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Rezumat. Pornind de la teoria capitalului uman, iniţiată de exponenţi 

ai noii şcoli de la Chicago în a doua jumătate a secolului al XX-lea, 
observăm existenţa unui filon teoretic-slogan: „Omul cea mai de preţ 
bogăţie a unei ţări", iar dacă vom corobora acest slogan cu o adaptare după 
ceea ce afirma în secolul al XVIII-lea Adam Smith – „O ţară este bogată 
dacă are indivizi bogaţi/educaţi!”, putem raţiona, având la bază şi literatura 
de specialitate, cum că între educaţia superioară, capitalul uman şi 
competitivitate există o relaţie indestructibilă, care influenţează, la rândul ei, 
creşterea şi dezvoltarea economică. Lucrarea de faţă îşi propune 
evidenţierea principalelor elemente care descriu relaţia educaţie superioară 
– capital uman – competitivitate, aducând în prim-plan realitatea 
românească. 

 
Cuvinte-cheie: capital uman; competitivitate; educaţie superioară; 

creştere economică; controverse. 
 
Coduri JEL:  1A, 4Z, 12C. 
Cod REL: 12C. 
 
 
 
 
 
 

Economie teoretică şi aplicată  
Volumul XIX (2012), No. 12(577), pp. 122-139 



Controverse privind relaţia educaţie superioară – capital uman – competitivitate 

 
123

1. Introducere 
 
În prezent, la nivel global se observă din ce în ce mai mult faptul că 

societatea în ansamblul ei se îndreaptă spre o eră a cărei viitoare esenţă va fi 
determinată de abilitatea indivizilor de a folosi în mod eficient cunoaşterea şi de 
a-şi adapta competenţele la schimbările mediului economico-social. 
Economiştii secolului al XX-lea au arătat importanţa pe care o au investiţiile în 
capital şi infrastructură în creşterea competitivităţii. Însă, eşecul câtorva ţări de 
a realiza creşteri importante, în ciuda investiţiilor mari în infrastructură şi 
capital, a determinat acordarea unei atenţii sporite altei categorii de factori. 
Oamenii de ştiinţă şi-au îndreptat atenţia ulterior cu precădere spre alţi factori 
care generează bunăstare, şi prin urmare determină nivelul competitivităţii, cum 
ar fi: capitalul uman, progresul tehnic, stabilitatea macroeconomică, guvernanţa 
corporativă, legislaţia, funcţionarea transparentă şi eficientă a instituţiilor, lipsa 
corupţiei, orientarea către piaţă, modernizarea firmelor, condiţiile cererii, 
dimensiunea pieţei etc. 

În noul context economic, caracterizat de instabilitate, crize şi presiuni 
concurenţiale, capitalul uman se transformă, aşadar, într-un pilon esenţial care 
conduce la creştere şi dezvoltare economică, fiind recunoscut faptul că  acesta 
reprezintă unul dintre motoarele dezvoltării economice, atât la nivel social şi 
comunitar, cât şi la nivel individual. Strâns legat de capitalul uman se 
redescoperă în lumea academică, şi nu numai, importanţa pe care o are educaţia, 
fiind bine cunoscut faptul că sistemele educaţionale practicate de-a lungul 
timpului au urmărit fie să se adapteze la imperativele schimbărilor economice, 
fie să provoace acele transformări care asigurau cooperarea socială dorită. De la 
scop la mijloacele folosite şi conţinut, educaţia a cunoscut numeroase 
schimbări, în funcţie de condiţiile materiale şi spirituale ale societăţii.  

Astăzi, mai mult decât oricând, educaţia face diferenţa, iar interesul 
politicilor generale apare tot mai mult centrat pe puterea educaţiei, în general, a 
celei superioare, în particular, în creşterea nivelului de bunăstare şi implicit a 
competitivităţii unei naţiuni. Economişti celebri au arătat în timp că între 
nivelul de dezvoltare al unei naţiuni şi educaţie există o strânsă interdependenţă, 
astfel încât în zilele noastre dacă am pleca de la ceea ce „părintele ştiinţei 
economice” (Adam Smith) afirma în secolul al XVIII-lea – „o ţară este bogată 
dacă are indivizi bogaţi” am putea ajunge la „o ţară este bogată dacă are indivizi 
educaţi”. Într-un fel de „lecţii pentru viitor”, economiştii de referinţă – J.S. Mill, 
A. Marshall, G. Stigler, G. Becker etc. – s-au preocupat să descifreze sensul 
educaţiei şi să aducă mai multă lumină asupra legăturii complicate dintre 
dezvoltarea economică şi cea educaţională (Badea, 2012, pp.1-2).    
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Mai mult, în condiţiile desenate de globalizare, toate instituţiile 
internaţionale abilitate, alături de o suită de oameni de ştiinţă şi decidenţi 
politici, subliniază rolul universităţilor şi al absolvenţilor în procesele de 
inovare, atât de necesare pentru atingerea dezideratelor de natură economică 
(Badea, 2012, p. 1). Mai mult, educaţia şi diviziunea cunoaşterii ghidează indivizii 
spre economisire şi investire în capital uman, educaţia transformându-se într-un 
vehicul important al politicii de incluziune socială; competenţele pe care 
indivizii le dobândesc le permit acestora să participe în mod semnificativ la 
dezvoltarea economică şi socială (ELLI, 2010).  

