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CRIZA DE OPTIMISM. OPTIMISMUL ROMÂNILOR, ÎN 
CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE 

[Crisis of optimism. Romanians optimism in 
economic crisis conditions] 

 
Alina-Andreia AILINC!I1 

Abstract 

This is a diagnostic research paper and aims to identify the extent to which Romanians 
perceive themselves to be optimistic or pessimistic, rich or poor, in the current socio-
economic conditions. People register a significant decrease in optimism associated 
with generalized negative expectations in times of economic crisis. As the economic 
recession effect becomes more evident, we are sucked into a vicious circle of worries, 
fears, negative expectations, anxiety and frustration. It is easier to feel positive when 
everything around us goes well, but in difficult times, when the economic condition 
and government measures to overcome economic crisis are tough, it is easier to get 
into a state of negative thinking and self-pity.  
 
Keywords: optimism, happiness, economic crisis, recession, subjective well-being, 
reflexivity, stress, social conflicts, social planning. 

 

 

Executive summary 

The maine assumptions are that: material wealth is a determinant of optimism; 
Romanians tend to be unhappy about the past and skeptical about the future; 
Romanians label themselves as poor compared with residents of other European 
                                                 
1 Sociologist, Alexandru Ioan Cuza University, Department of Sociology and Social Work, 
Supervision and Social Planning Master Program, Bl. Carol 11, Iasi, 700506, phone: 
0040.742292080, email: foantza_3a@yahoo.com 
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countries in times of economic crisis. By combining several theoretical and 
methodological perspectives, consulting several sources of data were able to obtain 
a almost complete picture of the studied reality. In this case we used 
documentation, a 200 cases survey research, and 6, face to face, semi-structured 
interviews. The period of qualitative and quantitative data collection: May-June 
2010. The sample in qualitative research follows the requirements of a 
representative sample quality. The method used is based on accessibility in 
obtaining information, or deliberate sampling strategy. The aim was to select a 
number of six individuals, to capture how the economic crisis theme is perceived 
by experts in certain areas (teacher, economist, journalist, lawyer, psychologist). 
The quantitative research involves two sampling criteria: one areolar (spatial 
delinitation) - namely the Romanian different geographical areas; and the other one 
by estimating odds ratios of gender and area of residence - to ensure results 
representativeness, respect to population characteristics to be investigated.  
Some of the limits of research are that the answers to optimism, happiness questions 
are individual assessment and involve a more profound psychological approach. 
Subjects may have a reserved attitude, or adjust their response depending on what they 
think other expecte from them. It should also be noted that some items may lose their 
significance, if they are related to different cultures or periods of time. Such a research 
will have no meaning after the country, the population, the economy will recover from 
the crisis. However the indicators will allow comparisons with future situations.  

We are trying to describe the impact of economic crisis on personal optimism 
appealing to a number of three theories: theory of subjective well-being, theory of 
reflexivity and the theory about institutional and impulsive emotions. According to the 
theory of subjective well-being, people evaluate their lives based on: life satisfaction, 
lack of depression and anxiety, existence of positive emotions (joy, optimism, 
contentment). Passing through various positive or negative events, in a life time, 
changes the affect of the individual. Alsow, it must be mentioned, that there is a higher 
level of happiness in the countries that provide satisfaction, economic and social 
progress. Theory of reflexivity sustains that some emotions are often ambiguous, so 
people seek information in the external environment to give a sense of internal 
feelings. People identify emotions observing others, listening to the mass-media 
information and using interpersonal communication. Steven L. Gordon mentions that 
emotions are reactions to social situations, depending on how they are perceived by the 
individual.  

After a turbulent year (2008) marked by the global economic crisis, researchers around 
the world, are trying to capture the effects of the crisis on individuals and their affect. 
The global socio-psychological research we’ve studied, such as Legatum Prosperity 
Index, World Values Survey, The Happy Planet Index, World Database of Happiness, 
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cover Romanian population and have the advantage of being completed in 2009. This 
represents the year when the main countries of the world register a slight economic 
growth, and tend to recover from the financial crisis, and yet the year that Romania felt 
the first effects of the crisis.  

In our country, the first effects of unemployment and layoffs announcements have 
been made in November 2008, when the Romanian officials argued, with optimism 
that the global crisis could bypass Romania. Specialists say that since then, the 
Romans optimism is in free fall as as well as the economy. If in autumn 2008, 
Romanians occupied one of the first places in the top European economic confidence, 
a year later - 2009, optimism turned to pessimism. As a result of deteriorating 
economic and social situation, instability of personal financial situation, instability of 
political decisions, there may be a negative development of mental and emotional 
status of the population. When Romanians say they are pessimistic about the future, 
relate their own financial situation to the national economic situation. Expectations 
concerning developments in the economy and labor market record a negative trend. In 
times of economic crisis that Romanians tend to label themselves as poor, compared 
with others. We asked respondents to place their personal financial situation on a scale 
from 1-10 (where 1 means very poor and 10 means very rich), and then the same 
approach to analyze the situation of Romania in relation to other European countries. 
The respondents placed their personal financial situation on a average position, as a 
result the average score was: 4.83.  

When asked why they tend to undervalue, while their income allows a decent living 
compared with the rest of the population, respondents replied: to inspire pity and 
compassion, or simply because they have expectations too high in relation to income. 
When referring to a comparison between the economic situation of Romania and other 
European countries, things are treated much more severely. Average score given to our 
is 2.6, very low, almost at the poverty line. The answer why, comes from the 
respondents: Romania is at the top of recession while other countries are tend to 
recover, cause of the mismanagement of resources and fund, the indifference of the 
Guvernment and populations lack of hope. While the intensity of recession increases, 
Romanians become more concerned about the future, discontent about their personal 
income, fears, stress and worry are reported amplify. Fear is caused by 
mismanagement of national resources and public debt by borrowing from the IMF. A 
large part of respondents (especially those with higher education) look on recession 
with interest, because it represents an opportunity to change something from the root. 
Higher income and the country’s economic performance is equivalent to stability and 
optimism. Both those with high income and low income say that there is a clear 
connection between income or economic performance and optimism. Income gives a 
reasonable economic safety, changes a person perspective of life and provides a daily 
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living. Moreover optimism depends on the mentality and expectations of each of us, 
but represents a weak base in unstable economic context.  

Economic welfare of a country can influence the good mood of the population only if 
it reflects in individual and collective welfare, in stability of employment and 
production. Access to a range of services (employment, housing, security, guaranteed 
income, education, leisure time, travel, culture) improve the living conditions and 
encourages optimism. Most prosperous countries in the world remaine: Finland, 
Denmark, Costa Rica, and so on. These share some common attributes, such as: 
efficient government, with direct involvement on quality of life and global economic 
problems, high levels of life satisfaction, personal freedom, economic performance, 
social capital and sense of collective identity. Turning to the other end of the list we 
find that almost all citizens of countries tahat are facing an authoritarian state and 
widespread poverty, declare themselves pessimistic and dissatisfied. Residents of the 
Zimbabwe, Tanzania, Togo, face: economy in free fall, political violence aimed at the 
media, opposition and everyone is considered an enemy of the state, low incomes and 
high rates unemployment, poor access to education, abuses of human rights, lack of 
infrastructure, high rate of people infected with HIV and low life expectancy.  

We may register optimism, among Romanian population, if they: keep their well 
known humor and ability to make fun of grief, learn to appreciate little they have, can 
rely on family support. Pessimistic profile is registred among young people, and it is 
born from lack of opportunities, the gap between expectations (what they want from 
life) and what they get. When will things improve? Economic crisis continues and the 
situation will get worse towards the end of 2010, this appears to be the statement of the 
respondents. What could change the mood of the Romanians? Some of the 
recommendations are: respect of values and work, attitudes change and return to core 
human values, monitoring the social situation both by Government and local 
authorities. Frustration and hostility are signs of increasing social pressure, the 
Romanians patience politics, currently applied by the majority of citizens, can turn in 
social conflicts. 
 

!
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Argument 

Lucrarea de fa#$ î"i propune s$ identifice m$sura în care românii se percep a fi 
optimi"ti sau pesimi"ti, boga#i sau s$raci, în condi#iile socio-economice actuale "i 
nu abordeaz$, în mod necesar, realitatea „obiectiv$” (dificil$ în momentul de fa#$ 
pentru majoritatea popula#iei, având în vedere noile m$suri guvernamentale de a 
t$ia cu 25% salariile bugetarilor), sau nivelul real al bun$st$rii popula#iei (afectate 
de "omaj, reducerea veniturilor etc.). 

Este u"or s$ gândim pozitiv atunci când totul, în jurul nostru, merge bine. Îns$ în 
perioade dificile, când situa#ia economic$ este în declin, când m$surile 
guvernamentale de dep$"ire a crizei economice sunt dure, este cu atât mai u"or s$ 
devii negativist. Intr$m astfel în cercul vicios al grijilor, temerilor "i a"tept$rilor 
negative. 

Încrederea în guvern "i în cei ce ne conduc scade vertiginos, considerând c$ 
interesele personale, ale acestora, sunt puse înaintea intereselor na#ionale; nu mai 
avem încredere unul în cel$lalt "i mai ales în for#ele proprii. Sentimentele de 
anxietate "i frustrare cresc, cu cât efectele recesiunii devin mai evidente.  

Sim#im c$ nu avem solu#ii prin care s$ rezolv$m problemele cu care ne confrunt$m, 
sim#im c$ suntem prea mici "i neajutora#i ca s$ influen#$m în vreun fel viitorul. 
Avem impresia c$ nu mai suntem la cârma propriului nostru destin "i nu avem nici 
cea mai vag$ idee când lucrurile se vor îmbun$t$#i, sau vor intra pe un f$ga" 
normal.  

Suntem inunda#i de informa#ii despre efectele crizei financiare la nivel mondial, iar 
men#inerea unui punct de vedere pozitiv poate fi o provocare în cel mai bun sens al 
cuvântului. Ne întreb$m atunci, cum s$ men#inem o atitudine pozitiv$ în timpuri 
atât de sumbre? Ne putem am$gi, gâdind pozitiv? 

Introducere 

Exist$ deja un volum destul de mare de informa#ii cu privire la efectele crizei 
economico-financiare asupra României "i românilor, pe baza acestora am putut 
formula o serie de ipoteze. Cercetarea de fa#$ este una de diagnoz$ "i urm$re"te 
studiul influen#ei crizei economice asupra st$rii de spirit a popula#iei. 

Având în vedere climatul economic actual al României, ne este mai u"or s$ ne 
concentr$m asupra datelor "i informa#iilor ce se schimb$ de la o zi la alta (rata 
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"omajului, cre"terea pre#urilor, sc$derea salariilor "i mul#i al#i factori care 
consolideaz$ ideea c$ stabilitatea financiar$ a familiei "i a #$rii este sus#inut$ de un 
fir de a#$) "i din ce în ce mai greu s$ ne gândim c$ în viitor ne va fi mai bine. 

Sim#indu-ne amenin#a#i financiar, confruntându-ne cu situa#ii al c$ror rezultat nu il 
putem anticipa, adopt$m r$spunsuri, pe care deseori le folosim în cazul 
amenin#$rilor fizice: renun#$m, lupt$m sau fugim. Un mod prin care oameni fug de 
situa#iile cu care se confrunt$, este reac#ia pe care psihologii o numesc “neajutorare 
înv$#at$”2. Astfel de oameni tind s$ fie pesimi"ti "i negativi"ti:  vor vedea situa#ii 
dificile ca fiind permanente, personale "i persuasive.  

Mai mult, marea majoritate a cona#ionalilor no"tri sunt înv$#a#i s$ a"tepte solu#ii, s$ 
a"tepte ca ceilal#i „de la putere” s$ schimbe ceva, iar în lipsa unor m$suri salvatoare 
se mul#umesc s$ dea vina pe ceilal#i, pentru c$ lucrurile nu sunt sub controlul lor.  

În esen#$, revenind la tema noastr$, optimismul "i pesimismul nu reprezint$ altceva 
decât modalit$#i de a interpretare "i abordare a situa#iilor cu care ne confrunt$m pe 
parcursul vie#ii. Iar interpretarea oric$rui eveniment variaz$ considerabil de la o 
persoan$ la alta. Unii oameni pot aborda aproape orice situa#ie într-o lumin$ 
pozitiv$; altele într-o lumin$ negativ$. 

Lucrarea este structurat$ pe 6 capitole, dup$ cum urmeaz$: prima parte cuprinde 
motiva#ia alegerii temei "i o scurt$ introducere în problematica studiat$. Capitolul 
doi se ocup$ de documentarea teoretic$ a lucr$rii, surprinderea unor date actuale 
despre optimism "i pesimism printre popoarele lumii, precum "i situa#ia în care se 
afl$ România comparativ cu acestea în condi#iile crizei economice. În cadrul 
capitolului trei prezent$m teoriile ce ghideaz$ explicarea fenomenului studiat: 
teoria bun$st$rii subiective, precum "i dou$ teorii din sociologia emo#iilor (teoria 
lui Rosenberg despre reflexivitate, teoria lui Gordon despre emo#iile institu#ionale 
"i impulsive). Capitolul patru este cel în care dezbatem cadrul metodologic format 
din: ipotezele "i obiectivele cercet$rii, opera#ionalizarea conceptelor, metodele, 
tehnicile, instrumentele de lucru; construirea e"antionului. 

Analiza "i interpretarea rezultatelor studiului este cuprins$ în cadrul capitolui cinci, 
urmând ca în partea final$ s$ dezbatem concluziile "i eventualele recomand$ri. 

                                                 
2 În 1965, la Universitatea din Pennsylvania, Martin E. P. Seligman a efectuat o serie de 
experimente, în care a testat reac#ia unor animale la o serie de stimuli cu caracter punitiv. 
Acele animale ce nu au putut controla stimulii cu caracter punitiv au dezvoltat un sindrom 
comportamental cunoscut sub numele de neajutorare înv!"at! (learned helplessness). 
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De asemenea, pân$ la finalul studiului, dorim s$ putem r$spunde la o serie de 
întreb$rile ale cercet$rii, precum: 

- Cât de mul#umi#i sunt românii de situa#ia lor actual$, în compara#ie cu 
acea de acum 2 ani? 

- Cum v$d românii, viitorul lor "i al #$rii în urm$toarea perioad$? 
- Ce s-a întâmplat cu optimismul românilor în perioada crizei economice? 
- Ce factori contribuie la starea de optimism a românilor? 
- Sc$derea bun$st$rii materiale are un efect real asupra optimismului? 

 

Documentare 

Optimism sau/!i pesimism printre locuitorii lumii 

Dup$ un an turbulent (2008) marcat de criza economic$ mondial$, institutele de 
cercetare din întreaga lume, încearc$ s$ surprind$ efectele crizei asupra indivizilor 
"i afectelor acestora. Cercet$rile mondiale, citate mai jos, includ România "i, în 
plus, au avantajul de a fi realizate în momente de timp importante: revenirea de pe 
urma crizei economice a principalelor state ale lumii "i începutul crizei în România, 
sau mai exact 2009, an în care s-au resim#it primele efecte ale acesteia pe plan 
na#ional. 

Conform celor patru surse studiate, Legatum Prosperity Index, World Values 
Survey, The Happy Planet Index, World Database of Happiness, cele mai prospere 
#$ri ale lumii, Finlanda, Danemarca, Elve#ia, Costa Rica, nu sunt neap$rat cele care 
au un PIB ridicat, ci acelea ai c$ror cet$#eni sunt s$n$to"i, liberi "i mul#umi#i de 
via#a pe care o duc. 

De asemenea împart o serie de atribute comune, cum ar fi: guvernare eficient$, cu 
implic$ri directe asupra calit$#ii vie#ii "i a problemelor economice globale; 
satisfac#ia vie#ii; nivelul ridicat al libert$#ii personale; performan#$ economic$.  

White3 sus#ine c$ aceste #$ri sunt considerate ca având o puternic sim# al identit$#ii 
colective, iar nivelul de fericire al popula#iei este asociat cu s$n$tatea, averea 
personal$ "i accesul la serviciile educa#ionale (sursa: www.eurekalert.org).  

                                                 
3 Adrian White este psiholog social din cadrul Universit$#ii din Leicester, ce a meta-
analizat datele provenite din peste 100 de stidii efectuate la nivel mondial (de UNESCO, 
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Clasamentele institutelor de cercetare difer$ destul de pu#in, în top fiind mereu 
acela"i #$ri în care egalitatea de #anse, educa"ia, cultura, longevitatea, drepturile 
omului sunt principii de via"! fundamentale (Diener E., Diener R. B., 2002: 159). 

Pentru a da câteva exemple (a se vedea Tabel 1), ne oprim asupra Danemarcei, #ar$ 
care se afl$ pe primele locuri la capitolele: prosperitate economic$, stabilitate "i 
democra#ie (sursa: www.trumpuniversity.com). De asemena Irlanda, #ar$ ce 
conduce popula#ia lumii la capitolul optimism, majoritatea locuitorilor a"teptându-
se ca via#a lor în urm$torii cinci ani s$ fie la fel de bun$ sau mai bun$, decât în 
prezent.  

La polul opus, Zimbabwe (a se vedea Tabelul 2), o na#iune marcat$ de violen#$ "i 
instabilitate politic$, se afl$ pe ultimul loc la acest capitolul, dar vom reveni aici 
spre finalul sec#iunii.  

