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Rezumat. Criza economică actuală scoate la iveală problemele cu 

care se confruntă sistemul public de educaţie. Disfuncţionalităţile din acest 
domeniu sunt accentuate de semnificaţia pe care educaţia o are pentru 
societate şi economie. Teoriile moderne ale capitalului uman au accentuat 
rolul statului în planul educaţiei. Pe acest fond, educaţia este privită ca 
soluţie a rezolvării problemelor cu care se confruntă la un moment dat 
societatea şi economia. Prin urmare, criza economică este în mare măsură 
şi criza educaţiei. Studiul de faţă îşi propune să demonstreze acest aspect, 
subliniind nevoia schimbării fondului şi formei sub care educaţia este 
diseminată prin intermediul sistemului public. 
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Criza economică actuală relevă dimensiunea problemelor cu care se 
confruntă statul asistenţial în toate domeniile sale, inclusiv în planul educaţiei. 
Semnificaţiile, autentice sau exagerate intenţionat, pe care educaţia le are în 
plan social şi economic accentuează dificultăţile cu care se confruntă sistemul 
educaţional public. Funcţionarea acestuia în coordonatele actuale este pusă la 
încercare tocmai de limitarea resurselor pentru finanţare pe fondul crizei 
economice. Dacă aceasta pare a fi mai degrabă o problemă conjuncturală, 
justificată de evoluţia curentă a performanţelor economice, abordarea 
implicaţiilor educaţiei asupra societăţii şi evoluţiei economiei poate releva 
aspecte contradictorii.  

Educaţia este furnizată, în cea mai mare măsură, prin intermediul 
sistemului public. Explicaţiile ţin de asigurarea funcţionalităţii relaţiilor sociale 
în cadrul unor repere generale, acceptate şi validate de sistemul politic legislativ 
şi executiv. Se poate demonstra, empiric şi prin deducţie logică, faptul că 
finalitatea argumentelor finanţării publice a educaţiei este limitată sau 
inexistentă în plan social. Realitatea funcţionării sistemelor democratice din 
ultimele decenii relevă însă o altă finalitate nefastă a educaţiei. Este vorba 
despre implicaţiile acesteia asupra evoluţiei performanţelor economice ale unei 
ţări. Atâta vreme cât un anumit tip de educaţie, în special economică, poate 
disemina în societate germenii acceptării unor măsuri economice care conduc la 
criză sau o accentuează, afirmaţia de mai sus este justificată. Pe fondul acestor 
abordări, se poate demonstra relativ uşor necesitatea reformării sistemelor 
publice educaţionale, atât sub aspectul formei, cât şi al fondului. Reforma, în 
acest caz, nu este finalitatea exclusiv a proceselor de natură politică, ea fiind 
justificată de înseşi limitele cantitative şi calitative ale educaţiei publice. 

Înţelegerea şi mai buna argumentare a celor afirmate anterior sunt 
facilitate prin tratarea distinctă a problematicii propusă spre dezbatere. 

 
1.  Educaţie, societate şi democraţie. Implicaţii ale finanţării publice  

  a educaţiei 
 
Argumentele intervenţiei publice asupra educaţiei se bazează pe faptul că 

avantajele educaţiei revin, în primul rând, celui care o deţine, dar ea generează 
efecte asupra calităţii vieţii oamenilor cu care această persoană interacţionează. 
Din acest motiv, economiştii au inclus educaţia printre subiectele predilecte ale 
analizei pornind de la teoria externalităţilor. Aceasta afirmă că atunci când un 
individ are parte de servicii educaţionale, beneficiile obţinute nu vizează 
exclusiv persoana în cauză, răsfrângându-se inclusiv asupra societăţii.  

