 127) restricts the domain of q such that q cannot exceed 
qj. For q > 92- l h? gas producer has no incentive to deliver any gas. 
Our relation p'(q) shows the maximum gas price the buyer will accept for 
each oil price. From figure 1 we see that if the oil price is below q^. the 
efficient gas price will be above the buyer's maximum willingness to pay. 
We therefore conclude that only if the realized value of the oil price is 
between qi and q? the contract will be incentive compatible Note that 
in figure 1 we have assumed p'iq) > c(g) for all oil prices. This is due to 
the reasonable assumption that for all oil prices there exists potential gains 
from sale of gas. 

Assume now that the realized q is not in the interval \q\. q?< Will one of the 
agents in such a situation default9 The chance of reneging is probably larger 
if the two countries have minor economic relations than if the two countries 
have major economic relations. One example can be Norway as the seller 
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and West Germany or (ireat Britain a.- the buyer Here long-run strategic 
considerations are important, so to claim renegotiations as .soon as the 
contract is not incentive compatible for both parties seems unreasonable. 
We may take one step further and ask if there exist contracts which are 
incentive compatible. This puses a contract problem similar to (12). but 
now the condition ciq) < p < p'(q\ must be added Let p(q) be the 
solution to this problem. Obviously, there exist three possible outcomes to 
this problem: 

p. 71 
zero 

p'iq) for all q. i.e . the contractual gain to the buyer is 

I iii) 

lii! p[q] = <i<7) for all q. i.e.. the contractual gain to the seller is zero 

for at leasl some c/ none of the constraints are binding. But in 
such interior regions of pfq) it is straightforward to show that (19* 
is valid i with p'fcjl substituted for p'iqll In other words. p(q) is 
declining in q within this interval of oil price;;. 

F i g u r e 2 
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In figure 2 we have sketched ?< possible incentive compatible con
tract p(<7). For low values of q the relationship between the price of oil 
and gas is positive; low prices of oil are good for the buyer so he can accept 
zero contractual gain in such situations. Further, none of the constraints 
are binding in the interval qs to q^ This gives us a declining relationship. 
It is obvious that 93 is higher the higher the expected utility of the seller is. 
For the limiting case of zero contractual gain to the seller we get a positive 
relation between the price of oil and ga.- fur all oil pnce> For oil prices 
greater than qA the contraint (27) is binding: for high prices of oil the seller 
can accept zero contractual gain 

* ^ Q 

F igu re 3 

Another possibility is depicted in figure :( It should be obvious that the 
only difference from figure 2 is that the pariie- mm agree not to trade 
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natural gas if the price of oil exceeds </-,. 

4. Different views on t h e future oil pr ice 

So far we have implicitly assumed that the parties have the same view 
of future oil price. (Alternatively expressed: this is the case wherein the 
distribution is known.) In section 2 this view was represented by the density-
function f(q). In this section we shall consider the possibility of the parties 
having different views on the future oil price. To analyse this case, assume 
g\q) to be the seller's density function and hiq) the buyer's density function 
It is then easy to show that 

P'«» = B :„ f O D 

where we again have inserted Bq = -; < 0 and Sq = j / > 0 from (4) 
and (7). 

If g(q) = h{q). (31) is of course identical to (19). When g{q) and h{q) 
differ, it is no longer necessarily true that p'iq) < 0. A sufficient condition 
for f/li?1 < 0 is clearly that 

g' h 
y- - - < 0 (321 
9 h 

or 
-g - h' < 0 (32'} 
9 

If 132' holds for all q. the efficient gas price will be a strictly declining 
function of the oil price. 

If the buyer tends to believe in higher oil prices than the seller be
lieves in. one would intuitively expect both parties to support a negative 
relationship between the gas price and the oil price. To see if this intuition 
is correct, consider the case in which the buyer's distribution function H(q\ 
(where fHQ) = 0. H\ 1) = 1 and H'{q) = h(q)) is a strictly convex function 
of the seller's distribution function Ciqi (where C7(0) = 0. G(l) - 1 and 
G'(q) =<?(<?)). i.e.. 

//tøl = *(/.'|<j)). (33) 
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where * satisfies the conditions <1>(0) = 0. 4>(1) = 1 and $ ' > 0. and we 
assume • " > 0. For all values of q 6 10.1) . this gives H(q) < G[q). i.e.. 
the probability of the oil price being lower ^han a specific value is believed 
to be smaller by the buyer than by the seller. By using (33) we get 

-g - h' = * V - (*V - *" g2) = -*" g2 < 0 (34) 
9 

since 9" > 0. In other words. (32) is valid so p'\q) < 0 in this case. This 
confirms the intuition stated above. For a further discussion on sufficient 
conditions for (32) to be valid, see Golombek and Hoel J1985). 

To see that p'(q\ > 0 is possible in the general case, consider the 
extreme case in which the seller believes in the price q\ with certainty. 
whereas the buyer believes in some distribution over (%• 9i 1- In this case, it 
is only p(<ji) which has any impact on the expected utility of the seller, while 
the buyer's expected utility is higher the lower is p[q) for all q € \qo-qi\-
Thus, a contract with p'(q) > 0 for q < <}i and p(<?il - p dominates a 

? contract with p'iq) < 0 for q € i<Jo-9i: and p{qt) = p. 

5. The firm as a gas buyer 
So far we have assumed the gas buyer to bo a country. Another possibility 
is that the gas buyer is a firm which imports gas and resells it to ultimate 
users. As Bz(q. i) is the price along the demand curve for gas. the problem 
of establishing an efficient contract is now 

max i l'r((Bz[q.i> - p\T)}\q)dq 
Jo 

subject to 
v's\q) = fMM' / . / l • l>i)f\q) ( 3 f " 
t's(O) = 0 

»-s(D>5 

where [Bz - p)x is the firm's profit, and l'y is the firm's utility function 

file:///qo-qi/-


^mnr .4 .<;*<-f .< of Eflintnt I'nntmrt.- l'.\~> 

Solving this problems yields 

P'('V) -- —77:7; r ^ r - l;*6l 

•'(H-r.) 
In this expression. / / r ( ) - - t^; f'r .-• ft Moreover, 'lie (jenoiiiin.'itur must 
be positive to maximize L. From i3G). it is therefore 'leitr that if !''/• • (1 
iwithou' violating the positive denominator 1. we get p'lql •' 0 If on the 
other hand the firm is risk averse, i.e.. (V'J- ••-. 0. we may get p'(</! > 0. 

The reason why j/(q) now has an ambiguous sign, while p'\q) < 0 in 
the case where the buyer was a country, is explained as follows. When the 
gas buyer was a country, its income was lower the higher the oil price was. 
However, a high oil price also means a high demand for natural gas. and 
thus a high profit for a gas distribution firm. I'nlike the country, a risk 
averse gas distribution firm therefore has no incentive to try to insure itself 
against high oil prices. 

So far we have said nothing about whom the utility function {> is 
meant to represent. One possibility is the management, and if this is the 
case it seems natural not to assume risk loving. If the management is risk 
neutral, then ("£ = 0 and p"(q) < 0. However, if the management has risk 
aversion, the sign of p'lq) is indeterminate as pointed out above. 

If V" < 0 and lf,'£| is sufficiently small, it is clear from (361 that 
p'iij) * 0. We then have a negative relation between the price of oil and 
gas. If the oil price turns out to be high, the import price of gas p will be 
low. and the gas price which the firm receives BT will be high. Thus a high 
oil price results in a large profit to the firm. On the other hand a low price 
of oil gives a high import price of gas. and 'he price to the firm will now be 
low. Thus a low oil price implies a small profit or a loss to the firm. How 
is this evaluated from a stockholder point of view' 

If the gas distribution firm is privately owned by several sharehold
ers, it is not obvious that these shareholders wish the firm to show risk 
aversion in its decisions. On the contrary, one would agree that since the 
performance of the aggregate economy will be negatively correlated with 
oil prices, the total wealth of most shareholders in the economy will also be 
negatively correlated with the oil price. But if these shareholders are risk 
averse in total wealth, they will regard shares whose values are positively 
correlated with the oil price as a good means of diversifying their total 
risk. This argument means that it is in the shareholders' interest that the 
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company behaves as a risk lover with respect to oil price risk. i.e.. f'̂  > 0 
However, it is far from obvious that the management will conduct the firm 
according to the interests of the stockholders if these interests are different 
from their own 

6 Concluding remarks 
In this paper we have discussed different aspects of efficient gas contract.-.. 
First we showed that an efficient contract within our framework is charac
terized by a negative relation between the oil price and the gas price. This 
is due to an uncertain oil price when the gas contract is to be established 
We then extended our analysis to include a requirement of incentive com
patibility and the case where the buyer of gas is a gas distribution company. 
An efficient contract may now still be characterized by a negative relation 
between the two prices. 

In this paper we have assumed the parties being able to establish an 
efficient contraci. This must be given a normative interpretation. Our 
analysis then shows the potential gain that can be achieved from efficient 
contracting If it is not the countries preferences but rather the preferences 
of some bureaucrats who are strongly involved in the bargaining process or 
rather the preferences of some central politicians that basically determine 
the structure of the formula determining gas prices, we may have an ex
planation of why we actually observe indexation of gas. Such agents may 
prefer a contract with a positive relation between the price of oil and gas 
for the following reason: Once the price of oil is known, it is always possi
ble to find a formula that would be more favourable to a country than the 
actual formula which was used. This is particularly true for our efficient 
contract if the price of oil turns out to be high. Then it is obvious that an 
exporting country "should" have chosen indexation of the price of natural 
gas In such a situation the politicians and bureaucrats who supported 
this ex ante efficient contract may be held responsible for its poor ex post 
performance. For these agents the best approach may be something like a 
minimax regTet criterion rather than an ex ante Pareto optimal contract 

Finally, a natural extension of our model may be to use stochastic 
optimal control theory Then we could formulate a dynamic model in which 
the time dimension of natural gas extraction is more explicitly treated 
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BARGAINING AND INTERNATIONAL TRADE -

THE CASE OF NORWEGIAN NATURAL GAS* 

BY 
ROLF GOLOMBEK 

This paper analyzes bargaining games between buyers and sellers 
of Norwegian natural gas and electricity. Norwegian natural gas 
can be used domestically and exported. Electricity, which is 
produced by hydro power and by gas-fired thermal power, can also 
be exported. The markets for Norwegian export of natural gas and 
electricity are both international bargaining markets. We discuss 
the determination of prices and quantities in contracts for 
natural gas and electricity both when the buyer of gas and 
electricity is the same agent, and when the buyer of gas and 
electricity is not the same agent. Moreover, v show that the 
bargaining sequence is of no ir- rtance for the parties contract
ual gains in the first case, v».....eas both volumes and contractual 
gains to the buyers do depend upon the bargaining sequence in the 
latter case. 

* comments from Michael Hoel and Jon Vislie are highly 
appreciated. 
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1. INTRODUCTION 

Natural gas is sold under long-term contracts. This is due to 
several reasons, e.g. large transportation costs and inflexible 
infrastructure. One important feature of such contracts is a 
volume which the seller is obliged to deliver to the buyer during 
each period of time. Moreover, a contract also contains an 
escalation formula expressing how the price is related to changes 
in other energy prices. In this paper we focus attention on some 
aspects of international long-term contracts. Our main purposes 
are to study how prices and quantities are determined and the 
importance of the bargaining sequence in terms of prices, 
quantities and contractual gains to the parties. 

The discussion will throughout the paper be related to one of the 
major agents in the European natural gas market, namely Norway. 
Norway has huge reserves of natural gas. Natural gas is at 
present not used domestically. The entire production is exported, 
mainly to United Kingdom and a consortium of gas distribution 
companies which largely control the market in West-Germany, the 
Netherlands, Belgium and France. In the future, however, natural 
gas may be used in Norway both as an input for firms and in gas-
fired thermal power stations: In some years Norway may export 
natural gas directly (as present) and indirectly as electricity. 
Neither the European natural gas market, nor the market for 
international trade with electricity, are perfectly competitive. 
These are markets where negotiations are prevalent; Norway must 
negotiate contracts for both natural gas and electricity. 
Moreover, the buyer of natural gas, say Sweden, may also be a 
potential buyer of electricity. In the future, Sweden may buy 
both natural gas and electricity from Norway, whereas there will 
be no trade with electricity between Norway and e.g. the United 
Kingdom. All the Norwegian contracts will not be negotiated 
simultaneously. Norway may e.g. negotiate a natural gas contract 
with United Kingdom before turning to negotiations with Sweden. 
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In the following we simplify by focusing attention on only two 
cases: The buyer of natural gas and electricity is the same 
agent, and the buyer of natural gas and electricity is not the 
same agent (i.e. there is only one natural gas contract and one 
electricity contract). Throughout the paper we disregard outside 
options. Finally, the solution of our bargaining game may be 
interpreted as the perfect equilibrium of a Rubinstein non-
cooperative bargaining game where offers and responses are 
exchanged very rapidly, see Rubinstein (1982), Binmore et al. 
(1986) and Horn and Wolinsky (1988). 

The paper is organized as follows: In section 2 we analyze the 
case where Norway uses natural gas domestically and only exports 
natural gas. Applying the generalized Nash bargaining theory, we 
discuss the relationship between the internal price of natural 
gas and the export price. The export price will exceed the 
domestic price if the buyer's bargaining strength is small, 
whereas the opposite may be the case when the seller's bargaining 
strength is small. There is no direct relationship between the 
two prices. Moreover, we argue that the only rational bargaining 
sequence is the following one: Negotiations before determination 
of domestic use of natural gas. The opposite sequence involve a 
problem of credibility; after signing the export contract it is 
always in Norway's interest to adjust domestic use of natural gas 
such that marginal willingness to pay for gas equalizes marginal 
cost of natural gas production. 

In section 3 and 4 Norway has the possibility to export natural 
gas and electricity. Electricity is produced in Norway both by 
hydro power and by gas-fired thermal power. In section 3 we study 
the case when the buyer of gas and electricity is the same agent, 
whereas the case with two buyers is analyzed in section 4. Within 
our framework, the bargaining sequence is of no importance in 
terms of quantities and contractual gains when the buyer of gas 
and electricity is the same agent. This is due to our assumption 
of rational agents. Prices, quantities and contractual gains to 
the buyers are, however, not independent of the bargaining 
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seguence when the buyer of gas and electricity is not the same 
agent. 

