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CELE MAI EDUCATE ŢĂRI ŞI LOCUL LOR IN IERARHIA 
ECONOMICĂ MONDIALĂ 

 

În ultimii 50 de ani, în statele dezvoltate, rata de absolvire a unei universităţi  a crescut cu 
aproape 200% (conform raportului OECD, Eucation at a Glance 2011), dar nu în mod egal. 
Şi nu este deloc o coincidenţă că unele dintre statele cele mai bogate au şi cetăţenii cei 
mai educaţi. 

 



 

În timpul recesiunii, rata absolvirii unui colegiu a continuat să se îmbunătățească, la nivel 
mondial, potrivit unui recent studiu economic internaţional. În țările mai dezvoltate, procentul de 
absolvenţi de colegiu a crescut cu peste 30%, în 2010. În Statele Unite, procentul a fost de 
40%, unul dintre cele mai ridicate din toată lumea. 

Costurile de școlarizare sunt ridicate. Datoriile sunt mari, la fel şi rata şomajului. Este clar, însă, 
că absolvirea de studii superioare a devenit un must, în ultimii ani, la nivel mondial. În ciuda 
problemelor financiare curente de pe tot Globul, tot mai mulți indivizi consideră că studiile 
superioare îşi merită investiţia. Un raport în acest sens arată că, în cadrul instituțiilor de 
învățămînt superior, s-au făcut tot mai multe înscrieri, de-a lungul ultimilor ani. Nu este 
surprinzător, aşadar, că procentul de adulţi cu diplomă, mai ales în țările dezvoltate, a crescut, 
ajungând la 30%, în 2010. 

 

Cea mai mare parte a educaţiei este finanţată din bani publici, dar opt din ţările cele mai 
educate se bazează cel mai puţin pe aceştia, care acoperă doar o parte din totalul cheltuielilor 
cu educaţia. De asemenea, ţările incluse în listă au populaţii educate de foarte mult timp şi, deşi 
procentul celor care au absolvit o universitate a crescut în mod constant, creşterea este 
modestă în comparaţie cu cea din ţările în curs de dezvoltare. De exemplu, în SUA, Canada şi 



 

Japonia, procentul absolvenţilor cu studii superioare era de peste 30% încă din 1997, pe când 
în Polonia, în acelaşi an, era de doar 10%. Ei bine, în 2009, procentul crescuse în Polonia, la 
20,1%. 

Cele mai educate zece ţări din lume: 

10. Finlanda 

 procentul populaţiei cu studii universitare: 37% 

 rata anuală de creştere (1999 – 2009): 1,8% (3rd lowest) 

 PIB per capita: 36.585 $ (14th highest) 

 creştere demografică (2000 – 2009): 3,15% (10th lowest) 

 

Finlanda şi-a îmbunătățit foarte mult rezultatele la matematică și științe, în ultimii 10 ani. 
Transformarea sistemului de învățământ finlandez a început în urmă cu aproximativ 4 decenii, 
ca parte a planului de redresare economică a țării. În anul 2000 au fost anunţate primele 
rezultate ale PISA (Programme for International Student Assessment), un test standardizat 
susţinut de copiii de 15 de ani, în mai mult de 40 de ţări. Acesta a revelat că finlandezii sunt cei 
mai buni elevi din lume, la ştiinţele umane. Trei ani mai târziu, acelaşi lucru a fost valabil şi la 
matematică. Până în 2006, Finlanda a fost prima din 57 de țări în domeniul științei. 



 

9. Australia 

 procentul populaţiei cu studii universitare: 37% 

 rata anuală de creştere (1999 – 2009): 3,3% (11th lowest) 

 PIB per capita: 40.719 $ (6th highest) 

 creştere demografică (2000 – 2009): 14,63% (3rd highest) 

Educația în Australia este responsabilitatea statelor și a teritoriilor. Fiecare guvern de stat sau 
teritoriu oferă finanțare și reglementează școlile publice și private din zona sa de guvernare. 
Guvernul federal contribuie la finanțarea universităților publice, dar nu se implică în stabilirea 
curriculum-ului. În 2012, conform evaluărilor PISA, sistemul de învățământ australian s-a situat 
pe locul 6 la ştiinţe umane şi pe 7 la matematică, o îmbunătățire în raport cu 2006. 

