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Abstract 

A face compromisuri implică întotdeauna a 
compara costuri şi beneficii. Ce câştigi reprezintă 
beneficiul, care de obicei depinde de preferinţele 
personale ale unui individ şi ce sacrifici reprezintă 
costul. 
 Costul de oportunitate reprezintă costul celei 
mai bune alternative la care se renunţă atunci când se 
face o alegere, adică este costul şansei sacrificate.   

Acesta este un concept cheie în economie, 
reprezentând măsura corectă a costului a tot ceea ce 
facem.  

Vom urmări în prezentul articol costul de 
oportunitate al unui student ce urmează cursurile unei 
universităţi. La prima vedere, costul absolvirii este 
taxa de şcolarizare pe care studentul o suportă anual, 
însă pentru o evaluare strict economică va trebui să 
luam în calcul şi alte costuri. Mintea economistului se 
gândeşte imediat la slujba pe care studentul ar fi putut 
să o aibă dacă nu ar fi mers la facultate şi la venitul pe 
care l-ar fi câştigat.  
 Ne propunem să analizăm următoarele cazuri 
şi să stabilim cea mai bună alternativă a unui student 
român în perioada actuală:  
- elevul să lucreze încă de la sfârşitul liceului şi să 

renunţe la universitate;  
- elevul să urmeze o facultate şi să lucreze în tot 

acest timp; 
- studentul să termine facultatea şi apoi să lucreze. 
 

CUVINTE CHEIE: cost de oportunitate, 
educaţie, universitate 

 
JEL: D01, D61, I21 

 
1. INTRODUCERE 
Costul de oportunitate este un concept 

cheie in economie. Reprezintă măsura corectă 
a costului a tot ceea ce facem 
(Stiglitz&Walsh(2005)). Termenul cost de 
oportunitate, numit de asemenea şi costul 
alegerii, reflectă la nivelul costului, o lege 
economică fundamentală: legea rarităţii. Pe 
scurt, această lege exprimă relaţia de 
interdependenţă între volumul, structura şi 
intensitatea nevoilor, pe de o parte, şi 
cantitatea, calitatea şi structura resurselor, pe 
de alta parte, transmiţând o „tensiune 
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Abstract 
 Making compromises implies always to 
compare costs and benefices. What you earn 
represent the benefice, which usually depend on the 
personal preferences of a person and what you 
sacrifice represents the cost. 
 The opportunity cost is the cost of the best 
alternative at which is given up when a choice is 
made, meaning is the cost of the sacrificed chance.   

This is a key concept in economics, 
representing the cost’s correct measure of all what 
we are doing.  

In the herein article, we will fallow the 
opportunity cost of a student who takes part at 
university classes. At first sight, graduating cost is 
the scholarship tax which the student has to bear it 
annually, but for a strictly economical evaluation we 
will have to consider other costs also. The 
economist’s mind is thinking immediately at the job 
which the student could have had if he wouldn’t went 
at the university and at the revenue that he could’ve 
earned.  

We propose to analyze the fallowing cases 
and to establish the best choice of a Romanian 
student in the actual period: 
- the high school graduate to work ever since the 

end of the high school and to give up at the 
university; 

- the high school graduate to fallow an university 
and work in all this time; 

- the student to finish university and work 
afterwards.  

 
KEY WORDS: oportunity cost, 

education, university 
 
JEL: D01, D61, I21 
1. INTRODUCTION 
The opportunity cost is a key concept 

in economics. It is the correct measure as 
cost of everything we do (Stiglitz&Walsh 
(2005)). The term opportunity cost, also 
called the cost of choice, reflects, at the cost 
level, a fundamental economic law: the law 
of rarity. In short, this law expresses the 
relationship of interdependence  between 
the volume, structure  and intensity of needs, 
on the  one hand, and the quantity, quality 
and structure of resources, on the other 
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constantă”, dar cu grade de diferită intensitate 
a nevoilor nelimitate şi resurselor (inclusiv 
bunuri economice) din condiţiile specifice de 
loc şi timp. 

Faptul că nevoile depăşesc 
întotdeauna volumul şi resursele dinamice şi 
că nu sunt niciodată suficiente resurse pentru 
a întâlni toate nevoile, determină orice 
alocare de resurse sa aibă caracterul de 
alegere conform căreia venitul opţiunii alese 
este acompaniată de costul rezultat de 
renunţarea la cea mai bună variantă. Pe scurt, 
costul de oportunitate măsoară câştigul din 
pierderi. 