2. THE BASIC MODEL 

In this section we discuss some important aspects of bargaining 
over natural gas contracts when Norway uses natural gas domesti
cally and exports natural gas. In the next sections we use these 
results to study the case when Norway also exports electricity. 

Throughout the paper, we employ the generalized Nash bargaining 
solution in determining the terms of a contract. The export 
agreement is a pair of guantity (x) and price (p) such that the 
generalized Nash-product is maximized: 

Max [B(x,p) - B 0] k[S(x,p) - S Q ] 1 - * 

where B(x,p) is the buyer's utility, S(x,p) is the seller's 
utility and B 0 and S 0 are the parties disagreement points (all 
variables are measured in a monetary unit). Moreover, k is the 
bargaining strength of the buyer, k € [0,1]. Assume that B(x,p) + 
S(x,p) is independent of p, and that each distribution of (B,S) 
is possible through a suitable choice of p. (This will be the 
case in our bargaining models.) As one of the axioms constituting 
the Nash solution is Pareto optimality, the quantity x must be 
determined such that total mutual gains are exploited: 

x* = Arg max B(x,p) + S(x,p) 
x 

Assume that S'(x*,p)/B'(x*,p) = -1, which will be the case in 
P P 

our bargaining models. The distribution rule for contractual 
gains is now: 
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(1) k[S(x\p) - S 0] = (1-k)-[B(x*,p) - B 03 

The ratio between the parties bargaining strength is equal to the 
ratio between the contractual gains to the parties. If the 
parties hive equal bargaining strength (k=0.5), they split the 
contractual gains equally. Finally, it is easy to show that the 
contractual gain to an agent (B-B0 or S-S0) is zero when the 
agent has no bargaining strength. 

Let us now turn to Norway's problem of determining domestic use 
of natural gas, see also Vislie (1988). Assume that natural gas 
can only be used domestically in gas-fired thermal power stat
ions. Let G be exported volume of natural gas and let g be 
domestic use of natural gas. 1 sen natural gas gives m^ kWh 
electricity. Moreover, it costs ni2 to produce 1 kWh electricity 
in gas-fired thermal power stations. To simplify, we disregard 
expansion of the hydro power capacity and export of electricity. 
For a given contract of natural gas, optimal domestic use of 
natural gas is determined such that the internal social surplus 
from natural gas is maximized: 

(3) N(G) = max W(j rg) - c(g + G) - m g 
g 

where m=mj • m 2 and W() (W>0, W'<0) is the domestic willingness 
to pay for electricity (when v 0 kWh hydro power is consumed 
domestically). Finally, c() (C>0, c">0) is the long run cost 
of natural gas production (i.e. costs of extraction and tran
sportation) when we disregard the difference in costs of trans
porting gas to the two markets. 

Let us first study the game when domestic use of natural gas is 
determined after the natural gas agreement. The export volume G 
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is given prior to the last stage of the game. Domestic use of 
natural gas g* is determined according to (3) : 

(4) m ^ W (n^g) = c'(g+G) + m 

Marginal willingness to pay for gas-fired thermal power should be 
equal to marginal cost of producing gas-fired thermal power. In 
general, optimal domestic use of natural gas is a decreasing 
function of exported volume of natural gas 

(5) g = g(G), -1 < g' < 0. 

This function is Norway's decision rule in the last stage of the 
game. It determines domestic use of natural gas. 

In this paper we disregard outside options. This can be inter
preted as the buyer prior to the negotiations with Norway has 
bought natural gas from other producers, whereas Norway prior to 
the negotiations has sold gas to other buyers. As Norway's 
internal social surplus is N(0) if Norway does not sell any gas 
to the last buyer, Norwegian contractual gain cannot be less than 
N(0). But this does not necessarily imply that N(0) is the 
correct disagreement point of the seller. N(0) is the disagree
ment point only if the bargaining procedure makes "take it or 
leave it" threats credible, see Binmore et al. (1986) and Binmore 
(1987). If the parties are not able to make binding threats, the 
disagreement point should be the costs accruing to the parties in 
the course of the dispute. In this paper we will only consider 
the first case (which corresponds to the conventional way of 
choosing the disagreement point; see also Nash (1953)). 

The export agreement is established in the first stage of the 
game. Let U(G) be the utility function of the buyer and P the 
export price. The parties utilities and disagreement points are 
now 
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B(G,P) = U(G) - P G , B 0 = 0 

S(G,P) = P G + fi(G), S 0 = fi(0) 

We note that 

(6) B£(P,G) = -G = -S£(P,G) 

so the division of gains will satisfy equation (1). It is now 
easy to derive the conditions for Lhe export agreement: 

(7) U'(G*) = c'(g(G*) + G*) 

U(G*) S(0) - N(G*) 
(8) P* = (l-k) — + k 

G G* 

Exported volume is determined such that marginal willingness to 
pay for natural gas is equal to marginal cost of natural gas 
production. The price of natural gas follows from equation (8) . 
It is a weighted average of the buyer's average utility of 
consuming the contract volume G* and the reduction in Norwegian 
social surplus compared to no export per unit exported volume of 
natural gas. 

In figure 1 we have illustrated the range of the export price and 
the domestic price of natural gas P n. The domestic price of 
natural gas should be equal to the marginal cost of producing 
natural gas c'(g*+G*) where g*=g(G*). The export price is a 
decreasing function of the bargaining strength of the buyer. When 
the buyer has no bargaining strength (k=0), the buyer's net 
surplus from the contract is equal to zero, i.e. the export price 
(Pa2> makes the buyer indifferent between the actual contract and 
no contract. When the seller has no bargaining strength (k=l), 
the buyer's utility of consuming G* is of no importance for the 
export price (P ai)• 
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ra2 

c'(g*+G) 

U(G)/G 

fig. 1 

In general, the loss in social surplus consists of two parts, 
namely the decrease in utility of electricity consumption and 
the increased costs of natural gas production: 

N(0) - N(G*) W(m1-g(0)} - m-g -(WCmj.-g(G*) ) - n g ( G * ) ; 

c(g(G*)+G*) - c(g(0)) 

When the marginal cost of natural gas production is constant, 
domestic use of natural gas and exported quantity of gas are 
independent, i.e. g'(G) = 0. In this case fi{0) - N(G*) shows the 
extra costs cZ producing the exported quantity of gas. But this 
implies that the last term in (8) is equal to the marginal cost 
of natural gas production. When the marginal cost of natural gas 



8 
production is increasing, g(G*) < g(0) < g(G*)+G*, i.e. in the 
last expression the first term is positive and the last term is 
less than c'(g(G*)+G*) due to the mean-value theorem. But this 
means that in general we can not tell whether the export price is 
higher or lower than the internal price of natural gas. 

As mentioned in the introduction, the price of natural gas is 
usually linked to the price of crude oil, see Golombek and Hoel 
(1987) for a general discussion of escalation formulae and the 
relationship between the price of natural gas and crude oil. Let 
us give one short comment on this topic. To simplify, suppose the 
buyer of natural gas also buys crude oil. Natural gas and crude 
oil (y) are used to produce a consumption good z. Let z1=f1(G) 
and Z2=f2(y) *>e t w o production functions, and let V(z 1+z 2) be the 
utility function of the buyer. The social surplus for the 
importing country, given a natural gas contract, is 

B(G) = max V( r i(G) + f2(y)> - Py y 
y 

where p„ is the unit price of crude oil. Price and quantity of 
natural gas are determined according to the following two 
equations: 

(7*) V'fJ = c' 

B(G) - B(0) N(0) - N(G) 
(8*) P = (1-k) + k 

G G 

Again, exported volume of gas is determined such that the buyer's 
marginal utility of gas is equal to marginal cost of producing 
gas cf. (7). By comparing (8) and (8*) we note that the only 
difference is the substitution of U(G) with B{G) - B(0) , the 
contractual gross gain to the buyer. The price of natural gas is 



9 
now dependent on the price of crude oil as the contractual gross 
gain to the buyer is dependent on the price of crude oil. Our 
price formulae in section 3 and 4 can be interpreted in a similar 
way. 

One may ask why we assume negotiations to take place before 
determination of domestic use of natural gu^. To answer this 
question, it is fruitful to study the opposite case1-) . Domestic 
use of natural gas is now given prior to the last stage of the 
game. Exported volume is the solution of the following problem: 

max U(G) + N(G) 
G 

Again, marginal utility of the buyer should be equal to marginal 
cost of natural gas production, cf. (7). In general this gives us 
a negative relationship between exported volume of natural gas 
and domestic use of natural gas: 

(9) G = G(g), G' < 0. 

Moreover, the division of contractual gains determines a relat
ionship between the export price and the exported volume, i.e. a 
relationship between the export price and domestic use of natural 
gas: 

(10) P = P(g) 

In the first stage of the game domestic use of natural gas is 
determined, taking relations (10) and (11) into account: 

max P(g)G(g) + w ^ g ) - c(g + G(g)) - m g 
g 

1'see also Vislie (1988) who argues that Norway is better off 
if domestic use of natural gas is determined in the last stage of 
the game. 
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The solution of this problem (g 2) is obviously not given by 

relation (4). But given the contract (G(g 2),P(g 2)) optimal 

domestic use of natural gas is g(G(g2)), cf. (5). As Norway will 

use (5) to determine domestic use of natural gas, and the buyer 

is aware of this fact, the actual solutions of the two bargaining 

games must be identical. In the following we therefore only study 

games where negotiations take place before determination of 

domestic use of resources. 

We close this section by discussing an alternative approach tc 

the problem discussed above, see Førsund and Hoel (1988) . In that 

study bargaining theory is not employed. The approach is the 

following one: Let us model the Norwegian market power abroad as 

if Norway faces a downward sloping demand function for natural 

gas (U'(G)). Optimal export of natural gas (G1) and internal use 

of gas (g1) are determined such that the sum of the export profit 

and the domestic social surplus is maximized: 

max U'(G) G + W(mj g) - c(g+G) - m g 
g,G 

Both domestic marginal willingness to pay for gas-fired thermal 

power and marginal revenue from export (R'(<5) = U'(G) + GU''(G)) 

should be equal to their marginal costs of production: 

(4) ni! W (mx g
1) = c'(g1+G1) + m 

(11) R'(G:) - C(g 1+G 1) 

By contradiction, it is easy to show that total extraction is 

greatest in the bargaining model. This Is obvious due to the 

requirement of Pareto optimality. Moreover, as both solutions 

satisfy (4), marginal willingness to pay for gas is greatest in 

the bargaining modal. Domestic use of natural gas is therefore 
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greatest in the monopoly model; i.e. exported volume is smallest 
in this model. In figure 2 we have illustrated the prices from 
the two models. Total extraction of natural gas is smallest in 
the monopoly model: The volume G' > G 1 is defined such that g* + 
G* = c;1 + G'. As total extraction is smallest in the monopoly 
modol, tho domontic prico of gna In this modn! (P|,ni' ' n ' o n n t , l ri" 
t ho (loinucil I u pi'Ui« In Lite Lmrga iniwj modul (J 'j,) . Moreover, Uiu 
export price in the monopoly model (P a m) may be greater than the 
highest possible export price (Pa2> in the bargaining model as 
there are two effects in each directionr V (G) < U(G)/G and G* > 
G 1. 

c'Cg'-HG) 

c'(g*+G) 

fig. 2 
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3. NEGOTIATIONS WITH ONE BUYER 

In the rest of the paper we extend the model from the last 
section by including the possibility of investments in hydro 
power. Moreover, Norway may export electricity. Domestic use of 
natural gas is still only used in gas-fired thermal power 
stations, but electricity is produced both in old and new hydro 
electric power stations and in thermal power stations. 

The buyers of Norwegian natural gas have so far been a few 
Western European countries. In the future, however, Norwegian 
natural gas may be sold to other countries on the European 
Continent and to Scandinavian countries. Moreover, Norwegian 
export of electricity to Scandinavia may increase substantially 
in the future: The possibility of producing electricity will 
increase in Norway due to gas-fired thermal power, whereas the 
opposite is the case in Denmark and Sweden. In particular, the 
(probable) shut-down of Swedish nuclear power plants will 
increase import demand for electricity and/or demand for natural 
gas. Moreover, both Denmark and Sweden may be more interested in 
buying energy products from Norway as there are less negative 
externalities from gas-fired thermal pcwer tnan from thermal 
power based on crude oil. 

To sum up, when Norway in the future negotiates a natural gas 
contract, the purchaser may be a potential buyer of Norwegian 
electricity. This is the case for Sweden, but not for United 
Kingdom. In the following we study the game when the buyer of 
natural gas and electricity is the same agent, whereas the 
opposite case is studied in the next section. 

There are four decisions in our gane; the export agreement of 
natural gas, the export agreement of electricity, determination 
of investments in hydro power and determination of domestic 
production of gas-fired thermal power. There is no reason to 
believe that all these decisions are taken sinultaneously. The 
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potential buyer may e.g. at time t not be able to import electri
city due to lack of infrastructure or technological know-how. As 
argued in section 2, the seller always has an incentive to change 
domestic use of resources if these decisions were taken prior to 
the negotiations: In the following we only analyze cases where 
both contracts are signed before the determination of domestic 
use of natural gas and hydro power investments. Then we are left 
with three cases; the natural gas contract is determined prior to 
the electricity contract, the natural gas contract is determined 
after the electricity contract, and finally the two contracts are 
determined simultaneously. 

