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Abstract: In this paper analysis of globalization is made with 
KOF index, defined by ETH, Swiss Economic Institute, wich computes 
this index from 1970. KOF is determined by three dimensions, 
economic, social and politic. Economic Globalization is computed 
with a)Data on actual Flows formed by Trade (percent of GDP), 
Foreign Direct Investment, stocks (percent of GDP), Portfolio 
Investment (percent of GDP), Income Payments to Foreign Nationals 
(percent of GDP) b) Data on restrictions formed by Hidden Import 
Barriers, Mean Tariff Rate, Taxes on International Trade, Capital 
Account Restrictions. Data for Social Globalization are a) Data on 
Personal Contact formed by Telephone Traffic, Transfers, 
International Tourism, Foreign Population, International letters b) 
Data on Information Flows composed by Internet Users (per 1000 
people), Television (per 1000 people), Trade in Newspapers (percent 
of GDP) c) Data on Cultural Proximity (Number of McDonald's 
Restaurants (per capita), Number of Ikea (per capita), Trade in books 
(percent of GDP)). Political Globalization is determined by 
Embassies in Country, Membership in International Foreign 
Organizations, Participation in U.N. Security Council Missions and 
International Treaties. ETH study was added with a cluster analysis 
model. In model was introducedand another variable,country surface. 
The European countries was grouped on 6 levels, each level with his 
clustering. 

 
Keywords: Economic Globalization, Social Globalization, Political Globalization, 

Cluster Analysis, KOF Index of Globalization. 
 
Institutul Economic Elvețian ETH face anual, din 1970 încoace, o evaluare a 

evoluției globalizării, pe baza indicelui KOF. 
IndiceleKOFalglobalizăriimăsoarăcele trei dimensiuniprincipaleale globalizării: cea 

economică, cea socială și cea politică.În plus față de evaluarea acestor trei indici, câte 
unulpentru fiecare din aceste dimensiuni, se calculeazăși un indicegeneral alglobalizării, 
precum șisubindicicare se referă lafluxurile economicereale, la restricțiile economice, la 
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dateleprivind fluxurilede informații, la dateleprivindcontactulși migrația persoanelor, 
precum și la datele privindproximitatea culturală. 

Informațiiledin ultimii 40 de ani suntorganizateîn fișiere și baze de 
dateanualepentru207țări. Mai preciseste înregistrată și calculată globalizarea în 
perioada1970 - 2012. 

În acest articol,globalizarea este înțeleasă ca descriind procesul de creare, 
funcționareși influențare a interdependențelor și conexiunilor între diverse mărimi și 
parametricare caracterizeazăaspectele economice, sociale și politice ale unor subiecți 
aflați la distanță și într-o continuă mișcare în toate continentele lumii.Acest proces se 
desfășoară prin intermediul unei varietăți de influențe culturale, politice, educative, fiind 
acompaniat de fluxuri de oameni, informații și idei, capitaluri și bunuri, 
tehnologii.Acesta este un proces care erodează granițele naționale, dar integrează 
economiile naționale, culturile popoarelor, tehnologiile utilizate și politicile de guvernare, 
producând relații complexe de interdependență reciprocă.  

Printre altele, în literatura de specialitate se evidențiază următoareledimensiuni ale 
globalizării: 

- Globalizarea economică, caracterizatăde fluxurile de bunuri,de capital și de servicii 
între țări, precum și de informațiile și percepțiile care însoțesc schimburile de piață, 

-Globalizarea politică, caracterizată printr-o difuzie a politicilor guvernamentale, 
- Globalizarea socială, exprimată prin răspândirea ideilor, informațiilor, imaginilor, 

precum și aoamenilor. 
Pentru a măsura gradul de globalizare economică, sunt construiți doi indicatori.Un 

indicator măsoară fluxuri reale: comerțul exterior, investițiile străine directe și investițiile 
de portofoliu (toate în procentedin PIB). Acest indicator mai cuprinde plățile către 
cetățenii străini, veniturile de capital angajate (în procente din PIB). Acestea suntincluse 
pentru a aproxima măsura în care o țară are forță de muncă străină și măsura în care a 
atras capitaluri,capitaluri care se vor extinde în producția sa industrială. Indicele măsoară 
și două categorii de restricții privind comerțul și capitalul. Se evidențiază astfel utilizarea 
barierelor vamale, ceea ce înseamnă tarifare suplimentară sau impozite asupra comerțului 
internațional (care apar și caparte a veniturilor curente). 

 Al doilea indicator evidențiază fluxurile de capital.  
Având în vedere un anumit nivel al schimburilor comerciale, o țară cu venituri mai 

mari dintaxe comerciale este mai puțin globalizată. 
Datele privind fluxurile reale și restricțiile asupra schimburilor externe sunt agregate 

în două variabile și se formează un index global, cum este descris mai jos.  
 
