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Abstract: Globalization is the process of transforming a local or regional phenomenon into a global
content. Globalization is a process difficult to control on a planetary scale. Globalization elements are part of a
complex gear, so malfunctions which occur in the subassembly may create crisis in the entire system. Globalization
has become premise security of states in the current era. Globalization involves each state to face fierce competition
both from low-cost economies, and from some innovative economy. This article makes the difference between
globalization and internationalization.
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Factori precum progresul tehnologic, costurile scăzute de transport şi liberalizarea
politicilor comerciale au condus la intensificarea schimburilor comerciale şi a circulaţiei
fondurilor între ţările lumii. Aceste aspecte au consecinţe importante asupra funcţionării
economiei globale. În cercetarea ştiinţifică, de multă vreme, standardele de performanţă s-au
internaţionalizat. În afară de universităţi şi institute de cercetare izolate, provinciale, aceste
standarde au devenit unice pentru comunitatea ştiinţifică mondială. Ştiinţele, mai ales cele
experimentale şi cele formalizabile, sunt de multă vreme întreprinderea comună a unor oameni
aflaţi la distanţă mare, legaţi prin interogaţii similare, instrucţie apropiată, metode de abordare
împărtăşite în comun, posibilităţi de publicare accesibile în funcţie de performanţe, criterii de
profesionalism generalizate. Internaţionalizarea, înţeleasă ca dependenţă a rezultatelor cercetării
şi a validării lor de travaliul unor oameni aparţinând mai multor naţiuni, a atins plafonul şi s-a
transformat în globalizare.
Globalizarea a devenit premisa securităţii statelor în epoca nucleară. Căci, odată cu
producerea de arme de distrugere de un calibru inimaginabil înainte, cu tehnicile de transport şi
de ţintire teleghidată la orice distanţă pe glob, a devenit limpede că securitatea unui stat nu mai
depinde doar de înţelegeri cu vecinii săi, ci de acorduri la scara lumii întregi. Şi în domeniul
securităţii ne aflăm, toţi cei ce locuim pământul, unii în faţa altora şi toţi în faţa unor probleme
comune, care cer soluţii la care să contribuim fiecare1.
Globalizarea a caracterizat, de asemenea, schimbările profunde din domeniul
comunicaţiilor. Marile posturi de televiziune de astăzi acoperă practic întregul glob şi culeg,
prelucrează şi difuzează informaţii pentru orice om de pe pământ
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Fenomenul globalizării, deşi reprezintă o sursă de mari beneficii şi oportunităţi, implică
faptul că fiecare stat trebuie să facă faţă unei concurenţe acerbe, atât din partea unor economii cu
costuri scăzute, cum sunt cele ale Chinei şi Indiei, cât şi din partea unor economii inovatoare,
cum este cea a Statelor Unite. Aceste inter-relaţionări includ fără a se mărgini atât actori statali:
guverne, instituţii ale statului, cât şi actori nonstatali: organizaţii non-guvernamentale şi
corporaţii multinaţionale.
Notiunea de globalizare a început din 1990 să fie folosită pentru a descrie un proces
complex, socio-economic şi cultural, ale cărui principale caracteristici sunt difuziunea globală a
instituţiilor şi practicilor democratice, popularizarea şi răspandirea unor modele economice,
financiare şi tehnologice. Totodată, globalizarea universalizează, implicând ideea de unificare a
societăţilor şi prin aceasta se ajunge la relativizarea identităţilor naţionale sau comunitare, cele
prin care un popor sau o comunitate anume îşi defineşte existenţa sa.
Nu există o definiţie a globalizării într-o formă universal acceptată şi, probabil, nici
definitivă. Motivul rezidă în faptul că globalizarea subinclude o multitudine de procese complexe
cu o dinamică variabilă atingând domenii diverse ale unei societăţii. Ea poate fi un fenomen, o
ideologie, o strategie, sau toate la un loc.
„Globalizarea reprezinta procesul de transformare a unui fenomen local sau regional întrunul cu conţinut global. Poate fi definit ca un proces de amestec sau de omogenizare prin care
populaţia lumii este unificată, funcţionând ca un singur sistem omogen”, definiţie furnizată de
Wikipedia1.
Ca primă dimensiune a globalizării apare omogenizarea lumii. Diferenţierilor dintre
unităţile teritoriale le iau locul prin expansiune o anumită standardizare, o uniformizare
reprezentând „o nouă infrastructură spaţială” însoţită de mişcări libere de bunuri materiale,
servicii, capitaluri şi forţă de muncă, la scară regională şi globală.
Lumea a devenit în aspectele importante un singur sistem social, ca rezultat al dezvoltării
legăturilor de interdependenţă care afectează acum pe fiecare dintre noi. Sistemul global nu este
doar un mediu în interiorul căruia se dezvoltă şi evoluează societăţile particulare, legăturile
sociale, economice şi politice care traversează graniţele dintre state conditionează în mod decisiv
soarta celor care trăiesc în fiecare din ele. Termenul general folosit pentru a caracteriza această
interdependenţă crescândă a societăţii umane este acela de globalizare.
De asemenea, alţi termeni care descriu fenomene, strategii sau procese complementare şi
asociate globalizării sunt dezvoltarea durabilă şi societatea informaţională şi a cunoaşterii. În
ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă, aceasta se referă la capacitatea unei societăţi de a funcţiona
continuu într-un viitor nedefinit, fără a ajunge la epuizarea resurselor cheie, ea reprezintă
adoptarea unor politici şi strategii pe termen lung, de dezvoltare si realizare a unei comunităţi
prin luarea în considerare a problemelor economice, de mediu şi sociale. Societatea
informaţională şi a cunoaşterii reprezintă o nouă economie în care procesul de inovare terminant.
Inovarea, în societatea cunoaşterii, urmareşte a îmbunatăţi productivitatea, nu numai
productivităţile clasice în raport cu munca şi capitalul, ci şi productivităţile noi în raport cu
resursele energetice şi materiale naturale, cu protecţia mediului. Se bazează pe ultimele
descoperiri tehnologice, informatice şi de comunicaţii.
Globalizarea este rezultatul unor procese ample şi a unor relaţii de intercondiţionare2:
1
2

