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Raport Banca Mondiala: România ocupa locul 67 din 157 de tari la capitolul
dezvoltarii umane
România ocupa locul 67 dintr-un total de 157 de tari din punctul de vedere al potentialului dezvoltarii
umane, primele pozitii în clasament fiind detinute de Singapore, Coreea de Sud si Japonia, iar ultimele de
Niger, Sudanul de Sud si Ciad, conform unui clasament realizat de Banca Mondiala.
Ţarile asiatice domina clasamentul numit "Indexul capitalului uman", elaborat de Banca Mondiala prin
cuantificarea potentialului atins de o persoana la vârsta de 18 ani în functie de educatia si de alte conditii din tara
în care s-a nascut.
Clasamentul a fost realizat în functie de indicatori precum probabilitatea de supravietuire la vârsta de cinci ani,
numarul anilor de scolarizare, punctajul testelor scolare si rata adulta de supravietuire.
Scala de evaluare a sanatatii si potentialului educational este cuprinsa între 0 si 1, nivelul maxim fiind 1. Media
globala actuala este la nivelul 0,57 puncte.
Pe primul loc în clasamentul privind potentialul dezvoltarii umane se situeaza Singapore, cu un punctaj de 0,88,
fiind urmat de Coreea de Sud, Japonia, Hong Kong si Finlanda. Irlanda ocupa locul 6, fiind urmata de tari precum
Australia, Suedia, Olanda, Canada, Germania si Austria. Pe locul 15 se pozitioneaza Marea Britanie, pe 19 este
Italia, Elvetia este pe pozitia 20, Franta, pe 22, iar Statele Unite, pe 24. Rusia ocupa locul 34.
România este pe locul 67 la capitolul potentialului dezvoltarii umane, cu un punctaj de 0,60, fata de media de 0,57
de puncte. În functie de genuri, potentialul dezvoltarii este de 0,58 puncte în cazul baietilor si de 0,63 de puncte în
cazul fetelor. Potrivit datelor din raportul Bancii Mondiale, România are o populatie de 19,59 milioane de
locuitori. Probabilitatea de supravietuire la vârsta de 5 ani este de 99% în România. Din punctul de vedere al
numarului anilor de scolarizare, nivelul este peste 12. Media punctajului testelor scolare este de 452 în România, în
timp ce, global, nivelul minim este de 300, iar cel maxim de 625.
Republica Moldova ocupa locul 75 în clasament, cu 0,58 de puncte.
Pe ultimele locuri din punctul de vedere al potentialului dezvoltarii capitalului uman se situeaza Niger (locul 155),
Sudanul de Sud (156) si Ciad (157).
"Proiectul Capitalului Uman ar trebui sa contribuie la crearea spatiului politic pentru ca liderii tarilor sa aiba ca
prioritate investitiile în sensul transformarii capitalului uman. Obiectivul este progresul rapid spre o lume în care
toti copiii sa poata ajunge la scoala bine-hraniti si apti sa învete, sa deprinda cunostinte în mod real în clasa si sa
poata intra pe piata muncii ca adulti sanatosi, competenti si productivi", explica specialistii Bancii Mondiale.
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