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Obiectiv Tematic 9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 
Axa Prioritară 6. Educaţie şi competenţe 
Prioritatea de investiții: 10.ii. ”Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în 
vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate” 
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ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE Antre_S” 
Beneficiar: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” Iași 
Parteneri: P1 - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României” din Timişoara; P2 – Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 
 

ACȚIUNE DE PROMOVARE TEMĂ SECUNDARĂ FSE (3) 
 

”EGALITATEA DE ȘANSE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR” 

 

 

SA.1.6 - Desfășurarea a 6 acțiuni de promovare a temelor secundare FSE în 3 univ. pentru 
îmbunătățirea accesibilității și utilizării TIC și a competențelor digitale la persoane din GT 
preponderent din medii defavorizate cu un program non-formal de dezvoltare a competențelor TIC 
/ digitale la minim 180 de persoane din GT. 
 

 

În ultimele decenii, în întreaga lume, accesul la învățământul superior a fost o sursă majoră 

de speranță pentru mobilități sociale pentru segmente largi ale populației. Învățământul superior nu 

mai era provincia elitei sociale, ci accesibil tuturor celor deștepți din societate. În Europa, 

învățământul superior s-a extins spectaculos pentru a găzdui noul grup de talente nou deschis. Trow 

(2005) vorbește despre masificarea învățământului superior. 

Masificarea învățământului superior a îmbunătățit considerabil șansele copiilor din medii mai 

puțin înstărite de a participa la învățământul superior. Acesta nu a fost numai rezultatul extinderii 

sistemului, ci și prin politici care vizează reducerea barierelor financiare pentru participarea copiilor 

din familii mai puțin înstărite: împrumuturi și subvenții guvernamentale, ca beneficii pentru taxele de 

școlarizare. 
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Extinderea sistemului (masificarea) nu a fost recunoscută inițial ca un beneficiu economic 

pentru societate: aceasta ar duce la supraevaluare, astfel încât absolvenții universitari să preia 

posturile, deținute anterior de ne-absolvenți, cu aceeași productivitate marginală și aceeași salariile. 

Acestea au fost discuțiile din anii 90 în multe țări ale UE (care uneori se întorc în aceste zile), în timp 

ce dovada este că piața forței de muncă a evoluat astfel încât creșterea ofertei de absolvenți nu a 

putut ține pasul cu creșterea cererii (Acemoglu, 2002). Beneficiile sociale ale satisfacerii cererii pentru 

locuri de învățământ superior ca mijloc de satisfacere a ambițiilor pentru mobilitatea socială au fost 

observate în mod clar ca principalii factori de masificare a învățământului superior. 

Aici discutăm dovezile privind masificarea învățământului superior, arătând că o participare 

mai mare la învățământul superior merge mână în mână cu venituri pe cap de locuitor mai mari, 

precum și o egalitate mai mare de șanse. De asemenea, analizând relația dintre amploarea politicilor 

dedicate egalității de șanse și impactul acesteia. În general, putem concluziona că masificarea a 

contribuit atât la creșterea economică, cât și la egalitatea de șanse, dar că impactul asupra egalității 

de șanse a fost mai mare cu atât au fost mai intense politicile dedicate egalității de șanse. 

În Europa există un nou curent pentru învățământul superior, al cărui impuls vine din 

presiunile de austeritate. Unele guverne europene au redus finanțarea pentru studenți, precum și 

finanțarea pentru cercetare. Alte guverne au decis recent să limiteze numărul de locuri finanțate de 

guvern în învățământul superior. Aceste politici sunt un antipod izbitor pentru politicile anterioare 

care vizau creșterea înscrierii care a început la mijlocul anilor '60. De asemenea, acestea sunt un 

contrast izbitor cu investițiile pe scară largă în învățământul superior din alte părți ale lumii, cum ar fi 

Coreea, China și țările arabe bogate în petrol, precum și Rusia. 

Cum va afecta aceasta egalitatea de șanse, adică șansa unor tineri strălucitori dintr-un mediu sărac să 

meargă la universitate? Creșterea egalității de șanse asociată cu creșterea înscrierii la învățământul 

superior de calitate ar fi importantă pentru promovarea Europei ca un continent de inovație și de 

condiții sociale bune. 

 

Echitate: o scurtă istorie 

Noțiunea de egalitate de șanse în sensul șansei pentru o mobilitate intergenerațională, așa 

cum este exprimată de OCDE (2008, p. 213), a pus, în esență, stăpânire pe Europa ca urmare a 
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schimbărilor adânc înrădăcinate în societate pe care le numim „iluminare. ”(Israelian, 2010). Înainte 

de acea perioadă, presupunerea societății era că destinul tău în viață era determinat de locul unde 

stătea leagănul tău. Copiii nobilimii ar fi nobilime. Copiii iobagi și muncitori slabi aveau să ajungă în 

aceleași straturi sociale ca și părinții lor. 

