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Î

n studiul de faţă sunt analizate valorile Indicelui Dezvoltării
Umane (IDU) şi ale indicatorilor componenţi, respectiv
Produsul Intern Brut pe locuitor, Speranţa de Viaţă la naştere
şi Indicele Educaţiei (Rata de Cuprindere Şcolară şi Rata de Alfabetizare).
Totodată, este evidenţiată poziţia României, din perspectivă comparativă, în
perioada 1980–2007, în privinţa valorilor IDU şi a elementelor componente
şi se fac recomandări pentru îmbunătăţirea stărilor de fapt existente, având în
vedere faptul că România se situează la coada clasamentului ţărilor membre
UE şi în urma multor altor ţări la nivel mondial.
Cuvinte-cheie: indicele dezvoltării umane, produsul intern brut pe
locuitor, speranţa de viaţă la naştere, indicele educaţiei, rata de cuprindere
şcolară şi rata de alfabetizare.

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) publică, începând cu
anul 1990, un raport al dezvoltării umane „Human Development Report”. Principala
contribuţie a acestui raport este calculul unui Indice (Index) al Dezvoltării Umane
(IDU), iniţial pentru 130 de ţări, ulterior s-a ajuns la 182 de ţări. Valoarea IDU se
înscrie pe intervalul 0–1.
Elaborarea indicelui dezvoltării umane survine pe fondul preocupărilor de
constituire a unui sistem de indicatori sociali. Preocupările de acest gen s-au regăsit
atât în abordările specialiştilor cât şi ale diferitelor guverne şi ale organismelor
internaţionale, începând cu deceniul VI al secolului trecut (R. Bauer, ed., 1966;
United Nations Organisation, 1989).
După mai multe tatonări, la determinarea IDU s-a generalizat utilizarea a patru
indicatori pentru trei domenii. Este vorba de domenii şi indicatori esenţiali pentru
dezvoltarea umană şi calitatea vieţii populaţiei (Mărginean, Bălaşa, coord., 2002–
2005; Fahey, Nolan, Whelan, 2003). Astfel, se au în vedere indicatori precum: a)
Produsul Intern Brut, adică valoarea nou creată prin producerea de bunuri şi
servicii într-o ţară (regiune), pentru a exprima bunăstarea (standardul economic). În
fapt, la calcularea IDU se utilizează Produsul Intern Brut pe locuitor exprimat în
dolari SUA la paritatea puterii de cumpărare (PPC). În acest fel, dacă într-o ţară
preţurile de piaţă sunt mai mici decât cele de referinţă, PIB/loc/ ppc $ este mai mare
decât cel care ar rezulta din aplicarea ratei de schimb valutar (Aceasta este şi situaţia
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României); b) Speranţa de viaţă la naştere (sau durata medie a vieţii) pentru
domeniul sănătăţii; c) Gradul de alfabetizare a populaţiei de vârstă de peste 15 ani
şi Rata de cuprindere şcolară a copiilor şi tinerilor, pe cele trei cicluri de
învăţământ: primar-gimnazial, liceal şi universitar, pentru educaţie.
Pentru fiecare domeniu se determină câte un indice, pornind de la valorile
indicatorilor respectivi şi raportându-i la valorile maxime şi minime înregistrate la
nivel mondial.
I=

Val. Indic la nivel de ţară − Val. Minimă mondială
Val. max. mondială − Val. min. mondială

În cazul PIB/loc/ppc $ valorile foarte mari sunt plafonate, iar în formulă se
lucrează cu logaritmul numerelor respective, iar pentru indicele ratei de cuprindere
şcolară maximul mondial este limitat la 100%, deşi în realitate el este superior
acestei valori, datorită afluxului de la generaţiile mai vârstnice.
De asemenea, din cei doi indici particulari din domeniul educaţiei se calculează
un indice general.

