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Introducere. În condițiile tranziției că-
tre un nou mod de viață şi de dezvoltare 
durabilă a sistemului mondial, nicio țară 
nu poate rămâne în afara acestei căi, în 
timp ce alte țări au abandonat vechile mo-
dele de dezvoltare. Procesele de formare 
a piețelor mondiale, internaționalizarea 
economiei ca creştere a interconexiunii 
şi interdependenței economiei naționale 
şi mondiale sunt în mod obiectiv istorice 
şi reflectă tendințele care au fost releva-
te la începutul secolului trecut în lucrări-
le lui J. Hobson, R. Gilferding şi a. Pe de o 
parte, progresul tehnico-ştiințific a întărit 
puternic potențialul industrial, tehno-
logic şi tehnico-militar al omenirii şi, pe 
de altă parte, impune omenirea să invo-
ce problemele dezvoltării sustenabile şi 
amenințările globale. Interesele econo-
mice prevalează frecvent asupra celor de 
dezvoltare durabilă. Ca urmare, evoluția 
globalizării, inițiată de statele postindus-
triale, de organizațiile mondiale, contri-
buie la tranziția comunității spre socie-
tatea informațională sau a cunoştințelor 
durabile. O atenție deosebită în proiectele 
deschise şi închise se acordă catastrofelor 
umanitare, sociale, care au o natură com-
plexă, sunt cauzate de motive specifice, 
existente într-o anumită țară, economice, 
politice, sociale şi spirituale şi care stau la 
baza oricăror catastrofe. Modelele propuse 
încearcă să caracterizeze problema dezvol-
tării sustenabile în epoca globalizării, unde 
se subliniază că tranziția spre dezvoltarea 
durabilă este posibilă numai în cazul unei 
schimbări fundamentale a orientărilor de 
valoare şi al formării conştiinței noosferi-
ce coevolutive. Starea prioritară a acestor 
transformări poate fi apariția unui nou sis-
tem de educație noosferică, ca model de 
educație a secolului al XXI-lea.

Scopul studiului este de a evalua 
relația dintre procesul de globalizare şi 
dezvoltarea durabilă în economia globală.

Metodologia cercetării include me-

tode istorice, comparative, statistice, de 
inducție şi deductive bazate pe ideile di-
namicii sistemului şi pe primele modele 
globale ale lui J. Forrester, D. Meadows, 
modele şi concepte de dezvoltare socială 
ale lui M. Mesarovich şi E. Pestel şi teoria 
simplificării, homeostazia şi convergența, 
utilizate în raportul lui D. Meadows, prin-
cipiile interdependenței planetare, ordi-
nea socială umanitară şi planificarea, sunt 
prezentate în rapoarte către Clubul de la 
Roma. În procesul de formare a societății 
informaționale şi a societății cunoaşterii, 
globalizarea activității cognitive şi a rezul-
tatelor acesteia are loc în diferite forme de 
cunoaştere, are loc transferul şi integra-
rea lor, formându-se un fel de sistem de 
cunoaştere la nivel mondial, care poate fi 
numit ca lumea globală a cunoaşterii. De-
sigur, mizăm, în primul rând, pe asigurarea 
accesului liber la cunoştințe, care ar deveni 
baza tranziției la o societate a cunoaşterii 
[6]. După cum arată cercetătorii germani 
N. Shter şi U. Ufer, acest proces este foarte 
complicat într-o economie de piață, prin 
urmare, dezvoltarea unei societăți globale 
a cunoaşterii se dovedeşte a fi foarte pro-
blematică.

Rezultate şi analiză. Societatea 
cunoaşterii este o societate a cărei sursă 
de dezvoltare este propria sa diversitate 
şi abilitate. Fiecare societate are avantaje 
proprii în domeniul cunoaşterii. Prin ur-
mare, trebuie să ne străduim să asigurăm 
conectarea cunoştințelor pe care anumi-
te societăți le posedă deja cu noi forme 
de creație, achiziționare şi diseminare a 
cunoştințelor care sunt folosite în cadrul 
modelului economiei cunoaşterii. După 
investigarea autorului are loc schimbarea 
radicală a statutului social în această socie-
tate. Potrivit cercetărilor, în sistemul de fac-
tori de producție,  factorii tradiționali „pă-
mânt, muncă şi capital” sunt retrogradați, 
iar informațiile şi, mai ales, cunoştințele 
se plasează pe prim-plan, înlocuiesc forța 
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de muncă şi capitalul. Într-un raport pu-
blicat de UNESCO cu titlul ilustrativ „Către 
societățile cunoştințelor”, în care se insistă 
că „astăzi este în general acceptat faptul că 
cunoaşterea a devenit un subiect de inte-
res economic, politic şi cultural imens, care 
poate servi la determinarea stării calitative 
a unei societăți ale cărei contururi abia în-
cep să apară înaintea noastră” [19].