Teoria externalităţilor nu a constituit nici pe departe un instrument util, 
menit să permită înţelegerea şi identificarea acelor aspecte ale acţiunilor 
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individuale generatoare de efecte asupra societăţii în ansamblu. Cum aproape 
orice acţiune umană întreprinsă în condiţiile pieţei libere se finalizează cu efecte 
benefice sau negative asupra semenilor, guvernul era chemat să regleze eşecul 
pieţelor fie prin subvenţionare, fie prin taxare sau reglementare. Din acest 
motiv, unii economişti precum Barnett şi Yandle (2005) consideră, pe bună 
dreptate, „revoluţia externalităţilor” ca reprezentând pentru microeconomie 
ceea ce keynesismul a reprezentat pentru macroeconomie. Teoria 
externalităţilor a deschis calea intervenţiei guvernamentale în aproape toate 
sferele vieţii oamenilor pe motivul binelui sau răului comun. 

Plasând argumentul externalităţilor într-un „vid instituţional”, economiştii 
au ajuns până la a neglija acumulările ştiinţei economice în domeniul teoriei 
pieţei libere şi competiţiei. Pe măsură ce „revoluţia externalităţilor” a căpătat 
amploare, aceştia au desconsiderat tot mai mult importanţa instituţiilor formale 
sau informale asupra reglementării drepturilor de proprietate. De vreme ce 
pieţele eşuează întotdeauna, identificarea sau justificarea unor mijloace de 
furnizare prin piaţă a bunurilor sau serviciilor necesare oamenilor devenea 
inutilă sub povara argumentului externalităţilor. Finalitatea constantă a 
reprezentat-o soluţia intervenţiei guvernamentale văzută ca modalitate a 
internalizării costurilor externe.  

Teoria potrivit căreia educaţia individuală generează efecte pozitive 
asupra bunăstării întregii societăţi se confruntă cu câteva probleme 
insurmontabile. Prima dintre ele este conţinută în caracterul abstract al noţiunii 
de externalitate pozitivă asociată educaţiei. Care este motivul pentru care nu 
putem considera că educaţia privată nu poate furniza beneficii care să exceadă 
sfera privată? În definitiv, orice formă de educare poate face acest lucru. Prin 
urmare, şi şcolile private trebuie subvenţionate.  

O altă problemă ţine de faptul că furnizarea a o sumedenie de alte bunuri 
poate genera efecte similare. Este imposibil pentru decidentul de politică 
publică să stabilească ordinea bunurilor care vor fi subvenţionate sau nivelul de 
subvenţionare. Câtă vreme o multitudine de alte bunuri pot produce astfel de 
efecte, de ce nu ar fi ele subvenţionate? De ce ar fi educaţia mai importantă 
decât hrana sau informarea prin presă sau investiţiile în capital? La rândul lor, 
acestea produc efecte benefice atât asupra deţinătorilor bunurilor, cât şi pentru 
semenii acestora. Este profund degradant pentru un om să cerşească semenilor 
hrana zilnică şi destul de neplăcut pentru aceştia să le fie tulburată plimbarea de 
weekend sau călătoria din acest motiv. Mai mult decât atât, persoana a cărei 
hrană este subvenţionată se poate orienta acum către activităţi productive. 
Pentru a preîntâmpina apariţia unor situaţii de genul celei la care am făcut 
referire mai sus, statul ar trebui să subvenţioneze hrana tuturor copiilor pentru 
a-i feri totodată de malnutriţie.  
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Din punctul de vedere al efectelor răsfrânte asupra semenilor, 
identificarea acestora este extrem de dificilă din pricina faptului că nimeni nu se 
poate pronunţa cu privire la acest aspect cu excepţia celui în cauză. Or, este 
greu de înţeles motivul pentru care trebuie ca finanţarea educaţiei să fie 
justificată pornind de la aprecierile subiective ale unei terţe părţi asupra 
efectelor implicate de asemenea decizii.  

Tot în categoria argumentelor bazate pe teoria externalităţilor putem avea 
în vedere beneficiul extern produs ca o consecinţă a diseminării reperelor 
morale sănătoase în rândul populaţiei, mai ales a celei sărace. Credinţa comună 
potrivit căreia părinţii săraci nu deţin capacitatea necesară, materială sau a 
înţelegerii semnificaţiei unui asemenea act considerat nobil, de a finanţa sau 
încuraja educarea copiilor, i-a determinat pe economişti să recomande soluţia 
educaţiei obligatorii finanţate de guvern.  

