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In the article are examined various aspects of assuring national sovereignty in context 

of globalization; is analyzed the concept of globalization as a process of world economic 
integration; influence of this process on the national sovereignty of states as a very topical 
problem in contemporary world. 

Omenirea se află astăzi la un stadiu nou de dezvoltare istorică – globalizarea. 
Există diferite aprecieri ale acestui proces de dezvoltare a economiei mondiale. Unii, 
de pildă, apreciază globalizarea ca expresie a mondializării societăţii informaţionale; 
alţii – ca liberalizare, generalizată la scară mondială, a circulaţiei mărfurilor şi 
factorilor de producţie, creând în final o piaţă unică pe întreg globul pământesc; o a 
treia categorie vede în globalizare o nouă formă de imperialism, de natură tehno-
logică şi economico-financiară, având la timonă capitalul american; în fine, între 
aprecieri întâlnim şi părerea că globalizarea ar reprezenta un nou stadiu al dezvol-
tării istorice a capitalismului în care adâncirea interdependenţelor internaţionale cere 
integrarea ţărilor pe plan regional, continental şi mondial [1, p.10].  

În opinia secretarului general al vestitului „Club de la Roma”, Bertrand 
Schneider, „globalizarea constituie o tendinţă care se manifestă în economia 
mondială, tendinţă accelerată de dezvoltarea societăţii informaţionale în care ne 
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aflăm în prezent”. Apreciind că informatizarea societăţii este o transformare mult 
mai amplă şi profundă, globalizarea fiind doar un aspect al ei, „acest aspect, scrie el, 
alături de multe altele, ridică mari semne de întrebare în legătură cu capacitatea 
statului de a guverna şi rolul pe care acesta trebuie să-l joace în noua societate 
omenească”. Autorul ridică problema statului naţional, deoarece „globalizarea 
presupune existanţa unei interdependenţe atât de strânse între statele naţionale, încât 
nimeni nu mai poate şti cu precizie câtă „libertate de mişcare” mai au în realitate 
guvernele naţionale, mai cu seamă în ceea ce priveşte problemele economice, 
fluxurile de capital (care utilizează din plin informaţia computerizată) şi ratele de 
schimb valutar care eludează controlul băncilor centrale”. Globalizarea, scrie 
autorul, „trebuie înţeleasă ca extindere rapidă, la scară mondială, a interacţiunilor 
dintre activităţile omeneşti. Această interdependenţă, tot mai strânsă; nu ţine cont de 
nici un fel de graniţe, nici de timp, nici de spaţiu” [6].  

Ca să discutăm globalizarea ca fenomen şi cum influenţează ea suveranitatea 
naţională, ne vom referi succint la definirea conceptului de globalizare. În ultimele 
decenii se duce un dialog mondial în jurul globalizării, există o multitudine de şcoli 
diferite, lucrări publicate în acest domeniu. Aici ne vom referi doar la concepţia 
globalizării în viziunea diferitelor ognanizaţii internaţionale şi a unor autori. 

În rapoartele sale, ca atare, toate organizaţiile internaţionale consacră globalizării 
analize de mare amploare. De exemplu, concepţia „Clubului de la Roma”: 
globalizarea – reprezintă interdependenţă între ţări la scară mondială, fără 
frontiere naţionale. Concepţia FMI: globalizarea – deschide pieţele lumii şi 
formarea unei pieţe mondiale unice. Aprecierea procesului globalizării de către 
unele organizaţii ale ONU: conceptul PNUD: globalizarea „cu faţă umană”, pentru 
oameni, nu pentru profit; concepţia UNCTAD: globalizarea – produs al 
liberalizării. Globalizarea are, în principal, trei piloni: a) comerţul; b) investiţiile 
directe şi c) fluxurile financiare; în viziunea UNESCU: globalizarea – reprezintă un 
proces de mondializare [Citate după 1, p.10-20].  

