
B&W 18 

18.1-18.3: går gjennom stoffet på en mer detaljert måte enn vi har gjort på forelesningene.  ”The 

worked out problem” er verdt å studere grundig èn gang for å bedre forståelsen, men til eksamen vil 

en evt. oppgave i prisdiskriminering være enklere.  

18.4: Vi har bare gjennomgått two-part tariff med identiske kjøpere (”moroparken”). Første del av 

18.4 ser på to-delt tariff i tilfellet med to typer kjøpere. Siste del ser på valg av prismenyer i dette 

tilfellet. Man bør kunne forklare hva som er problemet når ikke kjøperne er identiske, men det 

kreves ikke at man skal kunne løse regneoppgaver med denne forutsetningen, eller forklare optimal 

tilpasning på figur.  

(18.5 er ikke pensum) 

B&W.20 

20.1: Definisjon og eksternaliteter i et FK-marked viktig stoff. B&W diskuterer både negative og 

positive eksternaliteter – se figur 20.1 og 20.2 

”Externalities in Imperfectly competitive markets ” kan droppes. 

20.2: Om mulighetene for å løse problemer med eksternaliteter ved forhandlinger (negotiations). 

Coase teoremet. 

20.3: Virkemidler for å løse problemer med eksternaliteter gjennom offentlige inngrep:  

 Direkte reguleringer/kvoter (Quantity control),  

 Avgifter og subsidier  

 Rettslig ansvar /erstatningsrett (liability rules) 

Det siste, rettslig ansvar, er stoff som det bare vil bli krevd at man kjenner til, dvs at man kan forklare 

hva det går ut på , men hvor man ikke vil kreve analyse. Dette stoffet vil ikke bli gjennomgått på 

forelesning. 

Direkte reguleringer vs virkemidler som påvirker insentiver (f.eks. kvoter vs avgifter) 

Hybrid market approaches: Omsettelige kvoter  

20.4: Felleseie. Blir ikke gjennomgått, men man skal kunne forklare hva problemene ved felleseie kan 

være. 

20.5: Fellesgoder/kollektive goder (Public goods).  

Det viktige er å kunne forklare hva et fellesgode er, gi eksempler, og kunne forklare hvorfor det ikke 

blir produsert optimal mengde av slike goder i et marked (uten offentlige inngrep). 

S.790 og ut kapitlet kan droppes. 


