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Định giá nước ở California

Ngày phát: 01/12/2011
Thời hạn nộp bài là 8:20 sáng thứ 5 (8/12/2011) đối với cả bản in và bản điện tử.

Yêu cầu của bài tập phân tích tình huống
Tình huống “Định giá nước ở California” đề cập tới một số nội dung quan trọng đã được thảo
luận trong các bài giảng về Phân tích thị trường cạnh tranh và Thị trường nhân tố sản xuất.
Đồng thời, tình huống này cũng là một bước đệm để giới thiệu một số vấn đề kinh tế học phúc
lợi sẽ được thảo luận trong phần tiếp theo của môn học.
Trong phạm vi 600 chữ, anh chị hãy phân tích tình huống “Định giá nước ở California”. Anh
chị có thể sử dụng những câu hỏi có tính gợi ý dưới đây trong quá trình chuẩn bị viết bài phân
tích.
1. Theo anh chị, dựa trên những cơ sở nào mà chính quyền bang California lại muốn sử
dụng cơ chế định giá theo chi phí biên để thay thế cho cơ chế phân bổ quyền sử dụng
nước trước đây?
2. Theo anh chị, hệ quả của việc thay đổi cơ chế phân bổ quyền sử dụng nước là gì?
Gợi ý: Anh, chị có thể quan tâm tới những khía cạnh sau (chỉ có tính gợi ý):

a. Loại hoa màu nào và lưu vực sông nào ở California sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất,
và cụ thể là chúng sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, khi chuyển sang cơ chế phân bổ
nước mới?
b. Cơ chế phân bổ nước mới có thể sẽ chuyển một lượng lớn nước từ mục đích sử
dụng cho nông nghiệp sang đô thị. Anh chị dự báo thế nào về khả năng này?
Anh chị hãy lý giải cẩn thận cho câu trả lời của mình.
c. Bây giờ giả sử cơ chế định giá theo chi phí biên không được sử dụng, thay vào
đó nông dân có quyền bán quyền sử dụng nước của họ trên thị trường tự do.
Theo anh chị, điều này sẽ tác động tới giá cả và sự phân bổ sử dụng nước giữa
nông nghiệp và đô thị như thế nào? Sản lượng nông nghiệp và thành phần hoa
màu của California sẽ thay đổi như thế nào?
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