În privinţa lipsei de educaţie care atrage incapacitatea indivizilor de a 
judeca şi efectua alegeri raţionale în legătură cu bunurile pe care ar trebui să le 
consume, putem sesiza o atitudine duplicitară a guvernanţilor. Pe de-o parte, 
susţin incapacitatea persoanelor sărace, needucate de a se pronunţa asupra 
educaţiei, dar, pe de alta, nu se sfiesc să le solicite a participa, prin vot, la bunul 
mers al democraţiei. Or, din această perspectivă se naşte următoarea problemă: 
Dacă persoanele needucate nu sunt decidenţi competenţi în privinţa educaţiei, 
atunci cum s-ar putea pronunţa aceştia în privinţa celor care să le reprezinte 
interesele?  

Nu este mai puţin adevărat faptul că prin educaţia publică s-a urmărit, cel 
puţin la nivel declarativ, tocmai creşterea capacităţii maselor de a deveni votanţi 
bine informaţi, capabili să participe în cunoştinţă de cauză la procesul 
democratic. Dar de aici până la îndoctrinare nu a fost decât un pas. Avantajul 
educaţiei publice obligatorii, argumentează etatiştii, îl reprezintă funcţionarea 
eficientă a democraţiei atunci când cetăţenii împărtăşesc valori sociale comune 
şi sunt mai bine informaţi când îşi exercită dreptul de vot. Un asemenea 
deziderat poate fi atins numai prin instruire. Se argumentează faptul că educaţia 
poate asigura funcţionarea eficientă a democraţiei în două moduri:  
1) dezvoltarea unei „culturi a democraţiei”; 2) dezvoltarea politică graţie 
prosperităţii ridicate pe care aceasta o generează.  

Argumente recente în acest sens par să susţină rolul benefic al educaţiei 
pentru democraţie. Barro (1999) susţine rolul educaţiei în postura de condiţie 
necesară a funcţionării democraţiei. Milligan et al. (2003) identifică o corelaţie 
puternică între nivelul de educaţie şi exercitarea dreptului de vot în SUA 
Glaeser et al. (2004, 2006) merg mai departe, susţinând că diferenţele în 
privinţa gradului de şcolarizare se reflectă nu doar în privinţa democraţiei, ci 
afectează chiar şi instituţiile politice.  
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Alţi autori, cum ar fi Acemoglu şi colab. (2005), susţin, utilizând date 
privind şcolarizarea populaţiei în anii ’90, că nu există o relaţie de cauzalitate 
între cele două. Dacă aceasta ar exista, atunci ar trebui să apară şi sub forma 
reflectării modificărilor în privinţa educaţiei asupra funcţionării democraţiei. 
Aceasta ar însemna că, pentru o ţară considerată, pe măsură ce creşte gradul de 
educare a populaţiei să sporească şi eficienţa funcţionării democraţiei ceea ce, 
potrivit autorilor menţionaţi, nu se întâmplă. De altfel, Milligan et al. (2003) 
susţineau că legătura dintre nivelul educaţiei şi democraţie este valabilă pentru 
SUA, dar nu şi pentru Marea Britanie. 

Educaţia, spun intervenţioniştii, poate spori capacitatea oamenilor de a se 
informa în privinţa procesului democratic prin creşterea capacităţii de selecţie a 
alternativelor electorale, omul educat devenind mai interesat de evoluţia 
societăţii în care trăieşte, inclusiv în privinţa proceselor politice. Graţie 
educaţiei, el capătă o mai bună înţelegere a procesului electoral şi a 
semnificaţiei acestuia pentru societate fiind înzestrat cu aptitudinile necesare 
unui bun cetăţean.  

O asemenea evoluţie este contrazisă de datele oferite de Banca Mondială 
(World Development Report 2007, www.worldbank.org). Astfel, se constată că, 
deşi nivelul de şcolarizare în anumite ţări se reduce cu vârsta, evoluţia spiritului 
civic este totuşi complet opusă. Această evoluţie poate fi explicată prin faptul că 
tinerii devin tot mai responsabili, ca o consecinţă a întemeierii unei familii şi a 
implicaţiilor pe care le generează ocuparea unui loc de muncă la vârste fragede. 