http://ro.wikipedia.org/wiki/Globalizare, accesat la data de 22.11.2015;
Andrei Marga, op. cit. p 131..
„ACADEMICA BRÂNCUȘI”PUBLISHER

32

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Letter and Social Science Series,
Supplement 4/2015

-

creşterea valorii şi importanţei investiţiilor străine directe;
internaţionalizarea pieţelor financiare;
dezvoltarea comunicaţiilor globale;
reglementarea şi liberalizarea pieţelor.
Globalizarea este un proces greu de controlat la scară planetară, deoarece elementele
componente fac parte dintr-un angrenaj complex, aşa încât disfuncţiile care apar la nivelul unui
subansamblu, pot crea crize la nivelul întregului sistem.
Guvernarea mondială porneşte de la premisa că, în prezent, guvernele naţionale nu mai
sunt în măsură să soluţioneze problemele umanităţii. Existenţa unor organizaţii şi organisme
internaţionale, care par să joace rolul unor ministere la nivel mondial, este necesară pentru a
stabili principiile, normele şi regulile de derulare a vieţii şi activităţii umane, la toate nivelurile –
naţional, regional şi internaţional – şi de a garanta respectarea acestora de toţi actorii statali şi
nonstatali de pe scena planetară. Aceste organizaţii sunt vizibile în marile forumuri, operaţiuni
spectaculare, rapoarte reputate sau coaliţii politice. Expertiza lor este recunoscută de
multinaţionale şi guvernele statelor, şi, pe teren, în acţiunile concrete derulate. Vocaţiile lor şi
programele precise atrag resurse, simpatizanţi, aderenţi şi acoperire mediatică, procurându-le
popularitate, reprezentativitate şi autoritate morală în opinia publică, ca şi neutralitate şi
independenţă pentru a face legături cu şi între state.
Totuşi, se cuvine subliniat că aceste programe nu au condus la schimbări esenţiale în
vreun stat, dacă conducerea acestuia nu a dorit să implementeze respectivele măsuri la nivel
naţional şi, mai ales, nu a alocat resursele umane, materiale şi financiare necesare şi suficiente
unui astfel de demers.
Se poate afirma că dimensiunea politică a globalizării este înţeleasă, de o manieră
limitată, ca o cale de promovare a principiilor, valorilor şi normelor specifice unui anume model
socio-economic şi politic. De regulă, este promovat modelul occidental. Eroarea pleacă de la
faptul că atât reprezentanţii unor state puternic dezvoltate economic, cât şi cei şi ai unor instituţii
interguvernamentale internaţionale absolutizează acest model ca fiind unicul capabil să aducă
bunăstarea oamenilor, stabilitate şi un viitor sigur întregii lumi. De aici, pot să apară interpretări
diferite, la nivelul fiecărei ţări sau chiar regiuni care, ulterior, se pot transforma în conflicte de
naturi diverse, de la conflicte culturale şi/sau religioase la cele armate.
O dată cu creşterea pluralismului politic al lumii moderne, sistemul de relaţii
internaţionale devine tot mai complex, mai dinamic şi instabil, iar cel mai important – tot mai
puţin previzibil. Pe de o parte, mulţumită dinamicii relaţiilor comerciale, tehnico-ştiinţifice şi
culturale, se amplifică tendinţele de globalizare a relaţiilor internaţionale şi de extindere a
oportunităţilor creşterii economice, dezvoltării reţelelor comunicaţionale şi informaţionale, de
apropiere a culturilor lumii1. Pe de altă parte, interdependenţa tot mai mare a statelor în contextul
procesului de globalizare contribuie la agravarea ameninţărilor netradiţionale la adresa securităţii
internaţionale şi regionale, devine o provocare serioasă pentru mecanismele existente de
cooperare multilaterală. Procesul contradictoriu şi inegal al globalizării sistemului mondial al
relaţiilor internaţionale a trasat deja tendinţele schimbării radicale ale practicii politice la nivel
planetar. În condiţiile menţinerii unităţii prin diversitatea lumii moderne, are loc estomparea
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treptată a diferenţelor dintre procesele locale, regionale şi globale, astfel încît problemele politicii
interne capătă valoare de politică externă si invers.