La nivelul UE, progresul este mai mult decât vizibil; în timp s-a observat 
alături de creşterea numărului de studenţi şi creşterea numărului de instituţii, 
lucru uşor de înţeles dacă avem în vedere faptul că trăim într-o economie bazată 
pe cunoaştere, iar cererea pentru studii este normal să înregistreze un trend 
ascendent. Din păcate, în ţara noastră situaţia nu este una tocmai îmbucurătoare, 
după cum vom observa în ultima secţiune a lucrării prezente.     

 
2. Capitalul uman – factor motor al competitivităţii şi creşterii economice? 
 
2.1. Capitalul uman de-a lungul timpului 
 
De-a lungul timpului conceptul de capital uman a dat naştere unei serii de 

controverse, pornind de la însăşi definirea noţiunii şi ajungând la cuantificarea 
şi, respectiv, stabilirea elementelor componente. Astfel, printre promotorii 
teoriei capitalului uman sunt, de regulă, enumeraţi exponenţii noii şcoli de la 
Chicago din cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea: Th. W. Schultz,  
J. Mincer şi G. Becker. Preocupări cu privire la capitalul uman au existat cu 
mult înaintea acestora, punându-se în prim-plan cel puţin una dintre părţile 
componente ale acestuia, dar şi după, aşa cum poate fi observat în tabelul de 
mai jos. 

Tabelul 1 
Evoluţie temporală a abordărilor capitalului uman 

Nr. 
crt. 

Problematica abordată cu privire la capitalul uman Economişti preocupaţi de 
studiul capitalului uman 

1  Dezvoltarea individului reprezintă un element care trimite cu gândul la 
capitalul fix. 
 Capacităţile individului de producţie constituie element de capital 

circulant. 

William Petty 
(1623 – 1687) 

2  Capitalul educaţional, definit drept „capacităţile dobândite şi 
folositoare ale tuturor locuitorilor sau membrilor societăţii”, provine 
dintr-o investiţie anterioară care are comportamentul capitalului fix.  
 Diviziunea muncii are ca avantaj creşterea îndemânării indivizilor. 
 Investiţiile în educaţie sunt considerate surse viitoare de venit. 

Adam Smith 
(1723 – 1790) 
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Nr. 
crt. 

Problematica abordată cu privire la capitalul uman Economişti preocupaţi de 
studiul capitalului uman 

3  Subliniază rolul educaţiei în formarea cunoştinţelor şi experienţei. Leon Walras  
(1834 – 1910) 

4  Avuţia naţională este rezultatul investiţiilor în educaţie şi  pregătirea 
profesională. 

Friedrich List 
(1789 – 1846) 

5  Emanciparea socială nu se putea realiza fără o emancipare 
educaţională.  
 Cercul vicios pe care îl descoperă marshall – oamenii erau sărăci, 

pentru că nu erau educaţi, dar nu se puteau educa pentru că erau 
săraci – s-ar fi transformat într-unul virtuos dacă statul ar fi intervenit 
în ajutorul celor aflaţi în dificultate şi care nu-şi puteau identifica 
interesele. 

Alfred Marshall  
(1842 – 1924) 

6  Capacităţile de producţie ale individului reprezintă capital circulant; 
 Relaţia între instruire şi salarizare; 
 Rolul capitalului intelectual în formarea capitalului etnic. 

Karl Marx 
(1818 – 1883) 

7  Educaţia reprezintă o investiţie care are capacitatea de a influenţa 
nivelul veniturilor viitoare şi este inclusă în noţiunea de capital. 

Irving Fisher 
(1867 – 1947) 

8  Evidenţiază rolul capitalului uman în creşterea economică, acesta 
fiind văzut ca stoc de abilităţi şi cunoştinţe; 
 Capitalul uman presupune investiţie în sănătate; 
 Studiază relaţia între educaţie, pregătirea la locul de muncă şi venit. 
 Mincer a considerat că singurul cost al unui an suplimentar de şcoală 

este venitul anticipat, ignorând astfel costurile directe, cum sunt 
taxele de studii. 

Jacob Mincer 
(1922 – 2006) 

9  Pune în discuţie noţiunea de capital, insistând asupra definirii 
capitalului ca alocare de timp în care figurează şi capitalul uman. 
 În plus, la schultz „…cunoştinţele şi aptitudinile sunt o formă de 

capital…” 
 Cunoaşterea este o valoare economică foarte particulară sau, altfel 

spus, ştiinţa este o activitate raţională rezervată celor suficient de 
instruiţi ca să o înţeleagă. 
 Cheltuielile cu sănătatea şi educaţia prezintă potenţial pentru 

creşterea veniturilor individului. 

