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La mondialisation de l’économie constitue une opportunité à saisir également un défi à relever pour les sociétés.
L’ouverture économique des frontières et les évolutions technologiques ont accru l’internationalisation des entreprises.
Dans cet environnement international de plus en plus concurrentiel, il devient alors nécessaire d’identifier les points
faibles en matière de savoir-faire et de compétences afin de les combler au plus vite. Le moyen le plus rapide pour y
remédier consiste à rechercher des alliances stratégiques.
La coopération permet tantôt d’accroître les ressources des partenaires par la mise en œuvre en commun des
compétences complémentaires (un savoir-faire intellectuel, technique, technologique ou managérial, l’accès à un
marché etc.), tantôt de réduire les contraintes de taille et d’incertitude.

În ultimele decenii ale secolului XX procesul de implementare a inovaţiilor tehnologice a depăşit caracterul naţional, căpătând un aspect global. Răspândirea concomitentă şi practic pretutindeni a ideilor şi a cercetărilor noi, inclusiv tehnologice, precum şi a patentelor, licenţelor şi a know-how oferă companiilor şi întreprinderilor din diferite ţări posibilitatea de a se orienta în procesul de organizare a producerii la performanţele
tehnice mondiale. Aceasta contribuie, în ultimă instanţă, la satisfacerea accelerată a noilor necesităţi ce intervin sub influenţa progresului tehnologic şi la eficientizarea utilizării resurselor sociale disponibile.
Totodată, schimburile extinse de informaţie tehnico-ştiinţifică creează premise masive pentru evoluţia
diviziunii internaţionale a muncii, pentru adâncirea specializării ramurale a muncii şi pentru adâncirea specializării ramurale şi interramurale în cadrul unui sau a câtorva state.
Este foarte probabil că în primele decenii ale secolului XXI procesul de integrare tehnologică va continua
şi se va accelera, devenind global. La aceasta vor contribui mai mulţi factori, printre care:
- formarea pieţei financiare şi a hârtiilor de valoare globale;
- intensificarea concurenţei internaţionale şi amplificarea caracterului ei global;
- sporirea activităţii economice a companiilor transnaţionale;
- perfecţionarea şi dezvoltarea continuă a mijloacelor de comunicaţie, inclusiv crearea reţelei globale
Internet, exploatarea fibrelor optice şi a sateliţilor.
Intensificarea cooperării tehnologice internaţionale va avea multe consecinţe cu efecte pe termen lung,
ceea ce afectează direct interesele multor state (exodul minţilor şi al secretelor tehnologice, formele de susţinere a universităţilor, „patronarea” ştiinţei, selectarea priorităţilor şi specializarea cercetărilor, sprijinul cooperării companiilor mici şi medii etc.). Organele de stat vor fi nevoite să adapteze sistemul instituţional intern
de reglare a ştiinţei la cerinţele cooperării internaţionale. Pentru aceasta vor fi necesare numeroase măsuri,
începând cu rectificări ale legislaţiei muncii în legătură cu răspândirea în viitor a locurilor de muncă îndepărtate (terminale) şi terminând cu reglarea normelor şi standardelor de utilizare a noilor tehnologii. În concluzie,
politica tehnico-ştiinţifică a statului va căpăta o componenţă internaţională mai bine definită. Globalizarea problemelor politicii tehnico-ştiinţifice, participarea la procesul de elaborare a deciziilor colective va
reduce autonomia ţărilor izolate în realizarea propriilor priorităţi. Totodată, vor apărea posibilităţi noi de
influenţare a politicilor externe, inclusiv în domeniul tehnologic.
Conform unor pronosticuri, până în anul 2015 progresul tehnico-ştiinţific nu va conduce la şomaj în masă.
El, însă, va necesita crearea unor mecanisme noi de ocupare şi restructurare fundamentală a organizării muncii.
Eficienţa sau vulnerabilitatea proceselor respective în diverse ţări va depinde substanţial mai curând de institutele sociale, politica de stat, de sistemul instructiv-educativ decât de progresul tehnico-ştiinţific propriu-zis.
