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PROCESUL GLOBALIZĂRII ÎN ROMÂNIA 
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ABSTRACT 

 
THE PROCESS OF GLOBALIZATION IN ROMANIA 

 
Globalization means effects on economies, on the environment, on the social, 

political and cultural life, caused by a phenomenon that acts at a planetary scale. This 
article aims to explain several dimensions of globalization, which also affected 
Romania, and, at the same time, it also proposes possible ways to tackle the effects of 
the globalization process. Before 1989, people who spoke of globalization in our 
country were referring to the Change of the New International Economic and Political 
Order or to the New Economic Order and International Politics. 

Globalization intends to be a solution to the great challenges of the 21st 
century, such as bridging the economic and social gaps, eliminating poverty and 
increasing the quality of life for all the inhabitants of our planet. 
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„Globalizarea este cel mai întins proces de transformare social-istorică din 

istoria omenirii, cea mai mare provocare a secolului al XXI-lea, antrenând într-o 
direcţie comună întreaga societate umană şi întregul spaţiu corespunzător planetei 
noastre”1. Termenul este de origine anglo-saxonă (globalization), sinonim cu 
franţuzescul mondialisation, şi se găseşte astăzi pe buzele tuturor. S-au dat diferite 
definiţii globalizării, niciuna însă pe deplin satisfăcătoare şi aceasta deoarece, 
afirmă Tiberiu Brăileanu în cartea sa Globalizarea: Nenumele nimicului, „este greu 
să defineşti un fenomen confuz încă şi atât de complex, fiecare autor evidenţiind o 
anumită latură sau dimensiune a sa”2. George Soros a dat globalizării o definiţie 
preponderent economică. După el, globalizarea „reprezintă mişcarea liberă a 
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capitalului, însoţită de dominaţia crescândă a pieţelor financiare globale şi a 
corporaţiilor multinaţionale asupra economiilor naţionale”3. O definiţie asemănătoare 
dă şi sociologul Geoge Ritzer, acesta afirmând că „globalizarea este o perspectivă 
care pune accentul pe capacitatea unor state moderne şi organizaţii în mare măsură 
capitaliste de a-şi spori puterea şi influenţa pe glob”4, „este cel mai important şi 
amplu fenomen al prezentului, fiind greu de imaginat un scenariu în urma căruia 
să-şi încetinească ritmul sau să înceteze”5. În general, lucrările care se ocupă de 
acest subiect au în vedere latura economică a globalizării. Aşadar, este evident că 
economia constituie obiectul principal al acesteia. Anthony Giddens oferă o 
definiţie conţinând elemente preponderent sociologice: „Globalizarea schimbă 
fundamental natura experienţelor nostre cotidiene. Cum societăţile în care trăim 
suferă transformări profunde, instituţiile întemeietoare care le susţineau au devenit 
nepotrivite. Aceasta îndeamnă la redefinirea aspectelor sociale personale şi intime 
ale vieţilor noastre, precum familia, rolurile de gen, sexualitatea, identitatea 
personală, interacţiunile noastre cu ceilalţi şi relaţiile de muncă. Modalitatea în care 
gândim despre noi înşine şi legăturile noastre cu ceilalţi sunt profund modificate de 
globalizare6”. În literatura de specialitate se prezintă şi distincţia trinomului 
„globalizare” (definită ca proces), „globalism” (definit ce ideologie) şi 
„globalitate” ce se referă la societatea mondială, multidimensională, policentristă, 
contingentă şi politică7. De asemenea, se vorbeşte şi despre o „grobalizare” 
(ambiţiile şi dorinţa naţiunilor, corporaţiilor, organizaţiilor de a se impune în 
diverse arii geografice) şi despre o „glocalizare” (întrepătrundere a globalului şi 
localului, cu rezultate unice în arii geografice diferite), termeni propuşi de 
sociologul George Ritzer, în cartea sa Globalizarea nimicului: cultura consumului 
şi paradoxurile abundenţei. 

Acest articol se focalizează asupra câtorva din dimensiunile globalizării, ce 
au afectat şi România, propunând în acelaşi timp şi posibile căi de rezolvare a 
efectelor procesului globalizării.  

