
Jurnalul Economic 

 

Anul VI, nr. 11-12  Iulie 2003 
 

101  

 

�/%�-$,(&�"#$%&#(-0'((�
�

��������	
���������	��()�	�

�������������������	�

�

?�����������
� ��� ��������� �
�� �� ���� 	���� ���������� ���
�	�
�� ������� +��
�	���� � ���������
� �
��
����������� ����������������������������������������������
����������������
��
��������
�����
����
�������������� ��������������������������
����
���
����������

!��� ������� ������������
 � ���
�
����
��� ����������
� � �
���
����
��������
� �� ���������
 �
�
���
����
��� ����� � ������������
� �� �
�
�� � �
��	����
� ����
����� � ������� � ������� �����
�
�� �
��	�
��������	�
���

 

 

Fenomenele care marcheaz� evolu�ia 
economiei mondiale în ultimele decenii stau 
sub semnul globaliz�rii, ale 
interdependen�elor �i interac�iunii. Orice s-ar 
întâmpla, în orice col� al lumii, are efecte 
mai mult sau mai pu�in ample asupra întregii 
economii mondiale. 

Procesul globaliz�rii este de dat� relativ 
recent�. El s-a manifestat mai ales dup� al 
doilea r�zboi mondial �i a cunoscut o 
dezvoltare spectaculoas� mai ales dup� anii 
80, odat� cu globalizarea pie�elor financiare. 
Zonele cele mai „expuse” globaliz�rii au 
cunoscut cele mai înalte cre�teri. Între 1987 
�i 1997, ponderea în P.N.B. mondial a 
Americii Latine a crescut de la 4,1% la 
5,5%, pentru Asia (f�r� Japonia), de la 8,8% 
la 12,5%, în timp ce pentru Africa (zona cel 
mai pu�in atins� de „virusul”globaliz�rii) 
aceast� pondere a sc�zut de la 2,4% la 1,9%. 
Eficien�a finan��rii private în pocesul de 
globalizare este, de asemenea, demonstrat� 
de fapte: investi�iile în ��rile emergente au 
crescut de la 13 miliarde dolari pe an între 
1981 �i 1989 la o medie de 84 miliarde pe an 
între 1990 �i 1999. În ceea ce prive�te Asia, 
dezvoltarea nu este un mit, ci o realitate. 
Durata medie a vie�ii în Coreea de Sud, 
Thailanda �i Malaiezia este acum de 68 de 

ani, fa�� de 57 în anii ‘70. În aceea�i 
perioad�, rata de alfabetizare a crescut de la 
83% la 91% în aceste ��ri. 

Viteza deosebit� cu care globalizarea a 
cuprins întreaga lume i-a f�cut pe unii 
speciali�ti s� aprecieze c� „... tr�im 
transform�ri profunde care vor rearanja 
politica �i economia secolului urm�tor. Nu 
vor mai fi economii na�ionale, atunci când 
acest proces va fi încheiat. Tot ceea ce va 
mai r�mâne în cadrul unor grani�e vor fi 
oamenii, care vor compune na�iunile...”1. Cu 
alte cuvinte, tot ceea ce �ine de activitatea 
economic� va apar�ine unei economii 
globale, în care na�ionalul va fi foarte greu 
de identificat. În opinia aceluia�i specialist, 
bun�starea oamenilor va depinde de 
succesul marilor corpora�ii �i nu de succesul 
fiec�rei na�iuni. 

Rolul statului, în contextul globaliz�rii, tinde 
s� se minimizeze. Dac�, pân� acum câteva 
decenii, el reprezenta principalul actor al 
rela�iilor economice interna�ionale, 

                                                 
1 Robert Reich – „The Work of Nations”, în Mark 
Lewis, Robert Fitzgerald, Charles Harvey „The 
growth of nations. Culture, competitiveness and the 
problem of globalization”, Bristol Academic Press, 
1996, p. 11 
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regulatorul activit��ii economice na�ionale, 
se apreciaz� c� statul a pierdut ast�zi acest 
rol în favoarea companiilor transna�ionale.  

