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Abstract:
Globalization is a complex process of universal order, transnational and
transtemporal, which has strong connotations of economic, social, political, informational,
cultural and technical integration is a dynamic phenomenon in a general approach
applicable to all areas of human activity..
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Globalizarea este un fenomen de durată necunoscută, proces complex, de esenţă
integratoare, desfăşurat între persoane, naţiuni, STN-uri, guverne, organisme cu acţiune
mondială(ONU, OECD, OMC, UNESCO, OMS, UNCTAD, OACI, ONUDI, FMI, Banca
Mondială etc.) şi zone economico-geografice prin imprimarea unui climat, efecte şi tendinţe
economico-financiar-monetare, toate sub influenţa evoluţiilor din domeniul IT&C, axate pe
facilităţile Internet, Intranet, Extranet şi RC.
Globalizarea induce concepte noi, cum sunt ED, statul informațional, SISC, organizaţii
virtuale, toate integrate dinamic şi funcţional în ceea ce se presupune a fi ”global village” 2 .
Globalizarea impune concepte şi acţiuni negative, dintre care menţionăm fenomenele “digital
divide”, “digital inequality”, ”ethnic divide” etc.
Toate aceste schimbări conduc la dezvoltarea industriei electronice, IT&C, activităţi şi
structuri virtuale(cum pot fi biroul, echipa, organizaţia, munca, plus afaceri virtuale. Apar şi
se dezvoltă rapid e-activităţile(dintre care amintim e-commerce. e-banking, e-education etc.).
În perspectivă se distinge diviziunea ”leap-frogging” şi invazia reţelelor “next generation”.
Globalizarea este o modificare socială fundamentală, care determină dinamica multor
tehnologii noi din domeniul IT&C, plus o interconexiune transculturală maximă, prin care
sunt dinamizate schimburile complexe dintre statele lumii, ceea ce conduce la axioma
conform căreia globalizarea este o megatendinţă cu magnitudine maximă şi factor generator al
SISC.
Apare tendinţa prin care STN-urile acţionează ca organizaţii globale integrate, plus
formarea unor zone de comerţ liber. În aceste noi condiţii capitalul, managementul, tehnologia
şi informatica au un progres mondial remarcabil, cu repercusiuni la nivelele regional, zonal şi
naţional.
Globalizarea are în principiu, următoarele caracteristici:
 are efecte directe, universale şi zonale, asupra sistemelor politice mondiale,
continentale, regionale, naţionale, plus asupra dezvoltării şi nivelului de trai al
societăţilor de pe mapamond, inclusiv asupra mediului ambiant3;
 determină antrenarea unor factori integratori cum ar fi sistemul financiar-monetar
globalizat, fluxurile externe de capitaluri pe termen lung şi scurt, comerţul
internaţional etc.), dar şi instituirea unui sistem de contabilitate internațional axată pe
standarde de rapoarte financiare unitare şi obligatorii.
Fenomenul globalizării induce mutaţii calitative, cum sunt: perspectiva internaţionalizării
accentuate a producţiei, pe bază de delocalizare, externalizare şi subcontractare(outsourcing).
Politica publică este influenţată de actori nestatali, cum ar fi organizaţiile
nonguvernamentale(ONG). Sunt înregistrate mutaţii esenţiale la nivelele rolului şi funcţiilor
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statului-naţiune, care va include structuri supraguvernamentale/ interguvernamentale sau
axate pe structuri de subguvernare. Astfel, structurile ierarhice/verticale de guvernare sunt
înlocuite de structurile reticulare şi de conceptul de stat informaţional.
Sistemul globalizat induce tensiuni specific şi probleme globale, rezolvabile prin
soluţii globale, determinate de implicarea actorilor globali.
Globalizarea impune o matrice nouă de forţe pe plan internaţional, simultan cu
extinderea democraţiei şi practica drepturilor omului.
