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Cu ajutorul informațiilor din literatura de specialitate, cercetarea evidențiazã importanța 

unei externalizãri a proceselor de afaceri pentru dezvoltarea și îmbunãtãțirea proceselor unei 

întreprinderi. Sunt analizate motivele pentru care o întreprindere dorește externalizarea unui proces 

de afaceri și sunt descrise etapele de evaluare a partenerilor de externalizare în vederea colaborãrii 

pe termen lung.  

Dupã trecerea în revistã a beneficiilor și a riscurilor unei externalizãri a proceselor de 

afaceri, studiul prezintã tendințele de pe piețele globale privind evoluția contractelor de 

externalizare. În continuare, teza analizeazã efectele unei externalizãri a proceselor de afaceri pe 

exemplul unei organizații globale, reliefând importanța culturii organizaționale și a mecanismelor 

de guvernanțã corporativã. Este exemplificatã nevoia inițiativelor de inovare în vederea creșterii 

performanțelor proceselor de afaceri externalizate.  

În final sunt propuse câteva posibilitãți de îmbunãtãțire a sistemului de evaluare a 

furnizorilor pentru asigurarea sustenabilitãții proceselor de afaceri externalizate. 

 