Theodore W. Schultz 
(1902-1998) 

10  Capitalul uman este strâns legat de purtător 
 Are cea mai scăzută lichiditate 
 Investiţiile în educaţie sunt de lungă durată 

Lester C.Thrurow (n.1938) 

11  Capitalul uman reprezintă activităţile monetare şi non-monetare care 
influenţează veniturile monetare viitoare ale individului.  
 Aceste activităţi includ: educaţia şcolară, formarea profesională în 

timpul lucrului, cheltuielile medicale, migrarea, căutarea informaţiilor 
despre preţuri şi venituri. 
 Investiţia în capital uman este influenţată de o serie de motivaţii: 

determinantul principal îl constituie profitul/randamentul ce se 
aşteaptă de la sumele investite în capitalul uman, iar cel secundar 
remunerarea, care depinde de sumele investite în capitalul uman, iar 
acestea sunt determinate, la rândul lor, de comparaţia între costuri şi 
beneficii. 

Gary  S. Becker  
(n. 1930) 
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Nr. 
crt. 

Problematica abordată cu privire la capitalul uman Economişti preocupaţi de 
studiul capitalului uman 

12  Utilizează „procedura costului de producere şi a câştigurilor 
capitalizate” 
 Identifică şase motive care au determinat tratarea fiinţei umane drept 

capital încă dinaintea anilor ‘60: 
- Demonstrarea puterii unei naţiuni; 
- Determinarea efectelor economice ale educaţiei, investirii în 

sănătate şi migraţiei;  
- Pentru a propune sisteme de taxare echitabile; 
- Pentru a determina costul total al războiului (în evaluarea 

pierderilor de război, după cele două conflagraţii mondiale);  
- Pentru a avertiza populaţia asupra nevoii de conservare a vieţii şi 

sănătăţii şi pentru a sublinia importanţa vieţii indivizilor pentru 
economia ţării în care locuiesc; 

- Pentru a sprijini stabilirea compensaţiilor decise de tribunale în caz 
de moarte sau accident. 

Bill F. Kiker 

13 Educaţia reprezintă esenţa capitalului uman, importanţa ei fiind 
superioară componentelor asociate stării de sănătate. 

Mark Blaug 
 (1927-2011) 

14  Construieşte un model al salariatului ca investitor în capitalul uman.  
 Numărul locurilor de muncă înalt specializate a crescut la toate 

nivelurile de educaţie, în detrimentul muncilor necalificate, slab 
specializate, precum şi al managerilor de pe niveluri inferioare, ceea 
ce face ca educaţia continuă să se transforme într-un scut împotriva 
şomajului. 

Thomas O. Davenport 

15 Capitalul uman reprezintă „resursele productive concentrate în resurse 
de muncă, competenţe şi cunoaştere”. 

OECD (1998) 

  
În prezent se pare că încep să capete din ce în ce mai multă importanţă 

acele teorii care demonstrează faptul că putem privi capitalul uman drept un 
factor de creştere economică (Lee, Kim, 2009, Keller, 2006, Kwabena et al., 
2006, Petrakis, Stamakis, 2002, Krueger, Lindahl, 2001, Mankiw et al., 1992).  

În plus, există astăzi preocupări legate şi de studierea trinomului educaţie 
– capital uman – creştere economică. Astfel, G. Bertocchi şi M. Spagat (1998) 
au demonstrat că învăţământul gimnazial este pozitiv legat de creşterea  
PIB-ului pentru ţările sărace. E.A. Hanushek şi D.D. Kimko (2000) au constatat 
că scorurile obţinute la testarea de tip internaţional la matematică şi ştiinţe 
reprezintă indicatori ai calităţii forţei de muncă, iar aceste scoruri sunt puternic 
corelate pozitiv cu creşterea economică (Hanushek, Kimko, 2000). S. Chen şi 
M. Luoh (2009), cu toate acestea, susţin că punctajele mari obţinute la 
matematică şi ştiinţe reflectă doar o abilitate în pregătirea pentru examene şi nu 
neapărat şi o calitate excepţională a capitalului uman. În plus, aceştia au arătat 
că „numărul de cercetători/cap de locuitor” şi „articolele ştiinţifice şi 
tehnice/cap de locuitor” sunt indicatori reali care atestă calitatea forţei de muncă 
şi susţin creşterea economică (Tsai et al., 2010, p. 42). 
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În perioada anilor ’90 şi nu numai, multe dintre modelele realizate au 
pornit de la constatarea lui R. Barro (1991) şi au utilizat drept variabilă cu 
influenţă semnificativă asupra creşterii economice educaţia secundară, atât 
pentru ţările dezvoltate, cât şi pentru ţările în curs de dezvoltare.  

