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We have to point out that there is neither a generally accepted nor a definitive 
definition of the globalization. The reason is that the globalization includes a series of 
complex and dynamic processes acting in different areas of a society. It can be a 
phenomenon, an ideology, a strategy or altogether. Nevertheless this “phenomenon” is 
surprising by it’s ability to comprehend all the components of the global social system - 
politics, economy, military, financial, technological, social, religious, ecological subsystems – 
adapting them and reaching finally to the “integration at global level of the financial 
markets, state-nations and technologies, in the framework of an unprecedented capitalist free 
market”.[1] 
 

 

I. Introducere  

 
Tema pe care am ales-o este un subiect incitant şi cu ajutorul bibliografiei 

avută la dispoziţie voi încerca în paginile care urmează, să fac o scurtă 
investigaţie în profunzimea teoriilor şi predicţiilor mai mult sau mai puţin 
verosimile care se vehiculează despre globalizare şi efectele acesteia în sfera 
relaţiilor internaţionale. 

Pentru aceasta voi încerca să prezint mai întâi conceptul de globalizare, aşa 
cum este acesta prezentat de diferiţi teoreticieni în domeniu. Trebuie spus că nu 
există o definiţie a globalizării într-o formă universal acceptată şi probabil nici 
definitivă. Motivul rezidă în faptul că globalizarea include o multitudine de 
procese complexe cu o dinamică variabilă atingând domenii diverse ale unei 
societăţi. Ea poate fi un fenomen, o ideologie, o strategie, sau toate la un loc. 

Globalizarea este un proces, sau un set de procese, care întruchipează o 
transformare în organizarea spaţială a relaţiilor şi tranzacţiilor sociale – analizate 
în termenii extensiunii, intensităţii, velocităţii şi impactului lor – generând 
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fluxuri şi reţele transcontinentale sau inter-regionale de activitate, interacţiune şi 
exercitare a puterii. [2] 

Mai prozaic spus, globalizarea deschide spaţiul naţional pentru fluxul de 
persoane, bunuri, capital, tehnologie, informaţie, determinând, sub auspicii 
politice şi economice, stabilirea de legături între diferitele paliere (orizontale şi 
verticale) de organizare a societăţii. Globalizarea descrie schimbările în societăţi 
şi în economia mondială care rezultă din comerţul internaţional extrem de 
crescut şi din schimburi culturale. Descrie creşterea comerţului şi a investiţiilor 
datorită căderii barierelor şi interdependenţei dintre state. Ea poate fi măsurată 
prin compararea datelor statistice oferite de ultimele decenii: de la valoarea 
capitalului străin investit, densitatea reţelelor comerciale, numărul de corporaţii 
multinaţionale, organizaţii neguvernamentale internaţionale şi organizaţii 
guvernamentale, până la cheltuielile din domeniul militar, multinaţionalitatea 
eşafodajelor militar-industriale şi diversificarea actorilor implicaţi în comerţul 
cu armament.  

Globalizarea are un caracter universal în sensul că a ajuns să afecteze 
structura tuturor componentelor sistemului social global – subsistemul politic, 
economic, militar, social, religios, ecologic etc. Din această perspectivă putem 
vorbi şi despre o specializare a globalizării, adică de globalizare politică, 
militară, socială, financiară, tehnologică, ecologică şi nu în ultimul rând, 
economică. În context economic este foarte des întâlnită referirea aproape 
exclusivă la efectele comerţului şi în particular la liberalizarea comerţului sau la 
liberul schimb. 

Relaţiile Internaţionale reprezintă un domeniu academic, o ramură a 
ştiinţelor politice, care studiază relaţiile dintre actorii statali din cadrul 
sistemului internaţional şi interacţiunile lor cu actori non-statali (organizaţii 
interguvernamentale, organizaţii nonguvernamentale, corporaţii internaţionale 
etc.). Acest domeniu de studiu este unul interdisciplinar, cele mai importante 
contribuţii provenind din sfera ştiinţelor politice, economie, geopolitică, studiile 
de securitate, istorie, filozofie, drept, studii culturale (studii de arie). Principalele 
domenii de cercetare înrudite domeniului relaţiilor internaţionale sunt: economia 
politică internaţională, politica externă, studiile de securitate şi cercetările asupra 
păcii. 