 

Institute de cercetare 

2009 Legatum 
Prosperity Index4 

2009 World 
Values Survey5 

2009 The 
Happy Planet 
Index6 

2009 World 
Database of 
Happiness7 

                                                                                                                                     
CIA, New Economics Foundation, Veenhoven Database, Latinbarometer, Afrobarometer, 
"i UNHDR) "i  a creat o proiectare a bun$st$rii: harta mondial$ a fericirii. 
4 “Indexul de Prosperitate Legatum” se bazeaz$ pe ani de analize statistice "i de cercetare a 
datelor obiective "i subiective a r$spunsurilor la anchete a peste 90% din popula#ia lumii. 
Datele cuprind 79 de variabile diferite, organizate în 9 subindexuri - fiecare identificat ca o 
baz$ a prosperit$#ii pe termen lung. Cei 9 sub-indici sunt: Fundamentele economice - o 
economie în cre"tere, care ofer$ oportunit$#i pentru crearea de avu#ie; Inova#ie "i spirit 
antreprenorial - un mediu prietenos pentru întreprinderi; Institu#ii Democratice - institu#ii 
care promoveaz$ transparen#a "i responsabilitatea, orientate spre cre"tere economic$; 
Educa#ie - un sistem accesibil, de înalt$ calitate în educa#ie, care favorizeaz$ dezvoltarea 
uman$; S$n$tate - bun$starea fizic$ a popula#iei; Siguran#a "i securitatea - un mediu sigur 
în care oamenii î"i pot urm$ri oportunit$#ile; Guvernare - un guvern onest "i eficient care 
p$streaz$ ordinea "i încurajeaz$ cet$#enia; Libertatea personal$ - gradul în care indivizii î"i 
pot alege cursul vie#ii; Capitalul social - încredere în rela#iile dintre indivizi "i dezvoltarea 
unor comunit$#i puternice www.prosperity.com 
5 World Values Survey (WVS) este o re#ea interna#ional$, a oamenilor de "tiin#$, ce 
studiaz$ modificarea valorilor umane "i impactul acestora asupra vie#ii social-politice. 
WVS în colaborare cu SEV (Studiul Valorilor Europene) a efectuat anchete reprezentative 
în 97 de #$ri, ceea ce înseamn$ aprox. 90% din popula#ia lumii. World Values Survey 
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Finlanda Danemarca Costa Rica Costa Rica  

Elve#ia Puerto Rico Irlanda Danemarca  

Suedia  Columbia Norvegia Islanda  

Danemarca Islanda Danemarca Elve#ia  

Norvegia N. Irlanda Canada Mexic  

Australia Irlanda Finlanda Finlanda  

Canada Elve#ia Suedia Suedia  

Olanda Olanda Statele Unite Panama 

Statele Unite Canada Australia Canada 

Noua Zeeland$ Austria Austria Australia 

Tabel  1 – Topul #$rilor cu cei mai mul#umi#i/ferici#i/optimi"ti locuitori, în fuc#ie de 
rezultatele institutelor de cercetare 

 

E. Diener "i R. B. Diener (2002: 159), preocupa#i s$ r$spund$ la întrebarea: Pot 
banii s! creasc! sentimentul de bun!stare subiectiv!? - men#ioneaz$ c$ na#iunile 
bogate au avut întotdeauna o mai mare stabilitate economic$ "i politic$, precum "i o 
cultur$ ce încurajeaz$ democra#ia, libertatea, drepturile omului "i egalitatea. Aceste 
variabile au condus la un nivel ridicat de fericire dar "i venituri individuale ridicate.   

                                                                                                                                     
(WVS) a lansat anchete bazate pe chestionare pentru a afla cât de ferici#i sunt oameni 
www.worldvaluessurvey.org/ 
6 Acesta este primul indice care combin$ cu impactul mediului înconjur$tor asupra 
bun$st$rii. “Indexul Planetei Fericite” porne"te de la evaluarea unor indicatori ai 
satisfac#iei vie#ii în 143 de #$ri http://www.happyplanetindex.org/public-data/files/happy-
planet-index-2-0.pdf 
7 “Baza de date a fericirii mondiale” este un studiu conceput de c$tre Departamentul de 
Sociologie al Facult$#ii de %tiin#e Sociale din cadrul Universit$#ii Erasmus Rotterdam. 
Pân$ în present baza de date acoper$  aproximativ 15.000 de cuno"tin#e "tiin#ifice privind 
fericirea, din care aproximativ 5000 sunt constat$rile de distribu#ie (cât de ferici#i sunt 
oamenii) "i alte 10.000 de constat$rile corela#ionale (ce îi face pe oameni mai mult sau mai 
pu#in ferici#i) 
http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/hap_nat/findingreports/RankReport_AverageHappi
ness.php 
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În ideea de a înt$ri pozi#ia acestor #$ri în topul celor mai fericite, mul#umite, 
optimiste, vin "i rezultatele Monitoriz!rii impactului social al crizei: percep"ii 
publice în Uniunea European!, proiect realizat de c$tre Uniunea European$ prin 
Eurobarometrul anului 2009. Astfel 8 responden#i din 10 din Danemarca (80%), 
Suedia (76%), Olanda (72%) "i Finlanda (70%) au declarat c$ a nu au avut absolut 
nici o dificultate în a #ine pasul cu plata facturilor , iar nivelul de s$r$cie în zona lor 
a fost pân$ în acest moment stabil (2009: 9-16, sursa: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_276_en.pdf). Îns$ de la nord la sud "i de 
la vest la estul Europei, propor#ia celor care men#ioneaz$ mari dificult$#i în 
achitarea facturilor "i creditelor cre"te (Pop, 2008: 231).  

Diener E., Diener R. B. (2002: 160) nu sus#in teoria conform c$reia fericirea #ine în 
mod necesar de „bani”, dar atrag aten#ia asupra faptului c$ un venit mai mare ne-ar 
putea ridica nivelul de fericire dac$ suntem foarte s$raci. Astfel solu#ia pe care o 
recomand$ este aceea de a tr$i într-o societate bogat$ "i stabil$. 

Plecând de la aceast$ idee, trecem la cel$lalt cap$t al clasamentului (a se vedea 
Tabel 2) "i constat$m c$ aproape to#i cet$#enii #$rilor care se confrunt$ cu s$r$cie 
larg r$spândit$, economie în c$dere liber$, se afl$ pe lista pesimi"tilor "i 
nemul#umi#ilor (Deaton, 2008: 5-27).  

Institut de cercetare 

2009 
Legatum 
Prosperity 
Index 

2009 World Values 
Survey 

2009 The Happy 
Planet Index 

2009 World 
Database of 
Happiness 

Zimbabwe  Zimbabwe Tanzania Togo  

Sudan  Armenia Togo  Burundi  

Yemen  Moldova Zimbabwe  Tanzania  

Rep. Central 
African$  

Belarus Burundi  Zimbabwe  

Camerun  Ukraine Benin  Benin  

Pachistan Albania Congo Sierra Leone 

Nigeria Iraq Sierra Leone Madagascar 

Tanzania Bulgaria Kenya Kenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algeria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georgia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madagascar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congo 
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Ceea ce înr$ut$#e"te situa#ia sunt tocmai abuzurile "i violen#ele politice asupra 
drepturilor omului, orientate spre mass-media, opozi#ie "i oricine este considerat a 
fi un inamic al statului (a se vedea www.zimbabwejournalists.com), precaritatea 
sistemului medical, venituri sc$zute precum "i rata ridicat$ a "omajului, acces redus 
la educa#ie, lipsa de infrastructur$, o rat$ ridicat$ a celor infecta#i cu virusului HIV 
"i speran#$ de via#$ scazut$. 

Zimbabwe este #ara cu cea mai sc$zut$ speran#$ de via#$, cuplat$ cu una dintre cele 
mai ridicate rate ale mortalit$#ii infantile. Se confrunt$ cu probleme grave de 
securitate, mai ales printre refugia#i, discriminare "i violen#$, pe fondul problemelor 
politice din #ar$.  

De asemenea, Yemen, se confrunt$ cu infla#ie, o rat$ ridicat$ a "omajului, iar 
propor#ia celor ce se înscriu în nivelul primar de "colarizare este extrem de mic$.  

Printre aceste #$ri, majoritatea africane, studiile celor de la World Values Survey #i 
Gallup (a se vedea: www.novinite.com/view_news.php?id=103934), adaug$ în 
categoria #$rilor pesimiste, o serie de #$ri europene "i asiatice precum: Moldova, 
Bulgaria, Albania, Georgia, Irak.  

Cercet$torii de la Gallup, au clasificat #$rile participante la studiu în cinci categorii, 
formate pe baza r$spunsurilor subiec#ilor - foarte optimiste, optimiste, optimism 
mediu, pesimiste "i foarte pesimiste. Bulgaria s-a încadrat în categoria #$rilor foarte 
pesimiste, categorie pe care au împ$r#it-o cu #$ri ca Afganistan "i Irak.  

Optimismul românilor în raport cu popula"ia altor state ale lumii 

Românii s-au transformat, odat$ cu criza, din cei mai optimi"ti în cei mai pesimi"ti 
europeni, conform studiului Eurostat citat de DailyBusiness: în toamna anului 
2008, românii ocupau unul dintre primele locuri în topul european al încrederii în 
economie, un an mai târziu, optimismul s-a transformat în pesimism. Am ajuns pe 
locul trei în topul celor mai pesimi#ti cet!"eni ai UE, dup! sloveni #i ciprio"i. 
Semnalele contradictorii transmise de guvernan"i, teama #i lipsa de motiva"ie, 
risc! s! adânceasc! #i mai mult criza. 

Kenia Russia Nigeria Nigeria 

Tabel  2 – Topul #$rilor cu cei mai nemul#umi#i/neferici#i/pesimi"ti locuitori, în 
fuc#ie de rezultatele institutelor de cercetare 
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Potrivit unui studiu realizat de GfK, pe acest fond românii "i-au schimbat în mod 
fundamental percep#ia privind viitorul, temerile privind s$n$tatea, alt$dat$ pe 
primul plan, fiind înlocuite de cele privind siguran#a locului de munc$, 
imposibilitatea de a pl$ti datoriile "i îngrijorarea legat$ de sc$derea calit$#ii vie#ii 
(sursa: www.dailybusiness.ro).  

Lipsa alternativelor din prezent, a solu#iilor pentru viitorul imediat "i compara#iile 
cu trecutul, readus constant în amintirea românilor, îi împiedic$ s$ gândeasc$ 
pozitiv (sursa: www.cotidianul.ro). Optimismul reprezint$ o chestiune de 
perspectiv$, op#iunea individului de a vedea jum$tatea plin$ a paharului atunci când 
trece printr-un moment dificil "i înclina#ia de a atribui cele mai favorabile 
caracteristici evenimentelor viitoare, precum "i rezultatului lor. 

 

Institute de cercetare 

2009 Legatum Prosperity 
Index 

2009 The Happy Planet 
Index 

2009 World Database of 
Happiness 

India Iordania Filipine  

Bulgaria Serbia Slovacia 

Amiratele Arabe Unite Peru Tunisia 

România România Africa de Sud  

Jamaica Tunisia Portugalia 

Mongolia Siria Egipt 

Africa de Sud Bosnia  si Her#egovina  România 

Belize Rusia  Mongolia 

Kuveit Portugalia  Nigeria 

India Lituania Turcia  

Tabel  3  – &$rile cu locuitori cel pu#in la fel de mul#umi#i/ferici#i/optimi"ti ca cei ai 
României, în fuc#ie de rezultatele institutelor de cercetare.  
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Rezultatele studiului CATIbus8, a realizat profilul românului a"a cum este v$zut 
chiar de români. Astfel ace"tia sunt înclina#i s$ fac$ mai degrab$ aprecieri negative 
la adresa lor, aproape jum$tate (46%) dintre cei intervieva#i, iar o treime (33%) au 
f$cut aprecieri pozitive precum h$rnicia, optimismul (sursa: www.hotnews.ro).  

Cu ajutorul datelor Indexului de Prosperitate Legatum, am putut compara România 
cu Finlanda, #ar$ ai c$rei locuitori sunt printre cei mai ferici#i "i optimi"ti din lume, 
dar "i cu Zimbabwe, #ara cu cel mai sc$zut nivel de optimism (sursa: 
www.prosperity.com). Se pot observa diferen#e semnificative între capitalul social 
al finlandezilor "i cel al românilor, precum "i perspective diferite în evaluarea 
libert$#ilor personale (vezi fig. 1).   
 

&$rile comparate 

 Finlanda  

 România 

 Zimbabwe 
 
 

Factorii de compara#ie 
Fundamente economice

Institu#ii democratice 

Siguran#$ "i securitate 

 

Libertatea personal$ 

Educa#ie 

Capital social 

S$n$tate 
 

 

Fig. 1 Compara#ii între Finlanda, România "i Zimbabwe pe baza criteriilor 
Indexului de Prosperitate Legatum (sursa: www.prosperity.com) 

 

                                                 
8 Studiu realizat de Mercury Research în luna februarie 2009, pe un e"antion de 680 de 
persoane, din mediul urban, cu vârsta peste 18 ani 
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În situa#ia de mai jos (fig. 2) am comparat România cu acele #$ri, raportate de 
institutele de cercetare, ce au un nivel relativ egal de optimism, fericire, mul#umire 
(Legatum Prosperity Index – Jamaica; The Happy Planet Index –Tunisia; World 
Database of Happiness – Mongolia). Rezultatele se încadreaz$ în acea"i arie, doar 
popula#ia Jamaic$i "i a Mongoliei se distan#eaz$ pu#in la capitolele: libertate 
personal$ "i capital social. 

 

&$rile comparate 

 Jamaica 

 Mongolia 

 Romania 

 Tunisia 
 
 

Factorii de compara#ie 
   Fundamente economice 

Institu#ii democratice 

Siguran#$ "i securitate 

 

Libertatea personal$ 

Educa#ie 

Capital social 
 
Fig. 2 Compara#ii între România – Jamaica, Tunisia, "i Mongolia pe baza criteriilor 
Indexului de Prosperitate Legatum (sursa: www.prosperity.com) 

 

 

Conform rapotului INSOMAR, Percep"ia popula"iei privind criza (2009 : 5-6), din 
ianuarie 2009, r$spunsurile celor intervieva#i indicau o cre"tere a st$rii de pesimism 
social la nivel individual. Trei sferturi dintre responden#i calificau situa#ia 
economic$ "i situa#ia pie#ei muncii din România, drept mai rea sau mult mai rea 
fa#$ de 2008.  În luna martie 2009 într-un alt raport INSOMAR, Percep"ia 
subiectiv! asupra bun!st!rii (2009: 1-7), se men#ioneaz$ faptul c$ în astfel situa#ia 
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în care performan#ele economiei na#ionale sunt în regres, sentimentul de bun!stare 
se depreciaz!, chiar dac! prosperitatea material! nu este în sc!dere într!o m!sur! 
echivalent!.  
Printre responden#i cei care au o percep#ie pozitiv$ asupra veniturilor, au o 
percep#ie similar$ asupra vie#ii, situa#iei financiare, st$rii de s$n$tate sau asupra 
propriei situa#ii profesionale.  

În concluzie pentru respondentul român veniturile mai mari echivaleaz$ cu 
stabilitatea "i optimismul. 

Criza economic# în România !i lipsa planific#rii sociale 

În februarie 2007 criza începea s$ se fac$ sim#it$ pe continentul american, în #ara 
noastr$, primele efecte, prin anun#uri de "omaj "i disponibiliz$ri aveau s$ fie f$cute 
abia în noiembrie 2008, când guvernan#ii români sus#ineau, cu optimism, c$ criza 
mondial$ ar putea ocoli România, aveau o perspectiv$ de invidiat asupra viitorului 
#$rii (ce implica cre"terea economic$). Îns$, la începutul anului 2009, politicienii 
vorbeau deja despre primul val al crizei, care a provocat în România disponibiliz$ri 
masive, sc$derea salariilor în mediul privat, sc$deri dramatice în industria auto, 
siderurgie "i sectorul imobiliar.  

Previziunile s-au înr$ut$#it de la o saptaman$ la alta de"i la sfâr"itul anului 2009, 
pre"edintele #$rii ne anun#a c$ 2010 va fi anul în care vom sc$pa de criz$, în care 
optimismul va fi cel care ne va anima s$ dep$"im momentul pe care l-am tr$it în 
anul 2009 (sursa: www.romanialibera.ro). 

De"i a devenit clar c$ intr$m în recesiune, declara#iile celor de la putere au variat de 
la negare la disperare, la fel ca "i starea oamenilor de rând. Unii au refuzat s$ 
accepte o situa#ie evident$, sus#inând c$ totul este o exagerare a mass-media. 

În ianuarie 2009, prezent la o emisiune televizat$, pre"edintele #$rii declara: “ Nu 
vreau un împrumut de la FMI pentru c$ îmi este foarte greu s$ accept ideea c$ ne 
întoarcem înapoi, la mijlocul anilor ‘90, când am împrumutat bani de la FMI.” La 
nici dou$ luni de la prima declara#ie, în martie 2009, s-a r$zgândit brusc "i a 
sus#inut c$ “un împrumut extern vine ca o centur$ de siguran#$ pentru România, 
care se vede nevoit$ s$ împrumute bani "i de la FMI” (sursa: 
http://www.clujtoday.ro/ 2010/03/06/romvnia-oncotro.html). 

Un raport financiar al Fondului Monetar Interna#ional, sus#inea c$ la data de 1 
aprilie 2010, România era cel mai mare datornic, dup$ valoarea sumelor datorate, 
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înaintea Ungariei "i a Ucrainei. Valoarea datoriei c$tre FMI a României era de 9,32 
miliarde de euro la 1 aprilie. 

A urmat, pe parcursul acestui an, hot$rârea Guvernulului de a formula dou$ 
proiecte de lege, a"a numitele m$suri de austeritate, respectiv Legea privind 
stabilirea unor m!suri în domeniul pensiilor "i Legea privind stabilirea unor 
m!suri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar. Acestea includ 
reducerile care vor fi aplicate bugetarilor, pensionarilor "omerilor etc. 

Atfel, potrivit Legii privind stabilirea unor m!suri necesare în vederea restabilirii 
echilibrului bugetar, se reduc: salariile bugetarilor cu 25%; indemniza#ia pentru 
cre"terea copilului cu 15%; indemniza#iile acordate membrilor Academiei Române, 
membrilor Academiei Oamenilor de %tiin#$ din România "i membrilor Academiei 
de %tiin#e Tehnice din România cu 25%; cuantumul drepturilor reprezentând 
salarizarea în valut$ "i alte drepturi în valut$ "i în lei ale personalului trimis in 
misiune permanent$, respectiv temporar$ în str$in$tate cu 25%; cuantumul 
drepturilor specifice pentru activit$#ile desf$"urate în institu#iile de ap$rare, ordine 
public$ "i siguran#$ na#ional$ cu 25%; ajutorul de "omaj cu 15%; salariile preo#ilor 
cu 25%; renta viager$ a sportivilor cu 25% etc. De asemenea nu se mai acord$: 
pensiile anticipate; trusoul pentru nou-n$scu#i; biletele de odihn$ pentru pensionari; 
ajutorul pentru tinerii c$s$tori#i. 

Dup$ decizia incontestabil$ a Cur#ii Constitu#ionale, care a respins m$sura de 
sc$dere a pensiilor cu 15%, a urmat implementarea altor solu#ii de restabilire a 
echilibrului bugetar "i anume majorarea Taxei pe Valoare Ad$ugat$ la 24%, dup$ 
ce, în martie 2010, Emil Boc declara c$ are inten#ia s$ men#in$ TVA la 19%. 

Ca urmare a deterior$rii situa#iei economice "i sociale, a instabilit$#ii situa#iei 
financiare personale, a instabilit$#ii deciziilor politice se poate înregistra o evolu#ie 
negativ$ a st$rii psihice, afective a popula#iei. 

Dac$ facem o compara#ie cu perioada de tranzi#ie prin care a trecut România, 
imediat dup$ Revolu#ia din 1989, m$surile de tip reparatoriu luate atunci de guvern 
(ridicarea nivelului de trai, accesul la produse, finan#area înv$#$mântului "i 
s$n$t$#ii) ce au avut ca  efect îmbun$t$#irea st$rii de spirit a popula#iei "i cre"terea 
optimismului general (Petrescu, 2004: 216), toate m$surile actuale de reorganizare 
a cheltuielilor statului, vor ajunge s$ nemul#umeasc$ fiecare categorie social$ în 
parte.  