Clasamentul țărilor în funcție de indicele KOF 
Indicele KOF al globalizării în 2012 manifestă o anumită recuperare, destul de 

mică,după o ușoară a scădere aglobalizării economice în contextul crizei economice și 
financiare.Rezultatele obținute din analiza crizei economice arătaserăîn mod clar o 
încetinire a procesuluide globalizare.Acest lucru este vizibil prin rămânerea nemodificată 
a valorii indicelui globalizării, indicele KOF,comparativ cu anul precedent. De asemenea, 
nu se poate remarca nicio schimbare printre primele cinci țări în clasamentul globalizării 
elaborat de ETH. Belgia estețara cu indicele de globalizare cel mai înalt din lume, urmată 
de Irlanda și Olanda. Elveția a urcat o poziție și acum este listată printre primele zece. 
Lesotho și Republica Dominicană sunt țările careau făcut cel mai mare salt în clasamentul 
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globalizării statelor. Mai precis este vorba de un salt de câte 22 de locuri în acest 
clasament, ocupând în prezent locurile 127 și respectiv 69. Samoa însă s-a manifestat 
printr-o cădere de 32 de poziții, în prezent aflându-se pe locul 135. 

Indicele KOF măsoarăglobalizarea prin dimensiunile sale economice, sociale și 
politice. Analiza actuală, bazată pecele mai recente date disponibile (de la 2010), prezintă 
consecințele crizei financiare și economice. Perioadele de criză sunt vizibile în mod clarîn 
rezultatele obținute pentru indicele KOF. Globalizarea care în mod obișnuit prezintă o 
creștere semnificativă constantă este oprită în evoluția sa.Suntem însă martorii unui al 
doilea an în care esteevidențiată oușoară revenire a globalizării economice.Componentele 
a doua și a treia a indicelui deglobalizarea - globalizarea socială și politică - practic au 
rămas neschimbate.KOF, indiceleglobalizării, atunci când esteanalizat pe regiuni, 
prezintă cea mai mare creștere în Asia de Sud (deși putem constata o creștere mică).În 
același timp,pentru America Latină și Africa sub-sahariană se poate observa o scădere 
foarte mică regională. Țările cu venituri marimanifestă în continuare o tendință de 
stagnare a acestui indice.Această tendințăs-a manifestat chiar înainte de criza actuală. 

Belgia, Irlanda, Țările de Jos, Austria și Singapore rămân pe aceleași poziții ca cele 
cinci mai globalizate țări din lume.În a doua jumătate a primelor 10 țări globalizate se 
află Danemarca (comparativ cu anul trecut s-a ridicat o poziție), Suedia (a coborât o 
poziție), Portugalia (a câștigat o poziție), Ungaria (a coborât o poziție) și Elveția (s-a 
ridicat o poziție).  

Ciprua coborât trei locuri, în timp ce Marea Britanie a urcat până pe locul 12.Cele 
mai mari deplasări în acest clasament sunt împărtățite de către Lesotho și Republica 
Dominicană, fiecareurcând 22 de poziții. De asemenea, putem constata că Fiji se 
deplasează 20 de poziții în sus. Samoa, Botswana,și Mauritania au scăzut în clasament 
(32,21 și respectiv, 9poziții). 

 
Globalizarea economică 
Ca și în anii anteriori, Singapore este țara cu cel mai mare scor la globalizarea 

economică, alături deMalta.Comparativ cu performanțele din anul precedent, aceste țări 
și-au menținut pozițiile, urmate fiind în clasament de Luxemburg, Irlanda. Olanda obține 
o creștere a acestui indicator, ceea ce i-a permis să intre în primele cinci. Precum se poate 
observa, primele cinci țări ale clasamentului sunt țări mici, deschise din punct de vedere 
economic.Austria se află la poziția 16, în timp ce Elveția este clasată pe locul27 și Italia 
se află pe39.Germania deține poziția 48, în timp ce Statele Unite se afla pe locul 
82.Nepal, Etiopia și Burundi ocupă ultimele trei poziții în clasamentul în funcție de 
globalizarea economică. 

 
Globalizarea socială 
Cipru este încă numărul unu în clasamentul de globalizare socială,fiind urmat de 

Singapore,Irlanda, Austria și Belgia. Elveția își păstrează poziția 6, în timp ce Germania 
este clasatăpe poziția 15.Statele Unite ale Americii se află pe locul 27, în timp ce China 
este prinsă între Mexic și Maldivela poziția 90.Cele trei țări cu cele mai mici note sunt 
Republica Democratică Congo, Niger șiMyanmar. 
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 Globalizarea politică  
 În topul globalizării politice, Italia rămâne number one urmată de Franța și Belgia. 