Termenul de relaţii internaţionale se referă la totalitatea interacţiunilor din 
cadrul sistemului internaţional şi la domeniul de studiu care le cercetează. O 
structură a sistemului internaţional, imaginată de Immanuel Wallerstein, este cea 
a cercurilor concentrice, ce au în centru statele puternic militarizate şi 
industrializate, urmate de un nivel intermediar al statelor industrializate aflate în 
declin sau al celor slab industrializate aflate în ascensiune, pentru a fi încheiat de 
statele cercului periferic, state cu reale dificultăţi economice, cu capacităţi 
militare foarte reduse, care nu pot emite pretenţii pe scena internaţională.  
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II. Globalizarea şi efectele acesteia în sfera relaţiilor internaţionale 
 

Pentru a putea vorbi despre globalizare şi efectele acesteia în sfera 
relaţiilor internaţionale consider că cea mai simplă modalitate este de a prezenta 
mai întâi efectele globalizării asupra principalului actor din sistemul 
internaţional şi anume statul-naţiune. Din perspectiva doctrinară realistă, nu i-a 
fost recunoscută calitatea de actor al relaţiilor internaţională decât statului 
suveran, dinamica societăţii contemporane aruncând însă în desuetudine această 
delimitare şi recunoscând importanţa evident crescândă şi altor entităţi, fie ele 
statale, fie organizaţiilor guvernamentale internaţionale sau non-guvernamentale 
internaţionale şi nu numai.  

Pentru moment este dificil să vorbim cu oarecare certitudine despre 
efectele de lungă durată ale procesului de globalizare asupra comunităţii 
internaţionale.  Globalizarea comportă şi noi provocări. Multe pericole au un 
caracter regional sau chiar planetar: catastrofele ecologice şi tehnologice, 
criminalitatea transnaţională, terorismul internaţional etc. Intensificarea 
procesului de globalizare prezintă şi unele pericole pentru economiile naţionale. 
În acelaşi timp, din cauza distribuirii neuniforme a avantajelor globalizării, 
aspectele negative ale acestui proces se vor răsfrânge în special asupra ţărilor în 
curs de dezvoltare, astfel încât acestea ar putea rămâne departe de progres sau 
chiar în afara lui. 

Creşterea interdependenţei în relaţiile internaţionale generată de 
globalizare aduce şi noi aspecte ale noţiunii de “securitate naţională şi 
internaţională” Creşte numărul factorilor externi care influenţează funcţionarea 
stabilă a societăţii. Starea securităţii internaţionale influenţează din ce în ce mai 
mult posibilitatea de garantare a securităţii naţionale. De aceea, menţinerea 
stabilităţii la nivel global, acordarea asistenţei în crearea unor astfel de 
mecanisme internaţionale ce ar asigura o dezvoltare durabilă şi echilibrată, va 
deveni o prioritate şi una din principalele probleme pentru comunităţile 
regionale. 

Problemele contemporane sunt deosebit de complexe, iar caracterul global 
al acestora devine tot mai evident. Rapiditatea transformărilor din mediul 
internaţional actual, multitudinea de situaţii noi apărute sau caracterul deja 
cronic al unora impun cu necesitate soluţionări exprese într-un timp limitat, 
rezolvări care adeseori se împotmolesc în mecanismul decizional greoi de la 
nivel naţional sau intră în impas datorită conflictelor de interese existente în mod 
inevitabil în cadrul unei organizaţii internaţionale.  

Evoluţia procesului de globalizare şi antrenarea în cadrul acestuia a 
tuturor aspectelor vieţii contemporane au determinat dezbateri care au urmărit şi 
concluzii cu referire la implicaţiile pentru puterea şi guvernarea statelor. În urma 
acestor confruntări au luat naştere trei şcoli de interpretare a rolului şi a locului 
statului în ansamblul vieţii globale [3].  
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Teza hiperglobalistă (Kenichi Ohmae, Martin Albrow, Walter Wriston) 
înţelege globalizarea şi o analizează din perspectivă economică. Logica 
economică este aceea care structurează organizarea şi dezvoltarea societăţii. 
Primordiale sunt piaţa globală unică în care competiţia globală este principiul 
coordonator. Reţelele de producţie, comerţ şi finanţe cunosc o evoluţie 
superioară internaţionalizării, în sensul că ele devin transnaţionale – adică au 
capacitatea de a străpunge graniţe naţionale, incluzând teritorii şi economii 
naţionale, trecând astfel peste voinţa guvernelor naţionale. Dispariţia statului 
este inevitabilă ca urmare a organizării globale a economiei, a apariţiei 
instituţiilor de guvernare globală, a hibridizării culturilor şi a contopirii lor într-
un summum de valori universal acceptate. Apare o nouă ierarhie în rândul 
actorilor internaţionali, culminând cu primordialitatea absolută a corporaţiilor 
multinaţionale, ceea ce presupune şi o reconfigurare fundamentală a cadrului 
acţiunii umane şi o creare a unei civilizaţii globale. Toţi aceşti factori, ar duce, 
în accepţiunea hiperglobalistă, la dispariţia statului-naţiune.  