Dimensiunile globalizării sunt: 
– dimensiunea economică: limitată, în general, la nordul SUA, Europa, sud-

estul Asiei (Japonia), adică la aşa numita „triadă”. De aceea, unii specialişti susţin 
că termenul de „triadizare” pare mai potrivit decât cel de „globalizare”; 

– dimensiunea mediului ambiant: se referă la adâncirea conflictului dintre 
civilizaţia industrială şi mediul ambiant, ducând la fenomenul încălzirii globale, 
apariţia găurii în stratul de ozon, defrişarea pădurilor etc.; 

– dimensiunea socială: extinderea reţelelor de comunicare la mare distanţă 
(chat, e-mail); 

                                                            
3 George Soros, Despre globalizare, Iaşi, Editura Polirom, 2002, p. 15. 
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– dimensiunea culturală: „americanizarea” culturii mondiale este un fapt 
incontestabil, riscând să pună în pericol culturile regionale şi locale; 

– dimensiunea politică: face referire la faptul că problemele existente la ora 
actuală pot fi rezolvate numai la nivel internaţional, respectiv global, şi de aceea 
integrarea europeană este văzută ca un răspuns de succes la provocările globalizării. 

Pentru unii „globalizarea” este ceva ce trebuie să realizăm neapărat dacă 
vrem să fim fericiţi; după alţii, sursa nefericirii noastre rezidă tocmai în 
„globalizare”. Este sigur însă, pentru toată lumea, că „globalizarea” reprezintă 
destinul implacabil spre care se îndreaptă lumea, un proces ireversibil, care ne 
afectează pe toţi în egală măsură şi în acelaşi mod”8. „După un triumf de zece ani, 
acest punct de vedere al economiei mondiale şi a societăţii, promiţănd o lume mai 
bună pentru majoritatea ţărilor şi a populaţiilor, în cazul în care economia «merge 
global», este atacat din punct de vedere ştiinţific şi politic”9.  

Înainte de ’89, cei care vorbeau la noi de globalizare se refereau la 
Schimbarea Noii Ordini Economice şi Politice Internaţionale sau la Noua Ordine 
Economică şi Politică Internaţională. Un prim înţeles al globalizării priveşte mediul 
înconjurător (ambiant). „Cele mai ameninţătoare fenomene globale de degradare a 
mediului sunt provocate de acţiunea necontrolată a societăţii umane asupra 
mediului natural. Schimbarea climei şi încălzirea globală sunt consecinţele directe 
ale intervenţiei omului, prin defrişarea nesăbuită a pădurilor. Ele duc la subţierea 
stratului de ozon, din cauza încărcării atmosferei cu diferite gaze, din care se 
remarcă dioxidul de carbon; la incapacitatea oceanelor de a mai prelua, prin 
absorbţie, gazele; la topirea calotelor glaciare polare; la ploi acide şi la poluarea 
cursurilor râurilor, din cauza deversărilor deşeurilor industriale provenite din 
arderile de combustibil fosil cu conţinut de sulf. Toate acestea conduc la poluarea 
transfrontalieră, la schimbări ale ecosistemelor şi reducerea diversităţilor acestora, 
la diminuarea fertilităţii solurilor, la migraţii şi tulburări sociale”10. Creşterea 
cantităţii de dioxid de carbon în atmosferă măreşte viteza turbionară de rotaţie a 
aerului în jurul planetei, acesta fiind efectul de seră, care mai depinde şi de 
creşterea temperaturii în atmosferă şi în sol. Oamenii de ştiinţă care studiază 
încălzirea globală au observat că această creştere a temperaturii solului este cam de 
trei ori mai mare decât a fost în ultima sută de ani, acest fapt determinând 
încălzirea atmosferei planetei deasupra solului cam cu 6˚–7˚ C, astfel că 2/3 din 
gheţarii de la cei doi poli ai Pământului se topesc, deci nivelul râurilor şi oceanelor 
creşte cu 16 metri înălţime – marginile continentelor se vor scufunda şi aceasta în 
mai puţin de 100 de ani. În plus, s-a mai observat apariţia unei găuri în stratul de 
ozon al atmosferei, care se măreşte fără a se şti de ce, dar se văd efectele. Are loc 
pătrunderea razelor ultraviolete de la soare, cu efecte negative, nocive, asupra 
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mediului, oamenilor şi animalelor. „Nu pot fi uitate distrugerile de vieţi omeneşti şi 
de bunuri, provocate de valurile uriaşe şi cu forţă devastatoare, produse de tsunami 
din Oceanul Indian – 2004; uraganul Katrina din Golful Mexic – 2005; de seismul 
din Asia de sud (Caşmir) – 2005 sau de cel din Chile şi mai recent cel din Haiti; de 
inundaţiile şi deplasările de teren din America de Sud – 2005; de inundaţiile 
devastatoare din Europa – 2005; la care se adaugă El Niño, fenomenul care 
interacţionează cu atmosfera şi hidrosfera şi care, prin încălzirea la suprafaţă a 
Oceanului Pacific, ca şi prin modificări ale climei, produce secete şi furtuni, 
precipitaţii, inundaţii şi cicloane, ploi, taifunuri şi uragane violente pe suprafeţe 
întinse şi cu intensităţi tot mai accentuate”11.  