Spania, Austria, iar, după acestea, Marea Britanie urmează în clasament. Elveția este la 
poziția 14, trei locuri înaintea Germaniei și cinci înainte de Statele Unite ale Americii. Ca 
și în anul precedent, Insulele Mariane de Nord, Insula Man (aflată între Marea Britanie și 
Irlanda) și Insulele Anglo-Normande (cele din Canalul Mânecii) ocupă ultimele trei 
poziții în acest clasament.  

 
Lumea celor mai puțin globalizate țări 

Indice 
globali-
zare 
Locul 

 Țara Indicele 
globali-
zării 
economi-
ce Locul 

 Țara Indicele 
globali-
zării 
Sociale 
- Locul 

 Țara Indicele 
Globaliză-
rii 
Politice - 
Locul 

 Țara 

194  Guam   194 Insulele 
Solomon  

 194  American 
Samoa  

 194  Macao, 
China  

195  Insula Man   195  San Marino   195 Insulele 
Canalului 

 195  Bermude 

196  Corea, Dem 
Rep  

 196  Somalia   196  Guam   196 Insulele 
Cayman  

197  
Liechtenstein 

 197  Sao Tome și 
Principe  

 197  Insula 
Man  

 197  Puerto 
Rico  

198 Insulele 
Marshall  

 198  Surinam   198  Corea, 
Dem Rep  

 198  Insulele 
Faeroe  

199  Mayotte   199  Seychelles   199  Insulele 
Marshall  

 199  Noua 
Caledonia  

200  Fed. 
Micronezia 

 200  Tajikistan   200  Mayotte   200  Polinezia 
Franceză 

201  Monaco   201  
Turkmenistan 

 201  
Micronesia 

 201  American 
Samoa  

202  Antile 
Olandeze 

 202  Timor-Leste   202  Monaco   202  
Groenlanda 

203  Insulele 
Mariane de 
Nord 

 203  Tonga   203 Antilele 
Olandeze 

 203  Guam  

204  Puerto Rico   204  Uzbekistan   204  Insulele 
Mariane de 
Nord 

 204  Mayotte  

205  San Marino   205  St Vincent și 
Grenadine 

 205  San 
Marino  

 205  Insulele 
Virgine 
(SUA)  

206  Somalia   206 Insulele 
Virgine 
(SUA)  

 206  Somalia   206  Insulele 
Mariane  
de Nord 

207  Tonga   207  West Bank 
și Gaza  

 207  Tonga   207  Insula 
Man  

208  Insulele 
Virgine 
(SUA)  

 208  Samoa   208 Insulele 
Virgine 
(SUA)  

 208 Insulele 
Canalului 
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Din tabelul prezentat cu lumea celor mai puțin globalizate țări se poate constata că 
singurele țări din Europa prezente sunt Liechtenstein, Insula Man, Monaco și San Marino, 
state pitice aflate în vecinătatea și sub influența unor state cu indice de globalizare KOF 
înalt. Insulele Canalului intră și acestea în tabelul celor mai puțin globalizate țări pe baza 
indicelui globalizării politice unde ocupă locul 195. Precum se poate observa, în tabelul 
acesta intră foarte multe insule, colonii și state cu suprafață foarte mică. 

 
 
Informații privind anumite țări 
România 
Locul ocupat în 2012 de țara noastră în clasamentul ETH este 34 cu 75 puncte. 

Astfel România se află înaintea SUA (locul 35), Chile (locul 36), Islanda (locul 37) sau 
Bulgariei, aflată pe locul 38 cu 72 puncte. În acest clasament România se află după Israel 
și Malta cu 77 de puncte, Croația și Emiratele Arabe Unite cu 76 puncte. În clasamentul 
globalizării economice, România se află pe locul 51 cu 69, după Germania, Franța care 
ocupă locurile 44, respectiv 45 cu 72 puncte.În schimb, România se află înaintea 
Ucrainei, aflată pe locul 61, Moldovei aflată pe locul 66 sau SUA, aflată pe locul 79. 
Locul ocupat de SUA se justifică prin faptul că avem de a face cu cel mai puternic stat 
care este normal să poată să-și satisfacă pe plan intern nevoile de bunuri și servicii. 
Clasamentul globalizării sociale așează România pe locul 44 cu 69 puncte, după SUA, 
aflată pe locul 29, Italia, locul 31 sau Israel, locul 37. Totuși România se află înaintea 
Rusiei (locul 46), Serbiei (locul47) sau Japoniei aflată pe locul 51. Cel mai bun punctaj 
țara noastră l-a obținut după indicele globalizării politice, 92 din 100. Astfel am ajuns pe 
locul 24, înaintea Finlandei (27), Irlandei (28) sau Japoniei (33), dar după SUA (22), 
Germania (17) sau Turcia (16). 