Cu toate acestea, exist� �i opinii2 conform 
c�rora institu�iile politice ale statului r�mân 
principala for�� în modelarea economiei 
mondiale. Economia mondial� este ast�zi tot 
mai politizat�, interdependen�ele dintre ��ri 
sunt tot mai mari, nu numai în plan 
economic, ci �i politic. Efectele balan�elor 
de pl��i, ale ratelor de schimb �i ale 
celorlalte aspecte economice sunt resim�ite 
în economia mondial� �i prin prisma 
implica�iilor lor politice.  

Statele na�ionale opereaz� la nivel 
interna�ional pe diferite stadii de putere, 
concurând pentru o pozi�ie mai bun� în 
comer�ul interna�ional, atragerea de investi�ii 
str�ine, cre�terea competitivit��ii, toate 
acestea cu scopul maximiz�rii bun�st�rii 
sociale3. 

În afar� de acestea, globalizarea ridic� �i 
multe alte controverse. Volatilitatea ridicat� 
a variabilelor pie�ei (rate de schimb, rate ale 
dobânzii, cursul titlurilor) este o consecin�� 
a globaliz�rii. Liberalizarea pie�elor (80% 
din pie�ele emergente au o total� 
convertibilitate a monedei, fa�� de 37% în 
1987) concomitent cu men�inerea unor rate 
fixe de convertibilitate au încurajat 

                                                 
2 Peter Dicken – „Global shift. The 
internationalization of economic activity”, second 
edition, Paul Chapman Publishing Ltd., 1992, p.121 

 
3 Pozi�ia competitiv� a unei economii na�ionale este 
construit� pe competituivitatea firmelor care opereaz� 
în cadrul grani�elor na�ionale. În sens larg, ea 
reprezint� o expresie a dinamismului firmelor 
na�ionale, a capacit��ii lor de a investi �i de a inova, 
atât prin resurse proprii cât �i prin asimilarea 
tehnologiilor adecvate. În viziunea lui M. Porter, 
avantajul competitiv este creat �i sus�inut printr-un 
proces care se localizeaz� la nivelul unei economii 
na�ionale. Diferen�ele între structura economic�, 
valori, cultur�, istorie etc. contribuie puternic la 
succesul competi�ional.În timp ce globalizarea 
competi�iei ar putea conduce la ideea c� na�iunea este 
mai pu�in important�, se pare c� lucrurile nu stau 
tocmai a�a (vezi �i Peter Dicken, OP. CIT., p.125) 

specula�iile, care au condus în cele din urm� 
la declan�area unor adev�rate crize (vezi 
criza din Asia ). Alte neajunsuri ale 
procesului de globalizare a finan�elor le 
reprezint� deficitele conturilor curente, care 
în ultima decad� au crescut, îngreunând �i 
mai mult îndatorarea extern�, peste 
capacitatea de finan�are a acesteia de la 
b�nci sau institu�ii multilaterale. Decalajul 
între nevoile de finan�are pe termen lung �i 
resursele disponibile a început s� fie acoperit 
de fondurile volatile pe termen scurt. Dup� 
1992, pie�ele emergente au devenit puternic 
dependente de pie�ele de export, mai ales ca 
urmare a politicilor monetare �i bugetare. 

Pân� la globalizarea finan�elor, principalele 
probleme ce trebuiau avute în vedere erau de 
natur� macroeconomic�: infla�ie, buget, 
comer� exterior. Dup� anii ‘80, 
dezechilibrele ce trebuie gestionate sunt de 
natur� microeconomic� �i privesc4: 

� înt�rirea sectorului financiar, 

� evitarea excesului de ofert� financiar�, 
care poate conduce la opera�iuni speculative 
de anvergur�, 

� înt�rirea sistemului companiilor private,  

� evitarea dezechilibrului reformelor 
structurale, în sensul c� o deschidere brusc� 
c�tre extrior poate conduce la un puternic 
deficit al balan�ei de pl��i, 

� modelul asiatic de dezvoltare, în special 
neajunsurile sale.  

De altfel, speciali�tii5 consider� criza din 
Asia �i o criz� a modelului asiatic de 
dezvoltare, de fapt a modelului japonez de 
dezvoltare, considerat cel mai bun pân� 
acum �i anume dezvoltarea industrial� 
orientat� c�tre export. 

