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Imperfecte concurrentie, internationale handel, handel en economische groei, directe
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bestemmingslanden
Situering
De cursus stelt zich tot doel de studenten een inzicht te verschaffen in de theoretische
ontwikkelingen over de internationale economie, met nadruk op internationale handel
en migratie.
De cursus bestaat uit twee delen. In het eerste deel komt de internationale handels- en
investeringstheorie sinds het einde van de jaren zeventig aan bod, meerbepaald de
uitbreiding ervan tot situaties met schaalvoordelen en imperfecte concurrentie. Op deze
wijze krijgen de studenten een beeld van de actuele kennis en het onderzoek over de
internationale economie, naast het standaard Heckscher-Ohlinmodel van internationale
handel en haar handelspolitieke implicaties, die in Internationale Economie in het
programma “Bachelor in de economische wetenschappen” worden beschouwd. Het
tweede deel van de cursus bespreekt de theorieën van internationale migratie en de
impact van migratie op oorsprongs-en bestemmingslanden.
De recente inzichten en ontwikkelingen in de internationale handels- en migratietheorie
worden behandeld aan de hand van representatieve originele bijdragen uit de
vakliteratuur, opdat de studenten vertrouwd worden met het lezen van formele en
wetenschappelijke artikels.
Inhoud
Voor internationale handel en investeringen komen in deze cursus komen de inzichten
aan bod van o.m. P. Krugman, P. Romer en M. Melitz op het vlak van :
• de internationale handelstheorie bij goederenmarkten, gekenmerkt door
• productdifferentiatie en schaalvoordelen
• de invloed van bedrijfsheterogeniteit op de internationalisatiestrategie van de
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• ondernemingen
• de invloed van handelsliberalisering op innovatie en groei
• de keuze van ondernemingen tussen export of locale productie in het buitenland en
• het ontstaan van multinationale ondernemingen.
Voor internationale migratie komen de inzichten aan bod van o.m. G. Borjas, F.
Docquier en L. Sjaastad op het vlak van:
• internationale migratietheorie: de modellering van de individuele migratiebeslissing
• (migratiekosten en - baten) and zelfselectie van de bestemming door migranten
• macromodellen van de determinanten van migratie
• spatiale correlatie van de migratiestromen
• het effect van immigratie op de arbeidsmarkt in de bestemmingslanden;
• het effect van emigratie op de economie in de oorsprongslanden ('brain drain').
De cursus omvat de volgende delen :
1 Internationale handel en investeringen:
1 1 internationale handel bij imperfecte concurrentie : schaalvoordelen, imperfecte
1 1 concurrentie en productdifferentiatie als handelsmotieven en de geldigheid van het
1 1 Heckscher-Ohlin theorema;
1 2 bedrijfsheterogeniteit en intrede op buitenlandse markten
1 3 de dynamische voordelen van internationale handel : economische integratie en
1 1 endogene groei
1 4 de determinanten van buitenlandse directe investeringen en het ontstaan van
1 1 multinationale ondernemingen;
2 Internationale migratie:
1 1 het modelleren van de internationale migratiebeslissing en zelfselectie van
1 1 migranten;
1 2 de determinanten van internationale migratie and de spatiale correlatie in de
1 1 migratiestromen;
1 3 de arbeidsmarkteffecten van immigratie in de bestemmingslanden;
1 4 de economische gevolgen van emigratie in de landen van oorsprong ('brain
1 1 drain').
Begincompetenties
Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op bepaalde eindcompetenties van het vak
Internationale Economie uit het programma “Bachelor in de economische
wetenschappen”.
Eindcompetenties
1 Het begrijpen van de vakliteratuur op het hoogste wetenschappelijk niveau
2 Het interpreteren van internationalehandelsstromen, directe buitenlandse
1 investeringen en internationale migratie in een niet-tekstboek economische
1 omgeving en hun welvaartsimplicaties.
3 Het formuleren van beleidsoriëntaties inzake internationalehandelsstromen, directe
1 buitenlandse investeringen en internationale migratie in een niet-tekstboek
1 economische omgeving
4 Het interpreteren van specialisatiepatronen, factormobiliteit en economische
1 dynamiek in een niet-tekstboek economische omgeving en hun welvaartsimplicaties.
5 Het formuleren van beleidsoriëntaties inzake specialisatiepatronen en economische
1 groei, buitenlandse investeringen en immigratie in een niet-tekstboek economische
1 omgeving, in het bijzonder in de context van de regionale ontwikkeling in de
1 Europese Unie en van de kenniseconomie
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
Begeleide zelfstudie, hoorcollege, microteaching, online hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Tijdens de hoorcolleges worden voor elk onderdeel eerst de belangrijkste theoretische
inzichten uiteengezet, waarna vervolgens studenten in groep empirisch onderzoek
hierover voorstellen en kritisch bespreken.
Ten gevolge van COVID-19 worden de hoorcolleges aangevuld met on-line lesmodules
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en kennisclips over meer specifieke cursusitems. In een COVID- code rood situatie
zullen de lessen volledig en voor idereen on-line worden gegeven.
Leermateriaal
Een syllabus met de belangrijkste bijdragen in elk van de behandelde domeinen, is
voor ontlening beschikbaar.
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Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Vakinhoudelijke begeleiding door titularis en assistenten worden aangeboden naast de
colleges. Door de artikelsgewijze behandeling van het onderwerp is er tijdens de
hoorcolleges tijd voor discussie.
Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Participatie, werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is niet mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Het mondeling examen vertrekt van 5 te lezen en voor te bereiden artikels uit de
wetenschappelijke literatuur waarover de student(e) zal worden ondervraagd.
De beoordeling tijdens het jaar bestaat uit een evaluatie van de artikelpresentaties
tijdens de colleges en de participatie aan de discussies.
Eindscoreberekening
Het mondelinge examen staat op 75% van de punten; de artikelpresentaties en
discussieparticipatie op 25% van de totale score.
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