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Rezumat. Această lucrare evaluează rolul pe care îl joacă 

geografia în  determinarea distribuţiei nivelelor de educaţie între judeţele 
din ţara noastră. Noi oferim dovezi conform cărora, în România, nivelurile 
de educaţie sunt mai ridicate în acele  judeţe, cu un „market acces“ mai 
mare. Această constatare confirmă predicţiile teoretice ale modelului  lui  
Redding şi Schott (2003) şi dovedeşte că depărtarea este o piedică pentru 
dezvoltarea economică şi convergenţa între judeţe. 
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1. Introducere 
Există un consens larg în ceea ce priveşte impactul  capitalului uman 

asupra creşterii economice, însă acelaşi consens nu există şi în cazul 
determinării contribuţiei  exacte a diferitelor măsuri şi indicatori ai capitalului 
uman pentru dezvoltarea economică (Levine, Renelt, 1992, Rodriguez-Pose, 
Vilalta-Buffi, 2005). Cu toate acestea, relaţia dintre capitalul uman şi geografia 
economică şi implicaţiile acesteia în  dezvoltarea economică este mult mai puţin 
studiată.  În lucrarea lor, Redding şi Schott (2003) extind un model  standard de 
geografie economică  pe două sectoare pentru a demonstra că fiind situat într-o 
zonă periferică din punct de vedere economic poate reduce aptitudinile 
indivizilor din acea zonă, reducând astfel stimulentele pentru investiţii în 
acumularea de capital uman. Lopez-Rodriguez et al. (2007) a aplicat modelul 
lui Redding şi Schott (2003), pentru a estima relaţia dintre nivelurile de educaţie şi 
market access (accesul pe piaţă) pentru un eşantion  regional NUTS 2  din Europa, 
care arată că predicţiile modelului se adeveresc în cazul  Europei. 

 În literatura de specialitate din cadrul Noii Geografii Economice(1) nu 
există nici un model empiric, iar din câte ştim noi nu există în nicio lucrare în 
care acest model a lui Redding şi Schott (2003  să fie aplicat la nivel de ţară. 
          În această lucrare am derivat ecuaţiile structurale, care fac legătura între 
dotarea cu capitalului uman şi locaţia geografică a modelului lui Redding şi 
Schott (2003), şi estimarea acestora pentru un eşantion de 42 de judeţe pentru 
anul 2006. Rezultatele estimărilor dovedesc faptul că modelul lui  Redding şi 
Schott (2003) se adevereşte şi în cazul României şi arată că există o structură 
spaţială a nivelelor de educaţie între judeţele ţării. Rezultatele arată importanţa  
variabilei Market Access în explicarea nivelurilor de capital uman. Mai mult 
decât atât, 45% şi 59%  din nivelurile de capital uman se explică prin  variabila 
Market Access regional. 

Restul lucrării este structurat după cum urmează: Secţiunea 2 descrie pe 
scurt modelul, Secţiunea 3 arată aproximarea la estimările empirice  şi descrie 
datele utilizate în analiză, Secţiunea 4 conţine rezultatele estimărilor 
econometrice şi în cele din urmă în Secţiunea 5 se prezintă concluziile finale. 

2. Cadrul teoretic  
Cadrul teoretic prezentat în acest capitol este o versiune prescurtată a 

modelului lui   Redding şi Schott (2003). Considerăm o situaţie în care avem  R 
locaţii  şi fiecare locaţie are o masă de consumatori  denumită Li. Presupunem 
că toţi consumatorii sunt dotaţi cu o unitate de muncă ce este oferită  inelastic, 
loc unde consumatorii aleg dacă vor dori să investească sau nu în a deveni 
calificaţi. În decizia de a deveni calificat un muncitor trebuie să compare 



Efectul geografiei economice asupra educaţiei în România 
 

103 

costurile de învăţământ de a dobândi acele competenţe cu beneficiile viitoare de 
după calificare, care în sensul acestui articol poate fi rezumată în salarii mai 
mari muncitorilor calificaţi. 

