
Kap 1+2 - Introduktion 
4. februar 2013 
14:19 

  

Definitioner og introduktion 
  
Økonomi er baseret på makro og mikro.  
  
 Mikro økonomi er det enkelte marked 
 Makro er aggregering over alle markeder inden for et område (investeringsgoder/forbrugsgoder) typisk 

på nationalt niveau 
  
Definition: Hvordan knappe ressource allokeres i samfundet 

1. Transformationskurven (muligvis kurven) beskriver sammenhængen mellem x og y, og hvordan y fx 
aftager jo mere x der kommer.   
  
Delta Y/ Delta X = Hældning koefficienten. (Delta definerer en mængde y trækket fra en anden og slut 
resultat)  
Den betegner forholdet hvordan 'goder' kan ombyttes i. = Opportunity cost (alternativ omkostning)  
  
  
  

 
2. Typer af ressourcer 

  
 Jord= Landbrugsjord og råstoffer 
 Arbejdskraft = Viden - arme og ben.  
 Kapital= Fast og flydende kapital 
 Entrepeneurship 

  
  

Allokeringssystemer (hvordan man fordeler goder i samfundet): 
 Den traditionelle, som er normer og traditioner (Fx gamle jægersamfund)  
 Planøkonomi: Allokering sker ved en central beslutning (Kina, Rusland og kommunisme som eksempel 

på denne type)  
 Markedsøkonomi: Decentrale beslutninger ud fra markedspriser. Man snakker om prissignaler.  
 Blandingsøkonomi: Man har både privat marked og den offentlige sektor.  

  
  
 



Følgende determinere kvantiteten af udbud 
  

 
  
Defineres ud fra  

1. Pris på produkt 
2. Priser for input til produktioner 
3. Graden af teknologi  

  
Jo højere prisen er jo mere ønsker virksomheden at producere. Det er dog kortsigtet, så på længere 
sigt så kan prisen falde. (Stordriftsfordele)  
"Markedsprisen og stigende kvantitet hænger positivt sammen" 
  

Ændringer i udbud og efterspørgsel kurve 
  
To typer - prisen stiger og alt andet lige 
Når efterspørgslen stiger, så stiger prisen, og hvis efterspørgslen falder så falder prisen 
Når udbuddet stiger så falder prisen og når udbuddet falder så stiger prisen.  
  
Udbudskurve er altid positive 
Efterspørgselkurve er altid negative  
  
Forskydelse af kurve når alt andet ikke er lige. Andet end pris ændres.  
  
Efterspørgselkurve (indkomst, præference, pris på andre goder) 
Udbudskurve (input priser, teknologi, naturforhold)  
  
  
Den ideelle pris fås når alt man ønsker at sælge bliver solgt. Udbud=Efterspørgsel. Equilibrium price er 
nøgleordet. 
  
Markedsmodellen for analyse værktøjer 
  
Hvis man fastsætter et prisloft fra regeringssiden, så kan det betyde 

 Tomme hylder 
 Sortbørshandel 
 Kødannelse 
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Fokus på consumer demand; især nytte konceptet og hvordan forbrugere bruger deres penge.  
  
Forbrugere ønsker størst mulig tilfredsstillelse med deres budget.  
  
Nytteeffekt = utility - kan måles 
  
Total utility= total tilfredsstillelse 
  
Law of diminishing marginal utility:  
The marginal utility generated by additional units of any product diminishes an individual consumes more of 
it, holding constant the consumption of all other products.  
  
--> Behovet for noget falder, jo mere af det vi optager.  
  
En utility efterspørgsel kurve vil altid være negativ.  
  
  
Maximising utility formel 
  
MUX/PX = MUY/PY  
  
MU= Maximum utility og P= pris 
  
Hvis alt var sådan, så var man sikker på, at udnytte alle produkters nytte for en optimalt.  
  
  
Man taler om consumers surplus --> Dette er hvor meget mere, som et individ faktisk vil give for en vare 
for at tilfredsstille et behov  
  
  
Indifference curve: En kurve som viser hvordan sammenhængen mellem antal forskellige goder giver samme 
tilfredshed 
  
Antagelser omkring oplevelse af nytte værdi 
  
Antagelse 1 --> Alt andet lige, så vil en forbruger altid foretrække mere af en gode end mindre af samme.  
  
Antagelse 2 --> Jo mindre af et produkt som bliver brugt af en forbruger jo mindre af dette vil forbrugeren 
give op til fordelen for mere af et andet.  
  
Antagelse 3: En budget linje definerer hvad en person kan gøre med budgettet, men antagelse 3 er, at 
forbrugere vil forsøge at maksimere total tilfredsstillelse som mener at nå den højest mulige indifference 
kurve.  
  



 
  

f.  

  

 
  

 
  

 
  

g.  

Almindelige og økologiske gulerødder er tætte substitutter, og derfor må krydspriselasticiteten imellem 
disse være relativt høj.  
  

h. P1 = P2 = 5 kr./kg.  
  
Alm. gulerødder: Inferiørt gode  
Øko. Gulerødder: Normalt gode 
  

 Substitutionseffekten:  
Ændringen i D pga. ændringen i substitutionsraten (MRS) mellem de to goder.  

 Indkomsteffekten:  
Ændringen i D pga. ændringen i købekraften.  
  



  

  
To trin: 

1. Minimere omkostninger for givet output  
2. Bestemme det optimale output  
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Spørgsmål 3 
Bogen side 153:Question 1, 2, 3 og 5 
  
Opgave 2.  
  

K L q=TP TFC TVC TC AFC ACV ATC MC 

  100   300 1000 1300 3 10 13   

  101   300 1010 1310 2.9702 10 12.97 10 

  102   300 1021 1321 2.9411 10.01 12.94 11 

  103   300 1033 1333 2.9126 10.03 12.91 12 

  104   300 1046 1346 2.8846 10.06 12.89 13 

  105   300 1060 1360 2.8571 10.09 12.86 14 

  106   300 1075 1375 2.8301 10.14 12.83 15 

  107 
  

  
  

300 1091 1391 2.8037 10.19 12.80 16 

  108   300 1108 1408 2.7777 10.26 13.03 17 

  
Det er ved 106 at der er maksimerende output, da MC er lig med markedsprisen der.  
Profit made: 106*15=1.590  
  
  
  

  