Originea globaliz�rii. Chiar înainte de 
Christos, negustorii fenicienii �i grecii aveau 
reprezentan�i dincolo de grani�ele ��rii lor 

                                                 
4 X X X – „The merits and demerits of globalization 
and the future of the Asia” , JETRO International 
Symposium, Tokyo, februarie 1999, p.13 
5 Idem, p.14 
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pentru a vinde sau cump�ra m�rfuri. 
Expansiunea roman� a dus cu sine 
r�spândirea tehnicilor, produselor �i a altor 
simboluri materializate, care se p�streaz� �i 
ast�zi. 

În 1600, compania britanic� a Indiilor de Est 
�i-a stabilit sucursale în toat� Asia. Cam în 
aceea�i perioad�, companiile daneze �i-au 
deschis �i ele sucursale în Asia. 

Succesele repurtate dincolo de grani�ele 
propriei ��ri, curiozitatea �i dorin�a de a face 
afaceri în toat� lumea, chiar �i e�ecurile, au 
contribuit la men�inerea vie a interesului 
pentru pia�a extern�. 

Dup� 1800, tot mai multe firme sunt 
angrenate în derularea la scar� interna�ional� 
a afacerilor lor. Prima firm� de succes 
american� pe pia�a extern� a fost Singer 
Sewing Machine, care a construit o fabric� 
în Sco�ia în 1868. În mai pu�in de dou�zeci 
de ani, Singer a devenit o firm� 
binecunoscut� în lume, cu fabrici în mai 
multe ��ri. Alte firme americane au urmat 
exemplul interna�ionaliz�rii, iar în 1914, cel 
pu�in 37 de companii americane 
deschiseser� unit��i de produc�ie în dou� sau 
mai multe ��ri. Pân� la primul r�zboi 
mondial, multe companii, mai ales 
americane, î�i deschiseser� por�ile c�tre 
pia�a interna�ional�. Compania Ford avea 
unit��i de asamblare în 14 ��ri, General 
Motors �i Chrysler au urmat-o. În anii ’20, 
toate trei companiile de�ineau dimensiuni 
impresionante ale activit��ii lor dincolo de 
grani��. Tot atunci, toate ma�inile vândute în 
Japonia erau fabricate în Statele Unite �i 
asamblate în Japonia. Tot în aceea�i 
perioad�, un alt mare investitor american, 
General Electric, avea unit��i productive în 
Europa, America Latin� �i Asia. Firmele 
americane erau în aceea perioad� de departe 
cei mai mari investitori ai lumii. Dar �i 
firmele europene î�i îndreptau aten�ia tot mai 
mult c�tre pia�a mondial�. Friedrich Bayer 
�i-a construit fabrici în Rusia, Belgia �i 
Fran�a, iar ast�zi este una dintre cele mai 
mari companii de produse chimice din lume. 

A�a cum se poate observa, aten�ia asupra 
exteriorului a fost o preocupare permanent� 
a omului, înc� din cele mai vechi timpuri. 
Cu toate acestea procesul de globalizare 
începe s� se defineasc� mai concret dup� cel 
de-al doilea r�zboi mondial, prin 
participan�ii s�i. În opinia unor speciali�ti6, 
acest proces poate fi analizat pe cele patru 
faze ale sale, dup� cum urmeaz�: 

- faza I: al doilea r�zboi mondial – 1955. În 
aceast� faz� întâlnim doi actori �i anume 
firma �i partenerii s�i (consumatori, 
furnizori, parteneri în societ��i mixte etc.). 
Mediul extrern era relativ u�or de 
determinat, fiind în mare m�sur� constituit �i 
influen�at doar de firm� �i partenerii s�i 
imedia�i. Este perioada de dominare absolut� 
a americanilor în domeniul tehnologiei, 
ma�inilor, produselor de larg consum �i 
managementului, cu exporturi americane în 
cre�tere continu� �i apoi, ca urmare a 
în�spririi barierelor vamale, cu investi�ii 
directe. 