3.1 Bargaining when the gas contract is negotiated first 

Let us start with the case where the natural gas contract is 
determined prior to the electricity contract. Domestic use of 
natural gas and investments in hydro power are determined in the 
final stage of the game. As in section 2, let g be domestic use 
of natural gas and let G be exported volume of natural gas. E is 
exported quantity of electricity, whereas v is investments in 
hydro power. Norway's problem in the last stage of the game is to 
choose domestic use of natural gas and investments in hydro power 
such that the domestic social surplus is maximized: 

N(G,E) = max W(v + m1<3 - E) - c(g + G) - m g - s(v) 
v,g 

where s(v) is the long run cost of hydro power. Social surplus 
decreases as the export quantities increase: 

fl£ » -c' < 0 

N£ « -W < 0 

As in section 2 domestic use of natural gas should be determined 
such that marginal willingness to pay for gas-fired thermal power 
is equal to the long run marginal cost of gas-fired thermal 
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power, whereas investments in hydro power should be determined 
such that marginal willingness to pay for electricity is equal to 
the long run marginal cost of hydro power: 

(4) m^-W = c' + m 

(12) W = s' 

Norway's decision rules follow from (4) and (12): 

(13) g = g(G,E) 

(14) V = V(G,E) 

These rules say in what way Norway in the last stage of the game, 
i.e. when the two contracts are predetermined, will determine 
domestic use of natural gas and investments in hydro power. 

The electricity agreement (Q,E) is determined in the second stage 
of the game. Both agents take Norway's decision rules into 
consideration when they negotiate. The natural gas contract (P,G) 
is, however, predetermined. The agents' utilities and disagree
ment points are 

B(Q,E;G) » Z(G,E) - Q E, B 2 = Z(G,0) 

S(Q,E;G) - Q E + N(G,E), S 2 = S(G,0) 

where Z(G,E) i s the buyer 's u t i l i t y function. The disagreement 
points show the value of the p a r t i e s ' best (non-outside) option 
in the case of no e l e c t r i c i t y agreement; Norway determines 
domestic use of r e sources and expor ts the agreed volume G of 
natural gas, whereas the buyer only imports G. 

The c o n t r a c t i s Pare to optimal and d i s t r i b u t e the contractual 
gains in accordance with (1), i . e . 
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(15) Z£ = W 

Z(G,E) - Z(G,0) N(G,0) - N(G,E) 
(16) Q = (1-k) + k 

E E 

Exported quantity of electricity is determined such that the two 
marginal willingness are equalized. The price is a weighted 
average of the buyer's gross increase in utility per unit 
electricity and the reduction in domestic social surplus per unit 
electricity exported due to the contract. 

In the first stage of the game both agents consider the entire 
game. In particular they are able to find the relationships 
between the contractual volume of gas and the future electricity 
contract: 

(17) E = E(G) 

(18) Q = Q*(G,k) - Q(G) 

where (17) and (18) follow from (15) and (16). As these functions 
are taken into consideration when bargaining over the natural gas 
contract, the parties utilities and disagreement points are 

b(P,G) - Z(G,E(G)) - P G - Q(G) E(G) 

bj - Z(0,E(0)) - Q(0) E(0) 

S(P,G) - P G + Q(G) E(G) + f»(G,E(G)) 

Sj - Q(0) E(0) + fl(0,E(0)) 
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The traded volume of gas is Pareto-optiaial. This means that the 
two value terms (PG and Q(G)- E(G)) cancel out; as in the secor.d 
stage of the game the determination of quantity is independent of 
the parties' bargaining strength. Exported volume of natural gas 
is determined such that the buyer's marginal willingness to pay 
for gas is equal to marginal cost of producing gas: 

(19) Z G = C 

Relations (15) and (19) determine export of natural gas and 
electricity, G* and E*. Finally, the transfer price of natural 
gas is a weighted average of (i) the buyer's gross increase in 
utility per unit natural gas due to the contract, and (ii) the 
reduction in the sum of the value of the electricity contract and 
domestic social surplus per unit gas exported due to the natural 
gas contract: 

Z(G*,E(G*))-Z(0,E(0)) Q(0) • E(0)+8(0,E(0)) -
(20) P* = (1-k) + k 

G* G* 

(Q(G*)E(G*)+N(G*,E(C*))) 
7* 

3.2 Discussion 

So far we have neglected possible cost differences between the 
markets due to transmission of electricity and transportation of 
natural gas. Norway has to construct a transportation syste.-n for 
natural qas prior to deliveries of natural gas to e.g. Sweden. 
Let A(G,E) be the maximum internal social surplus minus costs of 
constructing the transportation system. Assume the construction 
work takes place prior to the natural gas negotiations. At the 
time of bargaining the cost of the transportation system is then 
sunk and included both in r)(0,E(0)) and S(G*,E(G*)J. In this case 
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the price of natural gas is independent of the cost of the 
transportation system, i.e. Norway covers the whole cost. 
However, if the construction work takes place after the natural 
gas negotiations, the cost is only included in N(G*,E(G )), i.e. 
the cost is shared between the agents according to their bargain
ing strength. In general, Norway profits from constructing 
transportation and transmission system for natural gas and 
electricity after signing the contracts. 

In the first stage of the game, the parties consider the entire 
game before starting negotiations. As total expenditure of the 
buyer must be equal to total revenue of the seller, this amount 
of money is internalized when determining the quantities. This is 
the reason why all quantities in the model are independent of the 
parties' bargaining strength. This is even the case when the 
bargaining strength of the parties differ between kind of 
contract. Moreover, it is now obvious that the quantities in the 
contract do not depend upon the sequence of bargaining. But do 
the contractual gains depend upon the sequence of bargaining? 

To answer this question we compare the contractual gains when the 
natural gas contract is determined before the electricity 
contract with the case where the contracts are determined 
simultaneously. As quantities are independent of the bargaining 
sequence, the buyer's gross utility and the social surplus in 
Norway are also independent of the bargaining sequence, i.e. we 
only need to consider the seller's revenues (buyer's expenses) 
from the contracts. 

The seller's total revenue when the contracts are determined 
simultaneously is equal to 

(21) P*-G* + Q*E* = (1-k) Z(G*,E*) + k(N(0,0)-N(G*,E*)) 

as the parties disagreement points are Z(0,0)=0 and N(0,0). The 
seller's revenue when the natural gas contract is determined 
prior to the electricity contract follows from (20) . Norway-
benefits from bargaining simultaneously if and only if 
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(22) <l-k)Z(0,E(O)) + k(N(0,0)-N(0,E(0))) - Q(0) E(0) > 0 

Norway is indifferent when the buyer has no bargaining strength 
as 

Z(0,E(0)) - Q(0)E(0) = 0 

when k=0. Moreover, Norway is also indifferent when the seller 
has no bargaining strength as 

N(0,0) = N(0,E(0)) - Q(0)E(0) 

when k=l. But this means that Norway is indifferent between the 
two bargaining sequences as (22) is a linear combination of 
[Z (0,E(0) ) -Q(0) • E(0) ] and [N (0, 0) -N (0, E (0) ) -Q (0) • E (0) ] . In the 
same way we can prove that Norway is indifferent between bargain
ing simultaneously and bargaining the natural gas contract after 
the electricity contract; the agents contractual gains are 
independent of the bargaining sequence. 

4. NEGOTIATIONS WITH TWO BUYERS 

In this section we study the bargaining game when the buyer of 
natural gas is not the same agent as the buyer cf electricity. As 
in section 3 Norway exports natural gas and electricity, and 
electricity is produced both by hydro power and by gas-fired 
thermal power. Moreover, domestic use of natural gas and invest
ments in hydro power are determined in the last stage of the 
game. 

Let us first study the case where the natural gas contract is 
determined prior to the electricity contract. The natural gas 
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contract is predetermined in the second stage of the game. The 
parties utilities and disagreement points are given by 

B(Q,E) = V(E) - QE, B 2 = 0 

S(Q,E;G) = Q E + 8(G,E), S 2 = N(G,0) 

where v(E) is the utility function of the buyer of electricity. 
The quantity of electricity is determined such that the marginal 
willingness to pay are equalized, cf. (15), whereas the transfer 
price is again a weighted average: 

(23) V = W 

V(E*) N(G,0)-N(G,E) 
(24) Q = (l-a) — + a 

E* E* 

where a i [0,1] is the bargaining strength of the buyer of 
electricity. 

In the first stage of the game, the buyer and seller of natural 
gas take the second stage bargaining into consideration when they 
negotiate the natural gas contract. Their utilities and disagree
ment points are therefore 

B(P,G) = U(G) - P G 

B x = 0 

S(P,G) = P G + Q(G,a)É(G) + N(G,É(G)} 

Si = Q(0,a)É(0) + N(0,É(0)) 

where U(G) is the utility function of the buyer of natural gas. 
Q(G,a) and É(G) are the contingent electricity contract, i.e. 
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theses two functions follow from (23) and (24). In contrast to 
the case with one buyer, the seller's revenue from the electric
ity contract is now of importance for determining the terms of 
the natural gas contract. This is a direct consequence of the 
fact that the buyer of gas and electricity is not the same agent. 
The volume of natural gas is not determined such that marginal 
willingness to pay for gas is equal to marginal cost of producing 
natural gas (cf.(19)), but in the following way: 

(25) U' + SF [6(G,a).f:(G)] = C + W |= [É(G)] 

Finally, the price of natural gas is given by 

U(G*) É(0)Q(0,a)+fl(0,É(0)) -
(26) P* = (1-b) + b 

G* G* 

(É(G*) S(G*,a)+S(G*,É(G*))) 

where b ( [0,1] is the bargaining strength of the buyer of 
natural gas. 

Relations (23) and (25) determine the two quantities. We note 
that as long as both the buyer and the seller of electricity has 
some bargaining strength (0 < a < 1) both quantities will 
explicitly depend upon the bargaining strength of the buyer of 
electricity. It is obvious that this result also holds for the 
case when the natural gas contract is determined after the 
electricity contract: The contractual quantities do in general 
depend upon the bargaining strength of the buyer in the second 
stage of the game. The bargaining strength in the first stage of 
the game is only of importance in determining the price in the 
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first stage of the game. But this means that the contractual 

quantities depend upon the bargaining sequence. 

To gain some more insight let us study the special cases where 

the bargaining strength of one of the parties is zero. We focus 

attention on the case where the buyer of electricity and seller 

of natural gas have no bargaining strength, i.e. a=0 and b=l. 

When the natural gas contract is negotiated first, the quantities 

of electricity and natural gas follow from equation (23) and 

equation (25): 

(23) V'(E*) = - N£(G*,E*) 

(25') U'(G*) = - N£(G*,E*) 

Total gain of the seller follows from (26): 

(27) P*G* + Q*E* + S(G*,E*) = N(0,É(0)) + Q(0)É(0) 

Turning to the case when electricity is negotiated first (all 

variables are denoted with "1") , the equations for prices and 

quantities can be derived in the same way as above, see appendix 

l. In our case the quantities are determined from the following 

equations: 

(28) U'fG1) = - fi^G^E1) 

(29) V(E 1) = - S^fO.E1) 

We note the structural equality between on the one hand (23) and 

(25') and on the other hand (28) and (29). Especially, none of 

the quantities depend (explicitly) upon the parties' bargaining 

strength (as pointed out above) . But it is obvious that the two 

quantity solutions differ. This means that the quantity solutions 

do depend on the bargaining sequence. 
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Total gain of the seller when electricity is negotiated first is 

(30) pi-G1 + Q ^ E 1 + fifG^E1) = SfO^ 1) + VfE1) 

Again we note a structural equality; this time between (27) and 
(30). Moreover, Q(0)É(0) = V(É(0)) as the bargaining strength 
of the buyer of electricity is zero. But as É(0) = E 1 (cf. (23) 
and (29)) , total gain of the seller is, in this special case, 
independent of the bargaining sequence. It turns out that total 
gain of the seller is independent of the bargaining sequence alsc 
in the other special cases, i.e. (i) the buyers have no bargain
ing strength (ii) the seller has no bargaining strength and the 
seller of electricity and buyer of natural gas have no bargaining 
strength. Finally, the quantity solution is independent of the 
bargaining sequence only when the buyers have no bargaining 
strength. 

The general case (0 < a < 1, 0 < b < 1) was studied by sone 
numerical examples. We assumed quadratic utility functions for 
both buyers, i.e. linear functions for marginal willingness to 
pay. Moreover, all marginal cost functions and domestic demand 
for natural gas were also assumed to be linear. Finally, we 
disregarded the possibility of investments in hydro power as the 
long run marginal cost of hydro power is much higher than the 
long run marginal cost of gas-fired thermal power, see e.g. 
Golombek and Hoel (1989). 

The data for the reference case (a=b=0.5) is given in appendix 2, 
see also Golombek and Hoel (1989). The solution is listed in 
table 1. 
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P Q E q G N 
case 1 60.06 26.20 31.73 9.00 51.72 9.96 

C3se 2 60.08 26.11 31.84 9.03 51.79 9.91 

CGS CGG CGE 
case 1 49.34 4.83 2.52 

case 2 49.34 4.81 2.54 

table 1 

Variables 
P - price of natural gas, 0.01 NOK per scm 
Q - price of electricity, 0.01 NOK per kWh 
E - export of electricity, 100 TWh 
g - domestic use of natural gas, 100 billion scrc 
G - export of natural gas, 100 billion scm 
N - domestic social surplus, 100 billion NOK 
CG3 - contractual gain of the seller, 100 billion NOK 
CGG - contractual gain of the buyer of gas, 100 bill. NOK 
CGE - contractual gain of the buyer of electricity, 100 bill. N0K 
case 1 - natural gas is negotiated first 
case 2 - electricity is negotiated first 

All values are measured in 1986 NOK. As noted above the quantity 
solutions differ. Contractual gains to the buyers depend on the 
bargaining sequence, whereas contractual gain to the seller does 
not depend upon the bargaining sequence! All these featureF did 
not change when we altered the bargaining strength of the 
parties, see appendix 3: Both when the buyers have equal bargain
ing strength, and when the bargaining strength of the buyers 
differ, contractual gains to the buyers did depend on the 
bargaining sequence, whereas contractual gain to the seller was 
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independent of the bargaining sequence. In general, the price to 
a buyer is a decreasing function of the bargaining strength of 
this agent, whereas the contractual gain is an increasing 
function of his bargaining strength. Moreover, the bargaining 
sequence is only of minor importance in determining the magni
tudes of prices, quantities and gains. This may be due to our 
assumptions of linear functions. 