Se ştie că astfel de fenomene de încălzire şi perioade de glaciaţiune au mai 
fost de vreo două trei ori până acum şi totuşi specia umană a supravieţuit. Măsurile 
care trebuie luate pentru a se estompa încălzirea globală sunt diminuarea cantităţii 
dioxidului de carbon şi creşterea numărului de păduri, până se ajunge la un 
echilibru, adică să nu poluăm mai mult decât „poate înghiţi pădurea”12. Aşadar, e 
inutil să încercăm să oprim acest fenomen, ceea ce trebuie să facem este să ne 
adaptăm, iar unul din mecanismele de adaptare, în funcţie de evoluţia climatică, 
este deplasarea în zone care permit supravieţuirea (deoarece frigul sau căldura nu 
vin peste tot deodată), deci timp pentru a lua măsuri există. Unii dintre noi ar trebui 
să aflăm cauzele, investind timp, bani, efort, iar alţii să acţionăm direct asupra 
efectelor (de pildă plantând copaci). „O serie de ţări mari, cum ar fi China, Rusia, 
Brazilia, Indonezia, figurează pe locuri de frunte în clasamentul ţărilor poluante. 
Numai că şi aici apar diferenţe. Brazilia şi Indonezia sunt poluante nu pentru că ar 
emite o cantitate mare de gaze cu efect de seră, ci din cauza defrişării masive, care, 
pe de o parte, reduce capacitatea planetei de a absorbi bioxidul de carbon, pe de 
alta, eliberează în atmosferă o mare cantitate de CO2, depozitat în vegetaţie şi sol. 
Ambele ţări s-au angajat să reducă ritmul despăduririlor în următorii 10 ani – 
Brazilia cu 70%, Indonezia cu 50%”13. Aceeaşi măsură ar putea să o adopte şi 
România, suplimentată de o campanie de împădurire serioasă, deoarece de la 37% 
din suprafaţa României, cât reprezenta în 1950 partea împădurită, în anii ’90, 
aceasta a scăzut la 27%, în condiţiile în care puţini sunt cei care ştiu că de fapt tot 
canalul Suez e făcut din lemn românesc, iar în prezent suprafaţa împădurită a 
României este de 23–24%. Acest mod de gândire dinamic este singurul care ne 
permite să supravieţuim ca civilizaţie.  