Cu toate acestea, chiar încă din secolul al X-lea, ideea că de cea mai bună utilizare a 

talentelor ar beneficia dezvoltarea societății, a fost de asemenea prevalentă. În Europa au existat 

forme de burse pentru copii evident strălucitori (în mare parte bărbați) pentru universitate. Erasmus 

era unul dintre astfel de copii. De asemenea, instanțele și bisericile au recrutat cele mai bune talente 

din toate straturile sociale. Dar cei selectați au fost foarte puțini. 

Recrutarea talentelor de top din toate straturile sociale nu a fost restricționată în niciun caz 

în Europa. De asemenea, Imperiul Otoman sau dinastiile chineze au recrutat tineri din tot imperiul și 

din toate straturile sociale pentru funcții de vârf. Încă o dată: la scară foarte mică. 

Von Humboldt și cardinalul Newman au dat, în secolul 19, un impuls extraordinar pentru a 

vedea rolul universităților ca centre ale gândirii independente, necesare dezvoltării statului național. 

Aceasta a fost, în multe privințe, o perspectivă foarte utilitară asupra universităților, cu paradoxul că 

gândirea independentă este sine qua non pentru dezvoltarea socială și economică. Scrierile lor nu se 

referă explicit la egalitatea de șanse și chiar trimiteri implicite nu se găsesc cu ușurință. Dar tradiția 

universităților europene s-a schimbat treptat în acel secol pentru a include mai mulți studenți din 

acele medii care anterior nu erau obișnuiți cu învățământul superior. Dar totuși, doar pe o bază 

limitată. 

În primele părți ale secolului XX, formarea cadrelor didactice a devenit o cale principală de 

mobilitate socială pentru studenții din părinții cu venituri mici din Europa. Cu toate acestea, marele 

pas către egalitatea de șanse a fost făcut în perioada de tranziție de la universitatea de elită la 

universitatea de masă, situată în cea mai mare parte a Europei în anii 1960 (Trow, 2005). 

Învățământul superior a devenit asociat cu mobilitatea socială ascendentă și egalitatea de 

oportunități (sau echitatea în acces) un obiectiv larg acceptat al politicilor de educație din Europa și nu 

numai în această perioadă (D’Adio, 2007). 

Criza datoriilor (uneori precedată de măsuri timpurii de reducere a cheltuielilor 

guvernamentale) a dus la reacții foarte diferite la cheltuielile publice pentru învățământul superior. 
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De exemplu, guvernul ungar a redus înscrierile subvenționate de stat fără mecanisme alternative de 

compensare cu aproximativ 20% în 2012. Guvernul slovac ia în considerare limitarea drastică a 

numărului de locuri ale studenților care nu studiază științele. Propunerea engleză privind plafonul 

privind numărul de studenți (înainte de criza datoriilor) a dus la o dezbatere intensă 

(http://www.guardian.co.England/education/2012/apr/27/cap-students-universities), iar guvernul 

spaniol a anulat o parte din schema sa de ajutor financiar pentru studenți în acest an (sistemul de 

împrumut subvenționat). Aceste evoluții duc aproximativ jumătate din corespondenții participanți la 

evaluarea Universităților Europene, care sunt experți independenți în țările lor, să își exprime 

îngrijorarea cu privire la viitorul accesului echitabil în țările lor. 

 

Echitate: principii și practică 

Principiile echității sunt bine descrise de UNESCO și ONU: oferind fiecărui copil o 

oportunitate egală pentru cea mai bună carieră educativă. Este strâns legat de noțiuni privind 

coeziunea socială (a se vedea în continuare: Ritzen, 2010, p.79). Pentru a putea urmări cea mai bună 

carieră educativă posibilă, un solicitant trebuie să aibă șanse egale de a fi luat în considerare pentru o 

participare la învățământul superior (echitate în acces), care se află în multe țări în acces la tipul 

potrivit de învățământ secundar. 

În anii 1960 și 1970, masa de talente neexploatate era plină de copiii clasei muncitoare, care 

nu aveau acces la școlile potrivite. În secolul XXI, se pare că copiii imigranților din prima și a doua 

generație formează acel nucleu de talent neexploatat (Ritzen, 2010, p. 80). 

2 Este posibil ca acești studenți să fi depus un efort mai mare în adoptarea limbii de învățare, 

care este mai probabil să difere de limba vorbită acasă cu studenții de la imigranții din prima sau a 

doua generație. 

Nu numai accesul este important. Cei care pot intra în învățământul superior trebuie, de 

asemenea, să aibă șansa de a-și finaliza cu succes cursurile de învățământ numai pe baza 

performanței și abilităților lor, mai degrabă decât a condițiilor materiale sau sociale (echitate în 

rezultat, OCDE, 2008, p. 14). 