 

8. Marea Britanie 

 procentul populaţiei cu studii universitare: 37% 

 rata anuală de creştere (1999 – 2009): 4% (9th highest) 



 

 PIB per capita: 35.504 $ (16th highest) 

 creştere demografică (2000 – 2009): 3,47% (13th lowest) 

Marea Britanie avea alocat, în urmă cu 4 ani, un buget de 62,2 miliarde lire sterline pentru 
educaţie. În această ţară, care abundă în colegii şi universităţi renumite, învățământul superior 
începe de multe ori cu o diplomă de licență de 3 ani. 

Studiile postuniversitare includ diploma de master şi doctoratul – în fapt, o diplomă de cercetare 
care durează, de obicei, cel puțin 3 ani. Multe universități sunt cofinanțate de stat, atât pentru 
studenţii locali, cât şi pentru cei care provin din Uniunea Europeană. 

7. Norvegia 

 procentul populaţiei cu studii universitare: 37% 

 rata anuală de creştere (1999 – 2009): N/A 

 PIB per capita: 56,617 $ (2nd highest) 

 creştere demografică (2000 – 2009): 7.52% (14th highest) 

 

Norvegia este pe locul trei după procentul din PIB alocat învăţământului – 7,3% şi aproximativ 
23% din cheltuieli sunt direcţionate către educaţia universitară. 



 

6. Coreea de Sud 

 procentul populaţiei cu studii universitare: 39% 

 rata anuală de creştere (1999 – 2009): 5,3% (5th highest) 

 PIB per capita: 29,101 $ (13th lowest) 

 creştere demografică (2000 – 2009): 3,70% (14th lowest) 

Studenţii coreeni preferă să studieze cu precădere ştiinţe ale educaţiei, umaniste şi arte. Doar 
59,6% din cheltuielile cu educaţia sunt realizate din bani publici, ceea ce situează Coreea de 
Sud pe penultimul loc al ţărilor cu cele mai mici cote. 

 

În septembrie, anul trecut, revista Time publica un articol cu titlul: Teacher, Leave Those Kids 
Alone, în care era adusă în atenţie obsesia şi masochismul coreenilor cu privire la educaţia 
copiilor lor. „De la distanţă, rezultatele Coreei de Sud par de invidiat”, spuneau jurnaliştii de la 
Time. „Elevii din această ţară îşi depăşesc constant omologii de pretutindeni la ştiinţe umane și 
matematică. Fără obsesia aceasta pentru educaţie, Coreea de Sud nu ar fi putut fi transformată 
în centrul de putere economică care este astăzi”. (Din 1962 PIB-ul acestei ţări a crescut cu 



 

aproximativ 40.000%, ceea ce a făcut ca economia Coreei de Sud să se situeze între primele 
13 din lume).  

Liderii politici coreeni, însă, sunt tot mai îngrijoraţi de presiunea pe care familiile o resimt din 
cauza orelor suplimentare care li se pretind elevilor. În Seul, armate de elevi care nu reușesc să 
intre la universități de top îşi petrec apoi anul luând noi lecţii pentru a-şi îmbunătăți calificativele 
pentru examenele de admitere la universitare. La prestigiosul Institut Daesung, admiterea se 
bazează pe rezultatele testelor. Doar 14% dintre solicitanți sunt acceptaţi, după un an cu 14 ore 
de muncă pe zi. 

5. Noua Zeelandă 

 procentul populaţiei cu studii universitare: 40% 

 rata anuală de creştere (1999 – 2009): 3,5% (14th lowest) 

 PIB per capita: 29.871 $ (14th lowest) 

 creştere demografică (2000 – 2009): 11,88% (8th largest) 

Deşi nu este o ţară foarte bogată şi nici cu un PIB impresionant, Noua Zeelandă ocupă poziţia a 
cincea în topul ţărilor cu cea mai mare populaţie implicată în procesul de educaţie la nivel 
universitar. 