În ultimii ani, însă, economiştii încep să atragă atenţia asupra importanţei 
sporite pe care o are educaţia superioară în formarea capitalului uman şi în 
realizarea creşterii economice (Stephan, 1997, Chatterji, 1998, Kwabena et al., 
2006). Spre exemplu, H.M. Richard (2006) a demonstrat că există o creştere 
economică mai pronunţată în ţările în care este bine dezvoltat sistemul de 
învăţământ superior. Alţi cercetători au fost preocupaţi de legătura existentă 
între diferitele specializări oferite de învăţământul superior şi creşterea 
economică. Printre acesţia se regăsesc: 

 K. Murphy, A. Shleifer şi R. Vishny (1991) au concluzionat că 
învăţământul tehnic superior influenţează într-o mai mare măsură 
creşterea economică decât învăţământul superior juridic; 

 N.S. Tiago (2007) a evidenţiat faptul că există o relaţie directă între 
rata de înscriere la studii de inginerie, matematică şi informatică şi 
creşterea economică; 

 M.G. Colombo şi L.Grilli (2005) au demonstrat că, în cazul creşterii 
firmelor, absolvenţii domeniilor ştiinţific şi tehnic au un efect pozitiv 
semnificativ; 

 C-L.Tsai, M-C Hung şi K. Harriott (2010) au arătat că o ţară ar trebui 
să încurajeze  

 domeniile de studiu high-tech, deoarece procentul de absolvenţi de 
învăţământ superior în domeniul ştiinţei, ingineriei, matematicii şi 
informaticii reprezintă un indicator important pentru determinarea 
calităţii forţei de muncă. 

Literatura de specialitate este variată şi abordează empiric diverse legături 
care se creionează între capitalul uman şi alte elemente importante ale vieţii 
economice. Ceea ce nu reprezintă o surpriză pentru nimeni este faptul că lumea 
academică a început să sublinieze importanţa pe care o are educaţia superioară 
în determinarea competitivităţii naţiunilor. Secţiunea 2.2. încearcă să 
evidenţieze acest aspect. 

 
2.2. Relaţia educaţie superioară – competitivitate 
  
2.2.1. Nivel naţional 
 
Dincolo de numeroasele studii şi modele econometrice construite de-a 

lungul timpului pentru a demonstra legătura dintre educaţie şi competitivitate, 
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este evident faptul că rolul acesteia a fost recunoscut şi de organismele 
internaţionale preocupate de măsurarea competitivităţii economice a ţărilor şi de 
ierarhizarea lor în funcţie de nivelul şi dinamica acesteia. Există două 
organizaţii (instituţii) internaţionale cu preocupări în acest sens:  

 Forumul Economic Mondial (World Economic Forum – WEF), care 
publică începând din 1979 Raportul asupra Competitivităţii Globale;  

 Institutul pentru Management şi Dezvoltare (International Institute for 
Management Development – IMD), care, din 1989, editează Anuarul 
Competitivităţii Mondiale. 

Indicatorul Competitivităţii Globale (Global Competitiveness Index) 
realizat de WEF este bazat ca structură pe doisprezece piloni analitici care se 
referă la: Instituţiile publice şi private, Infrastructura, Macroeconomia, 
Sănătatea şi educaţia primară, Educaţia superioară şi training-ul, Eficienţa 
pieţelor, Eficienţa pieţei muncii, Complexitatea pieţei financiare, Tehnologia, 
Dimensiunea pieţelor, Complexitatea afacerilor şi Inovaţiile (WEF, 2012).  

Dacă vom analiza aceşti doisprezece piloni, vom observa că educaţia se 
reflectă în mulţi dintre ei, chiar dacă acest lucru nu este evident decât în cazul 
unora. Educaţia superioară se regăseşte sub forma diferiţilor indicatori, direct 
sau indirect, în cazul următorilor piloni: 

 P1. Instituţiile publice şi private – calitatea instituţiilor de învăţământ 
şi a celor care au rol de elaborare şi aplicare a politicilor în domeniu îşi 
pune amprenta asupra competitivităţii. 

 P5. Educaţia superioară şi training-ul. 
 P7. Eficienţa pieţei muncii – calitatea forţei de muncă depinde în foarte 

mare măsură de sistemul de învăţământ. În cadrul acestui pilon se 
regăseşte inclusiv fenomenul de brain drain. 

 P9. Tehnologia – capacitatea tehnologică a unei ţări este determinată 
de calitatea educaţiei superioare desfăşurate în universităţi.  

 P12. Inovaţiile – capacitatea de inovare nu poate exista fără instituţiile 
de cercetare, forţă de muncă de înaltă calificare, oameni de ştiinţă şi 
ingineri, centre de cercetare şi dezvoltare care să exploateze relaţiile de 
colaborare dintre universităţi şi mediul de afaceri, şi fără protecţia 
proprietăţii intelectuale. 
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Tabelul 2 
Piloni asupra cărora educaţia superioară are influenţă directă 

Pilon Indicatori care au legătură cu educaţia superioară 
P5. Educaţia superioară şi training-ul Rata de cuprindere în învăţământul secundar 

Rata de cuprindere în învăţământul terţiar 
Calitatea sistemului de învăţământ 
Calitatea educaţiei în ştiinţe şi matematică 
Calitatea managementului în instituţiile de învăţământ 
Accesul la internet în instituţiile de învăţământ 
Disponibilitatea serviciilor de formare profesională şi cercetare 
Gradul de pregătire a personalului  

P12. Inovaţiile Calitatea instituţiilor de cercetare ştiinţifică 
Cheltuielile companiilor pentru cercetare şi dezvoltare 
Colaborarea universităţilor şi mediului de afaceri în activitatea de cercetare 
Oameni de ştiinţă şi ingineri 

P7. Eficienţa pieţei muncii Brain drain 
P9. Tehnologia Disponibilitatea celor mai recente tehnologii 

Sursa: adaptare după Ramoniene, L., Lanskoronskis, M. (2011) şi WEF (2012). 
 