Este adevărat că o persoană educată poate obţine şi interpreta mai bine 
informaţii menite să îi folosească în exercitarea dreptului de vot, dar educaţia nu 
este o condiţie indispensabilă în acest sens. Dimpotrivă, un anumit tip de 
educaţie poate induce individului o percepţie eronată asupra a ceea ce înseamnă 
democraţia. În felul acesta, indivizii vor găsi extrem de costisitoare alocarea de 
resurse pentru obţinerea informaţiilor legate de procesul electoral, ceea ce creşte 
costul de oportunitate al informării în privinţa acestuia. 

Mai mult decât atât, sistemul de conducere democratic se caracterizează 
tot mai frecvent prin fracturarea relaţiei votanţi-decidenţi în privinţa alocării 
resurselor. Un anumit tip de educaţie poate mări capacitatea de percepţie asupra 
acestei evoluţii. Indivizii astfel educaţi pot percepe în mai mare măsură faptul 
că deciziile colective sunt tot mai puţin dependente direct de votanţi. Rolul 
persoanelor care ar trebui să decidă pentru „binele” societăţii este, de cele mai 
multe ori, limitat la simpla selectare a reprezentanţilor, agenţilor politici care, se 
presupune, că le vor reprezenta interesele. Din acest moment se produce 
fractura. În ultimă instanţă, reprezentanţii politici sunt cei care iau deciziile 
privind alocarea resurselor prin bugetul public. 
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Teoria alegerii publice este în măsură să explice modul în care 
individualismul metodologic funcţionează şi atunci când este aplicat proceselor 
de natură politică. Faptul că deciziile adoptate de oameni politici sau birocraţi 
vizează însăşi funcţionarea unui stat democratic nu îi face pe aceştia mai puţin 
sensibili la interesele lor materiale sau profesionale. Cu alte cuvinte, birocraţii 
pot fi la fel de oportunişti ca agenţii ce acţionează în sfera economică. Problema 
principal-agent care apare în sfera politică indică riscul ca agenţii politici să nu 
acţioneze în interesul principalilor (votanţii). Atunci când instituţiile 
democratice nu pot sancţiona această disjuncţie, efectele proliferate ale acesteia 
vor îndepărta tot mai mult votanţii de procesul democratic (Marinescu, 2004, 
pp. 119-121).  

Cetăţenii vor realiza în mai mare măsură faptul că procesul electoral 
democratic restrânge tot mai mult posibilitatea ca votul individual să conteze în 
privinţa schimbării deciziei politice. Se instalează ignoranţa raţională, ceea ce 
face ca votantul să fie tot mai puţin dispus să se implice în procesul electoral. 
Atâta vreme cât votul său nu poate ajuta la mai buna realizare a intereselor sale 
sau aceasta se va produce în ciuda votului său, cetăţeanul va alege să ignore 
procesul democratic. În mod eronat, soluţia oferită pentru eliminarea ignoranţei 
raţionale este subvenţionarea educaţiei sau chiar furnizarea integral publică a 
acesteia. Se presupune că aceasta ar permite şi ar încuraja indivizii să se 
informeze mai bine şi la un cost de oportunitate mai redus (Miller, 2005, p. 9). 
Soluţia ar fi, deci, educarea votanţilor. Am arătat deja efectele pe care educaţia 
le-ar putea avea asupra interesului indivizilor de a se informa în calitate de 
votanţi. Mai mult decât atât, ignoranţa raţională poate fi amplificată de nivelul 
de educaţie ca o consecinţă a creşterii gradului de percepţie asupra problemelor 
care însoţesc procesul conducerii democratice. Chiar şi aşa, rolul educaţiei 
merită analizat şi dintr-o altă perspectivă, mai exact aceea a educaţiei care 
încurajează oamenii să adopte concepţii eronate, spre exemplu în privinţa 
funcţionării economiei. 