 
Germania 
Indicele KOF al globalizării pentru Germania a crescut în mod constant în anii 

1990.La începutul noului secol, procesul de globalizare a pierdut o parte din impulsul său. 
De atunci, acest indice a fost relativ constant, cu unele dinamici.Germania a deținut 
aceeași poziție pentrutrei ani la rând, rămânând a 22-a. În ceea ce privește globalizarea 
economică, Germania este pe locul 48, cu treipoziții mai jos față de anul precedent. În 
ceea ce priveșteglobalizarea politică, Germania a ajuns până la locul 17 (în anul 
precedent: 19). Efectuând analiza în componenta socială a globalizării, Germania a urcat 
cu un loc, ajungând a 15-a. 

Marea Britanie 
Pentru al doilea an la rând, Marea Britania a fost capabilă să progreseze în 

clasamentulgeneral, ajungând în prezent pe locul 12 (anul precedent: 15). Acest lucru s-a 
întâmplat în ciudapierderii a câte două poziții, atât în globalizarea economică, cât și 
înglobalizarea socială (acum coborând la rangul 29, și respectiv 12). Locul 12 se 
datorează în bună parte menținerii pe poziția 6 în clasamentul privindglobalizarea 
politică. 

Franța 
 Franța ocupă în prezent locul 18, aflându-se pe această pozițiede patru ani la 
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rând. În ceea ce privește globalizarea economică, Franța a rămas constant pe locul 
46.Analizând integrarea socială, Franțas-a deplasat în sus cu un loc, astfel a ajuns în top 
zece. Franța rămânea doua țară în clasamentul globalizării politice,după Italia. 

 Italia 
Italia ocupă locul 23 în clasamentul curent,urcând astfel o poziție. În ceea ce privește 

globalizarea economică, țara s-a deplasat în jos de pe poziția38 la 39. În ciuda 
problemelor politice pe care le are și a creșterii economice reduse, dezvoltarea Italiei s-a 
dovedit a fi relativ stabilăîn anii crizei din ultimii patru ani, nefiind încă 
resimțită.Dinpunct de vedere al globalizării sociale, Italia este pe locul 31 în continuare 
și, deasemenea, a păstrat poziția de top în globalizarea politică. 

Elveția 
Până în anul 2000, indicele KOF al globalizării pentru Elveția a crescut în mod 

constant. Acesta a stagnat saua scăzut în anii următori. Cel mai puternic declin a avut loc 
în anul 2004. De atunci, indicele a avut schimbări în ambele sensuri. În clasamentul dat 
de globalizarea economică, Elveția, în calitate deeconomie mică și deschisă, este din nou 
printre primele zece țări mai globalizate, fiind clasată pe locul10. Integrarea economică a 
Elveției a trecut în jos cu o poziție în clasament (în prezent:27). În ceea ce privește 
globalizarea socială, Elveția a rămas la poziția 6. Analizândglobalizarea politică a Elveției 
constatăm coborârea acestui stat un singur loc, astfel că în prezent Elveția ocupă locul 14. 

 SUA 
Statele Unite ale Americiisunt pe aceeași poziție în clasamentul globalizării în 

ultimii ani, rămânând pe locul 34. Statele Unite ale Americii au pierdut în termeni de 
globalizare economică față de anul precedent. Statele Unite ale Americii sunt acum 
clasatepe locul 82 (anul precedent: 80). Ca o economie mare, o mare parte din comerțul 
său este intern, ceea ce înseamnă că SUA nu are "nevoie" să fie la fel de globalizate ca 
țările mici. Actual  
fluxuri le indicatoruluiprivind comerțul șicashflowsau scăzutca rezultat alcrizei 
economice și financiare. Ca și în majoritatea națiunilor industriale, globalizarea socială a 
rămas laaproximativ aceeași level de mai mulți ani (poziția 27), în timp ce SUAs-a 
deplasat 3 pozițiiîn sus în ceea ce privește globalizarea politică (locul 19). 