I.ed =

2 × I.a + I.cs.
3

La calculul IDU intră cu pondere egală cei doi indici individuali şi indicele
general de educaţie.
IDU =

I pib/ loc/ppc + Isvn + Ied
3

De reţinut că valorile indicilor componenţi ai IDU, dintr-o ţară sau alta,
depind atât de nivelurile naţionale cât şi de ceea ce se întâmplă la nivel mondial.
Nu este exclus ca, în cazul în care valorile naţionale ale indicatorilor componenţi ai
IDU sunt stabile de la un an la altul, valorile indicilor naţionali corespunzători să se
modifice, să crească sau să scadă, după cum o modificare în sus sau în jos a
statisticilor naţionale să se soldeze cu modificări de sens opus ale valorii indicilor
pentru o anumită ţară, precum şi a locului pe care aceasta îl ocupă în ierarhia
mondială în privinţa IDU, în funcţie de valorile maxime, respectiv minime,
înregistrate la nivel mondial. Contează, deci, pe lângă valorile individuale dintr-o
ţară sau alta, dimensiunile ecartului dintre valorile naţionale şi extremele mondiale.
Ultimele date disponibile sunt cele din Raportul PNUD din anul 2009 şi sunt
calculate pentru anul 2007. În raportul din 2007 şi apoi în cel din 2009 s-au
recalculat valorile IDU pentru unii ani anteriori, mergându-se chiar mai în urmă,
respectiv la anul 1975 (1980, în cazul României).
De-a lungul timpului, ţări precum Norvegia, Canada, Olanda, Elveţia au avut
cea mai înaltă valoare a IDU. În anul 2007, ca şi în câţiva ani anteriori, Norvegia se
situa în frunte cu un IDU = 0,971, urmată de Australia cu 0,970, în timp ce Nigeria
are valoarea cea mai mică (IDU = 0,340) precedată de Afganistan (IDU = 0,352).
La nivelul anului 2007, valoarea IDU pentru România era de 0,837, ceea ce
conduce la poziţia 63 în lume. Această valoare a rezultat din următoarele niveluri ale
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indicilor componenţi: Ipib/loc/ppc $ = 0,804; Isvn = 0,792; Ied = 0,915. Cu valorile
respective, România ocupa pentru cei trei indici locurile 64; 80 şi respectiv 48 în lume.
Poziţia 63 pe care o ocupă România, în anul 2007, în ceea ce priveşte valoarea
IDU, este una modestă şi exprimă o slabă valorificare a potenţialului de dezvoltare
din ţara noastră. De altfel şi nominalizarea vecinilor de listă devine ilustrativă pentru
performanţa slabă a României în acest domeniu. Altfel, cu valoarea identică este
Trinidad-Tobago, cu valoare imediat mai mare este Saint Kitts/Nevis (0,838), iar cu
valoarea imediat mai mică se situează Muntenegru (0,834).
Cele 182 de ţări sunt grupate pe patru categorii în funcţie de valoarea IDU.
Prima categorie ţările cu nivel foarte înalt de dezvoltare umană (IDU peste 0,900)
cuprinde 38 de ţări; categoria a doua ţări cu dezvoltare umană înaltă, din care face
parte şi România (IDU între 0,800 şi 0,899) are 45 de ţări; categoria a treia ţări cu
dezvoltare umană, medie (IDU între 0,799 şi 0,500) are 75 de ţări; iar categoria a
patra ţări cu dezvoltare umană scăzută (IDU între 0,499 şi 0,340) cuprinde 24 de ţări.
Înainte de a merge mai departe, trebuie să evidenţiem consecinţele