Prin noțiunea de dezvoltare sustenabilă 
înțelegem dezvoltarea, care oferă o soluție 
echilibrată a problemelor socioeconomice 
şi a problemelor de conservare a mediului 
care contribuie la evoluția proceselor eco-
nomice, a resurselor umane, a resurselor 
naturale, a valorilor umane, pentru a răs-
punde nevoilor generațiilor actuale şi vii-
toare [3]. Contradicțiile, care se transformă 
în divergențe economice şi politice, care 
apar între structurile societății, conduc la 
dezastre ecologice, sociale şi tehnologice 
[4]. În contextul globalizării, această pro-
blemă a început să dobândească o valoa-
re planetară atât de mare, încât au apărut 
noi ştiințe aplicative: managementul de 
criză, medicina dezastrului, sociologia ca-
tastrofală, psihologia stresului, gestiona-
rea crizelor etc. Este inacceptabil faptul 
ca „miliardul de jos” al populației lumii să 
rămână în afara procesului de globalizare. 
Susținând acest lucru, nu numai că respec-
tăm demnitatea semenilor noştri şi nu nu-

mai că înțelegem că oricare dintre noi ar 
putea să se afle în astfel de condiții. Glo-
balizarea în interesul tuturor segmentelor 
populației este, de asemenea, în interesul 
tuturor. Sărăcia este un teren de creştere 
pentru instabilitate, boală, epuizarea re-
surselor noastre comune şi a mediului. 
Sărăcia poate distruge societățile, creând 
condiții favorabile pentru cei care urmă-
resc să distrugă şi pentru migrație, să pună 
în pericol viețile omeneşti. Pe de altă parte, 
se deschid noi orizonturi, oportunități de 
creativitate şi inovare [9]. Schimbarea este 
esența inovației. Activitatea inovațională 
constă în transformarea potențialului 
tehnico-ştiințific în activitate reală, materi-
alizată în produse şi tehnologii noi.

Se ştie că sarcina principală a ştiinței 
este o funcție prognostică, o predicție 
a ceea ce va fi. Acest lucru a fost făcut şi 
de ştiințele vechi (astrologie, metafizică 
etc.). Fiecare om de ştiință cunoaşte limi-
tele competenței sale, existând un orizont 
de prognoză cunoscută pentru ştiința 
tradițională (de exemplu, o previziune 
meteorologică prin metode tradiționale). 
Înțelegem că posibilitățile ştiinței clasice 
sunt limitate, cu precădere în domeniul so-
cial-economic.

 Rezultatul final al activității inovaționale 
se materializează în formă de:

- produs nou sau renovat;

Fig. 1. Factorii externi de influență asupra procesului inovațional [cercetările autoru-
lui].
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- proces tehnologic nou sau renovat;
- proces managerial nou sau renovat;
- servicii sociale noi.
În formă de criterii inovaționale 

evidențiem:
- noutatea şi utilizarea unor decizii originale;
- realizarea practică;
- eficiența.
Procesul de globalizare a economiei 

nu este complex, cu repercusiuni faste şi 

nefaste. Împreună cu beneficiile, globali-
zarea este plină de pericole foarte grave 
şi capcane. Motorul principal al diviziu-
nii internaționale a muncii (şi, în cele din 
urmă, globalizarea economiei) a fost şi ră-
mâne industria. Ei îi datorăm un sortiment 
arbitrar de produse şi servicii diverse. 
Această industrie îi forțează pe producă-
tori să caute piețe de desfacere în întreaga 
lume, implicând un cerc din ce în ce mai 
larg de țări în domeniul comerțului, al 
producției şi al relațiilor financiare. Globa-
lizarea oferă posibilitatea de a îmbunătăți 
în permanență nivelul de trai al populației 
țărilor industrializate (care, apropo, încu-
rajează alte țări să-şi dezvolte propria in-

dustrie şi să treacă de la cele mai inferioare 
etape ale industrializării la cele mai înalte) 
[18]. Pe parcursul procesului istoric, princi-
pala forță motrice a globalizării constituie 
inovațiile tehnologice şi intelectuale. Aces-
tea au redus costurile de transport şi de 
comunicare, mărind, astfel, posibilitățile 
de schimburi economice profitabile la o 
distanță mai mare. Pe termen lung, astfel 
de oportunități vor fi realizate (fig. 2).

