
 
 
 
 
 
 
 

Criza economică – implicaţii asupra metodelor  
şi instrumentelor  

utilizate în studiul calităţii vieţii 
 
 

Mihaela CONSTANTINESCU  
Academia de Studii Economice, Bucureşti 

mihaela.co@gmail.com 
 

 
Rezumat. Întrucât mulţi dintre factorii care influenţează calitatea 

vieţii au atât o dimensiune transnaţională, cât şi una naţională, în ultimii 
patru ani studiile privind calitatea vieţii iau în considerare şi influenţa 
crizei economice asupra respectivului fenomen. Dimensiunile calităţii vieţii 
sunt analizate din perspectiva evoluţiei indicatorilor economici pe 
parcursul anilor de criză, precum şi din punct de vedere al percepţiei 
indivizilor asupra calităţii vieţii în contextul crizei economice. Prezentul 
articol evidenţiază modificările survenite în cazul studiilor privind 
calitatea vieţii ca urmare a influenţei crizei economice. Analiza este făcută 
la nivelul obiectivelor cercetării, a indicatorilor de măsurare, a modului de 
analiză a informaţiilor obţinute din cercetare, precum şi metodologiei de 
realizare a acesteia. Principala consecinţă a crizei economice în cadrul 
studiilor privind calitatea vieţii se referă la faptul că acestea sunt 
proiectate de aşa natură încât să răspundă cât mai bine noilor cerinţe ale 
pieţei privind redresarea economică, precum şi nevoilor individuale de 
bunăstare. 
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Introducere 
 
Criza economică cu care întreagă populaţie a globului se confruntă este 

considerată a fi cea mai severă de la Marea Depresiune din 1930 până azi. 
Aceasta a fost considerată la început o criză a creditelor, însă pe măsură ce 
efectele sale erau tot mai vizibile la nivel macroeconomic, specialiştii i-au 
acordat importanţa cuvenită, cercetând influenţa crizei în toate domeniile de 
activitate. 

Această criză economico-financiară s-a manifestat la nivel global 
începând cu a doua jumătatea a anul 2007, când investitorii americani şi-au 
pierdut încrederea în ipotecarea securizată, ceea ce a dus la o criză a 
lichidităţilor. Reacţia imediată a fost injecţia substanţială de capital din partea 
Rezervei Federale Americane, Băncii Angliei şi a Băncii Centrale Europene 
(Şerbănică et al., 2009, pp. 44-59). Unul din cei mai importanţi indicatori de 
analiză a crizei, Indexul TED Spread (care descrie riscul de credit perceput în 
economia generală), a crescut substanţial în iulie 2007, după aceea a fluctuat 
timp de un an, urmând să crească din nou în septembrie 2008 (cu un nivel 
record pe 10 octombrie 2008, conform site-ului de analize economico-
financiare Bloomberg). Efectul de domino al crizei s-a manifestat prin 
prăbuşirea a numeroase burse sau înregistrarea unei perioade importante de 
instabilitate la nivelul acestora, ducând astfel la falimentul multor bănci, 
creditori şi companii de asigurare. 

Severitatea efectelor crizei asupra economiilor naţionale, dar şi asupra 
fiecărui individ în parte, a determinat instituţiile statului, alături de diferite 
organisme internaţionale, să ia o serie de măsuri de redresare economică.  

Întrucât mulţi dintre factorii care influenţează calitatea vieţii au atât o 
dimensiune transnaţională, cât şi una naţională, instituţiile UE au o 
responsabilitate deosebită în ceea ce priveşte promovarea calităţii vieţii pe 
teritoriul Uniunii Europene. Criza financiară reprezintă un nou prilej pentru UE 
să îşi dovedească eficienţa în acest domeniu într-o perioadă de dificultăţi 
economice resimţite la nivel internaţional. Întrucât actuala criză economică 
afectează întreaga piaţă europeană, instituţiile UE şi guvernele naţionale sunt 
presate şi mai mult să acţioneze. Angajamentul de lungă durată al UE şi al 
partenerilor săi sociali, în sensul cooperării dintre conducere şi angajaţi, poate 
încuraja recunoaşterea unui interes colectiv în ceea ce priveşte măsurile de 
promovare a redresării economice (Eurofund, 2009). 

 
 
 
 



Mihaela Constantinescu 
 

120 

2. Cercetări privind influenţa crizei economice asupra calităţii vieţii 
 
Primul pas într-o strategie de redresare economică este reprezentat de 

desfăşurarea unor cercetări ştiinţifice, care pot aduce răspunsul la întrebări 
precum: de ce a apărut criza, care au fost factorii săi declanşatori, care sunt 
efectele acesteia asupra societăţii, cum a influenţa criza nivelul de trai al 
populaţiei, ce măsuri de redresare pot fi luate şi care dintre acestea se adaptează 
cel mai bine atât la nevoile economice ale societăţii, cât şi la cele sociologice al 
individului. 