Globalizarea determină investiţii de capital rapide şi susţinute în industria electronică
dominată de companiile multinaţionale, prin conferirea unui caracter global. Sunt dezvoltate
şi implementate următoarele tendinţe:
 modele spaţiale promovate de SUA şi Japonia;
 migrarea etapelor de producţie sofisticate privind fabricarea şi testarea produselor spre
anumite ţări dezvoltate/în dezvoltare;
 investiţii japoneze în regiuni europene periferice;
 relocalizarea activităţilor simple de asamblare către un al doilea val de producători,
paralel cu implantarea de filiale în SUA şi Europa de Vest de către firmele de
electronică sud-coreene şi taiwaneze;
 realizarea unor etape de producţie în anumite ţări în dezvoltare.
Organizarea globală a producţiei industriei electronice este implementată pe baza
sintagmei ”uzina globală”4, datorită modului în care firmele transnaţionale dezvoltă nuclee de
investiții, producţie, distribuţie şi transferul capitalurilor şi dividendelor.
Conceptul privind globalizarea este asociat unui fenomen mondial controversat, deşi este
un demers dinamic al economiei mondiale. Fenomenul globalizării este un proces integrator
de politici şi practici manageriale, prin care civilizaţii concurente, construite în mod uzual şi
chiar natural, pe ideea de adversitate, devin compatibile din punct de vedere funcţional.
Avantajul fundamental al globalizării constă în capacitatea acesteia de a genera modele şi
direcţii pertinente pentru rezolvarea problemelor globale.
Acțiunile declanșate de globalizare sunt reprezentate de integrarea puternică a statelor,
popoarelor şi organismelor internaţionale, de natură să se asigure desfiinţarea barierelor
artificiale transfrontaliere pentru capitaluri, cunoştinţe, tehnologii, bunuri, servicii şi persoane,
inclusiv minimizarea costurilor de transport, asigurarea comunicaţiilor mondiale prin
utilizarea facilităţilor sistemului Internet
Schimbările impuse de globalizare vor determina realizarea ED şi implementarea unei
noi societăţi a cunoaşterii, denumită Societatea Informaţională-Societatea Cunoaşterii(SISC).
Globalizarea incumbă o viziune locală văzută pe o perspectivă mondială, motivaţie
însoţită în mod coerent şi logic de apariţia unor instituţii naţionale şi internaţionale noi,
compatibile cu fenomenul cooperării transfrontaliere5. Acest fenomen este propulsat cel mai
puternic de către STN, care realizează circulaţia rapidă a capitalurilor, tehnologiilor şi
produselor; STN-urile sunt secondate de instituţiile internaţionale(ONU, OIM, OMS, FMI,
Banca Mondială, OMC, FMI, etc.), în timp ce alte instituţii internaţionale vor juca un rol
secundar, de multe ori la nivel regional.
Obiectivul fundamental al globalizării este realizarea unei structuri optimale, pentru o
societate globală, axată pe construcţii multidimensionale, diversitate şi inovaţie socială.
Globalizarea asigură difuzia prosperităţii reţetelor dezvoltării optimale globale, continentale,
regionale şi naţionale precum şi compatibilitatea concurenţei individuale cu cea privind
bunăstarea, coeziunea socială şi progresul general6.
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Rezultă că putem evidenţia comprimarea distanţelor prin utilizarea noilor tehnologii
informaţionale, interconectarea spaţiilor naţionale, regionale şi continentale simultan cu
creşterea dependenţelor şi corelaţiilor reciproce dintre entităţile de orice tip de pe arena
mondială, globalizarea maximă a producţiei şi distribuţiei la nivel mondial, prin intermediul
STN precum şi integrarea pieţelor de capital, financiare şi de forţă de muncă.
Conceptul de globalizare induce complexitate, date fiind raţiunile subdiacente de
natură politică, economică, socioculturală şi informaţională. ”Globalizarea reprezintă procesul
prin care distanţa geografică devine un factor tot mai puţin important în stabilirea şi
dezvoltarea relaţiilor transfrontaliere, de natură economică, politică, socioculturală şi
informaţională. Reţelele de relaţii şi dependenţele, dobândesc un potenţial tot mai mare de a
deveni internaţionale şi mondiale”. Emanuel Richter, este de părere ”globalizarea este o reţea
globală de natură să permită convergenţa unor comunităţi de pe planetă, în trecut izolate şi
dispersate, într-o dependenţă mutuală şi unitate compatibilă cu sintagma ”o singură lume”.