Într-un mod mai direct, costul de 
oportunitate arată „cât de mult aş fi câştigat 
dacă aş fi ales altă opţiune şi prin urmare, cât 
am pierdut alegând-o”. Din cauză ca 
elementele costului de oportunitate nu apar în 
conturi (excluzând deprecierea), acestea sunt 
costuri implicite (parte a costurilor 
economice) pe care le vom suporta ca urmare 
a alegerii făcute.  

În condiţii normale, costul de 
oportunitate ar trebui recuperat din câştigurile 
aduse de opţiunea aleasă (dacă alegerea a fost 
corectă), ceea ce înseamnă ca aceste venituri 
sunt mai mari sau cel puţin asemănătoare 
costului de oportunitate.  

Mai mult, în cazul activităţilor 
lucrative, suma costurilor de oportunitate 
formează profitul normal (venit), evidenţiind 
că sub acest prim nivel se marchează 
pierderile reale, ceea ce va însemna 
renunţarea la prima alegere şi alegerea 
celeilalte variante.   

 
2. COSTUL DE OPORTUNITATE 
PENTRU ABSOLVIREA UNEI 
UNIVERSITĂŢI 

Costul de oportunitate nu implică 
numai pierderile exprimate în unităţi fizice 
sau valori (bunuri, bani), însă include şi 
costuri psihologice, exprimate în mod 
subiectiv în termeni de satisfacere sau 
nesatisfacere. Astfel, decizia pentru o opţiune 
sau alta nu poate fi explicată numai prin 
factura financiară sau psihică, ci prin 

hand, translating a “constant tension, but 
with degrees of different intensity the 
unlimited needs and resources (including 
economic goods) under specified conditions 
of place and time. 

The fact that the needs always 
exceed the volume and dynamic resources 
and that therefore there are never enough 
resources to meet all the needs, determines 
any allocation of resources to have the 
character of a choice according to which the 
income of the option chosen is accompanied 
by loss (cost) resulting in giving up the best 
of the variants. In short, opportunity cost 
measures the gain by losses. 

In a more direct way, opportunity 
cost shows "how much would I have won if 
I had chosen another option and, therefore, 
how much I lost on choosing it. Because the 
opportunity cost elements do not appear in 
the accounts (excluding depreciation), they 
are implicit costs (part of the economic cost) 
that the trader will incur as a result of 
choices he has made. 

Under normal conditions, the 
opportunity cost should be recovered from 
revenues brought by the option chosen (if 
the choice was well done), which means that 
these revenues are higher or at least the 
same with the opportunity cost. 

Moreover, in the case of lucrative 
activities, the amount of opportunity cost 
elements form what is called normal profit 
(income) so that to highlight that under this 
level one marks real losses, which (will) 
require giving up the first choice and 
choosing other variant. 

 
2. THE OPORTUNITY 

COST FOR GRADUATING A 
UNIVERSITY 

The opportunity cost does not 
involve only the losses expressed in physical 
units or values (goods, money), but may 
include psychological costs, subjectively 
experienced in terms of satisfaction or 
dissatisfaction. Therefore, the decision for 
one option or another can not be explained 



 
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010 
 

 
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2010 

 
 68

problemele, natura motivaţiei, aspiraţiile, 
interesele şi alegerile, prin „filozofia vieţii” 
individului sau a comunităţii. 

Ca student, care este costul de 
oportunitate pe care îl suportaţi? Dacă 
dumneavoastră sau părinţii dumneavoastră 
sunteţi întrebaţi cât costă universitatea pe care 
o urmaţi, probabil vă gândiţi la taxele 
educaţionale, costurile pentru masă şi cazare 
şi cărţile ca fiind cele mai importante. Dar 
luarea în considerare a costului de 
oportunitate ne arată ca o atare listă este în 
acelaşi timp prea lungă şi prea scurtă. 

Din moment ce aţi avea nevoie de un 
loc în care să trăiţi, şi aţi avea nevoie, cu 
siguranţă, şi să mâncaţi, chiar dacă nu aţi 
urma o şcoală, aceste costuri nu fac parte din 
costul de oportunitate al urmăririi unei 
facultăţi. Doar dacă facultatea va cere o chirie 
mai mare decât aţi plăti în alt caz, costurile de 
cazare ar face parte din costul de oportunitate. 