Ambele tipuri de egalitate de oportunități (echitate în accesul la precondiții pentru 

participarea la învățământul superior și accesul la finalizarea cu succes) depind de disponibilitatea 
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diferitelor forme de capital (social, cultural, economic), care nu sunt dobândite numai prin educație 

(Bourdieu, 1986). Venitul părinților - care este în general legat de educația părinților - contribuie 

puternic statistic la disponibilitatea acestor alte forme de capital și, eventual, la condițiile materiale 

necesare pentru finalizarea cu succes a studiilor. Prin urmare, mai multe țări europene au conceput 

politici care să vizeze corectarea impactului veniturilor parentale asupra capitalului propriu în 

învățământul superior, prin subvenții sau împrumuturi guvernamentale și prin măsuri de credit fiscal 

(de exemplu în Franța și Germania). 

Direcționarea veniturilor părinților nu a fost probabil cea mai bună modalitate de a aborda 

inegalitățile, având în vedere că nu toți elevii pot fi susținuți de părinții lor (Colin, 2008). 

 

Modele de egalitate de șanse și dezvoltare economică 

Capitalul uman este recunoscut ca o explicație proeminentă a avansării tehnologice, 

producției și creșterii din anii '50. Rolul cheie al învățământului superior nu a fost recunoscut ca 

jucând un rol cheie în producția națională până la începutul secolului XXI (Acemoglu, 2002; Aghion și 

Howitt, 2006). La acel moment, a devenit clar că masificarea învățământului superior (cu costurile 

importante private și publice implicate în extinderea capacității învățământului superior) a avut o 

remunerare economică substanțială sub forma dezvoltării viitoare. 

Aceasta a venit în multe privințe ca o surpriză. Motivul pentru masificare nu a fost 

promovarea creșterii economice, ci satisfacerea cererii sociale de învățământ superior. Aceasta a fost 

cererea socială a copiilor din medii mai sărace ai căror părinți nu au avut o experiență anterioară în 

învățământul superior și pentru care educația superioară a copiilor lor a fost ambiția finală de a 

dobândi mobilitate socială. Este important să ne dăm seama că învățământul superior nu înseamnă 

doar cantitate, ci la fel de fundamentală este și calitatea (Ritzen, 2012). 

Guvernele au făcut loc cererii sociale de învățământ superior nu numai prin extinderea 

numărului de locuri în învățământul superior, ci și prin reducerea pragurilor financiare pentru copii din 

medii cu venituri mai mici. Aceste costuri sub formă de împrumuturi, subvenții și cheltuieli fiscale au 

fost necesare pentru creșterea capitalurilor proprii. Pe termen scurt, extinderea locurilor din 

învățământul superior și disponibilitatea împrumuturilor și subvențiilor prezintă o compensare între 

venitul disponibil pe cap de locuitor și capitalurile proprii în acces. Pe termen lung, impactul 
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capitalului propriu în acces (sau egalitatea de oportunități) asupra creșterii depinde de rentabilitatea 

economică a acestor costuri suplimentare. Noțiunea că societățile vor întârzia investițiile în egalitatea 

de șanse până în momentul în care rentabilitatea creșterii economice este vizibilă este bine surprinsă 

în teoria Inegalităților menținute maxim. Această teorie explică faptul că fondul familiei scade în 

semnificație doar odată ce nevoile celor mai favorizate grupuri sociale au fost satisfăcute (Raftery and 

Hout, 2007). Cu toate acestea, această teorie ignoră faptul că unele țări (în situații economice 

similare) sunt mult mai înclinate să sprijine egalitatea de șanse decât altele. 

Această teorie explică faptul că mediul familial scade doar în importanță odată ce nevoile 

grupurilor sociale cele mai favorizate au fost îndeplinite (Raftery și Hout, 2007). Cu toate acestea, 

această teorie ignoră faptul că unele țări (în situații economice similare) sunt mult mai înclinate să 

sprijine egalitatea de șanse decât altele. 

 

Fapte europene privind egalitatea de șanse 

Date privind inegalitatea 

Raportul privind starea politicii universitare pentru progres în UE a abilitării universităților 

europene se bazează pe datele de la Koucky și col. (2011) privind (în) egalitatea de șanse în accesul la 

învățământul superior. Koucky și colab. a calculat raportul dintre numărul de studenți și toate 

persoanele în funcție de cohorta de vârstă și de educația și ocupația părinților pentru a ajunge la un 

indice de inegalitate. Acest calcul se bazează pe o regresie logistică și pe o transformare liniară, 

folosind datele populației din Studiul social european. În tabelul 1 se prezintă indicele de inegalitate al 

lui Koucky și col. 2011. 
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Tabelul 1: Indicele inegalității în accesul la educația terțiară (punctaj și rang). 20073 

Țara Indexul inegalității  Țara Indexul inegalității  

Ungaria  64,00  Germania  48,00  

Slovacia  62,00  Olanda 45,00  

Cipru  60,00  Cehia  44,00  

Romania  59,00  Regatul Unit  44,00  

Polonia  57,00  Norvegia  43,00  

Portugalia  57,00  Slovenia  43,00  

Lituania  55,00  Suedia 41,00  

Spania  53,00  Danemarca  40,00  

Estonia  52,00  Austria  38,00  

Belgia  51,00  Irlanda 34,00 

Franța 51,00  Finlanda 32,00 

Malta  50,00  Bulgaria 10,00 

Grecia 49,00  Media EU  47,28 

Notă: cu cât scorul este mai mare, cu atât țara este mai inegală 

 

Conform tabelului de mai sus, Ungaria, Slovacia și România se situează drept țările cele mai 

inegale din punct de vedere al accesului, în timp ce țările din Europa de Nord, Finlanda și Danemarca 

sunt considerate printre cele mai puțin inegale. 

