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REZUMAT
Educaţia şi sănătatea reprezintă componente ale capitalului uman, dar şi ale dezvoltării umane. Omul, prin forţa 
sa creatoare, a fost considerat o resursă economică. Deşi activele intangibile – capitalul uman ca principală com-
ponentă a capitalului intelectual – sunt cele care generează creştere şi dezvoltare, asistăm în prezent la o schim-
bare a paradigmei economico-sociale: omul nu mai trebuie privit ca o resursă, ca un mijloc al creşterii şi dezvoltării 
economice, ci bunăstarea lui constituie chiar scopul creşterii şi dezvoltării. Prezenta lucrare îşi propune să prezinte 
elemente referitoare la modul în care educaţia şi sănătatea, componente ale dezvoltării umane, sunt interconectate.

Cuvinte cheie: educaţie, sănătate, dezvoltare umană, capital uman

ABSTRACT
Education and health are components of human capital, but also of human development. Man, through his cre-
ative force, it was considered an economic resource. Although intangible assets – human capital as main compo-
nent of intellectual capital – are those that generate growth and development, we are currently witnessing a para-
digm shift in economic and social fi eld: human been is no longer regarded as a resource, as means to growth and 
development, but his welfare constitutes the very purpose of growth and development. This paper aims to present 
some interdependences between education and health as components of human development.
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INTRODUCERE

Într-o lume în care se pune în permanenţă pro-
blema creşterii economice, se urmăreşte evoluţia 
pro dusului intern brut pe cap de locuitor şi se 
realizează clasamente ale ţărilor pe baza acestui 
criteriu pentru a trage concluzii despre gradul de 
dezvoltare, există voci care au arătat că un produs 
intern brut per capita mai mare nu înseamnă nea-
părat o viaţă mai bună pentru locuitorii ţării res-
pective. Dintre acestea se disting cea a lui Mahbud 
ul Haq, creatorul Indicelui Dezvoltării Umane 
(Human Development Index – HDI), şi cea a lui 
Amartya Sen, laureat al Premiului Nobel pentru 
Economie, cel care a defi nit dezvoltarea umană ca 
libertate. Născuţi în ţări sărace, Pakistan, repectiv 
India, Mahbud ul Haq şi Amartya Sen au susţinut 
că dezvoltarea trebuie privită şi analizată prin 

prisma bunăstării umane, căci el, omul, nu este 
doar un factor de producţie pus în slujba efi cienţei 
şi a productivităţii economice, ci este şi trebuie să 
fi e chiar purtătorul bunăstării. Omul încetează ast-
fel să fi e considerat un mijloc, o unealtă şi devine, 
în mod fi resc, benefi ciarul dezvoltării. Human De-
velopment Index, considerat perfectibil în privinţa 
acurateţei, este un indice statistic compozit ce are 
în vedere trei dimensiuni esenţiale pentru om: să-
nătatea, educaţia şi un venit decent. Ţările pentru 
care se calculează HDI sunt clasifi cate în trei clus-
tere: dezvoltare umană ridicată (HDI ≥ 0,800) şi 
dez voltare umană medie (0,500 ≤ HDI ≤ 0,799), 
dezvoltare umană redusă (HDI < 0,500).

