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Trefwoorden
Internationale handel, investeringen en migratie; internationaal handelsbeleid; regionale
integratie; wereldeconomie; Wereldhandelsorganisatie
Situering
In de cursus proberen we twee belangrijke vragen te beantwoorden. Ten eerste, wat
verklaart internationale economische relaties tussen landen? Ten tweede, wat moeten
landen doen om de welvaartswinst van internationale relaties te maximaliseren? Wat
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gebeurt er indien landen dit actief beïnvloeden? De eerste vraag komt aan bod in het
deel 'Theorie van de internationale handel' en de onderdelen ‘Buitenlandse directe
investeringen en multinationale ondernemingen' en 'Internationale migratie'. De tweede
is traditioneel het onderwerp van het deel 'Internationale handelspolitiek'. De cursus
Economische Globalisering wordt opgevat als een basiscursus, die de studenten
vertrouwd moet maken met de 'traditionele' theorie van de internationale handel, de
beginselen van de ‘moderne’ handelstheorie, theorieën van buitenlandse directe
investeringen en internationale migratie, de internationale handelspolitiek, regionale
economische integratie en de rol van de Wereldhandelsorganisatie.
Inhoud
De volgende aspecten komen in de cursus aan bod:
1. Theorie van internationale handel
• Handelsmotieven:
• • Het mercantilisme (uiteenzetting van het idee en haar principiële fouten, inclusief
• • moderne voorbeelden)
• • Comparatief voordeel (technologische verschillen en verschillen in
• • factorbeschikbaarheden als motief voor de internationale handel; het Heckscher• • Ohlinmodel)
• • Schaalvoordelen, productdifferentiatie en concurrentie-effect als motief voor
• • internationale handel (de "nieuwe" handelstheorie)
• Welvaarts- en inkomensverdelingsaspecten van internationale handel
• Internationale handel en economische ontwikkeling
2. Buitenlandse directe investeringen en multinationals
3. Internationale migratie
4. Internationaal handelsbeleid
• Interventie-instrumenten (tarieven, subsidies en quota) en de effectieve
• protectiegraad
• Winst en verlies van tarifaire en niet-tarifaire handelsinstrumenten voor een kleine en
• een grote economie
• Binnenlandse doelstellingen en binnenlandse marktverstoringen (o.m. infant• industrybescherming). De invloed van lobbygroepen
5. Regionale economische integratie
6. De internationale instellingen van internationale handel: WTO/GATT en
UNCTAD
Begincompetenties
Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op bepaalde eindcompetenties van de
opleidingsonderdelen Economie en Micro-economie
Eindcompetenties
1 Verklaren van inter- en intra industriehandelsstromen, directe buitenlandse
1 investeringen en internationale migratie.
2 Interpreteren van de maatschappelijke discussies m.b.t. handelsliberalisering
1 (gebaseerd op de evaluatie van de welvaartsimplicaties van de instrumenten van
1 handelsinterventie)
3 Evalueren van de argumenten pro- en contra protectionisme
1 (handelsinterventionisme)
4 Het kennen van de beginselen en de werking van de WTO en het kunnen
1 interpreteren van internationalehandelsgeschillen
Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt
in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, hoorcollege, hoorcollege: plenaire oefeningen, online hoorcollege, online hoorcollege: plenaire
oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Het betreft een cursus die tot doel heeft de basisbeginselen van de internationale
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economie bij te brengen, zodat er in eerste instantie hoofdzakelijk zal worden gewerkt
aan de hand van ex-cathedra onderwijs, weliswaar didactisch zo levendig mogelijk door
de verschillende theorieën steeds te kaderen aan de hand van prangende
beleidsvragen, en met stelselmatige illustratie a.d.h.v. praktische voorbeelden, hetgeen
de studenten ook de mogelijkheid biedt op de (al dan niet recente) actualiteit in te
pikken.
Ten gevolge van COVID-19 worden de hoorcolleges aangevuld met on-line lesmodules
en kennisclips over meer specifieke cursusitems. In een COVID- code rood situatie
zullen de lessen volledig en voor iedereen on-line worden gegeven.
Leermateriaal
P. Krugman, M. Melitz & M. Obstfeld, International Economics. Theory and Policy, 11th
Edition, geraamde kostprijs: 66,74 EUR (Standaard Boekhandel)
Referenties
• McLaren, International Trade
• Appleyard en Field, International Economics
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Vakinhoudelijke begeleiding door titularis en assistenten naast de colleges wordt
aangeboden.
Via elektronische media zijn de slides van de lessen beschikbaar en wordt
actualiteitsrelevant studiedocumentatiemateriaal verspreid. Tenslotte vindt men via
dezelfde weg een overzicht van vragen en antwoorden die i.v.m. de leerstof werden en
worden gesteld én interessante events gelinkt aan het topic van economische
globalisering.
Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-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
Werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen met als doel het testen van het verworven inzicht in de begrippen,
relaties en structuren inzake de internationale economie via een conceptueel
inzichtelijke uiteenzetting van de behandelde materie.
Studenten kunnen kiezen uit 2 mogelijke taken, namelijk (i) het in kaart brengen van
een het handels-, migratie-, of investeringspatroon van een zelf gekozen land of (ii) het
schrijven van een opiniestuk over het gevoerde handels-, migratie-, of
investeringsbeleid van een zelf gekozen land. Beide taken worden op 5 punten
gequoteerd.
Eindscoreberekening
Periodegebonden (80%) en permanente (20%) evaluatie.
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