 1 
Indicele KOF al globalizării, țările selectate 

 ELV CHN GER F MB I J SUA 
2000 90,93 50,95 81,56 83,20 87,05 81,65 58,07 76,76 

2001 90,19 53,82 81,21 82,13 86,48 81,12 57,73 75,90 
2002 89,73 54,85 81,92 82,34 86,45 80,90 57,98 74,96 
2003 89,41 55,52 81,97 82,62 86,85 80,49 59,57 75,36 
2004 87,09 57,83 81,74 83,70 85,87 81,33 59,70 76,03 
2005 87,62 59,93 82,18 83,28 86,31 81,16 60,11 76,14 
2006 87,33 58,88 82,37 83,74 86,01 80,98 64,83 77,02 
2007 87,71 60,11 82,77 84,51 85,87 81,71 65,35 77,49 
2008 86,05 58,92 81,92 84,00 85,45 81,34 63,63 76,27 
2009 86,24 58,84 81,23 83,97 85,44 80,98 63,73 74,76 
2010         86.28       59.43         81.08        83.86       85.39          81.01       63.73       74.76 
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Japonia 
În clasamentul general, Japonia se află pe locul 56, la fel ca în anul anterior, și este 
prin urmare, mult în urma altor economii majore, cum ar fi Statele Unite ale Americii sau 
Germania. În ceea ce privește globalizarea economică, Japonia a pierdut două locuri, fiind 
clasată pe locul 125. În ceea ce priveșteglobalizarea socială, Japoniași-a menținut poziția 
sa fiind a51-aîn clasamentul curentdupă indicele KOF alglobalizării.In clasamentul 
globalizării politice, statula înregistrat un progrese, urcând un loc șieste pe locul 33 - între 
Pakistan și Republica Sud-Africană. 

 China 
 A doua economie a lumii, China, este indexată pe locul73în2012 pe baza indicelui 

KOF.În comparațiecu anul precedent, Chinaa câștigat trei poziții.In 
clasamentulglobalizării economice, Republica Populară Chineză a rămas pe același loc 
(în prezent: 109); aceasta a câștigat trei ranguriîn ceea ce privește integrarea socială și 
este acum pe locul 90.Datorită exporturilor mari, crește concomitent șiimplicarea sa 
internaționalăîn politică, generând o importanță crescândă a acestui stat. Astfel, China 
este pe locul 44 în componenta globalizarea politică (unlocmai bun decât cel din 2009). 

În afara faptului că indicele metodological globalizării KOF măsoară dimensiunile 
economice, sociale și politice aleglobalizării, indicele KOF poate fi folosit pentru a 
observa schimbările în procesul de globalizare dintr-un număr mare de țări, pentru o 
lungă perioadă de timp.Indicele globalizării KOF 2012 este acum disponibil pentru 187 
țări în perioada 1970-2010 și cuprinde 23 de variabile economice, sociale și 
politice.IndiceleKOF măsoară volumul actualal comerțului exterior și investițiilestrăine 
pe de o parte, precumși măsura în care țările aplică barierele comerciale și restricțiile de 
circulație de capital pentru a proteja propriile lor economii, pe de altă parte. Dimensiunea 
socială a globalizării reflectă gradul dediseminare de informații și de idei, în timp ce 
dimensiunea politică arată gradul decooperare politică între țări. Indicele KOF măsoară 
globalizarea pe o scară de1 la 100, precum și expresiile variabileloranalizate care sunt 
împărțite în percentile. 

Percentilul se referă la procentul de țări dintr-un eșantion standard care se situează sub un 
prag dat. Dacă 30% dintre țări se află sub valoarea x pentru un anumit indicator, atunci x va 
corespunde celui de al 30-lea percentil. Gama de percentile este între 1 și 99 și reprezintă 
procentul de țări din grupul de analizat care au valorile indicatorului la nivelul sau sub nivelul 
unui anumit prag. 

Un percentil indică țările relative pentru un anumit prag dintr-un eșantion standard. 
Percentilele pot fi considerate ca ranguri într-un grup de 100 de puncte. Modul de determinare a 
percentilelor: se socotesc toate scorurile cu valori mai mici decât scorul care ne interesează; se 
împarte la numărul total de scoruri; se înmulțește cu 100. 