Ceea ce Teodorescu (2006: 250) men#iona, în contextul schimb$rilor sociale, pare 
s$ descrie situa#ia curent$ în care se afl$ popula#ia României: crizele sau 



SOCIAL RESEARCH REPORTS 
Vol. 13/2010 

 

 

 

!

21

recesiunile economice, înso"ite de nenum!rate nemul"umiri, frustr!ri ori 
dezechilibre sociale, nu se transform! instantaneu în tot atâtea revolte sociale. 
Orice problem! social! este indezirabil!, având cauze ce se pot manifesta asupra 
comportamentelor individuale, pot influen"a un num!r mare de persoane, iar 
rezolvarea problemei implic! o solu"ie colectiv!, nu individual! (Cojocaru, 2005: 
26). 

Nu ne r$mâne decât s$ presupunem c$, în urma intr$rii în vigoare a acestor legi, 
românii se vor confrunta cu o nervozitate mai mare, pe fondul lipsei de comunicare 
politic$, lipsei de speran#$, de optimism "i nu în ultimul rând a  lipsei de randament 
economic. 

 

Cadrul teoretic 

Teoria bun#st#rii subiective 

Bun$starea subiectiv$ desemneaz$ modul în care î"i evalueaz$ oamenii propria 
via#$ "i include variabile precum satisfac#ia cu via#a "i satisfac#ia marital$, lipsa 
depresiei "i anxiet$#ii” "i existen#a st$rilor de spirit sau emo#iilor pozitive – bucurie, 
optimism etc. (Diener, et al., apud B$l#$tescu, 2003: 4).  

Aprecierea propriei vie#i (Diener, apud B$l#$tescu, 2003: 4) se poate face la nivel 
cognitiv – atunci când ne referim la satisfac#ia fa#$ de via#$, dar "i la nivel afectiv – 
în func#ie de afectul pozitiv "i cel negativ (B$l#$tescu, 2003: 3). 

Stull (apud B$l#$tescu, 2007: 126) atribuie bun$st$rii subiective un caracter de: 1) 
variabilitate - deosebind-o de tr$s$turile de personalitate, care sunt fixe; 2) 
stabilitate - în raport cu st$rile de spirit, foarte instabile. 

Haybron (apud. B$l#$tescu, 2007: 126)  men#ioneaz$ c$ indivizii, atunci când sunt 
întreba#i despre cât de mul#umi#i sunt de vie#ile lor, construiesc pe loc un r$spuns, 
în func#ie de informa#ia disponibil$ în acel moment în mintea lor. 

Pentru acest studiu au fost ale"i o serie de indicatori, domenii din sfera personal$, 
rela#ional$ "i public$, ce corespund unor preocup$ri individuale, relevante 
(B$l#$tescu, 2007: 129-130), pentru a identifica ceea ce necesit$ indivizii pentru a 
se sim#i mai ferici#i "i mai pozitivi: s$n$tatea; locuin#a; calitatea mediului; rela#iile 
cu vecinii; veniturile familiei; asisten#a medical$ primit$; activitatea poli#ei; 
calitatea înv$#$mântului; posibilitatea de afirmare în via#$; accesibilitatea formelor 
de înv$#$mânt; securitatea pe strad$ "i acas$; respectarea drepturilor; via#a politic$ 
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din #ar$; rela#iile dintre oameni; realiz$rile din via#$; modul de petrecere a timpului 
liber. 

Veenhoven (apud B$l#$tescu, 2003: 5), adept al paradigmei nevoilor, postuleaz$ 
existen#a unor necesit$#i general-umane al c$ror grad de împlinire este în strâns$ 
rela#ie cu fericirea: 

- fericirea oamenilor este mai ridicat$ în societ$#ile în care se asigur$ un 
grad mai ridicat de satisfacere a nevoilor; 

- progresul economic "i social aduce o tot mai mare fericire în cadrul 
na#iunilor. 

Este nevoie s$ men#ion$m faptul c$ "i consecin#ele cercet$rilor, de acest gen, sunt 
multiple (B$l#$tescu, 2000: 4) pentru c$ astfel: 

- cercet$torii au posibilitatea de a explica de ce evenimentele prin care 
trec diversele colectivit$#i, la un moment dat, aduc modific$ri ale 
st$rilor de satisfac#ie fa#$ de via#$ "i de fericire; 

- se poate concepe o gestionare a acestor procese afective colective, atât 
la nivel macrosocial (de exemplu varia#iile în optimismul colectiv pe 
care le creeaz$ alegerile într-un sistem democratic), cât "i la nivelul 
microsocial; 

- societatea îi ofer$ individului modul în care s$-"i perceap$ "i s$-"i 
manifeste st$rile de fericire sau de nefericire. St$rile de satisfac#ie, 
fericirire, dincolo de a fi apanaje pur individuale, sunt produsul unei 
elabor$ri colective, culturale, în cadrul grupurilor sociale. 

Sociologia emo"iilor – Teorii culturale ale emo"iilor 

Pentru a putea evalua starea de optimism a românilor în contextul crizei economice 
vom face apel, în cele ce urmeaz$, la  premisele a dou$ teorii ale sociologiei 
emo"iilor, descrise de Chelcea (a se vedea: http://septimiuchelcea. 
wordpress.com/scoala-doctorala/).  

- Teoria lui Morris Rosenberg despre reflexivitate. 

- Tr$irea intern$ a emo#iilor este adesea ambigu$, astfel persoanele caut$ 
informa#ii în mediul înconjur$tor pentru a da un sens tr$irilor interne.  

- Identificarea emo#iilor se însu"e"te observându-i pe ceilal#i, din mass-
media "i din comunicarea interpersonal$. 
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- Oamenii pot sim#i concomitent emo#ii diferite: compasiune, bucurie, 
pl$cere, jen$ "i team$. 

- Teoria lui Steven L. Gordon despre emo#iile institu#ionale "i emo#iile 
impulsive. 

- Emo#iile reprezint$ reac#ii la situa#iile sociale, la schimbarea acestora, în 
func#ie de cum sunt percepute "i evaluate de c$tre individ. 

- Fiec$rei emo#ii îi sunt asociate anumite cuvinte prin care le identific$m. 

 

Preciz!ri conceptuale 

Pentru a putea trece la opera#ionalizarea fiec$rui concept în parte, trebuie s$ 
explic$m rela#ia dintre cele trei emo#ii men#ionate pân$ în prezent: fericire – 
mul#umire – optimism.  

Am apelat la perspectiva psihologiei sociale în clasificare emo#iilor, preluând doar 
sec#iunea referitoare la ceea ce ne intereseaz$: 

 

Emo"ie primar# Emo"ie secundar# Emo#ie ter#iar$ 

Bucurie Amuzament, Entuziasm 

Mul#umire Satisfac#ie, Pl$cere Fericire (joy) 

Optimism Speran#$, Dorin#$ 

Tabel 4 Clasificarea emo#iilor  

(sursa: http://changingminds.org/explanations/emotions/basic%20emotions.htm) 

 

Constat$m astfel c$ optimismul,  mul#umirea sunt emo#ii secundare, ce deriv$ din 
fericire,  iar satisfac#ia este o emo#ie ter#iar$ ce deriv$ din mul#umire. Fericirea, 
bun$starea subiectiv$, satisfac#ia sau mul#umirea pot fi considerate, în bun$ 
m$sur$, drept inter"anjabile sau cel pu#in acoperind mai mult sau mai pu#in aceea"i 
sfer$ conceptual$, dup$ cum noteaz$ Easterlin "i Veenhoven (apud Voicu, 2006: 
106). 
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Optimism vs. pesimism 

Potrivit Dic#ionarului Merriam-Webster (sursa: www.merriam-webster.com): 

Optimismul – reprezint$ o atitudine, concep#ie a unui om care prive"te 
încrez$tor via#a, viitorul; 
Pesimismul – constituie înclina#ia de a sublinia aspectele negative, 
condi#iile "i posibilit$#ile sau de a a"tepta rezultatul cel mai r$u posibil. 

Indivizii reac#ioneaz$ la evenimentele pozitive sau negative din via#a lor pe baza 
experien#elor trecute, de aceea optimismul "i pesimismul sunt emo"ii anticipatoare 
(Stets, Turner, 2007: 101). 

Optimismul "i pesimismul sunt stiluri explicative "i expansive de a aborda situa#iile 
pozitive sau negative cu care ne confrunt$m în via#$. Oamenii optimi"ti se simt mai 
ferici#i "i mai plini de energie pentru a face fa#$ cu brio eventualelor obstacole, 
v$zându-le ca provoc$ri, mai degrab$ decât experien#e destinate e"ecului (sursa: 
www.bettyphillipspsychology.com/id15.html). 

Dac$ revenim la datele din Tabelul 4, am putea spune c$ optimismul poate fi o cale 
spre fericire. De"i cele dou$ cuvinte înseamn$ lucruri destul de diferite, cercet$rile 
au dovedit c$ exist$ o rela#ie semnificativ$ între persoanele care v$d via#a ca o  
continu$ oportunitate, fiind mereu plini de speran#$ "i cele care se caracterizeaz$ ca 
fiind ferici#i (Cojocaru, 2010b). Optimismul este o stare de spirit, o atitudine, un 
mod de gândire iar fericirea este o experien#$ emo#ional$, o senza#ie fizic$ "i 
mental$. 

De cele mai multe ori optimismul este o tr$s$tur$ de personalitate relativ stabil$, 
dar poate fi  influen#at social sau situa#ional. 

Fericire 

Dic#ionarul de Psihologie (sursa: www.eva.ro) define"te fericirea drept o stare 
deosebit$ de împlinire a ceva ce s-a realizat "i a provocat un succes nea"teptat sau 
mult a"teptat. Se manifest$ ca o stare euforic$ încarcat$ de tr$iri intense ce 
energizeaz$.  

Factorii ce ne pot influen#a fericirea sunt (McGowan, 2005):  

- Bani - Exist$ un prag al bog$#iei care te poate face fericit.  Compara#iile 
sociale pot influen#a starea de spirit: nu conteaz$ cât de mult sau cât de 
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pu#ini bani faci, dac$ te descurci mai bine decât vecinul t$u asta te va 
face s$ te sim#i bine. 

- Inteligen#a – are un efect slab asupra fericirii; oamenilor inteligen#i le 
poate sc$dea satisfac#ia din cauza a"tept$rilor ridicate "i sunt totodat$ 
mai con"tien#i de neajunsuri. 

- Educa#ia – Educa#ie deschide calea spre o carier$ mai bun$, dar ridic$ "i 
a"tept$rile, fapt ce poate dezam$gi. 

- Religia - credin#a favorizeaz$ leg$turi cu comunitatea "i re#elele sociale, 
elemente al c$ror poten#ial de a face oamenii ferici#i este cunoscut. 

- Umorul – A nu lua lucrurile prea în serios poate aduce speran#$ "i 
fericire.  

- Timpul liber – Activit$#ile în aer liber combin$ socializarea "i activitatea 
fizic$. Cei mai mul#i dintre noi petrec majoritatea timpului liber în fa#a 
televizorului, ca o metod$ de relaxare, dar aceast$ atitudine nu ne face 
mai ferici#i. De exemplu "omerii care nu duc lips$ de timp liber, deseori 
nici nu desf$"oar$ activit$#i care s$ le ridice moralul, de aceea sunt din 
ce în ce mai neferici#i. 

Fericirea este asimilat$ în sociologie cu termenii de bun!stare a subiectului, stare 
de bine perceput$, satisfac#ie în via#$, stare psihologic$ bun$ etc. Pentru m!surarea 
fericirii trebuie s! fie luate în calcul atât varia"iile individuale, cât #i influen"a 
social!. Chiar "i calitatea mediului politic sau a guvern$rii au un anumit grad de 
influen#$ asupra satisfac#iei generale a popula#iei (sursa: www.jurnalul.ro).  

Bun!stare 

Conform lui Huppert  (apud Aked, Marks, Cordon, Thompson, 2008:  1-2) 
conceptul de bun$stare cuprinde dou$ elemente principale: stare de bine "i buna 
func#ionare. Implicarea noastr$ în plan social, rela#iile pozitive, controlul asupra 
vie#ii sunt atribute importante ale bun$st$rii (Cojocaru, 2006). De aceea 
sentimentele de fericire, mul#umire, bucurie sunt caracteristice unei persoane care 
are o experien#$ pozitiv$ asupra vie#ii.  

Puternic influen#at$ de psihologia pozitiv$, "tiin#a bun$st$rii are scopul de a 
determina factorii, aspectele legate de via#a personal$, ce determin$ apari#ia 
sentimentelor pozitive (fericire, mul#umire, optimism). 

White (2009 : 10) enumer$ trei dimensiuni ale bun$st$rii:  
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- Dimensiunea material$  - cuprinde aspectele de ordin fizic: alimente, 
locuin#$ etc.;  

- Dimensiunea  rela#ional$  - este constituit$ din interac#iunea social$, 
identitate, putere "i orice alte leg$turi stabilite între oameni;  

- Dimensiunea subiectiv$ – se refer$ la valorile culturale, ideologii, 
credin#e "i  percep#ia oamenilor despre o anumit$ situa#ie. 

Michaelson et al. (2009: 4) descriu bun!starea personal! –bazat$ pe experien#ele 
oamenilor, emo#iile pozitive "i negative, gradul de satisfac#ie, stim$ de sine etc. "i 
bun!starea social! –existen#a sentimentului de apartenen#$ social$. În cercetarea de 
fa#$ bun$starea este evaluat$: 

- retrospectiv, prin intermediul aprecierii date de responden#i asupra 
situa#iei curente în raport cu cea de acum doi ani, pe o scal$ de la 1 la 5, 
unde nota (scorul) 1 este atribuit$ st$rii „mult mai r$u”, iar nota 5 st$rii 
de „mult mai bine”; 

- prospectiv, prin intermediul aprecierilor responden#ilor asupra evolu#iei 
situa#iei în urm$toarele trei luni în raport cu cea de acum, pe o scal$ de 
la 1 la 5, unde nota (scorul) 1 este atribuit$ st$rii „mult mai r$u”, iar 
nota 5 st$rii de „mult mai bine”. 

Huppert  et. al. (apud Thompson, Marks, 2008: 8) men#ioneaz$ c$, de obicei, 
bun$starea unei persoane depinde de accesul la o serie de bunuri (de"i nu se 
limiteaz$ la acestea), precum: resursele economice, s$n$tatea, sprijin comunitar, 
libertatea politic$ "i a"a mai departe.  

Cadrul metodologic al cercet!rii 

Obiective 

- Identificarea factorilor ce stau la baza optimismului românilor, în anul 
2010.  

- Determinarea nivelului de satisfac#ie al românilor fa#$ de principalele 
aspecte ale vie#ii în prezent (2010) fa#$ de trecut (2008, respectiv 2009).  

- Evaluarea percep#iilor românilor despre propria lor situa#ie economic$, 
în raport cu ceilal#i români "i cu alte #$ri europene.  

- Identificarea a"tept$rilor românilor, privind evolu#ia principalelor 
aspecte ale vie#ii, în urm$toarele trei luni.  
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- Identificarea distribu#iei optimismului românilor, în contextul crize 
economice, pe categorii de vârst$, nivel de "colarizare "i sex.  

 

Ipoteze 

- Românii tind s$ fie nemul#umi#i de trecut "i "ceptici în ceea ce prive"te 
viitorul.  

- Românii se autoeticheteaz$ ca s$raci, în raport cu locuitorii celorlalte 
#$ri europene, în contextul crize economice.  

- Bun$starea material$ reprezint$ un determinant al optimismul, 
românilor.  

- Pesimismul este manifestat în general de persoanele de vârst$ medie, 
apte de munc$, cu venituri sc$zute.  

Metode, tehnici !i instrumente de lucru 

Cercet$torii din domeniul socio-uman sus#in utilizarea principiului triangul$rii 
demersul cercet$rii "tiin#ifice . Prin îmbinarea mai multor perspective teoretice, 
metodologice, consultarea mai multor surse de date se poate ob#ine o imagine 
valid$ "i mai complet$ a realit$#ii studiate.  

În literatura sociologic$, întâlnim patru tipuri de triangulare: a datelor, a 
cercet!torului, teoretic! #i metodologic! (Denzin, 1978; Cojocaru, 2010a), ne vom 
concentra aten#ia, în cele ce urmeaz$, asupra a trei dintre ele: 

- Triangularea teoretic!  - prevede c$ interpretarea datelor se va face 
plecând de la mai multe cadre teoretice (Ilu#, 1997; Cojocaru, D., 2004);  

- Triangularea metodologic! - const$ în recurgerea la mai multe tehnici 
alternative de culegere a datelor (observa#ii, interviuri, analiza 
documentelor etc.) pentru a ob#ine a ob#ine date cît mai valide "i fidele, 
precum "i forme diferite de expresie "i de discurs, reducând astfel 
distorsiunile (Cojocaru, D., 2004); 

- Triangularea datelor - presupune culegerea datelor din mai multe surse 
(persoane, contexte sociale) (Cojocaru, D., 2004). 

Triangularea este esen#ial$ pentru aplicarea principiului metodologic al 
complementarit$#ii strategiilor de abordare a realit$#ii sociale (Cojocaru, 2010a). 
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În cele ce urmeaz$ vom clarifica diferen#ele existente între stilul calitativ "i cel 
cantitativ de cercetare a socialului "i modul în care influen#eaz$ acestea analiza 
rezultatelor. 

Stilul cantitativ Stilul calitativ 

Preponderent macrosocial, global* Microsocial, local, contextual, concret* 

M$surarea obiectiv$ a faptelor Construirea realit$#ii sociale 

Centrarea pe variabile Centrarea pe procesele interactive, cazuri 

Independen#$ de context Constrângeri situa#ionale 

Multe cazuri, subiec#i Pu#ine cazuri, subiec#i 

Analize statistice Analize tematice 

Realitatea vizat$ exterioar$ actorului 
social* 

Realitatea vizat$ construit$ social de 
actor* 

Rela#ia dintre cercet$tor "i subiect 
distant$* 

Rela#ia dintre cercet$tor "i subiect 
apropiat$* 

Validitate intern$* Credibilitate* 

Validitate extern$* Transferabilitate* 

Fidelitate* Consisten#$* 

Obiectivitate* Fiabilitate*9 

În cercetarea de fa#$: ancheta prin 
chestionar, analiza cantitativ$ a datelor. 

În cercetarea de fa#$: interviul semi-
structurat, analiza calitativ$ a datelor. 

Tabel 5 Diferen#ele dintre stilul calitativ "i cel cantitativ de culegere "i analiz$ a 
datelor (Neuman, apud Chelcea, 2004: 41)  
 

Analiza documentelor 

- Analiza documentelor reprezint$ o surs$ principal$ de culegere a 
datelor, documentele oferind o imagine asupra popula#iei "i/sau a 
domeniului studiat (Miftode, 2003: 141). 

