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Financa nderkombetare perfshin fushe specifike te financave. Lende
studimi jane tregjet devizore si dhe formimi i kurseve devizore,
perfshire paritetet mbi formimin e kurseve devizore si pariteti i fuqise
blerese dhe i shkalleve te interesit. Politikat makroekonomike ne
ekonomi te hapur per arritjen e ekulibrit te jashtem jane te nje
rendesie te posaqme analitike ne financat nderkombetare. Afarizmi
nderkombetar perballet me risqe dhe ekspozime te ndryshme te cilat
jane pjese e studimit te financave nderkombetare. Ne kete rrafsh
analizohen edhe investimet nderkombetare dhe financimi i tyre qe
perfshin menaxhimin e parase dhe investimet portfolio. Si pjese e
posaqme e finances nderkombetare eshte edhe struktura institucionale
e tregtise dhe finances nderkombetare. E gjithe kjo permbyllet me
mjedisin makroekonomik nderkombetar.
Qellimi i lendes eshte qe studentet te jene ne gjendje te analizojne
vendimet kritike nga aspekti i finances nderkombetare duke u pajisur
me njohurite e duhura mbi bilancin e pagesave dhe politiken
makroekonomike ne ekonomi te hapur. Studentet duhet te njohin
tregun devizor si dhe menyren e financimit te tregtise nderkombetare
permes koleksionit ose kreditit dokumentar apo tregtise banakiere, si
dhe njohjen e institucioneve financiare nderkombetare.
Të kuptojne tregjet devizore dhe kurset e kembimit
Të kuptojne politikat makroekonomike ne ekonomi te hapur
Të kuptojne riskun dhe ekspozimin devizor dhe menaxhimin e tij si
dhe investimet dhe financimet nderkombetare
Të kuptojne strukturen institucionale te tregtise dhe finances
nderkombetare
Të kuptojne mjedisin makroekonomik nderkombetar
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Maurice D. Levi ”International Finance”, Routledge, London and
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Jeff Madura, “Drejtimi financiar ndërkombëtar”,
PEGI, Tiranë, 2004
 Halit Xhafa “Drejtim Financiar Nderkombetar”,
Tirane, 2006
Materiale te përgatitura nga profesori
Materiale tjera nga interneti

Temat
Tregu devizor
Roli dhe rendesia e tregut devizor,
Definicioni i kursit te kembimit,
Pjesemarresit ne tregun devizor,
Arbitrazhi,
Kurset spot dhe forward te kembimit,
Tregjet devizore futures dhe options
Percaktuesit e kursit te kembimit
Bilanci i pagesave (kuptimi, struktura, qasja pershtatese dhe absorbuese)
Qasja e ofertes dhe kerkeses ne kursin e kembimit
Importi, eksporti dhe kurset e kembimit,
Faktoret qe ndikojne kursin e kembimit,
Stabiliteti i kursit te kembimit,
Elasticiteti afatshkurte vs afatgjate tregtar dhe lakorja J
Politika makroekonomike ne ekonomi te hapur
Ekuilibri i brendshem dhe jashtem,
Lakorja e BP per ekonomi te hapur - ekuilibri i modelit,
Balanca e brendshme dhe e jashtme (Politika monetare dhe fiskale)
Parimi i klasifikimit efektiv te tregut
Kushtet fundamentale te paritetit nderkombetare
Parimi i paritetit te fuqise blerese (PPP)
Pariteti i interesit
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Menaxhimi i riskut dhe ekspozimit devizor
Ekspozimi dhe risku devizor,
Ekspozimi kontabel vs real,
Ekspozimi operativ
Mbrojtja (hedging) nga risku dhe ekspozimi,
Parashikimi devizor dhe spekulimi
Investimet dhe financimi nderkombetare
Menaxhimi i parase,
Investimet portfolio,
Buxhetimi kapital dhe investimet e jashtme
Rritja dhe qeshtjet e kompanive multinacionale
Dimensioni nderkombetar i financimit afatgjate
Struktura institucionale e tregtise dhe finances nderkombetare
Banking-u multinacional
Instrumentet dhe institucionet e tregtise nderkombetare
Mjedisi nderkombetar makroekonomik: Teorite dhe praktikat
Asset-based teorite e kurseve te kembimit
Sistemet alternative te kurseve te kembimit
Sistemi financiar nderkombetar: E kaluara, e tashmja dhe e ardhmja
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