Prin urmare, decizia unui individ (z)  dintr-o locaţie }{ Ri ,....,1∈   de a 
deveni un muncitor calificat ar fi diferenţa de salarizare între cele două opţiuni, 
diferenţa de salariu al unui muncitor calificat faţă de unul necalificat şi costurile 
asociate cu educaţia acestuia.  

În această lucrare vom sări peste modelele cererii care sunt necesare 
pentru premisele teoretice ale investigaţiei noastre empirice. 

Prin urmare, ne concentrăm asupra condiţiei de echilibru  a produselor 
fabricate şi asupra agriculturii (oferta), pentru a caracteriza endogen relaţia 
dintre poziţia geografică şi acumularea de capital uman. 

 Funcţia de profit pentru o firmă  la o oarecare locaţie i poate fi dată de 
următoarea expresie: 
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accesul pe piaţă la locaţie, i  şi σ elasticitatea de substituţie între varietăţi de 
mărfuri fabricate. Ecuaţia (2) ne dă valoarea de echilibru pentru salariile 
muncitorilor calificaţi şi necalificaţi. 

Prin urmare, acest nou echilibru implică un nivel mai ridicat critic pentru 
parametrul de calificare  ∗

ia( ), mai sus  de care indivizii preferă să investească 
în educaţie şi devin calificaţi şi, astfel, vom avea o „rezervă” mai mică de 
muncitori calificaţi. În această derivare vom presupune că numărul de indivizi 
cu niveluri mai înalte de competenţe scade pe măsură ce se trece mai departe de 
aceste praguri. 

 Putem exprima această derivată a  salariului muncitorului necalificat 
după cum urmează:  

                                                                                                          (3) 
 
 
 
Această explicaţie intuitivă se bazează pe faptul că o scădere a market 

access modifică condiţiile iniţiale de echilibru în sectorul de producţie, care 
înregistrează o scădere. Această scădere eliberează mai multă mână de lucru 
calificată decât cea cerută iniţial în sectorul agricol. 

Deci, pentru a restabili echilibrul, salariul nominal plătit muncitorilor 
calificaţi trebuie să scadă şi salariile nominale plătite muncitori necalificaţi 
trebuie să crească în termeni relativi. Prin urmare, din moment ce salariile 
muncitorilor calificaţi scad această scădere reduce stimulentele de a investi în a 
deveni calificaţi. 

3. Abordarea econometrică şi datele aferente 
Ecuaţia (2) din secţiunea anterioară se referă la salariile din sectorul 

industriei în care avem muncitori calificaţi şi necalificaţi dat fiind „market 
acces” al zonei respective.  Această ecuaţie poate fi tradusă destul de uşor într-o 
ecuaţie de regresie prin aplicarea logaritmilor  şi luând în considerare diferitele  
nivele de învăţământ, ca variabilă dependentă. Prin urmare vom estima 
următoarea ecuaţie: 
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Nivelurile de învăţământ pentru atingerea estimările de referinţă sunt 
definite în funcţie de procentul de populaţie a fiecărui judeţ care a absolvit 
învăţământul secundar şi terţiar, şi vor fi denumite în estimările econometrice 
ca log Higher Education, iar în cazul învăţământului primar vom denumi 
ecuaţia ca fiind log Lower Education.   

De asemenea, am compus o estimare alternativă, pe lângă ecuaţia (4), în care 
am schimbat variabila dependentă. Alternativa propusă constă în realizarea unui 
clasament al nivelelor de educaţie din judeţe şi se va acorda valoarea 1 dacă nivelul 
de educaţie primară este ridicat în acel judeţ şi 2 dacă nivelul de educaţie gimnazial 
şi cel liceal sunt  semnificative,  apoi se efectuează estimările aferente. 

Variabila dependentă în ecuaţia de regresie este logaritm al nivelurilor de 
educaţie. Vom defini două tipuri diferite ale nivelurilor de educaţie. În primul rând 
avem în vedere procentul populaţiei fiecărui judeţ care a absolvit învăţământul 
secundar şi universitar şi vor fi etichetate cu Higher Education. În al doilea rând, 
vom defini o nouă variabilă a  nivelului de învăţământ care să reprezinte în 
procente de populaţie pe fiecare judeţ numărul total de absolvenţi ai învăţământul 
primar, care este etichetat în estimările noastre cu  log Lower Education.  