recalculării, din anul 2009, ale valorilor indicilor componenţi ai IDU. Cea mai
importantă modificare este legată de calculul PIB/loc/ppc $ şi se bazează pe
cercetarea comparativă a Băncii Mondiale din anul 2008. Astfel, faţă de cercetarea
din 1990, când calculul respectiv s-a făcut pe zone geografice, cu câte o ţară de
referinţă (Austria pentru Europa), de această dată s-a luat o singură referinţă, şi
anume SUA, mai exact valoarea unui dolar SUA la preţuri constante în 2007.
Deoarece în această ţară preţurile sunt mai mari comparativ cu ţările de referinţă
din anii anteriori, iar dolarul s-a depreciat semnificativ în ultimul deceniu, valorile
rezultate PIB/loc/ppc$ pentru o ţară sau alta s-au modificat radical. Astfel că, în
ţările în care preţurile au fost mai mici decât se estimase anterior, sau dimpotrivă
au fost mai mari, şi valorile indicelui PIB/loc/ppc $ au crescut sau au scăzut,
comparativ cu valorile determinate în anii anteriori. Pentru România corecţia a fost
în sus, deoarece, preţurile au fost mai mici decât valorile utilizate în cercetările
anterioare, prin urmare valorile IDU cresc atât faţă de cele din rapoartele anuale,
cât şi cele recalculate în 2007. Aşa de exemplu, 0,813 din 2005 se corectează la
0,824, dar România cade de la poziţia 60 la poziţia 63 în intervalul 2005–2007.
Mai trebuie precizat că la determinarea indicelui PIB/loc valorile statistice
mari din 2007 au fost limitate la 40 000 $, care devine şi maximum mondial. Valori
peste 40 000$ se înregistrează în 13 ţări (Luxemburg, cu 103 042 $/loc, Norvegia,
82 480 $, Qatar, 64 193 $ etc). În raport cu aceste valori foarte înalte, ca şi cu cele
din multe alte ţări dezvoltate, ţările sărace au o situaţie de-a dreptul îngrijorătoare
(Sierra Leone, cu 284 $, Niger cu 294 $).
La nivelul UE, România ocupă ultimul loc în privinţa dezvoltării umane, în
abordarea PNUD. Evident că toate fostele ţări socialiste, acum membre UE, se situează
deasupra României: Bulgaria cu 0,840, ocupă poziţia 61, cea mai bine situată ţară fiind
Slovenia, cu 0,929, poziţia 29. De altfel Slovenia, ca şi Republica Cehă, sunt singurele
ţări foste socialiste intrate în prima categorie, a ţărilor cu IDU foarte înalt.
În categoria ţărilor cu valoare IDU înaltă, dar după România, se află foste ţări
socialiste, cum sunt: Serbia, Belarus, Albania, Federaţia Rusă, Macedonia. Cât
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priveşte vecinii noştri teritoriali, Ungaria este situată mult în faţă, în 2007 ocupa
poziţia 43 (IDU= 0,879), în timp ce Ucraina şi Republica Moldova se aflau pe
poziţiile 85 şi 117, în categoria ţărilor cu nivel mediu al IDU.
După cum se observă din grafic, în perioada 1980–2007, după o scădere a
valorii IDU în primii ani de tranziţie, s-a recuperat diferenţa şi s-a înregistrat o
creştere faţă de anul 1980.
Grafic 1
Valorile IDU în România 1980–2007
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Sursa: Human Development Reports UNDP: *2007–2008; **2009.