                                                 
9 Elementele notate cu * sunt aduse în completarea tabelului. 
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- Documentarea este constituit$ dintr-o: bibliografie general$ (lucr$ri "i 
documente teoretice, epistemologice, metodologice) "i o bibliografie 
specific$ (documente ce vizeaz$ strict tema aflat$ în discu#ie, articole, 
studii etc.) (Agabrian, 2006: 144). 

- Tipuri de documente folosite în lucrarea de fa#$: 1) Scrise (calitative): 
articole, c$r#i; 2) Statistice (documente cantitative): baze de date, tabele 
"i grafice; 3) Documente auxiliare: articole de pres$ (ca surs$ de 
informa#ii dar "i ca reflectare a fenomenului social studiat).  

- Stabilirea bibliografiei reprezint$ o etap$ important$ în elaborarea 
document$rii de aceea am selectat o serie de lucr$ri publicate pe tema 
optimismului "i a rezultatelor ob#inute în cercet$ri anterioare pe aceea"i 
tem$, sau teme asem$n$toare.  

 

Ancheta pe baz! de chestionar  

Ancheta este o metod$, în acela"i timp, descriptiv$ "i explicativ$ de culegere a 
datelor, în sensul c$ o anchet$ sociologic$ nu caut$ s$ produc$ cifre care s$ 
vorbeasc$ de la sine, ci urm$re"te o activitate sau o opinie, identificând factorii care 
o influen#eaz$. Chestionarul este cea mai frecvent$ utilizat$ tehnic$ de anchet$ 
deoarece prezint$ o serie de avantaje, dintre care cel mai important este timpul 
scurt de culegere a datelor. Ancheta prin chestionar este o metod$ adecvat$ pentru 
explicarea comportamentelor "i practicilor sociale. 

Chestionarul 

Din punctul de vedere al lui Chelcea (2004: 105), Vl$sceanu "i Zamfir (1993) 
chestionarul reprezintã o tehnic$, un instrument de investigare constând dintr-un 
ansamblu de întreb$ri scrise "i, eventual, imagini grafice, ordonate logic "i 
psihologic, care, prin administrarea de c$tre operatorii de anchet$ sau prin 
autoadministrare, determin$ din partea persoanelor anchetate r$spunsuri ce 
urmeaz$ a fi înregistrate în scris. 

Criterii de clasificare a chestionarelor (Chelcea, 2004: 107-126):  

- Dup$ con#inutul informa#iilor adunate se disting dou$ tipuri de 
chestionare: chestionarele de date factuale, de tip administrativ, 
referitoare la fapte obiective; chestionarele de opinie se refer$ la datele 
de ordin imposibil de observat direct, cu ajutorul lor se studiaz$ 
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atitudinile, motiva#ia "i interesele, dispozi#iile "i înclina#iile, tot ceea ce 
reprezint$ psihologia persoanei,tr$irile ei subiective. 

- Dup$ cantitatea informa#iei - chestionare speciale, cu o singur$ tem$ "i 
chestionare omnibus, cu mai multe teme; 

- Dup$  forma întreb$rilor:  chestionare cu întreb$ri închise, chestionare 
cu întreb$ri deschise "i chestionare cu întreb$ri atât închise, cât "i 
deschise; 

- Dup$ modul lor de aplicare see disting: chestionare autoadministrate 
(chestionare po"tale, chestionare publicate în ziare "i reviste sau ca 
anexe la diferite m$rfuri vândute) "i  chestionare administrate de c$tre 
operatoriide anchet$. 

Realizarea unui chestionar nu începe cu formularea întreb$rilor, ci cu stabilirea 
temei anchetei, a obiectului investiga#iei, documentarea teortic$, urmând apoi 
stabilirea indicatorilor ce duc la formularea unui set de întreb$ri. 

În structura chestionarelor, dup$ func#ia lor, pot fi puse în eviden#$ diverse tipuri de 
întreb$ri: introductive, de „spart ghea#a“; întrebãri de trecere; întreb$ri filtru; 
bifurcate; tip „de ce“; de control; întreb$ri de identificare. 

Hurubean (a se vedea: http://www.scribd.com/doc/17483506/Metodologia-
analizei-politice) descrie avantajele "i dezavantajele anchetei prin chestionar. 
Acestea provin din situa"ia de interac"iune dintre persoana care chestioneaz! #i 
cea chestionat!. Ancheta la domiciliul persoanei investigate este preferat!, fa"! de 
celelalte tehnici, din motive ce "in de procedura de e#antionare (locuin"a acestora).  
Avantajele rezult$ din: calitatea rezultatelor; ancheta este dublat$ de observa#ia 
direct$ (se poate observa limbajul nonverbal "i aspectele legate de condi#iile de 
via#$/de locuire); ancheta direct$, fa#$ în fa#$, este cel mai pu#in afectat$ de 
fenomenul de nonr$spuns. Dezavantajele se datoreaz$: interac#iunii dintre operator 
"i anchetat, fenomen care uneori poate conduce la deformarea r$spunsurilor; 
reticen#a subiec#ilor de a primi operatorul în propria locuin#$. 

În cazul de fa#$ vom folosi un chestionar de opinie, cu întreb$ri închise "i deschise 
administrate fa#$ în fa#$ de c$tre operatorul de anchet$, la domiciliu subiectului. 

Interviul 

Având în vedere faptul c$ tema cercetat$ este o tem$ de interes general am 
considerat oportun$ "i o abordare de tip calitativ, deoarece putem ob#ine infoma#ii 
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detaliate "i aspecte de factur$ emo#ional$, ce nu pot fi ob#inute prin cercetarea 
cantitativ$. 

Chelcea (2004: 150) define"te interviul ca o tehnic$ de ob#inere, prin întreb$ri "i 
r$spunsuri, a informa#iilor verbale de la indivizi "i grup$ri umane în vederea 
verific$rii ipotezelor sau pentru descrierea "tiin#ific$ a fenomenelor socioumane. Se 
bazeaz$ pe comunicarea verbal$ "i presupune întreb$ri "i r$spunsuri, ca "i 
chestionarul. Spre deosebire îns$ de chestionar, unde întreb$rile "i r$spunsurile sînt 
de regul$ scrise, interviul implic$ totdeauna ob#inerea unor informa#ii verbale. 

Criterii de clasificare a interviurilor sînt numeroase în func#ie de con#inutul 
comunic$rii (interviul de opinie "i interviul documentar), calitatea informa#iilor 
ob#inute (interviu intensiv "i extensiv), gradul de libertate a cercet$torului în 
abordarea diferitelor teme "i formularea întreb$rilor (interviu clinic, interviu în 
profunzime, interviu cu r$spunsuri libere sau ghidat, interviu centrat sau focalizat, 
interviu cu întreb$ri deschise, interviu cu întreb$ri închise), repetabilitatea 
convorbirilor, num$rul persoanelor participante (individuale sau de grup), 
modalitatea de comunicare, în func#ie de gradul de profunzime "i de libertate 
(interviuri nestructurate sau non-standardizate, interviuri semi-structurate, interviuri 
structurate) etc. 

Pentru cercetarea de fa#$ ne vom opri doar asupra interviului centrat (ghidat) – 
semistructurat cu întreb!ri deschise, în sensul c$ abordeaz$ teme "i ipoteze 
dinainte stabilite, impune centrarea convorbirii pe o experien#$ comun$, tr$it$ de 
to#i cei ce sunt intervieva#i, r$spunsurile la întreb$ri fiind libere. 

Se elaboreaz$ pe aceast$ baz$ un ghid de interviu, în care sunt fixate problemele ce 
vor fi abordate în convorbirea focalizat$ pe experien#a subiectiv$. Acest instrument 
de investigare permite, cel pu#in în principiu, atât ob#inerea unui discurs autentic "i 
personalizat din partea subiectului intervievat, cât "i îndeplinirea obiectivelor 
cercet$rii sau interven#iei sociale.  

Rezultatele unei cercet$ri calitative nu pot fi generalizate la întreaga popula#ie #int$, 
ele indicând doar puncte de vedere, motiva#ii ale subiec#ilor participan#i la studiu ;i 
se refer$ la transferabilitatea concluyiilor la nivelul problemei studiate (Cojocaru, 
2010a). 

Analiza de con"inut 

Analiza de con#inut reprezint$ un set de tehnici de cercetare cantitativ-calitativ$ a 
comunic$rii verbale "i non- verbale, în scopul identific$rii "i descrierii obiective "i 
sistematice a con#inutului manifest "i/sau latent pentru a trage concluzii privind 
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individul "i societatea sau comunicarea îns$"i ca proces de interac#iune social$. 
Analiza de con#inut vizeaz$ descompunerea ansamblului în elemente simple, cu 
scopul clasific$rii, m$sur$rii, cuantific$rii, ierarhiz$rii elementelor dinr-un grup de 
informa#ii compacte. Tipul analizei de con#inut este unul exploratoriu "i de 
verificare a ipotezelor stabilite ini#ial. 

Caracteristicile analizei de con#inut sunt: veridicitatea informa#iilor "i a 
rezultatelor; sistematizarea informa#iei, ordonate "i integrate în categorii bine 
stabilite; cunatificarea, num$rarea "i m$surarea elementelor semnificative. 

Analiza de con#inut se utilizeaz$ preponderent în analiza rezultatelor comunic$rii 
scrise (a documentelor scrise: scrisori, jurnale, articole de ziar, c$r#i etc.), în analiza 
imaginilor sau a produselor activit$#ii umane, documente cu valoare 
comunica#ional$ complex$ din domeniul mass-media, statistici oficiale, legisla#ie, 
discursuri, literatur$, coresponden#$ personal$, jurnale. 

Analiza de con"inut cantitativ! - presupune identificarea unor teme, tendin#e, 
atitudini, valori, pattern-uri de gândire prezente în diferite documente. 

Analiza de con"inut calitativ! - este un demers discursiv de reformulare, de 
explicare sau de teoretizare a unei m$rturii, a unei experien#e sau a unui fenomen, 
în scopul descoperirii sensului/semnifica#iei realit$#ii investigate. Cuvintele, care 
sunt adesea suportul pe care lucreaz$ analistul. 

Limitele cercet#rii 

Prima întrebare pe care majoritatea oamenilor o adreseaz$, atunci când se confrunt$ 
cu cercert$ri sociologice ale emo#iilor, de mare amploare, este dac$ toat$ lumea 
descrie emo#ia respectiv$ în acela"i mod "i dac$ le judec$m în conformitate cu 
acelea"i standarde? 

Diferen#e sistematice dintre indivizi, modul în care oamenii se raporteaz$ la 
optimismul lor este extrem de sensibil, depinzând de context "i pune în pericol 
fiabilitatea oric$rei anchete. 

Participan#ilor li s-a spus c$ cercetare se  preocup$ de optimismul românilor "i de 
ceea ce îi face  optimi"ti, pentru ca mai apoi s$ reg$sim întreb$ri care s$ coreleze 
optimismul de criza economic$. Dac$ le-am fi spus din start despre ce este vorba 
exista riscul de a periclita bunul mers al anchetei (subiec#ii se puteau declara mult 
pesimi"ti decât sunt în realitate).  

Cei care au acceptat s$ participe au fost apoi ruga#i s$ r$spund$ la întreb$rile unui 
chestionar. Responden#ii au fost de asemenea informa#i c$ acest chestionar este 
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anonim "i c$ r$spunsurile lor vor fi folosite numai în scopuri de cercetare. Datele 
de teren au fost colectate în vara anului 2010, imediat dup$ anun#area m$surilor de 
austeritate ce urmau a fi luate de Guvernul României. 

R$spunsurile date unor întreb$ri despre optimism, mul#umire, fericire, sunt 
judec$#i, evalu$ri individuale "i presupun un demers psihologic mai complicat. 
Con#inutul întreb$rilor, locul acestora în chestionar, natura variantelor de r$spuns, 
au o influen#$ semnificativ$ asupra form$rii unei replici. Subiec#ii pot avea o 
atitudine rezervat$, în momentul în care sunt ruga#i s$ r$spund$ la o serie de 
întreb$ri, sau î"i pot adapta r$spunsul în func#ie de ceea ce cred c$ se a"teapt$ de la 
ei. În orice caz „disimularea comportamentului nu reprezint$ decât o modalitate de 
subliniere a importan#ei sale” (Teodorescu, 2006: 111). 

De asemenea, trebuie s$ men#ion$m c$ o parte dintre itemi nu au acea"i 
semnifica#ie, sau î"i pot pierde semnifica#ia, dac$ îi raport$m la culturi sau perioade 
de timp diferite. Dup$ ce #ara, respectiv popula#ia, î"i va reveni de pe urma crizei 
economice, repetarea unui astfel de cercet$ri nu î"i va mai g$si sensul. Cu toate 
acestea sunt indicatori ne permit realizarea unor compara#ii cu situa#ii viitoare.  

E!antionarea 

Reprezentativitatea rezultatelot unei cercet$ri sociale depinde de: caracteristicile 
popula#iei studiate, m$rimea e"antionului "i procedura de e"antionare folosit$. 
Privitor la tehnicile de e"antionare, calculul reprezentativit$#ii unui e"antion este 
posibil numai pentru anumite procedee de e"antionare - cele aleatoare sau 
probabilistice.  

Dintre cele dou$ mari tehnici de e"antionare: probabilist$ (aleatoare) "i 
neprobabilist$ (nealeatoare), cel mai utilizat este procedeul probabilist, în cadrul 
c$ruia fiecare element din popula#ia de referin#$ are aceea"i "ans$ (probabilitate) de 
a figura în e"antion (Cojocaru, 2007b).  

Variantele e#antion!rii probabiliste sunt: simpl$ aleatoare/randomizat$ (sau prin 
tragere la sor#i); e"antionarea stratificat$ (popula#ia este împ$r#it$ în “straturi” "i 
pentru fiecare strat se realizeaz$ o e"antionare simplu randomizat$); e"antionarea 
multistadial$ (cluster; presupune o selec#ie indirect$ prin selec#ia grupurilor c$rora 
le apar#in subiec#ii). 

În cazul e#antion!rii non-probabilistice (tip de e"antionare folosit "i în situa#ia de 
fa#$), nu exist$ o cale de estimare a probabilit$#ii pe care o are un element de a fi 
inclus în e"antion, selec#ia persoanelor urmeaz$ o procedur$ întâmpl$toare sau 
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jurizat$. Persoanele selectate întrunesc o serie de calit$#i care le fac apte de a face 
parte din e"antion. 

Cea mai cunoscut$ schem$ de e"antionare neprobabilist$ este e#antionarea pe cote  
- mai concret spus, popula#ia total$ (de referin#$) este stratificat$ pe categorii de: 
vârst$, sex, categorie socio-profesional$, stare civil$, mediu de provenien#$ etc. 
Cunoscând structura popula#iei na#ionale, de la Institutul Na#ional de Statistic$, în 
e"antion va trebui s$ reg$sim propor#ional, toate categoriile popula#iei de referin#$. 

 

E!antionul în cercetarea calitativ# 

E"antionul în cercetarea calitativ! nu este reprezentativ statistic, dar respect$ 
cerin#ele unui e"antion reprezentativ calitativ. Criteriile de validare a rezultatelor "i 
informa#iilor culese sunt: coeren#a intern$, confirmarea extern$, completitudinea "i 
în#elegerea global$ a fenomenului studiat, precum "i satura#ia rezultatelor 
(Cojocaru, 2007a).  

Metoda de e"antionare folosit$ este cea bazat$ pe accesibilitate în ob"inerea 
informa"iilor, strategia e"antion$rii inten#ionate (Krueger, Casey, 2005: 239). 
Astfel se urm$re"te selectarea unui num$r de 6 indivizi, câte unul din fiecare 
categorie de interes "i intervievarea acestora, pe baza obiectivelor studiului.  

Selec#ia intervieva#ilor se va face în func#ie de: cet$#enia român$; vârsta cuprins$ 
între  20 - 64 de ani; func#ia ocupat$ de subiec#i: profesor, economist, jurnalist, 
jurist, psiholog. Pentru surprinderea modului în care este perceput$ tema lucr$rii de 
c$tre speciali"ti în anumite domenii (Cojocaru, 2005: 26). 

Variabilele urm$rite: reac#ia subiec#ilor la fenomenul crizei economice din 
România; descrierea optimismului românilor în perioada crizei aconomice; aspecte 
legate de modific$rile aduse de criza economic$ la nivel de bun$stare, loc de 
munc$, salariu. 

E"antionul în cercetarea cantitativ$ presupune urm$rirea a dou$ criterii de 
e"antionare: 
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Unul areolar (delimitarea spa#ial$): vizeaz$ investigarea unor sibiec#i din diverse 
zone geografice ale #$rii. 

Arie geografic$ Nr. Chest  

A1 Moldova  60 

A2 Muntenia 50 

A3 Transilvania  45 

A4 Bucure"ti 30 

A5 Dobrogea  15 

Total 200 

Tabel 6. E"antion areolar 

 
Pe cote conform variabilelor: sex, mediu de reziden#$ urban/rural (în func#ie de 
datele publicate de INS, sursa www.insse.ro): pentru a asigura reprezentativitatea 
rezultatelor prin respectarea caracteristicilor popula#iei ce urmeaz$ a fi investigate. 
E"antioanele pe cote au un num$r precis de indivizi din fiecare categorie de interes 
care trebuie chestiona#i. 

 

Sex % total Reziden#$ % total 

Masculin 48,7  Rural 44.9 

Feminin 51,3 Urban 55,1 

Total 100 Total 100 

Tabel 7 E"antion medii de reziden#$ "i sex 

 

Alte criterii de e"antionare: cet$#enia român$; vârsta cuprins$ între  20 - 64 de ani. 
Deoarece e"antionarea pe cote nu este o metoda probabilistic$, nu se poate calcula 
eroarea standard. De"i structura e"antionului poate fi construit$ astfel încât s$ 
reproduc$ popula#ia, nu este nici o garan#ie c$ e"antionul este reprezentativ. 
E"antionarea pe cote este mult mai economic$ (punctele de pornire fiind stabilite în 
func#ie de judecata cercet$torului, zonele mai pu#in accesibile sunt în general 
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evitate, prin urmare exist$ costuri mai mici de deplasare "i corespunz$tor un timp 
mai scurt). 

Perioada de culegere a datelor: Mai – Iunie 2010 

Analiza #i interpretarea datelor 

Principalele aspecte negative ale crizei economico-financiare 

Efectele crizei economico-financiare au avut un impact negativ, nu doar asupra 
situa#iei economice a întregii #$ri, a vie#ii profesionale "i familiale a subiec#ilor, cât 
mai ales asupra st$rii psihice a acestora.  