Datele necesare pentru anul 2006 au fost preluate de la Institutul Naţional 
de Statistică (INSSE). 

Variabila independent din ecuaţia (4) este chiar market access.  
Am construit această variabilă pentru fiecare judeţ ca o sumă ponderată a  
PIB-urilor regionale ale locaţiilor din jur, iar aceasta este ponderată cu distanţa 
în kilometri dintre reşedinţele fiecărui judeţ.  

Datele privind  PIB/capita au fost preluate de la INSSE pentru anul 2006, 
iar datele pentru distanţele dintre reşedinţele de judeţ provin de pe site-ul 
www.travelworld.ro. Pentru calcularea distanţei interne din interiorul fiecărui 
judeţ, se aproximează o funcţie care este proporţională cu rădăcina pătrată din 
suprafaţa fiecărui judeţ. Expresia utilizată pentru realizarea calculului este 

,66,0
π

Area  unde Area reprezintă mărimea regiunii exprimată în km pătraţi. 

Din această expresie rezultă distanţa medie între două puncte pe o locaţie 
circulară (Crozet, 2004, Mayer, 2000, Nitsch, 2000). 

4. Analiza empirică 
Tabelul 1 înfăţişează datele din 2006 cu privire la procentul populaţiei 

fiecărui judeţ care a absolvit învăţământul primar (etichetat în tabel lower 
education) sau învăţământ secundar şi terţiar (etichetat în tabelul higher education). 
După cum se poate observa din tabel, gradul de instruire între judeţe variază foarte 
mult. Cele mai ridicate procente de învăţământ superior sunt atinse în aşa-numitele 
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centre economice din România (Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Cluj-Napoca, 
Constanţa, Braşov şi Craiova), deci locaţia principalelor universităţi din ţară. 
Cifrele privind procentul absolvirii învăţământul superior în aceste judeţe sunt mult 
peste media pe ţară (8,55%), Bucureştiul fiind numărul unu pe ţară (18,19%). Pe de 
altă parte, judeţele situate departe de polii de creştere amintiţi mai sus se află în aşa-
numita Romanian economic periphery din care fac parte judeţe cum ar fi: Neamţ, 
Tulcea, Satu Mare, Botoşani, Vaslui, Olt, Teleorman, care au un procentaj mult 
mai scăzut de absolvenţi ai învăţământul superior, sub media naţională de (6,97%) 
din populaţia totală. 

Tabelul 1 
Nivelele de educaţie în România (2006) 

Judeţ Educaţia  
primară 

Educaţia 
terţiară Judeţ Educaţia  

primară 
Educaţia  
terţiară 

Bacău 10,07 5,95 Mehedinţi 8,75 6,43 
Botoşani 10,44 4,77 Olt 9,28 4,88 
Iaşi 9,91 12,74 Vâlcea 8,85 5,97 
Neamţ 9,50 1,97 Arad 8,48 7,87 
Suceava 11,25 6,79 Caraş-Severin 8,68 8,37 
Vaslui 10,66 6,12 Hunedoara 8,59 7,19 
Brăila 8,00 5,32 Timiş 8,25 12,17 
Buzău 8,62 4,67 Bihor 9,12 9,43 
Constanţa 8,55 9,97 Bistriţa-Năsăud 9,93 5,40 
Galaţi 9,12 7,81 Cluj 7,46 14,67 
Tulcea 4,45 4,40 Maramureş 8,80 6,49 
Vrancea 8,69 4,24 Satu Mare 9,68 5,32 
Argeş 4,58 7,98 Sălaj 9,25 5,21 
Călăraşi 9,09 4,46 Alba 8,58 6,88 
Dâmboviţa 9,32 6,19 Braşov 7,76 10,41 
Giurgiu 8,92 2,80 Covasna 8,97 5,59 
Ialomiţa 9,22 5,25 Harghita 8,95 6,01 
Prahova 7,99 6,10 Mureş 8,85 3,95 
Teleorman 8,10 4,22 Sibiu 9,06 10,63 
Dolj 8,46 8,91 Ilfov 0,90 3,02 
Gorj 9,95 8,03 Bucureşti 5,91 18,19 