Aceste diferențe de inegalitate sunt puternic legate de dezvoltarea economică a țărilor 

(aproximată de PIB pe cap de locuitor). Această cifră arată pentru o secțiune transversală a țărilor 

relația pozitivă între egalitatea de oportunități și PIB pe cap de locuitor (r = -0,67): țările mai bogate 

sunt capabile să atingă niveluri mai mari de egalitate de șanse decât cele mai sărace. Țările mai 

bogate sunt, de asemenea, țările cu rate mai mari de înscriere în învățământul superior: Koucky et al. 

constată că a existat o relație negativă între rata de absolvire a universității și indicele de inegalitate în 

ultimii șaizeci de ani în Europa. Usher și Medow (2010) oferă o altă măsură despre cât de echitabil 
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este învățământul superior prin indicele de accesibilitate. Aceștia măsoară egalitatea de șanse 

folosind un indice de echitate educațională (EEI) pentru anul 2005. Acest indice privește gradul în care 

elevii de la părinții cu un grad de studii superioare sunt suprareprezentate în învățământul superior 

prin împărțirea procentului de elevi de la astfel de părinți la procentul absolvenților pe piața muncii. 

În tabelul 2 se prezintă cifrele pentru puținele țări din UE în studiul lor. 

 

Tabelul 2. Reprezentarea excesivă a studenților cu părinții cu o diplomă de învățământ superior în 

învățământul superior (un număr mai mare implicând o supra prezentare mai mică) 

Țara Scor 

Estonia  .41  

Finlanda .70  

Franța  .44  

Germania  .49  

Olanda .74  

Norvegia .58  

Portugalia .32  

Suedia .59  

Regatul Unit  .53  

Sursa: Usher and Medow (2010, p. 46) 

 

Aceste date le confirmă mai mult sau mai puțin pe cele din tabelul 1, în ceea ce privește 

poziția relativă a țărilor în ceea ce privește egalitatea de șanse. Cu toate acestea, rezultatele studiilor 

longitudinale tind să meargă într-o direcție ușor diferită. Într-un studiu recent, Lindley și Machin 

(2012) au descoperit pentru Anglia o înrăutățire a egalității de șanse în ultimii 40 de ani. Koucky et al 

(2011) arată, de asemenea, că egalitatea de șanse a scăzut în 6 din 22 de țări europene în perioada de 

masificare a învățământului superior între 1950 și 2007, și anume în Republica Cehă, Anglia4, 

România, Estonia, Slovacia și Ungaria , așa cum este prezentat în tabelul 3 de mai jos. Evoluția 

Germaniei în indicele inechității este atât de mică (1 punct) încât nu o considerăm o scădere 

semnificativă a egalității de șanse. 
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Tabelul 3. Indicele inegalității în Europa între 1950-1960 și 2000-2009 

Țara 1950–1960 2000–2009 Diferența dintre 1950-2009 
Austria  54 38 16 
Belgia 56 51 5 
Cehia 42 44 -2 
Danemarca 44 40 4 
Estonia  41 52 -11 
Europa  54 49 5 
Finlanda  59 32 27 
Franța  62 51 11 
Germania  47 48 -1 
Grecia 62 49 13 
Ungaria  54 64 -10 
Irlanda 57 34 23 
Olanda 51 44 7 
Norvegia 45 43 2 
Polonia 59 57 2 
Portugalia 81 57 24 
Romania 49 51 -2 
Romania 46 59 -13 
Slovacia 55 63 -8 
Slovenia 54 43 11 
Spania 79 53 26 
Suedia 45 41 4 
UK 38 44 -6 
EU 54 48 6 

 

Ce au aceste țări în comun și cum să explice această variație a nivelurilor inechității în timp? 

Este clar că extinderea învățământului superior în ultimii 40 de ani a sporit mobilitatea socială în 

majoritatea țărilor. Totuși, egalitatea de șanse a scăzut în unele țări. O analiză arată că nu există nicio 

relație statistică între creșterea sau scăderea și nivelul inițial de inegalitate sau nivelul inițial de 

participare la învățământul superior și nici nu există o relație cu PIB pe cap de locuitor sau cu 

dimensiunea extinderii la înscriere. 

După cum a spus Lindley and Machin (2012) pentru Anglia: „copiii din familii înstărite au luat 

o pondere disproporționată mai mare din locurile de învățământ superior suplimentare disponibile 

decât copiii din familii mai sărace și asta, deoarece impulsul pentru câștigurile obținute de la o 
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diplomă a crescut, a dus la scăderea mobilității sociale ”. În același timp, multe alte țări s-au descurcat 

mai bine și au utilizat extinderea învățământului superior pentru a crește egalitatea de șanse. Nu 

poate exista o altă concluzie că o creștere sau o scădere a egalității de șanse a fost implicit sau explicit 

rezultatul deciziilor de politică. 