„Factorul economic, după cel natural, are un rol cu totul special asupra 
civilizaţiei umane, determinând schimbări radicale în toate domeniile de activitate 
umană şi, prin urmare, în condiţiile de viaţă a oamenilor”14. Un înţeles al 
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globalizării vine şi dinspre economie. „Din punct de vedere economic, 
mondializarea este un proces care relevă că activităţile realizate de anumite firme 
devin expresia (sinteza) unor operaţii economice care se desfăşoară la scară 
planetară, atât în ceea ce priveşte producţia cât şi comercializarea”15. Globalizarea 
economică se referă la creşterea interdependenţelor economice a tuturor statelor 
lumii. Interdependenţa creşte atât odată cu sursele de materii prime, cât şi cu pieţele 
de desfacere. Şi, cum nicio ţară nu e dotată cu toate cele necesare, fiecare are 
interesul să ia dintr-o parte şi să dea în schimb altceva – până la un punct te 
dezvolţi şi produci atâta cât îţi trebuie să consumi în ţara ta, mai departe te poţi 
dezvolta, dacă ai pieţe de desfacere, unde să îţi poţi vinde produsele. „Trăim într-o 
eră când, pentru prima oară, capitalismul nu cunoaşte nicio restricţie şi străbate 
lumea în căutarea locaţiilor şi mâinii de lucru ieftine şi a noilor pieţe de desfacere 
pentru produse”16. Pentru ca România să se dezvolte, ea ar avea nevoie de surse de 
materii prime, dar şi de pieţe de desfacere, în care să-şi vândă produsele. Şi, fiindcă 
noi nu dispunem de cantităţii mari de gaze, petrol, cărbune, iar cele pe care le avem 
sunt de o calitate inferioară, am fost nevoiţi să intrăm în Uniunea Europeană. 
Aceasta, deoarece, astfel, facem mai uşor rost de rezerve şi resurse de materii 
prime de pe piaţa europeană, prin intermediul ei, iar Uniunea Europeană a avut 
nevoie de o piaţă de desfacere de 22 de milioane de români şi o forţă de muncă pe 
care au găsit-o aici. „Giganţi economici şi-au externalizat producţia şi desfacerea 
(gen IBM, Coca-Cola), în căutarea unor noi pieţe de desfacere şi de noi pieţe ale 
muncii ieftine”17. „În prezent, în lume sunt peste 70 000 de companii 
multinaţionale, transnaţionale, dispunând de circa 900 000 de filiale în alte state, 
care utilizează 60 milioane de salariaţi şi realizează peste 10% din PIB global şi 1/3 
din exporturile globale. Ele acţionează în domenii diferite: comerţ şi servicii, 
industrie, tehnologie şi comunicaţii, [domeniile] financiar, bancar şi de asigurări”18. 

Fiecare societate are limba sa, iar creşterea contactelor dintre indivizi prin 
deplasări cer ca toţi să cunoaştem o singură limbă, cea mai răspândită, care este 
chineza. Însă tendinţa nu este să vorbim toţi cea mai răspândită limbă, ci limba în 
care se fac majoritatea tranzacţiilor: culturale, economice, sociale (engleza; 
franceza, în diplomaţie), deci cerinţa este să vorbim fiecare două limbi mari de 
circulaţie şi, eventual, una, două limbi mici ale comunităţii din care facem parte. 
„În prezent, în lume sunt 7 000 de limbi dialectale. Se estimează că lunar dispare 
una până la două limbi, prin lipsa de vorbitori, astfel încât numărul lor să ajungă, 
relativ curând, la 2 500, iar procesul de globalizare să restrângă numărul limbilor 
vorbite oficial, dintre care engleza pare a deveni prioritară. Se vorbeşte chiar de o 
hegemonie a limbii engleze”.  

                                                            
15 Ibidem, p. 78. 
16 George Ritzer, op. cit., p. 41.  
17  Vasile Stănescu, op. cit., p. 55. 
 18 Ibidem, p. 100. 
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Un alt aspect al globalizării se referă la uniformizarea microbiană a planetei, 
petrecută de la marile descoperiri geografice şi până acum. Planeta şi specia umană 
se comportă unitar în raport cu bolile, microbii, ca şi când ar fi o singură societate. 
Dacă pentru unele boli (cum ar fi ciuma, holera, sifilisul, bolile de plămâni),  
suntem pregătiţi, deoarece ele fac parte din istoria noastră, astfel că organismul şi-a 
dezvoltat o imunitate sau medicina le poate trata, pentru cele mai multe (SIDA, 
diferite tipuri de cancer) nu suntem. În plus, există boli care în ţările dezvoltate au 
dispărut, dar care sunt „la modă” în Africa sau în ţări slab dezvoltate. Se cunoaşte 
fenomenul „gripei aviare” sau, mai recent, al „gripei porcine”, care au făcut 
milioane de victime şi au impus restricţii de circulaţie sau măsuri suplimentare de 
protecţie a persoanelor, astfel încât să se diminueze, dacă nu chiar estompeze 
evoluţia răspândirii virusurilor. De altfel, un scenariu posibil, care ar putea opri 
fenomenul globalizării, este tocmai răspândirea unei pandemii în întreaga lume. 
„Globalizarea ar putea fi pusă în pericol, dacă rata mortalităţii ar creşte în unele ţări 
importante la câteva milioane, iar răspândirea bolii ar putea opri într-o perioadă 
mai mare de timp călătoriile în întreaga lume şi comerţul mondial”19. 