Diferite opinii a multor autori din lume cu privire la concepţia globalizare sunt 
analizate de către Nicolae Belli [1, p.20-49]. Iată arecierile conţinutului conceptului 
globalizării formulate de către unii autori: David Korten (SUA – în lucrarea sa 
„Corporations Rule the World (1995) (în traducere românească: Corporaţiile 
conduc lumea). Raport asupra marii finanţe internaţionale: FMI, Banca Mondială, 
BERD, PHARE, GT”) ajunge la concluzia că globalizarea economică este în mare 
parte o versiune modernă a fenomenului imperialist şi are aproximativ aceleaşi 
efecte; J.K.Galbrait (cunoscutul economist nord-american) în genere respinge 
termenul globalizare, dar nu şi globalizarea ca atare în care vede un alt conţinut. 
Spre deosebire de alţi „globalişti”, el concepe globalizarea ca rezultat al 
internaţionalizării vieţii economice naţionale şi al formării unei economii 
mondiale integrale; Antonie Ayoub (cunoscutul economist canadian), în locul 
globalizării el foloseşte termenul de mondializare care are o istorie veche. El susţine, 
„mondializarea nu este, în fond, decât o nouă denumire a unui vechi concept 
care, pur şi simplu, este „liberul-schimb”; Chris Mulheart şi Howard Vane 
(vestiţi economişti englezi) apreciază: globalizarea – economie internaţională sau 
economie globală?; Jacques Percebois (economist francez, director al unui impor-
tant centru european de cercetări ştiinţifice), de asemenea, preferă termenul mon-



 

dializare. El consideră mondializarea ca reţea transnaţională de decizie; „Mon-
dializarea poate fi definită ca procesul care, într-un context de interna-
ţionalizare crescândă a activităţilor, conduce la punerea în funcţiune de reţele 
transnaţionale de decizie în domeniile motoare ale creşterii, cum sunt: informa-
ţia, cercetarea–dezvoltarea, finanţele, tehnologiile de vârf”. Harold Jame 
(cunoscut profesor la Princeton University din SUA) concepe globalizarea ca un 
proces integrator transnaţional sub presiunea căruia statul-naţiune se dizolvă; 
Shahid Yusuf (specialist cu înalte responsabilităţi în cadrul Băncii Mondiale): 
consideră că „peisajul dezvoltării în secolul XXI va fi modelat de globalizare şi 
localizare”. Astfel, dacă globalizarea reprezintă, după autor, procesul de „integra-
re a ţărilor cu restul lumii” şi se manifestă, deci, ca forţă unificatoare pe plan mon-
dial, localizarea constituie tendinţa „grupurilor locale, spre mai multă autonomie”, 
sugerând astfel o acţiune internă a ţărilor spre descentralizare. Conceptul globali-
zării este definit de autor prin două componente esenţiale: comerţul internaţional şi 
investiţiile externe directe, ele fiind însoţite de fenomene specifice fiecăruia. 

Vestitul economist român Nicolae Belli, caracterizând globalizarea ca transfor-
mare istorică, scrie că „asemenea marilor transformări istorice care deschid căi noi 
spre viitor oamenirii, şi globalizarea este însoţită de schimbări tulburătoare în toate 
formele de existenţă ale societăţii umene. În opinia autorului, există cel puţin patru 
împrejurări majore care-i justifică importanţa istorică. Prima împrejurare: globali-
zarea reprezintă un adevărat asalt asupra statului-naţional. A doua, globalizarea 
cere crearea unei noi ordini economice şi politice mondiale. A treia, globalizarea 
angajează, în mersul său, toate ţările lumii, indiferent de mărimea, nivelul şi 
profilul dezvoltării lor economice şi politice; ea devine, aşadar, o problemă univer-
sală. În fine, a patra, împrejurare: globalizarea, prefigurând o nouă realitate 
istorică, aduce în câmpul vieţei social–economice şi al experienţei istorice un nou 
sistem de valori. Destinct de cel creat de era industrială a dezvoltării societăţii 
umane, acest nou sistem de valori pune în discuţie nu numai conceptul de stat-
naţiune, suveranitate naţională şi frontiere naţionalşe, ci şi numeroase alte concepte, 
care au făcut epocă în teoria economică. Autorul se referă concret la conceptul clasic 
de industrializare şi complex economic naţional, la conceptul de creştere economică 
şi raportul dintre naţional şi internaţional în procesul dezvoltării şi la raportul dintre 
ţări, la ierhia factorilor de producţie şi la producţia de scală etc. [1, p.7]. 