Multe din întrebările de mai sus au legătură nemijlocită cu calitatea vieţii 
şi bunăstarea populaţiei. Astfel că apare necesitatea unui studiu amănunţit al 
influenţei crizei economice asupra nivelului calitativ al vieţii.  

Începând cu anul 2009 au fost desfăşurate o serie de astfel de studii, cu un 
dublu rol: sa găsească soluţiile de îmbunătăţire a calităţii vieţii în condiţii de 
criză, precum şi să readapteze ştiinţa la noul context economic, prin 
identificarea celor mai importante criterii de evaluare şi a celor mai eficiente 
instrumente de măsură. 

Un exemplu în această direcţie este raportul Comisiei pentru Măsurarea 
Performanţei Economice şi a Progresului Social (CMEPSP, 2009), cunoscută şi 
sub denumirea de Comisia Stiglitz-Sen-Fitoussi (după numele celor trei 
specialişti care au format-o). Această comisie a fost înfiinţată, în 2008, la 
cererea preşedintelui francez, Nicholas Sarkozy, care era nemulţumit de nivelul 
şi calitatea informaţiilor statistice referitoare la economie şi societate. Scopul 
constituirii comisiei se referea la depăşirea limitelor PIB ca indicator de 
evaluare a performanţei economice şi a progresului social, precum şi 
identificarea unor indicatori socioeconomici mult mai relevanţi, în condiţiile 
noii apărute crize economico-financiare.  

Urmarea raportului Stiglitz îl reprezintă studiul realizat, în 2010, la 
cererea Consiliului Ministerial Franco-German – „Monitorizarea performanţei 
economice, a calităţii vieţii şi a sustenabilităţii” (Consiliului Ministerial Franco-
German, 2010). Studiul prezintă rezultatele aplicării recomandărilor din 
raportul Stiglitz în Franţa, de către Consiliul de Analiză Economică, şi 
Germania, prin intermediul Consiliului German al Experţilor Economici. 

Există, de asemenea, şi studii mai restrânse din punct de vedere al 
aplicabilităţii, fie pentru că vizează o singură ţară, fie pentru că fac referire la 
influenţa crizei asupra unor dimensiuni ale calităţii vieţii. 

Un astfel de exemplu este sondajul realizat în 2009 de Universitatea din 
Torino (Rollero, Targlia, 2009, pp. 75-87) ce are ca scop identificarea factorilor 
care contribuie la menţinerea nivelului de satisfacţie faţă de viaţă, în perioada 
de criză. Cercetarea s-a axat pe trei aspecte ale vieţii: caracteristicile 
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sociodemografice, variabilele psihologice şi ocuparea forţei de muncă (în 
corelaţie cu aşteptările privind venitul). 

Un alt studiu ce se concentrează pe influenţa crizei asupra calităţii vieţii 
doar în anumite ţări a fost realizat de Observatorul pentru Securitatea Umană 
din Portugalia în 2010. Cercetarea vizează ţările în curs de dezvoltare şi 
problemele pe care criza economico-financiară le aduce pentru nivelul calităţii 
vieţii din aceste ţări: sărăcie, foamete, poluare, creşterea preţului alimentelor în 
paralel cu scăderea puterii de cumpărare etc. Ţinând cont de faptul că scăderea 
economică din ţările în curs de dezvoltare influenţează şi economia celorlalte, 
concluzia studiului se referă la necesitatea colaborării internaţionale pentru a 
implementa o serie de strategii de dezvoltare durabilă în aceste ţări 
(Observatorul pentru Securitatea Umană, 2010). 

Există şi cercetări ce se concentrează pe efectul crizei economice asupra 
calităţii vieţii în cadrul unei singure categorii de populaţie. Exemplu poate fi dat 
studiul realizat de M.D. Shapiro pentru Universitatea din Michigan, referitor la 
efectul crizei financiare asupra bunăstării persoanelor în vârstă din Statele Unite 
(Shapiro, 2010). Cercetarea a fost una de tip longitudinal, cu o primă fază în 
2008, urmată de una în 2009, pentru a evalua modificările survenite odată cu 
declanşarea crizei economice şi apariţia primelor sale efecte negative asupra 
populaţiei.  

Un alt studiu de tip longitudinal a fost realizat pe piaţa canadiană, pentru 
a evalua modul în care unul din principalele efecte ale crizei – şomajul – 
influenţează bunăstarea psihologică a individului (Latif, 2010, pp. 520-530). 
Cercetarea evidenţiază importanţa costurilor nonpecuniare datorate pierderii 
locului de muncă, având ca principală concluzie rolul strategic pe care 
decidenţii politici îi au în scăderea acestor costuri, prin crearea unor noi locuri 
de muncă. 

Ţinând cont de faptul că principala dimensiune a calităţii vieţii influenţată 
de criză este ocuparea forţei de muncă, există numeroase studii care tratează 
acest subiect, fie din perspectiva concedierilor şi a şomajului, fie din 
perspectiva stresului la locul de muncă. Din prima categorie poate fi menţionată 
lucrarea scrisă de M. Aceleanu, care vizează implicaţiile crizei financiare 
asupra politicilor de pe piaţa forţei de muncă, făcând o paralelă între România şi 
situaţia de la nivelul Uniunii Europene (Aceleanu, 2011, pp. 4-13). Din a doua 
categorie face parte cercetarea realizată de I. Suciu, care a studiat modul în care 
stresul la serviciu indus de criza economică influenţează armonia în familie 
(Suciu, 2010). 

