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Inovarea modelului de afaceri, investițiile în afaceri, procesele de afaceri, structura eficientă a 

investițiilor, clasele de active alternative 

 

c) REZUMAT 

 

Globalizarea a inițiat un amplu proces de transformare care schimbă mediul de afaceri. 

Din acest motiv și pe fondul expunerilor globale actuale suplimentare (de ex. “Panama Papers” 

[Documentele din Panama] din 2016), Uniunea Europeană și comunitatea statelor imple-

mentează standarde suplimentare relevante pentru cooperarea internațională în afaceri. Astfel, 

managementul afacerilor și investitorii sunt confruntați cu noi provocări pentru a-și structura 

investițiile internaționale într-un mod eficient. Teza se centrează pe aceste cerințe noi din punctul 

de vedere al unui investitor. În prima parte a tezei, sunt identificate și clasificate, cu centrare 

clară din perspectiva investitorului, noile abordări și măsurile actuale relevante pentru afacerile 

internaționale. În baza acestor explicații, două studii cu mare relevanță practică vor prezenta, în 

detaliu, oportunitățile existente de structurare eficientă a afacerilor. Studiile, pe de o parte, ajută 

la întocmirea de recomandări și evaluări specifice în contextul cooperării transfrontaliere în afac-

eri, iar pe de altă parte, evidențiază impactul și efectele structurării eficiente a proceselor de 

afaceri. În final, concluziile rezultate în urma cercetării, evidențiază într-o manieră concentrată 

conceptul multidimensional al tezei, necesar pentru o abordare orientată spre soluții a unui model 

de structurare eficientă a investițiilor internaționale și a unor obiective de investiții discreționare. 
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