 



 

Noua Zeelandă ocupă în mod constant poziţii de top în toate analizele privind calitatea 
educaţiei. Aici, o diplomă de licență durează, în general, 3 ani. Un an de studii în plus duce la 
ceea ce se cheamă honours degree. Dar nu toate diplomele urmează acest model 3 +1. Până 
în 1961, în Noua Zeelandă exista o singură universitate care acorda astfel de diplome de licenţă 
– Universitatea din Noua Zeelandă, care avea colegii constitutive în toată ţara. Între timp, 3 noi 
universități au fost create: Auckland University of Technology, Lincoln University şi Universitatea 
Waikato. 

4. Statele Unite 

 procentul populaţiei cu studii universitare: 41% 

 rata anuală de creştere (1999 – 2009): 1,4% (the lowest) 

 PIB per capita: 46.588 $ (4th highest) 

 creştere demografică (2000 – 2009): 8,68% (12th highest) 

 

Deşi SUA reprezintă una dintre puţinele națiuni în care mai mult de 40% dintre persoane au o 
educație terțiară, în 2010, sistemul de învățământ american nu era lipsit de probleme. Printre 
acestea, faptul că rata de absolvire a elevilor din învățământul secundar superior a fost de 77%, 
cu mult sub rata medie, de 84%, a OCDE. Chiar şi aşa, SUA sunt una dintre naţiunile cu cele 
mai mari cheltuieli pe educație - 7,3% din PIB, în 2009. America a fost, de asemenea, cea mai 
cheltuitoare dintre state privind învățământul terțiar, în 2009 - 2,6% din PIB. Majoritatea 



 

fondurilor pentru învăţământul superior, în valoare totală de 1,6 % din PIB, provine din surse 
private. 

3. Japonia 

 procentul populaţiei cu studii universitare: 44% 

 rata anuală de creştere (1999 – 2009): 3,2% (10th lowest) 

 PIB per capita: 33.751 $ (17th lowest) 

 creştere demografică (2000 – 2009): 0,46% (6th lowest) 

Japonia ocupă, la egalitate cu Finlanda, locul trei în rândul ţărilor cu cea mai înaltă cotă de 
absolvenţi cu diplomă de bacalaureat – 95%, dar este pe locul 17 după procentul din PIB alocat 
pentru educaţia universitară – doar 1,5%. 

 

În Japonia, cei mai mulţi dintre elevi frecventează școlile publice până la nivelul secundar, dar 
învățământul privat este popular la nivelurile superioare secundare și universitare. Sistemul de 
educație a jucat dintotdeauna un rol central în Japonia, tradus printr-o creştere economică 
rapidă în deceniile din urmă. În testările internaționale de  matematică, de pildă, copiii japonezi 
se situează constant în fruntea tuturor statisticilor. 

 



 

2. Israel 

 procentul populaţiei cu studii universitare: 45% 

 rata anuală de creştere (1999 – 2009): N/A 

 PIB per capita: 28,596 $ (12th lowest) 

 creştere demografică (2000 – 2009): 19,02% (the highest) 

În 2006, 46% dintre adulţii cu vârste între 25 şi 64 de ani aveau educaţie universitară. În 2007, 
procentul a scăzut la 44%, dar din 2000 până în 2008 a scăzut şi procentul din PIB alocat 
educaţiei, cum de altfel s-a întâmplat şi în alte două ţări – Irlanda şi Suedia. 

În această ţară, cheltuielile privind învățământul înseamnă aproximativ 10% din PIB. Cele mai 
multe școli sunt subvenționate de stat. În 2012, Israel a fost socotită a doua cea mai 
educată țară din lume, conform Organizației pentru Cooperare Economică și Educație. Raportul 
a constatat că 78% din banii investiți în educație provin din fonduri publice, iar 45% din 
populație are o diplomă de universitate sau colegiu. 