Alternativa care se opune dictaturii majorităţii într-o democraţie nu este 
tirania, ci relaţiile de piaţă bazate pe competiţie care constrâng alocarea 
arbitrară a resurselor prin bugetul public. Un anumit tip de educaţie economică 
sau lipsa educaţiei economice pot genera înţelegerea eronată a rolului şi 
semnificaţiilor pieţei. În ciuda faptului că abordările economice moderne asupra 
acţiunii politice pornesc de la ipoteza potrivit căreia cetăţeanul obişnuit înţelege 
aspectele economice implicate de aceasta şi votează în cunoştinţă de cauză, 
educaţia economică precară poate contrazice această presupunere. Din acest 
punct de vedere, problema votanţilor nu este una a ignoranţei sau a 
dezinteresului faţă de cei care îi reprezintă, ci provine din îmbrăţişarea unor 
concepţii greşite asupra semnificaţiei pieţei (Caplan, 2007, p. 19). Or, câtă 
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vreme economiştii, în general, critică pieţele pentru eşecul inevitabil şi 
inexorabil, aderarea votanţilor la o serie de politici intervenţioniste impuse 
democratic este absolut justificată. Din acest moment, instituţiile democraţiei 
încetează să mai funcţioneze ca mijloc al limitării oportunismului guvernanţilor, 
devenind ele însele – via educaţia economică – complice ale acestuia.  

Aceasta poate fi o explicaţie a creşterii din ultimele decenii a ponderii 
cheltuielilor guvernamentale în economiile majorităţii statelor lumii. 
Argumentul necesităţii redistribuirii avuţiei, dar şi al intervenţiei statului pentru 
corectarea neajunsurilor rezultate din funcţionarea pieţelor a găsit facil adepţi în 
rândul tot mai multor persoane educate. 

Prin urmare, funcţionarea sistemelor educaţionale pe baza argumentelor 
invocate mai sus relevă criza educaţiei în sensul neîndeplinirii sau a îndeplinirii 
parţiale a celor mai multor dintre obiectivele sale în paln social. Totodată, 
extinderea educaţiei publice în societăţile democratice coincide cu acceptarea 
tot mai multor programe politice axate pe extinderea cheltuielilor 
guvernamentale. Programele politice care s-au finalizat astfel au fost validate în 
cadrul procesului democratic şi pot explica, în bună măsura, atât apariţia crizei, 
cât şi dificultăţile combaterii efectelor acesteia.  

 
2. Educaţie şi economie. Investiţia în educaţie nu înseamnă,  

 în sine, ieşirea din criză 
 
Cele mai optimiste concluzii ale modelelor investiţiei în capital uman sunt 

legate de capacitatea acesteia de a spori beneficiile individuale prin intermediul 
abilităţilor deprinse la nivelul educaţiei superioare. Evidenţele empirice privind 
efectele benefice ale investiţiei în educaţie superioară asupra câştigurilor 
înregistrate pe fondul contribuţiei la creşterea productivităţii au condus la 
elaborarea unor strategii al căror scop principal îl reprezintă creşterea numărului 
absolvenţilor de studii superioare. Deopotrivă, politicieni şi economişti susţin la 
unison investiţia în educaţie ca soluţie sigură pentru reuşita în planul dezvoltării 
economice. În ciuda faptului că nu este foarte clar rolul pe care educaţia îl are în 
sensul promovării creşterii economice, este foarte dificil să rezişti optimismului 
exagerat manifestat în acest sens. Nu este mai puţin adevărat faptul că populaţia 
ţărilor dezvoltate este în medie mai bine educată, sub aspectul numărului anilor 
petrecuţi în şcoală, decât populaţia din ţările sărace. Dar, în acelaşi timp, ar fi 
eronat să credem că performanţele economice ale acestora s-ar datora în cea 
mai mare măsură acestui avantaj pe care îl deţin.  