Institutul de Management de la Lausanne (IMD) foloseşte patru criterii 

principale, care la rândul lor cuprind o serie de subcriterii (IMD, 2012): 
 performanţa economică este analizată pe baza unor indici şi indicatori 

care presupun evidenţierea principalelor aspecte referitoare la: 
economia naţională, comerţul internaţional, investiţiile străine, 
şomajul, preţurile; 

 eficienţa politicii guvernamentale este analizată din perspectiva 
evoluţia următoarelor domenii: finanţe publice, politică fiscală, cadru 
instituţional, legislaţie comercială, mediu social;  

 eficienţa mediului de afaceri este studiată pe baza unor indici şi 
indicatori care urmăresc modul în care afacerile sunt stimulate la nivel 
naţional. Sunt în acest caz analizate: productivitatea, piaţa muncii, 
finanţele, practicile manageriale, atitudinile şi sistemul de valori; 

 infrastructura este analizată din perspectiva unor aspecte legate de: 
infrastructura de bază, infrastructura tehnologică, infrastructura 
ştiinţifică, sănătatea şi mediul, educaţia. 

Prin urmare, educaţia superioară influenţează determinarea unui loc în 
clasamentul realizat de IMD din perspectiva următorilor indicatori: 
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Tabelul 3 
Competitivitate şi educaţie – IMD 

Sub-factor Aspecte legate de educaţia superioară 
Piaţa muncii Calificarea forţei de muncă 

Abilităţi financiare 
Infrastructura ştiinţifică Total cheltuieli pentru cercetare şi dezvoltare 

Total cheltuieli pentru cercetare şi dezvoltare/locuitor 
Cheltuieli pentru cercetare şi dezvoltare în mediul de afaceri 
Raport cheltuieli pentru cercetare şi dezvoltare la nivel naţional/locuitor şi în mediul de 
afaceri/locuitor 
Cercetarea de bază 
Procent absolvenţi de inginerie şi ştiinţe  
Articole ştiinţifice 

Educaţia Procentul populaţiei care a absolvit un nivel de educaţie terţiară din rândul persoanelor cu vârste 
cuprinse între 25 şi 34 de ani 
Mobilitatea studenţilor 
Competenţe de limbi străine 
Management educaţional 
Educaţie financiară 
Legătura dintre universităţi şi companii 

Sursa: adaptare după Ramoniene, L., Lanskoronskis, M. (2011) şi IMD (2012). 
 
Din cele prezentate până în acest punct, se observă că educaţia superioară 

joacă un rol important în creşterea competitivităţii la nivel naţional; tocmai de 
aceea sunt necesare politici educaţionale solide care nu doar să conducă la 
facilitarea accesului în sistem, ci să vizeze şi calitatea. 

 
2.2.2. Nivel individual 
 
Educaţia superioară poate conduce la creşterea competitivităţii naţionale, 

dar şi individuale. Totodată ea are capacitatea de a ajuta la creşterea calităţii 
vieţii pentru întreaga comunitate, întrucât aceasta influenţează aspecte legate 
de: creşterea coeziunii sociale, scăderea ratei criminalităţii şi infracţionalităţii, 
creşterea gradului de cultură şi multiplicarea capitalului uman, sprijinirea 
progresului tehnologic, creşterea productivităţii, scăderea nivelului de poluare, 
creşterea statutului social, îmbunătăţirea stării de sănătate şi a longevităţii, 
schimbarea preferinţelor indivizilor, schimbarea constrângerilor cu care aceştia 
se confruntă, îmbunătăţirea informaţiilor şi a cunoştinţelor pe care baza cărora 
indivizii îşi dezvoltă comportamentul de consumator şi/sau producător etc. Nu 
în ultimul rând, trebuie avut în vedere faptul că educaţia superioară este o 
premisă esenţială atât pentru creşterea nivelului venitului individual, cât şi 
pentru găsirea şi păstrarea unui loc de muncă. 

Raportul „Education at a glance 2012” (OECD) arată că în timpul 
recesiunii diferenţele salariale între persoanele cu educaţie superioară şi cele cu 
educaţie liceală s-au adâncit. În 2008, în medie, la nivelul ţărilor membre 
OECD, un bărbat cu studii superioare se putea aştepta să câştige cu 58% mai 
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mult decât omologul său absolvent doar de studii liceale. Până în 2010, 
diferenţa a crescut, ajungând la 67%. În mod similar, în 2008, femeile cu 
educaţie superioară câştigau în medie cu 54% mai mult decât cele cu studii 
liceale. Până în 2010, această diferenţă a crescut la 59%. Astfel de diferenţe nu 
reprezintă doar un fenomen al lumii industrializate. În prezent, ţara cu cele mai 
mari diferenţe înregistrate între câştigul absolvenţilor de învăţământ superior şi 
al celor de învăţământ liceal este Brazilia, unde se ajunge ca acestea să fie de 
aproape trei ori mai mari ca media întâlnită în ţările OECD. Acelaşi raport arată 
că dorinţa de continuare a studiilor generată de diferenţele salariale este 
evidentă mai ales în cazul tinerilor din ţări cu economii emergente. Brazilia, 
Indonezia şi 

Federaţia Rusă se enumeră printre primele zece ţări cu cel mai mare 
procent de indivizi cu vârsta de 15 ani care aspiră la cariere ce presupun o înaltă 
calificare (OECD, 2012).  

