
Leserveiledning
Aktuelle spørsmål og definisjoner fra Arnes forelesninger

Konsumentteori, M&T, kap. 21
Hva er en budsjettbetingelse (''budget constraint'')?

- Tolkning av helning
Hva er en indifferenskurve?

- Tolkning av helning
- Hvorfor foretrekker konsumenten en høy indifferenskurve framfor en lav?
- Hvorfor varierer helningen (vanligvis) over indifferenskurven.
- Mellom hvilke type goder er indifferenskurven slak?
- Mellom hvilke typer goder er indifferenskurven mye krummet?

- Særtilfeller: Perfekte substitutter, perfekte komplementer
Hva slags konsumtilpasning innebærer nyttemaksimering (optimal tilpasning)?
Hvordan endres etterspørsel etter forskjellige type varer ved endring  inntekt?

- Normale goder
- Inferiøre goder
- Nødvendighetsgoder
- Luksusgoder

Hvordan endres etterspørsel etter forskjellige typer varer ved endring i pris?
- Inntektseffekt – når er denne positiv og når er denne negativ ved inntektsøkning?
- Substitusjonseffekt – alltid negativ for prisøkning i egen vare, alltid positiv for prisøkning i
andre varer
- For hvilke typer varer er inntektseffekten sterk/svak ved prisøkning?
- For hvilke typer varer er substitusjonseffekten sterk/svak ved prisøkning?
- Hva slags typer varer er substitutter for hverandre?
- Hva slags typer varer er komplementer for hverandre?

Eksternaliteter, M&T, kap 10
Hva er eksterne virkninger?

- Positiv eksternalitet
- Negativ eksternalitet

Forskjellen på privat marginalkostnad og sosial (samfunnsøkonomisk) marginalkostnad
Når produsereres det for lite relativt til optimal produksjon?
Når produseres det for mye relativt til optimal produksjon?
Løsninger på markedssvikt/ regulering:

- Coase-teoremtet
- Avgifter
- Kvoter
- Hvorfor er kvotehandel/omsettelige kvoter effektivt?

Tenk selv spørsmål:
- Å ikke regulere produksjon med negativ eksternalitet gir samme type effektivitetstap som å 
subsidiere produksjon uten eksternalitet. Hvorfor?
- Å ikke regulere produksjon med positiv eksternalitet gir samme type effektivitetstap som å 
skattelegge produksjon uten eksternalitet. Hvorfor?
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Kollektive goder, M&T, kap 11
Definisjon på kollektive goder (public goods)

- Kunne gi eksempler
Forskjell mellom kollektive goder og trengselsgoder (common resources)
Hvorfor produseres det vanligvis for lite kollektive goder i et uregulert marked?

- Gratispassasjer-problemer (free-rider problem)
- Løsninger på markedssvikt

Hvorfor vil typisk konsumeres for mye av trengselsgoder (common resources) ?
- Tragedy of the commons
- Løsninger på markedssvikt (lignende løsninger som ved negativ eksternalitet)

Les selv: Nytte-kost analyse (cost-benefit analysis)

Monopol, M&T, kap 15
Hva er et monopol?
Hvordan/hvorfor oppstår monopoler?
Hvordan skiller et naturlig monopol seg fra andre monopoler?
Hva er marginalinntekt?

- Hvorfor er marginalinntekten brattere enn etterspørselkurven?
- Price effect og output effect

Forskjell på monopolistens og pristakende bedrift sin marginalinntekt (marginal revenue)
Monopoltilpasning vs. pristakende bedrift sin tilpasning
Hvordan måle monopolistens markedsmakt (forelesning, ikke boka)

- Prispåslag (markup) og elastisitet i monopoltilpasning
Effektivitetstap ved monopol
Regulering av monopol

- makspris
- mininumskvantum
- offentlig produksjon
- ingen regulering

Regulering av naturlig monopol vs. ''vanlig'' monopol

Monopolistisk konkurranse , M&T, kap 16
Forskjell mellom monopol og monopolistisk konkurranse
Forskjell mellom fullkommen konkurranse og monopolistisk konkurranse
Profitt ved monopolistisk konkurranse
Hvorfor blir det et effektivitetstap?
Les selv: Reklame (Advertising)
Fin tabell på s. 351 (Table 16.2)

Oligopol, M&T, kap 17
Duopol: Oligopol med to bedrifter
Forskjell mellom fullkommen konkurranse og oligopol
Forskjell mellom monopolistisk konkurranse og oligopol
Nash-likevekt
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- Beste respons gitt andres strategi
- Dominant strategi
- Spill med én Nash-likevekt
- Spill med flere Nash-likevekter
- Spill uten (ren strategi) Nash-likevekt

Nash-likevekt i duopol
- Fangens dilemma
- Hvorfor prissamarbeid kan være vanskelig å opprettholde
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