Pentru a evalua corect costul de 
oportunitate, trebuie să vă gândiţi la ce aţi fi 
făcut daca aţi fi decis să nu vă continuaţi 
studiile. Mintea economistului se gândeşte 
imediat la slujba pe care aţi fi putut s-o aveţi 
daca n-aţi fi mers la facultate şi la venitul pe 
care l-aţi fi câştigat. (Stiglitz&Walsh(2005)). 

Acest venit la care s-a renunţat trebuie 
adăugat la costurile directe, cum ar fi taxele 
de învăţământ, pentru a putea obţine costul de 
oportunitate al urmăririi cursurilor unei 
universităţi. Pentru majoritatea studenţilor, 
acest venit la care s-a renunţat reprezintă o 
componentă majoră a costului de oportunitate 
al facultăţii. Dacă considerăm că legea 
rarităţii se aplică bunurilor şi serviciilor 
educaţionale şi capitalului uman, atunci 
paradigma este aplicabilă de asemenea şi în 
cazul educaţiei. Şi într-adevăr, nevoile 
educaţiei, precum alte nevoi umane depăşesc 
întotdeauna resursele avute pentru 
satisfacerea acestora, astfel, nu sunt niciodată 
îndeajuns de multe resurse pentru toate 
nevoile. Aşadar, în cazul educaţiei de 
asemenea, alocarea resurselor este rezultatul 
alegerilor, pe care, precum şi la alte alegeri, 
implică atât pierderi cât şi câştiguri, într-o 
combinaţie în care câştigurile variantei 

by reasons of physical or financial bill, but 
by the issues, the nature of motivation, 
aspirations, interests and choices, maybe the 
"philosophy of life" of the individual or of 
the community. 

As a student, which is the 
opportunity cost that you bear? If you or 
your parents are asked how much it costs the 
college you do, you probably think of 
education fees, the cost of meals and 
accommodation, and books as the most 
important ones. But considering the 
opportunity cost shows that such a list is 
both too long and too short .  
 Since you will need a place where to 
live, and you would need definitively also to 
eat, even if you did not follow a school, 
these costs are not part of the opportunity 
cost of fallowing a college. Only if the 
university will require a higher rent than you 
would pay in another case, accommodation 
would be part of opportunity cost.  
   

To properly evaluate the opportunity 
cost, you should think about what you have 
done if you had decided not to continue your 
studies. Economist's mind immediately 
thinks of the job that you could have it if 
you have not gone to college and at the 
income that you have won (Stiglitz&Walsh 
(2005)).      
     

This income that was quitted should 
be added to direct costs, such as education 
fees, in order to obtain the opportunity cost 
of fallowing courses of an university. For 
most students, this income that was quitted 
represents a major component of the 
opportunity cost of the college. 

If we consider that the law of rarity 
applies to the educational goods, the 
educational services and the human capital, 
then the paradigm is applicable in the case 
of education too. And indeed, the needs of 
education, like other human needs, always 
exceed the resources required to meet them, 
so there are never enough resources for all 
needs. Therefore, in the case of education, 
too, the resource allocation is the result of 



 
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010 
 

 
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2010 

 
 69

selectate, nu pot fi corect estimate fără a lua 
în considerare pierderile pentru sacrificarea a 
cel puţin uneia (celei mai bune) dintre 
opţiunile eligibile la care s-a renunţat. 

Astfel, investiţia în educaţie este 
rezultatul alegerii, atât la nivelul societăţii, 
statului, cât şi la nivelul individului; o alegere 
care este în mod necesar acompaniată de 
renunţarea la altceva, aceasta fiind o alegere 
care are un cost de oportunitate.  

 
3. COSTUL DE 

OPORTUNITATE AL UNUI 
STUDENT ROMÂN 
 Pentru a ilustra cum putem estima 
costul de oportunitate al investiţiei 
educaţionale în capitalul uman vom folosi un 
exemplu simplificat, alegând situaţia în care 
beneficiarul direct suportă costul total al 
investiţiei în propriul capital educaţional. 
Credem că, sub acest aspect,  situaţia 
studentului care îşi plăteşte singur taxele este 
tipică. Suportă de asemenea şi alte costuri 
directe şi indirecte de şcolarizare şi nu 
primeşte niciun suport de stat sau provenit de 
la alţi donatori potenţiali. În aplicaţie vom 
avea următoarele date: 
- studentul este absolvent de liceu, în 

pofida faptului că a găsit un loc de 
muncă, el alege să-şi continue studiile 
superioare la o universitate într-o altă 
locaţie decât oraşul natal; 

- ca rezultat al examinării de admitere a 
reuşit să obţină o intrare pe locurile cu 
plată iar media de admitere nu i-a permis 
să obţină un loc la cămin; 

- la estimarea eforturilor pe care trebuie să 
le depună, familia a decis sa îl suporte 
financiar pentru cursurile la zi ale 
facultăţii.  