În gândirea şi acţiunea umană contemporană despre globalizare, soarta suvera-
nităţii naţionale apare ca o problemă nu a unui viitor îndepărtat, ce urmează a se 
declanşa nu se ştie când, ci a unuia care există deja în prezent. Actualitatea sa este 
firescă, ea derivând în mod necesar din logica relaţiilor cauzate care leagă viitorul de 
prezent în orice proces de dezvoltare social-economică. Dacă este adevărat că viitorul 
suveranităţii statelor în cadrul globalizării începe astăzi, atunci tot adevărat este şi faptul 
că acest viitor capătă o importanţă decisivă în strategiile naţionale de dezvoltare 
socioeconomică a ţărilor. După cum subliniază N.Belli: „Ne referim la trecut nu pentru a 
rămâne cantonaţi în el, ci pentru a-i descoperi cauzalităţile, factorii şi condiţiile care 
explică şi cerinţele faţă de viitorul suveranităţii în cadrul globalizării” [3, p.5]. 

Viitorul suveranităţii naţionale devine o problemă universală, pentru că anga-
jează viitorul nu a uneia sau a câtorva, ci a tuturor peste 217 state şi teritorii naţionale 
independente existente astăzi în lume (rapoartele Băncii Mondiale înregistrează 162 de 



 

economii naţionale cu peste un milion de locuitori şi alte 55 sub un milion de 
locuitori) [7]. Din cele 217 state şi teritorii naţionale: a) 170 sunt state noi, apărute 
după 1945, ca urmare a destrămării sistemelor coloniale; b) 27 de state tot noi, formate 
după 1989, prin destrămarea imperiului sovietic, a Jugoslaviei şi Cehoslovaciei; c) 
restul de 20 state sunt cele mai vechi, cu mai multe secole de existenţă [3, p.6]. 

Actualmente statele naţionalre formează un adevărat mozaic, înşirate între 
statele minuscule, abia zărite pe harta geografică a lumii, şi state gigantice, de 
dimensiuni continentale. După datele Băncii Mondiale, în anul 2000, existau 33 de 
unităţi cu un teritoriu naţional sub 1000 km2. În schimb, la polul opus, se situează 
ţările-mamut ca: Rusia, cu un teritoriu naţional de 17075 mii km2 (de 2,86 ori mai 
mare decât Europa), urmată de Canada, SUA şi China, toate cu teritorii între 9598 şi 
9971 mii km2, apoi de Brazilia şi Australia, cu 8547 mii km2 şi respectiv 7741 mii 
km2 etc. Si sub aspect demografic, diversitatea numerică este enormă: China cu 
1.262 şi India cu 1.016 milioane de locuitori la polul maxim, în timp ce la polul opus 
se află: San-Marino cu 27 de mii de locuitori, Licchtenstein şi Monaco, fiecare cu 
câte 32 de mii de locuitori; 19 ţări au o populaţie sub 100 mii de locuitori [7]. 

Ca putere economică, reţinem, la polul superior, SUA cu Venitul Naţional Brut 
(VNB) de 9.602 miliarde $ în 2000, revenindu-i nu mai puţin de 30,7% din VNB 
mondial, urmată de Japonia cu 14,4% din indicatorul mondial; Germania cu 6,6% 
din acelaşi indicator etc. [7]. Peste jumătate din economia mondială – 52% din VNB 
mondial – aparţine acestor trei ţări. Dacă le adăugăm şi pe celelalte trei ţări mari 
europene: Anglia, Franţa şi Italia, ponderea celor şase state în VNB mondial se 
ridică la 64,7% în anul 2000. Deci, subliniează N.Belli, stăpânii acestei lumi nu sunt 
cei mulţi, ci cei puţini, dar bogaţi. La polul opus se află ministate cu sub 200 
milioane de dolari VNB [3, p.7].  