 

1. Canada 

 procentul populaţiei cu studii universitare: 50% 

 rata anuală de creştere  (1999 – 2009): 2,3% (5th lowest) 



 

 PIB per capita: 39.070 $ (10th highest) 

 creştere demografică (2000 – 2009): 9,89% (10th highest) 

În fiecare an, cheltuielile private şi publice cu educaţia urcă la 2,5% din PIB, ceea ce situează 
Canada pe locul patru, iar din total cheltuieli, 41% sunt alocate pentru învăţământul universitar, 
comparativ cu 37% în SUA şi cu 22% în Israel. Tot statisticile arată că aproape un sfert dintre 
studenţi provin din familii de imigranţi. 

De la adoptarea articolului 23 din Legea Constituției, din 1982, învățământul în limbile 
engleză și franceză a fost disponibil în aproape toată ţara. Potrivit unui anunț făcut de Canadian 
Minister of Citizenship and Immigration, Canada este pe cale să introducă un sistem care le va 
permite studenților străini și absolvenților cu experiență de lucru în Canada să devină rezidenți 
permanenți ai acestei ţări. 

 

Putem acum să facem diferite comparaţii cu situaţia din România, luând in considerare, 
însă faptul că 34 de state membre OCDE dețin împreună aproximativ 60% din economia 
mondială, 70% din comerțul mondial și 20% din populația lumii. Educaţia superioară este, 
fără îndoială, motorul creşterii economice şi dezvoltării unei ţări.  



 

Australia (1971), Austria, Belgia, Canada, Cehia (1995), Chile (2010), Coreea de Sud (1996), 
Danemarca, Eveția, Finlanda (1969), Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Israel (2010), 
Italia, Japonia (1964), Luxemburg, Mexic (1994), Noua Zeelandă (1973), Norvegia , Olanda, 
Polonia (1996), Portugalia, Regatul Unit, Slovacia (2000), Slovenia (2010), Spania, Statele 
Unite ale Americii, Suedia, Turcia, Ungaria (1996). 

Cazurile în care ţările UE au obtinut, in medie, performanţe mai bune decât OCDE: 

 Educaţia timpurie (3-4 ani): 76% UE, 70%OECD; 

 Nivel de absolvire in învăţământul secundar superior: 85% UE, 82% OECD; 

 Procentul de tineri neimplicati nici în domeniul educaţiei şi formării profesionale şi nici in 
campul muncii (“NEETs”): 6,4% UE, 8,6% OECD; 

 dimensiunea claselor şi raportul elevi-profesor în şcoli. 

  

Cazurile în care OCDE, ca un întreg, surclasează ţările UE: 

 Procentul de adulţi (25-64 ani ), care au absolvit studii superioare: 27% UE, OECD 30%; 

 Absolvenţi de învăţământ vocaţional de nivel terţiar: UE 8%, OECD 10%; 



 

 Cheltuielile per absolvent de nivel terţiar: UE- 13.000$, OCDE 13.700 $; 

 Cheltuielile private în instituţiile de învăţământ terţiar: UE 0,2%, OECD 0,5%. 

 

STUDIU DE CAZ 

Formula de succes a unui sistem de învăţământ eficient 

 

Rezultatele elevilor din Finlanda – locul 3 la testele PISA la care au participat 65 de ţări, rată de 
promovare a examenului de bacalaureat de peste 90%, peste 65% dintre absolvenţii de liceu 
merg la facultate – vorbesc de la sine despre un sistem eficient de învăţământ de la care toate 
statele europene, inclusiv România, vor să înveţe. Din păcate, sistemul de educaţie autohton 
este foarte departe de ceea ce se întâmplă în Finlanda, iar acum că exista o nouă reformă, va fi 
şi mai departe. Educaţia din România este în prezent subfinanţată, iar performanţele elevilor, 
atât ale celor de gimnaziu, cât şi ale celor de liceu sunt foarte slabe. La testele PISA, România 
s-a clasat pe locul 46 din 65 de ţări participante, iar când vine vorba de bacalaureat sau 
Evaluare Naţională, doar unul din doi elevi reuşesc să obţină o notă de trecere. Una dintre 
cauzele acestor rezultate este şi programa încărcată pe care oficialii din minister tot promit că o 
vor simplifica. O altă problemă a sistemului de învăţământ românesc o reprezintă resursa 



 

umană atrasă. Salariile foarte mici, de 900 -1.000 de lei pentru debutanţi, fac din învăţământ un 
domeniu neatractiv pentru studenţii foarte buni care se reorientează pentru că vor salarii mai 
mari.  

