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Introducció

La necessitat de recursos per tirar endavant projectes comercials internacionals
porta les empreses a la recerca de diferents fonts de finançament i mecanismes per
cobrir els possibles riscos. En el mòdul de finançament internacional s’avaluen les
diferents alternatives de finançament i on cercar-les, valorant els costos i riscos
que comporten. D’aquesta manera, l’organització d’aquest procés d’anàlisi pot
triar les opcions més adients en cada moment.

A la unitat “Instruments per a la gestió de riscos de canvi” es fa una introducció
al mercat de divises, així com als riscos que representa l’activitat comercial
internacional en relació amb la particularitat de l’existència de diferents monedes
entre exportador i importador. Es presenten diferents mecanismes per solucionar
aquesta incertesa, així com els organismes que ofereixen aquests serveis. També
s’analitza com gestionar i classificar la informació a través de diferents eines com
les bases de dades.

Als continguts de la unitat “Finançament del comerç exterior” s’aprofundeix
en les diferents formes de finançament internacional, tant en la divisa pròpia
com en divises diferents, i s’avaluen els avantatges i inconvenients, així com el
procediment del càlcul dels costos financers.

La unitat “Instruments financers de suport a l’exportació” descriu les diferents
alternatives de finançament i ajudes oficials a l’exportació, tenint en compte les
normatives i requeriments necessaris per poder-hi participar. Es desenvolupa
també com s’elabora la documentació necessària per participar en concursos i
licitacions internacionals, identificant les fiances, avals i organismes que presten
suport a aquestes iniciatives. Per garantir els menors riscos en aquests processos
s’aprofundeix a valorar i seleccionar la cobertura més adequada a partir de les
diferents pòlisses d’assegurança de crèdit a l’exportació.

Per assolir els continguts del mòdul és important que aneu estudiant els continguts
i realitzant les activitats d’aprenentatge i d’autoavaluació proposades abans de
desenvolupar els diferents exercicis avaluables de cada unitat.

Als materials disposeu de resums, adreces d’interès, glossari i bibliografia comple-
mentària que us poden ajudar a complementar i ampliar els continguts d’aquestes
unitats. També trobareu als annexos de la unitat 1 dos enllaços especialment
recomanats per treballar amb el full de càlcul Calc i la base de dades Base de
LibreOffice

És adient també la lectura de la premsa o seccions de diaris, així com el visionat
de programes de televisió especialitzats en continguts economicofinancers, ja que
es tracta d’uns continguts molt a l’ordre del dia, tant a nivell empresarial, de les
economies dels diferents estats, com, encara que no en un àmbit tan professional,
en el finançament de l’economia familiar.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a ha d’assolir:

Instruments per a la gestió de riscos de canvi

1. Analitza el funcionament del mercat de divises i les variables que hi
influeixen, valorant les repercussions que pot tenir el comportament del
mercat en les operacions de compravenda internacional.

2. Caracteritza el sistema de gestió del risc de canvi, el risc d’interès i altres
riscos associats a les operacions de comerç internacional, aplicant en cada
cas els mecanismes de cobertura més adequats.

3. Estableix un sistema d’informació eficaç que serveixi de suport en les
operacions de finançament internacional, emprant les eines informàtiques
adequades.

Finançament del comerç exterior

1. Determina la forma de finançament adequada en les operacions de compra-
venda internacional, analitzant les diferents modalitats de crèdit, tenint en
compte la forma de pagament/cobrament i valorant els costos i riscs que
generen.

Instruments financers de suport a l’exportació

1. Gestiona l’obtenció de finançament amb suport oficial a l’exportació, apli-
cant la normativa reguladora i elaborant la documentació necessària.

2. Elabora la documentació necessària per participar en concursos o licitacions
internacionals, interpretant les normes dels organismes convocants.

3. Selecciona la cobertura adequada dels possibles riscos en les operacions de
venda internacional, avaluant les diferents pòlisses d’assegurança de crèdit
a l’exportació.
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Continguts

Instruments per a la gestió de riscos de canvi

Unitat 1

Instruments per a la gestió de riscos de canvi

1. Anàlisi del funcionament del mercat de divises

2. Gestió i cobertura de riscos en les operacions d’importació i exportació

3. Organització de la informació i la documentació relatives a les operacions
de finançament internacionals

Finançament del comerç exterior

Unitat 2

Finançament del comerç exterior

1. Finançament de les importacions i les exportacions

2. Altres formes de finançament vinculades als pagaments internacionals

Instruments financers de suport a l’exportació

Unitat 3

Instruments financers de suport a l’exportació

1. Gestió del crèdit amb suport oficial a l’exportació

2. Documentació per a licitacions i concursos internacionals

3. Cobertura dels riscos en les operacions de venda internacional