 
Calcule incluzând   

Bucureşti  
Calcule excluzând 

Bucureşti 
Average Ed, A, 8,55 6,97 Average Ed, A, 8,61 6,70 
Minimum Ed, A, 0,90 1,97 Minimum Ed, A, 0,90 1,97 
Maximun Ed, A, 11,25 18,19 Maximun Ed, A, 11,25 14,67 
Ratio max/av 1,32 2,61 Ratio max/av 1,31 2,19 
Ratio max/min 12,49 9,23 Ratio max/min 12,49 7,44 

Sursa: elaborare proprie pe baza datelor INSSE. 
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Tabelul 2 
Market Access şi nivelele educaţiei: estimări iniţiale pentru România (2006) 

Variabila Dep. Log Educaţie Terţiară Log Educaţie Primară EAi,j 
Regress. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Constant 1.09* 
(0.16) 

1.20** 
(0.16) 

2.14** 
(0.16) 

4.49** 
(0.07) 

4.54** 
(0.09) 

1.57** 
(0.10) 

MAGDP06 0.25** 
(0.03) 

0.22** 
(0.04)  -0.15** 

(0.02) 
-0.17** 
(0.02) 

0.11** 
(0.02) 

Dist.Timisoara   -0.0007 
(0.000)    

Di,j      0.20** 
(0.06) 

Est. OLS IV OLS OLS IV OLS 
Inst. variables       
First stage R2  0.62   0.62  
R2 0.59 0.58 0.09 0.59 0.59 0.27 
J-Statistic       
Prob (F-statistic) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
N.obs. 42 42 42 42 42 84 

Notă: Tabelul ne arată coeficienţii şi erorile standard heterocadastice Huber-White în 
paranteză (**)  indicând coeficienţi semnificativi la o valoare de 0,01, 2 First Stage R2” este R2  din 
urma regresiei  Market Access vs. distanţa faţă de Timişoara  şi mărimea judeţului.  

Sursa:  elaborare proprie. 
 
În tabelul 2  se prezintă rezultatele estimărilor ecuaţiei (1), pe eşantionul 

de 42 de judeţe pentru anul 2006. În coloana 1 am făcut regresia log higher 
education vs. market access pentru un set de 42 de date, reprezentând judeţele 
ţării. Rezultatele  în urma estimării OLS arată un coeficient de market access  
cu semn pozitiv, aşteptat  şi este statistic semnificativ la nivelul de 1%. De 
asemenea, rezultatele arată că dacă am dubla nivelul market access vom avea o 
creştere a populaţiei cu studii  secundare şi superioare de 25%.  Ipoteza nulă 
conform căreia coeficientul market access este egal cu zero este respinsă, 
folosind şi testul standard F-test putem spune că  modelul explică peste 59% din 
variaţiile transregionale în ceea ce priveşte nivelele secundar şi superior de 
învăţământ. 

În coloana 4 se prezintă rezultatele regresiei procentului populaţiei cu 
studii primare (etichetate în tabel ca Log Lower Education) versus market 
access. Rezultatele estimării OLS indică faptul că o creştere a market access la 
nivel de judeţ este negativ corelată cu procentul de populaţie cu nivel de 
învăţământ primar. Acest rezultat reprezintă o modalitate indirectă de a verifica 
predicţiile teoretice ale modelului.  

Un neajuns potenţial al analizei anterioare este cea referitoare la 
endogenitatea măsurării market access, în sensul că o valoare pozitivă a market 
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access  poate fi corelată cu alţi determinanţi ai nivelului de instruire a judeţelor 
şi prin urmare poate fi pe alocuri părtinitoare. 

Pentru a evita problemele de endogenitate între nivelurile de capital uman 
şi market access judeţean, lucrarea prezintă estimări ale variabilelor 
instrumentale în coloanele 2 şi 5,  estimări care se bazează pe existenţa unui set 
de instrumente care sunt puternic corelate cu variabilele endogene originale, dar 
asimptotic necorelate cu termenul de eroare. Mai mult decât atât ele ar trebui să 
fie variabile care nu sunt influenţate de o a treia variabilă neobservată, variabilă 
care autorii bănuiesc ca ar  putea afecta în comun market access şi nivelurile de 
capital uman. Odată ce aceste instrumente sunt identificate, ele sunt folosite 
pentru a construi un proxy pentru variabilele explicative endogene, care constă 
din valorile lor transpuse într-o regresie împreună cu instrumentele şi 
variabilele(2) exogene. 