To sum up, by using a numerical example we proved that when the 
buyer of gas is not the same agent as the buyer of electricity, 
contractual gain to a buyer is dependent on the bargaining 
sequence. Finally, we are not able to conclude that contractual 
gain to the seller is always independent of the bargaining 
sequence, though this is the case at least for some assumptions. 

5. CONCLUDING REMARKS 

In this paper we have analyzed the determination of prices and 
guantities for Norwegian energy products when Norway sells 
natural gas and electricity on international bargaining markets. 
The parties are rational agents and consider the entire game 
before they start negotiations. They know that prices are only 
transfer prices, i.e. total revenue of the seller is equal to 
total expenditure of the buyer when the buyer of natural gas and 
electricity is the same agent. Moreover, quantities are indepen
dent of the parties bargaining strength due to the requirement of 
Pareto optimality. Furthermore, the contractual gains are 
independent of the bargaining sequence. When, however, the buyer 
of gas is not the same agent as the buyer of electricity, 
quantities are not independent of the parties bargaining strength 
and the contractual gains to the buyers do in general depend upon 
the sequence of bargaining. 

Finally, throughout the paper the non-renewable aspect of natural 
gas has been disregarded. This may be defended as the Hotelling 
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rent for Norwegian natural gas is probably rather low (less than 
20% of dopastic price of natural gas in 1990), see Golombek and 
Hoel (1989). 
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APPENDIX 1 

The s o l u t i o n for q u a n t i t i e s and p r i c e s when e l e c t r i c i t y i s 
negotiated f i r s t i s given by the following equations: 

( A l ) U ' = - f l G ( G , E ) 

(A2) V + g | [ P ( E , b ) G ( E ) ] = W + c ' jjjg ( G ( E ) ] 

U(G) N ( 0 , E ) - 8 ( G , E ) 
(A3) P = ( 1 - b ) + b 

G G 

V(E ) P ( 0 , b ) G ( 0 ) + N ( G ( 0 ) , 0 ) 
(A4) Q* = ( 1 - a ) — + a 

( P ( E * , b ) G ( E * ) + N ( G ( E * ) , E * ) ) 

E* 
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APPENDIX 2 

THE REFERENCE SOLUTION 

All values are measured in 1986 NOK. 

Buyer of natural gas 
Initial marginal willingness to pay: 0.875 
Slope: -0.7 

Buyer of electricity 
Initial marginal willingness to pay: 0.50 
Slope: -1 

Domestic demand for electricity 
Initial marginal willingness to pay: 0.95 
Slope: -0.98 

Marginal cost of extraction and transportation of natural gas 
0.50 when accumulated production is 0 scm 
0.95 when accumulated production is 2000 billion scm 

Marginal cost of transforming natural gas into electric power: 
0.08 NOK per kWh 

Transformation between natural gas and electricity: 
5 kWh per scm 

Initial hydroelectric power capacity: 
65 TWh 
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APPENDIX 3 

THE BARGAINING SOLUTIONS 

a = b = 0.5 

P Q E q G N 
case 1 60.06 26.20 31.73 9.00 51.72 9.96 

case 2 60.08 26.11 31.84 9.03 51.79 9.91 

CGS CGG CGE 
case 1 49.34 4.83 2.52 

case 2 49.34 4.81 2.54 

Variables 
- the bargaining strength of the buyer of electricity 
- the bargaining strength of the buyer of natural gas 
- price of natural gas, 0.01 NOK per son 
- price of electricity, 0.01 NOK per kwh 
- export of electricity, 100 TWh 
- domestic use of natural gas, 100 billion scm 
- export of natural gas, 100 billion scm 
- domestic social surplus, 100 billion NOK 
- contractual gain of the seller, 100 billion NOK 

NOK 
case 1 - natural gas is negotiated first 
case 2 - electricity is negotiated first 
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a = b = 0.75 

P Q E q G N 
case 1 55.35 22.23 31.73 9.00 51.77 9.94 

case 2 55.43 22.08 31.90 9.04 51.79 9.89 

CGS CGG CGE 
case 1 45.65 7.26 3.78 

case 2 45.65 7.22 3.82 

a = b = 0.25 

P Q E q G N 
case 1 64.75 30.17 31.73 9.00 51.67 9.99 

case 2 64.73 30.13 31.78 9.02 51.79 9.92 

CGS CGG CGE 
case 1 53.02 2.411 1.259 

case 2 53.02 2.406 1.264 

i 
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a = 0.25, b - 0.75 

P Q E q G M 
case 1 55.42 30.17 31.73 9.00 51.67 9.99 

case 2 55.43 30.06 31.90 9.04 51.79 9.89 

CGS CGG CGE 
case 1 48.19 7.23 1.26 

case 2 48.19 7.22 1.27 

! 

b a = 0.75, b = 0.25 

P Q E q G N 
case 1 64.70 22.23 31.73 9.00 51.77 9.94 
case 2 64.73 22.18 31.78 9.02 51.79 9.92 

CGS CGG CGE 
case 1 50.49 2.42 3.78 

case 2 50.49 2.41 3.79 
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1* Introduction 

The problen of determining price and quantttv in a bilateral nonopoly 

has for a long tine been a puzzle for economists. Edgeworch (1881) and 

Pareto (1896) offer models where the quantity fs on the contract curve while 

the price is indeterminate. In ftbhm-Bawerk (1959) we find a nodel which 

indicates a determinate solution for price and quantity, the price 

reflecting somewhat vaguely notions of equal bargaining strength. However, 

it seems that the first economist who really was able to grasp the problem 

was Knut Wicksell. In Wlck.se11 (1925) we find a consistent economic 

analysis of bilateral monopoly. The main Idea Is vety simple, the seller 

determines the price and given this price the buyer determines the quantity. 

Both parties have full information and are maximizing their objective 

functions. (Ståhl (1978) gives a more detailed presentation of Wicksell's 

contribution to the theory of bilateral monopoly.) This idea is e.g. 

applied in the famous monopoly union model, see Cartter (1959) and McDonald 

and Solow (1981), where the union (seller of labour) dictates the wage 

(price), and Che employer (buyer of labour) chooses Che volume of enployment 

(quantity). 

In this paper we will analyse two models of bilateral monopoly. In 

section 2 we look more closely at a model where the parties are negotiating 

about price and quantity. We will use Nash's theory for fixed- threat 

games, see Nash (1950), to determine Che outcome from the bargaining. This 

model will be called the unconstrained model because there Is no 

instiCutional relation between price and quantity. In section 3 we enploy a 

Nash-Wicksell approach. Here there is a relation between price and quantity 

- according to Wicksell the buyer determines the quantity given the price* 

The buyer's denand function is used for this purpose. The price in this 

model is subject to negotiations. Again we will use Nash (1950) to solve 

this bargaining problem. The relation between the two prices is then 

discussed and we also analyse how efficiency and equality are related to 

price and quantity in Che two models. In section 4 we give an example of a 

class of demand funcclons where the price Is equal in the two bargaining 

models, which is not true In general. The last section concludes with a 

brie.*- ,= ...2:T)ary of the main results and points at some relevant extensions for 

further research. 

Why have we chosen to use Nash's bargaining theory? We will give two 

answers to this nuestion. The first one is related to the status of the 

http://Wlck.se
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Nash bargaining solution. In van Damme (19A4) it Is argued that the Hash 
bargaining solution Is optimal. More speclficly, van Datnrne constructs a 
procedure that solves the problem faced by the players In a two-person 
bargaining game, who have different opinions about the appropriate solution 
concept. It is shown that the Nash bargaining solution constitutes the 
unique equilibrium of the game Induced by the procedure. Our second answer 
ts related to the controversial axiom of Independence of irrelevant 
alternatives. Because we want to employ the same bargaining model in 
sections 2 and 3, we have to use a bargaining model where independence of 
irrelevant alternatives is one of the axioms behind the model. The reason 
is the following: Along the demand function the seller's profit Is 

increasing in p (when we assume constant average cost) up to the monopoly 
M price p , and then decreasing in p. The consumer surplus is in general 

decreasing in p. This gives us the curve ACB In fig. 1 where p is a "choke 
price", which throughout the paper is assumed to exist, and c is the 
constant average cost which the orice must exceed in order to yield 
non-negative profits. The curve ACB is our negotiation set. The problem is 
now that this set is non- conve v. When the negotiation set is non-convex, 
we can not employ any axiomatic bargaining model. To solve this problem we 
introduce the possibility of throwing away some part of the gain achieved 
from the negotiations. In this way the bargaining set becomes the region 
ABCD which is convex. The Nash bargaining solution, given the bargaining 
set ABCD, will then be on the curve segment BC because the Nash bargaining 
solution is required to be a Pareto optimum. By using the axiom of 
independence of irrelevant alternatives, the flash solution will not change 
when we only consider the bargaining set ACB (the curve). 
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p = p 
A 

morbus inji p 

Fig.l 

Besides having interest from a purely theoretical point of view, we 
will mention two applications of our Nash-Wicksell raodel of bilateral 
monopoly. The first is from the labour market. The seller is now a labour 
union and the buyer is a firm. Following de Menil (1971) we assume that 
there exists a wage rate in the non-unionized sector of the economy which is 
regarded as given from the viewpoint of the union. Further we assume the 
firm's revenues to be an increasing function of employment. This will be 
satisfied if the firm is a price taker in the product market, but may also 
be the case when the firm has some monopoly power in the product market. 
Assume the parties negotiate about wage and employment. For given wage and 
employment the firm's ordinary first order condition for profit maximizing 
will not be fulfilled,, except by pure chance. If the employer then requires 
the first order condition to be fulfilled (and the union accepts this), this 
will give us a situation where our Nash-Wicksell raodel will simulate the 
game. Now the parties negotiate only about the wage, employment being 
determined from the firm's demand function for labour. (A dvnamtc version 
of this problem is studied in Nlckell (1982).) Our second application of 
the Nash-Wicksell model is related to the gas market. Here we can consider 
the case in which the huyer of gas Is a gas distribution company which 
resells the gas to the ultimate users. Let us then assume this gas company 
to be regulated in the way that it is a zero-profit firm. Now a somewhat 
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rough description of the situation could be the following: The parties 
negotiate only about the gas price. The quantity of gas is determined 
according to the ultimate users' demand function for gas. This is so 
because the distribution company's price to the ultimate users cannot 
deviate from the price the company is paying for the gas. (The dynamic 
version of this problem is analysed in Visile (1984).) 

2. The unconstrained bargaining aolution 

Let us consider the situation with one seller and one huyer. We assume 
throughout the paper the seller's average cost c to be constant. Further 
let p denote the unit price of the product and x the amount sold of the 
product. The seller's profit U is then Riven by 

(2.1) n - (p-c)x - n(x,p) 

The buyer's gain from trade, the consumer surplus V, is given by 

(2.2) V = U(x) - px » V(x,p) 

where U(x) is the buyer's utility function. 
Let us first find the set of Pareto optimal allocations. This can be 

done e.g. by maximizing n subject to V » V , where V Is a constant. It is 
easy to show that all Pareto optimal allocations are founc! on the vertical 
line 

(2.3) x = x° 

where x is the unique solution of 

(2.4) U'( X) = c. 

The problem is now to determine the outcome from negotiations about p and x. 
As already announced we will use T;ash har;»ainini? t'i»nr̂  r-tr ,;t?^ ;nr »'S'>. 
The "Nash product" is j»iven Sv 
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(Z.5) 7. - [U(x)-pjt]-[(p-c)x] 

where Che parties' yields from no trade are set equal to zero. 
The Nash product 2 Is to be maximized with respect to p and x. As we 

assume U(x) - ex to be positive for some x, the maxinum value of Z will give 
positive profit and positiv-- consumer surplus. 

The first order conditions to the problem are 

(2.6) Z - 0 
P 

(2.7) Z = 0. 
x 

From (2.5) and (2.6) we get 

(2.8) V(x,p) = n(x,p). 

We can now conclude that the price will equalize t'-:- gains, no matter what x 
is. Using (2.1), (2.2) and (2.8), we can derive the price formula 

(2.9) p = j [5(x) + c], where U(x) - U(x)/x 

or p = c + J [0(x) - c ] . 

So to equalize the gains, the price must be half the sum of the average 
utility and che average cost. 

The amount of x is determined from (2.7) and (2.9), which of course 
gives (2.A) since the Nash bargaining solution is Pareto optimal. (2.3) 
Inserted into (2.9) gives the price p . The unconstrained solution (p ,x ) 
Is illustrated in fig. 2. 
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Fig.2. 

3. The constrained bargaining solution - A Nash-Wicksell approach to 
bilateral monopoly 

The present problem differs from the one above in the following way: 
The parties negotiate only about the price. Given the price» the quantity 
is determined by the buyer's demand function x = x(p). The parties are 
aware of this institutional requirement when they negotiate. The relevant 
"Nash product" is therefore 



(3.1) Q - [H(p)-px(p)][(p-c)x(p)] - Q(p). 

Here we havp Introduced H(p) - H(x(p)), where U'(x) = p so x » x(p) and 
x* < 0 as U" < 0. 

The problem is to maximize Q with respect to p. As we assume 
H(p)-cx(p) to be positive for some p, the Nash solution will give positive 
profit and positive consumer surplus. 

Let the contract price determined from this problem be p*. The price 
must then neet the following conditions 

(3.2) Q'(p*) = 0 

(3.3) Q"(p*) < 0. 

After some calculations we find 

(3.4) Q'(p) - -x(p)(p-c)x(p)+[H(p)-px(p)][(p-c)x'(p)+x(p)] 

(3.5) 0"(p) = -3x*(p)(p-c)x(p)-2(x(p))2+[H(p)-px(p)][2x'(p)+(p-c)x"(p)]. 

The price p* is therefore characterized by 

(3.6) -x(p*)(p*-c)x(p*)+[H(p*)-p*j:(p*)][(p*-c)x,(p*)+x(p*)] = 0. 

Because the demand function x(p) is derived from U'(x) = D, we see that it 
is Impossible to derive an explicit solution for p* in the general case. 
To get a formula for p* a specification of the demand (utility) function is 
necessary. With the demand function we will use in section 4 (the "Zarerabka 
function") (3.3) will be fulfilled, in fact Q(p) will then be concave. 