Cauzele fenomenelor globale şi gradul în care societăţile contribuie la 
apariţia, menţinerea şi dezvoltarea acestor fenomene determină contribuţia 
financiară a fiecărei societăţi la luarea măsurilor de diminuare sau încetinire a 
efectelor, deci globalizarea presupune efecte asupra economiilor, provocate de un 
fenomen care acţionează pe toată planeta.  

În 1972, la Congresul de Sociologie de la Varna, s-a propus schimbarea 
industriilor vechi, adică a acelora care foloseau florocarbon şi alte materii nocive, 
cu unele ecologice. Spre exemplu, în industria automobilistică s-a propus 
înlocuirea motorului pe benzină sau motorină cu cel electric – primele maşini cu 
motor electric s-au produs acum 50 de ani. Însă acest lucru însemna distrugerea 
fabricilor de autoturisme şi deci oprirea producţiei, ceea ce ar fi dus la pierderi 
uriaşe ale marilor producători din ţările dezvoltate, cei care deţineau aceste fabrici. 
În consecinţă, capitaliştii au făcut presiuni asupra guvernelor să nu se ceară acest 
lucru. „De altfel, o caracteristică a globalizării ar putea fi aceea că şi capitaliştii au 
devenit mult mai selectivi atunci când aleg spaţiul de amplasare a afacerii. Acest 
lucru devine clar, atunci când se evaluează activitatea în care spaţiile şi populaţia 
sunt implicate şi ce tipuri de reacţii prevăd normele de reglementare”20.  

Deoarece marea majoritate a fabricilor se află în ţările în curs de dezvoltare 
(cele care produc pentru ţările dezvoltate), ele au şi cea mai mare contribuţie în 
ceea ce priveşte poluarea, deci problema este locală. Se încearcă luarea unor măsuri 
cantitative ale poluării în fiecare ţară în parte; astfel, spre exemplu, faţă de 
Danemarca, ţară care produce 0,20% din poluarea mondială, România cauzează de 
două ori mai multă poluare, deoarece are o industrie cu tehnologie veche: poluăm 
                                                            

 19 Consiliul Naţional de Informaţii al SUA, Lumea în 2020: o schiţă a viitorului global, 
Chişinău, Editura Cartier, 2008, p. 46. 

20 Frank Moulaert, op. cit., p. 23.  
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mai mult, ni se cere să plătim, dar nu se ţine seama de faptul că SUA şi alte ţări 
dezvoltate au industrie de aproape 200 de ani, contribuţia noastră la poluarea 
mondială fiind insignifiantă. Din cauza efectelor încălzirii globale, s-a ajuns ca 
unele ţări, inclusiv România, să aibă un Minister al Mediului şi Dezvoltării 
Durabile, cu sarcina de a face strategii de dezvoltare durabilă pe 10–15, 20–25 de 
ani. Din negocierile pe care România le-a avut cu UE, ea a primit o cotă parte de 
poluare, dar pe care, de fapt, nu o produce, încât negocierile de a o vinde au început 
deja. ONU, UNESCO, Banca Mondială, NATO, nu sunt capabile să dea o soluţie 
globală în ceea ce priveşte poluarea, astfel că trebuie gândit global, dar acţionat local.  