În intervalul analizat, valoarea IDU în România creşte cu 0,051 (6,5%). Dacă
avem în vedere însă vecinii de listă ai României din 1980, aceştia erau Kuweit
(IDU = 0,789) şi Uruguay (IDU= 0,782). Ambele ţări devansează cu mult România
în anul 2007, ele având creşteri de 0,127 (16%) şi respectiv 0,083 (10,6%) şi ocupă
acum locurile 31 şi 50. De fapt, evoluţii ascendente se înregistrează într-o serie de
ţări care între timp devansează România în privinţa valorii IDU: Oman (creşteri de
55%), Coreea de Sud (31%), Arabia Saudită (25%), Chile (24%), Mexic (23%),
Panama (14%), Argentina (10%) etc.
Tabelul nr. 1
România: PIB-ul/locuitor calculat în dolari SUA la PPC
Anul
Valori calculate anual
Valori recalculate în 2009

1980
–
8 789

1985
3 000*
10 100

1990
2 800
9 033

1995
4 431
8 300

2000
6 423
7 868

2005
9 060
10 771

2007
12 369
12 369

Sursa: Human Development Reports, UNDP, 1990–2009; * 1987.

Să urmărim în continuare cum au evoluat, în România, valorile indicatorilor
şi indicilor corespunzători care intră în alcătuirea IDU. Pentru aceasta vom utiliza
datele din Rapoartele Dezvoltării Umane elaborate de către PNUD, de-a lungul

48

IOAN MĂRGINEAN

5

timpului, precum şi pe cele recalculate în 2009. Ne referim mai întâi la valorile
PIB/loc/ppc $ şi la indicele corespunzător.
Faţă de nivelul PIB/loc, în valoare de 7 703 $ la cursul de schimb, înregistrată
în România în anul 2007, valoarea este de 1,6 ori mai mare.
La rândul său, indicele PIB scade şi el în primul deceniu al tranziţiei, pentru
ca în anul 2007 să se distanţeze faţă de 1980 cu 0,057 (8%)
Grafic 2
România – indicele PIB calculat în 2009
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Pe plan internaţional, în 2007, România ocupă poziţia 61 în privinţa PIB/loc
calculat la cursul de schimb şi poziţia 64 în privinţa PIB/loc ppc $.
Situaţia actuală şi perspectiva apropiată nu sunt favorabile creşterii PIB-ului
României. După cum este cunoscut, în anul 2009, în multe ţări printre care şi în
România, valoarea PIB-ului a scăzut. Este însă de aşteptat ca în anul 2010 să se
reia cursul ascendent al evoluţiei PIB şi în România. Cum va arăta acest domeniu
va depinde de politicile orientate spre creşterea economică de tip intensiv, ceea ce
ar însemna înscrierea în cât mai mare măsură pe trendul societăţii cunoaşterii.
Şi în privinţa indicatorului „Speranţa de viaţă la naştere” se înregistrează o situaţie
modestă, în cazul României. Valorile indicatorului după 1990 se reduc întrucâtva şi
numai după anul 2000 se reface diferenţa faţă de începutul perioadei analizate aici.
Cu valoarea de 72,5 ani, în 2007, durata medie a vieţii în România se situa pe
poziţia 80 în lume. Valoarea cea mai înaltă a Indicatorului la nivel mondial s-a
înregistrat în Japonia, de 82,7 ani, iar cea mai mică în Afganistan, de numai 43,6 ani.
Fără îndoială că îmbunătăţirea pe viitor a valorii indicatorului Speranţa de
viaţă la naştere în România este o urgenţă şi se leagă de alocarea de resurse sporite
pentru formarea şi remunerarea personalului de specialitate, dotarea spitalelor,
accesul populaţiei la îngrijirea sănătăţii, prevenţia, educaţia pentru sănătate şi
adoptarea unui stil de viaţă sănătos.
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Tabelul nr. 2

Speranţa de viaţă la naştere (exprimată în ani)
Ani
România
Maximum mondial

1980
69,6
76,6

1985
69,6
77,8

1990
69,4
79

1995
69,4
80

2000
70,5
81

2005
72
82,4

2007
72,5
82,7

Pentru a vedea cum se situează România în privinţa resurselor alocate pentru
sănătate să reţinem, pe baza Raportului PNUD 2009, valoarea de 433 $/ ppc pe
locuitor alocată pentru îngrijirea sănătăţii în anul 2006, faţă de valorile din ţările
UE, care sunt de până la de 4–5 ori mai mari (638 în Polonia, 987 în Ungaria, dar
2 022 în Italia, 2 548 în Germania, 2 729 în Austria şi 3 750 în Norvegia), iar
cheltuielile guvernamentale pentru sănătate reprezentau, în acelaşi an 2006, 12,4%
în România, pe când în ţările de referinţă sunt frecvente valori superioare, de până
la 17,6% în Germania, respectiv 17,9% în Norvegia.
Referitor la educaţie, cei doi indicatori utilizaţi au valori de niveluri diferite, aşa
încât indicele educaţiei are consistenţă internă relativ redusă. Pe de o parte, rata de
alfabetizare a populaţiei de vârstă peste 15 ani era de 97,6% în anul 2007, iar
România ocupa poziţia 54 în lume la egalitate cu Argentina, dar ţările din fruntea
clasamentului IDU, şi nu numai ele, aveau rata de alfabetizare de 100%. Pe de altă
parte, rata cuprinderii şcolare a populaţiei de vârstă corespunzătoare învăţământului
primar-gimnazial, liceal şi universitar a fost de 79,2% la nivelul anului 2007, poziţia
56 în lume. Decizia din anul 1990 de a se reduce numărul anilor de şcoală obligatorie
de la 10 la 8 ani a dat înapoi România pentru o perioadă însemnată.
Tabelul nr. 3
Gradul de cuprindere şcolară a populaţiei de vârstă corespunzătoare
şcolii generale, liceului şi universităţii (%)
România