Let us now try to derive some information about the price p*. First p* 
must be less than the "choke price p". Further we see directly from (3.6) 

(3.7) Q*(c) = [H(c) - cx(c)]x(c; > 0, 

where p equal to c is the competitive price p . As Q(c) = 0 and Q(p*) > 0 
we must have 
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(3.8) c - p C < p* 

M Let UB then look at the monopoly price p . The monopoly price is the 
solution of 

(3.9) Max (p-c)x(p). 

The first order condition to this problem is (when we further talk about the 
monopoly solution, we are of course only considering cases where the 
monopoly problem has the ordinary solution): 

(3.10) n ?(p M) - 0. 

As Q(p) can be written 

(3.11) Q(p) = V(p) • n(p) 

(3.4) can be written 

(3.4M 0'(P) = V'(p)n(p) + V(p)IT<p). 

As Q'(p*) = °, we now must have 

(3.12) n'<p*) = ^ 1 < £ > n(D*>-

so 

(3.13) T(p*) > 0 

as -V'(p*)( V(p*) and !T(p*) are positive. As H(p) is increasing in p no to 
the nononoly price p and then decreasing in p, we have shown that 

(3.14) p M > p* 

In fig. 3 we have sketched our Q(p) function. We have Q(p) = n for p = c 
and p = p only. Further we have here assumed that Q(p) is single-pe.iked. 
This is not necessarily true, but in general there exists a p which is the 
global naxinun of Q(p). It is this price we denote p*. 



Q(p) 

Fig. 3 

Using (3.8) and (3.14) we have 

(3.15) p M > p* > p c = c 

and consequently 

(3.16) x° = x(c) > x(p*) > x(pM) 

Further we now have shown 

(3.17) v(c) > V(p*) > V(pH) 

and of course 

(3.18) :i(p;l) > q(p*) > n(c) - o 

I 
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Let us then compare the profit and the consumers' surplus ln p • p*. We 
must have V'(p*)+n'(p*) < 0 as the (unconstrained) Pareto optimum is for 
p - c where we have the largest possible quantity x - x . Therefore we have 
(bv using (3.12) and (3.14)) 

(3.19) V(o*) > n(p*) 

When the parties are negotiating about the price and the quantity is 
Heterrained fron the demand function, the gain of the seller is less than the 
gain of the buyer. This is in contrast to the unconstrained model where the 
parties* gains are equal. As the sum of the profit and consumers' surplus is 
smaller in the Nash-Wicksell solution than in the unconstrained solution 
(ll(p*)+V(p*) < :i(x?p*)+V(x?p*)), we must have 

(3.20) 1(p*) < II(x?n*). 

Further we obviously must have 

(3.21) V(p*) > ('(x?p°> if p* < p° 

as the consumers' surplus is decreasing in p and the consumers' surplus is 
maximized in the Nash-Wicksell model for any given price. 

So far we have not compared the two prices p* and p . Let us now turn 
to this problem. We will prove that in general p and p* are different. 
Assume there exists a demand function x(p) for which p = p*. Let ut then 
introduce a new demand function x(p) which differs from the original demand 

1 2 1 function in the following way: For every price p where p < p < p , p > c 
2 - -v 

and p < p*, x(p) > x(p). Then p* will obviously not change as the profit 
and consumers' surplus in p = p* have not changed. But p has changed as 
U(x(c)) and therefore U(x ) has decreased. Uhat more can be said about p 
and p* than that they are not equal for all demand functions? This question 
has the following answer: It can be proved that except for special cases p 
and p* will be different. To he more precise: p and n* are generlcally 
different* 

One difference between our two models is the following: When the 
parties negotiate about both price and quantity» Pareto optinality is 
guaranteed through the determination of the quantity. The task of the 
price is then to equalize gains. In the Hash-Wicksell model this separation 

I 
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ls no longer possible* Here a relation between the price and the quantity 
(the demand function) is specified. We now have to ask if there exists any 
relation between efficiency, equity and the Nash-Wicksell bargaining 
solution, which can be looked at as a second-best solution as all points on 

M the demand curve between p«c and p"p Is a constrained Pareto optimum (the 
profit is increasing in p, whereas the consumers' surplus is decreasing in 
P) . 

The optimal price from a pure efficiency point of view is c. This Is 
the only price (the competitive price p ) on the demand function which 
yields the Pareto optimal quantity x . The price from an equity point of 
view Is found by setting the consumer surplus U(x(p)) - px(p) equal to the 
profit (p-c)x(p). This gives us our relation (2.9) with x(p) Inserted for 
x. 
Assume there exists such a price for an arbitrary demand function. (What we 

e know Is that both the demand function p(x) and the equity function p (x) are 
decreasing in x, but they don't need to cross each other.) Assume then 
p < p*. Then V(p ) > V(p*). As IT(p ) * V(p ') and we know from (3.19) that 
V(p*) > n(p*), we now have Q(p*) < Q(p ) which is not true. In the same way 

e . o we can prove that p * p , so 

(3.22) p C > p* > p C = c 

We can therefore conclude that the bargaining price p* is determined from a 
e trade-off between efficiency and equity (If the equity price p exists). As 

we can look at the bargaining price p* as a trade-off between efficiency and 
equity, It should be obvious why the consumers' surplus exceeds the profit 
in the Nash-Wicksell solution. To increrse the efficiency the price nust 
decline when we start in the equity point (p ,x(p )). Because the profit is 
increasing ln p and the consumer surplus is decreasing in p, this price 
decline will be to the advantage (disadvantage) to the buyer (seller). 
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4. A surprising example 

In this section we will Introduce a specific class of demand functions. 
Then we will be able to get a formula for p* and examine if an equity price 
exists. For this purpose we will use the "Zarerabka function" In Zarerabka 
n<>74). 

(4.1) U'(x) - a - bx\ 

By putting J'(x) = p, the demand function is 

1M 
(4.2) x(p) = <^£) . 

The denand elasticity is 

which Implies 

(4.4) e*(p) = " a
 9 -

(p-a) \ 

The function x(p) In (4.2) can therefore be used to compare p and p* under 
different assumptions about e'(p) by changing the parameters a and X. In 
particular the iso-elastlc demand function is characterized bv a=0 and the 
linear demand function is characterized by \=1 and b>0. 

Let us first apply our general demand function on the unconstrained 
model. The quantity x determined in (2.4), is found as 

l/\ 
(4.5) x° = (^) . 

0 

I'slng the pr ice formula (2 .9) toge the r with (4 .5) we get 

ti c\ ° * ^ \+2 

which Is a weighted average of a and c . 
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We then consider the constrained solution. By using (4.1) and (4.2) we can 
derive the expressions for the profit and the consumer surplus 

1A 
(4.7) n(p) - (p-O(^E) 

1A . 
(4.R) V(p) - (•==£) (a-p) ^ 

( 4 . 2 ) , (4 .7) and (4 .8) Inse r ted In to (3 .6 ) g ive , a f t e r some c a l c u l a t i o n s 

, , . , * . Ua+c)+2c _ o 
< * - 9 ) p * 2(\+l) = P • 

where we have used (3.12). We therefore have shown that for a commonly used 
class of demand functions, the price Is identical in the two models! 

e Let us then at last find equity price p . By using (4.1) and (4.2) 
this price is found to be 

/ / I A N e * _i_ ^ + 1 (4.10) p •= j ^ a + 2JJPJ- c. 

In order for p > c and n* > c it can be demonstrated that the following 
must hold: 

\ > 0 and a > c 
(4.11) or 

- 7 < \ < 0 and a < c. 

e What can then be said about p* and p when (4.11) is satisfied? It is then 
easy to show that the conditions needed for p to exceed p* are identical to 
(4.11). We can therefore conclude that the bargaining price p* is 
determined from a trade-off between efficiency and equity. 
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5. Concluding comments and possible extensions 

In a bilateral monopoly where the parties n?t*otlate about price and 
quantity, there will be a full separation between rhe quantity and the price 
decision. Quantity will be deternlned so as to secure Pareto optimalfty and 
the price will be determined so as to equalize (net) gains. Wien the 
parties negotiate only about the price, whereas quantity is deterrai:^d by 
the buyer, this separation will not exist. The solution will now be a 

constrained Pareto optimum, and if an equity price exists, the price can be 
seen as a trade-off between equity and efficiency. The quantity In the 
Nash-Wicksell model will always be less than the quantity in the 
unconstrained model, and the prices In the two models will except for 
special cases he different. However for many of the commonly used demand 
functions, e.g. the linear and log-linear demand functions, the- two prices 
will not differ! 

Throughout this paper we have used a partial equilibrium approach. One 
possible extension could be to substitute the consumer surplus with e.g. 
W(U(x),px) or U(x,z-px) where z Is the total income of the buyer. In this 
way we get a more general utility function. Another direction for further 
research can be to use other solution concepts than Nash's bargaining 
solution. One interesting possibility is to take a closer look at a perfect 
equilibrium bargaining game. Another extension is to introduce an 
increasing marginal cost function, and also to study the problem under 
asymmetric Information. 
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BERTRAND SPILL OG DUOPOL 

AV 

ROLF GOLOMBEK1) 

I dette notatet studeres ulike Bertrand spill mellom to produsen-
ter som (stort sett) produserer det samme produktet under ulike 
forutsetninger om kostnadsforhold, mulighet til produksjonsbe-
grensning og trekkrekkefalge. Hvis aktorene har konstante 
grensekostnader, består spillets løsning i at varen blir omsatt 
til minimum av monopolprisen med den mest effektive produsenten 
som monopolist og grensekostnaden til den minst effektive 
produsenten. Dette blir utfallet av spillet uansett trekkrekke-
følgen. Hvis derimot aktørene har stigende grensekostnader, men 
ikke anledning til å begrense solgt kvantum, eksisterer det 
uendelig mange ikke-kooperative likevekter ved simultan fastlegg
ing av prisene. Disse likevektene svarer til et prisbelte rundt 
frikonkurranseprisen. Ved sekvensiell prisfastsetting fins det en 
ikke-kooperativ likevekt. Denne likevekten svarer til at varen 
omsettes til den prisen innenfor prisbeltet som ligger nærmest 
monopolprisen med de to produsentene som monopolist. Hvis endelig 
produsenteiiQ har anledning til å begrense solgt kvantum, eksiste
rer det ingen ikke-kooperativ likevekt ved simultan prisfastsett
ing. Derimot eksisterer det en ikke-kooperativ likevekt ved 
sekvensiell prisfastsetting. Varen vil i det siste spillet bli 
solgt til en høyere pris enn frikonkurranseprisen. 

virkningen av at produsentene produserer heterogene produkter 
blir også analysert. Det vises at under visse forutsetninger 
eksisterer det en symmetrisk ikke-kooperativ likevekt når varene 
går mot perfekte substitutter. Denne likevekten svarer til 
frikonkurranseløsningen pris lik grensekostnad. 

x) Takk til Geir Åsheim, Steinar Holden, Michael Hoel, Aanund 
Hylland, Christian Riis og Jon Vislie for mange nyttige 
kommentarer til og forslag til forbedringer av tidligere 
utkast. 
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1. INNLEDNING 

I dette notatet skal vi studere mulige løsninger i spill mellom 

to produsenter som står overfor en vanlig fallende etterspørsel 

(duopolmarked). Vi skal stort sett anta at produsentene produse

rer det samme produktet. Det antas ofte at produsentene i et 

slikt spill har kvantum som aksjonsparameter (Cournot spill): 

Hver produsenten fastlegger hvilket kvantum som han ønsker å 

seige av varen. For gitte kvanta folger markedsprisen fra 

etterspørselskurven. En kan studere løsningen av dette spillet 

under ulike forutsetninger om trekkrekkefølgen. Anta at spillets 

losning er karakterisert ved en ikke-koooperativ likevekt. I 

Golombek og Hylland (1987) er det vist at simultan bestemmelse av 

kvanta leder til en ikke-kooperativ likevekt som ofte blir kalt 

for cournot løsningen. Den ikke-kooperative likevekten som folger 

hvis den ene aktoren kjenner produsert kvantum fra den andre 

aktoren (produsent i) når han seiv skal fastlegge sitt eget 

kvantum (Cournot-Stackelberg spill), blir ofte kalt for Stackel-

berg lesningen med produsent i som leder. 

En alternativ modellering av dette markedet er å studere mulige 

løsninger hvis aktørene har pris som aksjonsparameter. I det 

følgende skal vi studere ikke-kooperative likevekter i slike 

spill (Bertrand spill) under ulike forutsetninger om regler for 

dekning av markedsetterspørselen. Vi skal stort sett anta at 

aktorene har identiske kostnadsfunksjoner. I avsnitt 2 skal vi 

studere et spill der aktorene har konstante grensekostnader. 

Dette vil gi opphav til en entydig ikke-kooperativ likevekt. Hvis 

derimot aktørene har stigende grensekostnader, vil det eksistere 

uendelig mange ikke-kooperative likevekter hvis aktorene ikke har 

mulighet til å begrense sine solgte kvanta. Dette skal vi se 

nænnere på i første del i avsnitt 3. I avsnitt 3 skal vi også 

studere et spill der aktorene har mulighet til å begrense sine 

solgte kvanta. Da vil det ikke eksistere noen likevekter. I 

avsnitt 4 vil ikke-kooperative likevekter i Bertrand-Stackelberg 

spill bli draftet, dvs. spill der den ene aktaren kjenner prisen 
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som den andre aktøren har fastsatt når han seiv skal fastsette 

egen pris. Endelig skal vi i avsnitt 5 studere konsekvenser av å 

oppheve forutsetningen om produksjon av identiske produkter. 

I dette notatet skal vi bruke spillteori for å analysere ulike 

duopol modeller. En alternativ tilnærming, som kan fores tilbake 

til arbeider av Ragnar Frisch, er representert ved konjektural 

teorien. Dixit (1986) gir en nyttig oversikt over resultater fra 

denne tradisjonen. 