Datele bugetelor militare demonstrează, de asemenea, că pe primul loc se 
situează SUA cu 396 miliarde dolari. Dintr-un total de cheltuieli militare de 778 
miliarde dilari, 51% reprezintă efortul financiar doar al SUA şi 382 miliarde dolari 
(49% din total) aparţin celorlalte ţări (tab.1). 

Tabelul 1 
Bugetele militare ale principaleleor ţări 

(miliarde dolari SUA)  
Ţări Buget Ţări Buget Ţări  Buget 
Total mondial, din care:      
1. SUA 396 7. Franţa 25 13. Irak 9 
2. Rusia 60 8. Germania 21 14. Israel 9 
3. China 42 9. Brazilia 17 15. Taiwan 8 
4. Japonia 40 10. India 16 16. Canada 7 
5. Marea Britanie 34 11. Italia 15 17. Spania 6 
6. Arabia Saudită 27 12. Coreea de Sud 11 18. Restul de 9 ţări 36 
Sursa: Thierry Meissan.11 septembrie 2001, cumplita minciună. Ed.Antet. –Bucureşti, 2002, p.129. 

 
Diferenţa dintre aceste bugete militare ale ţărilor reflectă, de fapt, o diferenţă 

similară şi în ceea ce priveşte puterea lor militară. Din aceste date nu este greu să 
observăm că SUA dispun de o putere militară mai mare decât cea a tuturor celorlalte 
ţări ale lumii! [3, p.7]. 



 

Numărul mare de state existente astăzi în lume şi diferenţierea lor puternică atât 
ca mărime a teritoriului şi populaţiei, cât mai ales ca putere economică şi militară, 
devine în mod necesar premisa unei mari diversităţi a intereselor naţionale şi, 
implicit, a poziţiei lor faţă de globalizare şi viitorul suveranităţii naţionale. Întrucât 
raportul dintre globalizare şi suveranitatea naţională se reduce în fond la 
liberalizarea pe scară planetară a accesului capitalului financiar internaţional la 
resursele naturale şi pieţele naţionale ale ţărilor, este firesc ca, faţă de această cerinţă 
a globalitzării, diferite ţări, reflectându-şi interesele naţionale, să aibă păreri şi 
poziţii diferite, uneori chiar opuse. 

Întrucât există o adevărată avalanţă de publicaţii – cărţi, articole, studii, rapoarte 
etc. – despre globalizare, este firesc ca şi relaţia sa cu suveranitatea naţională a 
statelor să facă obiectul a numeroase observaţii şi comentarii. Studiind această 
problemă, Nicolae Belli redă părerea unui număr mare de cercetători, specialişti, a 
unor foşti conducători de state şi de mari organizaţii economico-financiare mondiale 
cu privire la viitorul suveranităţii naţionale în cadrul globalizării. Vom reda, pe 
scurt, câteva dintre aceste păreri [3, p.9-12].  

Margaret Thatcher: reducerea suveranităţii naţionale nu are nici o şansă. În 
abordarea acestei probleme, ea porneşte de la două premise: a) esenţa secolului XX 
a fost destrămarea imperiilor (german, austro-ungar, otoman, britanic, francez, 
olandez, belgian, spaniol, portughez şi ultimul cel sovietic) şi formarea în locul lor a 
187 de state–naţiuni (+15 din imperiul ex-sovietic); b) au mai rămas doar două 
imperii: China şi Uniunea Europeană. Uniunea Europeană reuşeşte să reducă 
suveranitatea parlamentară şi să abolească domnia legii. Noua configuraţie nu are 
nici o şansă de izbândă. La modă este statul-naţiune, loialitatea faţă de statul-naţiune 
în colaborare cu celelalte pentru o piaţă comună (Nathan Gardels, Schimbarea 
ordinii globale. Editura Antet. –Bucureşti, p. 97-98). 

