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Rezumat. Lucrarea îşi propune identificarea caracteristicilor bunului 
învăţământ, în particular învăţământ superior, din perspectiva bunurilor 
publice pure, a bunurilor mixte şi a bunurilor „merituoase”, pornind de la 
teoria clasică şi  cea neoclasică cu privire la bunurile publice. Experienţa 
unor economişti a arătat faptul că natura bunului învăţământ  nu este 
percepută strict în funcţie de caracteristicile intrinseci ale acestuia, ci şi prin 
raportare la funcţiile şi beneficiile degajate de acesta. Aşadar, concluzia 
studiului nostru relevă faptul că învăţământul, în special cel superior, 
întruneşte aspecte limitate ale bunurilor publice pure (nonrivalitatea şi 
nonexcluderea bunului), din punct de vedere al funcţiilor îndeplinite de 
acesta. 
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1. Introducere  
 
Lucrarea de faţă îşi propune să reinventarieze raţiunile pentru care bunul 

numit învăţământ este încadrat – din diverse perspective teoretice, precum şi 
sub aspectul destinaţiilor posibile pe care le are în realitate acesta –  în categoria 
bunurilor „publice”, „private” sau, respectiv „mixte”. Discuţia propusă de noi 
este oportună nu neapărat prin noutate teoretică cât prin actualitate pragmatică, 
cu toate că, în esenţă, ea rămâne o revizitare a unor concepte de bază şi nu un 
studiu aplicativ. Dezbaterile actuale din sistemul de învăţământ românesc, 
bunăoară aflat sub imperiul unor performanţe apreciate ca neadecvate 
exigenţelor modernităţii europene – către care se doreşte convergenţa 
structurală a întregii economii româneşti – necesită mai mult decât o suită 
sterilă de imputaţii politice; este necesară, considerăm, o mai mare îngrijire în 
problematizarea aspectelor fundamentale, conceptuale, teoretice care pot 
descrie şi explica modurile „alternative” – concurente sau, poate, 
complementare – de producere a învăţământului. 

Nu este „depăşită” istoric reevaluarea virtuţilor şi viciilor producerii 
acestuia în cadrul unui sistem public (afectat adesea de stimulente îndoielnice, 
endemice domeniului proprietăţii publice, precum şi de imposibilitatea de a 
calcula un optim calitativ şi cantitativ al ofertei relevante) şi, respectiv, în 
cadrul sistemului privat (caracterizat de stimulente instituţionale şi instrumente 
calculaţionale mai suple, dar şi suspectat de un posibil „eşec” social sub 
aspectul accesibilităţii educaţiei în rândul comunităţilor). Opţiunea sistemică 
pentru furnizarea publică, privată sau mixtă a învăţământului – ca tot sau 
diferenţiat stadial între ciclurile axate pe edificarea unei culturi generale 
(infrastructura specializării) şi cele orientate spre cultura specializării (pentru 
nevoile pieţei muncii) –, este o funcţie de maturitatea istorică a societăţilor ce 
fac această alegere. Dar ea nu poate fi decuplată de înţelegerea invariantă a 
cadrului conceptual ce descrie, oriunde şi oricând, calitatea economică a 
tipurilor alternative de bunuri în paradigma cărora poate fi încadrat ( şi furnizat, 
finalmente) învăţământul. 

Subiect al cercetărilor întreprinse de mai multe discipline, învăţământul –  
un ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic în vederea formării şi 
dezvoltării însuşirilor intelectuale, morale sau fizice ale copiilor şi ale 
tineretului sau ale oamenilor, ale societăţii(1) -, ca urmare a legăturilor existente 
între populaţia educată şi productivitate este tratat şi din punct de vedere 
economic.  

Astfel, la nivel internaţional, a fost conştientizată importanţa  acestui 
sistem în dezvoltarea socio-economică, ca urmare a faptului că sistemul de 
învăţământ dintr-un anumit stat reprezintă unul dintre factorii de progres ai 
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societăţii respective, fără de care creşterea economică şi dezvoltarea umană 
durabilă nu ar putea fi atinse. 