Mai departe vom aplica structura 
investiţiei în costurile capitalului uman 
pentru educaţie, bazată pe preţuri estimate 
din piaţa de mijloc şi structura de cost a unui 
an academic.  

Aceste informaţii sunt prezentate în 
Tabelul 1. Costul de oportunitate al 
veniturilor, este de observat, că a fost 

choices that, like any choice, involve both 
gains and losses in earnings in a 
combination where the selected variant 
gains can not be properly estimated without 
taking into account the losses of sacrificing 
at least one (the best) of the eligible options 
that have been given up. 

Therefore, investment in education is 
the result of choice, both at the levels of 
society, the state and the individual, a choice 
which is necessarily accompanied by giving 
up something else, that is a choice that has 
an opportunity cost. 

 
3. OPPORTUNITY COST 

OF A ROMANIAN STUDENT 
To illustrate how we can estimate the 

opportunity cost of educational investment 
in human capital we will use a simplified 
example, choosing the situation when the 
direct beneficiary bears the entire cost of 
investment in his own educational capital. 
We believe that in this aspect the situation of 
the student who pays his own fee is typical. 
He also bears all other direct or indirect 
costs of schooling and does not receive any 
form of state support or other potential 
donors. In the application we will have the 
following data: 
- the student is a college graduate, who in 
spite of the fact that he found a job, he chose 
to continue his studies in higher education at 
a university in another location than his 
home; 
- as a result of the entrance examination he 
has managed to get a position on the fee 
places, and the entrance average has not 
allowed him to get a place in the hostel; 
- when estimating the efforts he is required 
to bear, the family has decided to financially 
support him at daily courses at that college. 

Further on we will apply the 
structure of investment in human capital 
costs of education, based on estimated prices 
in the mid-market, and the cost structure of 
an academic year. 

These data are presented in Table 1. 
Note that the opportunity cost of wages was 
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calculat conform venitului salarial pe care 
absolventul l-ar fi obţinut dacă ar fi ales să 
aibă un loc de muncă şi să nu urmeze 
universitatea. 

 

 
         Vom considera că durata studiilor 
universitare de lungă durată (conform 
reglementărilor Bologna) este de 5 ani. 
 După cum putem observa, costul 
anual pe care îl suportă un student pentru a 
urma o facultate este de 15.600 Ron. 
Totalizând suma pe întreaga perioada de 5 
ani, observăm că studentul în cauză are un 
cost de 75.000 Ron. 
 Bineînţeles că următoarea întrebare pe 
care ne-o vom pune este dacă acest cost ne va 
aduce beneficii pe termen lung. Pentru a 
răspunde la această întrebare, vom analiza 
evoluţia salariilor pe grupe de vârsta în 
funcţie de studiile absolvite. 

 
 

calculated according to the salary income 
that our graduate would have obtained if he 
had chosen to get a job and not attend 
college. 

 
 

We will consider that the duration of 
university studies for long term (according 
to the Bologna regulations) is of 5 years. 
       

As we can see, the annual cost that 
bears a student to attend university is 15600 
Ron. Summing the amount of the entire 
period of five years, we see that the student 
in question has a cost of 75000 Ron.  
       
Of course that the next question that we ask 
is whether this cost will bring us long term 
benefits. To answer this question, we will 
analyze the evolution of salaries on age 

groups depending on the graduated studies.  
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După cum observăm în tabelele 2.1 şi 

2.2, persoanele care au absolvit studii 
superioare beneficiază o dată cu trecerea 
timpului de o creştere mai accentuată a 
venitului faţă de  persoanele care au decât 
studii medii. 

Considerând că ambele categorii 
lucrează până la 65 de ani, observăm că 
persoanele care au investit într-un program de 
studii superioare au un plus de venit estimativ 
cumulat de 216000 Ron. De aici reiese că 
absolventul de studii superioare îşi 
recuperează de-a lungul carierei costurile 
implicate pentru absolvirea unui ciclu de 
studii superioare de lungă durată. 