In rangul de percentile, scorul mediei este percentila 50, care este o măsură a tendinței 
centrale. Percentilele peste 50 reprezintă, succesiv, realizări deasupra mediei, iar cele sub 50, 
realizări inferioare. Percentilul 25 și percentilul 75 sunt denumite primul și al treilea quartil 
(sfert), delimitând sfertul inferior și sfertul superior al distribuției scorurilor în populația de 
referință. Rezultatul neprelucrat, inferior oricărui rezultat din eșantionul standard și rezultatul 
superior oricărui rezultat din eșantionul standard vor avea rangul P=0 si, respectiv, P=100. 
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Utilizând percentilele se reduceimpactul dintre punctele extreme de date, ceea ce 
duce la mai puține fluctuații de date utilizate în timp.Dateleau fost actualizate de către 
ETH pentru ultimii ani pe baza surselor de date originale, amintite în bibliografie. 
Datorită acestei actualizări, apar uneleincompatibilități cu indicele KOF care a fost 
publicat acum un an, baza de date fiindactualizată, iar indicii au trebuit să fie 
recalculațipentru ultimii ani.Comparațiile cu datele anterioareprivindglobalizarea 
economică și financiară au rezultate pozitive incontestabile. Înacest sens s-a putut observa 
mulțimea eforturilor statelor pe linia stimulării dezvoltării pieței capitalului și 
cooperăriiinternaționale. În același timp s-a evidențiat concurențafinanciară 
internațională. S-a putut constata că aceste politice ale unor state au avut ca rezultat 
deschiderea economiilor cu consecința directă, creșterea mobilității mărfurilor și 
serviciilor, a tehnologiilor și forței de muncă. S-a promovat astfel creșterea și 
dezvoltareaeconomică, existând motive de speranță pentru ușurarea impactului crizei 
economice și scurtarea acesteia.Există și eșecuri ale globalizării, în ciuda marilor sale 
succese, deoarece pefondul globalizării, țările în curs de dezvoltare, prin deschiderea 
piețelor și-au asumatanumite riscuri și s-au expus la o anumită nesiguranță. Au fost 
situații în care au fostsubminate procesele democratice, datorită modului de gestionare a 
globalizării.Globalizarea economică și în special cea financiară a crescut probabilitatea 
crizelor.Globalizarea nu este totuși cauza tuturor relelor, iar eșecurile înregistrate 
sedatorează insuficientei globalizări și nu globalizării excesive. Sistemul financiar globala 
cunoscut în decursul timpului turbulențe de grade diferite, iar apariția crizelorfinanciare și 
recurența acestora rămâne o problemă încă în dezbatere. Globalizareafinanciară nu este 
nici cauza crizelor, nici cauza recurențelor acestora, ea cel multfacilitând apariția 
lor.Contagiunea crizelor financiare își are originea în iraționalitatea piețelor și nu 
înglobalizare, fiind totuși nevoie de un regulator global, de un creditor de serviciu caresă 
reducă frecvența crizelor, să limiteze contagiunea și să evite riscul sistemic. 

 
Utilizarea metodei cluster analysis în studiul globalizării statelor 
 
În literatura de specialitate această metodă mai este cunoscută și ca metoda 

clasificării automate.Această metodă statistică este folosită pentru a grupa țările, ca date 
multi-dimensionale, în grupe (clustere) definite cu ajutorul unui algoritm. 

Aceasta metodă este utilă pentru analizarea unor cantități mari de informație, 
fiecaregrupă reprezentândmai multe țări având caracteristici similare. Clusterele distincte 
nu se suprapun în sensul că sunt disjuncte, neavând nicio țară în comun.  

De fapt, cluster analysissimulează experiența noastră „vizuală” legată de 
grupareapunctelor în „nori de puncte”.  

În general, pentru a putea folosi un algoritm de clasificare, este nevoie de precizarea:  
a) Unei distanțe între țările unui spațiumultidimensional. Cea mai cunoscută distanță 

matematică este distanța euclidiană. 
b) O strategie de alegere a punctului reprezentativ (adică a „centrului”) pentru orice  
grupare de puncte (țări). Cele mai mulți algoritmi au tendința de a alege media 

aritmetică (adică 
„centrul de greutate”). 
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c) O distanță între două grupe de puncte (țări). Cele mai folosite asemenea distanțe 
iau în  

considerare distanța între puncte aleasă anterior. 
 Pe baza acesteia, diferiții algoritmi utilizează: 
– Distanța între „centre” (în algoritmul Ward); 
– Distanța între cei mai apropiați vecini (opțiune cunoscută ca „single linkage”); 
– Distanța între cei mai depărtați vecini (opțiune cunoscută sub numele de „complete  
linkage”). 
Odată ce au fost efectuate alegerile, un algoritm ierarhic de clasificare va funcționa 

în felul urmator: 
Pasul 1. Fiecare țară este considerată ca o grupă(clasă) separată.  
Pasul 2. Cele mai apropiate doua grupe sunt unite într-o grupare mai mare. 
Acest pas este repetat până când toate punctele au fost grupate într-o grupare finală 

(careconține toate țările). Schema de unire este reprezentată diagramatic printr-o 
dendrograma (hierarchical tree plot). 

Pasul 3. Se aplică o procedură „de tăiere” asupra dendrogramei; în acest fel 
seidentifică numărul „obiectiv” de grupe (clustere), iar apoi componența fiecăreia.  

 În clasificarea disjunctă, numărul de grupe va trebui ales dinainte. Urmează apoi 
următorii pași:  

Pasul 1. Toate țările sunt asignate arbitrar unor grupe.  
Pasul 2. Una dintre țări este reasignată altei grupe, luând în considerare similaritatea 

sa cu punctele acelei grupe. Acest pas este repetat până când toate punctele sunt asignate 
„optim”.  

