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Descrierea cursului: 

Cursul Globalizarea economiei şi internaționalizarea afacerilor este axat pe formarea unei imagini de ansamblu 

asupra sistemul economiei mondiale, înțelegerea fenomenelor, proceselor și tendințelor majore ale economiei 

mondiale în condițiile globalizării. Înţelegerea procesului globalizării și a instituțiilor economice mondiale, evaluarea 

studiilor și analizelor privind dimensiunile calitative și provocările internaționalizării afacerilor internaționale. 

Proiectarea unor variante de derulare a afacerilor internaționale prin particularizarea funcțiilor managementului 

internațional. 

Conținutul succint al cursului: Introducere. Sistemul economiei mondiale în condițiile globalizării, privire de 

ansamblu. Globalizarea – conţinut şi semnificații. Globalizarea economiei mondiale, factori determinanți. Globalizare 

și antiglobalizare. Integrarea globală, tendință a sistemului economiei mondiale la etapa actuală. Mediul de afaceri 

internaţional şi conjunctura economică. Noua ordine economică: între regionalism şi globalizare. Globalizarea 

financiară: internaționalizarea capitalurilor  și globalizarea afacerilor. Etape în evoluţia globalizării financiare. 

Efectele actuale ale fenomenului de globalizare financiară asupra economiilor naționale. Globalizarea şi instabilitatea 

financiară. Crize financiare. Managementul afacerilor internaționale. Practici manageriale în spațiul european. 

Corporațiile multinaţionale – principalul jucător în afacerile internaţionale în era globalizării. Internaționalizarea 

afacerilor – caracteristica a mediului de piață contemporan. Internaționalizarea întreprinderii şi implementarea 

strategiei de marketing internaţional. Opțiuni de internaționalizare: analiză comparativă. Mediul economic în faţa 

provocărilor globale: riscuri si provocări în afacerile internaţionale. Provocările globalizării economice. Globalizarea 

producției – firma în faţa provocărilor globale. Impactul globalizării pentru societățile naționale, cât și pentru actorii 

economici naționali și internaționali. Impactul asupra întreprinderilor, comunității de afaceri, asociațiilor de afaceri și 

oamenilor. Efectele negative asupra companiilor multinaționale. Coronavirusul și economia globală. Pandemia 

COVID-19 și implicațiile supra ordinii economice mondiale. Coronavirusul și economia globală. Pandemia – noua 

faţă întunecată a globalizării. Efecte economice imediate ale crizei COVID-19. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilități şi competenţe:   

✓ cunoaşterea şi înţelegerea necesității participării statelor lumii la circuitul economic mondial; 

✓ cunoaşterea şi înţelegerea interdependențelor dintre statele lumii în epoca globalizării;  

✓ explicarea şi interpretarea importanţei internaționalizării afacerilor economice în procesul globalizării; 

✓ dezvoltarea a unei viziuni strategice asupra mediului internațional de afaceri într-o lume globalizată. 
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