Introducerea altor criterii de evaluare a dez-
voltării decât cel legat strict de venit (PIB) a sur-
venit pe fondul eforturilor unor organizaţii şi per-
sonalităţi preocupaţi de „starea copiilor lumii“, de 
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foamete, epidemii, inegalităţi, injustiţie socială şi 
calitatea vieţii. Conceptul de dezvoltare umană re-
prezintă o viziune pluralistă asupra progresului, „o 
examinare sistematică a unei abundenţe de in for-
maţii despre felul în care fi inţele umane trăiesc în 
fi ecare societate“. (Sen, 2000) El aduce în lumină 
ţări care, datorită politicilor sociale efi ciente, asi-
gură cetăţenilor lor o calitate sporită a vieţii, uneori 
superioară celei din ţările cu un PIB mai ridicat. 
Astfel, speranţa de viaţă a unui afroamerican care 
trăieşte în Harlem este mai redusă decât cea a unui 
cetăţean din China sau din Sri Lanka, în ciuda 
faptului că PIB-ul SUA este mult superior celor 
înregistrate în cele două ţări menţionate, arată 
Amartya Sen în lucrarea sa Dezvoltarea ca libertate 
(Sen, 2004). O serie de factori, cum ar fi  discri-
minarea rasială, crimele, drogurile, şomajul etc., 
contribuie la scăderea calităţii vieţii în unul dintre 
cele mai bogate şi mai dezvoltate oraşe ale lumii, 
New York. Bunăstarea unei naţiuni şi, în ultimă in-
stanţă, bunăstarea globală nu mai înseamnă dez vol-
tare economică şi atât, într-o societate ca racterizată 
prin injustiţie socială şi cu preţul epuizării resurselor 
şi degradării mediului încon jurător, ci înseamnă 
dez  voltare economică sănă toasă, durabilă. Dez vol-
tarea economică singură nu garantează o calitate a 
vieţii ridicată pentru cetăţenii din societatea res-
pectivă; aceştia au nevoie, afi rmă Amartya Sen, de 
un set de libertăţi fundamentale pentru a se simţi 
împliniţi, fericiţi ca fi inţe umane şi pentru a putea 
evolua în acelaşi timp cu societatea din care fac 
parte. 

Educaţia, sănătatea şi nivelul veniturilor sunt in-
terconectate şi interdependente. Mai mulţi ani de 
şcoală, deci o educaţie mai bună, înseamnă un ca-
pital uman crescut – individul va avea mai multe 
cunoştinţe şi abilităţi şi va putea astfel să acceadă la 
un loc de muncă mai bine plătit, cu condiţii de lucru 
mai puţin riscante pe termen scurt, mediu şi lung. 
Educaţia ajută omul să înţeleagă mai bine riscurile 
asociate fumatului, inclusiv în timpul sarcinii la 
femei, consumului de alcool şi de droguri. Educaţia 
înseamnă şi un comportament preventiv în raport 
cu sănătatea – controale medicale periodice, o ali-
mentaţie echilibrată, exerciţii fi zice menite să con-
tracareze sedentarismul implicat de viaţa modernă 
etc. Chiar dacă nu înseamnă absenţa dependenţelor, 
veniturile mai ridicate şi înţelegerea riscurilor aso-
ciate conduc, în general, la consumul unor pro duse, 
de exemplu alcool, de calitate mai bună şi în can-
tităţi mai moderate. Fiind conştienţi de con se cinţele 
unor anumite obiceiuri asupra sănătăţii, indivizii 
educaţi pot exercita, de asemenea, un mai bun auto-
control. Educaţia înseamnă şi înţelegerea într-un 

grad mai mare a substratului anatomic şi fi  ziologic 
al stărilor de sănătate şi de boală şi im portanţa unui 
stil de viaţă sănătos. Educaţia con tribuie, direct şi 
indirect, la creşterea calităţii vieţii prin creşterea 
interesului faţă de cultură.

În mod esenţial, educaţia şi veniturile părinţilor, 
în special ale mamei, infl uenţează mediul familial 
şi evoluţia viitoare a copiilor. Un nivel ridicat de 
educaţie al mamei implică în general îngrijire pre-
natală, inclusiv în ceea ce priveşte fumatul în timpul 
sarcinii, şi un statul social, fi nanciar şi marital 
adecvat (Currie, Moretti, 2003). Investiţiile părin-
ţilor în capitalul uman al copiilor sunt atât de natură 
fi nanciară, cât şi nefi nanciară prin asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente, a unui climat cultural şi 
prin cunoştinţele şi abilităţile părinţilor pe care 
aceştia le utilizează în instruirea, îndrumarea şi 
asis tarea activă a copiilor în procesele educaţionale 
formale şi nonformale, precum şi direct, prin edu-
caţia informală care le-o oferă în familie.