Dup$ cum se poate observa, majoritatea r$spunsurilor vizeaz$:  

- lipsa "i insuficien#a banilor, fondurilor, lichidit$#ilor; 

- blocajul, dezechilibrul economic, devalorizarea banilor; 

- sc$derea puterii de cump$rare "i a nivelului de trai; 

- reducerea veniturilor, salariilor, pensiilor; 

- cre"terea num$rului de "omeri, a ratei "omajului prin disponibiliz$ri "i 
concedieri; 

- lipsa locurilor de munc$ în general "i pentru tinerii absolven#i în special; 

- gestionarea proast$ a resurselor; 

- instabilitatea "i disputa politic$; 

- incertitudinea, panica "i teama sem$nat$ în rândul popula#iei. 

 

Percep"ia retrospectiv# asupra situa"iei financiare a familiei !i a situa"iei 
economice a "#rii 

Analiza r$spunsurilor indic$ faptul c$ majoritatea responden#ilor percep în mod 
difuz propria bun$stare în compara#ie cu situa#ia economic$ a #$ri, ambele 
influen#ate de efectele crizei economico-financiare.  

Efectele crizei sunt resim#ite mai pu#in intens la nivelul personal sau familial, în 
compara#ie cu modului de manifestare a acestora la nivelul întregii #$ri. 
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Aproximativ 96,5% dintre responden#i calific$ situa#ia economic$ drept mai 
proast! sau mult mai proast! comparativ anul trecut. 

 

 
 

În privin#a evalu$rii situa#iei financiare a familiei, 56,5% dintre responden#i  
apreciaz$ c$ aceasta s-a schimbat în sens negativ, 29% r$spund c$ a r$mas aceea"i, 
iar 14,5% (procent cumulat al r$spunsurilor mult mai bunp "i  mai bun!) apreciaz$ 
c$ odat$ cu trecerea timpului aceasta s-a îmbun$t$#it. A"adar este semnificativ mai 
redus$ propor#ia celor care declar$ c$ situa#ia financiar$ a familiei s-a deteriorat, 
comparativ cu r$spunsurile referitoare la situa#ia economic$ a #$rii. 

Starea de s$n$tate este perceput$ ca fiind stabil$ sau mai bun$ decât în trecut, 
indiferent de categoria de vârst$.  
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Majoritatea declar$ c$ situa#ia profesional$ este la fel sau chiar mai bun$, fa#$ de 
cea din 2008. Responden#ii care consider$ c$ situa#ia profesional$ este în declin, un 
procent de 7%, fac parte din categoria celor cu un venit mediu sub 500 RON. 

Dezam$gi#i de evolu#ia pie#ei muncii au un statut profesional vulnerabil, în 
condi#iile crizei economice: "omeri, casnici, zilieri, angaja#i cu studii superioare. 

56,5% din responden"i consider! c! situa"ia financiar! a familiei s!a deteriorat 
considerabil. %omerii, casnicii, cei f$r$ ocupa#ie, pensionarii, cadrele militare, 
precum "i func#ionarii în administra#ie, consider$ situa#ia c$ situa#ia actual$ s-a 
deteriorat.  

Sentimentul deprecierii situa#iei financiare a familiei se resimte la cei cuprin"i în 
categoria de varst$ 51-64 ani, cu un procent de 78% (cumul al r$spunsurilor mult 
mai proast! "i mai proast!, de), majoritatea pensionari, sau afla#i în incapacitatea 
de a desf$"ura o activitate lucrativ$, în cazul în care condi#iile actuale de pe pia#a 
muncii le-ar permite.  

De asemenea nemul#umi#i de situa#ia financiar$ actual$ a familiei sunt "i cei cu 
venituri mici. Un procent cumulat de 83% din categoria celor cu venituri sub 500 
RON consider$ c$ situa#ia financiar$ a familiei este mult mai proast$ sau mai 
proast$ decât acum doi ani, opinie ce se p$streaz$ "i în rândul celor cu venituri 
medii spre mari. 

Sentimentul c$ o duc mai bine, în prezent, îl întâlnim la cei mai tineri, 18-30 ani 
(58%), respectiv adul#i, 31-40 ani (54%), la cei cu venituri foarte mari (peste 3001 
RON), dar "i la angaja#ii cu studii superioare sau cei ce ocup$ func#ii de conducere. 
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Opinii referitoare la m#sura Guvernului de a sc#dea veniturile 

Dac$ vorbim de situa#ia actual$ este oportun s$ men#ion$m "i opiniile celor 
intervieva#i, în cadrul cercet$rii calitative, cu privire la m$surile luate de Guvern, ca 
m$suri de austeritate sau strategii de dep$"ire a crizei economice. 

Responden#ii intervieva#i au fost ale"i în func#ie de ocupa#ia pe care o au, astfel 
încât s$ de#in$ informa#ii relevante referitoare la efectele crizei economice în #ara 
noastr$. Trebuie s$ #inem cont de faptul c$ r$spunsul fiec$rui subiect cuprinde dou$ 
perpective: aceea a unei persoane afectate sau nu de criza economic$, dar "i puctul 
de vedere al specialistului într-un anumit domeniu.  

P$rerile acestora difer$, dar nu semnificativ, singura care face not$ disonant$ este 
opinia psihologului, care sus#in c$ m$surile Guvernului, nu sunt de condamnat, 
sunt m$suri necesare în perioade de austeritate, m$suri ce nu au fost aplicate numai 
în #ara noastr$. Pentru ca spre finalul declara#ii s$ vin$ "i completarea: „atât timp 
cât sunt aplicate a"a cum trebuie "i în func#ie de criterii bine stabilite”. 
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Astfel majoritatea r$spunsurilor se concentreaz$ în jurul: lipsei de perspective în 
luarea deciziilor (a guvernan#ilor), faptului c$ aceste m$suri ne afecteaz$ pe to#i, 

Nu avem o perspectiv# asupra duratei acestei situa"ii. Viitorul este 
incert. (Analist economic, 48 ani, masculin) 

Sc$derea veniturilor ne afecteaz$ pe to#i, chiar dac$ nu în aceea"i m$sur$. 
(Profesor, 54 ani, feminin) 

Consider c$ indiferent de categotria social$ din care un om face parte, o 
astfel de m$sur$ este capabil$ s$-l dezameze. Omul î!i croie!te un stil de 
via"# pe m#sura venitului s#u. Dac$ pentru un român cu salariul minim 
frustrarea vine atunci când nu-"i mai poate permite s$ m$nânce pate de 
ficat sau parizer, pentru un român care câ"tig$ peste salariul mediu este în 
aceea"i m$sur$ de frustrant s$ nu-"i mai permit$ s$ c$l$toreasc$ în afara 
#$rii. Astfel, 50 de lei în minus pot aduce tot atâta frustrare cât poate 
aduce t$ierea cu câteva mii de lei a unui salariu cu patru sau cinci zerouri. 
(Redactor, 24 ani, feminin) 
Eu nu cred c$ exist$ oameni care nu pierd nimic într-o criz$. Unii pierd 
mai mult, al"ii mai pu"in. Când treci de la risip$ la cump$tare n-ai cum s$ 
nu pierzi ceva. (Jurnalist, 38 ani, masculin) 
Mult$ lume nu în#elege îns$ c$ m$sura guvernului, de a sc$dea veniturile, 
nu este de condamnat, este o m$sur$ necesar$ în perioad$ de austeritate, 
atât timp cât e aplicat$ a"a cum trebuie "i în func#ie de criterii bine 
stabilite. În ceea ce prive"te clasa politic$, m$ duce cu gândul la ac#iunea 
din „Ferma animalelor” a lui George Orwell: Toate animalele sunt egale, 
doar c$ unele animale sunt mai egale decât altele. (Psiholog, 30 ani, 
feminin) 

M$sura guvernului, de a sc$dea veniturile, are un efect mai consistent 
asupra st#rii  de spirit a celor afla"i în categoriile cu venit sc#zut ... 
avem ni"te guvernan#i ce nu se sfiesc s$ loveasc$ în cei mai neajutora#i 
(pensionari, "omeri). (Jurist, 34 ani, masculin) 
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dar nu în egal$ m$sur$, c$ se bazeaz$ în mod special pe „s$r$cirea celor s$raci” 
(pensionari "i "omeri) "i pe m$rirea decalajului dintre clasele sociale.  

 

PESTE 95% dintre responden#i consider$ c$ situa#ia economic$ "i a pie#ei muncii 
din românia s!a deteriorat în 2010.  

Percep#ia deterior$rii situa#iei economice "i a pie#ei muncii la nivel na#ional 
dep$"e"te 95% din totalul popula#iei studiate. Simultan, propor#ia celor care 
apreciaz$ c$ situa#ia este neschimbat$ fa#$ de acum doi ani se apropie de 4% ! ca 
urmare, segmentul popula#iei care au resim#it un progres este foarte mic.  

Starea general$ a economiei "i a pie#ei muncii î"i face sim#it$ efectele asupra 
situa#iei financiare a familiilor, care este apreciat$, de 56,5% dintre responden#i, c$ 
s!a înr$ut$#it mult "i foarte mult în ultimul an. 

 

 
 

Viitorul sun# mai optimist... în ceea ce prive!te evolu"ia situa"iei 
profesionale !i a st#rii de s#n#tate 

Românii manifest$ un optimism prudent pentru evolu#ia situa#iei profesionale "i a 
st$rii de s$n$tate, dar cu un grad mai mare de incertitudine în ceea ce prive"te 
situa#ia financiar$ familial$. Putem spune c$ viitorul este incert, neavând solu#ii 
plauzibile de dep$"ire a dificult$#ilor financiare, ap$rute odat$ cu  recesiunea.  
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Ca "i în cazul percep#iilor retrospective, cea mai mare parte a popula#iei apreciaz$ 
preponderent negativ perspectivele de evolu#ie a pie#ei muncii "i economiei în 
urm$toarele trei luni. 

 
 

Aproximativ 40% din cei cu un venit situat între 1501-2000 RON, precum "i 
pensionarii, "omerii, casnicii, func#ionarii în administra#ie sau cadrele militare, 
consider$ c$ situa#ia financiar$ a familiei se va deteriora.  

Mai optimi"ti sunt cei cu venituri ridicate, 12% din angaja#ii cu studii superioare, 
precum "i 17% dintre studen#i. 

Cel mai evident este decalajul dintre percep#ia prospectiv$ a situa#iei economice a 
#$rii "i situa#ia financiar$ a familiei. Între situa"ia economic! a "!rii "i situa"ia 
financiar! a familiei diferen#a de optimism (dintre cei ce au r$spuns c$ situa"ia 
economic! a "!rii respectiv situa"ia financiar! a familiei va fi mult mai bun! în 
urm$toarele 3 luni) este de 7%, semnificând c$ ace"tia consider$ c$ le va merge 
mai bine pe plan economic familial, chiar dac$ #ara se alf$ în continuare în 
recesiune.  

Dac$ aprecierile retrospective sunt negative în privin#a evolu#iei economiei "i a 
pie#ei muncii, anticipa#iile sunt mai optimiste iar pesimismul este în regres, a"a 
cum se poate observa din figura 7, manifestând o tendin#$ de îmbun$t$#ire 
comparativ cu situa#ia de acum doi ani. 

Dac$ în prezent condi#iile de pe pia#a muncii sunt mult mai proaste, în compara#ie 
cu anii 2008, 2009, prospectiv acestea par a se îmbun$t$#i, sau r$mâne constante, 
conform celor spuse de responden#i.   
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Optimismul, privind situa#ia financiar$ a familiei, apare mai mult printre 
responden#ii din mediu urban, 16,5%. În rest atât responden#ii din mediul urban cât 
"i cei din mediu rural consider$ c$ aceasta va ramâne stabil$, 49% urban, respectiv 
48% rural. 

 

 
 

Situa#ia viitoare a pie"ei muncii este în declin indiferent de ocupa#ia, venituri "i 
mediul de provenien#$ al responden#ilor (cei din rural manifest$ un pesimism mai 
ridicat comparativ cu cei din mediul urban). Indiferent de vârsta angaja#ilor cu 
studii superioare inclu"i în e"antion, pesimismul este ridicat (74%, procent ce 
reprezint$ cumului r$spunsurilor mult mai rea "i mai rea), procent ce se 
accentueaz$ în rândul somerilor (82%), al casnicilor, dar "i al pensionarilor.  Doar 
un procent sc$zut din categoria angaja#ilor cu studii superioare (8%) "i a studen#ilor 
(7,5%), manifest$ un oarecare optimism. Peste 80% (procent cumulat al 
r$spunsurilor mult mai rea "i mai rea) din responden#ii din Transilvania, Moldova 
"i Dobrogea, sunt pesimi"ti în privin#a evolu#iei pie#ei muncii.  

Cei cu venituri foarte mari, de peste 5001 RON, consider$ c$ situa"ia profesional! 
va fi mai bun$, iar cei ce se încadreaz$ în categoriile de venit imediat inferioare 
(4001-4500 RON, 4501-5001 RON) consider$ c$ va r$mâne la fel.  

Mai optimi"ti sunt studen#ii (aprox. 25%), managerii (aprox. 22%) precum "i cei ce 
lucreaz$ în servicii "i comer#. Cei din armata, pensionarii, angaja#ii cu studii 
superioare "i managerii consider$ ca situa#ia va ramâne la fel sau se va înr$ut$#i. 

Starea de s!n!tate va fi mai rea "i mult mai rea pentru cei cu venituri mici si medii 
"i mai bun$ pentru cei cu venituri mari "i foarte mari (peste 3001 RON).  
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Cei cu venituri mari peste 3001 RON sunt destul sau foarte mul#umi#i de via"a pe 
care o duc în prezent, iar cei cu venituri mici "i medii destul de nemultumi#i, 
men#ionând c$ situa#ialor personal$ "i familial$ este în regres,  în compara#ie cu cea 
de acum 2 ani. 

Anticipa"iile privind evolu"ia economiei !i a pie"ei muncii înregistreaz# 
un trend negativ  

În mediul urban se acumuleaz$ un sentiment negativ, mai accentuat în privin#a 
perspectivei situa#iei financiare a #$rii 79% (cumulul r$sunsurilor mult mai proast$, 
mai proast!), decât în mediul rural. Doar responden#ii din Muntenia manifest$, cu 
un procent mic de 10% optimism pentru situa#ia economic$ a #$rii (mai bun!), 
respectiv 16% optimism pentru situa#ia financiar$ a familiei (mai bun!). 
 

 
 

Anticipa#iile privind situa#ia pie#ei muncii, din România, sunt negative indiferent 
de venit, mediu sau categoria ocupa#ional$, din care provine respondentul. G$sirea 
unui loc de munc$ în condi#iile actuale fiind din ce în ce mai dificil$. 

 

Mai pesimi"ti, în ceea 
ce prive"te 
angajabilitatea, sunt 
cei din mediul urban, 
persoanele de sex 
feminin, dar se 
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remarc$ "i o rat$ ridicat$ de pesimism printre cei tineri (18-30 de ani). 

Responden#ii ce se încadreaz$ în categoria de vârst$ 41-50 ani sunt cei mai 
pesimi"ti, 71% dintre ace"tia considerând c$ va fi aproape imposibil s$ g$se"ti un 
loc de munc$ în perioada imediat urm$toare, de asemenea lipsesc total aprecierile 
pozitive.  

Acest lucru se poate datora "i faptului c$ majoritatea responden#ilor din aceast$ 
categorie de vârst$ (41-50 ani) sunt de sex feminin, spre deosebire de celelalte 
categorii unde distribu#ia feminin - masculin este relativ egal$, femeile 
demonstrând pe tot parcursul cercet$rii c$ sunt mai negativiste "i mai pesimiste.  

Faptul c$ în grupa de vârst$ 51-64 de ani (majoritatea pensionari) propor#ia celor 
care apreciaz$ c$ pia#a muncii s!a deteriorat, este apropiat$ de cea înregistrat$ în 
celelalte categorii de vârst$, constituie un indiciu puternic al con"tientiz$rii st$rii 
generale a economico-sociale, stare care nu r$mâne f$r$ ecou în plan individual. 
Per total cei mai optimi"ti, în vederea g$sirii unui loc de munc$, sunt cei cu studii 
superioare. 

Pesimism mai accentuat în rândul femeilor 

Pân$ în momentul de fa#$ am tras concluzii despre optimism "i pesimism, 
anticipativ "i retrospectiv, pe baza unor aspecte din via#$, în cele ce urmeaz$ 
subiec#ii sunt ruga#i s$ identifice unde se plaseaz$ pe scala optimismului "i a 
gândirii pozitive. 

Dup$ cum se poate observa din figurii 10, 62% dintre subiec#i se declar$ destul de 
pesimi"ti "i doar 27% optimi"ti.  

Majoritatea celor ce se 
consider$ sceptici în ceea 
ce prive"te viitorul sunt 
în special cei din mediul 
rural. De asemenea se 
poate distinge un 
pesimism generalizat în 
rândul femeilor cu vârsta 
cuprins$ între 45-50 de 
ani (cumul, de 78%).  

Totodat$ func#ionarii în 
administra#ie (cumul al 
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r$spunsurilor destul de pesimist, foarte pesimist de 81%), 83% din pensionarii, 
urma#i de casnici, "omeri "i elevi sau studen#i se consider$ destul de pesimi#ti sau 
foarte pesimi#ti în ceea ce prive"te situa#ia lor prezent$. 

Din cele 27 pp ale optimi"tilor, majoritate sunt b$rba#i, sau persoane cu venituri 
mari (peste 4001 RON). 

Gândul la efectele crizei 
economice induc 
preponderent o stare de 
spirit negativ$, în rândul 
subiec#ilor din mediul 
urban "i cum am 
men#ionat mai sus, în 
mod special în rândul 
femeilor (77,5%). 

Gândirea preponderent 
negativist$ "i pesimist$ se 
poate datora dezorient$rii 

indivizilor, lipsei perspectivelor, lipsei locurilor de munc$, precum "i instabilit$#ii 
politice "i economice.   

Este o atitudine ce se manifest$ în mod special prin frica de ceea ce se poate 
întâmpla în viitor, dar "i apari#ia sentimentelor de nelini"te "i nesiguran#$. 

Atunci când se declar# pesimi!ti în privin"a viitorului românii se 
raporteaz# la situa"ia na"ional#  

Atunci când se declar$ pesimi"ti în privin#a viitorului, românii iau în considerare 
preponderent situa#ia na#ional$, ce are repercursiuni asupra situa#iei lor personale: 

 

Românii se uit$ în primul rând la situa#ia na#ional$, dup$ care raporteaz$ 
"i situa#ia lor la ea. R$u raportat la r$u n-are cum sa dea optimism, în 
niciun caz. (Jurnalist, 38 ani, masculin) 

Se raporteaza "i la una "i la alta, este o stare de spirit molipsitoare 
datorit$ neputin#ei de a schimba ceva la nivel na#ional. (Profesor, 54 ani, 
feminin). 
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Atât timp cât condi#iile economice "i financiare înregistreaz$ un trend negativ, le 
sunt reduse veniturile "i m$rite cheltuielile, majoritatea românilor nu pot avea o 
atitudine pozitiv$ fa#$ de via#$. 