Cu un sistem de învăţământ în care 93% dintre absolvenţii de liceu promovează examenul de 
bacalaureat, în care peste 65% dintre liceeni ajung la facultate şi în care doar 10% dintre cei 
care îşi doresc să devină profesori ajung la catedră, Finlanda nu se culcă pe lauri şi devine 
prima ţară care adaptează educaţia la realităţile lumii în care trăim. Astfel, în anii următori, în 
orarul elevilor din Finlanda nu vor mai apărea materii precum literatură, geografie, matematică 
sau istorie, ci teme sau fenomene. De exemplu, un adolescent care urmează cursurile unei şcoli 
profesionale ar putea urma lecţii pentru a deveni ospătar care vor include elemente de 
matematică, comunicare şi scris, precum şi limbi străine pentru a-i putea servi şi pe clienţii 
străini. Pe de altă parte, elevii de la liceele teoretice vor aborda teme ample cum este, de 
exemplu, Uninea Europeană, care va combina elemente de economie, istorie (a ţărilor 
membre), limbi străine şi geografie, potrivit The Independent.      

 

Reforma sistemului de învăţământ finlandez a început în urmă cu 40 de ani, dar metodele au 
fost mereu îmbunătăţite şi adaptate la evoluţia societăţii. În Finlanda, învăţământul este gratuit 
pentru cei care optează pentru sistemul de stat, indiferent că vorbim de sistemul preuniversitar 
sau universitar. Curricula naţională este mai degrabă orientativă, există un singur test naţional, 
iar profesori ajung numai cei mai buni studenţi, această meserie fiind foarte apreciată şi mai 



 

bine plătită decât în cazul altor categorii sociale (salariile sunt între 2.000 şi 6.000 de euro). 
Relaţia dintre profesori şi elevi se bazează pe comunicare deschisă şi pe colaborare. Orele de 
curs sunt puţine, scurte (45 de minute) şi eficiente, iar temele pentru acasă nu depăşesc 30 de 
minute. Elevii pot alege, încă din şcoala primară, materii opţionale în funcţie de aptitudinile şi 
pasiunile lor.  

 

Cum răşpundem pieţei muncii? 

               România                 Media UE 
 

Rata de părăsire timpurie a şcolii                      17,3%                         12,0% 
Procentul persoanelor de peste 15 ani             37,3%                         17,8% 
cu competenţe scăzute de citire 
Procentul persoanelor de peste 15 ani             40,8%                         22,1% 
cu competenţe scăzute la matematică 
Procentul persoanelor de peste 15 ani             40,8%                         22,1% 
cu competenţe scăzute la ştiinţe                      37,3%                         16,6%  
Participarea adulţilor la învăţarea                      2,0%                          10,5%  
pe tot parcursul vieţii     
Rata de ocupare                                               63,9%                         68,4% 
Rata de participare a angajaţilor                      18,0%                         38,0%                                                                                      
la programe de formare profesională                                                                                                                        
continuă                                                                                                                                                                            



 

Rata de participare a angajaților în                  18,0%                         38,0%                                                                                 
formarea la locul de muncă  

Țintele strategice  pentru anul 2020, adoptate în cadrul Strategiei Educaţie şi formare 
2020:  
 

          România                 Media Uniunii Europene 
Rata de părăsire timpurie a şcolii                  11,3%                         10,0% 
Procentul persoanelor de peste 15 ani         15,0%                         15,0% 
cu competenţe scăzute de citire 
Procentul persoanelor de peste 15 ani         15,0%                         15,0% 
cu competenţe scăzute la matematică 
Procentul persoanelor de peste 15 ani         15,0%                         15,0% 
cu competenţe scăzute la ştiinţe                   37,3%                         16,6%  
Participarea adulţilor la învăţarea                 12,0%                         15,0%  
pe tot parcursul vieţii   
Rata de ocupare                                           70,0%                         75,0% 
 