Multe din actualele ��ri în dezvoltare nu-�i 
cuceriser� înc� independen�a, iar legisla�ia 
privind investi�iile str�ine era în faza de 
formare. Acest lucru s-a tradus într-o 
libertate de mi�care foarte mare din partea 
marilor firme, care ac�ionau într-un spa�iu 
pu�in îngr�dit. Din punct de vedere al 
personalului, firmele multina�ionale preferau 
personal specializat (mai ales pentru 
func�iile importante) din �ara de origine. 

- faza a II-a: 1955 – 1970. Este stadiul cu 
trei actori. Al�turi de firme �i filialele lor 
apar guvernele ��rilor gazd�. Firmele devin 
din ce în ce mai mari, cu o produc�ie global� 
integrat�. ��rile în dezvoltare î�i cuceresc 
rând pe rând independen�a politic� �i devin 
din ce în ce mai preocupate de suveranitatea 
lor, sensibil amenin�at� de corpora�iile 
gigant. În acest scop sunt elaborate politici 

                                                 
6 Betty Jane Punnett – „Experience International 
Business and management”, second edition, 
Wadsworth Publishing Company, Belmont, 
California, 1994, p.6-9 
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referitoare la investi�iile str�ine directe care 
s� apere interesele statului na�ional. Rela�iile 
dintre firme �i statele na�ionale devin tot mai 
complexe �i tot mai importante în deciziile 
firmelor. 

Pe de alt� parte, ��rile europene �i Japonia s-
au ref�cut din punct de vedere economic, iar 
companiile din aceste ��ri devin tot mai 
puternice. Pentru companiile americane 
aceast� prezen�� în spa�iul economic 
interna�ional înseamn� o concuren�� din ce 
în ce mai puternic�, mai ales pentru faptul c� 
aduc noi viziuni atât în ceea ce prive�te 
managementul, dar �i în cea ce prive�te 
formarea personalului, tehnologii etc. 

- faza a III-a: 1970 – 1980. Un alt actor 
apare pe scena afacerilor interna�ionale, 
guvernul ��rilor de origine. Dac� în celelalte 
faze rela�iile dintre marile firme devenite 
transna�ionale �i guvernele ��rilor de origine 
erau cât se poate de convergente, în acest 
stadiu încep s� apar� contradic�iile, ca 
urmare a recunoa�terii faptului c� 
interna�ionalizarea firmelor are efecte 
negative in �ara de origine asupra �omajului, 
comer�ului, etc. Mediul economic 
interna�ional devine tot mai complex, iar 
companiile transna�ionale încep s� evalueze 
implica�iile activit��ii lor asupra diferitelor 
componente ale acestuia, precum �i 
implica�iile asupra propriilor afaceri. Ca o 
consecin�� a complexit��ii rela�iilor ce s-au 
n�scut între companiile transna�ionale, ��rile 
de origine �i ��rile gazd�, la nivelul 
comunit��ii interna�ionale au fost ini�iate 
demersuri menite s� formeze un cod de 
conduit� unanim acceptat de c�tre p�r�ile 
implicate, cu scopul de reglementa 
divergen�ele tot mai accentuate dintre cei 
implica�i.  

- faza a IV-a: dup� 1980. Acest stadiu este 
considerat un stadiu multifactor. Aceasta �i 
datorit� faptului c� al�turi de companiile 
transan�ionale, constituien�ii s�i, guvernele 
��rilor gazd� �i al ��rilor de origine au ap�rut 
o serie de al�i participan�i, cum ar fi 
grupurile religioase, etnice, agen�ii 
interna�ionale �i altele care reclam� aten�ie 

din partea marilor firme7. Fiecare participant 
în acest stadiu a câ�tigat în experien�� �i �i-a 
îmbun�t��it tehnicile de abordare a mediului 
interna�ional. Companiile transna�ionale 
provin ast�zi nu doar din ��rile dezvoltate, ci 
�i din ��ri în dezvoltare, ceea ce 
demonstreaz� o dat� în plus atât 
perspectivele pe care le ofer� pia�a 
interna�ional�, dar �i amenin��rile pe care le 
ascunde. Poate c� fenomenul cel mai 
marcant al acestui sfâr�it de mileniu l-a 
constituit c�derea comunismului în Europa 
Central� �i de Est, care a adus atât 
oportunit��i noi în mediul afacerilor 
interna�ionale, cât �i riscuri noi. 