Urmărind prevederile legislative din statele lumii se constată că 
învăţământul reprezintă o prioritate naţională atât pentru statele dezvoltate, cât 
şi pentru cele aflate în curs de dezvoltare. În acest context, în mai 2001 la Praga 
şi în septembrie 2003 la Berlin, miniştrii responsabili pentru procesul Bologna 
au susţinut faptul că învăţământul superior ar trebui considerat un bun public şi 
atrage după sine o responsabilitate publică (Nyborg, 2003, pp. 355-359). 
Această încadrare a învăţământului în categoria priorităţilor naţionale conduce, 
indirect, la asumarea naturii publice a bunului.  

De asemenea, Stiglitz (1995) a identificat printre aşa-numitele bunuri 
publice globale şi cunoaşterea, rezultantă a procesului de învăţământ. Cu toate 
acestea, părerile economiştilor vizavi de natura bunului învăţământ, în 
particular bunul învăţământ superior, sunt diferite.  

Astfel, atât teoria clasică, cât şi cea neoclasică cu privire la bunurile 
publice au conturat cadrul necesar identificării caracteristicilor bunului 
învăţământ.  

 
2. Teoria clasică versus teoria neoclasică cu privire la bunul public 

educaţie/învăţământ 
 
Deşi la modul general educaţia este considerată un bun public, 

argumentele aduse de o serie de economişti contrazic, mai mult sau mai puţin, 
această accepţiune. Teoria neoclasică a bunurilor publice are la bază câteva 
lucrări de referinţă care tratează natura unui bun, în sensul unui bun public sau 
privat, în funcţie de caracteristicile intrinseci ale acestuia. Cu toate acestea, 
caracteristicile unui bun public diferă de la un autor (Samuelson, 1954, 1955, 
1958, Musgrave, 1959, 1969, Head, 1974) la altul, atât ca număr, cât şi ca 
substanţă. 

Teoria clasică a bunurilor publice relevă prin lucrările lui Adam Smith 
următoarea percepţie referitoare la bunurile publice şi educaţie:” Un individ 
care nu foloseşte facultăţile intelectuale ale unui om este, dacă acest lucru este 
posibil, mult mai vrednic de dispreţ chiar şi decât un laş, şi pare să fie mutilat şi 
deformat într-o parte mult mai esenţială a caracterului naturii umane. Deşi statul 
nu obţine niciun avantaj din instruirea oamenilor cu un nivel de pregătire 
inferior, merită totuşi atenţia statului astfel încât să nu fie toţi neinstruiţi (…..). 
Oricum statul nu obţine niciun avantaj neînsemnat din educarea acestora.” 
(Smith, 1937, pp. 739-740) 

În prima sa lucrare, Samuelson (1954, pp. 387-389) defineşte „…. două 
categorii de bunuri: bunuri private obişnuite, care pot fi împărţite între mai 
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mulţi indivizi, şi, bunuri publice, de care se bucură toţi, în sensul că  un consum 
dintr-un astfel de bun de către fiecare individ nu duce la sustragerea acestuia de 
la consumul de către un alt individ.”  

Totuşi, Samuelson admite că în anumite bunuri sau servicii precum 
educaţia, instanţele, apărarea naţională, autostrăzile, poliţia şi protecţia 
împotriva focului se regăseşte un element de variaţie în beneficiul unui individ 
în detrimentul altor indivizi (Samuelson, 1955, pp. 350-356). 

Observaţia lui Musgrave (1969, pp. 138-139) referitoare la faptul că o 
mare parte din bunuri, inclusiv educaţia, generează atât beneficii private, cât şi 
externalităţi, lărgeşte orizontul de definire a naturii bunului educaţie. Astfel, 
bunul educaţie este privit ca un bun mixt, având deopotrivă caracteristici ale 
bunurilor publice şi private, ca urmare a beneficiilor degajate de procesul de 
învăţământ. 

În termeni economici, învăţământul, cu precădere cel superior, poate fi 
privit ca un mix al consumului curent, mai exact un mod plăcut de a petrece 
câţiva ani înainte ca un individ să îşi asume responsabilităţile vieţii de zi cu zi, 
al formării capitalului de consum – dezvoltarea unor standarde mai ridicate, a 
unui simţ critic în alegerea unei alternative optime de consum, precum şi al 
formării capitalului de producţie – capitalul uman, capacitatea acestuia de a 
presta servicii competitive, de a spera la un venit mult mai mare decât cel 
obţinut în absenţa educaţiei (Johnson, 1974). 

