
  

































 




  

  




     
 





 


 









 


   



    







   


   


 


     
   


   









        
       

       





        
        
      




     
     
       

         

 

      
        
        


      





  

   
    
       




   



  

        
     




    






       

  
 

         




      
     







     
     





      



    


       

     
     
     

      

        
      




         
  

     
         
    


      


 
    

  









    
  


   


         



 













       
            
              
    




   



  




     
     
     

     
    



 


      

    

   

   



      





  
     

 



      
      
  


    
  

  


      









     











     
       
       


        


    



 





  

 

 







 




        


        





     

    



 
    
    


     
     



       
     
        
      


   
    

   




      


     












       







     
 
      
     




    
    
 

     
   



        

    

      

  
 





   

   






  


       





 























            








      

      


     
        
    

 
      
      
 

      






        
         
    


  

 


      
  


     








       




      

     
 






    




     



  
  











     
         





      



    
    


        
       
   

       

      
     




       

   



        
 


  


       




      
 


    
        

     

    
    

    







         


       

       
      





      



       
     



 

   
       



  

 


  








       

    
 
       

           





     




 


     

  





 

      

       
      



  
   
   

   

    
       
 

 

     

     

     

       
     

      



   


 




     
       
   

     
      

 







    




        

      


      


     
       
        

      










      
    




         


















  
    








       

  





        



      






      








 
















Noter
1 Udtrykket “mainstream” vil i hele denne artikel blive
brugt om den slags økonomi, der udkommer i de store
journals, undervises i på universiteterne mv.

2 En “markedsfejl” angiver en forskel fra en idealiseret
“perfekt” økonomi uden eksternaliteter og med
fuldkommen konkurrence. Det er således ikke

ensbetydende med et behov for offentlig regulering.

3 Se artiklen “Nobelprisen i økonomi 2011” i Libertas nr.
50, oktober 2011.
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