Pentru prima dată în istorie, o econo-
mie mondială integrată uneşte procesele 
care apar în mai multe state independen-
te, care au un scop comun - realizarea bu-
năstării. Atitudinea față de globalizare atât 
a specialiştilor, cât şi a tuturor locuitorilor 
planetei noastre este foarte ambiguă şi, 
uneori, diametral opusă. Acest lucru este 
legat de diferite puncte de vedere asupra 
consecințelor proceselor de globalizare, în 
care unii văd o amenințare gravă la adresa 
sistemului economic mondial, în timp ce 
alții văd un mijloc de progres în continuare 
al economiei. Fără îndoială, consecințele 
globalizării pot fi atât pozitive, cât şi nega-
tive, dar nu există o alternativă la acestea 

Fig. 2. Etapele procesului de evoluție a ciclurilor de dezvoltare informațional-
tehnologică [cercetările autorului].
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şi, prin urmare, autorul se concentrează 
asupra studierii pericolelor (amenințărilor) 
acestor procese, oportunități şi avantaje, 
care decurg din procesul de globalizare. 
Epoca globalizării provoacă schimbări ra-
pide în desfăşurarea activității economice. 
Dacă în 1990 ponderea țărilor cu venituri 
ridicate în producția mondială, calculată 
la paritatea puterii de cumpărare, a fost 
de 70%, 28% pentru Uniunea Europeană şi 
25% pentru SUA. Potrivit FMI, până în 2019, 
această valoare cumulată va scădea la 
46%. În aceeaşi perioadă, se estimează că 
ponderea Chinei va creşte de la 4% la 18%, 
iar pentru India - de la 3% la 7%. Creşterea 
rapidă a celor mai de succes țări cu piețe 
emergente, care a adus această schimbare, 
nu s-ar fi întâmplat fără accesul la comerț şi 
tehnologie pe care le-a furnizat globaliza-
rea. În plus, există o anumită convergență 
a nivelului de trai. PIB-ul pe cap de locuitor 
al Chinei în Statele Unite este de aşteptat 
să crească de la 2% în 1980 la 24 la sută în 
2019. Acesta este un rezultat remarcabil 
din orice punct de vedere. China a deve-
nit o țară cu venituri medii, al cărei PIB pe 
cap de locuitor în PPP până în 2019 este 
proiectat să fie mai mare decât cel din Bra-
zilia. Comunitatea mondială, la summitul 

de la Rio de Janeiro (179 de țări), a ajuns 
la o înțelegere universală a necesității de 
a schimba natura dezvoltării economice a 
omenirii, altfel va fi distrusă [2; 4].

Speranța că globalizarea va fi o salvare 
prin procesele din secolul al XX-lea nu s-a 
justificat, ceea ce a condus la dezvoltarea 
inegală a statelor, a popoarelor, a societății 
etc. Ca urmare a globalizării, ne confruntăm 
cu ignoranța şi încălcarea drepturilor omului 
la un mediu favorabil, relații interumane ci-
vilizate, respectarea dreptului la securitate, 
resurse, la muncă, dezvoltare sustenabilă [8]. 
Regretabil, dar există contradicții în relația 
Nord-Sud, țările subdezvoltate, probleme 
energetice, alimentare etc. Globalizarea adu-
ce cu sine probleme majore, vizând schimbă-
rile climatice, integritatea stratului de ozon, 
poluarea oceanului planetar şi sistemelor 
acvatice, poluarea atmosferei, defrişarea 
pădurilor, deşertificarea spațiilor, pierderea 
biodiversității etc. Omenirea a ajuns, cu ade-
vărat, la o linie critică. 

Conform cercetărilor autorului, aşa-
numita amprentă ecologică lăsată de o sin-
gură persoană atunci când utilizează resur-
sele de producție terestre şi de apă pentru 
nevoile sale (alimente, apă, locuință, trans-
port, comerț, eliminarea deşeurilor etc.) este 

Fig. 3. Gravitatea factorilor nocivi asupra oamenilor şi mediului ambiant [7; 9; 14].
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de aproximativ 1 ha în țările sărace şi 10 hec-
tare în țările economic dezvoltate. În medie, 
fiecărui pământean îi revin 2,2 ha de spațiu 
ecologic. Calculele autorului denotă că, pen-
tru a atinge nivelul de consum pe Terra ca în 
SUA, este necesară o suprafață a câtorva pla-
nete ca Pământul [14].