În ceea ce mă priveşte, apreciez că această teorie este exagerată deşi 
globalizarea economică nu poate fi negată. Hiperglobaliştii uită că statul dispune 
încă de un mijloc eficient încă, de soluţionare a conflictelor şi de eliminare a 
provocărilor: forţa armată care-şi raportează existenţa şi utilitatea la un anumit 
teritoriu, aflat sub o guvernare naţională.  

Teoria sceptică înţelege globalizarea ca un fenomen exclusiv economic, 
care susţinând primatul occidental în afacerile mondiale nu face decât să 
adâncească discrepanţa dintre bogaţi şi săraci, ajungându-se la o marginalizare 
economică accentuată a multor state din Lumea a III-a. Globalizarea este mai 
degrabă o regionalizare (blocuri comerciale) fără ca între aceste două procese să 
existe complementaritate. Forţele internaţionalizării depind ele însele de puterea 
de reglementare a guvernelor naţionale pentru a asigura continuarea liberalizării 
economice. În ceea ce priveşte o presupusă civilizaţie globală, din contră, lumea 
se fragmentează în blocuri civilizaţionale şi enclave culturale şi etnice (după 
cum apreciază Samuel Huntington).[4] Concluzia care se desprinde este că 
internaţionalizarea depinde de acordul şi de sprijinul statului.  

Scepticii tind să minimalizeze interdependenţa inevitabilă, maximizând, 
în schimb, diferenţele dintre politica internă şi cea externă. Este importantă 
voinţa politică a statului de a participa la procesul de internaţionalizare, dar 
acesta nu acţionează întotdeauna singur, iar voinţa poate fi înfrântă de diversele 
conjuncturi de pe plan internaţional în faţa cărora statul este forţat să cedeze. 

Dependenţa faţă de celelalte ţări a crescut, deci şi conjunctura 
internaţională determină tot mai mult conjunctura naţională, prin simplul fapt că 
exporturile reprezintă o parte tot mai importantă a producţiei. Astfel, o recesiune 
în ţara unui partener comercial va avea repercusiuni inevitabile. În acest sens, 
toate ţările suportă constrângeri din exterior. Amploarea acestora depinde de 
gradul de deschidere al ţării respective [5].  
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Teoria transformativistă (Ankie Hoogvelt, Michael Sandel, John Ruggie) 
consideră globalizarea contemporană ca fiind un proces nou, multidimensional, 
neavând precedent în istorie datorită caracterului tot mai difuz astăzi al 
distincţiei dintre intern şi internaţional, dintre afaceri interne şi afaceri 
internaţionale. Lumea continuă să fie divizată pe baza relaţiilor de putere, 
elementul de noutate fiind gradul puternic de interdependenţă în care distanţa 
geografică dispare. 

 Suveranitatea, teritorialitatea şi puterea statală cunosc noi accepţiuni, 
statul aflându-se într-o competiţie constructivă cu diverse forme de organizare 
transnaţională şi internaţională. Structura socială globală este concepută ca un 
aranjament de trei cercuri concentrice, fiecare întretăind graniţele naţionale şi 
reprezentând elitele, pe cei mulţumiţi şi pe cei marginalizaţi. Astfel, se 
recunoaşte necesitatea unei forţe conducătoare şi coordonatoare care se află 
deasupra celorlalte două lumi: a celor pentru care globalizarea înseamnă mai 
degrabă avantaje şi progres şi a celor pentru care globalizarea se distinge cu 
precădere prin dezavantaje şi sărăcie.  

