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Globalizarea este o noŃiune care pune probleme încă din momentul încercării de definire a ei.
Oamenii de ştiinŃă şi opinia publică nu au căzut încă de acord asupra unei singure definiŃii a
conceptului. Astfel, în opinia lui Elmar Altvater, globalizarea este „procesul de surmontare al
graniŃelor apărute de-a lungul istoriei. Ea devine astfel sinonimă cu eroziunea suveranităŃii statelor
naŃionale şi se înfăŃişează ca o «detaşare» a economiei de piaŃă faŃă de normele morale şi legăturile
instituŃionalizate dintre societăŃi“. AlŃii consideră că fenomenul constituie „cea mai mare schimbare
economică şi socială de la RevoluŃia Industrială încoace“, în timp ce Ulrich Menzel defineşte
globalizarea ca „o intensificare cantitativă şi calitativă a tranzacŃiilor ce depăşesc limitarea impusă de
graniŃe, concomitentă cu expansiunea spaŃială a acestora“.
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Globalization is a troublesome concept even from the moment we attempt to define it.
Scholars and the public opinion have not yet agreed on a single definition of the concept. Thus, in
Elmar Altwater’s opinion, globalization is „the process of overstepping boundaries, which have
appeared throughout history. It becomes therefore, synonimous with the erosion of the nation-state
sovereignty and it appears as a «detachement» of market economy from moral norms and the
institutionalized connections between societies”. A shorter definition is provided by others who define
globalization as the „greatest economic and social change from the Industrial Revolution onward”,
while Ulrich Menzel defines globalization as a „cuantitive and qualitative rise in transactions, which
overcome border limitations accompanied by their spatial expansion ”.
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e cele mai multe ori, globalizarea este termenul întrebuinŃat pentru a descrie
un proces multicauzal care are drept rezultat faptul că evenimente care au loc
într-o parte a globului au repercusiuni din ce în ce mai ample asupra
societăŃilor şi problemelor din alte părŃi ale globului. Unul dintre principalele motive pentru
care nu există o definiŃie a globalizării într-o formă universal acceptată, şi probabil nici
definitivă rezidă în faptul că globalizarea subinclude o multitudine de procese complexe cu o
dinamică variabilă atingând domenii diverse ale unei societăŃi1. Ea poate fi un fenomen, o
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