Literatura de specialitate distinge patru funcţii ale învăţământului 
superior: dezvoltarea cercetării ştiinţifice, instruirea unei forţe de muncă cu 
înalte calificări, contribuţia la dezvoltarea societăţii, dobândirea de către 
indivizi a spiritului social critic (Cemmell, 2003, pp. 131-136). 

Pornind de la aceste funcţii, învăţământul superior poate fi privit ca un 
bun public, având în vedere că volumul de cunoştinţe pe care un student îl 
dobândeşte în timpul studiilor universitare nu diminuează cantitatea de 
cunoştinţe disponibilă pentru ceilalţi studenţi. Cu toate acestea, învăţământul 
superior prezintă şi câteva dintre caracteristicile unui bun privat. De exemplu, 
fie anumiţi indivizi nu pot accesa învăţământul superior datorită practicării unor 
taxe de şcolarizare destul de mari, fie aceştia sunt parţial excluşi de la consumul 
acestui bun ca urmare a diminuării timpului alocat de profesor celui de-al doilea 
sau al treilea student (Creţan, Lacrois, 2008, pp. 127-134). 

Astfel, se confirmă faptul că ”totuşi, şi în cazul bunurilor publice pure se 
poate vorbi despre efectul aglomerării, aspect care determină trecerea bunurilor 
publice pure într-o altă categorie care presupune şi excluderea de la consumul 
lor” (Moşteanu et al., 2005, p. 32). 

Ca urmare a încercărilor de a plasa, în funcţie de caracteristici, un anumit 
bun fie în sfera bunurilor publice, fie în sfera bunurilor private, Musgrave 
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introduce conceptul de bun merituos,  pe care îl defineşte ca fiind acel bun care 
satisface anumite nevoi fiind oferit din fonduri publice, dincolo de posibilităţile 
de procurare de pe piaţă. În acest fel, învăţământul superior poate fi privit şi ca 
un bun merituos (Powell, 2005), justificând implicarea statului în sistemul de 
educaţie prin faptul că societatea beneficiază de pe urma acestuia. În acest caz, 
beneficiul social al consumului de educaţie este superior beneficiului privat 
resimţit de consumator. 

Privit din perspectiva unei investiţii sociale, învăţământul superior 
prezintă o serie de beneficii care provin din activitatea de cercetare, din 
inovarea tehnologică, însoţite de externalităţile aferente învăţământului 
superior, şi anume: o stare a sănătăţii îmbunătăţită, bunăstare socială, 
reîntregirea comunităţii şi coeziune socială. Ca efecte principale ale investiţiei 
în învăţământul superior apar beneficiile de tipul externalităţilor pozitive care 
reprezintă baza consolidării dezvoltării sociale şi economice în perspectiva 
trecerii la economia bazată pe cunoaştere. De asemenea, se constată faptul că 
intervenţia statului în finanţarea învăţământului superior nu are drept scop 
principal obţinerea unor externalităţi pozitive, ci mai curând corectarea eşecului 
de pe piaţa creditelor pentru studii, şi nu numai.  

Referitor la beneficiile private ale indivizilor, acestea sunt însoţite de 
efectele pe termen lung ale activităţii de cercetare, de dezvoltare a tehnologiilor, 
consolidarea stabilităţii politice, îmbunătăţirile din domeniul democraţiei, 
precum şi crearea, respectiv transmiterea de cunoştinţe noi.  

 
3. Caracteristicile bunului public educaţie/învăţământ 

 
Aşa cum reiese din teoria bunurilor publice, învăţământul poate fi definit 

ca un bun public dacă întruneşte două condiţii, şi anume dacă se caracterizează 
atât prin nonrivalitate în consum, cât şi prin nonexcludere.   

