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Lista temelor de cercetare propuse pentru lucrările de LICENŢĂ 
 

 

Tehnica plăţii şi a finanţării internaţionale a tranzacţiilor 
 

1. Optimizarea modalităţilor de stingere a obligaţiilor de plată în tranzacţiile 
internaţionale. 

2. Analiza ritmurilor de creştere a volumului comerţului internaţional şi a 
lichidităţilor pe piaţa globală. 

3. Mijloace de contracarare a riscului valutar. 
4. Finanţarea tranzacţiilor internaţionale. 
5. Tehnici specifice de finanţare – factoringul şi forfetarea. 
6. Tehnici speciale de finanţare – leasingul. 
7. Efectele de comerţ ca mijloc de stingere a datoriilor în tranzacţiile internaţionale. 
8. Analiza acreditivului documentar prin prisma versatilităţii sale. 
9. Analiză comparativă a cecului şi a biletului la ordin în România şi în Uniunea 

Europeană. 
10.  Garantarea creditelor internaţionale. 
11. Finanţarea dezvoltării regionale prin programe europene. 
12.  Pieţele financiare internaţionale şi impactul lor asupra României. 

 
Finanţe internaţionale 
 

1. Private equity – element al finanţelor internaţionale. 
2. Consorţiile bancare în contextul finanţelor internaţionale. 
3. Investiţiile de portofoliu vs. private equity. 
4. Băncile internaţionale şi rolul acestora în fluidizarea comerţului internaţional. 
5. Societăţile multinaţionale – catalizator al dezvoltării globale sau instrument de 

oprimare economică? 
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6. Preţurile de transfer şi evaziunea fiscală. 
7. LIBOR şi rolul său în comerţul mondial. 
8. Banca Centrală Europeană – eforturi de gestionare a mondei unice. 
9. Reverberaţiile crizelor în economia globală. 
10. Analiza cauzelor crizei sistemului financiar american. 
11. Evoluţia cursului leu – euro şi factorii determinanţi. 
12. Sistemele financiare internaţionale. 

 
Pieţe internaţionale de capital burse de mărfuri şi valori 
 

1. Analiză comparativă a pieţelor bursiere europene şi asiatice. 
2. Analiză comparativă a pieţelor bursiere europene şi americane. 
3. Analiză comparativă a pieţelor bursiere asiatice şi americane. 
4. Istoricul bursei în S. U. A.  
5. Analiza perioadelor „negre” pe pieţele bursiere internaţionale. 
6. Analiza tehnică a produselor financiare derivate. Studii de caz. 
7. Modelarea opţiunilor. 
8. Contractele futures şi desprinderea economiei financiare de cea reală. 
9. Produsele financiare derivate – îngeri sau demoni. 
10.  Interacţiunea pieţelor bursiere internaţionale. 
11.  Sistemul busier anglo-saxon. 

 
Burse internaţionale de mărfuri  
 

1. Bursele de mărfuri şi valori ca element globalizator al economiei. 
2. Analiză comparativă a burselor de mărfuri europene şi asiatice. 
3. Analiză comparativă a burselor de mărfuri europene şi americane. 
4. Analiză comparativă a burselor de mărfuri asiatice şi americane. 
5. Cadrul instituţional al burselor de mărfuri. 
6. Bursele de mărfuri ca intermediari în procesul economic. 
7. CME – conglomerat bursier 
8. LME – exponent european al burselor de mărfuri. 
9. Interacţiunea diferitelor pieţe bursiere. 
10.  Ţiţeiul, aurul, cerealele şi alte active bursiere şi pieţele lor reprezentative. 
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