Ca urmare, globalizarea implic� 
interna�ionalizarea schimburilor comerciale, 
a produc�iei �i, în ultimele decenii, a pie�elor 
de capital. 

Interna�ionalizarea produc�iei este 
considerat� inima procesului de globalizare. 
În cadrul procesului de interna�ionalizare a 
produc�iei, de fapt de globalizare a 
procesului de produc�ie, corpora�iile 
transna�ionale reprezint� elementul esen�ial. 
Peste 500 000 de filiale, apar�inând celor 
peste 60 000 de corpora�ii formeaz� un 
univers care implic� atât rela�ii pe baz� de 
transferuri de capital cât �i a�a numitele non-
equity relations, respectiv rela�ii care nu 
implic� transferuri de capital. Dimensiunea 
procesului de globalizare la nivelul 
produc�iei este reflectat� de amploarea 
procesului de transan�ionalizare a economiei 
mondiale. Primele 100 de companii 
transan�ionale nefinanciare de�in active în 
str�in�tate în valoare de 1,8 trilioane USD, 
vând produse în str�in�tate care valoreaz� 

                                                 
7 Pare de neimaginat pentru perioada de acum 30 de 
ani ca o firm� ca Pireli s� fie atacat� vehement de 
c�tre Biserica Catolic� în urma reclamei pe care 
juc�torul de fotbal Ronaldo a f�cut-o produselor 
Pirelli, pe motiv c� ea atac� simbolurile sfinte (era 
vorba de un spot în care Ronaldo imita Statuia lui Isus 
Christos din Rio de Janeiro). Incidentul a fost aplanat 
doar în urma scuzelor pe care Ronaldo personal �i le-a 
cerut în fa�a Sanctit��ii Sale, Papa Ioan Paul al II-lea 
(�i a unei  importante contribu�ii financiare, dup� cum 
adaug� gurile rele). 
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2,1 trilioane USD, au un personal în 
str�in�tate de peste 6 milioane persoane, �i 
toate acestea la nivelul anului 19978!  

Produc�ia interna�ional� are mai multe 
dimensiuni. Principalele sale caracteristici 
globale pot fi rezumate astfel9: 

� valoarea produc�iei realizate de 
societ��ile transna�ionale (societ��i-mam� �i 
filiale) reprezint� un sfert din produsul 
global mondial, din care o treime se 
realizeaz� în ��rile gazd�. Vânz�rile filialelor 
pe pie�ele interne �i interna�ionale 
reprezentau în jur de 11 trilioane de USD, 
comparativ cu cele 7 trilioame USD ale 
exporturilor mondiale în acela�i an (1997). 
Din punct de vedere al structurii produc�iei 
mondiale, în ��rile dezvoltate domin� 
produc�ia de servicii, în timp ce în ��rile în 
dezvoltare domin� produc�ia de bunuri. De 
altfel, orientarea investi�iilor directe la nivel 
mondial reflect� schimb�rile survenite în 
structura economiei mondiale precum �i 
dinamica deosebit� a sectorului ter�iar în 
toate categoriile de ��ri; 

� fluxurile tehnologice joac� un rol 
deosebit de important în procesul de 
globalizare al produc�iei. Tehnologia se 
export� prin produsele pe care o 
încorporeaz� (m�surat� prin valoarea 
exporturilor c�tre filiale)  direct, ca urmare a 
în�elegerilor contractuale (m�surat� prin 
valoarea pl��ilor �i încas�rilor generate de 
acestea) sau prin intermediul programelor de 
training (m�surat� prin costul resurselor 
antrenate în aceste procese). Un indicator 
care reflect� de asemenea transferul de 
tehnologie îl reprezint� royalty-urile �i 
taxele din contractele de licen��, care au 
cunoscut o important� cre�tere dup� 1980. 
Fluxurile de tehnologie reprezint� motorul 
globaliz�rii produc�iei, iar în ��rile 
dezvoltate continu� s� de�in� monopolul 
tehnologic, esen�ial în lupta pentru p�strarea 
competitivit��ii la mivel intern �i 

                                                 
8 XXX – „World Investment Report 1999”, UNCTD, 
New York, Geneva, 1999, p.6 – 31 
9 Ibidem 

interna�ional. De altfel, din punct de vedere 
al încas�rilor din royalty �i taxe de licen��, 
��rile dezvoltate de�in peste 98%. 

