Ekonomihögskolan

NEKH72, Nationalekonomi: Handelsteori, 7,5 högskolepoäng
Economics:Trade Theory, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Nationalekonomiska institutionen
2011-06-07 och senast reviderad 2015-11-04. Den reviderade kursplanen gäller från
och med 2015-11-04, höstterminen 2016.

Allmänna uppgifter
Kursen är en fristående fördjupningskurs i ämnet nationalekonomi och ingår i
inriktningen mot internationell ekonomi. Kursen kan ingå som valfri fördjupningskurs
inom flera program på grundnivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Undervisningen sker på engelska. (Undervisningen kan ske på svenska vissa terminer,
se gällande kurskatalog.)
Huvudområde

Fördjupning

Nationalekonomi

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
1. Kunskap och förståelse
Studenten ska uppvisa:
• förståelse för hur etablerad handelsteori kan användas för att abstrahera
essentiella inslag i komplexa och öppna handelssystem,
• förståelse för modellernas begränsningar,
• förmåga att förklara hur de främsta analytiska modellerna för internationell
handel relaterar enskilda landers karaktäristika till mönstret av internationell
specialisering samt vilka prognoser modellerna ger i fråga om landers
övergripande konsumtionsmöjligheter och fördelningen av
konsumtionsmöjligheter mellan individer med olika egenskaper i fråga om
skicklighet, innehav av capital, rörlighet och preferenser.
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2. Färdighet och förmåga
Studenten ska kunna reflektera självständigt och kritiskt kring ett antal frågor rörande
länders konkurrenskraft, grundvalen för globala handelsöverenskommelser baserade
på ömsesidiga eftergifter och i vilken utsträckning handel mellan rika och fattiga är
försvarbar. Studenten ska även kunna kommunicera och förklara sina analyser och
slutsatser klart och entydigt både muntligt och skriftligt.
3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska utveckla förmåga till vidare studier inom ämnet och till att söka och
utvärdera information med hög grad av självständighet. Studenten ska också utveckla
förmåga att individuellt skriva en empiriskt orienterad uppsats.

Kursens innehåll
Kursen behandlar de bakomliggande orsakerna till och effekterna av internationell
handel. Inledningsvis härleds vinsterna som uppkommer till följd av handel
tillsammans med en del nyckelresultat om handelspolitik under antagandet om en
generisk neoklassisk allmänjämviktsmodell. Sedan används några varianter av
standardmodellen för att belysa effekterna av skillnader mellan länder i fråga om
tillgång till teknologi och produktionsfaktorer och hur de påverkar handelsflöden,
inkomster och inkomstfördelning. I detta sammanhang analyseras effekterna av
handelsliberalisering på ojämlikhet och fattigdom. Kursen introducerar även nyare
utveckling inom handelsteori (som tar hänsyn till imperfekt konkurrens,
produktdifferentiering och tilltagande skalavkastning), vilket bidrar med fler
förklaringar till handel och dess effekter liksom nya perspektiv på multinationella
företags roll.

Kursens genomförande
1. Undervisningsform: Undervisningen består av föreläsningar och övningar.

Kursens examination
1. Examinationsuppgifter: Examinationen består av inlämningsuppgifter och en
skriftlig tentamen som äger rum vid slutet av kursen. Ytterligare provtillfälle anordnas
i nära anslutning härtill. Andra examinationsformer kan användas i begränsad
omfattning.
2. Begränsning av antal examinationstillfällen: –
Lunds universitet ser mycket allvarligt på fusk och kommer att vidta disciplinåtgärder
mot alla slags försök till fusk i samband med tentamina eller andra
examinationsformer. Plagiering betraktas som ett mycket allvarligt akademiskt brott.
Det straff som universitetet kan utdela för detta, och för andra slags fusk i samband
med olika former av examination, inkluderar avstängning från universitetet under en
viss tidsperiod.
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Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
1. Betygsskala: Som betyg används något av uttrycken A, B, C, D, E och Underkänd.
2. Sammanvägning av betyg: –
3. Betygsskalor för olika delar av kursen: –

Förkunskapskrav
Minst 20 högskolepoäng från grundkursen i nationalekonomi, varav minst 7,5
högskolepoäng mikroekonomisk teori krävs för tillträde till alla fördjupningskurser i
nationalekonomi. En kurs i internationell ekonomi på grundnivå och mikroekonomi på
fördjupningsnivå rekommenderas.

Övrigt
1. Övergångsregler: Kursen ersätter NEKK15 ”Handelsteori”.
2. Begränsning i giltighetstid: –
3. Begränsningar: Kursen får inte ingå i samma examen som NEK642 ”Handelsteori
B/C” eller NEKK15 ”Handelsteori”.
4. Liknande kurser: –
5. Begränsning av förnyad examination: –

4/ 4

Prov/moment för kursen NEKH72, Nationalekonomi: Handelsteori
Gäller från H11
1101 Handelsteori, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