Dragostea, grija şi responsabilitatea îi determină 
pe mulţi părinţi cu nivel de educaţie mai redus şi 
venituri mai mici să facă împrumuturi pentru a 
investi în educaţia copiilor lor şi de multe ori res-
tituirea investiţiei este mai mare în aceste cazuri, 
copii defavorizaţi din punct de vedere socio-eco-
nomic fi ind adesea mai motivaţi să reuşească în 
viaţă decât cei care cresc într-un mediu familial 
con   fortabil din punct de vedere material. Valorile 
morale imprimate de mediul rural tradiţional ro-
mânesc – cinstea, corectitudinea, hărnicia, respon-
sabilitatea, respectul pentru educaţie – au repre-
zentat pentru mulţi intelectuali români de marcă, 
persona lităţi ale culturii româneşti, motivaţii care 
au con trabalansat lipsa unor mijloace materiale 
propice unui traseu educaţional lin.

O posibilă explicaţie a evoluţiei în aceeaşi di-
recţie a nivelului educaţiei şi sănătăţii, demonstrată 
de numeroase studii empirice, ar avea în vedere, pe 
lângă legăturile cauzale dintre cele două – mai 
multă educaţie implică o sănătate mai bună şi o să-
nătate mai bună permite urmarea unui număr mai 
mare de ani de şcoală –, infl uenţa unor alte variabile, 
respectiv abilităţile fi zice şi mentale ale subiectului 
şi caracteristicile parentale (Grossman, 1976).

INFLUENŢE ALE EDUCAŢIEI ASUPRA 
COMPORTAMENTELOR SĂNĂTOASE ŞI 

ASUPRA STĂRII DE SĂNĂTATE

Au fost realizate o multitudine de studii empirice 
cu scopul de a testa existenţa unor posibile legături 
cauzale/relaţii pozitive între nivelul de educaţie şi 
comportamentele sănătoase. Astfel, într-un studiu 
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referitor la efectele şcolarizării asupra fumatului şi 
obezităţii (Jürgens, Reihold, Salm, 2009) a rezultat 
că educaţia determină o reducere a fumatului mai 
degrabă datorită faptului că, în rândul adolescenţilor 
mai educaţi, se înregistrează o rată mai scăzută de 
debut a obiceiului de a fuma decât datorită creşterii 
frecvenţei renunţării la fumat. Mai exact, studiul, 
realizat în Germania, evidenţiază faptul că în cazul 
tinerilor înscrişi în traseul educaţional numit şcoli 
de gramatică, mai difi cil, mai lung şi care conduce 
spre învăţământul universitar începând cu vârsta de 
10 ani, rata celor care se apucă de fumat este mai 
redusă decât pentru cei înscrişi pe alte trasee edu-
caţionale mai puţin solicitante ca durată şi per-
formanţe. În acelaşi studiu nu s-au înregistrat efecte 
ale educaţiei în reducerea supraponderabilităţii şi a 
obezităţii. 

În SUA, studii referitoare la mortalitate au arătat 
că absolvenţii de studii superioare au o speranţă de 
viaţă mai mare. De asemenea, rata mortalităţii in-
fantile este mai redusă în cazul în care mamele au 
studii superioare, iar probabilitatea ca sănătatea 
copiilor să fi e mai bună este mai mare în cazul în 
care părinţii au un nivel de educaţie mai ridicat. 
(Commission to Build a Healthier America, 2009)

În ceea ce priveşte anxietatea şi depresia, infl u-
enţele educaţiei asupra acestora de-a lungul vieţii 
sunt greu de cuantifi cat. Se pare că totuşi educaţia 
superioară ar avea un efect protector împotriva an-
xietăţii şi depresiei care se acumulează în timpul 
vieţii (Bjelland et al, 2008). Concluziile unui studiu 
referitor la apariţia unor simptome de depresie în 
rândul studenţilor de la şase universităţi din Marea 
Britanie arată că studenţii care au un background 
socioeconomic mai puţin favorabil sunt mai expuşi 
riscului de a dezvolta simptome de depresie, dar că 
autocontrolul poate ameliora această stare de fapt. 
Printre concluziile studiului se remarcă şi faptul că 
subiecţii ale căror mame prezintă un nivel crescut 
de educaţie este mai puţin probabil să sufere rate 
ridicate de simptome depresive (Ibrahim, Kelly, 
Glazebrook, 2013). Alţi cercetători au constatat că 
educaţia reduce în mod semnifi cativ depresia la 
populaţia adultă, în special la femei, efectul fi ind 
mai accentuat la niveluri scăzute şi medii de edu-
caţie. Astfel, se apreciază că o a doua califi care re-
duce riscul de depresie la adulţi (42 de ani) cu 5-7 
procente (Chevalier, Feinstein, 2006).