Definiţia frecventă este: ”Globalizarea reprezintă procesul prin care distanţa
geografică devine un factor tot mai puţin important în stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor
transfrontaliere de natură economică, politică şi socioculturală. Reţelele de relaţii şi
dependenţele dobândesc un potenţial tot mai mare de a deveni internaţionale şi mondiale”.
Definiţiile privind conceptul de globalizare conţin în general, elemente obiective şi
subiective, mai ales prin faptul că semantica noţiunii ”geografie” devine irelevantă în
condiţiile expansiunii şi exploziei IT&C, strategiilor, politicilor şi managementului actorilor
economici, la nivel naţional şi internațional.
Globalizarea are patru cauze fundamentale: politice, economice, tehnologice,
informaţionale, elemente care au declanşat un proces complex, mondial, prin care distanţele
geografice nu mai sunt un factor primordial. Stabilirea, menţinerea conexiunilor şi relaţiilor
transfrontaliere, de natură economică, politică şi socioculturală internaţională, sunt asimilate
termenului de globalizare. În secolul XXI, reţelele, relaţiile şi interdependenţele interumane,
au devenit virtual mondiale.
Trăsăturile globalizării sunt internaţionalizarea producţiei şi statului, o nouă diviziune
internaţională a muncii, un nou mediu competitiv generator de procese globale, noi mişcări
migratoare sud-nord şi transformarea statului naţional în ”statul agenţie” al lumii globalizate7.
Globalizarea economiei mondiale este procesul dinamic al creşterii interconexiunilor şi
interdependenţelor dintre statele lumii, prin extinderea la scară globală a relaţiilor
transnaţionale tot mai profunde, variate şi complexe, totalităţii sferelor vieţii sociale, politice,
economice, culturale şi informaţionale, cu implicaţii profunde sub raportul transformării
problemelor naţionale în globale, abordării şi soluţionării globale, în antiteză cu cele
naţionale; în consecinţă, apar şi se dezvoltă relaţii complexe, mondiale, fără logică şi
relevanţă naţională, dar cu nuanţă transfrontalieră, de natură economică, politică,
socioculturală şi informaţională, astfel încât, are loc intensificarea relaţiilor sociale la nivel
mondial, prin care toate procesele ce influenţează sau vor influenţa popoarele lumii, vor fi
incorporate într-o societate mondială unică, societatea globală. În acest context, globalizarea
este axată pe relaţiile prin care procesele sociale devin relativ independente de factorii
geografic şi naţional, dar dependente de factorii timp şi informaţional, în speranţa realizării
unei dezvoltări umane desfăşurate într-un context mondial.
Globalizarea este o realitate a Mileniului III, strategie optimală pentru ţările
preocupate şi capabile să abordeze raţional viitorul, într-un context mondial, interferenţă
dinamică şi performantă cu realitatea globală.
Globalizarea este o noțiune asociată conceptual şi funcţional, cu abordarea, utilizarea,
implementarea şi definirea tendinţelor unor alte noţiuni ale lumii moderne: politică,
macroeconomie, macrofinanţe, comunicaţii, organisme, instituţii, ecologie, informaţii-date7
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cunoştinţe, Internet, corporaţii, IT&C, educaţie, legi, stil de viaţă, conflicte, strategii,
conferinţe, societate civilă, tehnologie, ştiinţă, produse, servicii, migraţie, evenimente,
abordări, riscuri, provocări, tendinţe etc. Globalizarea este generată de câteva cauze
fundamentale de natură politică, economică, tehnologică şi informaţională; acestea au avut
rolul declanşării unor procese mondiale complexe prin intermediul cărora factorul geografic a
devenit secundar, factorul naţional s-a transformat în factor subiectiv şi irelevant, statele au
devenit entităţi componente ale lumii globalizate, în timp ce factorul timp este primordial prin
implementarea generalizată a fenomenelor generate de IT&C, în cadrul cărora sistemul
Internet este considerat cheia viitorului informațional mondial8.