2. BERTRAND SPILL NÅR AKTØRENE HAR KONSTANTE GRENSEKOSTNADER 

I dette og de to neste avsnittene skal vi betrakte et marked der 

det fins to produsenter som produserer den samme varen. Både 

kapasitetsskranker og faste kostnader vil bli sett bort ifrå. 

Produsentene, som ønsker størst mulig profitt, må samtidig velge 

hvilken pris de vil seige hver enhet av varen for. Spillet går 

kur over en periode ( "one-shot game" ) . Jet er rettet en 

fallende etterspørsel mot produsentenes homogene produkt. Videre 

skal vi anta at aktørene må dele markedsetterspørselen likt hvis 

de velger samme pris. Hvis de derimot velger forskjellig pris, 

vil all etterspørsel bli rettet mot den aktøren som valgte den 

laveste prisen. Den andre aktøren vil ikke få noe etterspørsel 

rettet mot sitt produkt. Følgelig blir hans profitt lik null. 

Vi skal i dette avsnittet anta at produsentene har konstante 

grensekostnader, slik at enhetskostnadene er konstante. La c^ 

være enhetskostnaden til produsent 1 og la c 2 være enhetskost-

naden til produsent 2. Begge aktørene kjenner både c^ og C2- La 

oss finne den ikke-kooperative likevekten i dette spillet, dvs. 

et strategipar der hver spiliers strategi er et optimal svar på 

den andre aktørens strategi. Siden spillet vi studere-- er 

statisk, vil strategi og handling falle sammen. Dette betyr at å 

velge en strategi er ekvivalent med å fastsette en pris. Anta 

først at aktørene har identiske kostnadsfunksjoner, dvs. c^ = c 2 
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= c, og at f.eks. produsent 1 fastsetter en eller annen pris p l f 

der pj er sterre enn c. Hvis aktor 2 velger en pris P2 som er 

sterre enn p 1 ( vil hans profitt bli null. Hvis han derimot velger 

samme pris som akter 1, vil han dele markedet med aktør 1, dvs. 

hans profitt blir positiv. Akter 2 kan imidlertid gjere det enda 

bedre ved å sette en pris som er litt under prisen pj. Sammenlik-

net med tilfellet der p 2 = Pi, vil akter 2 seige tilnærmet 

dobbelt så mange enheter. Profitten fra de "gamle" enhetene er 

tilnærmet uendret, mens aktoren tjener ekstra penger på alle de 

evrige enhetene siden p 2 > c. Altså er ikke felles pris sterre 

enn c en ikke-kooperativ likevekt. 

Anta så at produsent 1 fastsetter prisen p- lik c. Hvis akter 2 

fastsetter en pris som er sterre enn c, vil han ikke få solgt 

noen enheter, dvs. hans profitt blir null. Hvis han derimot 

svarer med samme pris, må han dele markedet med aktor 1. Hans 

profitt blir null siden hans enhetskostnad er lik prisen p1. 

Situasjonen blir imidlertid enda verre hvis han velger en lavere 

pris enn p^. Da må han nemlig forsyne hele markedet alene til en 

enhetspris som er mindre enn hans enhetskostnad. Dermed har vi 

vist at hvis en av aktorene setter pris lik entetskostnad, kan 

ikke den andre aktoren gjere det bedre enn å sette den samme 

prisen. Hen dette betyr at vi har funnet en ikke-kooperativ 

likevekt, nemlig at begge aktorene setter prisen lik c. 

La oss så anta at aktorene har konstante, men forskellige 

grensekostnader. Anta at akter 1 er den mest effektive produsen

ten, dvs. c^ < c 2. La PM være den prisen som svarer til monopol-

prisen med den mest effektive produsenten som monopolist. Anta 

forst at Pu < c 2. Argumentasjonen ovenfor gir direkte at det ikke 

fins en ikke-koooerativ likevekt der varen blir omsatt til en 

pris som er heyere enn c 2. Hvis akter 1 setter prisen p H, kan 

ikke akter 2 gjere det bedre enn å velge en pris som er sterre 

enn p M. Dettt sikrer aktør 2 null profitt. Omvendt er al er l's 

optimale respons på en slik pris fra akter 2 å sette monopol-

prisen pjj. Dette betyr at det fins uendelig mange ikke-koopera-

tive likevekter. Alle likevektene er imidlertid kjennetegnet ved 

at varen omsettes til prisen p H. 
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La oss så studere tilfellet der PH er sterre eller lik c 2. Igjen 

kan ikke en felles pris som er større enn C2 være en ikke-

kooperativ likevekt. Hva med felles pris lik C2? Problemet med 

dette forslaget er at profitten til aktør 1 øker hvis han setter 

en litt lavere pris enn c 2. Strengt tatt fins det ikke uten 

videre en ikke-kooperativ likevekt i dette tilfellet. Shapiro 

(1987) skriver f.eks. " One must be careful to avoid the open set 

problem that arises because firm 1 would like to set its price as 

close to C2 as possible but not actually at 03, as that would 

permit firm 2 to share the market at p = 03. Technically, one can 

avoid this problem by assuming that firm 2 declines to match the 

price C2, since it is indifferent to doing so ", s. 26. Dette 

leder til å si at spillets løsning består i at aktør 1 forsyner 

hele markedet til en pris lik c 2. 

Analysen ovenfor kan utvides til mer enn to produsenter. Det 

skulle være greit å forstå at hvis produsentene har konstante, 

men forsjellige grensekostnader, vil den ikke-kooperative 

likevekten svare til at varen blir omsatt til en pris som er lik 

minimum av grensekostnaden til den nest mest effektive produsent

en og monopolprisen med den mest effektive produsenten som 

monopolist. 

3. BERTRAND SPILL NAR AKTØRENE HAR STIGENDE GRENSEKOSTNADER 

Anta nå at grensekostnaden til begge aktørene er stigende. Vi 

skal studere løsningen av dette spillet under to alternative 

forutsetninger om produsentenes muligheter til å begrense egen 

produksjon. For å få det prinsipielle fram på enklest mulig måte, 

skal vi først anta at aktørene har samme kostnadsfunksjon. 

Tilfellet med ulike kostnadsfunksjoner vil bli behandlet sist i 

hvert avsnitt. 
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3.1 Produsentene kan ikke begrense egen produksjon 

La oss først drøfte en situasjon der hver produsent ikke har 

anledning til å begrense sitt solgte kvantum. Hvis aktørene 

velger såmne pris, deler de markedsetterspørselen likt mellom 

seg. Hvis derimot aktørene fastsetter ulik pris, blir all etter

spørsel rettet mot den aktøren som valgte den laveste prisen. 

Denne aktøren er nå forpliktet til å tilfredsstille hele etter

spørselen. Profitten til den andre aktøren blir null siden det 

ikke blir rettet noe etterspørsel mot denne aktørens produkt. 

La oss finne de ikke-kooperative likevektene i dette spillet, vi 

lar Pf være den prisen som svarer til frikonkurranseprisen i 

dette markedet, dvs. den prisen som gir likhet mellom samlet 

etterspørsel og markedets grensekostnad. Tilhørende omsatt 

kvantum er Xf. Anta først at aktør 1 setter prisen pf. La p 2 være 

prisen som aktør 2 setter Da er følgende tilfeller mulige: 

(a) p 2 > p f; T 2 = 0 

(b) p 2 = p f; T 2 = r 2 f > o 
(c) p 2 < p f; ir2 < r 2 f 

Hvis produsent 2 setter en høyere pris enn p r, får han ingen 

etterspørsel rettet mot sitt produkt. Dermed blir hans profitt 

(jr2) lik null. I situasjon (b) er produksjonen f ra hver produsent 

karakterisert ved at produsert kvantumet gir likhet mellom pris 

og grensekostnad, se figur 1 der b! er grensekostnadskurven til 

aktør i, i = 1,2, E er markedets etterspørselskurve og E/2 er er 

en kurve som for hver pris viser halve markedsetterspørselen. 

Hvis begge aktørene setter prisen pf, blir solgt kvantum f ra hver 

produsent lik Xf^, mens samlet omsatt kvantum blir Xf. Hvis 

derimot produsent 2 fastsetter en lavere pris enn p r, må han 

alene forsyne hele markedet. Alle enhetene mellom Xfi og Xf vil 

påføre produsenten et tap siden prisen er lavere enn grensekost

naden til disse enhetene. Dette betyr at hvis en produsent velger 

frikonkurranseprisen, er det beste svaret fra den andre produsen

ten å velge den samme prisen. Strategiparet (pf, pf) er derfor 

en ikke-kooperativ likevekt. 
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fig. 1 

Anta så at produsent 1 setter en litt lavere pris enn Pf. Ved 

nayaktig samme argumentasjon som ovenfor følger det at også dette 

prisparet er en ikke-kooperativ likevekt. Hvis nemlig en av 

aktorene setter en litt lavere pris enn motspilleren, vil alle de 

nye enhetene påføre ham et tap. Den optimale strategien er derfor 

å sette samme pris som motspilleren, gitt at dette leder til 

positiv profitt. 

Det eksisterer imidlertid en nedre grense for prispar som er 

ikke-kooperative lit avekter. Dette skyldes av lavere markedspris 

dels reduserer profitten fra de gamle enhetene, og dels at 

etterspørselen øker, samtidig som produsentenes merkostnad for å 

dekke en etterspørselsøkning er stigende (alle de nye enhetene 

gir tap). Samlet profitt avtar derfor ved lavere felles markeds-
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pris 1 dette prisområdet. Prisgrensen er opplagt bestemt ved den 

felles pris p som gir hver produsent null profitt: 

(1) pE(p)/2 - b(E(p)/2) - 0 

I figur 2 har vi illustrert den nedre prisgrensen. Prisen p er 

bestemt slik at profitten fra de enhetene som gir overskudd 

(arealet A) er lik profitten fra de enhetene som gir tap (arealet 

B). Fra argumentasjonen ovenfor følger det at alle prispar mellom 

p og pf, grensene inkludert, er ikke-kooperative likevekter. 

La oss så anta at aktør 1 fastsetter en pris p^ som er større enn 

Pb, dvs. den prisen som gir likhet mellom grensekostnaden til en 

produsent og etterspørselskurven. Hvis aktør 2 setter en høyere 

pris enn p^, blir hans profitt lik null. Hvis han derimot setter 

samme pris som aktør 1, oppnår han en positiv profitt siden de da 

deler markedsetterspørselen. Aktør 2 kan imdilertid gjøre det 

enda bedre ved å sette en litt lavere pris enn p^. Siden p^ er 

større enn pjj, er ønsket solgt kvantum fra produsent 1 mindre enn 

etterspurt mengde til denne prisen. Ved felles pris p^ er derfor 

begge aktørene rasjonerte. Hvis imidlertid aktør 2 setter en litt 

lavere pris enn p^, vil hans profitt bli større siden han nå 

mottar nesten den samme salgsinntekten på de gamle enhetene som 

før, foruten at han tjener ekstra penger på alle de øvrige 

enhetene siden pris er større enn grensekostnad. Dette betyr at 

en felles pris som er større enn pjj ikke kan være en ikke-

kooperativ likevekt. 

Anta så at aktør 1 har satt en pris p± som er litt mindre enn 

eller lik pj,. Igjen kan ikke felles pris lik p-± være en ikke-

kooperativ likevekt siden aktør 2 mottar en større profitt hvis 

han setter en litt lavere pris enn p^: Ved å sette en litt lavere 

pris enn p^, vil hans profitt øke siden han totalt tjener penger 

på å overta enhetene fra produsent 1. Rett nok vil produsent 2 

tape på de aller siste enhetene siden grensekostnaden til den 

sist produserte enheten er større enn produktprisen, men dette 

tapet er lite. 



Spørsmålet er nå om det alltid vil lønne seg å gå under motspill-

erens pris hvis denne prisen er starren enn frikonkur-

ranseprisen pj. Situasjonen er illustrert i rigur 2. 

fig. 2 

Anta at produsent 1 har satt en eller annen pris som ligger 

mellom p f og p b. Hvis produsent 2 setter samme pris som produsent 

1, blir hans profitt lik arealet A. Hvis derimot produsent 2 

setter en litt lavere pris, vil hans profitt ake med arealet B 

(her er pris større enn grensekostnad) , men avta med arealet C 

(her er pris lavere enn grensekostnad). Produsenten vil sette en 

lavere pris enn konkurrenten hvis arealet B er starre enn arealet 

C. Fra figuren ser vi direkte at jo lavere pris som produsent 1 

har satt, jo mindre blir arealet B, og jo større blir arealet C 

(Arealet B forsvinner hvis produsent 1 setter frikonkurransepris-

en.). Det vil være lønnsomt å sette en lavere pris enn motspill-

eren så lenge motspilleren har satt en høyere pris enn p*, der p* 

er nettopp den prisen der arealene B og C er like store. Matemat

isk framkommer p* som den prisen der en produsent er indifferent 

mellom å forsyne hele markedet alene og å dele markedet med 

motspilleren: 
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(2) p*E(p*) - bi(E(p*)) = p*E(p*)/2 - b1/^(p*)/2) 

Hvis derfor akter 1 setter en pris som ligger mellom pf og p*, er 

det optimale svaret fra aktør 2 å sette den samme prisen. Alt i 

alt betyr dette at alle prispar mellom p og p*, grensene inklud

ert, er ikke-kooperative likevekter. 

La oss kort se på et eksempel for å illustrere modellen ovenfor. 

Anta at etterspørselsfunksjonen er gitt ved D(x) = 6 - x, i;ens de 
2 

individuelle kostnadsfunksjonene er gitt ved b^(x^) = (l/2)Xi-

Da blir markedets grensekostnad (l/2)x. Videre blir E(p) = 6 - p 

og E(p)/2 = 3 - (l/2)p. Ved rett fram regning finner vi at 

Pf = 2 og p = 1,2 . 

For å finne p* er det hensiktsmessig å skrive (2) på kvantums-

form: 

(3) x D(x) - bi<x) = (l/2)x D(x) - bi(U/2)x) 

Etter noe regning finner vi at x* = 3 3/7 er det kvantumet der 

aktørene er indifferent mellom å produsere hele kvantumet elene 

og å produsere kun halve kvantumet (motspilleren produserer den 

andre halvdelen). Den tilhørende markedsprisen p* er 2 4/7. 