 

 

Familial$ "i personal$, mai apoi na#ional$. Fiecare om poart$ povara 
cheltuielilor de între#inere a casei, a p$rin#ilor pe care nu-i mai poate ajuta, 
a copilului, în final a unei familiei care depinde de salariul diminuat cu 
25%. România este, actualmente, o #ar$ de oameni destul de tri"ti, agita#i. 
(Psiholog, 30 ani, feminin) 

E drept c$ oamenii sunt capabili de empatie, îns$ subiectivitatea le este 
mai la îndemân$ decât orice. Astfel c$, atunci când unei persoane îi merge 
bine: profesional "i personal, imaginea ei despre lume devine subiectiv#. 
De aceea, românii care "i-au cump$rat un Ferrari, nu-"i pot imagina c$ în 
acest timp c$ un copil plânge de foame în aceea"i #ar$, b$tut de p$rin#i 
pentru c$ nu le-a adus suficien#i bani pentru #ig$ri "i alcool.  

În concluzie, pesimismul referitor la viitor cred c$ vine din simpla 
observa#ie a faptului c$ în ciuda eforturilor suplimentare depuse, nu ne 
mai putem permite nici m$car ceea ce ne permiteam în urm$ cu un an, 
dar$mite cu doi ani înainte. (Redactor, 24 ani, feminin)

Sunt unii care devin optimi"ti dac$, cei din grupul cu care se identific#, 
înregistreaz$ o îmbun$t$#ire a situa#iei personale, chiar dac$ ei în"i"i nu 
tr$iesc aceea"i experien#$, dar sper$ c$ "i ei vor ajunge acolo.  

Dincolo de toate sofistic$riile psiho-sociale, pesimismul sau optimismul 
este influen#at în primul rând de situa#ia personal$, dar care nu poate 
face abstrac#ie de ceea ce se întâmpl$ în exterior.  

Dar dac$ indivizii nu au puterea (fizic$, financiar$, psihic$) de a-"i 
schimba propria situa#ie, dac$ sunt mul#i în aceast$ situa#ie, este destul 
de limpede c$ nici situa#ia na#ional$ nu are un rol pozitiv. %i dac$ cele 
dou$ situa#ii coincid în termenii lor negativi, de unde optimism? (Analist 
economic, 48 ani, masculin)
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Singura solu#ie, pe care responden#ii la interviuri o v$d, este aceea de a încerca s$ 
ne schimb$m  propria situa#ie, far$ s$ a"tept$m ajutor de la guvernan#i. 

Compara"ii  între mul"umire – optimism – fericire  

Din fig.12, 13, 14 se poate observa diferen#a de abordare a conceptelor de fericirire, 
mul#umire "i optimism, în via#a de zi cu zi a responden#ilor. 

Se declar$ ferici#i: peste 93% 
(procent cumulat al r$spunsurilor 
destul de fericit "i foarte fericit) din 
cei cu venituri mari "i foarte mari; 
responden#ii din Moldova (care se 
afl$ totodat$ printre printre cei mai 
pesimi"ti responden#i), Bucure"ti; 
67,7% dintre cei din rural cu un de 
(al r$spunsurilor destul de fericit "i 
foarte fericit). 

 

 

Din categoria celor ce se declar$ 
destul de neferici#i fac parte 
v$duvii, dar "i o parte din tinerii "i 
adul#ii, cu vârste cuprinse între 25 
"i 40 de ani.  

Majoritatea celor cuprin"i în 
aceast$ categorie de vârst$ sunt în 
c$utarea unui scop în via#$, a unui 
loc de munc$ stabil sau mai bine 

pl$tit, î"i doresc întemeierea unei familii, precum "i o via#$ decent$.  

 

În ceea ce prive"te aspectele cotidiene, se consider$ mul#umi#i, cei cu vârsta 
cuprins$ între 51-64 de ani, categorie din care fac parte oamenii care au deja o 
familie, o cas$ "i nu au a"tept$ri mai mari decât ceea ce î"i pot permite. 57% din cei 
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c$s$tori#i, precum "i 52% din reponden#ii din mediul urban sunt mul#umi#i de via#a 
pe care o duc. 

Dac$ ne raport$m la categoria de venit (a se vedea figura 15), sunt mul#umi#i 
preponderent cei cu venituri peste 3500 RON, dar "i un procent semnificativ dintre 
responden#ii cu venituri foarte mici, sub 500 RON. 

 

 
Pesimi"ti se declar$ majoritatea responden#ilor, indiferent de categoria de vârst$, 
dar mai ales cei cu venituri mici "i medii.  

Optimismul se înregistrez$ mai ales în rândul persoanelor de sex masculin (cumul 
foarte optimist, destul de optimist, de 42%), dar "i în rândul gopod$riilor din mediu 
urban (38% optimism în mediul urban comparativ cu 23% optimism în mediul 
rural). 

 

Pe categorii de venit, a"a cum era de 
a"teptat, se declar$ optimi"ti în mod 
special cei cu venituri peste medie, 
iar cei mai pesimi"ti sunt 
responden#ii cu venituri reduse. 
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Mai optimi"ti sunt responden#ii din Bucure"ti, Muntenia, urma#i de cei din 
Transilvania, Dobrogea "i pe ultimul loc cei din Moldova (cei care sus#in c$ duc un 
trai decent, sau c$rora venitul le ajunge doar pentru strictul necesar). 

Când se vor îmbun#t#"i lucrurile? 

Criza continu$, iar situa#ia se va înr$ut$#i spre finalul anului 2010, pare s$ fie 
declara#ia la unison a responden#ilor. Tocmai un atfel de r$spuns ne poate indica 
nivelul de pesimism al popula#iei anchetate.  

Cei mai pesimi"ti continu$ s$ fie persoanele cu vârsta cuprins$ între 41-50 de ani "i 
51-64 de ani (în cadrul acestor categorii nu am înregistrat nici un r$spuns pozitiv de 
genul ce a fost mai r!u a trecut), responden#ii din Transilvania (91%), urma#i de 
cei din Moldova (88%), precum "i 90% dintre femei, comparativ cu 76% dintre 
b$rba#i. 
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Percep#ia românilor asupra crizei se agraveaz$, dac$ este s$ analiz$m num$rul celor 
care cred c$ vom dep$"i impasul economic într-un an, 10%. 

 

 
Peste 55% dintre responden#i cred c$ situa#ia economic$ dificil$ în care se afl$ #ara 
va dura de la 2 la 4 ani. Iar 30% din persoanele chestonate sunt ma pesimiste "i 
afirm$ c$ perioada de timp poate dep$"i 5 ani. 

 

Românii se declar# nemul"umi"i de activitatea Guvernului !i de starea 
actual# a economiei 

Românii nu sunt deloc multumi#i de activitatea Guvernului, 72% dintre responden#i 
se declar$ foarte nemul"umi"i, 16,5% destul de nemul"umi"i "i doar 2,5% foarte 
mul"umi"i. 
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Pe locul doi în rândul nemul#umirilor se afl$ situa#ia economic$ a #$rii, cu un 
procent de 49,5% al r$spunsurilor foarte nemul"umi"i "i 41% destul de nemul"umi"i. 

 
De asemenea constat$m c$ num$rul celor care se declar$ mul#umi#i de 
înv$#$mântul românesc "i de sistemul de s$n$tate este unul destul de mic, doar 
12,5%, respectiv 4,5%. 

În contextul crize economice românii tind s# se autoeticheteze ca s#raci 

Un indicator subiectiv al propriei situa#ii financiare o constituie o scal$ de la 1 la 
10, unde 1 înseamn$ foarte s!rac, iar 10 înseamn$ foarte bogat. Am cerut 
responden#ilor s$ plaseze pe aceast$ scal$ situa#ia financiar$ a propriei persoane, "i 
apoi s$ analizeze din acea"i perspectiv$ situa#ia României în raport cu celelalte #$ri 
europene. 

Dup$ cum arat$ fig. 20 aproape jum$tate din popula#ia cuprins$ în e"antion "i-a 
plasat situa#ia financiar$ pe pozi#ia medie (media notelor fiind de 4,83). 

 

În orice societate, unii oameni se consider$ boga#i, al#ii se consider$ s$raci. 
Având în vedere numerotarea de la 1 la 10 dvs. unde v$ situa#i? 

Media notelor 

4,83 
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Din evaluarea subiectiv$ a propriei situa#ii financiare (Cojocaru, 2008; Cojocaru, 
2009), realizate de fiecare respondent în parte, reiese c$ majoritatea se plaseaz$ în 
partea ce centru-stânga a scalei, "i anume se consider$ mai mult s$raci decât boga#i. 

 
 

Motivul pentru care se plaseaz$ în jurul notelor 3-6 îl putem descrie ca: 
similitudinea dintre notarea pe scala 1–10 "i notele utilizate în sistemul "colar, nota 
5 marcheaz$ situa#ia de minim$ acceptabilitate, de mediocritate, de 
promovarbilitate. Notele de 4–5 reprezint$ un prag psihologic al s$r$ciei (Voicu, 
2006: 103).  

Cu toate c$ în e"antion am cuprins "i persoane cu venituri peste medie, mari "i 
foarte mari, acestea se percep ca apar#inând categoriei de mijloc, oferindu-"i note 
de la 4 la 6 (a se vedea figura 21). 
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Dintre cei care î"i acord$ notele cele mai mici identific$m în mod special 
persoanele de sex feminin.  

Diferen#ele de notare dintre rural "i urban sunt de un punct pe scal$, repectiv 
persoanele din mediul rural se încadreaz$ în notele 3, 4, 5 iar cele din urban în 4, 5, 
6. Din fig. 22 se observ$ c$ cei mai s$raci se percep responden#ii din zona 
Moldovei. 

 

 
 

Întreba#i fiind de ce unii români tind s$ se subevalueze, de"i au un venit care s$ le 
permit$ un trai decent în raport cu restul popula#iei, persoanele intervievate, în 
cadrul cercet$rii calitative, au r$spuns: 

 

 

Vor s$ pozeze în neajutora#i ca s$ nu fie subiect de invidie; nu au o 
referin#$ relativ fix$ a ceea ce înseamn$ s$rac; vor s$ „primeasc$” "i mai 
mult dac$ inspir$ mil$; sau au a"tept$ri mult mai mari în raport cu 
mijloacele? (Analist economic, 48 ani, masculin) 

Altruismul sau tendin#a de exagerare. (Jurist, 34 ani, masculin) 

Lipsa banilor sau sc$derea veniturilor îi determin$ pe cei mai mul#i dintre 
noi s$ aib$ perpective catastrofale. (Psiholog, 30 ani, feminin) 
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Majoritatea r$spunsurilor se concentreaz$ în jurul caracteristicilor mentalit$#ii 
române"ti "i anume: de a nu ie"i din tipar, de a fi asemeni celorla#i, de a inspira 
mil$ "i compasiune, a"tept$ri mult prea mari în raport cu posibilit$#ile.  

Într-un interviu acordat ziarului Adev!rul, Aurora Liiceanu, (sursa: 
www.adevarul.ro), caracterizeaz$ românii ca având alergie la ideea de diferen#$. 
Egalitarismul i-a marcat "i de aceea nu suport$ ca cineva s$ fie diferit, dac$ se 
consider$ normali - toat$ lumea trebuie s$ fie ca ei. Negativismul "i individualismul 
îi caracterizeaz$ pe români "i oscileaz$ între victimizare "i învinuirea celorla#i.  

Dac$ ne referim la compara"ia României cu alte "!ri europene (pe acela"i tip de 
scal$), lucrurile sunt tratate mult mai drastic (fig. 23). 

Traiul decent "i bog$#ia sunt lucruri relative. Depinde de fiecare cum î"i 
define"te no#iunile de decent "i bogat. Dac$ decent înseamn$ s$ conduci 
un Logan "i bogat s$ ai o flota de Bugatti Veyron, atunci decentul e s$rac 
în compara#ie cu bogatul. (Jurnalist, 38 ani, masculin)

Într-adev$r, la orice sondaj de opinie, indiferent c$ respondentul câ"tig$ 
un salariu mediu pe economie sau peste medie, tendin#a lui este s$ se 
declare s$rac, la limita subzisten#ei.  

Motivul: lista mare a lucrurilor pe care nu "i le permite, dar "i obi"nuin#a 
de a se cataloga astfel pentru ca statul sau cei din jur s$-l comp$timeasc$, 
s$-l ajute. 

Românul are obiceiul de a se uita peste gard "i a se compara cu vecinul. 
El vrea s$ fie "i mai bogat decât cei din jur pentru a fi respectat.  

A"a se explic$ "i num$rul mare de pensionari pe caz de boal$ sau a 
celorlalte categorii defavorizate care primesc bani de la stat lunar. Din 
dorin#a de a primi asisten#$ social$, românul se declar$ s$rac lipit, dar nu 
renun#$ la mentalitatea de a achizi#iona lucruri "i obiecte de firm$, de a-"i 
tapeta casa cu plasme sau de a-"i pune termopane. Pentru el, acestea sunt 
lucruri esen#iale, la fel ca "i hrana, întrucât îi confirm$ un statut social la 
care tânje"te "i c$ruia îi acord$ o importan#$ deosebit$. (Redactor, 24 ani, 
feminin) 
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Nota medie dat$ #$rii noastre, în contextul crizei economice, comparativ cu alte 
#$ri, este de aproximativ 2,6, extrem de mic$ – la limita s$r$ciei. 

 

Având în vedere numerotarea de la 1 la 10 dvs. cum a#i caracteriza România, în 
contextul crizei economice, în raport cu celelalte #$ri europene? 

Media notelor 

2,59 

 

Notele cele mai mici (1 "i 2)  sunt acordate, în general, de persoanele peste 40 ani 
"i nici o persoan$ din e"antionul anchetei nu a acordat României nota 10. 

Revenind la studiul lui Voicu (2006 : 103) exist$ trei valori utilizate de c$tre cei ce 
se definesc drept s$raci (1, 2 "i 3) "i alte cinci (6, 7, 8, 9 "i 10) pentru cei care se 
consider$ boga#i. Punctul de inflexiune (separare între s$r$cie "i bog$#ie) este dat 
de categoriile 4 "i 5. 

A"a cum men#ioneaz$ Macarie (2009 : 61) profilul s$r$ciei variaz$ în func#ie de 
perspectivele individuale "i colective. Lipsa de perspectiv! cronicizaz! s!r!cia, 
genereaz! atitudini de demoralizare, abandon, sc!derea aspira"iilor.  
Acea"i perpectiv$ o au "i responden#ii la interviuri, care consider$ c$ România se 
afl$ la început de recesiune în timp ce alte #$ri încep s$ se redreseze, "i totul pe 
fondul proastei gestion$ri a resurselor, a indiferen#ei celor ce conduc #ara "i a lipsei 
de speran#$. 
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Grija pentru viitor !i nemul"umiri referitoare la venituri  

Aproximativ 69% din responden#i consider$ c$ veniturile pe care le ob#in nu îi 
mul#umesc. Dintre ace"tia majoritatea sunt muncitorii califica#i, func#ionari în 
administra#ie (cei c$rora li s-au aplicat m$surile de reducere a salariilor cu 25%), 
cadrele militare (c$rora pe lâng$ sc$derile salariale, li s-au redus soldele "i 
aloca#iile pentru hran$), pensionarii, casnicii "i elevii sau studen#ii, dar "i 
majoritatea persoanelor din mediul rural.  

Cei care sunt de acord cu afirma#ia c$ veniturile sunt mul"umitoare ocup$ func#ii de 
conducere, manager, patron, sau sunt angaja#i cu studii superioare, cu salarii peste 
3500 RON. 

Evident mai proast$ pentru c$ este prost organizat$ "i prost condus$. 
(Analist economic, 48 ani, masculin) 

Acum ne love"te pe noi criza, suntem în depresiune economic$ pe când 
#$rile din vest încep s$ se redreseze. (Profesor, 54 ani, feminin) 

Dezordine "i lips$ de unitate. România nu este un tot, ci un puzzle care 
se contureaz$ din can-can-uri, blazare, indiferen#$, temeri "i anxietate, 
invidie "i jocuri de culise. În timp ce alte "!ri încep s! o ia în sus pe 
toboganul economic, România prefer! s! se zgâie la furnicile din nisip. 
(Redactor, 24 ani, feminin) 
Avem "i bune "i rele. Partea bun$ e c$ România e o #ar$ în construc#ie. 
Iar asta înseamn$ din start un viitor. Viitorul îns$ presupune "i ni"te 
reguli pe care noi nu vrem nici s$ le stabilim "i, cu atât mai pu#in, s$ le 
respect$m în egal$ m$sur$. E "i-o chestiune care #ine de educa#ie "i am 
sentimentul c$, de fapt, pân$ n-o s$ rezolv$m partea cu educa#ia n-o sa 
rezolv$m nimic. (Jurnalist, 38 ani, masculin) 

F!r! speran"!. Este o perioad$ grea, din toate punctele de vedere 
(politic, economic, social).  Se fac reduceri de salarii, restructur$ri, 
pensionarii traverseaz$ o perioad$ grea din via#a lor, angaja#ii 
companiilor private la fel. Sunt anun"ate noi proteste sociale în fiecare 
zi. (Jurist, 34 ani, masculin)
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Grija pentru viitor este manifestat$ în mod special de c$tre tineri (fiind în mare 
parte "omerii, casnicii, sau studen#i) "i de cei trecu#i de 51 ani, sau pensionari. 

Nemul#umi#i de condi#iile de via#$ sunt cei din mediul rural, tinerii (cu alte 
perspective de viitor), dar "i cei trecu#i de 51 de ani. 

 

Temerile românilor sunt raportate la cre!terea pre"urilor concomitent 
cu sc#derea veniturilor 

O grij$ real$ pentru cre"terea pre#urilor manifest$ preponderent pensionarii, 
"omerii, cadrele militare, lucr$torii în comer#, precum "i pe func#ionarii în 
administra#ie. Dac$ ne raport$m la regiuni, responden#ii din Moldova (cu un cumul 
al r$spunsurilor mult "i foarte mult de 90%) "i cei mediul rural (procent de 85%, la 
nivel na#ional) sunt îngrijora#i de perspectiva cre"terii pre#urilor. 

De sc$derea veniturilor sunt preocupa#i: func#ionarii, cadrele militare, pensionarii "i 
"omerii, tocmai acele categorii vizate în mod direct de m$surile guvernamentale.  



SOCIAL RESEARCH REPORTS 
Vol. 13/2010 

 

 

 

!

59

 
Conform figurii 26 în perioada urm$toare, majoritatea celor cuprin"i în e"antion, se 
tem de impozite, "omaj, incapacitatea de a pl$ti facturile, conflicte sociale "i lipsa 
de securitate personal$.  