Economia Digitală, semantica, conexiuni şi caracteristici fundamentale
Economia digitală realizează tranzacţii virtuale prin activarea unor medii noi de
afaceri, care presupun factori de substanţă virtuală, dintre care menționăm: inovaţia
tehnologică în domeniul comunicaţiilor, tehnologia informaţională, triada date-informaţiicunoştinţe, inteligenţa artificială, informaţia digitală, utilizarea masivă a sistemului Internet şi
a sistemelor complementare, de tip Intranet-Extranet, servicii şi activităţi informatice
dedicate(e-commerce, e-banking, e-government, Internet-shopping, e-education, e-banking,
servicii bancare speciale-Intranet-Internet banking), noi forme de muncă (telenaveta, biroul
virtual, telelucrul etc.), e-activităţi (comunitate virtuală, telecentre, cybermarketing,
teleEducaţie, teleShopping, teleMedicină), tranzacţii on-line, produse software-firmware,
produse-program informatice generalizabile precum şi concepte specifice teoriei şi practicii
IT&C(RC, BD de diferite tipuri etc.).
Economia digitală conţine diferite tipuri de SI integrate la diferite nivele(firmă, local,
judeţean, departamental, naţional, continental, mondial), dintre care cele semnificative sunt
reţele naţionale de servicii informatizate, e-Conference, ”Cyber Centers”, fonduri de date şi
biblioteci digitale, servicii informatice de diseminare a informaţiei, centre de acces
multimedia, modernizarea proceselor de management, facturare prin tehnologia Web, sisteme
integrate de administraţie publică locală prin tehnologii informatice, sisteme dedicate
serviciilor vamale, sistem privind forţa de muncă, sistem de achiziţii publice electronice, SI de
referendum electronic etc.9 . Putem adăuga dezvoltarea şi utilizarea SI integrate, în cadrul
cărora un loc important îl ocupă Sistemele Informatice Contabile Integrate(SICI). Acestea
îndeplinesc rolul implementării funcţiei Financiar-Contabilitate, în interacţiune dinamicofuncţională cu celelalte funcţii, cum sunt Cercetare-Dezvoltare-Inovare, Producţie-CooperareSpecializare-Servicii, Marketing-Aprovizionare-Desfacere şi Resurse Umane.
”Economia Digitală” permite instituirea unui nou model de afaceri şi activităţi
electronice de tipul ”e-”, dintre care menţionăm e-Business, e-Commerce, e-Banking, eLearning etc. au fost deja dezvoltate variante de e-afaceri tranzacţionale denumite (Businessto-Business(B2B), Business-to-Customer(B2C), Business-to-Employee(B2E), Business-toGovernment(B2G).
ED impune apelul la factori intensivi pentru că presupune antrenarea unui volum mare
de activitate de cercetare-concepţie, de un înalt profesionalism, ceea ce conduce la asigurarea
unei valori adăugate maximale.
Efectele economice induse de ED sunt, în principiu, multiple: creşterea vitezei
producerii şi schimbării fenomenelor şi proceselor economice, productivităţii muncii,
minimizarea consumului de resurse materiale, simultan cu creşterea spiritului novatorîntreprinzător, sporirea valorii adăugate10. Principiul de bază specific ED induce accentuarea
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manifestării principiilor general valabile ale dezvoltării economiei: accesibilitate
(accessibility), disponibilitate (availability), convingere (awarness), adecvare (appropiatness)
şi existenţa resurselor umane (affordability).
ED are caracter cooperant, anticipativ şi interactiv, particularităţi asigurate prin
interfețe informatice amplasate logic între cerere-ofertă, în contextul spaţiu-timp.
Impactul asupra integrării Contabilităţii în Societatea Informaţională-Societatea
Cunoaşterii.
Integrarea Contabilităţii presupune acţiunea concertată prin care are loc optimizarea
proceselor specifice din zonele soluţiilor de interconectivitate, comunicaţiilor, datelor,
prelucrărilor şi practicilor manageriale.