În concepţia lui M.Gorbaciov, identitatea naţională este problema cea mai 
acută a lumii contemporane. Problema are rădăcini adânci şi ea va continua să fie 
o problemă. Pe de altă parte, asistăm, – susţine el, la globalizarea economiei. Dar 
globalizarea nu trebuie să fie ca un tăvălug care să creeze uniformitate totală în lume 
fără să ţină seama de diversitatea culturilor! De asemenea, trebuie să găsim, în 
cadrul ONU şi al sistemelor regionale un mecanism politic care să armonizeze cele 
două tendinţe. Aceasta este chestiunea numărul unu la ordinea zilei pretutindeni 
(Nathan Gardels. Op. cit., p.104). 

Jean Monnet: naţiunile suverane nu mai sunt cadrul suficient pentru 
rezolvarea problemelor prezentului. „Noi nu putem să ne oprim când în jurul 
nostru lumea întreagă este în mişcare... Naţiunile suverane ale trecutului nu mai sunt 
cadrul în care se pot rezolva problemele prezentului, iar Comunitatea Europeană 
însăşi nu este o etapă spre formele de organizare a lumii de mâine” (George 
Bethoin: Mondialisation et pouvoirpolitique en Europe. În volumul: Europe, Hier - 
Aujourd'hui - Demain, Ed. Economica. -Paris, 2001, p.123). 

Zugman Bauman: statele sunt nevoite să renunţe voluntar la hălci întregi 
de suveranitate. Schimbările profunde produse în mecanismele de ordonare a 
relaţiilor internaţionale au afectat profund statul şi suveranitatea naţională. „Toate 
cele trei picioare ale „trepiedului suveranităţii” au fost ireparabil rupte. Autocon-
trolul militar, economic şi cultural al statului, adică autoguvernarea, a încetat să mai 



 

fie o perspectivă viabilă... Statele au fost nevoite să încheie alianţe şi să renunţe 
voluntar la hălci întregi de suveranitate”. „Paradoxal, nu triumful, ci moartea 
suveranităţii statelor a făcut ca ideea de statalitate să devină atât de populară” 
(Globalizare şi efectele ei sociale. Editura Antet. – Bucureşti, 2002, p.64-65).  

O sinteză a diferitor conceptii despre viitorul suveranităţii naţionale în cadrul 
globalizării, în opinia lui Nicolae Belli, conduce la evidenţierea a cel puţin trei 
orientări mai clare [3, p.12-13].  
• Una dintre acestea apreciază că suveranitatea nu este afectată de globalizare. Ea 

formează curentul suveraniştilor şi grupează pe acei responsabili guvernamentali 
şi specialişti în relaţiile internaţionale care văd posibilă participarea statelor la 
globalizare nu încălcând, ci respectând şi folosind în acest scop potenţialele 
stimulative ale suveranităţii naţionale. 

• O altă orientare creditează teza că participarea statelor la globalizare afectează doar 
parţial suveranitatea lor naţională. Protagoniştii acestei orientări susţin că în urma 
globalizării, ţările creează instituţiilor coordonotoare ale acestia doar unele 
prerogative ale suveranităţii, rămânând netransferate cele legate de teritoriu, de 
populaţie şi de legitimare a instituţiilor internaţionale ca reprezentanţi împuterniciţi 
de statele naţionale. Cedările, în acest caz, sunt un fel de ciupituri ale suveranităţii 
naţionale care se fac pe bază de reciprocitate între state. Ceea ce perde individual din 
suveranitate fiecare ţară, ea câştigă în calitate de membru al sistemului internaţional. 