� În strâns� l�g�tur� cu fluxurile 
tehnologice, cercetarea dezvoltarea 
constituie secretul succesului în procesul de 
globalizare. Activitatea de cercetare 
dezvoltare continu�, îns�, s� se deruleze la 
nivelul companiei mam�, adic� în ��rile de 
origine, iar filialele cheltuiesc mult mai 
pu�in în activitatea de cercetare dezvoltare 
decât firmele mam�. Acest lucru este de 
natur� a face din procesul de globalizare o 
„cale” de p�strare a decalajelor ce exist� 
între ��rile de origine (marea lor majoritate 
��ri dezvoltate) �i ��rile gazd� în dezvoltare. 

� Comer�ul interna�ional, în calitate de 
component� a procesului de globalizare, este 
stimulat de produc�ia global�, ca urmare a 
schimburilor comerciale pe care le 
genereaz� societ��ile transna�ionale. Se 
poate aprecia c� globalizarea procesului de 
produc�ie este o consecin�� �i a piedicilor 
ridicate în calea comer�ului interna�ional, în 
sensul c� firmele �i-au transferat produc�ia 
în ��rile cu restric�ii în calea schimburilor 
interna�ionale. Comer�ul interna�ional este 
ast�zi de departe dominat de societ��ile 
transna�ionale, apreciindu-se c� ele 
deruleaz� peste dou� treimi din schimburile 
comerciale inetrna�ionale, iar comer�ul intra-
firm� de�ine cam o treime. 

� Globalizarea produc�iei genereaz� 
oportunit��i de angajare, ceea ce constituie 
un aspect pozitiv pentru economia ��rilor 
gazd�, mai ales atunci când este vorba de 
��ri care se confrunt� cu grave probleme ale 
�omajului. 

În strâns� leg�tur� cu interna�ionalizarea 
produc�iei, un alt factor al globaliz�rii îl 
reprezint� comer�ul interna�ional. A�a cum 
am ar�tat, comer�ul interna�ional, ca cel mai 
vechi flux al circuitului mondial a fost 
devansat de produc�ia global�. �i comer�ul 
interna�ional este puternic dominat de 
companiile transna�ionale, cum am precizat. 
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Institu�ionalizarea comer�ului interna�ional 
dup� cel de-al doilea R�zboi Mondial a avut 
drept consecin�� principal� reducerea 
tarifelor, în special la produsele 
manufacturate, ceea ce a permis ��rilor în 
dezvoltare s� câ�tige noi �i noi pie�e. 
Valorificarea oportunit��ilor oferite prin 
prisma globaliz�rii s-a constituit într-un 
factor dinamizator al comer�ului 
interna�ional. Ritmul mediu anual de 
cre�tere al exporturilor interna�ionale a fost 
în perioada 1990 – 1995 de 6% pe 
ansamblul economiei mondiale, iar cel al 
importurilor de 6,5%. Cele mai ridicate 
ritmuri le-au înregistrat ��rile în dezvoltare, 
ceea ce demonstreaz� o evolu�ie ascendent� 
a pozi�iei lor în comer�ul interna�ional.  

Cu toate acestea, evolu�ia comer�ului 
interna�ional în ultimii ani a fost marcat� de 
crizele care au avut loc în diferite regiuni ale 
lumii. Procesul globaliz�rii a demonstrat o 
dat� în plus c� interdependen�ele dintre state 
sunt mai strânse ca oricând �i c� nimeni nu 
este invulnerabil în fa�a  fenomenelor 
negative care afecteaz� o regiune sau alta. În 
ceea ce prive�te termenii schimbului, se 
constat� o înr�ut��ire a acestora, mai ales 
pentru ��rile africane, ceea ce reflect� o 
adâncire a decalajului dintre aceste ��ri �i 
cele dezvoltate.  