 

Politica 

Este bine recunoscut faptul că subreprezentarea copiilor din medii sărace rezidă adesea din 

terminarea studiilor și încadrarea pe piața muncii sau întreruperea înainte de a ajunge la vârsta la care 

alții merg la studii superioare. Guvernele sunt îngrijorate de aceste diferențe și aplică instrumente de 

politică pentru a aduce toți copiii la cel mai înalt nivel de realizare posibil, programele de la începutul 

școlarizării copilului constituind un astfel de exemplu, dar există și instrumente de politici care să 

afecteze egalitatea de șanse prin structura sistemului de învățământ primar și secundar. Acest lucru 

este important, deoarece există deja o diferență substanțială între țări în ceea ce privește inegalitatea 

în distribuirea absolvenților din învățământul secundar pe medii parentale care se califică pentru 

învățământul superior. Deși uneori această inegalitate este considerată „inevitabilă” din cauza 

distribuției talentului la vârste fragede, este de asemenea clar că unele țări - cu același nivel de 

dezvoltare se descurcă mai bine decât altele pentru a realiza o distribuție mai echitabilă, așa cum este 

clar adus din Project International Achievement Student (PISA) al OCDE. În special, țările cu sisteme 

„urmărite” de învățământ superior (cu un traseu care se pregătește pentru învățământul superior și 

altul care urmărește finalizarea învățământului profesional) par să se agraveze (toate celelalte puncte 

rămase constante) în generarea egalității „preuniversitare”. de oportunitate decât țările cu sisteme 

complete de învățământ secundar. Ritzen (2011) constată, de asemenea, că rolul educației versus 

fondul parental în determinarea realizării tinerilor de 15 ani pare să scadă în Europa de Vest pentru 

generațiile născute după 1980, în contrast cu creșterea generațiilor născute după 1945. 

Ne concentrăm doar (tabelul 4) pe o comparație a politicilor de ajutor financiar pentru 

promovarea egalității de șanse, presupunând că distribuția potențialilor elevi pe medii parentale este 

acceptată ca un fapt dat.  

Această aproximare a politicilor financiare pentru promovarea egalității de șanse este plină 

de complexități, cele trei mari fiind: 
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➢ Neincluderea cheltuieli fiscale sau cheltuieli de asigurări sociale. Unele țări acordă 

părinților alocații suplimentare pentru copii sau deduceri fiscale pentru că au copii în învățământul 

superior. De alocațiile pentru copii beneficiază (în raport cu venitul) părinții cu venituri ale familiei mai 

mici decât părinții cu venituri mai mari ale familiei. Cheltuielile fiscale tind să fie „regresive” 

beneficiind venituri mai mari decât veniturile mai mici. 

➢ Nu corectează costurile reale ale învățământului superior, ca urmare a variațiilor 

taxelor de școlarizare. Usher și Medow (2010, p. 49) calculează un indice de accesibilitate pe țară, 

ținând cont de cheltuielile fiscale și taxele de școlarizare. Rezultatele acestora sunt pentru puținele 

țări ale UE, selectate nu foarte diferite de Tabelul 4 de mai jos. Taxele ridicate de școlarizare explică 

parțial de ce Marea Britanie / Anglia sunt compensate printr-un sistem de ajutor financiar ridicat. În 

schimb, nu există taxe de școlarizare în universitățile franceze dincolo de costurile administrative de 

înregistrare și în Grecia, chiar și cărțile sunt gratuite. 

➢ Aceeași sumă de cheltuieli poate fi alocată foarte diferit studenților din medii diferite. 

Vom folosi termenul: focalizare pentru a indica măsura în care ajutorul studenților este alocat celor 

care nu au putut studia fără ajutorul financiar. În multe țări împrumuturile, subvențiile, cheltuielile 

fiscale și alocațiile pentru copii nu au același impact financiar pentru părinții studenților cu niveluri 

diferite de venit. De exemplu, în Germania, cheltuielile fiscale favorizează bogații, alocațiile pentru 

copii grupurile cu venituri mici și medii, iar sistemul de împrumuturi și granturi („Bafoeg”) este 

concentrat pe grupurile cu venituri mai mici. ). În Franța, această concepție tradițională a politicii a 

fost obiectul multor critici atunci când rapoartele lui Ciotat și Wauquiez (2006) au arătat că aceste 

stimulente au favorizat cei mai bogați și au dezavantajat cel mai mult clasele medii și inferioare 

(formând o curbă U). Este interesant de menționat că aceste discuții au loc în țări individuale, fără a 

lua notă de ceea ce se întâmplă în afară. De exemplu, în Olanda această discuție s-a încheiat deja în 

1988, când sistemul existent de scutire de impozite și cheltuieli de securitate socială a fost abandonat 

în favoarea unuia mai echitabil. Cu toate acestea, rapoartele naționale franceze nu se referă la nicio 

experiență sau analiză în afara Franței. De asemenea, Usher și Medow (2010) par să nu fie conștienți 

de această discuție și presupun că fiecare sistem are exact același accent. 