Moldova are probleme grave de mediu, 
cum ar fi defrişările masive sau deşeurile. 
Principala problemă o constituie solul şi apa. 
Dintre țările europene, Republica Moldova 
se numără printre țările cu suprafețele cele 
mai puțin împădurite. Resursele naturale 
ale Republicii Moldova sunt în pericol, iar 
problemele de mediu cu care se confruntă 
țara sunt cauzate, în principal, de utilizarea 
irațională a acestor resurse.

Lipsa apei pune sub semnul întrebării 
însăşi existența populației din Moldova. Din 
cauza lipsei de apă, oraşele mari ale civilizației 
umane au dispărut. Întreaga națiune a fost 
forțată să părăsească aşezările prospere cu 
clădiri istorice şi monumente ale civilizațiilor 
înalte, lăsând să locuiască, unde era acces 
la apa potabilă. Calitatea apei depinde de 
compoziția sa chimică, cu alte cuvinte, de 
raportul dintre concentrațiile de substanțe 
dizolvate în ea. Primul lucru pe care îl con-

siderăm este existența substanțelor nocive 
[14]. Se caută, în mod constant, tehnologii 
şi metode mai avansate pentru filtrarea şi 
purificarea apei. Cele mai dificile probleme 
sunt gestionarea deşeurilor, zonelor ver-
zi, ocupate de construcții, poluarea aeru-
lui, ambuteiajele în trafic (doar în Chişinău 
numărul de automobile constituie 583000 
unități, ceea ce depăşeşte numărul de apar-
tamente) [12]. În  2004, în Moldova,  au 
fost înregistrate peste 400.000 de maşini,  
iar aceasta este de două ori mai puțin de-
cât acum. În 2004 existau de două ori mai 
puține surse de poluare şi, în consecință, 
volumul de poluanți din aer a fost de două 
ori mai mic. Astăzi există 941.180 de maşini, 
iar unele calcule simple indică asupra fap-
tului că în 2020 numărul lor va ajunge la un 
milion. Dintre acestea, 581.695, adică mai 
mult de jumătate, au peste 15 ani (cu ben-
zină - 483073, cu motorină - 342553, cu gaz 
lichefiat - 110382, hibrid - 5114, electromo-
bile - 54), 359485 - până la 15 ani.

Curtea de Conturi a cercetat în şedință 
(30.11.2017) starea aerului, ajungând la 
concluzii nefaste, iar măsurile întreprinse 
în vederea gestionării calității aerului - ca 
ineficiente [1].

Nr. Denumirea poluantului Valori limită potrivit 
Directivelor Europene

Valori limită stabilite în 
Republica Moldova

1. Dioxid de sulf  SO (1 oră) 350 μ/m3 CMA – 500 μg/m3
2. Arsenic As (1 an calendaristic) - CMA – 3000 ng/m3
3. Nichel Ni (1 an calendaristic) - CMA – 1000 ng/m3
4. Cadmiu Cd (1 an calendaristic) - CMA – 3000 ng/m3
5. Benz (a) pirenă  C20H12 - CMA – 1 ng/m3
6. Dioxid de azot NO2  (1 oră) 200 μg/m3 CMA – 85 μg/m3
7. Monoxid de carbon CO 10 mg/m3 CMA – 5,0 mg/m3
8. Plumb Pb 0,5 μ/m3 CMA – 500 μg/m3
9. PM10 (1 an calendaristic) 40 μg/m3 În Moldova nu există norme
10. PM2,5 (1 an calendaristic) 25 μg/m3 În Moldova nu există norme 

Tabelul 1. Valorile limită ale poluanților din atmosferă stabilite pentru Republica Mol-
dova [cercetările autorului].
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Uneori deciziile sunt paradoxale. In-
dia, unde jumătate dintre copii suferă de 
malnutriție, a stabilit o misiune spre Mar-
te. (Numărul locuitorilor din India care tră-
iesc sub pragul sărăciei este de 21,9%, nu-
mărul săracilor fiind de aproximativ 250 
de milioane de persoane). În 1990, în ciu-
da recoltelor proaste, guvernul sudanez a 
vândut 400 000 de tone de sorg țărilor UE 
- principala hrană a Sudanului. În acelaşi 
an, guvernul Sudanului a plătit Chinei 60 
de milioane USD pentru achiziționarea de 
arme, care au fost apoi folosite împotriva 
populației locale din sudul țării. Dar în 
1991 țara a fost cuprinsă de o foamete to-
tală (numărul de locuitori din Sudan este 
de 43.228.531, speranța de viață aproxi-
mativă este de 24-27 ani).