1980
77,5

1985
74,6

1990
66,4

1995
64,9

2000
68,3

2005
77,0

2007
79,2

Gradul de cuprindere şcolară în România s-a îmbunătăţit după o diminuare
importantă, totuşi valorile sunt mult inferioare altor ţări cum sunt: Cuba, Danemarca,
Australia, Noua Zeelandă etc., care au atins 100%, ţinându-se seama de faptul că
revin în învăţământ persoane care au depăşit vârsta standard luată în considerare,
respectiv 24 de ani.
Ar mai fi de precizat şi faptul că valorile sporite ale cuprinderii şcolare din
ultima decadă au avut loc în condiţiile diminuării efectivelor populaţiei de vârstă
corespunzătoare, ca urmare a diminuării natalităţii, începând cu 1990. Astfel că, în
fapt, numărul populaţiei şcolare a scăzut în România, de la 5,6mil., în anul 1990, la
4,4 mil., în 2007.
Aportul principal la creşterea gradului de cuprindere şcolară l-a avut
învăţământul superior, ale cărui efective au sporit de la 186 000, în 1990/1991 la
907 000, în 2007/2008.
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Prelungirea perioadei învăţământului obligatoriu prevăzută în noua reglementare
era absolut necesară, chiar dacă pentru început este vorba de 10 ani; în perspectivă este
de aşteptat creşterea la 12 ani.
Evident că şi îmbunătăţirea calităţii învăţământului românesc este legată de
alocarea de resurse sporite, dezvoltarea infrastructurii, asigurarea accesului elevilor
la toate nivelurile, începând cu grădiniţa, calitatea înaltă a pregătirii cadrelor
didactice, şi nu în ultimul rând, dezvoltarea unei atitudini generale favorabile şcolii.
Acelaşi raport PNUD ne permite comparaţii din care rezultă distanţa dintre
România şi alte ţări, în privinţa alocării resurselor pentru învăţământ. Astfel,
România aloca pentru un elev din şcoala generală, în perioada 2003–2006, în
medie, numai 941 $ ppc/an, în timp ce ţările vecine alocau sume cel puţin duble, iar
ţările occidentale, sume de 7–8 ori mai mari: Bulgaria aloca 2 045, Polonia 3 155,
Slovenia 5 206, Italia 6 347, Suedia 8 415 etc.
Şi în privinţa procentelor din cheltuielile guvernamentale alocate învăţământului,
România se află mult în urma altor ţări. Astfel, faţă de valoarea medie de 8,6% în
perioada 2000–2007, înregistrată în România, în ţările de comparaţie doar Bulgaria
avea valoare mai mică (6,2%), aceasta ajungând până la 17%, în cazul Norvegiei.

Remarcă finală
După cum se constată la cei patru indicatori analizaţi cât şi la indicele global al
dezvoltării umane, România ocupă o poziţie sub potenţialul pe care îl are, iar dintre
indicatorii analizaţi gradul de cuprindere şcolară este cel mai sensibil la politicile
publice. Se pot obţine îmbunătăţiri importante în interval de câţiva ani, evident dacă se
doreşte acest lucru. Deocamdată intenţiile factorilor politici nu se îndreaptă în acest sens.
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I

n this paper we analyse the data represented by the Human
Development Index and its three indices: GDP per capita, Life
Expectancy and Education Index (adult literacy rate and gross
enrolment ratio for primary, secondary and tertiary school). The position held
by Romania in the rankings of HDI is highlighted in a comparative perspectives
for the period 1980–2007. Taking into consideration that Romania ranks among
the last European Union members, the article includes recommendations for
improving the current situation in the various fields of human development.
Keywords: Human Development Index, Gross Domestic Product, Life
Expectation at Birth, Index of Education, Enrolment in Education Rate,
Literacy Rate.