• În fine, cea de a treia orientare grupează atacurile tari asupra suveranităţii. Purtătorii 
de cuvânt ai acestei orientări, numiţi antisuveranişti, susţin că globalizarea inaugu-
rează o perioadă istorică nouă, postmodernă, că suveranitatea naţională, fiind o 
creaţie a perioadei anterioare, aparţine altei epoci, deci este depăşită istoric, 
menţinerea ei frânând mersul globalizării. La timpuri noi trebuie şi instituţii noi. 
Cine are dreptate? E greu de spus. Fiecare părere are drept la existenţă. De 

exemplu, Nicolae Belli porneşte de la două adevăruri, a căror recunoaştere reprezintă, 
totodată, şi criterii de apreciere a fenomenului. În primul rând, este vorba de existenţa 
globalizării: ea reprezintă un proces istoric obiectiv necesar, cu caracter transformator, 
de anvergură mondială, care cuprinde toate ţările şi toate laturile existenţei lor 
naţionale şi internaţionale. În al doilea rând, este faptul că cine recunoaşte şi acceptă 
acest prim–adevăr nu poate să nu accepte şi concluzia sa logică, anume, că procesul 
globalizării, în ansamblul transformărilor pe care le generează, atrage după sine, în 
mod inevitabil şi schimbarea agendei suveranităţii naţionale a statelor. Nu schimbarea 
ca atare este discutabilă, ci natura şi amploarea ei.  

În marele „război” al părerilor care se confruntă în jurul globalizării sunt 
prezenţi, cum e firesc, şi viitorologii. „Datorită gândirii lor prospective, ei nu sunt 
numai prezenţi, ci mai mult decât atât, scrie Nicolae Belli, ocupă chiar prima linie pe 
frontul acestei confruntări. Ideile lor, noi, îndrăzneţe şi curajoase, sunt de multe ori 
chiar deschizătoare de noi căi în abordarea fenomenului. Deşi, la început, opinia 
publică, tributară gândirii tradiţionale şi inerţiei obişnuite, este şocată de cutezanţa 
acestor idei, cu timpul, configurându-se, adevărurile prevăzute sunt acceptate şi 
înscrise ca atare în ceea ce numim de regulă gândire modernă”. Autorul se referă la 
doi reprezentanţi ai şcolii americane: John Naisbitt şi Alvin Töffler [1, p.38-49].  

John Naisbitt: globalizarea – integrare economică mondială. În cercetările 
prospective despre globalizare, John Naisbitt este prezent mai ales prin fundamentarea 



faimoaselor „zece megatendinţe care transformă lumea”. Aceste megatendinţe sunt: 1) la 
societatea industrială la societatea informaţională; 2) la tehnologia forţată la înalta 
tehnologie; 3) la economia naţională la economia mondială; 4) la perspectiva pe termen 
scurt la perspectiva pe termen lung; 5) la centralizare spre descentralizare; 6) la ajutorul 
instituţional la autoajutoare; 7) la democraţie reprezentativă la democraţie participativă; 
8) la ierarhii către reţele; 9) nou către Sud; 10) la opţiunea exclusivă la opţiunea
multiplă. Aceste megatendinţe au ajuns cunoscute opiniei publice prin incitanta sa 
lucrare „Megatendinţe”, publicată nu numai în SUA, ci şi în multe ţări, inclusiv în 
România (John Naisbitt: Megatendinţe. Zece noi direcţii care ne transformă viaţa. 
Colecţia Idei Cpontemporane. Editura Politică. –Bucureşti, 1989). 

Alvin Töffler: globalizarea obligă ţările să abandoneze o parte din 
suveranitatea lor naţioinală. Această abandonare reprezintă nu o simplă implicaţie, 
ci o veritabilă transformare, poate una dintre cele mai importante ale globalizării. În 
gândirea autorului, transformarea are caracter obiectiv, premisa ei constituind-o 
noile raporturi dintre economiile naţionale create de revoluţia informaţională. „O 
dată ce sunt transformate de către al treilea val, scrie autorul, economiile naţionale se 
văd obligate să abandoneze o parte din suveranitate şi să accepte intruziunile 
economice şi culturale reciproce crescânde” (Alvin Töffler: Război şi antirăzboi. 
Editura Antet. –Bucureşti, 1995, p. 284). 
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