➢ Importanța împrumuturilor și subvențiilor pentru participarea copiilor din grupuri cu venituri 

mai mici (și mijlocii) a fost bine stabilită ca o acoperire împotriva „imperfecțiunilor pieței de 
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capital” (băncile comerciale nu vă vor oferi un împrumut cu o rată de dobândă rezonabilă dacă 

doriți să investiți în sine), în timp ce elementul de acordare (direct sau indirect, prin rate ale 

dobânzii reduse sau zero) reduce consecințele riscurilor de eșec implicate în participarea la 

învățământul superior (Hoareau, 2010, Johnstone și Marcucci, 2010). 

 

 

Tabelul 4. Procentul cheltuielilor pentru educația terțiară cheltuite pentru împrumuturi, subvenții și 

burse 

Țările în ordine alfabetică % Treaptă Țări clasate % 
Austria  0,29  1  Cipru  1,00  
Belgia 0,26  2  Norvegia 0,74  
Bulgaria  0,19  3  Danemarca  0,53  
Croația  0,07  4  Olanda 0,48  
Cipru 1,00  5  Suedia 0,48  
Cehia 0,10  6  Regatul Unit 0,45  
Danemarca  0,53  7  Slovenia  0,41  
Estonia  0,14  8  Germania 0,33  
Finlanda  0,29  9  Lituania  0,30  
Franța  0,14  10  Austria  0,29  
Germania 0,33  11 Italia 0,29  
Grecia 0,03  12  Finlanda 0,29  
Ungaria  0,27  13  Ungaria  0,27  
Irlanda  0,26  14  Belgia  0,26  
Italia  0,29  15  Irlanda 0,26  
Letonia  0,16  16  Slovacia  0,24  
Lituania  0,30  17  Luxembourg  0,22  
Luxembourg  0,22  18  Bulgaria  0,19  
Malta  0,13  19  Letonia 0,16  
Olanda 0,48  20  Portugalia  0,15  
Norvegia 0,74  21  Estonia  0,14 
Polonia 0,02  22  Spania 0,14  
Portugalia  0,15  23  Franța 0,14  
Romania  0,10  24  Malta  0,13  
Slovacia 0,24  25  Cehia  0,10  
Slovenia  0,41  26  Romania  0,10  
Spania 0,14  27  Croatia  0,07  
Suedia 0,48  28  Grecia 0,03  
Regatul Unit  0,45  29  Polonia 0,02  
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Media EU  0,28   Media EU 0,28  
Sursa: OECD, 2011 

 

Împrumuturile, subvențiile și bursele, dacă sunt bine concepute, pot compensa apoi 

inegalitățile într-o măsură mai mare decât scutirea de impozite și un sistem de admitere cu taxă zero. 

Aceste scheme de ajutor financiar contribuie în mod clar la reducerea inegalităților în rezultat, prin 

reducerea diferențelor datorate condițiilor materiale între studenți din diverse medii economice. 

În tabelul 3 am văzut că inegalitatea a crescut în 6 din 22 de țări europene între 1950 și 2007, 

și anume în Republica Cehă, Anglia, România, Estonia, Slovacia și Ungaria. Toate aceste țări au într-

adevăr niveluri mai mici decât cheltuielile medii ale UE pentru burse, împrumuturi și subvenții, așa 

cum este indicat în tabelul 4. Nivelul ridicat al cheltuielilor din Anglia pentru ajutoare financiare 

provine în principal din taxele de învățământ ridicate care cer compensații sub formă de student. 

credite. Combinația dintre ajutorul elevului ridicat și inegalitatea trebuie atribuită în principal 

inechităților acumulate înainte de accesul la învățământul superior. Babb și colab. (2004) au arătat că 

pentru Anglia, gradientul socio-economic legat de accesul în învățământul superior dispare atunci 

când controlează educația la nivel A7. Mai generic, rezultatele PISA arată diferența substanțială în 

distribuția performanței tinerilor de 15 ani din diferite grupuri sociale din țările UE. Explicația 

principală constă fie în gradul de urmărire în învățământul secundar (o mai mare urmărire este în 

dezavantajul grupurilor cu venituri mici și medii), fie - în cazul Regatului Unit - în segregarea în școli 

pentru copiii celor well-to do (așa-numitele școli publice) și școli pentru alți copii. 

Prin urmare, ne dăm seama cât de important este sistemul de învățământ preuniversitar în 

generarea egalității de șanse. Totuși, descoperim că cheltuielile cu ajutorul financiar (subvenții și 

împrumuturi) corectează în mod semnificativ inegalitățile. 

