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Mikroøkonomi Hans Jørgen Biede Hent PDF Forlaget skriver: Mikroøkonomi præsenterer grundlæggende
værktøjer til at forstå og analysere mikroøkonomi, og læseren opnår mulighed for at bedømme udviklingen i
den samfundsøkonomiske effektivitet i flere forskellige økonomiske situationer. Der er i bogen lagt vægt på
at opnå den økonomiske forståelse gennem anvendelse af forklarende grafiske modeller suppleret med

eksempler fra virkelighedens verden og enkle matematiske beregninger.I forhold til tidligere udgaver er der
lagt øget vægt på at diskutere de forskellige markedsformers praktiske relevans. Samtidig er afsnittet om den
oligopolistiske markedsform udvidet. Endvidere er den sidste del af bogen suppleret med et kapitel om den

digitale økonomi, der betyder mere og mere i samfundsøkonomien. Denne 4. udgave er desuden
gennemgående revideret. Bogen er opdelt i tre dele. Hovedtemaet i den første del af bogen er prisdannelse i

forskellige markedssituationer og ved forskellige offentlige indgreb. Bogens anden del drejer sig om
prisdannelse på produktionsfaktorer og boliger. Bogens sidste del koncentrerer sig om den globale udvikling

og dennes indflydelse på den internationale handel og internationale samarbejder.Mikroøkonomi er en
teoretisk stærk og pædagogisk lærebog, der er specielt er rettet mod uddannelserne

finansøkonomuddannelsen, financial controlleruddannelsen og finansbacheloruddannelsen. Bogen er
tilpasset, så den som minimum følger fagplanerne på disse tre uddannelser Derudover kan bogen anvendes på
andre samfundsvidenskabelige uddannelser, hvor faget mikroøkonomi indgår, ikke mindst HD-uddannelsens

første del.
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