De�i liberalizarea comer�ului interna�ional, 
în special prin prisma acordurilor negociate 
în cadrul Rundei Uruguay, este un fapt de 
necontestat, aceasta nu a condus întotdeauna 
la accelerarea dezvolt�rii în ��rile mai pu�in 
avansate. Produsele de interes la exportul 
��rilor în dezvoltare continu� s� se confrunte 
cu bariere la intrarea în ��rile dezvoltate. 
Este vorba în special de produsele agricole 
�i cele textile. Se apreciaz� c� în comer�ul cu 
produsele textile, restric�iile cantitative 
existente la exportul ��rilor în dezvoltare, 
rezultate din acorduri nu vor fi înl�turate 
înainte de anul 2005. Dificult��ile resim�ite 
ca urmare a restric�ion�rii comer�ului cu 
aceste produse, se reflect� negativ asupra 
unor aspecte deosebit de sensibile ale 
economiei acestor ��ri. Accesul greu al 

produselor agricole pe pie�ele ��rilor 
dezvoltate influen�eaz� negativ agricultura 
acestor ��ri, care este �i a�a pu�in 
performant�. De cealalt� parte, sectorul 
textilelor �i confec�iilor absoarbe for�� de 
munc� necalificat� �i în mare parte 
feminin�, care este excedentar� în aceste 
��ri. 

Sunt �i alte aspecte care îndrept��esc ��rile în 
dezvoltare s� considere c� sistemul 
comercial actual nu sus�ine întotdeauna în 
mod real dezvoltarea acestora. Ele se refer�  
la maniera în care sunt implementate 
m�surile sanitare �i costurile de certificare, 
cre�terea utiliz�rii abuzive a m�surilor 
antidumping în acele domenii în care ��rile 
în dezvoltare au reu�it s� penetreze pie�ele 
��rilor dezvoltate, gradul mult mai înaintat 
de liberalizare a comer�ului �i serviciilor 
pentru acele sectoare de inters pentru ��rile 
dezvoltate comparativ cu cele de inters ale 
��rilor în dezvoltare, dificult��ile înregistrate 
de ��rile în dezvoltare în exercitarea 
drepturilor lor în cadrul O.M.C., etc. 

O alt� component� a globaliz�rii o constituie 
interna�ionalizarea fluxurilor financiare 
interna�ionale. Momentul esen�ial al 
începutului globaliz�rii pie�elor financiare l-
a constituit trecerea la cursurile flotante �i 
deschiderea pie�elor financiare. Ast�zi, 
fluxurile financiare interna�ionale sunt cele 
mai dinamice. Conform datelor publicate de 
PNUD10, între 1980 �i 1995, fluxul de 
investi�ii str�ine directe a crescut de patru 
ori, iar exporturile de bunuri �i servicii, de 
1,5 ori (considerând anul 1980=1). Mai mult 
de 1,5 trilioane USD sunt schimba�i  pe 
pie�ele valutare interna�ionale în fiecare zi. 
Cu toate acestea, volatilitatea financiar� se 
dovede�te unul din riscurile majore ale 
globaliz�rii pie�elor financiare, afectând 
toate ��rile lumii,chiar dac� actorii principali 
sunt ��rile dezvoltate . Acest lucru a fost 
demonstrat de efectele pe care le-a avut 

                                                 
10 XXX – „Human Development Report 
1999”,UNDP, New York, 1999, p.15 
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asupra întregii economii mondiale criza din 
Asia. 

Dar poate c� mai mult decât orice, revolu�ia 
informa�ional� a fost cea care a dat aripi noi 
procesului de globalizare. A�a cum remarca 
un reporter al televiziunii franceze, acum 
zece ani nu se vorbea de Internet �i foarte 
pu�ini aveau telefon mobil. Ast�zi ni se pare 
imposibil� via�a f�r� aceste dou� 
instrumente care ne pot conecta în câteva 
secunde cu oricine de pe glob. PNUD 
aprecia c� la mijlocul anului 1998 erau peste 
140 milioane de utilizatori Internet �i se 
a�teapt� ca în anul 2002 s� fie peste 900 
milioane. Sc�derea costurilor tehnologiilor 
informa�ionale �i continua perfec�ionare a 
instrumentelor comunica�ionale sunt 
elemente care contribuie din plin la 
accelerarea globaliz�rii.  