Această cifră arată o corelație negativă substanțială între cheltuielile cu subvenții, 

împrumuturi și burse și indicele de inegalitate (r = -0.40). Abaterile de la ceea ce ar putea fi o linie 

dreaptă între ajutorul studenților pe de o parte și inegalitatea de oportunitate pe de altă parte pot fi 

explicate prin factori menționați anterior: 

- Inegalitate în învățământul superior. 

- Gradul de direcționare a ajutorului pentru studenți. 
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- Imperfecțiunea măsurărilor ajutorului pentru elevi. 

Țări precum Finlanda, Austria și Irlanda cu o inegalitate relativ mică se află sub această linie, 

probabil pentru că inegalitatea lor pre-superioară a educației este mai mică și în timp ce ajutoarele lor 

sunt mai direcționate. Cazul Danemarcei, cu o inegalitate scăzută, dar cu mult peste linie, este bine 

cunoscut, întrucât ajutorul studenților nu este pe deplin neatins. Cazul Ungariei (inegalitate ridicată) 

poate fi explicat bine și prin combinația de ajutor nerealizat și inegalitatea ridicată a educației 

superioare. 

Este interesant de menționat că în țările cu un PIB similar pe cap de locuitor au în continuare 

cheltuieli atât de diferite pentru împrumuturi, subvenții și burse. Comparați, de exemplu, Finlanda și 

Franța, au aproximativ același PIB pe cap de locuitor. Dar indicele egalității lor este foarte diferit, la fel 

și cheltuielile cu instrumente care contribuie la egalitatea de șanse. 

În același timp, putem demonstra din dovezi transversale (secțiunea 3) că țările, precum 

Franța sau Polonia, ar putea avea de fapt un PIB mai mare pe cap de locuitor dacă ar atinge inegalități 

mai mici, având în vedere relația stabilită între PIB pe cap de locuitor și indice de inegalitate. 

Cheltuielile Franței pentru împrumuturi, subvenții și burse sunt cu 0,14 puncte procentuale mai mici 

decât media UE. Aceasta reflectă o subfinanțare generală în învățământul superior în perioada 2008-

2010. Acest lucru a fost observat pe scară largă, deoarece a dus la faptul că universitățile să primească 

mai puține finanțări per student decât instituțiile de învățământ secundar. Nu numai că Franța 

cheltuie mult mai puțin în ajutorul studenților. Sistemul său este, de asemenea, mult mai puțin 

concentrat, deoarece provine din concentrarea tradițională a eforturilor de ajutoare financiare pentru 

scutirea de taxe pentru părinții studenților (combinată cu ajutorul testat prin mijloace în natură, așa 

cum se întâmplă și în Germania). Este clar că majoritatea schemelor de ajutor financiar nu sunt 

concentrate în proporție de 100% pentru elevii ai căror părinți au venituri mici sau / și o educație 

scăzută. În Franța, există o conștientizare din ce în ce mai mare a necesității de a combate 

inegalitățile. Unele colegii (cum ar fi Science-Po) au derulat politici pro-active pentru recrutarea 

resortisanților francezi de primă generație, care poate să nu aibă aceleași premise în ceea ce privește 

media punctului lor de clasă la gimnaziu, dar care au fost nevoiți să depășească obstacole mai mari 

pentru a realiza rezultate similare. 
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Impactul proiectării ajutorului financiar (și în special împrumuturilor publice) asupra 

capitalului de acces este dezbătut dincolo de problema principală. Împrumuturile publice din mai 

multe țări europene includ o perioadă de remitere înainte ca rambursările să înceapă după absolvire. 

De asemenea, rambursările împrumuturilor sunt adesea stabilite la un procent maxim din venitul 

obținut și în cele din urmă perioada de rambursare este adesea fixată (după care împrumuturile nu 

mai sunt aplicabile). Aceste probleme de proiectare tind să fie acceptate pentru a ține cont de 

atitudini culturale în ceea ce privește aversiunea datoriilor, precum și de informații imperfecte (care 

tinde să fie mai mari cu cât este mai mic fondul economic). Aversiunea datoriei ar putea afecta 

impactul solicitanților care au nevoie cel mai mult de a primi un împrumut public. Un raport al 

studiului realizat în Anglia a arătat că studenții cu venituri mai mici au 14% mai puține șanse de a 

acorda împrumuturi publice și sunt mai predispuși să se bazeze pe datorii cu carduri de credit și 

împrumuturi comerciale scumpe decât studenții din medii economice mai mari (Unite, 2007). 

În total, putem susține că împrumuturile, subvențiile și bursele din țările UE sunt un 

instrument politic important pentru a combate inegalitatea de oportunități, chiar dacă este clar că o 

mare parte a inegalității se datorează factorilor de care aparțin sistemului de învățământ precedent 

învățământului superior. Pentru a evalua inegalitatea prealabilă a educației superioare, evaluările la 

scară largă, precum PISA, pot servi ca agenți de schimbare (Ritzen, 2012), deoarece arată că țările în 

aceeași poziție (în termeni de PIB pe cap de locuitor) pot atinge rezultate atât de diferite în termeni 

de inegalitate în învățământul pre-superior, ceea ce implică faptul că unele țări se descurcă (mult) mai 

bine decât altele în utilizarea bazei lor de talente. Utilizarea tuturor talentelor este - pe lângă faptul că 

este un obiectiv social important - bună pentru creșterea economică. 