Temerile referitoare la intrarea sau prelungirea perioadei de "omaj sunt manifestate 
de persoanele ce sunt în prezent "omere (procent cumulat, mult "i foarte mult, de 
99%), casnici (cumul de 99%), studen#i (cumul de 80%) "i func#ionari în 
administra#ie (cumul de 54%). 

Indiferent de regiunea "i mediul de provenien#$ marea majoritatea a subiec#ilor 
percep "omajul drept una dintre cele mai mari amenin#$ri. Acest lucru se datoreaz$ 
tocmai faptului c$ salariul, lunar, este singura surs$ de venit constant$ ce acoper$ 
majoritatea cheltuielilor de între#inere "i hran$. Având în vedere pesimismul 
referitor la pia#a muncii, era de a"teptat ca temerile românilor în ceea ce prive"te 
probabilitatea de a ajunge "omeri s$ creasc$. 

De amplificarea "omajului nu se tem doar categoriile de popula#ie ce nu au nici un 
venit, sau cei cu venituri foarte mici, ci "i responden#ii cu venituri medii spre mari. 
De asemenea din num$rul de "omeri cuprin"i în e"antion, 84% consider$ c$ situa#ia 
se va înr$ut$#i. 

De pierderea locului de munc$ se tem în mod special func#ionarii în administra#ie, 
dar "i angaja#ii cu studii superioare. Majoritatea responden#ilor care s-au încadrat în 
categorii de venit de peste 3101 RON, se tem de sc$derea veniturilor. 
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Conflictele sociale reprezint$ un motiv de îngrijorare pentru "omeri, pensionari, 
func#ionari în administra#ie, majoritatea participând "i la mar"urile de protestele din 
ultimul timp. 

Incapacitatea de a pl$ti facturile îi preocup$ pe responden#ii din Modova, 
Transilvania "i Dobrogea; muncitorii califica#i "i necalifica#i, pensionari, "omeri, 
dar "i pe cei din mediul militar, c$rora li se aplic$ reducerea cu 25% a salariilor, 
soldelor "i a aloca#iilor pentru hran$. Preocup$rile responden#ilor la interviuri se 
încadreaz$ în acela"i tipar, preponderent negativ. Incapacitatea de a pl$ti ratele la 
banc$ reprezit$ o preocupare pentru profesori, colapsul economic "i financiar 
precum "i dificultatea de a pl$ti facturile la între#inere (mai ales în iarna lui 2010). 
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Alte preocup$ri sunt cele referitoare la incapacitatea indivizilor de a se adapta 
schimb$rilor economice, atât pe plan social, familial, fizic dar mai ales psihic. 
Instabilitatea economic$ prelungit$, având capacitatea de a modifica starea de spirit 
a oamenilor. 

 

Sunt oameni care se adapateaz# mai greu unor schimb#ri rapide. Pentru 
ei Europa întreag$ nu e o solu#ie, pentru c$ ei a!teapta un serviciu, un 
salariu. Pentru ei România nu mai pare un vis frumos, din p$cate, a"a c$ 
pesimismul lor cre"te. (Jurnalist, 38 ani, masculin) 
Optimismul ar trebui s$ #in$ de puterea de adaptabilitate, la diferite 
situa#ii, a individului.  (Jurist, 34 ani, masculin) 

Efectele instabilit$#ii economice asupra st$rii de spirit a oamenilor. 
(Psiholog, 30 ani, feminin)

De un colaps generalizat. Îns$ tot agricultura ne va ajuta – a r$mas "i va 
r$mâne plasa de siguran#$ a #$rii. (Analist economic, 48 ani, masculin) 
Ratele la banc#, violen"a social#. Profesorii nu mai au nici o motiva#ie 
s$-"i fac$ datoria, aceea de a crea genera#ia de mâine. (Profesor, 54 ani, 
feminin) 
De traiul la care este condamnat românul de rând începând cu toamna 
aceasta. De faptul c$ vom tr$i s$ vedem cum înghea#$ oamenii de frig în 
apartamente, la cum vor ajunge pensionarii s$ cer"easc$ o fleic$ în pia#$, 
s$ vedem cum se mândresc cei cu func#ii importante de stat, de cum o s$ 
ajung$ jurnali"tii s$ pupe mâna unuia sau a altuia pentru a putea profesa, 
de num$rul mare al celor care vor tr$i momente de groaz$ din cauza 
creditelor pe care le-au contractat în urm$ cu câ#iva ani, de umilin#a "i 
mai mare cu care ne vor trata autorit$#ile "i în general, de toate facturile 
pe care le-am f$cut sau nu noi în"ine. (Redactor, 24 ani, feminin)
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Cu cât intensitatea recesiunii cre!te – stresul !i grijile – se amplific# 

Dup$ cum se poate observa majoritatea subiec#ilor sus#in c$, în ultimul an, au 
resim#it frecvent efectele stresului "i ale oboselii, fiind tot mai des îngrijora#i "i 
dezam$gi#i de tot ceea ce îi înconjoar$. 

Stresul îl întâlnim mai frecvent la femei (cumul între r$spunsurile frecvent "i 
aproape întotdeauna de 76%), fa#$ de b$rba#i (42%).  

În general persoanele care declar$ c$ au de suferit de pe urma stresului, oboselii "i 
frustr$rii sunt din mediul urban, cu vârsta cuprins$ între 31-40 de ani. Via#a în 
mediul urban implic$: poluare, un loc de munc$ ce necesit$ activitate de birou într-
un spa#iu închis, efort intelectual, transport cas$-serviciu "i vice-versa, lucru sub 
presiune, cheltuieli de între#inere ridicate, familie etc. 

De cele mai multe ori efectele stresului se pot observa atât în plan psihic, cât "i  
fizic. St$rile accentuate de oboseal$, îngrijorare "i frustrare, sunt cauzate de stres. 

 

 
 

Per total femeile din mediul urban sunt cele care se declar$: îngrijorate, obosite, 
neîncrez$toare "i neputincioase. 
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Cum era de a"teptat cei mai îngrijora#i sunt func#ionarii în administra#ie (56%, 
frecvent), pensionarii (întotdeauna, 50%) "i "omerii (frecvent, 73%). Cei ce resimt 
cel mai des oboseala sunt finc#ionarii din administra#ie (64%, frecven), precum "i  
cei ce ocup$ func#ii de conducere (56%, frecvent) 

 

 
Conform fig. 29, 80% din responden#i se declar$ nemul#umi#i de situa#ia actual$, 
71% îngrijora#i, 67% sunt tri"ti, 64% se declar$ neputincio"i, 62% manifest$ interes 
pentru tema crizei economice "i doar 7% se declar$ vinova#i pentru situa#ia 
economic$ în care se afl$ #ara. 

Team$, neputin#$ "i grij$ manifest$ în mod special persoanele trecute de 50 de ani 
"i cei din mediul rural. Femeile sunt mai agitate, triste, tem$toare, nemul#umite, 
îngrijorate cu diferen#e de pân$ la 20pp fa#$ de b$rba#i. În schimb b$rba#ii 
manifest$ un grad mai ridicat de ostilitate. 
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Grija o manifest$ cei ce se preocup$ de: educa#ia "i situa#ia genera#iilor viitoare, 
viitorul propriei persoane "i de conservarea situa#iei economice actuale. Teama este 
provocat$ de proasta administrare a resurselor la nivel na#ional "i îndatorarea 
popula#iei prin împrumuturile acordate de FMI. 

O bun$ parte din responden#i (în special cei cu studii superioare) privesc recesiunea 
cu interes, pentru c$ reprezint$ o oportunitate de a schimba ceva de la r$d$cin$ "i 
pentru a nu rata oportunit$#ile. 

 

 

 

Interes - sunt cu ochii-n patru s$ v$d cum pot transforma orice piedic$ în 
trambulin$.  

Agita"ie - asta mi-o produce zilnic guvernul. Nu vine cu nimic 
constructiv, în schimb îmi îndeas$ cu#ite-n spate cu o pl$cere diabolic$. 

Grij# - în încercarea de a conserva ce-am produs pân$ acum.  

Stres - e greu s$ î#i faci vreun plan într-o #ar$ care schimb$ regulile peste 
noapte. (Jurnalist, 38 ani, masculin) 

Triste"e - dar mai degrab$ dezam$gire. Pentru c$ dup$ jum$tate de an de 
studii în afar$, m-am întors crezând c$ pot schimba ceva. Dup$ mai bine 
de 2 ani "i jum$tate de sacrificii în domeniul profesional, am în#eles c$ 
lucrurile se întâmpl$ indiferent de voin#a mea "i c$ oricât de optimist ai fi 
în aceast$ #ar$, ajungi mai devreme sau mai târziu s$ cazi într-o depresie 
sor$ cu sinuciderea, pentru c$ juc$m zilnic într-o comedie absurd$.  

Grija pentru c$, dac$ eu pot pleca oricând "i tr$i decent în afara 
grani#elor, în #ar$ r$mâne o familie condamnat$ s$ supravie#uiasc$ cu o 
pensie umilitoare dup$ o via#$ de munc$. (Redactor, 24 ani, feminin) 

Interes: criza e o oportunitate de a schimba ceva. 

Team#: pentru c$ sunt multe nu depind de noi. Pentru c$ oamenii pot 
deveni violen#i. 

Grij#: pentru c$ nu "tim cum s$ îi ajut$m pe copii s$ treac$ în#elept peste 
toate astea. (Analist economic, 48 ani, masculin) 
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Agita#ia, triste#ea "i frustrarea le sunt provocate, subiec#ilor, de Guvern, de 
instabilitatea deciziilor "i declara#iilor dar "i de lipsa de ini#iativ$ a celor ce pot 
schimba ceva la nivel na#ional, dar nu o fac.  

 
 

Veniturile mai mari echivaleaz# cu stabilitate !i optimism 

Dintre cele patru categorii de vârst$, doar un procent destul de mic dintre cei de 18-
30 ani "i 31-40 ani afirm$ c$ venitul nu reprezint$ o garan#ie a optimismului. Cei 
trecu#i de 40 de ani sunt convin"i c$ optimismul poate fi influen#at de venit. 

Cu un cumul de 36% (mic$ m$sur$ "i foarte mic$ m$sura) bucure"tenii sus#in c$ 
banii nu influen#eaz$ optimismul, urma#i fiind de dobrogeni. 

 

 

Declara#iile privind 
m$sura în care 
optimismul depinde 
de m$rimea 
veniturilor nu sunt 

influen#ate 
semnificativ de 
categoria de venit, de 
mediul din care 
provin sau de sexul 
responden#ilor.  

 

Triste"e - Repercursiunile lipsei de ac#iune a celor ce au mijloace s$ o 
fac$. (Jurist, 34 ani, masculin) 
Frustrare - Mai ales când întâlnim relat$ri contradictorii de genul celor 
f$cute de Traian B$sescu, c$ nu suntem în criz$ "i dintr-o dat$ suntem în 
colaps. (Psiholog, 30 ani, feminin) 
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Atât cei cu venituri foarte mari, cât "i cei cu venituri foarte mici declar$ c$ exist$ o 
conexiune clar$ între cele dou$ variabile.  

 
Opiniile subiec#ilor ce au r$spuns la interviuri sunt împ$r#ite, dar nu difer$ foarte 
mult de cele ale responden#ilor inclu"i în e"antionul cantitativ.  

Pe de o parte un venit rezonabil confer$ siguran#$, încurajeaz$ optimismul, poate 
schimba întreaga perspectiv$ despre via#$ a unui om "i reprezint$ un mijlocul de a-
#i asigura traiul de zi cu zi.  
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Pe de alt$ parte optimismul depinde de mentalitatea "i de a"tept$rile fiec$ruia dintre 
noi, dar sunt o baz$ fragil$ în context economic instabil. 

 
 

Cred c$ optimismul unei persoana depinde de mentalitatea acelei persoane. 
(Jurnalist, 38 ani, masculin) 

Nu "tiu. Exist$ persoane care se mul#umesc cu foarte pu#in, a"a cum sunt "i 
persoane pe care nimic nu le mul#ume"te oricât de mult ar avea. Era un 
banc: Avem un covrig. Pesimistul vede gaura. Optimistul vede covrigul. îl 
m$nânc$. Acuma, dup$ m$suri, gaura se m$re"te, covrigul se sub#iaz$, dar 
tot Guvernul îl m$nânc$. (Jurist, 34 ani, masculin) 

Pentru mul#i, banii sunt un indicator al reu"itei, o abordare total eronat$. 
Banii sunt o baz$ fragil$. De aceea stresul cre"te, la fel "i pesimismul. 
Pentru multe persoane pierderile la nivel economic "i financiar din aceast$ 
perioad$ sunt direct legate de o sc$dere a situa#iei personale (Psiholog 30

Bineîn#eles, pentru c$ banii sunt mijlocul de a-#i asigura traiul zilnic "i 
siguran#a zilei de mâine pentru sine "i familie. S$ ai bani "i s$ fii pesimist 
nu prea se leag$. (Analist economic, 48 ani, masculin) 

Oricine c$l$tore"te în Occident "i nu numai poate observa c$ fa#$ de 
francezi, belgieni, danezi etc. românii îmb$trânesc mai repede, fac riduri 
de expresie de la atâta încruntare, în timp ce vesticii exerseaz$ zâmbitul, 
se îngrijesc s$ duc$ un trai s$n$tos "i chiar dac$ fac mai multe greve 
decât noi, sunt mult mai pu#in încrâncena#i în via#a de dup$ serviciu. De 
aici, nu putem deduce decât c# un venit rezonabil schimb# întreaga 
perspectiv# a unui om, deoarece atunci când nu trebuie s# alegi între a 
merge într-o excursie !i a-"i cump#ra medicamente, via"a are nuan"e 
mult mai agreabile. (Redactor, 24 ani, feminin) 
Banii sunt buni dar nu indispensabili pentru a fi optimist, ei sunt totu"i o 
siguran#$. Veniturile sigure încurajeaz$ optimismul, nu-l garanteaz$. 
(Profesor, 54 ani, feminin) 
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5% dintre cei pentru care banii nu ajung nici pentru strictul necesar declar$ c$ via#a 
personal$ "i a familiei este mai bun$ decât era în urm$ doi ani 

Cei care au o percep#ie pozitiv$ a veniturilor, au o percep#ie similar$ asupra vie#ii, 
st$rii de s$n$tate sau asupra situa#iei lor profesionale. Procentul celor care afirm$ 
c$ î"i pot permite orice este extrem de mic, 2%, iar al celor care spun c$ se 
descurc$ cu banii pe care îî au atinge aproape 17,5%. Majoritatea se concentreaz$ 
în jurul a dou$ categorii: cei care sus#in c$ duc un trai decent, "i cei c$rora venitul 
le ajunge doar pentru strictul necesar. Majoritatea responden#ilor din Moldova se 
încadreaz$ în aceste dou$ categorii. 

 
În general familiile de peste 3-4 membri admit c$ se descurc$ greu "i foarte greu, la 
fel "i persoanele din mediul rural. 
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Performan"a economic# a "#rii poate determina ridicarea st#rii de spirit 
a popula"iei 

Pe lâng$ influen#a m$rimii veniturilor, raportate la nevoile gospod$riei din care fac 
parte, asupra optimismului, putem ad$uga "i performan#a economic$ a #$rii. 
Subiec#ii sus#in c$ bun$starea economic$ a unei #$ri poate influen#a, în bine, starea 
de spirit a popula#iei doar dac$: se reflect$ în bun$starea individual$ "i colectiv$, în 
stabilitatea locurilor de munc$, în produc#ie etc. 

 

 
 

Accesul la o serie de servicii care s$-i îmbun$t$#easc$ condi#iile de via#$ (locuri de 
munc$, locuin#$, salariu sigur, venit garantat, via#$ de familie, educa#ie,  loisir,  
c$l$torii, cultur$) încurajeaz$ optimismul. 

F$r$ îndoial$ c$ da. Condi#ia este ca performan#a economic$ s$ se reflecte 
în bun$starea individual$ "i colectiv$, nu doar în cifre statistice. Siguran#a 
dat$ bun$starea economic$ dat$ de rezultatele muncii, acolo unde î"i are 
fiecare „locul de munc$”. Apoi vine sentimentul apartenen#ei la o na#ie cu 
trecut "i viitor. (Analist economic, 48 ani, masculin) 

Performan#ele economice în orice #ar$ înseamn$ produc#ie, locuri de munc$, 
salariu sigur, venit garantat, via#$ de familie, educa#ie,  loisir,  c$l$torii, 
cultur$, speran#$ de via#$... optimism, nu fericire (doar ca surogat). 
(Profesor, 54 ani, feminin) 

În cazul în care ar exista o economie performant#, categoric  !i starea 
emo"ional# a poporului s-ar schimba. Iar asta pentru c$ fiecare dintre noi a 
fost înv$#at înc$ din copil$rie c$ fericirea poart$ un acoperi", o familie care 
nu plânge de foame "i încrederea c$ eforturile vor fi r$spl$tite. (Redactor, 
24 ani, feminin) 
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Ne afl$m acum în situa#ia de a compara anii trecu#i (2008, 2009) în care s-a 
înregistrat o oarecare cre"tere economic$, în care pia#a bancar$ (creditare), 
imobiliar$, "i a muncii, o luaser$ razna iar oamenii erau bucuro"i pentru c$ se 
imaginau milionari peste noapte, intervieva#ii aveau standarde ridicate, î"i negociau 
salariile în euro, cu anul 2010. 

În condi#iile actuale termenii s-au schimbat, au ap$rut reducerile de personal (la 
institu#iile de stat "i la privat), programul de lucru s-a extins, la fel "i atribu#iile, iar 
despre salarii s-au mic"orat sim#itor. Au ap$rut probleme la plata creditelor iar pia#a 
imobiliar$ a picat. 

 

 
Subiec#ii au fost ruga#i s$ aleag$ dintr-o list$, trei domenii, în ordinea importan#ei 
pe care le-o atribuie, în asigurarea unei vie#i mai bune.  

În condi#iile actuale românii declar$ c$ pentru a fi mul#umi#i, în via#a de zi cu zi, au 
nevoie de:  

Travers$m cu to#ii o period$ dificil$: criz$ economic$, "omaj, reduceri 
salariale, incertitudini legate de perioada imediat urm$toare, iar asta ne 
pune pe gânduri.  

Mai ales atunci când declara#iile clasei politice evolueaz$ pe direc#ia 
minciunii "i a interesului personal. (Psiholog, 30 ani, feminin) 

În mod evident. Ia s$ fi întrebat românii în 2007 ce a"tept$ri au de la 
viitor? To#i se visau pe cai albi, to#i deveneau peste noapte investitori 
imobiliari. Pamântul de sub ei se scumpea singur. Pia#a o luase razna "i 
oamenii se bucurau pentru c$ se puteau imagina milionari peste noapte, 
nef$când de fapt nimic.  

E adev$rat ca nimic nu era întamplator. Economia chiar cre"tea. Poate nu 
pe baze foarte s$n$toase, dar cre"tea. Odata cu ea cre"tea "i optimismul 
popula#iei.  

