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1. OPIS PREDMETA 

1.1. Ciljevi predmeta 

Cilj predmeta je upoznati studente sa suvremenim procesima i pojavama na međunarodnim financijskim tržištima, 
financijskom strukturom multinacionalnih kompanija, međunarodnim tržištima novca i kapitala, međunarodnim bankarstvom, 
financiranjem uvoza i izvoza, poslovima i rizicima na deviznom tržištu, suvremenim tehnikama upravljanja rizicima. Ujedno je 
cilj temeljnim znanjima koja se steknu u ovom kolegiju stvoriti preduvjet za uspješno savladavanje temeljnih znanja o 
svjetskom i regionalnom novčarstvu, te njihovom značaju za svjetska gospodarska kretanja u procesu globalizacije i razvoj 
gospodarstva Republike Hrvatske. 

1.2. Uvjeti za upis predmeta 

Nema 

1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet  

1. zastupati mišljenje o međunarodnom financijskom menadžmentu ovisno o nesavršenostima tržišta, 

2. predvidjeti mogućnosti međunarodne trgovine uz niže troškove i veću dobit multinacionalnih korporacija, 

3. prezentirati valutne i političke rizike pojedinih korporativnih sudionika u međunarodnom financijskom 

menadžmentu, 

4. planirati osnovne alate potrebne djelotvornom globalnom menadžeru, 

5. preispitati tehnike poslovne ili operativne efikasnosti, 

6. stvoriti optimalne korporativne financijske odluke koje se odnose na međunarodna tržišta novca i kapitala, te 

međunarodno bankarstvo. 

1.4. Sadržaj predmeta 

Međunarodni financijski sustav. Međunarodna financijska tržišta – pojam, vrste i funkcije financijskih tržišta. Tržišta novca i 
kapitala (primarna i sekundarna). Međunarodne financijske institucije. Međunarodno kretanje kapitala – njegovi učinci i 
strukturne promjene. Globalna dužnička kriza. Europska integracija i međunarodni menadžment. Europska monetarna unija i 
njezin utjecaj na poslovanje gospodarskih subjekata rezidenata te financijskih institucija. Pojam i uloga međunarodnog 
financijskog menadžmenta. Djelovanje međunarodnog financijskog menadžmenta. Upravljanje međunarodnim poslovanjem. 
Projektno financiranje. Financiranje izvoza i uvoza. Upravljanje gotovinom i sprječavanje pranja novca na razini svjetskog 
tržišta. Off-shore kompanije i porezne oaze. Devizno tržište i devizni tečaj – međuvalutni odnos, devalvacija i revalvacija, 
devizne špekulacije. Međunarodne investicije. Inozemne izravne investicije. Rizici ulaganja. Alternativne strategije 
međunarodnih korporacija. 

 


