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L’educació és un dels factors més importants per promoure el desenvolupament de la societat
del coneixement.
El capital humà és un concepte ampli que engloba molts dels aspectes relacionats amb l’ano-
menat desenvolupament humà, un terme introduït per Amartya Sen i que va ser adoptat per les
Nacions Unides com a definició de les possibilitats dels éssers humans de gaudir del benestar.
Aquest ampli concepte es concreta, en la realitat, en un aspecte fonamental: l’educació. Així,
es reconeix que les persones formades (i amb bona salut) tenen unes oportunitats potencials
més grans d’assolir un millor nivell de benestar.
En aquest sentit, Andorra podria acollir propostes d’ensenyament superior singulars, innova-
dores i de prestigi internacional, en col·laboració amb institucions amb models de qualitat
reconeguts. Els objectius més importants serien donar a l’ensenyament superior a Andorra
un reconeixement internacional, associant el nostre país al coneixement, amb la possibilitat
d’exportar formacions i coneixement des d’Andorra a altres països.
L’ensenyament superior és un element clau per incrementar la competitivitat d’un país.
Augmentant el nombre de persones que tenen formació superior s’afavoreix l’ocupabilitat
(amb més formació hi ha menys atur) i, alhora, s’incrementa la productivitat.
L’educació s’ha de considerar com una inversió. La Comissió Europea ha patrocinat la realitza-
ció d’un estudi sobre el finançament públic i els retorns privats de l’educació. Aquest estudi
analitza els rendiments de l’educació des d’un punt de vista exclusivament econòmic. La conclu-
sió de l’informe és que les inversions en educació són molt rendibles i que aquesta rendibilitat
ho és en tres àmbits: individual, social i públic. És a dir, una de les millors inversions que pot fer
una persona és en la seva pròpia formació; i també és cert per a les empreses i per al sector
públic.
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L’educació és un adorn en temps de bonança, 
però és imprescindible en temps de crisi (Aristòtil)
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L’ensenyament superior i la recerca poden constituir agents de transformació i de dinamització
de nous sectors econòmics i socials del país, esdevenint referència internacional en algunes
àrees, promovent l’esperit emprenedor i treballant en equip, aprofitant les millors potencia-
litats dels sectors públic i privat. En definitiva, l’ensenyament superior i la recerca poden
esdevenir un nou sector econòmic del país.
L’objectiu de l’ensenyament superior en aquest moment a Andorra passa per augmentar enca-
ra més la qualitat i la flexibilitat dels estudis superiors per tal de formar millors professionals
tenint en compte els reptes de la competitivitat global. I passa, també, per augmentar la recer-
ca i per convertir-la en innovació i motor del progrés del país. La societat andorrana requereix
que les empreses i institucions disposin de bons professionals, persones amb la formació
adient. Una formació que, a més de les competència laborals, combini rigor, capacitat d’anàlisi
i adaptabilitat a un món canviant.
L’educació és un instrument essencial per al progrés econòmic. Alhora, un dels aspectes claus
que pot contribuir a posar les bases per a un creixement futur consisteix a promoure l’esperit
emprenedor, la innovació i la creativitat.
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