Opiniile cu privire la astfel de diferenţe salariale sunt divergente. Astfel, 
A. Weiss (1995) considera nerealistă explicarea doar prin prisma educaţiei a 
variaţiilor salariale ale persoanelor care au absolvit niveluri de învăţământ 
diferite şi au un număr de ani diferit de experienţă profesională. 

În privinţa găsirii şi păstrării unui loc de muncă, se apreciază că nivelurile 
superioare de educaţie oferă un semnal pe piaţa muncii, ceea ce înseamnă o 
creştere a probabilităţii de angajare a indivizilor cu educaţie superioară. În plus, 
se spune că educaţia superioară conferă indivizilor o mobilitate sporită privind 
schimbarea profesiei şi creşterea veniturilor. Conform „Education at a glance 
2012” realizat de OECD, studiile superioare au fost cele care i-au ajutat pe 
indivizi în perioada recesiunii să păstreze sau să aibă posibilitatea de a-şi 
schimba locul de muncă. De exemplu, între 2008 şi 2010, rata şomajului, în 
medie, în ţările membre OECD a sărit de la 8,8% la 12,5% pentru persoanele 
care nu au urmat o formă de învăţământ secundar superior, iar pentru 
persoanele cu o educaţie secundară superioară de la 4,9% la 7,6% (OECD, 
2012). Prin contrast, rata şomajului pentru persoanele cu studii superioare a 
rămas mult mai mică, ea crescând de la 3,3% la 4,7% în cursul aceleiaşi 
perioade (OECD, 2012). 

 
3. Situaţia educaţiei superioare din România  
 
În clasamentele realizate de diferite organisme internaţionale, educaţia 

românească ocupă locuri  care ne arată că este necesar să se realizeze în 
continuare un efort susţinut pentru ameliorarea modului în care sistemul de 
învăţământ funcţionează (Badea, 2012, pp. 6-10)  
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Aşadar, putem observa că: 
 în clasamentul realizat de World Economic Forum – The Global 

Competitiveness Index, România a mai coborât o poziţie, ocupând 
locul 78:  
˗  în cazul P5, Educaţie superioară şi training, România ocupă locul 

59, cu un scor de 4,36, faţă de 55 în 2011.  
˗  în cazul P7, Eficienţa pieţei muncii, la indicatorul Brain drain, ne 

aflăm pe locul 136; 
˗  pentru P12, la Calitatea instituţiilor de cercetare ştiinţifică – poziţia 

84, Cheltuielile companiilor pentru cercetare şi dezvoltare – 87, 
Colaborarea universităţilor şi mediului de afaceri în activitatea de 
cercetare – 113, Oameni de ştiinţă şi ingineri – 82; 

˗  pentru P9. Tehnologia, la Disponibilitatea celor mai recente 
tehnologii – 117. 

 în clasamentul realizat de Legatum Institute, în cadrul Indicelui de 
Prosperitate (opt subindici), la subindicele numit educaţie, România 
ocupă locul 49 (din 110 ţări analizate), situându-se mai rău decât în 
anul precedent (43).  România, per total în clasament, a pierdut 10 
poziţii (în 2009 – 48, 2010 – 51, 2011 – 58). Subindicele Educaţie 
evidenţiază: accesul la educaţie, calitatea educaţiei şi capitalul uman. 

 în Human Development Report 2011. Sustainability and Equity:  
A Better Future for All, România se poziţionează pe locul 50, în rândul 
ţărilor cu dezvoltare umană ridicată, situându-se după Uruguay şi 
Palau, iar în cazul educaţiei superioare rata de cuprindere pentru 
intervalul avut în vedere, 2001-2010, este de doar 67,1%, în timp ce 
rata de cuprindere în învăţământul primar este de 99,3%, iar pentru cel 
secundar de 93,5%, valori situate sub cele înregistrate de ţările care au 
fost încadrate ca având o dezvoltare umană foarte ridicată. 

 În cazul ELLI Index Results 2010, ţara noastră ocupă ultimul loc în UE 
la capitolul învăţarea pe tot parcursul vieţii. După cum se poate 
observa din graficul de mai jos, procentul populaţiei cu vârste cuprinse 
între 25 şi 64 de ani care participă la educaţie şi training-uri în 
România este mult mai mic decât media statelor membre UE. 
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Sursa: Eurostat (tsiem080). 
 