 
Algoritmii de clasificare sunt mai eficienți pentru seturi mari de țări. (Dar să 

neaducem aminte că au și un neajuns: numărul de grupe este ales arbitrar).Cel mai 
cunoscut algoritm de clasificare disjunctă este cel al k-mediilor (k-means). 
Reprezentantul fiecărei grupe este obținut din media punctelor (cazuri, observații)care 
sunt asignate acelei grupe. Initial este selectat un set de țări, numite „semințelegrupelor” 
(cluster seeds) ca o prima alegere a centrelor grupelor. Apoi, la fiecare pas, se încearcă 
maximizarea distanței globale între grupele distincte, în așa fel încât să se reducă varianța 
din cadrul grupelor, iar centrele să se deplaseze spre o poziție stabila. Algoritmul se 
oprește atunci când nu se mai detecteaza nici o modificare în poziția centrelor. 

 
 Acest algoritm taxonomic a fost utilizat pentru clasificarea automată a țărilor 

europene. Au fost utilizate cele mai recente date furnizate de ETH în martie 2013 privind 
cei trei indici, globalizarea economică, globalizarea socială și globalizarea politică. 
Datorită faptului că globalizarea este în primul rând un element geografic, am introdus și 
un al patrulea criteriu, suprafața țării. Nu au fost luate în calcul țările europene cu 
suprafață foarte mică cum ar fi San Marino, Monaco, Liechstenstein, Vatican, Andorra, 
Insula Man, Insulele Feroe, Insule Anglo-Normande, acestea având fiecare din ele mult 
sub 10000 km2. Tabelul următor cuprinde datele care au fost utilizate în studiul 
globalizării europene. Suprafața țărilor a fost rotunjită la zeci de mii de km2. Cele trei 
coloane reprezintă indicii de globalizare pe cele trei dimensiuni, economică, socială sau 
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politică, așa cum au fost calculați de ETH pe baza datelor pentru 208 țări, cu ajutorul 
algoritmului prezentat. 

 
 

Nr.crt.  Țara Supr. Economic Social Politic 
1. Rusia 1710 54,6 67,0 85,7 
2. Turcia  78 59,3 64,2 93,2 
3. Franța  64 72,4 85,7 98,2 
4. Ucraina  60 67,4 57,0 86,3 
5. Spania  50 78,7 81,2 96,7 
6. Suedia  45 89,0 82,1 95,9 
7. Germania  36 72,5 82,2 93,2 
8. Finlanda  34 83,3 80,8 90,9 
9. Norvegia  32 77,0 82,3 93,1 
10. Polonia  31 74,0 77,4 95,2 
11. Italia  30 75,2 74,5 98,4 
12. Marea Britanie  24 77,7 85,5 96,4 
13. România  24 69,2 68,7 91,8 
14. Belarus  21 46,7 60,9 49,3 
15. Grecia  13 74,0 80,3 92,8 
16. Bulgaria  11 75,2 60,1 86,5 
17. Islanda  10 76,3 69,0 74,1 
18. Ungaria  9 90,5 80,6 92,7 
19. Portugalia  9 83,5 84,4 94,4 
20. Serbia  9 60,4 66,2 82,6 
21. Azerbaigian  9 60,7 52,6 57,9 
22. Austria  8 86,0 90,3 97,3 
23. Cehia  8 86,3 83,3 88,4 
24. Irlanda  7 93,3 91,4 90,9 
25. Georgia  7 76,7 50,8 52,0 
26. Lituania  7 70,8 65,6 62,1 
27. Letonia  6 68,6 69,0 59,2 
28. Croația  6 72,9 71,2 86,7 
29. Bosnia-Herțeg.  5 61,5 51,4 77,2 
30. Slovacia  5 84,0 82,3 85,7 
31. Estonia  5 88,4 73,7 74,8 
32. Danemarca  4 86,0 86,2 93,8 
33. Olanda  4 91,9 87,9 94,0 
34. Elveția  4 78,4 89,4 94,1 
35. Moldova  4 65,5 59,4 56,7 
36. Belgia  3 92,2 89,8 97,9 
37. Armenia  3 65,8 44,8 51,7 
38. Albania  3 65,4 40,2 74,7 
39. Macedonia  3 62,2 63,6 50,7 
40. Slovenia  2 77,5 73,8 83,5 
41. Muntenegru  1 82,5 59,1 63,0 
42. Cipru  1 85,8 91,8 80,3 
43. Luxemburg  0 94,6 81,1 81,0 
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 Rezultatele obținute cu ajutorul metodei cluster analysis sunt prezentate în figura de 
mai jos. Figura prezintă o ierarhie avînd la bază cele 43 de țări europene luate în analiză. 
Algoritmul a fost inițializat cu 43 de grupe (clustere). Apoi la fiecare pas se mai micșora 
numărul de grupe cu una în urma identificării celor mai apropiate clustere. 

 
Concluzii 
Analiza rezultatelor ne permite să identificăm cele mai apropiate țări, țări care 

formează 6 grupe: 
-grupa A este formată din Polonia și Italia 
-grupa B este formată din Ungaria, Portugalia și Cehia 
-grupa C cuprinde Danemarca și Olanda 
-grupa D alcătuită din Lituania și Letonia 
-grupa E alcătuită din Moldova și Macedonia 
 -grupa F formată din Albania și Bosnia&Herțegovina. 
-grupa G formată din Marea Britanie și România 
-grupa H care cuprinde Bulgaria și Islanda. 
 