Vorbind de nonrivalitate, consumul unui bun de către o persoană nu duce 
la diminuarea cantităţii sau calităţii bunului respectiv, acesta fiind disponibil 
pentru toate persoanele fără a presupune costuri suplimentare. Pe de o parte, 
acumularea de cunoştinţe de către student în timpul studiilor universitare nu 
diminuează volumul de cunoştinţe disponibil pentru ceilalţi studenţi. Pe de altă 
parte, într-o anumită măsură, educaţia devine un bun rival în consum, ca 
urmarea a faptului că un consum suplimentar al acestui bun poate genera costuri 
suplimentare. 

Caracteristica de nonexcludere presupune imposibilitatea excluderii unui 
individ de la consumul unui bun atâta timp cât beneficiile asociate consumului 
nu se pot divide. Totuşi, în cazul învăţământului, în special cel superior, apare 
posibilitatea excluderii consumatorilor prin preţ. O mare parte a capitalului 
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ştiinţific rezultat în urma cercetării poate fi accesată de oricine, dar şi în acest 
caz accesul la cealaltă parte poate fi restricţionat fie de factorul financiar, fie de 
protejarea drepturilor de autor, fie ca urmare a unor clauze de confidenţialitate 
asumate în contractele de cercetare finanţate de mediul privat. 

Din punctul de vedere al funcţiei de instruire a unei forţe de muncă cu 
înalte calificări, învăţământul superior respectă, până la un punct, caracteristica 
de nonrivalitate. Referitor la excludere, aceasta a fost practicată din cele mai 
vechi timpuri în societăţi în care copii sclavilor nu aveau acces la sistemul 
educativ sau în societăţi care considerau învăţământul ca fiind un lux al 
nobilimii, finanţat din resurse private, dar şi în prezent, prin apariţia efectului de 
aglomerare, dar şi prin natura accesului la acest nivel de educaţie. 

Aşadar, din punct de vedere al accesului, spre deosebire de învăţământul 
obligatoriu, mergând chiar până la învăţământul liceal, unde accesul indivizilor 
este egal, în învăţământul superior se poate discuta despre acces egal până în 
punctul de la care furnizorii serviciilor educaţionale pot exclude o serie de 
indivizi care nu îşi permit plata contravalorii serviciilor oferite. 

În această situaţie bunul învăţământ superior respectă doar parţial 
caracteristica de non-excludere în sensul că acesta poate fi furnizat unui 
consumator suplimentar doar până la limita de la care are loc fie o scădere a 
beneficiului consumatorilor, fie o creştere a costului producătorilor. 

Astfel, bunul educaţie nu poate fi cuprins în categoria bunurilor publice 
pure, deoarece respectă parţial cele două caracteristici atribuite bunurilor 
publice de literatura de specialitate. Totuşi învăţământul ar putea fi inclus în 
categoria bunurilor cvasipublice(2), mai exact în categoria ”bunurilor publice cu 
capacitate limitată” (Kraan, 2005, p. 32). 

 
4. Caracteristicile bunului mixt educaţie/învăţământ 

 
Din perspectiva bunului mixt, acel bun caracterizat de non-excludere şi 

rivalitate sau excludere şi non-rivalitate, educaţia poate prezenta, în anumite 
situaţii, caracteristici de rivalitate şi excludere.  

Conform tipologiei bunurilor (Nemec, Wright, 1997, pp. 72-73, Moşteanu 
et al., 2005, p. 33), bunurile mixte au trăsături specific atât bunurilor publice 
pure, cât şi bunurilor private. Astfel, bunurile caracterizate prin nonexcludere şi 
rivalitate, respectiv cele caracterizate prin nonrivalitate şi excludere au drept 
beneficiari atât consumatori individuali, cât şi societatea în ansamblu; sunt 
distribuite prin intermediul pieţei sau prin bugetul public naţional, respectiv 
prin bugetele publice locale; se poate stabili un preţ pentru acestea; există o 
legătură între plata preţului şi utilizarea bunului; poate exista concurenţă între 
ofertanţi; există un impact al consumului asupra ofertei; sunt produse de firme 
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private sau de sectorul public. De asemenea, bunurile mixte rivale în consum, 
cum este cazul învăţământului, sunt  bunuri care pot fi consumate colectiv, dar 
care sunt supuse aglomerării. 

