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Innehåll
Kursen behandlar tre huvudområden: handelsteori, handelspolitik och valutamarknad. Handelsteorin tar bl.a. upp orsakerna till
varför handel mellan länder uppstår och välfärdsvinsterna som uppnås genom att länder handlar med varandra. Inom området
handelspolitik behandlas olika typer av handelshinder som tullar, kvoter och subventioner men också den ökande ekonomiska
integrationen i världen som sker genom bildandet av frihandelsområden och tullunioner. Här behandlas också viktiga
internationella handelspolitiska institutioner som WTO och IMF. Vidare behandlas effekterna av globaliseringen av
världsekonomin i form av ökad rörlighet av kapital och arbetskraft. Inom valutaavsnittet jämförs olika växelkursregimer med
varandra så som rörlig växelkurs, fast växelkurs och medlemskap i en valutaunion.
Mål
Ett övergripande mål är att ge studenten grundläggande förståelse för utrikeshandelns betydelse för välfärden i ett land.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1.1 redogöra för olika teorier som förklarar utrikeshandelns framväxt,
1.2 förklara centrala begrepp inom huvudområdena handelsteori, handelspolitik och valutamarknad,
1.3 beskriva olika strategier i utvecklingsländernas strävan för ekonomisk tillväxt,
Färdigheter och förmåga
2.1 analysera effekter av olika former av handelspolitiska åtgärder,
2.2 analysera orsaker till och effekter av kapital- och arbetskraftsrörlighet mellan länder,
2.3 analysera hur valet av växelkursregim påverkar ett lands anpassningsförmåga vid stora obalanser, såväl externa som interna
samt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 värdera hur valet av växelkursregim påverkar en nations utrymme att bedriva en självständig stabiliseringspolitik.
Undervisningsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar och lektioner där övningsuppgifter behandlas. Undervisningen sker på svenska.
Undervisning på engelska kan förekomma.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer
Kursen examineras genom skriftlig tentamen.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Kurslitteraturen är i huvudsak på engelska men kurslitteratur på svenska kan förekomma.
Salvatore, D., (2013), International Economics – Trade and Finance, Wiley: Hoboken. 11:th ed.
Ytterligare litteratur och undervisningsmaterial tillhandahålls via lärplattformen (max 200 sidor).
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursutvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
skall inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med
ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram.
Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.
Övrigt
Kursen ingår i Civilekonomprogrammet och Ekonomutbildningen.