În prezenta lucrare ne propunem să folosim variabile pentru a determina 
accesibilitatea ca un instrument de lucru având în vedere faptul că ele sunt 
corelate cu variabila market access  şi necorelată cu erorile. Căutăm legătura 
dintre market acces şi distanţa faţă de Timişoara, dar şi mărimea judeţelor la fel 
ca în cazul lui Breinlich (2006). Încă de la început vom observa cu ajutorul 
primului instrument  situaţia de avantaj în care se află regiunile, judeţele aflate 
mai aproape de „centrul geografic al României”. Al doilea instrument  măsoară 
influenţa market acces total  asupra market access local. 

Coloanele 2 şi 5 prezintă rezultatele pentru estimarea variabilelor 
instrumentale corespunzătoare. Instrumentele sunt  statistic semnificative şi au 
semne pozitive încă din prima etapă. Distanţa faţă de Timişoara şi mărimea 
judeţului explică 62% din accesul pe piaţa regională. 

Având în vedere că instrumentele reprezintă o sursă destul de diferită de 
informaţii şi sunt necorelate, putem avea încredere în relevanţa acestora. În 
estimarea din a doua etapă am avut din nou semne pozitive şi statistic 
semnificative ale accesului pe piaţă privind nivelurile de educaţie, deşi efectele  
sunt mai mici decât în estimările de tip OLS. 

Coeficienţii „accesul pe piaţă” variază de la  0,25 la 0,22 în  cazul 
regresiei log higher education  faţă de market access  (coloana 2) şi între  -0,15 
şi -0,17 în  cazul regresiei log lower education faţă de market access (coloana 5). 
Pentru  a putea face o comparaţie,  în coloana 3 avem rezultatul regresiei log 
higher education faţă de distanţa de Timişoara în loc de a folosi market access. 
Rezultatul oferă dovezi de corelaţie negativă între nivelele secundar şi terţiar de 
educaţie şi distanţa judeţelor faţă de Timişoara şi ca atare coroborează 
rezultatele noastre. 
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5. Concluzii 
Această lucrare oferă posibilitatea de a observa estimările empirice ale 

modelului lui  Redding şi Schott (2003) într-un cadru naţional, cel al României. 
Rezultatele obţinute din estimările econometrice ne permit să coroborăm  
predicţiile modelului lui Redding şi Schott (2003), model care arată că market 
access joacă un rol important în configuraţia structurii spaţiale ale nivelelor de 
educaţie în judeţele ţării. 

Investigaţia noastră cu privire la efectele geografiei economice privind 
nivelurile de educaţie din România transmite un mesaj indirect decidenţilor 
politici „policy makers”. Am dovedit că acele judeţe situate la periferia 
economică a ţării au un nivel scăzut al capitalului uman şi, prin urmare, cu 
scopul de a rezolva problema acestor zone  care se confruntă cu lipsa de 
investiţii în capitalul uman, politicile aplicate în aceste zone trebuie să 
compenseze lipsa investiţiei în capitalul uman. Poate una dintre cele mai 
importante acţiuni politice care poate fi efectuată în aceste zone este aceea de a 
îmbunătăţi infrastructurile (de exemplu, drumuri, porturi etc.), ceea ce va 
apropia periferiile  economice de  centrul economic al ţării,  care în cazul 
României sunt încă foarte mult rămase în urmă. 

 
 
 

 Note 
 
(1) Prin first nature geography înţelegem  geografia fizică a unei ţări (resurse naturale, 

condiţiile climatice, de acces la porturi, aeroporturi,  existenţa de râuri navigabile etc.). Prin 
second nature geography se înţelege cât de departe este o ţară sau o regiune de pieţele de 
consum şi de furnizorii săi. 

(2) Modelul „probit” verifică semnificaţia coeficientului estimat Z-statistic în loc de T-statistic  
corespunzător OLS. 
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