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Situering
In deze cursus wordt de macro-economische kennis van de studenten uitgediept aan
de hand van macro-economisch modellen en actuele praktijkvoorbeelden. De
verschillende modellen reiken aan hoe de output beïnvloed kan worden door de
overheid en dit op korte, middellange en lange termijn. Centraal hierin staan de
goederenmarkt, de geldmarkt, de arbeidsmarkt en het niveau van de technologie. Deze
worden achtereenvolgens behandeld in het IS-LM model, het AS-AD model en
verschillende groeimodellen. Verder komen een aantal uitbreidingen aan bod: een
analyse van een open economie, het verband tussen geldgroei en inflatie, de invloed
van verwachtingen op de modellen, ... De actualiteitsgerichtheid van het
opleidingsonderdeel concretiseert zich door het aanbieden van een aantal studies en
beleidsteksten waarbij de economische theorie uitdrukkelijk wordt aangewend om de
realiteit te interpreteren en duiden. De bronnen hierbij kunnen zijn: OESO, IMF, de
Europese Commissie, de ECB ... Verder komen ook een uitgebreide analyse van de
recente financieel-economische crisis, de schuldencrisis en de klimaatcrisis, en een
aantal Beyond GDP thema's aan bod.
Met deze mix van gevorderde theorie en praktijkgerichte aanpak is het de bedoeling
dat de student op zelfstandige en kritische wijze de (macro-) economische realiteit kan
opvolgen en evoluties en trends correct kan inschatten. Op die manier kunnen de
implicaties van macro-economische bewegingen die relevant zijn voor de eigen context
en beslissingen (bv. bedrijfsbeslissingen) met voldoende inzicht worden afgewogen.

Inhoud
In dit opleidingsonderdeel komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Macro-economische verkenning en begrippenkader
• Vraagzijde (goederen- en geldmarkt) en het IS-LM-model
• Buitenland, wisselkoersen en intrestpariteit
• Arbeidsmarkt en aanbodzijde, van korte naar middellange termijn
• Natuurlijke werkloosheid, inflatie en Phillipscurve
• Economische groei, rol sparen, innovatie en technologie
• De rol van verwachtingen in het IS-LM model
• De financieel-economische crisis van 2008-2012 en de daaropvolgende
• schuldencrisis
• Beleid, actualiteit, specifieke topics (klimaat, Beyond GDP) en statistisch materiaal
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• doorheen het geheel

Begincompetenties
De studenten dienen vertrouwd te zijn met macro-economische grootheden zoals
bijvoorbeeld het BBP, de werkloosheids- en de participatiegraad, de geldhoeveelheid,
de rol van de centrale bank in de economie, ... Ook dienen de belangrijkste
determinanten van deze grootheden en hun onderlinge relaties op inleidend niveau
gekend te zijn.
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Gevorderde theoretische kennis inzake begrippen, modellen, analyses en
benaderingen eigen aan het domein van de macro-economie.
Inzicht in het macro-economische instrumentarium van de overheid ~ budgettair en
monetair beleid, wisselkoersbeleid, arbeidsmarktbeleid, beleid gericht op onderzoek
en ontwikkeling
Macro-economische schokken (deelaspecten) vanuit een wetenschappelijk
theoretische achtergrond geïsoleerd (modelmatig) begrijpen.
De effecten van macro-economische evoluties kunnen duiden, inclusief hun
relevantie voor het (toekomstige) bedrijfsgebeuren.
De belangrijkste bronnen voor macro-economische gegevens kennen en kunnen
consulteren.
De informatie betreffende de (macro-)economische realiteit in de media opvolgen en
kritisch kunnen duiden.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcolleges die zich toespitsen op de macro-economische theorie met de nodige
aandacht voor actualiteit (teksten en videos) en voor onderzoek (statistische analyse
van veronderstelde verbanden). Interactief forum voor vragen in verband met het
opleidingsonderdeel via de elektronische leeromgeving.

Leermateriaal
Handboek: Blanchard, Giavazzi and Amighini, Macroeconomics: a European
Perspective, 3rd edition, 2017, Pearson (kostprijs = 70€)
Studies en beleidsteksten (bv. OESO, EU, CRB, ...) aan te duiden tijdens het
academiejaar.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Interactief forum voor vragen via de elektronische leeromgeving (online
discussieforum).
De docent is steeds beschikbaar voor, tijdens en na de les voor het beantwoorden van
vragen.

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen bestaande uit open vragen (50% van de eindscore) en
meerkeuzevragen (50% van de eindscore).
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