Susţinând că globalizarea transformă sau reconstituie puterea şi 
autoritatea guvernelor naţionale, transformativiştii resping atât retorica 
hiperglobalistă a sfârşitului suveranităţii statului-naţiune, cât şi convingerea 
scepticilor că nimic nu s-a schimbat în structura şi în organizarea puterii statale. 
Globalizarea este asociată nu numai cu un nou statut privind suveranitatea 
statului, ci şi cu apariţia unor actori non-statali şi non-teritoriali de organizare 
politică şi economică la nivel global. Provocările la adresa supremaţiei statului-
naţiune determină o adaptare a formei şi a funcţiilor statului. Aşadar, teoria 
transformativistă pune în evidenţă nivelul de interconectare globală fără 
precedent istoric, în care:  

– globalizarea devine interesată de toate domeniile existenţei;  
– puterea guvernelor naţionale nu dispare, dar este aşezată pe principii noi, 

fiind reconstituită şi reconstruită;  
– forţele motrice sunt cele specifice modernităţii;  
– comunităţile sociale, inclusiv cele politice, se reordonează, ajungându-se 

la o nouă arhitectură a ordinii mondiale; 
– globalizarea este astfel înţeleasă ca o reaşezare a relaţiilor interregionale şi 

a acţiunii la distanţă (decizia luată într-un colţ al lumii prezintă consecinţe 
deosebite pentru statele aflate într-o zonă total opusă geografic);  

– integrarea şi fragmentarea globală există;  
În concluzie, globalizarea acţionează asupra puterii statale şi asupra celei 
politice mondiale, transformându-le. 

 "Reducerea rolului statului, depinde deci mai puţin de globalizare, cât de 
locul naţiunii pe care îl reprezintă, în ierarhia mondială. Pentru toate acele state 
naţiune care nu sunt "campionii" globalizării, globalizarea nu lasă decât două 
opţiuni, aceea suveranistă sau o strategie de" închidere" faţă de exterior, 
promovată de unii, dar care n-ar putea fi decât un "drum cu sens unic" către 
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dezastru, sau regruparea în ansamble regionale de o mărime suficientă pentru a 
le face vizibile şi apăra interesele, de a dezvolta sinergii şi a regăsi un spaţiu 
veritabil de suveranitate şi o putere de negociere." [6]  

Evoluţia comunităţii umane în perioada ce a urmat celui de-al Doilea 
Război Mondial a adus profunde transformări în plan politic, economic şi social, 
ceea ce a determinat apariţia unor entităţi non-statale care şi-au revendicat rolul 
şi locul în procesul decizional şi de transformare structurală la nivel 
internaţional. Acceptăm drept actori pe scena mondială, în afara statelor şi 
organizaţiile guvernamentale, organizaţiile neguvernamentale, corporaţiile 
multinaţionale, mişcările religioase şi politice transnaţionale şi indivizii. 
Precizăm că actorii recunoscuţi de relaţiile internaţionale nu coincid cu 
subiectele de drept internaţional public; cu toate acestea, acţiunea lor nu trebuie 
să se desfăşoare în afara cadrului legal instituit pe plan internaţional şi anume 
cadrul creat de state în cadrul organizaţiilor internaţionale.  

Statul doreşte să supravieţuiască, existenţa lui fiind încă necesară, chiar şi 
numai pentru faptul că poate asigura un sentiment de identitate locuitorilor săi. 
Acţionând în cadrul organizaţiilor internaţionale, statul nu-şi poate înstrăina 
suveranitatea, nici liber, nici constrâns, pentru că astfel s-ar înstrăina ca entitate 
autonomă. Vorbim, în schimb, de o cedare/delegare de anumite atribute, proces 
conceput în cadrul anumitor limite. Elitele politice din întreaga lume vor să 
cunoască permanent adevărata stare de fapt legată de poziţia statelor lor în 
rândul actorilor globali sau regionali.  

Practica instituţională susţine existenţa unor argumente care justifică 
necesitatea unor noi aranjamente în lumina organizării proceselor globale şi 
regionale, a centrelor de decizie politică în curs de evoluţie, precum Uniunea 
Europeană şi a cererilor politice pentru noi forme de deliberare politică, 
soluţionare politică, soluţionarea conflictelor şi transparenţa în procesul 
decizional internaţional. La fel, asocierea globalizării cu universalismul produce 
efecte întrucât globalul nu este sinonim cu universalul. Interconectarea globală 
nu este resimţita de toate popoarele sau naţiunile. 

Din aceasta perspectivă, apreciez ca trebuie adusă o nota importantă de 
precauţie în discuţia asupra politicii şi guvernării globale şi a regimurilor 
internaţionale în relaţia acestora cu statele şi ordinea mondială, asupra 
următoarelor aspecte: 
– Suveranitatea unui stat-naţiune este subminată doar atunci când este înlocuită 

de forme ,,superioare”, independente, deteritorializate sau funcţionale ale 
autorităţii, care reduc baza decizională justificată într-un cadru naţional. 
Suveranitatea naţionala implica ideea de îndreptăţire de a conduce un 
teritoriu limitat de graniţe şi de autoritate politică în interiorul unei 
comunităţi, care are dreptul de a determina cadrul de reguli, reglementari şi 
politici de a guverna pe baza acestora. 