Restul de 34 de state analizate la acest prim nivel rămân să formeze fiecare o grupă. 
La nivelul al doilea al ierarhiei, metoda utilizată indică formarea a 7 grupe de țări: 
-grupa A formată din Germania, Finlanda, Norvegia, Polonia, Italia, țări vecine cu 

suprafețe mari. Se poate observa că această grupă cuprinde și vechea grupă A 
-grupa B formată din Marea Britanie și România, vechea grupă G 
-grupa C formată din Grecia, Bulgaria, Islanda și Serbia care cuprinde și vechea 

grupă H 
-grupa D formată din Ungaria, Portugalia, Cehia, Austria, Irlanda, Slovacia, 

Danemarca, Olanda, Belgia, Elveția, Croația, Estonia, Slovenia care cuprinde și vechile 
grupe B, C 

-grupa E alcătuită din Cipru și Luxemburg 
-grupa F alcătuită din Azerbaigian, Georgia, Lituania, Letonia, Moldova și 

Macedonia care cuprinde și vechile grupe D, E  
- grupa G formată din Albania și Bosnia&Herțegovina, în fapt, vechea grupă F. 
 
Se observă că la nivelul al doilea se identifică o grupă mare, de 13 state, grupa D, 

precum și o grupă de 6 state, grupa F. În total au fost grupate 34 din cele 43 de state. 
Celelalte 9 state nu au fost încă grupate, fiind state cu o puternică personalitate din punct 
de vedere al globalizării. 

 
Nivelul al treilea al ierarhiei identifică următoarele grupe de state: 
-grupa A alcătuită din Franța și Ucraina 
-grupa B alcătuită din Spania și Suedia 
-grupa C identică cu grupa A de pe nivelul al doilea 
-grupa D identică cu grupa B de pe nivelul al doilea și ci grupa G de pe nivelul întâi, 

alcătuită din Marea Britanie și România 
-grupa E identică cu grupa C de pe nivelul al doilea 
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-grupa F formată din țările grupei D (13 țări) de pe nivelul al doilea la care se mai 
adaugă țările grupei E (Cipru, Luxemburg) din nivelul al doilea 

-grupa G alcătuită din țările grupelor F și G de pe nivelul anterior, la care se mai 
adaugă Muntenegru și Armenia.  

La acest nivel s-au format 2 grupe mari de state, cu câte 15, respectiv 10 state, 
anume grupele F și G. La acest nivel au fost grupate 40 de state, restul de 3 țări fiind 
puternic individualizate în contextul globalizării (Rusia, Turcia și Belarus). De remarcat, 
în clasamentul după indicele KOF, Rusia ocupă locul 47 cu 67 puncte, Turcia 41 cu 70 
puncte, iar Belarus locul 105 cu 53 puncte. Pe primul loc în clasamentul mondial este 
Belgia cu 93 puncte din 100. 

Nivelul patru cuprinde numai 4 grupe de state. 2 state nu au fost încă grupate. 
-Clasa 1 cuprinde clasele A și B de pe nivelul anterior, în total 4 state. 
-Clasa 2 cuprinde clasele C și D de pe nivelul anterior la care se adaugă Belarus. 

Această clasă cuprinde 8 state. 
-Clasa 3 cuprinde clasele E și F de pe nivelul anterior, în total 19 state. 
-Clasa 4 identică cu grupa G de pe nivelul trei. 
Nivelul 5 cuprinde următoarele clase: 
-Clasa 1 – Rusia 
-Clasa 2 – Turcia 
-Clasa 3 – Franța, Ucraina, Spania, Suedia 
-Clasa 4 este formată din 8 state: Germania, Finlanda, Norvegia, Polonia, Italia, 

Marea Britanie, România, Belarus 
-Clasa 5 alcătuită din celelalte 29 de state europene luate în studiu. 
La nivelul 6 se observă 3 clase: 
-Clasa I alcătuită din Rusia 
-Clasa II alcătuită din vechea clasă 3 la care se adaugă Turcia, în total 5 state 
-Clasa III alcătuită din 37 de state. 
Prin urmare, Rusia deși aflată într-o poziție de mijloc în clasamentul general al 

globalizării, nu se poate grupa cu nicio țară europeană datorită factorului geografic pe 
care noi l-am luat în considerare suplimentar față de Institutul Economic Elvețian ETH. 
România se află în aceeași clasă cu Marea Britanie, din punct de vedere al globalizării, 
deși după indicele KOF, Marea Britanie ocupă locul 14, iar România de-abia locul 34. 
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