Astfel, în anumite situaţii, deşi volumul de cunoştinţe disponibil pentru 
ceilalţi studenţi nu se diminuează, creşterea numărului de studenţi poate duce la 
o aglomerare a sistemului şi, implicit, la apariţia unui anumit cost, în condiţiile 
menţinerii aceluiaşi nivel de performanţă. Rivalitatea  acestui  bun se observă şi 
în cazul în care cererea pentru învăţământul terţiar depăşeşte oferta existentă pe 
această piaţă.  

Până la un anumit nivel, dincolo de posibilitatea excluderii prin preţ, 
bunul educaţie poate fi considerat un bun cu caracteristici de nonexcludere, 
având în vedere faptul că majoritatea beneficiilor degajate de învăţământ nu pot 
fi individualizate, ci sunt resimţite de societate în ansamblu. Astfel, o serie de 
beneficii externale pozitive proprii învăţământului obligatoriu precum  
îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, reducerea criminalităţii, scăderea 
fertilităţii, etc., apar şi ca urmare a absolvirii cursurilor unei unităţi de 
învăţământ superior. Chiar dacă absolvirea unui program de studii superioare 
aduce indivizilor un beneficiu de natură privată prin obţinerea unui nivel ridicat 
al salariului, societatea în ansamblu obţine un beneficiu ce constă într-un nivel 
mai ridicat al resurselor colectate la bugetul de stat şi disponibile pentru 
finanţarea bunurilor şi serviciilor de utilitate publică. 

Se observă deci imposibilitatea plasării certe a bunului educaţie în 
categoria bunurilor mixte ca urmare a faptului că învăţământul poate fi atât un 
bun rival, cât şi un bun nonrival, în funcţie de interpretare. 

 
5. Învăţământul din prisma conceptului de „bun merituos” 

 
O altă perspectivă oferită atât de Musgrave, cât şi de Adam Smith 

plasează învăţământul în sfera bunurilor merituoase ca urmare a faptului că 
beneficiile educaţiei se răsfrâng, cu precădere, asupra celor informaţi, 
justificând astfel necesitatea intervenţiei statului în finanţarea acestei activităţi 
(Musgrave, 1959, Smith, 1937). 

Acest tip de bun este considerat atât de util încât finanţarea acestuia din 
resurse private este suplimentată de resurse publice. 

Astfel, învăţământul poate fi considerat un bun merituos având în vedere 
că o populaţie educată oferă şi alte beneficii decât beneficiile private resimţite 
de indivizi, în sensul că o astfel de populaţie creşte valoarea viitoare a 
potenţialului unei naţiuni. Mai mult, făcând referire la posibilele externalităţi 
negative rezultate în urma excluderii populaţiei de la accesarea cunoştinţelor 
rezultate în urma cercetării, limitarea posibilităţilor de excludere şi finanţarea 
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activităţii de instruire şi a cercetării ştiinţifice din fonduri publice generează 
apariţia externalităţilor pozitive. 

  
6. Concluzii 
  
În concluzie, învăţământul, în special cel superior, întruneşte aspecte 

limitate ale bunurilor publice pure şi anume non-rivalitatea şi non-excluderea 
acestui bun, din punct de vedere al funcţiilor îndeplinite de acesta: răspândirea 
cunoştinţelor, instruirea populaţiei, serviciul în favoarea societăţii şi 
responsabilizarea acesteia.  

Având în vedere că la nivel internaţional învăţământul a fost declarat de 
majoritatea statelor prioritate naţională, tratarea naturii bunului învăţământ 
impune cercetarea amănunţită a modalităţilor şi surselor de finanţare pentru 
fiecare tip de sistem. De asemenea, finanţarea publică concomitent cu 
finanţarea privată a acestor servicii educaţionale superioare  determină o 
posibilă plasare a bunului învăţământ fie în categoria bunurilor publice, fie în 
categoria bunurilor mixte, fie în categoria bunurilor „merituoase”. 

Ambiguitatea care planează asupra încadrării bunului învăţământ în una 
dintre cele trei categorii de bunuri discutate anterior determină prelungirea 
discuţiei şi îndreptarea atenţiei asupra beneficiilor, efectelor externale ale 
activităţii de învăţământ. 

 
 

Note 
 

(1) Dicţionarul explicativ al limbii române, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu 
Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998. 

(2) Mixte. 
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