Putem observa din Graficul 2 că la 
grupa de vârsta 30-35 de ani, câştigul cumulat 
al absolvenţilor cu studii superioare îl 
egalează pe al celor cu studii medii, urmând 
ca de la următoarele grupe de vârsta, 
absolvenţii de studii superioare să câştige din 
ce în ce mai bine. 

Vom calcula în continuare după ce 
perioadă absolventul de studii superioare îşi 
va recupera costurile de absolvire. 
 

 

 

 
As shown in Tables 2.a. and 2.b., 

individuals who have completed superior 
studies once with the passage of time 
benefits of a faster growth of income than 
the people who have only secondary 
education.     
    Considering 
that both works up to 65 years, we see that 
people who have invested in a higher 
education program have a combined 
estimated extra income of 216000 Ron. 
From this it is shown that graduates over 
their careers recover costs for completing a 
cycle of long-term higher education.  
       

We can see from Chart 2 that the age 
group 30-35 years, the cumulative gain of 
higher education graduates, equals of those 
with secondary education, following that 
from these age groups, higher education 
graduates to gain better and better.  
  

We will continue to calculate, after 
what period the graduate will recover the 
costs of graduation. 
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Conform Figurii 3, observăm că 

absolvenţii studiilor universitare de lungă 
durată îşi recuperează investiţia în propria 
educaţie între 40 şi 45 de ani şi au o pantă a 
veniturilor ce creşte odată cu vârsta.  

Este necesar să avem în considerare şi 
persoanele care au urmat studiile economice 
de lungă durată, dar care au avut însă şi un 
loc de muncă cu jumătate de normă (lucru 
foarte des întâlnit în ţările dezvoltate, dar care 
deţine o cotă în creştere şi în ţara noastră). 
Astfel, dacă o persoană care nu a lucrat în 
timpul universităţii a avut un cost anual 
(incluzând costul de oportunitate) de 15000 
Ron, un student care are un job cu jumătate 
de normă, va avea un cost de 9000 Ron 
(considerând că are un câştig 500 Ron pe 
lună). 

Din punctul meu de vedere, aceste 
persoane sunt mult mai avantajate atât 
datorită reducerii costului de oportunitate al 
absolvirii unei facultăţi, cât şi pentru 
avantajele profesionale (se vor integra mai 
rapid la cerinţele pieţei muncii). 

Trebuie spus că exemplele alese 
simplifică lucrurile pentru că limitează atât 
câştigurile aduse de alegerea pentru educaţie, 
cât şi costul de oportunitate al acestei opţiuni 
doar la probleme economice, venit şi pierderi. 
Însă, educaţia nu este doar un simplu 
serviciu, iar câştigurile aduse de educaţie, sau 
invers, pierderile pe care le aduce, au şi alte 
dimensiuni, nu numai financiare. 

Aceste „alte dimensiuni” ale 
câştigurilor aduse de educaţie sunt cele care 
explică de ce opţiunea pentru educaţie şi 
adesea pentru educaţia superioară este 
răspândită în mod social, chiar dacă câştigul 
extra pe care îl generează nu este întotdeauna 
foarte mare (uneori chiar nu oferă un câştig 
mai mare), iar costul de oportunitate al 

According to Chart 3, we note that 
graduates of long-term university studies 
recovers the investment in his own 
education between 40 and 45 years and has a 
slope upward earnings growth along with 
age. 

It is necessary to take into 
consideration also the people who follow the 
academic cycle of long duration, but that 
also have a part-time job (this is very 
common in developed countries and has an 
increasing share also in our country). Thus, 
if a person who did not work during college 
had an annual cost (including opportunity 
costs) of 15000 Ron, a student who has a 
part-time job will have a cost of 9000 Ron 
(believing that he wins 500 Ron per month).
 From my point of view, these people 
are more advantaged both due to the 
reducing of the opportunity cost of a college 
graduation, as well as for the professional 
benefits (it will integrate more quickly to the 
labor market needs). 

It must be said that the examples we 
have chosen simplify things as they limit 
both the gains brought by the choice for 
education and the opportunity cost of this 
option just to economic issues, income and 
losses. In fact, education is not just an 
ordinary service and the earnings brought by 
education or, conversely, the losses it brings 
have other dimensions, not only the 
financial ones. 

It is these "other dimensions" of 
earnings brought by education that explain 
why the option for education and often for 
higher education is socially widespread, 
even if the extra revenue it generates is not 
always very high (sometimes even does not 
offer higher income), and the opportunity 
cost of the option is high. 
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opţiunii este ridicat.  
 