Pentru realizarea scopului de reflectare fidelă şi cu acurateţe a informaţiilor privind
gestiunea patrimoniului, variabilitatea fenomenelor si tranzacţiilor financiare prin situaţiile
financiare şi raportările fiscale, dar şi pentru asigurarea realităţii si fidelităţii datelor financiar
contabile raportate de către agenții economici, contabilitatea a devenit o știință normată.
De asemenea, prin uniformizare şi standardizare, în mod aşteptat, contabilitatea a devenit
globală prin trecerea la normare, IFRS şi XBRL, ceea ce permite comparabilitatea
indicatorilor financiar-contabili prin folosirea unor taxonomii generale.
Impactul şi tendinţa fundamentală constă în proiectarea, utilizarea şi dezvoltarea unor
11
PPG . Astfel, putem vorbi de PPG inteligente/semiinteligente, PPG distribuit-geografice,
PPG multisocietate, multiTVA, multidocument. multiBază de Date, multiraport, multiVideo
Formate de Intrare, multicompartiment, multi perioadă de gestiune contabilă, multiprelucrare
cu specific contabil, etc. Mai mult, sunt operaţionale PPG pentru sediul central şi subunităţi
sau PPG care asigură interfaţa dintre bugete şi contabilitate.
Putem vorbi de AI12 care permit conexiunea integrată şi integrală cu standardul
XBRL, prin care se asigură urmărirea, comparabilitatea, unitatea, şi/sau paralelismul
fluxurilor financiare, materiale, informaţionale, informatice, manageriale, umane şi
organizaţionale în context virtual, în expresie multicurrency, dat fiind faptul că fluxurile
declanşate între companiile cu specific virtual de tip business-to-business care acţionează prin
intermediul reţelelor de afaceri, reprezintă medii optime pentru facilităţile XBRL.
Aducem în atenţie AI pentru integrarea aplicaţiilor la nivel de companie: EAI
(Enterprise Application Integration), în care sistemele de contabilitate sunt incluse. În context,
menţionăm, realizarea accesabilităţii, vizibilităţii şi consistenţei informaţionale a
organizaţiilor virtuale prin integrarea proceselor economice de producţie, distribuţie,
contabilitate, financiar, personal, stocuri, service, mentenanţă, logistică şi gestiune de proiecte
prin ERP( Enterprise Resource Planning).
Mai mult, au fost dezvoltate soluţii integrate de business orientate către nevoile
clientului prin CRM(Customer Relationship Management).
Sunt realizări şi în sensul dezvoltării interfețelor specifice PPG de contabilitate
utilizate pentru generarea rapoartelor contabile prin XBRL.
Din punct de vedere informatic, exista produse informatice integrate care asigură
interfaţa cu XBRL. Astfel, contabilitatea a devenit superinteligentă.
S-au creat monografii contabile predefinite prin generarea unor formule contabile
aplicabile fiecărui fenomen economic sau pentru fiecare tip de tranzacţie; mai mult, au apărut
formule contabile model utilizabile în situaţii similar din punct de vedere economic.
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Acestea se predefinesc in sistemul informatic si astfel, utilizatorul poate doar
să selecteze tranzacţia şi înregistrarea contabilă pe conturi predefinite, ceea ce determină
înregistrarea automată in sistem.
În acest context, sunt operaţionale interfeţe personalizate care transpun sau ajustează
conturile din Planul de conturi în scopul elaborării automate a Situațiilor Financiare Anuale
(Bilanţul Contabil, Contul de profit şi pierdere, Fluxul de numerar şi Mişcarea Capitalurilor).
Mai mult, au apărut sisteme informatice integrate care pot efectua exportul datelor contabile
în format Excel cu scopul îmbunătățirii activităţii de raportare şi analiză a datelor.
Concluzii
Globalizarea este o realitate istorică ireversibilă şi continuă, proces real, aplicabil
sistemului economic universal sub toate aspectele implicate de producţie, cercetare,
distribuire sau alte elemente ale activităţii economico-sociale mondiale. Globalizarea
funcţionează în interesul comunităţii internaţionale, prin emergenţa noilor teorii şi modele
asociate dezvoltării, în cadrul cărora informaţia şi cunoaşterea ocupă poziţii centrale.
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