Oamenii î"i doreau mai mult. Erau gata s$ apeleze la credite "i asta punea 
"i mai mult lemne pe focul economiei. (Jurnalist, 38 ani, masculin) 



SOCIAL RESEARCH REPORTS 
Vol. 13/2010 

 

 

 

!

71

- bun$stare financiar$ (indiferent de venitul "i profesia respondentului,  
preponderent în mediul urban); 

- s$n$tate (64% din cei 41-50 de ani, dar "i femeile sau pensionarii); 
- loc de munc$ (preponderent în cazul responden#ilor din mediul urban "i 

în rândul celor casnici, "omeri, angaja#i cu studii superioare dar "i 
pensionari). 

 

 
Cumulând r$spusurile, conform datelor din figura 34, clasamentul se schimb$ u"or, 
s$n$tatea trece pe primul loc, în topul domeniilor ce au o importan#$ deosebit$ în 
via#a românilor. 

 

Profilul românului optimist, în perioada crizei economice 

Conform celor men#ionate pân$ în prezent "i a celor dou$ figuri de mai jos, fig. 35, 
respectiv fig. 36, profilul românului optimist se prefigureaz$ astfel: sex masculin, 
cu vârsta cuprins$ între 31-40 de ani, mediul urban, din Muntenia sau Bucure"ti.  

Accesul la un standard de via#$ mai bun, încrederea "i capacitatea de a te baza pe 
for#ele proprii "i nu pe cei din jur, sunt tot atâtea c$i de a deveni mai optimist. 
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Optimismul românilor în ultimii 2 ani a oscilat dup$ cum a reu"it s$ 
accead$ la standarde de via#$ mai bune sau mai rele. (Analist economic, 48 
ani, masculin) 

Cei care se mai declar$ optimi"ti au foarte mare încredere în puterile 
proprii "i în capacitatea lor de a se descurca f$r$ a beneficia de vreun ajutor 
din partea sistemului. (Jurnalist, 38 ani, masculin) 
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În cazul românilor, optimismul poate înregistra valori pozitive dac$: ne p$str$m 
umorul "i capacitatea de a face haz de necaz; înv$t$m s$ ne mul#umim cu pu#in; ne 
p$str$m patriotismul "i avem sus#inerea familiei. 

 

 
 

 

Speran#a c$ lucrurile au s$ se schimbe, încrederea în ei în"i"i "i în 
Dumnezeu, puterea de a o lua de la cap$t, patriotismul, dorin#a de 
schimbare, umorul!!! (Profesor, 54 ani, feminin) 

Optimismul vine dintr-o nevoie acut$ de automotivare, din rela#iile cu 
persoanele apropiate, din obi"nuin#a de a ne mul#umi cu pu#in "i de a fi tr$it 
vremuri "i mai grele. (Redactor, 24 ani, feminin) 

Situa#ia familial$ – când se declar$ optimi"ti. A"a suntem noi, facem haz 
de necaz, "tiu c$ bucuro"i le ducem toate. (Jurist, 34 ani, masculin) 
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Profilul pesimistului 

Profilul pesimi"tilor poate fi conturat, cu ajutorul datelor din figurile de mai jos 
(fig.37 #i 38), astfel: persoane de sex feminin, cu vârsta cuprins$ între 18-30 sau 
51-64 de ani, mediul rural, din Moldova sau Transilvania. 

 

 
 

Pesimismul în rândul celor tineri se na"te din lipsa de perspective, discrepan#a 
dintre a"tept$ri (ce vrem de la via#$) "i ceea ce ob#in, lipsa locului de munc$, dar "i 
lipsa motiva#iilor la locul de munc$. 
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Superficialitatea cu care suntem trata#i de cei ce ne conduc, deziluziile create în 
rândul acelora ce au sperat la mai bine dup$ 1989, s$r$cia, oboseala de a lupta cu 
morile de vânt, lipsa unei strategii de perspectiv$ în guvernare, situa#ia socio-
economic$ a #$rii ce se altereaz$ de la o zi la alta, sunt tot atâtea „condi#ii propice” 
ce favorizeaz$ apari#ia pesimismului. 

Deziluziile create de ceea ce au sperat "i ce au primit dup$ 1989... situa#ia 
economic$, corup#ia generalizat$, s$r$cia, oboseala disper$rii de a lupta cu 
morile de vânt, lipsa unei strategii de perspectiv$ în guvernare.  
Disperarea, neputin#a de a lupta cu tot ce li se întampl$, nenorocirile 
personale, vârsta, starea de s$n$tate, lipsa unui plan viabil al guvernan#ilor 
pentru a ie"i din criz$. (Profesor, 54 ani, feminin)

Pesimismul se na#te din lipsa de perspective, din anemia cu care ne tr!im 
vie"ile convin"i fiind c$ împlinirea se ascunde într-un bloc turn de sticl$. 
Pesimismul se na"te din modul în care evolueaz$ „redresarea“ economic$ 
"i politic$, din lipsa motiva"iilor la locul de munc!, din superficialitatea #i 
manelismul cu care „speciali#tii“ trateaz! problemele actuale ale 
României #i din simpla observa"ie a faptului c! pentru român „merge #i 
a#a“. (Redactor, 24 ani, feminin) 

Un sentiment al fatalit$#ii "i z$d$rniciei, orice efort este sortit e"ecului. 
Ira#ionala a"teptare a unui „bine” venit din exterior, oferit, care nu provine 
din propria str$danie.  E o foarte mare discrepan#$ dintre a"tept$ri (ce 
vrem de la via#$) "i ce ob#inem. %i de aici vin frustr$rile "i pesimismul. Cu 
alte cuvinte, nu "tim s$ ne stabilim obiectivele "i c$ile de a le îndeplini. 
(Analist economic, 48 ani, masculin) 
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Cu toate acestea calmul cu care privim cum suntem umili#i "i r$bdarea cu care 
a"tept$m ca al#ii s$ reac#ioneze în locul nostru sunt motive pentru care am ajuns în 
situa#ia de fa#$. Din mentalitatea balcanic$ deriv$ faptul c$ românilor le place s$ se 
plang$ de s$r$cia din #ar$, de corup#ia clasei politice "i de nerespectarea drepturilor.  

 

Pentru român pesimismul este un stil de a gândi lucrurile "i de a privi 
via#a... 

Experien#a noastr$, a românilor, ne-a ar$tat c$ în ciuda speran#elor de a o 
duce mai bine, situa#ia socio-economic$ a #$rii se altereaz$ de la o zi la 
alta. Românii asist$ la o degradare continu$ a no#iunii de respect în 
societatea în care tr$iesc "i trec zilnic sau m$car s$pt$mânal prin situa#ii 
în care sunt umili#i. (Redactor, 24 ani, feminin) 
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Ce anume ar putea schimba starea de spirit a românilor? 

Ceea ce ar putea determina o schimbare semnificativ$ în ceea ce prive"te starea de 
spirit a românilor ar fi: 

Respectul valorilor "i al muncii, obi"nuin#a de a#i face bine treaba "i a cere un pre# 
corect. (Analist economic, 48 ani, masculin); 

Reu"it$ într-un domeniu de vârf, ie"irea din criz$, încrederea în viitor "i în ei în"i"i 
c$ pot r$zbi prin munc$, tenacitate, responsabilitate "i chibzuin#$. (Profesor, 54 ani, 
feminin); 

Schimbarea mentalit$#ii. Pentru acesta, ar trebui ca România s$ ia un puternic avânt 
economic "i s$-"i ofere mai multe motive de mândrie. Acest lucru presupune 

Românilor le place clar s$ se plang$ de #ara s$r$cit$, corup#ia clasei 
politice, nerespectarea drepturilor etc. Este un exemplul de dezn$dejde, 
neîncredere în mai bine "i în viitor.  

Când ni se întâmpl$ ceva r$u petrecem mult timp gândindu-ne, 
acuzând, f$când predic#ii negative: nu vor mai g$si de lucru, totul se va 
n$rui. Astfel de gânduri demotiveaz$ "i te fac s$ te sim#i f$r$ speran#$.  

Oricum în aceast$ perioad$ este foarte greu s$ gânde"ti pozitiv, sau 
m$car s$ ignori o parte din informa#iile negative. (Psiholog, 30 ani, 

Pesimism gen murphy: “dac$ exist$ vreo posibilitate ca lucrurile s$ 
mearg$ "i mai r$u, atunci a"a are s$ se-ntâmple.” (Jurist, 34 ani, 

Românii tr$iesc dintr-o dezam$gire în alta. O dat$ la patru ani se duc s$ 
voteze "i de fiecare dat$, în scurt timp, tr$iesc o mare "i nou$ deziluzie. 
To#i i-au în"elat, to#i i-au min#it "i, poate ce-i mai grav, to#i i-au furat 
într-un fel sau altul. Cum Doamne iarta-m$ s$ mai fi optimist în 
condi#iile astea? De unde s$ mai apar$ salvarea? (Jurnalist, 38 ani, 
masculin) 
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recunoa"terea valorilor din toate domeniile, motivarea copiilor, a angaja#ilor, a 
pensionarilor "i oprimarea celor care aleg s$ tri"eze pentru a dobândi propriet$#i, 
func#ii, putere. Acceptând o astfel de ipotez$, a faptului c$ o administra#ie puternic$ 
ar începe s$ le insufle românilor încredere în autorit$#i, s$ pedepseasc$ pe cei care 
încalc$ legea "i, mai mult, s$ contribuie la bun$starea contribuabililor, "ansele ca 
românii s$ devin$ optimi"ti vizeaz$ o perioad$ de minim 10-20 de ani de munc$ în 
acest sens. (Redactor, 24 ani, feminin); 

Dac$ încerci s$ cau#i tu solu#ii s-ar putea s$ te întâlne"ti tot mai des cu optimismul. 
Mentalitatea ar putea schimba starea de spirit. Dac$ a"tep#i tot timpul de la al#ii 
solu#ii pentru o via#$ mai bun$, pesimismul te va încerca de multe ori. (Jurnalist, 38 
ani, masculin); 

Întoarcerea la valorile fundamental-umane. (Jurist, 34 ani, masculin); 

Implicarea clasei politice în social. Oamenii trebuie s$ încerce s$ se comporte ca "i 
cum via#a lor nu ar mai sta sub semnul dezastrului. (Psiholog, 30 ani, feminin). 

Concluzii 

Efectele crizei se fac resim#ite la nivelul percep#iei popula#iei, remarcându-se un 
grad ridicat de pesimism "i neîncredere fa#$ de starea general$ a economiei "i de 
situa#ia pie#ei muncii, reflectate "i în lipsa de încredere fa#$ de Guvern "i m$surile 
promovate de acesta. 

Criza continu$, iar situa#ia se va înr$ut$#i spre finalul anului 2010 pare s$ fie 
declara#ia la unison a responden#ilor. Tocmai un atfel de r$spuns ne poate indica 
nivelul de pesimism al popula#iei anchetate. 

Analiza r$spunsurilor indic$ faptul c$ majoritatea responden#ilor percep în mod 
difuz propria bun$stare, fa#$ de situa#ia economic$ a #$ri, ambele aflate sub 
influen#a crizei economico-financiare. Efectele crizei sunt resim#ite mai pu#in 
intens la nivelul personal sau familial, în compara#ie cu modului de manifestare a 
acestora la nivelul întregii #$ri. 

Situa#ia economic$ a #$rii, cre"terea pre#urilor, sc$derea veniturilor "i "omajul sunt 
patru din cele mai mari îngrijor$ri ale românilor, în ceea ce prive"te perioada 
imediat urm$toare. 

Între opiniile privind situa#ia economic$ a #$rii "i situa#ia financiar$ a familiei 
diferen#a de optimism (dintre cei ce au r$spuns c$ situa#ia economic$ a #$rii 
respectiv situa#ia financiar$ a familiei va fi mult mai bun$ în urm$toarele 3 luni) 
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este de 7%, semnificând c$ subiec#ii consider$ c$ le va merge mai bine pe plan 
economic familial, chiar dac$ #ara se alf$ în continuare în recesiune.  

Se accentuiaz$ posibilitatea pierderii locului de munc$, precum "i dificultatea 
g$sirea unui loc de munc$ în condi#iile actuale. Ca fiin#e umane suntem creaturi 
anticipative, sim#urile, corpul, creierul nostru - sunt concepute pentru a ne ajuta s$ 
prezicem viitorul, pentru a putea supravie#ui. 

Faptul c$ în grupa de vârst$ 51-64 de ani propor#ia celor care apreciaz$ c$ pia#a 
muncii s!a deteriorat este apropiat$ de cea înregistrat$ în celelalte categorii de 
vârst$ constituie un indiciu puternic al con"tientiz$rii st$rii generale a economico-
sociale, stare care nu r$mâne f$r$ ecou în plan individual. 

Pesimismul în rândul celor tineri (cu vârsta cuprins$ între 18-30 ani, studen#i sau 
elevi) se na"te din lipsa de perspective, discrepan#a dintre a"tept$ri (ce vrem de la 
via#$) "i ceea ce ob#in, lipsa locurilor de munc$, dar "i lipsa motiva#iilor, financiare 
"i profesionale, la locul de munc$. 

De pierderea locului de munc$ se tem în mod special func#ionarii în administra#ie, 
dar "i o mare parte din categoria angaja#ilor cu studii superioare. Majoritatea 
responden#ilor care s-au încadrat în categorii de venit de peste 3101 RON, se tem 
de sc$derea veniturilor. 

Cre"terea pre#urilor concomitent cu sc$derea veniturilor reprezint$ o alt$ 
preocupare a românilor. 

Atunci când se declar$ pesimi"ti în privin#a viitorului, românii iau în considerare 
preponderent situa#ia na#ional$, ce are repercursiuni asupra situa#iei lor personale. 
Atât timp cât condi#iile economice "i financiare înregistreaz$ un trend negativ, le 
sunt reduse veniturile "i m$rite cheltuielile, majoritatea românilor nu pot avea o 
atitudine pozitiv$ fa#$ de via#$. 

În contextul crize economice românii tind s$ se autoeticheteze ca s$raci (medie de 
4,83, pe o o scal$ de notare de la 1 la 10, unde 1 înseamn$ foarte s$rac, iar 10 foarte 
bogat). Mentalitatea româneasc$, îi determin$ pe responden#i s$ se plaseze în partea 
de centru-stânga a scalei. Ace"tia nu doresc s$ ias$ din tipar, din ceea ce consider$ 
c$ este valabil la nivel na#ional, vor s$ inspire mil$ "i compasiune. Neîndeplinirea 
a"tept$rilor, mult prea mari în raport cu veniturile, îi determin$ pe mul#i s$ se 
califice drept s$raci 

Dac$ ne referim la situa#ia României în compara#ie cu alte #$ri europene, lucrurile 
sunt tratate mult mai drastic Nota medie dat$ #$rii noastre, în contextul crizei 
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economice, comparativ cu alte #$ri, este de aproximativ 2,6. Este o not$ extrem de 
mic$ – care plaseaz$ România, în percep#ia subiec#ilor, la limita s$r$ciei.  

România se afl$ la început de recesiune în timp ce alte #$ri încep s$ se redreseze, "i 
totul pe fondul proastei gestion$ri a resurselor, a indiferen#ei celor ce conduc #ara "i 
a lipsei de speran#$ a popula#iei. 

Instabilitatea economic$ prelungit$, având capacitatea de a modifica starea de spirit 
a oamenilor "i se traduce în incapacitatea acestora de a se adapta, din mers, 
schimb$rilor economice, atât pe plan social, familial, fizic dar mai ales psihic.  

De aceea cu cât intensitatea recesiunii cre"te – stresul, grijile – se amplific$. 
Majoritatea subiec#ilor sus#in c$, în ultimul an, au resim#it frecvent efectele 
stresului "i ale oboselii, fiind tot mai des îngrijora#i "i dezam$gi#i de tot ceea ce îi 
înconjoar$. Femeile sunt în general mai agitate, triste, tem$toare, nemul#umite, 
îngrijorate, cu diferen#e de pân$ la 20pp, fa#$ de b$rba#i. În schimb b$rba#ii 
manifest$ un grad mai ridicat de ostilitate. 

În condi#iile actuale românii declar$ c$ pentru a fi mul#umi#i, în via#a de zi cu zi, au 
nevoie de: bun$stare financiar$, s$n$tate "i un loc de munc$. 

Veniturile mai mari precum "i performan#a economic$ a #$rii echivaleaz$ cu 
stabilitate "i optimism. Pe de o parte un venit rezonabil confer$ siguran#$, 
încurajeaz$ optimismul, poate schimba întreaga perspectiv$ despre via#$ a unui om 
"i reprezint$ un mijlocul de a-#i asigura traiul de zi cu zi. Pe de alt$ parte subiec#ii 
sus#in c$ performan#a economic$ a unei #$ri poate influen#a, în bine, starea de spirit 
a popula#iei dac$ aceasta se reflect$ în bun$starea individual$ "i colectiv$, în 
stabilitatea locurilor de munc$, în produc#ie etc. 

Indivizii sunt capabili s$ simt$ concomitent o serie de emo#ii, de aceea am putut 
observa diferen#e semnificative în ceea ce prive"te percep#ia fericirii de c$tre 
responden#i, a mul#umirii "i optimismului. Sunt ferici#i cei cu o situa#ie familial$ 
bun$, mul#umi#i cei cu venituri ridicate "i pesimi"ti în ceea ce prive"te situa#ia 
economic$ a #$rii. 

Cea mai important$ concluzie ar fi aceea c$ m$surile guvernan#ilor nu sunt de 
perspectiv$, ne afecteaz$ pe to#i "i se bazeaz$ în mod special pe „s$r$cirea celor 
s$raci” (pensionari "i "omeri), pe m$rirea decalajului dintre boga#i "i s$raci. 
Românii se adâncesc astfel în griji, temeri "i apeleaz$ deseori la neajutorarea 
înv$#at$. 
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Recomand!ri  

Situa#ia social$ ar trebui s$ fie atent monitorizat$, atât de Guvern cât "i autorit$#ile 
locale. Nemul#umirile, temerile, frustrarea "i ostilitatea sunt semne de cre"tere a 
presiuniii sociale. Politica r!bd!rii, aplicat$ pân$ în momentul de fa#$ de 
majoritatea cet$#enilor, se poate transforma în conflicte sociale. 

Majoritatea cet$#enilor nu au a"tept$ri pozitive, în ceea ce prive"te m$surile luate 
de Guvern, considerând c$ deciziile sunt luate pe baza interesului personal "i nu a 
celui na#ional, fapt ce determin$ m$rirea neîncrederii dintre institu#iile statului "i 
societatea civil$. 

Politicienii trebuie s$ ia în considerare "i evaluarea st$rii de spirit a popula#iei în 
raport cu m$surile pe care le aplic$, nu doar concepte economice (venit, cheltuieli, 
pia#$ de consum), pentru a putea identifica mai bine categoriile vulnerabile. 
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