Progresul tehnico-ştiinţific va înainta cerinţe mai ridicate către angajaţii ramurilor care îl predetermină
şi care dispun de un potenţial înalt de export. Însă, anume aceste grupuri de angajaţi vor fi privilegiate din
punctul de vedere al garanţiilor de angajare, al organizării şi remunerării muncii, al defalcărilor sociale etc.
Anume aici se vor forma standardele internaţionale ale secolului XXI pentru resursele de muncă.
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La cele mai importante tendinţe agregate de interdependenţă a progresului tehnico-ştiinţific şi a resurselor
de muncă la macro- şi micronivel pot fi atribuite:
- intensificarea diferenţierii segmentelor pieţei muncii;
- sporirea flexibilităţii şi mobilităţii resurselor de muncă;
- accentuarea rolului calităţii învăţământului şi al creşterii continue a calificării angajaţilor.
O caracteristică importantă a interconexiunilor progresului tehnico-ştiinţific şi a resurselor de muncă la
micronivel în deceniile viitoare va fi atenţia deosebită acordată de către corporaţii „competenţelor fundamentale”. Corespunzător, businessul va ocupa o poziţie mai activă în formarea resurselor de muncă de calitate
necesară, în amplasarea şi utilizarea lor flexibilă. Aceasta se va referi şi la investiţiile în capitalul uman, şi la
diversitatea programelor legate de resursele de muncă.
Perspectivele politicii de stat în sfera resurselor de muncă vor fi determinate de atitudinea faţă de imigraţie,
în special a lucrătorilor cu calificare înaltă, şi de capacitatea de a susţine sistemul de învăţământ (infrastructura învăţământului naţional, programe decentralizate de pregătire şi reciclare, susţinerea autoinstruirii şi
sprijinul acordat în acoperirea cheltuielilor etc.). Politica de stat în ţările avansate va fi dirijată spre susţinerea
persoanelor care se eliberează în rezultatul transformărilor structurale şi tehnologice, aflate în căutarea locului de muncă, în procesul de instruire şi de reciclare. Ţările dezvoltate de asemenea vor acorda atenţie susţinerii activităţii inovaţionale a firmelor, reducerii incertitudinii, legate de menţinerea ocupării.
În viitor se va intensifica acţiunea progresului tehnico-ştiinţific asupra sferei consumului. Într-un şir de
cazuri sfera consumului ilustrează mult mai evident decât sfera materială caracterul progresului tehnicoştiinţific ce se modifică continuu.
Realizările contemporane ale tehnologiei în sfera consumului devin în măsură mai mare dependente de
strategia de piaţă a posesorilor şi a persoanelor ce implementează inovaţiile. Anume în acest domeniu se
manifestă elocvent o trăsătură relativ nouă a economiei globale: „actori” ai ei devin nu numai instituţiile
(corporaţiile, statele, organizaţiile internaţionale etc.), dar şi personalităţile, de exemplu Bil Geits.
Putem afirma că din toate direcţiile progresului tehnico-ştiinţific o influenţă reformatoare fundamentală
asupra calităţii şi modului de viaţă va manifesta în următorul deceniu expansiunea mijloacelor tehnice. Ele vor
permite populaţiei să se conecteze la reţeaua informaţională globală şi să interacţioneze cu ea într-un regim
interactiv.
Modificările dinamice, caracteristice pentru societatea informaţională, sporesc importanţa unor asemenea
calităţi ale personalităţii ce se formează pe calea unor eforturi permanente educaţionale, ca: flexibilitatea,
creativitatea, cercul vast de preocupări etc. Prezenţa reţelei informaţionale în general ridică calitatea învăţământului. Astfel, programele mai reuşite pot fi multiplicate. Programe speciale de training permit completarea
cunoştinţelor teoretice cu abilităţi aplicative de soluţionare a problemelor practice.
Dat fiind faptul că resursa fundamentală va deveni nu atât informaţia sub forma noilor tehnologii, cât potenţialul personalităţii ca rezultat al dezvoltării sistemelor de educaţie, învăţământ şi de acumulare a potenţialului intelectual, responsabilitatea socială a tuturor participanţilor la procesul de reproducţie se va manifesta
în atenţia sporită faţă de investiţiile în capitalul uman.
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