Ekonomihögskolan

NEKP51, Nationalekonomi: Avancerad offentlig ekonomi, 7,5
högskolepoäng
Economics: Advanced Public Economics, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Nationalekonomiska institutionen
2012-10-16 och senast reviderad 2015-11-04. Den reviderade kursplanen gäller från
och med 2015-11-04, höstterminen 2016.

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

Fördjupning

Nationalekonomi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Kunskap och förståelse
Studenten ska:
• ha en djup förståelse av motiven för och emot offentlig inblandning,
• kunna använda ekonomiska verktyg för att analysera skillnader mellan den
mängd en fri marknad ger upphov till respektive den socialt optimala mängd av
offentliga utgifter på bl.a. kollektiva varor, klubbvaror, socialförsäkringar och
transfereringar,
• inneha en djup förståelse för de beteendeförändringar skatter ger upphov till,
optimal beskattning samt avvägningen mellan effektivitet och rättvisa,
• kunna analysera skatteincidens i så väl partiell som i allmän jämviktsmodeller,
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• förstå hur kollektiva beslut fattas och de problem som uppstår vid kollektiva
beslut och dess implikationer för demokrati och den offentliga sektorns
omfattning,
• inneha en god förståelse för fiskal federalism och argumenten för decentralisering
respektive centralisering av offentliga utgifter och skatter,
• kunna analysera och förstå implikationerna och begränsningarna
globaliseringsprocessen innebär för offentliga utgifter och beskattning och kunna
utvärdera olika lösningar i en global och dynamisk miljö,
• förstå och kunna resonera kring de politiska och institutionella aspekterna kring
offentliga utgifter och skatter, i synnerhet ur ett public choice perspektiv.

Färdighet och förmåga
Studenten ska:
• självständigt kunna applicera ekonomisk teori för att analysera motiv för och
emot offentlig inblandning,
• kunna utvärdera finanspolitik självständigt,
• ha förmågan att analysera sambandet mellan det institutionella ramverket och
finanspolitik,
• kunna kommunicera och förklara sin analys och slutsatser på ett tydligt sätt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska ha utvecklat förmågor som möjliggör studier i ämnet på en högre nivå.
De ska kunna söka och utvärdera information med en hög grad av självständighet.
Studenten ska också ha förmågan att självständigt kunna skriva en uppsats på
magisternivå.

Kursens innehåll
Kursen ger en avancerad, organiserad och omfattande inblick i teoretisk och empirisk
forskning inom offentlig ekonomi. Kursen fokuserar på förhållandet mellan offentlig
sektor och marknad och argument för och emot offentlig inblandning. Kursen
kommer att omfatta ett brett spektrum av de många viktiga val beslutsfattare står
inför när det gäller såväl utgiftssidan och finansieringen av den offentliga sektorn,
samt konsekvenserna av dessa på individers och företags beteende och den totala
ekonomin. Ämnena innefattar bland annat tillhandahållande av kollektiva nyttigheter,
externa effekter, inkomstfördelning, social och public choice, fiskal federalism,
optimal beskattningsteori och avvägningen mellan effektiv och rättvis beskattning
samt skatt incidens. Särskild uppmärksamhet ägnas åt globalisering och demografiska
frågor samt institutionell ekonomi.

Kursens genomförande
1. Undervisningsform: Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utvald
litteratur är en integrerad del av undervisningsmetoderna.
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Kursens examination
1. Examinationsuppgifter: Examinationen består av inlämningsuppgifter och en
skriftlig tentamen som täcker kurslitteraturen och föreläsningarna. Varje del av
examinationen måste bli godkänd för att bli godkänd på kursen. Den skriftliga
tentamen äger rum i slutet av kursen. Ytterligare examinationstillfällen 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.
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: Betyg (Benämning), Poäng alternativt procent av maxpoäng,
Karakteristik
A (Utmärkt), 85–100, Ett framstående resultat som är utmärkt vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
B (Mycket bra), 75–84, Ett mycket bra resultat som karakteriseras av mycket bra
teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
C (Bra), 65–74, Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt djup, praktisk
relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
D (Tillfredsställande), 55–64, Ett resultat som är tillfredsställande vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
E (Tillräckligt), 50–54, Ett resultat som möter minimikraven vad gäller teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet, men inte mer.
U (Otillräckligt/Underkänt), 0–49, Ett resultat som är otillräckligt vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
För att få godkänt på en kurs måste studenterna få betyg E eller högre.
2. Sammanvägning av betyg: –
3. Betygsskalor för olika delar av kursen: –

Förkunskapskrav
Minst 90 hp nationalekonomi krävs för behörighet till denna kurs.

Övrigt
1. Övergångsregler: –
2. Begränsning i giltighetstid: –
3. Begränsningar: Kursen överlappar delvis med NEKN52 ”Offentliga finanser” och
NEKN53 ”Teman i offentlig ekonomi”.
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4. Liknande kurser: –
5. Begränsning av förnyad examination: –

5/ 5

Prov/moment för kursen NEKP51, Nationalekonomi: Avancerad offentlig
ekonomi
Gäller från H13
1201 Avancerad offentlig ekonomi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

