Ekonomihögskolan

NEKP42, Nationalekonomi: Internationell makroekonomisk
teori, 7,5 högskolepoäng
Economics: International Macroeconomic Theory, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Nationalekonomiska institutionen
2011-06-07 att gälla från och med 2011-06-07, höstterminen 2011.

Allmänna uppgifter
Kursen är en fristående kurs i ämnet nationalekonomi och ingår i inriktningen mot
makroekonomi. Kursen ingår som obligatorisk eller valfri kurs inom flera magisteroch masterprogram inom Lunds universitet.
Undervisningsspråk: Engelska
Undervisningen sker på engelska. (Undervisningen kan ske på svenska om alla
registrerade studenter behärskar svenska.)
Huvudområde

Fördjupning

Nationalekonomi

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Kunskap och förståelse
Studenten ska:
• behärska standardmodeller för den öppna ekonomin,
• förstå bytesbalansens bestämningsfaktorer,
• förstå betydelsen av intertemporala beslut för konsumtion, investeringar och
bytesbalansen,
• förstå betydelsen och konsekvenserna av beskattning och finanspolitik i en öppen
ekonomi och i den globala ekonomin,
• förstå de makroekonomiska effekterna av offentlig skuldsättning,
• förstå betsämningsfaktorerna för världsräntan och dess implikationer för en liten,
öppen ekonomi,
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• förstå hur den reala växelkursen bestäms och dess konsekvenser för ekonomin.

Färdighet och förmåga
Studenten ska kunna:
• använda teorin genom att omformulera formella makroekonomiska modeller i
syfte att skapa ekonomiska tolkningar,
• översätta modellen till simuleringar med givna parametrar,
• anpassa givna modeller till aktuella makroekonomiska problem,
• generalisera teorin till att gälla frågeställningar som inte behandlats på kursen,
• redogöra för och diskutera makroekonomiska frågeställningar på ett klart och
koncist sätt med hjälp av avancerade teorier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenterna ska ha utvecklat förmåga att tillgodogöra sig fortsatta studier på
området och kunna söka och utvärdera information med en hög grad av oberoende.
Studenten ska också ha utvecklat förmågan att skriva en makroekonomisk uppsats på
egen hand.

Kursens innehåll
Kursen behandlar den makroekonomiska teorin för den öppna ekonomin på en
avancerad analytisk och formell nivå. Den utvecklar makroekonomiska
standardmodeller i ett intertemporalt beslutsperspektiv. Frågeställningar inkluderar ett
antal makroekonomiska aspekter på intertemporalt beslutsfattande vilka innefattar
bytesbalans, konsumtion, investeringar, offentlig konsumtion, skatter och offentlig
skuldsättning. När det gäller ekonomisk politik behandlas finanspolitiken i en öppen
ekonomi.
Kursen anlägger inget specifikt genusperspektiv på innehållet.

Kursens genomförande
1. Undervisningsform: Undervisningen består av föreläsningar.

Kursens examination
1. Examinationsuppgifter: Examinationen består av en skriftlig tentamen och
inlämningsuppgifter. Den skriftliga tentamen äger rum i slutet av kursen. Ytterligare
examinationstillfällen anordnas i nära anslutning härtill. Poäng från
inlämningsuppgifter gäller endast under den termin inlämningsuppgifterna
genomförs. 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
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med olika former av examination, inkluderar avstängning från universitetet under en
viss tidsperiod.
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
Studenter som är antagna till magisterprogrammet i nationalekonomi,
masterprogrammet i nationalekonomi eller masterprogrammet i forskningsmetoder
för nationalekonomi och som har klarat NEKN41 ”Avancerad makroekonomisk
analys” är behöriga att läsa denna kurs. För andra studenter krävs minst 90
högskolepoäng nationalekonomi, varav 30 hp ska vara på avancerad nivå och
inkludera kursen NEKN41 ”Avancerad makroekonomisk analys” eller motsvarande.

Övrigt
1. Övergångsregler: Kursen ersätter NEKM54 ”Internationell makroekonomisk teori”
2. Begränsning i giltighetstid: –
3. Begränsningar: Kursen kan inte ingå i samma examen som NEKM54 ”Internationell
makroekonomisk teori”.
4. Liknande kurser: –
5. Begränsning av förnyad examination: –
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Prov/moment för kursen NEKP42, Nationalekonomi: Internationell
makroekonomisk teori
Gäller från V13
1101 Internationell Makroekonomisk teori, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

