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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2010-12-14
och gäller från höstterminen 2011 vid Karlstads universitet.

Kurskod: NEGC22
Internationell makroekonomi, 7.5 hp
(International macroeconomics, 7.5 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Undervisningen sker på engelska om icke svensktalande studenter eller lärare finns på kursen. Annars sker
undervisningen på svenska.

Behörighetskrav
Nationalekonomi 60 hp.

Huvudområde
NAA (Nationalekonomi)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- förstå hur och varför effektiviteten av finanspolitik är beroende av ett lands val av växelkursregim, samt
graden av öppenhet för kapitalrörelser,
- förstå vilka restriktioner som centralbanker och regeringar har vid utformningen av sin penning- och
valutapolitik,
- förstå sambanden mellan växelkurser och priser på tillgångar uttryckta i olika valutor,
- förstå skillnaden mellan nominell och real växelkurs, samt hur den senare utvecklas över tiden,
- förstå sambanden mellan centralbankernas penningpolitik, växelkurs- och inflationsförväntningar,
-förstå de välfärdsteoretiska avvägningarna mellan inflations- och sysselsättningsstabiliseringsmål för
centralbanken och
- analysera enskilda länders förutsättningar för att använda fast- eller flytande växelkurs samt att ingå i ett
valutaområde tillsammans med andra länder.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar hur förutsättningarna för makroekonomisk politik påverkas av ekonomins grad av öppenhet
mot internationell handel och internationella kapitalrörelser. Den traditionella Mundell-Flemingmodellen
används som en startpunkt för en analys av olika specialfall, t.ex. mindre än perfekt kapitalrörlighet, fasta v.s.
flytande växelkurser, statiska v.s. rationella förväntningar, fackföreningarnas lönesättningsbeteende etc. Olika
växelkursmodeller diskuteras, och relateras till Mundell-Flemingmodellen, t.ex. Dornbuschs "Overshooting"
modell, Portföljbalansmodellen och Tillgångsprismodellen. Kursen behandlar även aktuella frågor om
centralbankspolitik, t.ex. inflations- eller prisnivåmål, samt hur resultatet av centralbankernas politik kan



utvärderas.

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Examinationen sker i form av skriftlig sluttentamen, inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier
med skriftlig och muntlig redovisning av gruppuppgifter.

Betyg

Kursen bedöms enligt betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
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