Cu toate acestea, sursa optimismului manifestat în acest sens constă 
tocmai în simplificarea corelaţiei inputuri-outputuri educaţionale şi aşezarea 
acesteia la baza dezvoltării economice. Strategia Lisabona reprezintă cel mai 
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elocvent exemplu în acest sens. Deloc întâmplător, creşterea numărului de 
studenţi în UE a fost de 2,5% anual în perioada 2000-2007. În aceeaşi perioadă, 
creşterea numărului absolvenţilor a fost de 4,3% anual (Comisia, 2009). În 
virtutea acestui raţionament, numărul anilor petrecuţi în şcoală a crescut, ca un 
scop în sine, laolaltă cu resursele alocate în acest sens. Astfel, se poate constata 
că asemenea evoluţii în planul creşterii numărului de studenţi şi absolvenţi nu ar 
fi fost posibile în absenţa unei finanţări consistente a educaţiei superioare pe 
seama cheltuielilor publice. În acest sens, Comisia a propus creşterea ponderii 
cheltuielilor cu educaţia terţiară până la 2% din PIB (inclusiv sumele ce provin 
din resurse private).  

Deşi toate ţările UE şi-au majorat cheltuielile publice aferente educaţiei 
superioare (OECD, 2007, p. 222) concomitent cu creşterea numărului de 
studenţi şi absolvenţi, nu se poate spune că ratele de creştere economică au 
compensat corespunzător eforturile în acest sens. O analiză bazată pe efortul 
public şi privat per student ca pondere în PIB comparativ cu evoluţia PIB-ului 
real nu relevă o corelaţie certă care să confirme relaţia puternică atât de clamată 
între inputuri educaţionale şi efectele agregate asupra creşterii economice. 
Dimpotrivă, se pare că alocarea resurselor educaţionale ţine seama, în bună 
măsură, de evoluţiile performanţelor economice. Pentru exemplificare în acest 
sens, putem considera cazul a două dintre cele mai performante state europene 
din perspectiva criteriilor Lisabona: Danemarca şi Suedia.  

Ambele alocă sume însemnate din bugetul public pentru finanţarea 
educaţiei în general, iar volumul resurselor publice şi private consumate pentru 
educaţia superioară nu este deloc neglijabil. Cu toate acestea, în ciuda unor 
creşteri masive ale sumelor alocate educării superioare în perioada 1999-2002, 
Danemarca nu a reuşit decât rate reduse ale creşterii PIB real în perioada 
următoare. Prin comparaţie, Irlanda cheltuind din ce în ce mai puţin per student 
a obţinut rate ale creşterii PIB mult mai mari. În cazul Suediei este evidentă 
adaptarea resurselor alocate pentru educaţia superioară la potenţialul de 
creştere. Astfel, se constată că, deşi în Suedia se cheltuia cel mai mult per 
student (ca pondere a sumelor cheltuite în PIB/locuitor), la nivelul UE în anul 
1999, sumele alocate pentru educaţia superioară vor scădea continuu până în 
anul 2005. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu rata de creştere a PIB real, cu mici 
excepţii, aşa cum se poate vedea în graficele din figurile de mai jos. 
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Sursa: Eurostat, Economy and Finance, 2010, www.epp.eurostat.ec.europa.eu. 
 

Figura 1. Cheltuielile anuale publice şi private per student ca pondere în PIB real/locuitor  
în câteva state ale UE, 1999-2007 
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Sursa: Eurostat, Economy and Finance, 2010, www.epp.eurostat.ec.europa.eu. 

 
Figura 2. Rata de creştere a PIB real în diferite state ale UE în perioada 1999-2008 
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Creşterea sumelor alocate ca o consecinţă şi necesitate a creşterii 
numărului anilor de şcolarizare ar putea genera supraacumularea de capital 
uman sub forma supraeducării. Privită într-o manieră simplificată, 
supraacumularea de capital educaţional poate fi definită ca reprezentând situaţia 
descrisă prin faptul că indivizii deţin abilităţi ce se dovedesc a fi superioare 
nivelului celor solicitate pe piaţa muncii. Acesta ar fi cazul unei supraacumulări 
pe care am putea-o numi calitativă. Pe de altă parte, ar putea apărea 
supraacumularea cantitativă care constă în creşterea masivă a numărului celor 
care deţin diferite diplome, certificate care atestă urmarea studiilor superioare, 
specializate. În oricare dintre cele două situaţii menţionate, stocul de capital 
educaţional existent depăşeşte nevoile pieţei muncii la un moment dat.  