– Globalizarea politicii nu înseamnă ca statul-naţiune a dispărut, că identitatea 
naţionala şi suveranitatea s-au dezvoltat sau autonomia statului a fost drastic 
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limitată. În acest context, instituţionalizarea politicii globale şi a guvernării 
globale nu mai este restrânsă la internaţionalizarea activităţilor statului şi ale 
guvernului. 
În aproape fiecare sferă a activităţilor sociale, de la economic la cultural, s-a 

înregistrat o instituţionalizare semnificativă a relaţiilor şi reţelelor 
transnaţionale, adică a acelor relaţii şi activităţi care întretaie graniţele teritoriale 
naţionale. Au apărut noi forme organizaţionale, transnaţionale, organizând 
oamenii şi coordonând resurse, informaţii şi locuri de putere socială peste 
graniţele naţionale, pentru scopuri politice, culturale, economice, tehnologice 
sau sociale.  

În cadrul Uniunii Europene suveranitatea statelor şi identitatea naţionala 
sunt clar divizate, astfel că, orice concepţie a suveranităţii care susţine 
indivizibilitatea, nelimitarea, exclusivitatea şi perpetuarea formei de putere 
publică – concretizată în statul individual – este depăşita. 

Ca urmare, cum a observat de altfel şi Curtea Europeana de Justiţie, prin 
,,crearea unei comunităţi pe o durată nelimitată, cu instituţii şi personalitate 
proprii şi mai ales, cu puteri reale care provin dintr-o limitare a suveranităţii sau 
dintr-un transfer de putere dinspre state spre Comunitate”, statele membre ale 
Uniunii Europene nu mai reprezintă centrii unici de putere în cadrul graniţelor 
proprii. 

La sfârşitul celui de al doilea mileniu, comunităţile şi civilizaţiile politice 
nu mai pot fi caracterizate doar ca ,,lumi izolate”, acestea fiind implicate în 
structuri complexe de forţe, relaţii şi mişcări suprapuse. 

 
III. Concluzii 

 
Impactul globalizării asupra identităţii naţionale şi a statelor-naţiune 

sugerează o serie de determinări asupra identităţii naţionale  prin faptul că: 
– Puterea politică efectivă nu mai poate fi asociată guvernelor naţionale, 

aceasta fiind împărţita de diverse forţe şi agenţii la nivel naţional, regional şi 
internaţional. 

– Comunitatea politică nu mai poate fi localizată la nivelul graniţelor unui stat-
naţiune, ceea ce are impact asupra identităţii naţionale. 

– Câteva din cele mai importante forţe şi procese care determină natura 
şanselor de viaţă în interiorul şi între comunităţile politice, se află acum 
dincolo de limita statelor-naţiune individuale. 

– Existenţa unor arii şi regiuni semnificative marcate de loialităţi întrepătrunse, 
interpretări conflictuale ale drepturilor şi îndatoririlor, structuri legale şi de 
autoritate, interconectate care atacă noţiunea de suveranitate, identitate 
naţională etc. Funcţionarea în sisteme regionale şi globale tot mai complexe 
afectează autonomia şi suveranitatea statelor. 
Distincţiile între afacerile interne şi internaţionale, problemele politicii 

interne şi externe, preocupările statelor-naţiune legate de suveranitate, 
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identitatea naţionala şi consideraţiile internaţionale în domeniu nu mai sunt atât 
de clare. De fapt, în toate sferele majore ale politicii, angrenarea comunităţilor 
politice naţionale în fluxurile şi procesele regionale şi globale le implică într-o 
coordonare transfrontalieră intensivă. 

Consideram ca globalizarea politicii contemporane şi raporturile şi 
identitatea naţionala modifică baza ordinii mondiale prin reconstituirea formelor 
tradiţionale de stat suveran şi prin reordonarea relaţiilor politice internaţionale. 

Aceste procese transformative nu sunt inevitabile din punct de vedere 
istoric şi nici nu sunt complet sigure. Ca rezultat, ordinea mondială 
contemporană este mai bine percepută ca o ordine complexă, contestată şi 
interconectată, în care sistemul interstatal este tot mai înrădăcinat în reţele 
politice, regionale şi globale. 
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