Civilizația mondială a început o luptă 
acerbă pentru existență, deoarece rezer-
vele de resurse naturale, carburant, hi-
drocarburi se diminuează semnificativ, 
iar populația Terrei a crescut exponențial, 
ajungând la peste 8 miliarde de locuitori 
[7]. Supraviețuirea multor țări sărace va fi 
pusă la încercare. În prezent, aproximativ 
80% din noile tehnologii sunt create de 
corporații transnaționale, ale căror veni-
turi depăşesc, în unele cazuri, PIB-ul unor 
țări relativ mari. CTN sunt pe locul 51 în 
lista celor mai bune 100 de economii din 
lume [11]. Trebuie menționat faptul că do-
meniul de activitate al majorității acesto-
ra este legat de dezvoltarea de hiperteh-
nologii (sau metatehnologii), care includ 
tehnologii avansate, IT, TIC, cele mai re-
cente programe de calculator, tehnologii 
de generare a opiniei publice, mass-me-
dia şi altele.

Concluzii. Ideea principală a capitalis-
mului urmăreşte  scopul  ca fiecare per-
soană să-şi realizeze propriile interese, 
rezolvându-le ca să beneficieze întreaga 
societate. Noua arhitectură mondială este 
influențată de evoluţia lumii politico-so-
ciale, economice, culturale şi demografice 

contemporane. Cu toate acestea, proble-
ma este ancorată în instinctele oamenilor, 
care se concentrează pe sporirea propriei 
bunăstări. Acest lucru se remarcă, în spe-
cial, în strategia rețelelor transnaționale, 
prin Internet, prin libera circulație a 
cetățenilor, schimbul de studenți şi per-
sonalul profesionist, sectorul serviciilor, 
organizațiile de mediu şi mişcarea pentru 
drepturile omului - crearea unui sistem 
cultural şi economic cu adevărat global. 

Peste jumătate din veniturile naționale 
provin din cooperarea financiară, tehnico-
ştiințifică şi comerț internațional. Extin-
derea ariilor piețelor externe conduce la 
creşterea producerii de produse/servicii 
şi exportul lor, sporind numărul locurilor 
de muncă şi bunăstarea populației, spe-
cializarea în domenii de avantaje relative 
şi absolute, creşte eficiența producției şi 
comerțului. Odată cu globalizarea apar 
facilități în domeniul călătoriilor, turismu-
lui, schimbului  de resurse umane, creşte 
mobilitatea studenților, schimbul de idei, 
opinii, know-hau, experiență, lărgirea ori-
zontului cultural. IT şi TIC au permis acce-
sul extins la informații, cunoştințe  pe tot 
globul, sporind inovațiile. Globalizarea a 
redus penuria la milioane de oameni, ac-
celerând avansarea economică. 

Dar globalizarea învăluie țările lumii 
nu doar cu avantaje. Tot mai accentuat 
apar discrepanța dintre bogați şi săraci, 
pierderea locurilor de muncă, fraude-
le şi exodul financiar în zone off-shore, 
neglijarea justiției, pierderea identității 
naționale, degradarea mediului de trai. 
Globalizarea conduce la consumul ne-
limitat de resurse naturale, la distruge-
rea echilibrului ecologic, la degradarea 
atmosferei, a solului, a oceanelor, fără a 
lăsa vreo şansă generațiilor viitoare. Țările 
mici, Republica Moldova ar putea să bene-
ficieze de avantajele globalizării prin stra-
tegia investițiilor, cooperarea producției, 
schimbul de studenți şi cadre calificate 
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(fără exodul creierilor), outsourcing etc. 
Exemplele pot fi inspirate din Singapore, 
Coreea de Sud, Elveția etc. 

Important este unde ne poziționăm. 
Cei, care sunt sub „val”, sunt acoperiți de 

ape şi distruşi, ce-i ce stau pe val – apele 
îi ridică şi îi duc departe. Important este 
ce politică adoptă Guvernul, administrația 
locală:  dezvoltare sau aşteptarea de aju-
toare (nemeritate) din partea cuiva. 
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