Apariţia unei supraacumulări calitative poate fi rezultatul unor estimări 
eronate privind cantitatea necesară şi adaptabilitatea abilităţilor dobândite la 
nevoile pieţei. Din această perspectivă, acest gen de estimare greşită poate fi 
asociată erorii antreprenoriale care ar putea consta în supraacumularea de 
capital fizic ce nu poate fi valorificat la preţul estimat ci la un preţ mai mic. 
Câtă vreme teoria capitalului uman asociază abilităţile dobândite în urma 
educării cu elemente de capital fizic, aprecierea anterioară este justificată. O 
asemenea eroare de estimare afectează persoana celui în cauză sub forma 
sumelor de bani cheltuite şi care nu vor fi recuperate integral. În acelaşi timp, 
este posibil ca individul să îşi adapteze abilităţile unor noi solicitări ceea ce ar 
putea constitui un avantaj al educării anterioare sau al abilităţilor înnăscute. Pe 
piaţa muncii neîngrădită de reglementări această situaţie descrisă anterior poate 
fi remediată în virtutea adaptabilităţii salariului la productivitatea marginală. De 
aceea, opinez că eventualele erori de apreciere în acest caz pot fi îndreptate iar 
individul îşi poate recupera investiţia. 

Al doilea tip de acumulare se poate dovedi mult mai nociv întrucât apare 
ca o consecinţă a stimulentelor introduse pe scară largă pe baza strategiilor tip 
Lisabona. În acest caz, supraacumularea ar putea surveni în urma dorinţei 
indivizilor de a utiliza diplomele sau certificatele privind deţinerea (formală) a 
anumitor abilităţi pentru a „semnaliza” pe piaţa muncii. De multe ori, aşa cum 
se dovedeşte în realitate, indivizii nu deţin abilităţile pe care le pretind sau deţin 
abilităţi neconforme postului ocupat, acestea fiind utile din perspectiva obţinerii 
certificării formale. Astfel de situaţii pot fi o consecinţă a stimulentelor 
existente pe piaţa muncii, mai ales în anumite sectoare de activitate care solicită 
în mod special anumite abilităţi dovedite formal, sau pot ele însele conduce la 
apariţia unor reguli formale. Un exemplu în acest sens l-ar putea constitui 
necesitatea de a delimita salariul minim pe categorii de absolvenţi. 
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3. Educaţie şi reformă 
 
Date fiind cele expuse anterior devine evidentă nevoia de reformare a 

sistemelor educaţionale publice. Transformările instituţionale care trebuie 
iniţiate trebuie să asigure funcţionarea sistemului educaţional şi adaptarea 
acestuia nevoilor pieţei muncii şi mediului de afaceri. În privinţa rolului 
instituţiilor asupra educaţiei există o serie de abordări potrivit cărora utilizarea 
abilităţilor dobândite în urma educării ţine seama de stimulentele care 
prevalează la un moment dat. Astfel, North (1990, p. 72) evidenţiază dubla 
implicaţie existentă între instituţiile informale şi cunoştinţe la nivelul unei 
societăţi. Educaţia influenţează percepţia oamenilor asupra lumii din jur şi 
totodată modul în care aceştia judecă, explică şi justifică acţiunile întreprinse în 
cadrul cooperării sociale. Similar, percepţiile despre lume definesc şi 
influenţează setea de cunoaştere. De pildă, explică North, faptul că lumea 
occidentală a fost dominată în perioada medievală de biserică în ceea ce 
priveşte educaţia a lăsat urme adânci asupra încurajării cunoaşterii în anumite 
domenii. Din acest motiv, în multe ţări ale lumii, ideologiile sunt intolerante 
faţă de dezvoltarea cunoaşterii teoretice. 