Dincolo de aceste aspecte succint prezentate, 
legate de procesul globaliz�rii privit mai ales 
prin prisma implica�iilor societ��ilor 
transna�ionale, interesante sunt �i opiniile 
care v�d în acest fenomen ireversibil o serie 
de pericole, care, dac�  sunt ignorate pot 
avea un efect total contrar procesului de 
dezvoltare. Marginalizarea ��rilor s�race nu 
mai reprezint� o amenin�are, ci o realitate, 
care dac� va persista nu va face altceva 
decât s� adânceasc� tot mai mult decalajul 
dintre boga�i �i s�raci. Ponderea Africii în 
exporturile mondiale este în continu� 
sc�dere din anii ’70, precum �i a investi�iilor 
str�ine directe orientate c�tre aceast� 
regiune. Nici ��rile latino-americane nu 
înregistreaz� cre�teri spectaculoase, dup� 
unele aprecieri, ponderea lor în produsul 
global mondial crescând nesemnificativ.  

��rile cu foarte pu�ine beneficii de pe urma 
globaliz�rii, cum ar fi ��ri ca Madagascar, 
Niger, Venezuela. Acestea devin din ce în ce 
mai izolate, cu toate c� multe dintre ele 
p�reau puternic integrate în economia 
mondial�. Aceste ��ri resimt sc�derea 
pre�urilor produselor primare – majoritare în 
exporturile lor. Consecin�ele globaliz�rii 
pentru aceste ��ri sunt o cre�tere foarte slab� 

a exporturilor �i o atractivitate aproape nul� 
pentru investitorii str�ini. 

Cu toate progresele înregistrate, inegalit��ile 
dintre ��ri sporesc. Decalajul dintre 
veniturile realizate de cincimea cea mai 
bogat� a globului �i cincimea cea mai s�rac� 
era de 74 la 1 în 1997, de la 60 la 1 în 1990 
�i 30 la 1 în 1960. În anii ’90, cea mai 
bogat� cincime a lumii de�inea, comparativ 
cu cea mai s�rac� cincime a lumii: 

� 86% din P.I.B. mondial, fa�� de 
1%  

� 82% din pie�ele mondiale de 
export, fa�� de 1%, 

� 68% din investi�iile str�ine 
directe, fa�� de 1%, 

� 74% din liniile mondiale 
telefonice, principalul mijloc de comunica�ie 
de azi, fa�� de 1,5%. 

Ultimele decenii au demonstrat aceast� 
tendin�� de concentrare a avu�iei la nivelul 
unor ��ri, corpora�ii �i persoane: 

� ��rile membre OCDE, cu 19% 
din popula�ia globului, de�in 71% din 
comer�ul mondial cu bunuri �i servicii, 58% 
din volumul total de investi�ii str�ine directe 
�i 91% din totalul utilizatorilor de internet, 

� cei mai boga�i 200 de oameni ai 
globului,  �i-au v�zut crescând averea mai 
mult decât de dou� ori în ultimii patru ani, la 
mai mult de 1 000 de miliarde USD. 
Activele primilor trei miliardari sunt mai 
mari decât PIB-urile celor mai s�race ��ri ale 
lumii �i ale celor 600 de milioane de 
locuitori ai lor, 

� valurile recente de achizi�ii �i 
fuziuni concentreaz� puterea industrial� la 
nivelul unor megacorpora�ii, cu riscul 
erod�rii concuren�ei. Primele 10 corpora�ii 
în domeniul pesticidelor controleaz� 85% 
din pia��, cu 31 miliarde USD, iar primele 
10 din domeniul comunica�iilor, 86% din 
pia��, cu 62 miliarde USD, 

� în 1993, 10 ��ri de�ineau 84% din 
cheltuielile mondiale în domeniul cercet�rii-
dezvolt�rii. 
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Dincolo de aceste aspecte, fenomenul 
globaliz�rii este unul contemporan nou�. Ne 
modeleaz� atitudinile, a�a cum noi îi putem 

influen�a evolu�ia. R�mâne la latitudinea 
noastr� �i la îndemâna propriei inteligen�e s� 
nu-l sc�p�m de sub control.