Figura 1. Lifelong Learning – comparaţie cu media UE (2010) (% populaţia cu vârste cuprinse 

între 25 şi 64 de ani care participă la educaţie şi training-uri) 
 
Astfel de clasamente relevă faptul că sistemul de învăţământ superior are 

de depăşit o serie de obstacole, printre care amintim: 
 Scăderea numărului tinerilor interesaţi să îmbrăţişeze o carieră 

universitară, în principal din cauza insuficientei recompense materiale. 
 Diminuarea numărului de studenţi, cauzată în mare parte de trendul 

demografic, nivelul cheltuielilor antrenate de viaţa de student, 
promovabilitatea scăzută la examenul de bacalaureat etc. Conform 
datelor publicate de Institutul Național de Statistică, în anul universitar 
2011/2012, numărul studenţilor integraţi în programele de licenţă (fără 
programele de masterat şi doctorat) a fost de 539.852, aflându-se în 
scădere cu 133.149 (-20%) în comparaţie cu anul 2010 şi cu 367.501  
(-40,5%) faţă de maximul atins în anul 2007 (a se vedea figura 2). 
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Sursa: INS (2011), Anuarul Statistic al României. 
 

Figura 2. Evoluţia numărului de studenţi (învăţământ de zi, seral,  
cu frecvenţă redusă şi deschis la distanţă) 

 
 Chiar dacă trendul în cazul cheltuielilor publice în educaţie a fost unul 

ascendent, există încă probleme serioase în privinţa finanţării 
sistemului educaţional. România face încă parte din categoria ţărilor 
care alocă un procent mic din PIB pentru educaţie în comparaţie cu 
alte ţări europene. 

 Parteneriatul public-privat în domeniul educaţiei rămâne, din păcate, o 
excepţie. 

 Investiţiile în cercetare şi dezvoltare rămân la un nivel destul de redus, 
după cum arată majoritatea rapoartelor întocmite la nivel european sau 
la nivel global.  

Pe lângă problemele deja subliniate, învăţământul superior românesc se 
confruntă şi cu altele, cum ar fi:  

 nivelul scăzut de trai, care poate reprezenta o piedică în calea accesului 
la educaţia universitară;  

 rata mică de participare în programe de formare continuă şi de 
dezvoltare profesională a angajaţilor, România situându-se alături de 
Bulgaria în clasamentul european (1,3% faţă de 29,2% – Danemarca, 
cea mai mare valoare înregistrată în Europa). Această situaţie nu este 
deloc încurajatoare, în condiţiile în care, pentru România, gradul de 
angajabilitate profesională a populaţiei pe intervalul 15 – 64 de ani era 
în 2008 de 59%, faţă de media UE-27 de 65,9% (ARACIS, 2009,  
pp. 6-10);  
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 decalajul dintre sistemul extern naţional de asigurare a calităţii, evaluat 
pozitiv la nivel european, şi capacitatea universităţilor de a implementa 
mecanismele de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii. Conform 
ARACIS, multe dintre universităţile româneşti nu au comisii active de 
asigurare internă a calităţii şi întâmpină dificultăţi în furnizarea datelor 
şi informaţiilor de certificare a calităţii;  

 legislaţia deficitară, inexactă, incompletă şi în continuă schimbare în 
domeniul educaţiei;  

 adâncirea dezechilibrului dintre învăţământul superior public şi cel 
privat, manifestat şi prin decalaje în domeniul calităţii;  

 plagiatul în mediul universitar;  
 îmbătrânirea populaţiei; conform unor estimări făcute la nivel 

european, populaţia totală din România va scădea în mod semnificativ 
cu aproape 16% până în 2050, ca urmare a ratei scăzute a natalităţii şi a 
unui nivel ridicat al emigraţiei (European Commission, 2011);  

 capacitatea de a respecta criteriile luate în calcul de organismele 
internaţionale pentru evidenţierea calităţii şi cantităţii din domeniul 
cercetării ştiinţifice;  

 transparenţa şi corectitudinea administrativă din mediul universitar;  
 corupţia, care poate îmbrăca variate forme. Ea poate fi legată şi de 

elemente de natură personală, cum ar fi o creştere în statutul social. 
După cum arată Steven Levitt şi Stephen Dubner în „Freakonomics”, 
studenţii/cadrele didactice pot face uz de instrumentele specifice 
fenomenului cu scopul evitării mecanismelor corecte de selecţie atunci 
când motivaţia este suficient de puternică. Cei implicaţi pot avea 
aşteptări pe termen scurt de conturare a unei poziţii sociale favorabile 
prin plasarea pe locuri cât mai bune în clasamentele realizate de cei 
abilitaţi. Dacă în plus apar şi stimulente de natură financiară, atunci 
predispoziţia spre a face apel la practici ilegale pare a fi şi mai mare. 
Acest fenomen are şi în învăţământ, ca de altfel şi în alte sectoare, 
consecinţe grave, cum ar fi: rata mare a abandonului şcolar; calitatea 
scăzută a serviciilor educaţionale; conturarea unui sistem uşor de 
influenţat din punct de vedere politic, religios etc.; adâncirea 
inegalităţilor între bogaţi şi săraci; crearea unei mentalităţi nesănătoase 
în conformitate cu care mita apare percepută drept o normalitate, iar 
respectarea legii o excepţie etc. (Badea, 2012); 

 birocraţia cu care se confruntă cadrul didactic în afara orelor de 
predare (Frâncu, Hociung, 2012); 

 o nouă cultură a învăţării, o cultură a pragmatismului şi confortului 
personal: studenţii urmează cursuri universitare numai în scopul de a 
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obţine o diplomă; pentru ei, timpul liber este la fel de valoros precum 
viaţa şi experienţele de învăţare din afara universităţii (Badea, 2012).  