Abordarea comportamentului uman din perspectivă instituţională este în 
măsură să explice totodată orientarea abilităţilor dobândite graţie educaţiei către 
activităţi profitabile sub forma pirateriei, spre exemplu, în detrimentul celor 
productive. Astfel, dacă oportunităţile oferite de cadrul instituţional existent fac 
profitabilă pirateria, atunci ne putem aştepta la o creştere a cunoştinţelor şi 
deprinderilor menite să capteze cât mai mult din oportunităţile ivite astfel. De 
aceea, susţine North (1990, p. 73), „stimulentele incluse în cadrul instituţional 
joacă un rol decisiv în conturarea tipurilor de deprinderi şi de cunoştinţe 
profitabile”. 

La o concluzie similară ajunge şi Pritchet (2004). Acesta afirmă că din 
cauza deficienţelor aranjamentelor instituţionale abilităţile cognitive au fost 
utilizate în favoarea unor activităţi neproductive din punct de vedere social în 
multe ţări aflate în curs de dezvoltare. Easterly (2002) susţine că educaţia deţine 
un rol secundar în planul dezvoltării comparativ cu structura stimulentelor din 
economie în cazul ţărilor aflate în curs de dezvoltare. Hanushek şi Wössmann 
(2007, pp. 41-43) evidenţiază corelaţia pozitivă dintre gradul de deschidere a 
economiei şi calitatea educaţiei, pe de o parte, respectiv creştere economică, pe 
de altă parte. Totodată, aceştia insistă asupra efectului mult mai puternic al 
calităţii sistemului educaţional în planul dezvoltării economice pentru ţările în 
care aranjamentul instituţional favorizează asumarea iniţiativelor 
antreprenoriale productive. Conform acestora, aranjamentele instituţionale 
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productive şi calitatea sistemelor educaţionale pot dezvolta o relaţie simbiotică 
menită să conducă la dezvoltare economică. 

Prin urmare, la fel cum în cazul unei economii performanţele acesteia 
depind de calitatea instituţiilor economice care guvernează interacţiunile de pe 
piaţa muncii şi a bunurilor, de gradul de liberalizare a comerţului exterior şi de 
volumul investiţiilor străine, sistemul educaţional nu poate funcţiona eficient în 
favoarea creării de performanţă economică în absenţa unui aranjament 
instituţional propice. Performanţa oricărui sistem organizaţional este afectată de 
structura stimulentelor şi constrângerilor care influenţează comportamentul 
membrilor acestuia. De aceea, dacă membrii organizaţiilor educaţionale sunt 
recompensaţi sau penalizaţi în funcţie de performanţele calitative ale acţiunilor 
lor, atunci este de aşteptat ca performanţa organizaţiei educaţionale să crească. 

Pentru ca acest lucru să se întâmple trebuie creat acel aranjament 
instituţional menit să permită implementarea relaţiilor de piaţă şi în cadrul 
sistemului educaţional. Simpla creare a unui sistem de penalizări şi recompense 
care să funcţioneze în afara validării sau invalidării de către beneficiari a 
calităţii serviciilor educaţionale oferite nu va putea îmbunătăţi aceste servicii şi 
nici nu va permite adaptarea lor la cerinţele pieţei muncii. 

Din această perpsectivă, direcţiile de reformă ar trebui să vizeze trei 
domenii importante: introducerea competiţiei între organizaţiile educaţionale, 
descentralizarea sistemului educaţional şi responsabilizarea organizaţiilor 
educaţionale. Consider că prima dintre direcţiile de reformă este şi cea mai 
importantă, celelalte două apărând ca potenţiale consecinţe ale implementării 
unui aranjament instituţional menit să încurajeze competiţia între organizaţiile 
şcolare.  

Pentru ca educaţia să aibă o contribuţie autentică în privinţa evitării 
crizelor economice dar, mai ales, pentru depăşirea lor este nevoie de regândirea 
funcţionării sistemelor educaţionale. Introducerea relaţiilor de piaţă în acest 
domeniu ar permite totodată o mai mare adaptabilitate la starea economiei, 
evitând astfel dificultăţile apărute pe fondul resurselor financiare insuficiente. 
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