Datele noastre prezintă UE înainte de criza datoriilor. Aceasta este Europa pentru care 

declarația de la Lisabona din 2000 a îndemnat țările să extindă învățământul superior la aproximativ 

60-80% din cohorta de vârstă. Cu toate acestea, criza datoriilor a determinat câteva guverne 

europene să limiteze numărul de locuri finanțate de guvern în învățământul superior și să reducă 

finanțarea publică pentru cercetare ca parte a pachetelor lor generale de austeritate. Concluzionăm 

că un pact de creștere al UE, ca elaborare a celui semnat pe 19 iunie 2012, ar trebui să includă măsuri 

pentru a promova egalitatea de șanse în accesul la învățământul superior, precum și cheltuieli sporite 

pentru educație superioară și cercetare de calitate, pentru îndeplinirea rolul său de motor al creșterii 
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economice în combinație cu mai multă egalitate de oportunități, în conformitate cu declarația de la 

Lisabona. 

 

Concluzii 

Acest studiu este o prezentare a evaluării Empower European Universities 2012 a politicii 

guvernamentale în UE, subliniind valoarea diversității la participare și la realizarea învățământului 

superior pentru dezvoltarea economică. Unele țări se descurcă mult mai bine decât altele în utilizarea 

grupului de talente în etapa preuniversitară, așa cum se știa deja din rezultatele PISA. Dar și în ceea ce 

privește accesul la învățământul superior, unele țări se descurcă mult mai bine decât altele pentru 

obținerea egalității de șanse. Sprijinul pentru studenți prin împrumuturi și subvenții oferă o 

modalitate de a încuraja o astfel de participare din partea copiilor familiilor care nu au experiență 

anterioară de învățământ superior. Acest lucru lărgește forța de muncă și sporește creșterea 

economică. 

Masificarea învățământului superior din ultimele patru-cinci decenii a promovat egalitatea 

șanselor de acces la învățământul superior: analiza unei secțiuni transversale a țărilor UE într-o 

evaluare făcută de Empower Universities European a politicilor naționale de învățământ superior 

arată că venitul pe cap de locuitor mai mare merge mână în mână cu rate de participare mai mari în 

învățământul superior și cu mai multe egalități de șanse. În același timp, este clar că de-a lungul 

timpului - pe parcursul procesului de masificare - unele țări au fost mult mai bune în reducerea 

inegalității decât altele, până în punctul în care în unele țări (Cehia, Anglia, România, Estonia, Slovacia 

și Ungaria) chiar inegalitatea a crescut. Politicile de sporire a oportunităților au consolidat 

îmbunătățirea socială, precum și creșterea economică. 

Politicile care generează egalitatea de șanse sunt în general eficiente. Țările cu mai multă 

egalitate de oportunități acordă pur și simplu mai multă atenție (și mai multă finanțare) egalității de 

șanse prin scheme de acordare și împrumuturi pentru studenți, asigurându-se că accentul este corect 

ca și celelalte condiții. 

Cu alte cuvinte: masificarea învățământului superior a dat rezultate atât în ceea ce privește 

creșterea economică, cât și într-o egalitate mai mare de oportunități, respingând ipoteza Kuznets care 
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sugerează că o egalitate de șanse mai mare va avea întotdeauna un cost reprezentând o creștere 

economică mai mică. 

Cu toate acestea, experiența a fost foarte inegală și țările ar putea învăța mai multe unele de 

la altele, astfel încât șansele copiilor de a participa la învățământul superior din medii în care 

învățământul superior nu este „în gene” sau îmbunătățirea experienței, astfel încât toate talentele 

sunt utilizate ca obiectiv social în condițiile speranței de mobilitate socială, dar și ca obiectiv economic 

de a folosi talentele cele mai bune pentru prosperitatea națională. 

Criza datoriilor a făcut ca analiza să fie și mai pertinentă. Noile investiții publice în egalitate 

de șanse pentru învățământul superior (de calitate) ar fi necesare urgent pentru a relansa creșterea 

economică pe termen lung (durabilă). Această acțiune politică nu trebuie compromisă prin eforturile 

de reducere a cheltuielilor guvernamentale: investițiile în egalitatea de șanse fac parte dintr-o 

strategie de creștere. În același timp, guvernele ar trebui să fie conștiente de potențialul extraordinar 

în multe dintre țările UE să își reorienteze sprijinul studenților, astfel încât să fie mai eficient pentru 

egalitatea de șanse cu aceleași fonduri. Dar principala noastră lecție este: că guvernele UE ar putea 

învăța atât de multe din experiențele altor țări. În economiile noastre de cunoaștere, guvernele ar 

trebui să fie cele care să conducă la învățare! 

 