Educaţia nu este şi nu poate fi  un proces uni di-
recţional în care părinţii, profesorii, societatea, 
statul fac eforturi în vederea ridicării nivelului de 
cunoştinţe şi abilităţi ale individului/tânărului afl at 
în formare. Pentru a obţine performanţe este foarte 
important ca tânărul să conştientizeze necesitatea 

procesului educaţional şi să devină parte activă în 
clădirea propriului capital uman. Într-o cercetare 
pri vind relaţia dintre motivaţia educaţională a ti-
nerilor liceeni afro-americani şi consumul de alcool 
şi marijuana în anii de liceu, a rezultat că existenţa 
unei motivaţii legate de şcoală poate să scadă riscul 
de a consuma alcool şi marijuana. Pe de altă parte, 
consumul acestor substanţe scade pentru tinerii în 
cauză şansele de absolvire (Zimmerman, Schmeelk-
Cone, 2003) Legătura directă dintre consumul de 
droguri la adolescenţi şi rezultatele slabe la învă-
ţătură a fost demonstrată şi de alte studii, existând o 
corelaţie pozitivă şi o determinare reciprocă (Henry, 
2010).

Dacă educaţia are o infl uenţă asupra compor ta-
mentelor umane, cu referire în cazul de faţă la acele 
comportamente/obiceiuri care afectează sau vin în 
sprijinul sănătăţii, nu trebuie uitate alte infl uenţe cu 
un impact puternic asupra acestor comportamente 
– genul subiecţilor, trăsăturile psihologice (puterea 
de stăpânire, părerea despre sine, cronicizarea unor 
stări de stres, de nemulţumire), sprijinul social, ac-
ti  vitatea principală ş.a. (Allison et al., 1999) Com-
portamentul uman este în mare măsură determinat 
social – apartenenţa la un anumit grup/naţiune îşi 
pune amprenta asupra comportamentelor prin cu-
tume, obiceiuri, imitaţii, aprobarea grupului, fi e că 
este vorba despre consumul de alcool, tutun sau 
alte substanţe, comportament sexual, nutriţie sau 
alte comportamente şi atitudini cu impact asupra 
stării de sănătate. 

Pe de altă parte, atât educaţia, cât şi sănătatea 
indi viduală şi naţională sunt infl uenţate de venit – 
venitul unei familii, respectiv gradul de dezvoltare 
economică a ţării. Alocări scăzute dintr-un PIB mic 
în educaţie şi sănătate înseamnă un cerc vicios care 
nu poate conduce decât la dezvoltare umană redusă 
şi, implicit, menţinerea sau agravarea unui grad de 
dezvoltare scăzut la nivel naţional.

CONCLUZII

Prin infl uenţa benefi că asupra stării de sănătate 
educaţia contribuie astfel şi indirect la întărirea ca-
pitalului uman al individului, spre benefi cul lui şi al 
societăţii. Cunoştinţele, capabilităţile, abilităţile, 
valorile fi ecărui om, deci capitalul uman individual 
agregat la nivelul populaţiei active reprezintă forţa 
generatoare de dezvoltare. Fiind apanajul fi inţei 
umane şi însoţind-o în mod intrinsec, capitalul 
uman este potenţat de starea de sănătate fi zică şi 
mentală a omului. Astfel, investiţiile în educaţie şi 
în îngrijirea sănătăţii, la nivelul individului, fa-
miliei, grupului, naţiunii, reprezintă cele mai sigure 
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şi de dorit demersuri. Căci acumularea de capital 
uman (ca urmare a investiţiei în capitalul uman) şi 
dezvoltarea se infl uenţează reciproc atât în ciclul de 
viaţă al unei generaţii, cât şi pe parcursul mai 
multor generaţii – „copiii unor părinţi cu sănătate 
precară şi needucaţi ajung să fi e la rândul lor părinţi 
cu sănătate precară şi needucaţi“ (Vogl, 2012).
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