Nationalekonomiska Föreningen grundades år 1877. Föreningens ändamål är att delta i
samhällsdebatten, främja studier inom nationalekonomi och bidra till att utreda nationalekonomiska
frågor. Detta görs främst genom föredrag, diskussioner och utgivande av tidskriften Ekonomisk
Debatt.
Nationalekonomiska Föreningen arrangerar
regelbundet medlemsmöten. På mötena avhandlas
aktuella samhällsekonomiska ämnen.
Medlemsmötena avslutas vanligtvis med mingel och
fortsatt diskussion med vin och snacks. På
föreningens hemsida (www.nationalekonomi.se)
finns podcastsändningar samt bilder från tidigare
möten. Några exempel på tidigare möten är:
Riksbankschefen Stefan Ingves: ”Utmaningar för penningpolitiken i ljuset av den finansiella krisen”.
Kommentarer av professor Klas Eklund, SEB (12 juni 2013).
Generaldirektör Dan Eliasson, Försäkringskassan: ”Vad är en bra socialförsäkring? Kommentarer
av fil.dr Patrik Hesselius, Skandia, och docent Annika Sundén, Pensionsmyndigheten (3 september
2013).
Finansminister Anders Borg: ”Budgetpropositionen för 2014” Kommentarer av Professor Nils
Gottfries, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet, professor Assar Lindbeck, IIES,
Stockholms universitet och chefekonom Ann Öberg, Svenskt Näringsliv (23 september 2013).
Låter detta intressant? Kontakta föreningens sekreterare, Susan Niknami, susan.niknami@sofi.su.se,
för medlemskap och/eller frågor. Obs! Du som anmäler medlemskap uppge även att du är student samt
namn, födelseår, post- och mejladress. Ett studentmedlemskap kostar 200 kr per år. I medlemskapet
ingår tidskriften Ekonomisk Debatt. Som medlem blir du givetvis inbjuden till föreningens möten!
På www.nationalekonomi.se hittar du mer information om Nationalekonomiska Föreningen!
/ Mårten Palme

Ordförande Nationalekonomiska Föreningen

Är din forskning intressant för en bredare publik? Har du något att säga i aktuella samhällsfrågor?
Som redaktörer för Ekonomisk Debatt vill vi i så fall bjuda in dig att skriva för oss!
I Sverige finns en lång tradition bland nationalekonomer att delta i samhällsdebatten, både genom
att bedriva och presentera samhällsrelevant forskning och genom att analysera och kommentera
dagsaktuella frågor. På så sätt har de kunnat utöva ett stort inflytande på politiken och på den
ekonomiska och sociala utvecklingen.
Ekonomisk Debatt är sedan starten 1973 ledande forum i Sverige för bred presentation av ny, svensk
nationalekonomisk forskning samt för debatt av aktuella samhällsekonomiska frågor. Ofta sprids
innehållet i andra medier, och inte sällan används artiklar från Ekonomisk Debatt som läromedel.
Tidskriften ägs av Nationalekonomiska Föreningen och utkommer med åtta nummer per år. Förutom
att tidskriften sprids till stora delar av svenskt samhällsliv finns alla texter fritt tillgängliga på vår
hemsida.
Bidrag till Ekonomisk debatt kan vara av tre slag: artiklar, Forum-artiklar (dvs debattartiklar eller
repliker) samt bokrecensioner. Ersättning utgår för accepterade bidrag. Läs mer på Ekonomisk
Debatts hemsida: www.nationalekonomi.se/ED
Välkommen att inkomma med bidrag och att ställa frågor! Vi nås på EkonomiskDebatt@gmail.com.
Niclas Berggren och Therese Nilsson
Redaktörer för Ekonomisk Debatt