* 

Vi skal til slutt i dette avsnittet se på tilfellet der aktørene 

har forskjellige kostnadsfunksjoner. Grensekostnaden til hver 

produsent antas freadeles å være stigende. Argumentasjonen 

ovenfor gir direkte at det fins uendelig mange ikke-kooperative 

likevekter. La p^ være den prisen som gir produsent i null 
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profitt ved felles pris, og la p? være den prisen som gjør 

produsent i indifferent mellom å forsyne hele markedet alene og å 

dele markedet med motspilleren, i = 1,2. Anta (konvensjonelt) at 
Pl er mindre eller lik p 2, og at p? er mindre eller lik p*. En 

pris mellom pj og p 2 er opplagt ikke en likevekt: Anta at aktor 1 

setter en slik pris. Da er det beste svaret fra akter 2 å sette 

en høyere pris enn konkurrentens pris. På denne måten unngår 

produsent 2 negativ profitt. Heller ikke en pris mellom p* og p* 

kan være en likevekt: Hvis aktør 2 setter en slik pris, er 

optimalt svar fra aktør 1 å sette en lavere pris enn konkurrent

en. Dette betyr at alle prispar mellom p, og p*, grensene 

inkludert, er ikke-kooperative likevekter. 

3.2 Produsentene kan begrense kvantum 

La oss så studere et Bertrand spill der aktørene har anledning 

til å begrense sine solgte kvanta. Dette betyr at grensekostnaden 

til den siste enheten vil aldri være større enn prisen. Hvis 

aktørene velger forskjellig pris, vil aktøren som valgte lavest 

pris seige den varemengden han ønsker til sin fastsatte pris 

(pris lik grensekostnad). En eventuell restetterspørsel vil "i 

neste omgamg" bli rettet mot den andre aktøren. Hvis aktørene 

velger samme pris, vil de få halve markedsetterspørselen rettet 

mot seg. De velger seiv i hvilken grad de skal tilfredsstille 

denne etterspørselen. Vi antar fremdeles at begge aktørenes 

grensekostnad er stigende. Videre ser vi bort ifrå annenhånds-

markeder. 

I det følgende skal vi undersøke om det eksisterer ikke-kooper

ative likevekter i dette Bertrand spillet. La oss først se på 

tilfollet med samme kostnadsfunksjon. Anta først at akt?r 1 

setter prisen pf. Hvis også aktør 2 setter denne prisen, vil 

produsert kvantum være karakterisert ved likhet mellom pris og 

grensekostnad. Hvis derimot aktør 2 setter en lavere pris enn pf, 

blir all etterspørsel i første omgang rettet mot produsent 2. 
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Siden produsent 2 nå har mulighet til å begrense sitt produserte 

kvantum, vil han fastlegge produktmengden ut fra kriteriet pris 

lik grernsekostnad. Da følger det direkte at hans profitt blir 

lavere enn hvis han setter prisen Pf, jf. standard produksjons-

teori. Aktør 2 kan imidlertid gjøre det bedre enn å fastsette 

prisen Pf ved å velge monopolprisen, gitt restetterspørselen. I 

figur 3 har vi tegnet dette tilfellet. Produsenten 1 vil seige 

kvantumet Xfi hvis produsent 2 velger en høyere pris enn p r. I 

figuren er R restetterspørselen (det er bare relevant å se på 

priser som er høyere enn Pf) og a' er den tilhørende grenseinn-

tektskurven. Vi skal hele tiden anta at hvis samlet etterspørsel 

er større enn ønsket solgt kvantum fra lavprisprodusenten, får en 

konsument enten kjøpt alt han ønsker eller ingen ting. (Dette er 

ikke en viktig forutsetning, se diskusjonen nedenfor.) En enkel 

måte å forstå utledningen av restetterspørselen på er følgende: 

Anta at samlet etterspørsel stammer fra to identiske konsumenter. 

De individuelle etterspørselskurvene er derfor gitt ved E/2. (E/2 

faller sammen med R for alle priser som er større eller lik Pf.) 

Til prisen Pf ønsker begge konsumenten å kjøpe varemengden Xf^. 

Anta at bare den ene aktøren får kjøpt nos produsent 1. Da vil 

restetterspørselen for priser over pf bestå av den individuelle 

etterspørselskurven til den andre aktøren, dvs. kurven E/2. 

Formelt er restetterspørselen gitt ved 

H(p) = maks ((MEfpiJ-XiJ/Efpi)) * E(p), p > p i ( 

der pi er lavprisprodusentens pris og x^ er lavprisprodusentens 

solgte kvantum. I litteraturen blir denne restetterspørselen kalt 

for proporsjonal rasjonering, se Edgeworth (1897). 
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Fra standard økonomisk teori vet vi at profitten til en monopol

ist er større enn profitten under frikonkurranse. Dette betyr at 

når produsent 2 setter den prisen som svarer til monopolprisen 

(basert på restetterspørselen), oppnår han en høyere profitt enn 

han ville fått om han såtte pris lik pj. Gitt at produsent 1 

setter prisen p^ r er produsent 2's beste svar å sette monopol

prisen Pjnf. Hvis produsent 1 setter en lavere pris enn Pf, er 

opplagt monopolprisen (basert på den genererte restetterspørs

elen) det beste svaret fra produsent 2. Argumentasjonen er helt 

som ovenfor. (Merk at restetterspørselen er større jo lavere pris 

som aktør 1 setter siden salget til aktør 1 avtar ved redusert 

pris.) Dette må imidlertid bety at det ikke fins noen likevekter 

som svarer til at varen omsettes til en felles pris som er mindre 

eller lik frikonkurranseprisen. 
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Anta så at produsent 1 har satt en eller annen pris som er sterre 

enn pf. Hvis aktør 2 setter den samme prisen som akter 1, vil 

aktørene dele markedet. Imidlertid vil profitten til atkør 2 øke 

hvis han setter en pris som er litt mindre enn prisen til 

produsent 1 siden alle de nye enhetene vil gi økt profitt. I 

forhold til felles pris vil derfor produsent 2 bedre sin stilling 

ved å sette en pris som er mindre enn konkurrentens pris. Men 

dette betyr at heller ikke en felles pris som er større enn pf 

kan være en ikke-kooperativ likevekt. 

La oss så undersøke om det fins en ikke-kooperativ likevekt der 

aktorene setter forskjellige priser. Anta først at produsent 1 

setter en pris som er mindre eller lik pj. Da vet vi fra ovenfor 

at aktør 2's beste svar på denne prisen er å sette monopolprisen 

på restetterspørselen. Dette betyr at det ikke eksisterer en 

likevekt der aktørene setter forskjellige priser, og der en av 

prisene er mindre eller lik Pf. Anta så at produsent 1 setter en 

pris som er større enn Pf. Da er optimalt svar fra aktør 2 enten 

å sette monopolprisen til restetterspørselen, eller å sette en 

pris som er litt mindre enn konkurrentens. Men dette betyr at det 

heller ikke fine ikke-kooperative likevekter der aktørene setter 

forskjellige priser. Dermed har vi vist at det ikke fins noen 

ikke-kooperative likevekter i rene strategier i dette spillet. 

Fra argumentasjonen ovenfor følger det direkte at ikke-eksistens 

resultatet også gjelder når aktørene har forskjellige kostnads-

funksjoner. Dette skyldes at det er aldri optimalt å sette samme 

pris som motspilleren. 

Vær oppmerksom på at konklusjonene ovenfor ikke endres seiv om 

(i) aktørene ikke har mulighet til å begrense kvanta hvis de 

velger samme pris 

(ii) aktøren som eventuelt valgte høyest pris har ikke lov til 

å begrense sitt solgte kvantum 

(iii) restetterspørselen framkommer på en annen måte. 
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Det første tilfellet kan kun være av betydning hvis aktorene har 

valgt en felles pris som er lavere enn frikonkurranseprisen. Men 

vi har ovenfor vist hvis en aktør setter en lavere pris en 

frikonkurranseprisen, er monopolprisen basert på den tilhørende 

restetterspørselen det beste svaret fra den andre aktøren, dvs. 

innskrenkning (i) har ingen reell betydning. Det andre tilfellet 

har heller ingen reell betydning fordi en produsent som setter en 

monopolpris vil aldri ønske å begrense egen produksjon. La oss så 

se litt nærmere på (iii), dvs. betydningen av ulike utforminger 

av restetterspørselen. Anta først at det eksisterer transaksjons

kostnader ved varekjøp. Dette kan f.eks. være køkostnader hvis en 

ønsker å kjøpe fra lavprisprodusenten. Anta videre at disse 

transaksjonskostnadene er positivt korrelert med størrelsen på de 

marginale betalingsvillighetene. Dette kan skyldes at høy 

marginal betalingsvillighet avspeiler høy inntekt som igjen 

avspeiler høy avkastning på å seige sin arbeidskraft, inntekts

tapet ved å stå i kø blir dermed størst for aktører med høy 

marginal betalingsvillighet. I forhold til initialsituasjonen vil 

restetterspørselen skifte oppover siden tyngdcn av lavpris-

produsentens kunder har "lav" marginal betalingsvillighet. Men da 

er det enda mer gunstig å være monopolist på restetterspørselen. 

Anta derimot at restetterspørselen er gitt ved 

G(p) = maks (0,E(p) - x 2) 

der x2 er lavprisprodusentens solgte kvantum. I litteraturen blir 

denne restetterspørselen kalt for parallell rasjonering, se 

Levitan og Shubik (1972). Denne restetterspørselsfunksjonen kan 

avspeile at det er aktører med høyest marginal betalingsvillighet 

som får handle hos lavprisprodusenten, eller at alle konsumentene 

er like og at alle rasjoneres hos lavprisprodusenten (hver 

konsument ønsker å kjøpe flere enheter av varen), eller at det 

fins en makrokonsument. Da vil restetterspørselskurven være 

parallell med (deler av) den ordinære etterspørselskurven. 

Fremdeles er imidlertid profitten til restmonopolisten større enn 

egen profitt ved lik pris. Dermed har vi argumentert for at 

spillets løsning er robust overfor ulike spisifiseringer av 

restetterspørselen. 
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4. BERTRAND - STACKELBERG SPILL 

I dette notatet har vi så langt studert et spill mellom to 

produsenter som framstiller det samme produktet og som fastsetter 

prisene simultant. Anta nå at spillstrukturen endres til et 

Bertrand-Stackelberg spill. 1 stedet for simultan fastsetting av 

priser, settes nå prisene sekvensielt. Dette betyr at den ene 

aktoren kjenner prisen til den andre aktøren når han seiv skal 

velge pris. Hvis aktørene har like kostnadsfunksjoner, og 

grensekostnaden er konstant, vil opplagt den ikke-kooperative 

likevekten bestå i at varen selges til pris lik enhetskostnad. 

Argumentasjonen for dette resultatet er helt som i avsnitt 2. 

Tilsvarende vil utfallet av spillet ikke endres ved overgang fra 

simultan prisfastsetting til sekvensiell prisfastsetting hvis 

aktørene har konstante, men forskjellige grensekostnader. 

Hvis produsentene har stigende grensekostnad, samtidig som de 

ikke har inulighet til å begrense sine solgte kvanta, vil det 

eksistere uendelig mange likevekter i form av et prisbelte rundt 

frikonkurranseprisen ved simultan prisfastsetting. I tilfellet 

med samme kostnadsfunksjon kalte vi den øvre grensen i prisbeltet 

for p*. I et Bertrand-Stackelberg sp^ll vil den ikke-kooperative 

likevekten vere den prisen (ege/itlig prisparet) innenfor prisbel

tet som ligger nennest monopolprisen med de to produsentene som 

felles monopolist. La p^ betegne denne prisen. Hvis p^ er større 

enn p*, setter lederen prisen p*. Hvis derimot p^ er mindre eller 

lik p*, setter lederen prisen p^. Følgeren vil svare med den 

samme prisen. La x^ betegne produsert kvantum ved prisen p^, og 

x* samlet produsert kvantum ved prisen p*. Monopolkvantumet x k 

blir bestemt ved skjeringspunktet mellom grenseinntektskurven og 

markedets grensekostnadskurve. Med fallende etterspørselskurve 

har vi at pjj er større enn p* hvis og bare hvis x^ er mindre enn 

x*. Den siste betingelsen er kun oppfylt hvis og bare hvis a'(x*) 
< b'(x*), se figur 4. 



fig. 4 

Utfallet i Bertrand-Stackelberg spillet blir helt som ovenfor 

hvis aktorene har forskjellige kostnadsfunksjoner. Lederen i 

spillet vil sette den prisen innnenfor prisbeltet som ligger 

nærmest mulig monopolprisen p^. Vær oppmerksom på at prisbeltet 

nå går helt opp til p* hvis aktor 1 er leder. Hvis derimot aktor 

2 er leder, går ikke prisbeltet lenger opp enn til p*. 

Vi skal til slutt studere Bertrand-Stackelberg spillet når 

aktorene har anledning til å begrense solgt kvantum. Anta at 

aktor 1 skal velge pris først. Da vil han velge den prisen som 

gir ham hoyest profitt, når han tar hensyn til at aktor 2 bruker 

sin reaksjonsfunksjon. Fra diskusjonen ovenfor vet vi at hvis 

aktor 1 setter en pris som er litt lavere enn pj,, er det beste 

svaret fra akter 2 å sette en pris som er litt mindre enn denne 

prisen. Hvis derimot produsent 1 setter prisen Pf, eller en pris 

som er litt større enn pj, er monopolprisen basert på restetter-

sporselen det beste svaret fra akter 2. Anta nå hypotetisk at 

produsent 1 varierer sin pris mellom Pf og pj,. Hvis produsent 2 
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(hypotetisk) alltid setter en litt lavere pris enn produsent 1, 

blir profitten til produsent 2 stigende i dette intervallet, se 

figur 5. Hvis derimot produsent 2 (hypotetisk) alltid setter 

monopolprisen basert på den tilhørende restetterspørselen, blir 

profitten til produsent 2 fallende i dette intervallet siden 

restetterspørselen skifter nedover når produsent 1 setter en 

høyere pris. Det vil derfor eksistere en pris pj som er slik at 

hvis aktør 1 velger denne prisen, så er aktør 2 indifferent 

mellom å sette en litt lavere pris og å velge monopolprisen, se 

figur 5. Legg merke til at hvis aktør 1 setter frikonkurranse-

prisen, så er profitten til aktør 2 større hvis han tar ut 

monopolprisen enn om han setter en litt lavere pris enn pf. Dette 

gjenspeiler kun at profitten under monopol er større enn profitt

en under frikonkurranse. 