De-a lungul timpului a apărut conceptul de universitate centrată pe 
student, prin urmare nu pot fi ignorate elementele caracteristice realităţii şi 
tocmai de aceea universitatea, generic vorbind, este nevoită să inoveze în 
permanenţă, să adapteze curriculum-ul şi metodele de predare pentru a-i 
determina pe studenţi să petreacă mai mult timp în sălile de lectură şi să se 
implice mai mult în viaţa academică. Prin urmare, avem nevoie de o nouă 
viziune în ceea ce priveşte procesul didactic şi de  mecanisme instituţionale care 
să încurajeze universităţile să-şi asume o astfel de nouă cultură. 

De asemenea, este lesne de observat că sistemul se învârte într-un cerc 
vicios; după cum spunea Lord Acton, învăţământul pregăteşte birocraţii şi 
deopotrivă clienţii acestora în mentalitatea birocratică, iar aceştia, ajunşi într-o 
activitate sau alta, vor face ce-au învăţat în şcoală (Rogojanu, 2010, pp. 206-212), 
ceea ce înseamnă că sistemul ar trebui regândit astfel încât să nu mai contureze 
mentalităţi funcţionăreşti, după cum şi Alexandru D. Xenopol sublinia încă din 
secolul al XIX-lea „Ce produc şcolile noastre? aspiranţi la posturi, şi nimic mai 
mult” (Xenopol, 1967, p. 103).  

În categoria obstacolelor ridicate în faţa competitivităţii învăţământului 
superior se află şi faptul că serviciile bazate pe ştiinţă au fost supuse unui intens 
proces de birocratizare!  

Un alt element care influenţează funcţionalitatea educaţiei superioare 
româneşti este reprezentat de faptul că actul de educaţie este dependent şi de 
factorul de decizie politică. Politicienii recunosc valoarea educaţiei în 
combaterea unei lungi liste de probleme, printre care se includ şi sărăcia şi 
ameninţările la securitatea globală. Cu toate acestea, odată cu terminarea 
campaniei electorale, politicienii îşi pierd interesul pentru sistemul de 
învăţământ, poate şi pentru că recompensele investiţiei în educaţie se văd după 
o lungă perioadă de timp şi sunt adesea culese de o altă generaţie de politicieni. 
În plus, câteodată, ştiinţa este privită de unii ca fiind o nouă ideologie socială.  

 Aşadar, nu se poate spune că s-a descoperit încă o reţetă universal 
valabilă pentru obţinerea unui învăţământ superior funcţional, ceea ce ne atrage 
atenţia asupra importanţei identificării problemelor şi recunoaşterii existenţei 
lor pentru găsirea ulterioară de soluţii. 

 
4. În loc de concluzii 
 
Printre concluziile desprinse se poate observa că educaţia este indisolubil 

legată de bunăstare şi competitivitate, fiind influenţată de o serie de factori cum 
ar fi corupţia, evoluţia istorică, evoluţia demografică etc. Studiile arată că ţările 
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care au investit de-a lungul timpului în sistemul de învăţământ sunt cele care 
astăzi culeg roadele dezvoltării.  

Este evident faptul că rolul educaţiei este unul extrem de important, 
tocmai de aceea şi în România se încearcă o creştere a accesului la formele de 
educaţie superioară. Potrivit Memorandumului cu tema: Aprobarea valorilor 
finale ale obiectivelor României pentru Strategia Europa 2020, aprobat de 
guvern, în iulie 2010, România îşi propune creşterea până la 20,25%, în anul 
2013 şi până la 26,74%, în anul 2020, a procentului absolvenţilor de învăţământ 
superior, raportat la populaţia totală. (MECTS, 2010, p. 134). 

Cert este faptul că, în prezent, învăţământul superior trebuie să răspundă 
câtorva provocări majore: să atingă un nivel calitativ care să treacă testul 
comparării pe plan internaţional, să-şi îmbunătăţească conducerea şi respon-
sabilitatea, să-şi sporească finanţarea şi să-şi diversifice sursele de finanţare. 
Aceste scopuri majore implică schimbări în învăţământul superior, întrucât ne 
aflăm într-o situaţie destul de dificilă: ori admitem că a sosit timpul unor acţiuni 
energice de identificare şi stimulare a calităţii educaţiei, acolo unde există, şi de 
sancţionare, îndrumare şi îmbunătăţire a calităţii, acolo unde este nevoie, ori ne 
conservăm într-o stare de automulţumire/autocompătimire, care riscă să ne 
cufunde într-o omogenitate pe cât de uniformă, pe atât de lipsită de perspectivă 
şi competitivitate.  
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