
Eksterne virkninger 
 

- må korrigeres 
 

 med negative eksterne virkninger av din 
produksjon vil prisen du får i markedet, gjøre at du 
produserer for mye 

 
 med positive virkninger at ditt konsum vil prisen 

du må betale i markedet, gjøre at du konsumerer 
for lite 

 
- men hvordan? 

 
 
Skatter eller subsidier 
 

- negative eksterne virkninger: en skatt per enhet gjør at 
 prisen produsenten faktisk får for varen, går ned, 

og hun produserer mindre. 
 prisen konsumenten faktisk betaler for varen, går 

opp, og han konsumerer mindre. 
 eksempel: bensin 
 problem: administrative kostnader 
 men: korrigerende skatter bedre enn andre skatter 

 
- positive eksterne virkninger: en subsidie per enhet. 

 
 
Internalisering 
 

• Eksterne virkninger mellom to bedrifter blir tatt hensyn til 
dersom de slår seg sammen. 

• Eksempel: Bier og blomster. 
• Problem: sentralisering av makt, håndtering av informasjon i 

store organisasjoner 
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Et marked for eksterne virkninger 
 
Betydningen av eierskap. 
 
Ronald Coase, ”The Problem of Social Cost”, 1960 
 
 - Nobel-prisen i økonomi 1991 
 
 
 
I noen tilfeller av eksterne virkninger kan vi definere en rettighet 
knyttet til den eksterne virkningen. Har du ikke denne rettigheten, kan 
du ikke utøve den eksterne virkningen på andre. 
 
 
  
Eksempel: forurensing fra en fabrikk ut i en innsjø. 
 
 
Hvem eier innsjøen? 
 

i) bedriften – da kan innbyggerne rundt innsjøen betale 
bedriften for at den skal gi fra seg rettigheter til å produsere 
forurensing. 

 
ii) innbyggerne rundt innsjøen – da kan bedriften betale 

innbyggerne for å få rett til å forurense 
 
 
Vi får et rettighetsmarked. 
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Rettighetsmarkedet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Effektiv mengde forurensing:  A 
A                       B 

Mengde forurensing 

Skaden for innbyggerne 
ved å bli påført en ekstra 
enhet forurensing 

Verdien for bedriften 
av å kunne forurense 
en ekstra enhet 

 Samfunnets nytte ved en ekstra enhet = Samfunnets 
kostnad ved en ekstra enhet 

• Ingen tildeling av rettigheter: B 
 Bedriften produserer forurensing så lenge det har 

noen verdi 
 Mer forurensing enn ønskelig sett fra hele samfunnets 

side 
• Bedriften sitter på rettighetene til forurensingen. 

 Disse rettighetene kan omsettes. 
 Innbyggerne ønsker å kjøpe forurensingsrettigheter så 

lenge prisen på slike rettigheter (per enhet 
forurensing) er lavere enn skaden en enhet 
forurensing påfører dem. 

 De kjøper rettigheter til B – A enheter forurensing 
 Forurensing: A – effektivt. 

• Innbyggerne sitter på rettighetene til forurensingen. 
 Bedriften ønsker å kjøpe rettigheter så lenge prisen er 

lavere enn verdien av forurensingen er for bedriften 
 Bedriften kjøper rettigheter til A enheter – effektivt. 
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Coase-teoremet 
 
Fordeling av eiendomsrettigheter for eksternaliteter leder til et 
effektivt utfall. 
 
Det som kreves, er: 

• at eiendomsrettighetene er tydelige 
• at de er fordelt blant aktørene i økonomien 
• at de blir håndhevet, og 
• at forhandlingene mellom partene er effektive 

 
Det som ikke kreves, er at rettighetene er fordelt på noen bestemt 
måte. 
 
Men: er forhandlinger effektive? 
 

• Hvis partene har privat informasjon, vil det kunne skje at de ikke 
blir enige gjennom forhandlinger, fordi hver part har incentiver 
til å lage et skeivt bilde av seg selv under forhandlingene. 

• Dette problemet forverres ettersom antallet parter i 
forhandlingene øker 

 
Og hva med eiendomsrettighetene? 
 

• Er de fordelt? 
 vann, luft, fiske, klima 
 utslippsrettigheter, Kyoto-avtalen 

• Blir de gjennomført? 
 Kan skurver ta seg til rette? 

• Kan de håndheves? 
 Et stort tema her: ufullstendige kontrakter 

• Kan de omsettes? 
 Enkelte rettigheter du har, kan du ikke selge. 

• slaveri 
• fotball før Bosman 
• ferie 
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