Globalizarea este un proces greu de controlat la scară planetară, deoarece elementele
componente fac parte dintr-un angrenaj complex, aşa încât disfuncţiile care apar la nivelul unui
subansamblu, pot crea crize la nivelul întregului sistem.
Avantajele si dezavantajele globalizarii pietelor pot fi studiate din perspectiva firmelor
multinaţionale şi a ţărilor în care aceste firme acţionează. Pentru pieţele în care sunt localizate
investiţiile firmelor internaţionale şi globale avantajele pot fi:
obţinerea de capital pentru creştere şi dezvoltare, capital care nu poate fi generat la nivel local;
acces la tehnologie avansată care nu poate fi dezvoltată la nivel local şi trebuie achiziţionată din
străinătate;
transferul de know-how, experienţă managerială şi cunoştinţe tehnice;
efecte pozitive asupra balanţei comerciale dacă produsele substituie importurile sau sunt
destinate cu precădere exportului;
asigurarea de locuri de muncă mai ales în ţările care se confruntă cu un şomaj cronic;
venituri la bugetul statului prin impunerea unor impozite şi taxe asupra activităţii firmelor
respective;
utilizarea furnizorilor locali care poate determina o dezvoltare a firmelor locale;
participarea firmei la dezvoltarea unor zone defavorizate sau la realizarea unor proiecte de
infrastructura.
Principalele dezavantaje din perspectiva ţării gazda pot fi1:
creşterea dependenţei faţă de firma străină prin furnizarea de capital, tehnologie şi experienţă;
reducerea suveranităţii prin pierderea controlului guvernului ţării gazdă asupra firmei străine;
impactul negativ asupra sistemelor economice, sociale şi politice prin încurajarea consumului
local, impunerea valorilor vestice în locul celor tradiţionale sau sprijinirea unui anumit partid
politic;
creşterea exploatării prin utilizarea unor resurse neregenerabile, repatrierea profiturilor în locul
reinvestirii;
furnizarea de multe ori a unei tehnologii depăşite sau prea avansate de către firma multinaţională;
înlaturarea unor firme locale, posibili concurenţi în anumite domenii;
iesiri de fonduri pentru plata unor componente şi echipamente importate şi prin repatrierea
profiturilor prin plata dividendelor şi alte transferuri între firme.
Globalizarea presupune un echilibru între dezvoltarea unor tehnologii şi concepte globale
şi sensibilitatea faţă de nevoile locale. Fără o implicare locală, nici un program global nu poate
supravieţui. Sloganul „gândeşte global, acţionează local” presupune nevoia de a gândi piaţa sau
afacerea în termeni globali şi de a realiza în acelaşi timp adaptări la cerinţele consumatorilor
locali.
Haosul cu care ne confruntăm astăzi derivă din faptul că, pornind de la dezvoltarea
tehnologică şi economică, un număr important al activităţilor umanităţii se situează pe o scală şi
un orizont atât de mari, încât au depaşit graniţele naţionale, în limitele cărora statele suverane îşi
exercită dreptul la guvernare. Pe masură ce domeniul activităţilor umane se extinde dincolo de
reglementările statului naţiune, legalitatea şi regulile au devenit prea strâmte.
1

C. Morris, Criza economica și profeții ei, Editura Litera, București, 2010, p.106.
„ACADEMICA BRÂNCUȘI”PUBLISHER

34

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Letter and Social Science Series,
Supplement 4/2015

Dimensiunea politică este cea care până la urmă, stabileşte politica globalizării, direcţiile
şi strategiile, treptele de realizare a societăţii globale. Ea este cea care face şi desface alianţe,
dezvoltă, limitează şi structurează pieţe, introduce modificări în suveranitatea statelor, tulbură
structurile identităţilor existente.
Globalizarea apare astfel ca cea mai mare sfidare şi provocare a noului secol dar şi ca o
ameninţare. Pentru că societatea globală
sau
sistemul mondial nu apare pe baza
interdependenţelor şi a legăturilor reciproce ale părţi lor sale, globalizarea putând înainta atât în
direcţia democreţiei cât şi în cea a dominaţiei.
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