Concluzii 
Ca indivizi, ne dezvoltăm capitalul 

uman prin experienţele de viaţă, prin formare 
profesională şi prin educaţie, iar calitatea şi 
cantitatea capitalului nostru uman determină 
în mare măsură capacitatea noastră de a 
contribui la dezvoltarea economiei sau a 
propriului câştig.  

De generaţii întregi, familiile au făcut 
sacrificii ca unii copii sau chiar toţi să poată 
merge la şcoală sau chiar la facultate, 
considerând că astfel le oferă copiilor o viaţă 
mai bună decât a lor.  

Desigur uneori, aceasta era pur şi 
simplu o credinţă în calitatea mai ridicată 
intrinsecă a vieţii unei persoane cu învăţătură 
(Becker (1997)). Cel mai adesea, părinţii au 
înţeles că educaţia aprofundată creează mai 
multe posibilităţi de realizare a unei cariere, 
de obţinere a unor venituri mai ridicate şi a 
unei siguranţe financiare mai mari. 

Precum dezvăluie şi acest articol, 
avem avantaje dacă luăm în considerare 
absolvirea studiilor universitare de lungă 
durată. Din punctul meu de vedere, studenţii 
care lucrează part- time în timpul studiilor 
sunt mai avantajaţi atât din punctul de vedere 
al reducerii costului de oportunitate al 
absolvirii, precum şi pentru avantajele 
profesionale (se vor integra mai repede la 
nevoile pieţei muncii). În plus, opţiunea 
pentru educaţie are de asemenea şi unele 
„variabile neobservate”. Acestea fac ca 
anumite tipuri de câştiguri să nu fie 
negociabile in termeni de cost de oportunitate 
economic. De exemplu, un student cu 
deprinderi excepţionale la matematică va 
alege să îşi urmeze studiile în acest domeniu, 
indiferent de câştigul pierdut cauzat de 
această alegere, iar a doua variantă – 
renunţarea la studiile în matematică – va avea 
un cost de oportunitate psihic cu mult mai 
mare decât prima opţiune.  

Sunt multe venituri non-piaţă şi efecte 
non-monetare ale educaţiei care sunt legate în 
principal de rolul pe care educaţia îl are 

 
Conclusion 
As individuals, we develop our 

human capital through life experiences, 
through training and education, and the 
quality and quantity of our human capital 
largely determine our ability to contribute to 
the economy or to the own gain.  
   

For generations, families have made 
sacrifices that some or the children can 
attend school or even college, believing that 
this way they offer their children a better life 
than their own.    
       

Of course sometimes, this was 
simply a belief in a higher intrinsic quality 
of a person life with education (Becker 
(1997)). Most often, parents have realized 
that thorough education creates more 
opportunities for achieving a career of 
earning a higher and greater financial 
security. 

As this article reveals, we have 
advantages if we consider graduating long-
term university studies. From my point of 
view, the students who are working part-
time during their studies are more 
advantaged both due to the reducing of the 
opportunity cost of a college graduation, as 
well as for the professional benefits (it will 
integrate more quickly to the labor market 
needs). In addition, the option for education 
has also some "unobserved variables”. These 
make certain types of gains not to be 
negotiable in terms of economic opportunity 
cost. For example, a student with 
exceptional skills in mathematics will 
choose to pursue higher studies in this area, 
regardless of the revenue lost by this choice, 
i.e. the second variant ‒ giving up 

mathematical studies ‒ and this would have 
a far greater psychical opportunity cost than 
the first option. 

There are many non-market incomes 
and non-monetary effects of education that 
are related mainly to the role that education 
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asupra calităţii vieţii. Ca o investiţie pe 
termen lung, educaţia aduce o creştere 
permanentă asupra unei mai „bune” situaţii şi 
creşte speranţa de evoluţie şi dezvoltare 
socială. Educaţia dezvoltă „efectul de 
proximitate” (plăcerea de a trăi într-un mediu 
elevat) creşte şansa unui mariaj mai bun, se 
corelează pozitiv cu sănătatea şi este 
generatoare de prestigiu şi mândrie.  
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has on the quality of life. As a long term 
investment, education brings a permanent 
increase certainty on a "better" situation and 
increases the hope of evolution and of social 
development. Education increases the 
"proximity effect" (the pleasure of living in 
the vicinity of a cultivated environment), 
raises hope for a better marriage, it 
positively correlates with health and 
generates prestige and pride. 
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