Astăzi se discută astfel: indivizii sunt ţările şi, oricâtă capacitate intelectuală 
am avea, avem nevoie de bani pentru a investi în tehnică şi ştiinţă. Astfel, şansa 
fiecărei colectivităţi locale depinde de posibilităţile de finanţare. În funcţie de 
posibilităţile de finanţare ale diferitelor ţări, se poate ajunge la o îmbunătăţire a 
lucrurilor. Rezolvarea problemei globale depinde de seria de măsuri locale pe care 
le iau toate ţările din lume – problema e globală, dar are soluţii locale, şi aceasta, 
deoarece există piedici, obstacole locale pe care trebuie să le cunoaştem.  

Aşadar, prin globalizare „se doreşte rezolvarea marilor sfidări ale secolului 
XXI, precum reducerea decalajelor economice şi sociale, eliminarea sărăciei şi 
creşterea calităţii vieţii tuturor locuitorilor planetei noastre”21. S-a ajuns până la a 
se crea chiar o ştiinţă a globalizării: „globalizarea ca obiect al ştiinţei, al cercetării 
metodice, îşi propune recunoaşterea realului social uman, realitatea epocii, inclusiv 
realitatea ce urmează a fi creată pe baza, în primul rând, a alterităţii (...), ştiinţa 
globalizării a apărut din nevoia de a prefigura «mâinele» societăţii umane, menită 
să creeze istorie social-umană, în acord cu cadrul naţional dat, prin normalizarea 
[relaţiei] omului cu sine însuşi, cu lumea şi cu epoca, prin recrearea unui echilibru 
fertil cu natura”22. „În ultimii douăzeci de ani, cercetarea globalizării a fost lărgită 
considerabil de liberalizarea economică chineză şi indiană, de prăbuşirea Uniunii 
Sovietice şi de revoluţia mondială a tehnologiei informaţiei. Următorii 15 ani vor 
susţine creşterea economică, creşterea standardelor de viaţă mondiale şi vor adânci 
semnificativ independenţa globală. În acelaşi timp, vor zgudui profund statu-quo-ul 
de aproape pretutindeni, generând enorme convulsii economice, culturale şi, în 
consecinţă, politice”23. „România este atât un subiect, cât şi un actor al schimbărilor 
induse de globalizare. România se confruntă cu aceleaşi speranţe şi temeri legate de 
globalizare ca orice altă naţiune. Pe de o parte, factorii de decizie au ales să utilizeze 
oportunităţile oferite de procesul de globalizare, iar pe de altă parte să accelereze 
dezvoltarea şi eficientizarea economiei şi societăţii româneşti”24.  

Un lucru este cert, România, ca de altfel, fiecare ţară în parte, va trebui să se 
facă remarcată, să-şi evidenţieze identitatea şi, în acelaşi timp, să-şi păstreze 
                                                            

21 Vasile Stănescu, op. cit., p. 52. 
22 Ibidem, p. 140. 
23 Consiliul Naţional de Informaţii al SUA, op. cit., p. 41. 
24 Ion Iliescu, Integration and globalization: A Romanian View, Bucharest, The Romanian 

Cultural Foundation Publishing House, 2003, p. 163–164. 
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specificul, valorile şi tradiţiile, pentru a le putea transmite celor care vor dori să o 
descopere. „Ţările confruntate cu valul globalizării şi-au propus să-l stăpânească, 
să-l controleze, realizând că este vorba despre un proces ambivalent – care pune în 
mişcare multe lucruri, modifică, transformă, dar în folosul celui care l-a iniţiat. 
Lăsată la voia întâmplării, globalizarea putea consolida decalajul dintre lumea 
dezvoltată şi cea în curs de dezvoltare”25.  

Ceea ce România va trebui să ştie să facă este să convertească noul proces, 
să-l ia în stăpânire, să-l folosească şi, dacă se poate, să-l subsumeze propriilor ei 
interese. Indiferent de efectele globalizării, fie că sunt catalogate mai mult 
dăunătoare sau mai mult benefice, un lucru este cert: „ţările care au experimentat în 
mod efectiv globalizarea stăpânesc mai bine noul proces, sunt mai apte, mai 
pregătite să acţioneze într-o lume globalizată”26. 
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