Ekonomihögskolan

NEKG51, Nationalekonomi: Offentlig ekonomi, 7,5
högskolepoäng
Economics: Public Economics, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Nationalekonomiska institutionen
2011-06-07 och senast reviderad 2019-11-05. Den reviderade kursplanen gäller från
och med 2020-01-20, vårterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen är en fristående fördjupningskurs i ämnet nationalekonomi och ingår i
inriktningen mot "offentlig ekonomi och hälso- och arbetsmarknadsekonomi".
Kursen kan dessutom ingå som en valfri delkurs i NEKG11 "Nationalekonomi,
fortsättningskurs". Kursen kan ingå som valfri fördjupningskurs inom flera program
på grundnivå.
Undervisningsspråk: 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
Kunskap och förståelse
Studenten ska:
• ha god förståelse för metoder för normativ analys (välfärdsteori),
• känna till metoder för positiv analys av offentligekonomiska frågor,
• kunna beskriva en marknadsekonomis funktionssätt med avseende på effektivitet
och fördelning,
• kunna förklara argumenten för och mot den offentliga sektorns aktiviteter.

2/ 4

Färdighet och förmåga
Studenten ska ha förmåga att självständigt tillämpa ekonomiska verktyg för att
analysera offentliga utgifter (kollektiva varor, offentligt producerade privata varor,
socialförsäkringar och transfereringar) och hur den offentliga sektorn finansieras
(skatter, avgifter, lån). Studenten ska också kunna kommunicera och förklara sina
analyser och slutsatser klart och entydigt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska utveckla förmåga till vidare studier inom ämnet och förmåga att söka
och utvärdera information med hög grad av självständighet.

Kursens innehåll
Kursen fokuserar på relationen mellan regeringen och marknaden i termer av både
rättvisa och effektivitet. Mer specifikt ger kursen de nödvändiga verktygen för att
analysera när regeringen ska intervenera, hur interventionen kan göras effektivt och
vilka problem som kan uppstå till följd av imperfekt information och andra avvikelser
från en perfekt marknadsmiljö.
Kursen inleds med en diskussion om argumenten för och emot att regeringen
involveras i olika situationer och fortsätter med att behandla en mängd olika redskap
som beslutsfattare kan använda för att maximera välfärd och rättvisa med hänsyn
tagen både till den offentliga sektorns utgifts- och inkomstsida. Områden som
behandlas inkluderar kollektiva varor, externaliteter, socialförsäkringar,
inkomstomfördelning, effektiv och rättvis beskattning, skuldhantering, fiskal
federalism och de begränsningar globaliseringen medför för finanspolitiken. En del av
kursen ägnas åt frågan om hur kollektiva beslut fattas och de utmaningar en kollektiv
beslutsprocess medför.

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

Kursens examination
1. Examinationsuppgifter: Examinationen är skriftlig och äger rum vid slutet av kursen.
Ytterligare provtillfälle anordnas i nära anslutning härtill. Obligatoriska eller
poänggivande inlämningsuppgifter förekommer inom kursen. Varje del av
examinationen måste fullgöras för godkänt betyg.
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
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viss tidsperiod.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
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.

Övrigt
1. Övergångsregler: Kursen ersätter NEKB29 ”Offentlig ekonomi”.
2. Begränsning i giltighetstid: –
3. Begränsningar: Kursen får inte ingå i samma examen som delkursen i offentlig
ekonomi inom kursen NEKG11 "Nationalekonomi, Fortsättningskurs" eller kursen
NEKB29 ”Offentlig ekonomi”.
4. Liknande kurser: Kursen har samma innehåll som delkursen i offentlig ekonomi i
NEKG11 ”Nationalekonomi, Fortsättningskurs”.
5. Begränsning av förnyad examination: –
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Prov/moment för kursen NEKG51, Nationalekonomi: Offentlig ekonomi
Gäller från H11
1101 Offentlig ekonomi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

