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Sentralt i denne boken er samspillet mellom jus og økonomi i utformingen av konkurransepolitiske regler, og
det faglige grunnlaget for inngrep i enkeltsaker. Boken gir en introduksjon til den økonomiske analysen og det
juridiske rammeverket i konkurranseretten. Hovedfokuset er samspillet mellom jus og økonomi, og formålet
er å øke forståelsen av de konkurransepolitiske reglene, samt forklare den konkurranserettslige analysen med
sikte på anvendelse i enkeltsaker. Metoder for å avdekke markedsmakt, definere relevant marked og
gjennomføre konkurranseanalyser drøftes, og metodene anvendes innenfor de tre hovedpilarene i
konkurranseretten: misbruk av dominans, konkurransebegrensende samarbeid, og fusjoner og oppkjøp. Erling
J. Hjelmeng er professor ved Universitetet i Oslo, og professor II ved Norges Handelshøyskole. Lars Sørgard
er professor ved Norges Handelshøyskole.
Samfunnsøkonomi for videregående skole. Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! Nettstedet inneholder
ulike typer oppgaver til hvert kapittel i læreboka. Velkommen til Doffin. Doffin er den nasjonale
kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Nettsiden skal hjelpe oppdragsgivere med å lage og
publisere. Nye forskrifter vil gjøre offentlige innkjøp både enklere og bedre. Flere tusen anskaffelser hvert år
trenger ikke lenger kunngjøres. - Det blir nå. Denne avtalen varer fra 1. januar 2015 til 31. desember 2018 §
1.0 Formål. Bokavtalen legger til rette for å bevare og utvikle norsk språk og litteratur og skal.
Det europeiske råd, gjerne kalt EU-toppmøtet, der stats- og regjeringssjefer i EUs medlemsstater, samt

Europakommisjonens president møtes. Rådet utformer unionens. Ulike former for prisreguleringer var et
sentralt virkemiddel i etterkrigstiden, frem til på slutten av 70-tallet. Etter annen verdenskrig og frem til slutten
av. OPPVASK: Skal Donald Trump stanses, må Demokratene ta avstand fra Barack Obama slik
Republikanerne fjernet seg fra George W. Bush, mener tidligere. Liberalistenes partiprogram består av et
prinsipprogram og et valgprogram. Du kan laste ned programmene i PDF eller lese dem i HTML-format.
eBok: Studier i konkurranse- og energipolitikk. Utvalgte skrifter i samling, 2004 - 2016 Einar Hope; Maritime
Economics and Logistics (2017): Physical basis risk in. Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i
regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser.