(Profitt tiV 
produsent i) 

Produsent 2 setter en litt 
lavere pris enn produsent l 

Produsent 2 setter monopolprisen 

p (pris satt av produsent 1) 

fig. 

I det følgende skal vi anta at hvis produsent 1 setter pj, så 

setter produsent 2 monopolprisen. Når vi antar parallell rasjone

ring, blir prisen pj bestemt fra relasjonen 



18 

(4) max (p maks (0,E(p) - x^pj)) - b 2( maks (o,E(p) - xjjpj)))) 
P 
= Pl^fPl) " b 2(x 2(Pi))-

Her er venstre side av (4) profitten til produsent 2 når han tar 

ut monopolprisen og produsent 1 setter prisen p x, mens høyre side 

av (4) viser (tilnaermet) profitten til produsent 2 når produsent 

2 setter en litt lavere pris enn pj. Videre er Xi(p) produsent 

i's (ordinære) tilbudsfunksjon, i = 1,2. 

La oss så undersøke hvordan profitten til produsent 1 avhenger av 

den prisen som produsent 1 setter. Anta først at produsent 1 

vurderer å sette en pris som er mindre eller lik pj, dvs, en pris 

som fører til at produsent 2 vil sette monopolprisen. ta er det 

opplagt at produsent 1 oppnår en større profitt jo høyere pris 

han setter. Dette betyr at produsent 1 vil sette prisen pj. Anta 

så at produsent 1 vurderer hvilken pris som gir ham høyest 

profitt, gitt at han skal sette en høyere pris enn pj. (Produsent 

2 vil da sette en litt lavere pris enn motspilleren.) Denne 

prisen er løsningen av problemet 

(5) max (p maks (0,E(p) - x2(p)) - b1( maks(0,E(p) - x2(p)))), 
P 

gitt at p > pj. 

Kall løsningen av dette problemet for p*. Produsent 1 trenger nå 

bare å sammenlikne profitten ved å sette prisen pj med profitten 

ved å sette prisen p„ for å finne den prisen som gir ham størst 

mulig profitt. Legg spesielt merke til at hvis løsningen av 

problemet (5) uten bibetingelse gir en pris som er lavere enn p I ( 

er helt sikkert pj løsningen av det opprinnelige problemet. I det 

siste tilfellet vil nemlig en pris rett over pj være den prisen 

som gir produsent 1 størst profitt (under visse forutsetninger om 

de bakenforliggende funksjonene), gitt at han skal sette en pris 
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som er større enn pj. Men til denne prisen blir omsatt kvantum 

for produsent 1 betraktelig mindre enn om han setter prisen pj; 

hvis produsent 1 setter prisen p I ( vil produsent 2 sette den 

tilhørende monopolprisen på restetterspørselen. Dermed blir 

profitten størst hvis han setter prisen pj. 

5. HETEROGENE PRODUKTER 

I avsnitt 3 studerte vi et spill mellom 2 produsenter som 

framstilte det samme produktet med stigende grensekostnad. 

Aktørene fastla prisene simultant. Vi viste at det eksisterer 

uendelig mange likevekter hvis aktørene ikke har mulighet til å 

begrense produsert kvantum. Derimot vil det ikke eksistere noen 

likevekt hvis aktørene har mulighet til å begrense produsert 

kvantum. 

Den voldsomme følsomheten overfor endring i spillets regler bør 

lede til varsomhet m.h.t. tolkning av spillets utfall. Det virker 

nærliggende å tro at den manglende robustheten (f.eks. ikke-

eksistens resultatet) er avhengig av forutsetningen om homogent 

produkt. Vi skal derfor i dette avsnittet undersøke spillets 

utfall når en innfører heterogene produkter. 

La oss studere et spill mellom to produsenter som framstiller 

hver sin av to forskjellige varer. Produsentene har pris som 

strategisk variabel. Prisene blir fastlagt simultant. Profitten 

til produsent i er gitt ved 

(6) »i = Pixi<Pi'P2> "
 ci( xi(P 1-P 2))' i=l,2. 

Her er 

p, - pris pr. enhet av vare i, i=l,2. 

x.(p.,p,) - etterspørselen etter vare i, i=l,2. 

c^(-) - produsent i's kostnadsfunksjon, i=l,2. 
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Første ordens betingelsene for profittmaksimering er 

Sx. «x.(-) 

(7) — i = X i(p i,p 2) + ( P i - C[<-)> — ^ - = 0, i-1,2. 

Videre er andre ordens betingelsene for maksima (i=l,2) 

62ir. Sx, Sx. S2x. 
(8) - ^ = (2-c!'C) — > —~ + (Pi-o!(-)) —é-

«P? X «Pi «Pi «F? 
< 0. 

Fra (7) følger (i prinsippet) aktørenes reaksjonsfunksjoner. vi 

er imidlertid ikke uten videre sikret at det eksisterer en ikke-

kooperativ likevekt i spillet, dvs. at (7) har løsning. 

For vårt formål er det spesielt interessant å studere om det fins 

en likevekt når de to varene nærmer seg perfekte substitutter. I 

det følgende skal vi drøfte om det eksisterer en symmetrisk 

likevekt i grensetilfellet der varene er perfekte substitutter. 

La oss ta utgangspunkt i nyttefunksjonen 

(9) U(x rx 2) = x° + x^ , a < i. 

Her representerer grensetilfellet a=l at godene er perfekte 

substitutter, dvs. kun summen av godene er av betydning. (Forut-

setningen om lik parameter for de to varene har ingen betydning 

for konklusjonen nedenfor. Det samme er tilfelle for antall varer 

når hver vare blir framstilt av én produsent.) Betrakt en 

(representativ) konsument som maksimerer nyttefunksjonen (9), 

gitt bibetingelsen 
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(10) P l x x + p 2x 2 = R 

Her er R disponibelt beløp for varekjøp. Konsumenten er prisfast 

kvantumstilpasser og tar R for gitt. Ved rett fram regning finner 

en etterspørselsfunksjonene 

(11) 

Pl + Pl1"" P 2 °
! l 

(12) x 2 = S-

p, + p 
l-o _ a-l 

2 ' v2 

Etter noe regning finner en at 

Sx. R • a. 
(13) — ± = J-* < 0 

6PL 4 

(14) i = — (n b + 2 n a ) < 0. 
,J 4 i i i i *p i n 

Her er 

1 a 

n. = p. + Pj Pi"" ' i forskjellig fra j. 

a a 
a. = 1 + -i- p , 1 _ a P-s C - 1

 ( i forskjellig fra j. 
1-a * J 
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2tt-l a 

3, = " - p, 1"" p / " 1 , i forskjellig fra j. 
1 (1-a)2 l Z 

I en eventuell symmetrisk likevekt er p^ = p, = p. Da er 

n 2 = n 2 = n = 2p 

2-a a, = a 2 = a = — 

h = b , = b = — * 
1 2 d - a ) 2 P 

La oss så se litt nærmere på (7) i en eventuell symmetrisk 

likevekt når godene er perfekte substitutter. Teknisk finner 

vi denne grenseløsningen ved å la a gå mot 1 når Pĵ  = P2-
 F r a (7) 

følger det direkte at 

(15) P i - c|(.) = S x / • , i = 1,2. 

Ved å bruke (15), samt uttrykkene for n, a og b, finner vi at 

lim (p - c'(-))| = lim 2p — 
a->l 1 x |p. = p 2 = p a->l 2-a 

Dette betyr at hvis det eksisterer en symmetrisk likevekt når 

varene er perfekte substitutter, så er denne likevekten frikon-

kurranseløsningen (pris lik grensekostnad). Eksistens av en 

symmetrisk likevekt krever også at andre ordens betingelsene (8) 

er oppfylt. Disse betingelsene impliserer at 
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(16) 
Pj-C{(-) 

(2 cV(-) —k ), 
« P i 

1,2. 

Vi finner at 

lim 
a->l 

Pj-Ci<-

_f!!i 
« P i 

lim 
a->l 

, a+(2-a)' 
' 2 

(2-tt) 
-4. 

l i m 7 ^ 
a->l S p i 

Pi = P, 

Dette innebærer at (16) er helt sikkert oppfylt hvis kostnads-

funksjonene er konvekse. Hvis f.eks. c.(x.) = (1/2) x. , så 

eksisterer det en symmetrisk likevekt når varene er perfekte 

substitutter (grenseløsningen) der likevektsprisen er 7(R/2). 

Eksistensresultatet fra dette avsnittet kaster lys over konklu-

sjonene fra avsnitt 3; det var forutsetningen om homogene varer 

som ga grunnlaget for de noe ekstreme utfallene. Resultatet fra 

dette avsnittet gir grunnlag for å tro at i markeder der produ-

sentene framstiller varer som er meget nære substitutter, vil 

spillets løsning ligge i nærheten av frikonkurranseløsningen hvis 

produsentene har pris som aksjonsvariabel og kapasitetene er 

"store". Bertrand spill kan derfor representere en alternativ 

begrunnelse til "hit and run" tankegangen i "contestable markets" 

litteraturen om muligheten for effektiv konkurranse i markeder 

med få og store bedrifter. 
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6. AVSLUTTENDE KOMMENTARER 

I dette notatet har vi studert ulike Bertrand spill mellom to 

produsenter som (stort sett) produserer det samme produktet under 

ulike forutsetninger om kostnadsforhold, mulighet til produk-

sjonsbegrensning og trekkrekkefølge. Virkningen av at produsent-

ene produserer hetrogene produkter har også blitt analysert. Vi 

har vist at under visse forutsetninger eksisterer det en symmet

risk ikke-kooperativ likevekt når varene går mot perfekte 

substitutter. Denne likevekten svarer til frikonkurranselosningen 

pris lik grensekostnad. Vi skal til slutt i dette notatet 

skissere bakgrunnen for Bertrands modell, samt gi noen referanser 

til arbeider der modellen har bitt utviklet videre. 

Litteraturen om Bertrand spill starter ned Bertrand (1883) som 

drøfter Cournot (1838). Bertrand stiller opp en modell der det 

antas at bedriftenes grensekostnad er konstant lik c. Kapasitets-

skranker blir sett bort ifrå, dvs. hver bedrift kan alene forsyne 

hele markedet. Anta at varen blir omsatt til prisen c hvis det 

hersker frikonkurranse i dette markedet. Anta videre at hvis 

produsentene spiller et Cournot spill, er likevekten i dette 

spillet at begge produsentene produserer én enhet. Den tilhorende 

markedsprisen er a > c. Bertrands argument er at hvis produsen

tene kan konkurrere i pris, kan ikke prisen o være utfallet av en 

likevekt; profitten til en produsent vil øke med nesten 50 % hvis 

han selger 1,5 enheter til en pris som er litt mindre enn or. 

Dette ledet Bertrand til å slutte at hvis produsenter har pris 

snarere enn kvantum som aksjonsvariabel, vil det ikke eksistere 

en likevekt der varen omsettes til en pris som er større enn 

frikonkurranseprisen. 

Modellen til Bertrand ble senere kritisert i Edgeworth (1897). 

Edgeworth argumenterte for at Bertrands konklusjon er avhengig av 

forutsetningen om ingen kapasitetsskranker. Hvis bedriftene har 

grensekostnad lik null opp til kapasitetsskranken, vil det ikke 

nødvendigvis eksistere en likevekt, så sant ikke etterspørselen 

I 
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er meget elastisk ("The Edgeworth nonexistence problem"). Det har 

senere blitt stadfestet at det ofte ikke eksisterer ikke-kooper-

ative likevekter i rene strategier i Bertrand spill der aktørene 

står overfor kapasitetsskranker. Vær imidlertid oppmerksom på at 

for spillet ovenfor eksisterer det ikke-kooperative likevekter i 

blandede strategier, se Dasgupta og Maskin (1986). Maskin (1986) 

gir en oversikt over Bertrand spill der det eksisterer likevekter 

i blandede strategier. 

Mange økonomer har studert ulike versjoner av spillet ovenfor. 

Ett eksempel er Johansen (1973) som studerer et spill mellom to 

produsenter der både pris og kvantum er aksjonsvariable for 

akterene. Johansen slår fast at det ikke eksisterer en ikke-

kooperativ likevekt i rene strategier i dette spillet. En 

alternativ modellering er å studere spill over flere trinn. Kreps 

og Scheinkman (1983) er et eksempel fra denne litteraturen. Her 

foregår spillet i to trinn. I første trinn fastlegges kapasitet-

ene simultant. I neste trinn spilles et Bertrand spill, gitt 

aktørenes kapasiteter. Til slutt framstilles produktmengdene til 

en konstant grensekostnad lik null. Kreps og Scheinkman drøfter 

hvordan spillets utfall avhenger av forholdet mellom kapasitets-

skrankene og etterspørselen. Hvis kapasitetene er "store", setter 

bedriftene pris lik grensekostnad. Dette svarer til den tradisjo

nelle likevekten i Bertrand spill. Hvis derimot kapasitetene er 

"små", settes prisene slik at kapasitetene blir fullt utnyttet. I 

mellomtilfellet eksisterer det en likevekt i blandede strategier. 

En annen retning er å ipne for at både kjøpere og selgere handler 

strategisk. Dette er utgangspunktet i Simon (1984) der alle 

akørene annonserer både priser og kvanta. Simon viser at under 

visse betingelser vil alle likevektene i denne modellen være 

karakterisert ved effektive allokeringer ("competitive allocat

ions"). Endelig gir Shubik (1980) en utfyllende drøfting av ulike 

Bertrand spill der hver produsent, hir konstant grensekostnad. 
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