O altă dimensiune a calităţii vieţii în cadrul căreia s-a studiat influenţa 
crizei economice este educaţia, ţinând cont de faptul că această dimensiune se 
regăseşte în dublă ipostază în raport cu criza: în calitate de victimă – prin 
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efectele negative pe care criza le aduce în ceea ce priveşte investiţia în sistemul 
educaţional (Badea, 2011, p. 71) sau factor de reglare a contextului economic – 
prin intermediul ideilor şi soluţiilor ce pot fi identificate în marile şcoli 
economice ale lumii. 

O altă cercetare ce vizează influenţa crizei economice asupra calităţii 
vieţii din România a fost realizată în 2009 sub coordonarea TNS 
Opinion&Social, la cererea Comisiei Europene, şi face parte din Eurobarometru 
72 – Opinia Publică în Uniunea Europeană. Cercetarea a avut la bază un sondaj 
ce evalua părerea populaţiei referitor la efectele crizei, încrederea în instituţiile 
naţionale şi europene, precum şi satisfacţia referitoare la viaţă în general 
(Eurobarometru 72, 2009). 

Una dintre cele mai detaliate şi fundamentate statistic cercetări privind 
influenţa crizei asupra calităţii vieţii a fost realizată în martie 2011 în cadrul 
Institutului pentru Studiul Muncii (IZA). Studiul porneşte de la rezultatele 
obţinute de cercetarea longitudinală realizată de Gallup începând cu ianuarie 
2008 şi analizează evoluţia a şase indicatori: indexul sănătăţii fizice, indexul 
locului de muncă, indexul accesibilităţii, indexul evaluării vieţii, indexul 
sănătăţii emoţionale şi indexul comportamentului sănătos, pentru a identifica 
modul în care aceşti indecşi şi-au modificat valorile odată cu apariţia şi evoluţia 
crizei economice (Askitas, Zimmermann, 2011). 

Toate acest studii au dus la modificări conceptuale privind evaluarea 
calităţii vieţii, schimbări în privinţa importanţei acordate diferitelor dimensiuni 
ale acesteia, precum şi schimbări în cadrul metodologiei de cercetare. 

 
3. Schimbări conceptuale şi metodologice în studiul calităţii vieţii 
 
După cum a fost menţionat mai sus, criza economică şi-a pus amprenta 

asupra studiilor privind calitatea vieţii, influenţând nu numai obiectivele 
propuse pentru cercetare, ci şi metodologia acesteia, în special partea de 
eşantionare şi cea de analiză. În continuare sunt prezentate aceste schimbări, 
evidenţiind modul în care ele ajută la o mai bună evaluare a calităţii vieţii. 

 
a) Schimbări privind dimensiunile calităţii vieţii 
Majoritatea sistemelor de evaluare a calităţii vieţii au la bază o serie de 

indici compuşi; calculul acestor indici presupune evaluarea diferitelor 
dimensiuni ale calităţii vieţii şi, mai apoi, ponderarea acestora în funcţie de 
importanţa atribuită de societate, dar şi de fiecare individ în parte, respectivelor 
dimensiuni. Criza economică a adus o serie de schimbări în privinţa ponderii pe 
care fiecare dimensiune o deţine în indexul global al calităţii vieţii, punându-se 
mai mult accentul pe elemente ce au fost afectate de criza economico-
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financiară: angajările şi şomajul, accesibilitatea produselor şi serviciilor, 
puterea de cumpărare. Observăm astfel că măsurarea calităţii vieţii se schimbă 
în funcţie de nevoile indivizilor şi ale societăţii. Dacă până în 2008 aveau 
prioritate nevoile de ordin superior, se revine în momentul de faţă la baza 
piramidei lui Maslow, ţinând cont de faptul că indivizii au scăzut într-o oarecare 
măsură standardele după care evaluează calitatea vieţii (în ţările în curs de 
dezvoltare, a avea un trai decent înseamnă a avea un loc de muncă, o locuinţă şi 
bani pentru consumul alimentar zilnic); 

 
b) Schimbări privind obiectivele vizate în studiul calităţii vieţii, ceea ce 

automat duce la orientarea importanţei în cercetare spre alţi indicatori de 
evaluare: 

 identificarea factorilor care contribuie la menţinerea satisfacţiei în 
privinţa calităţii vieţii în perioada de criză (Rollero, Targlia, 2009, 
pp. 75-87) – se pune astfel accentul pe anumite variabile 
psihologice, precum optimismul sau nevoia de încheiere cognitivă 
(Need for Cognitive Closure - NFCC); conceptul de NFCC a fost 
identificat de A.W. Kruglanski în 1989 şi se referă la modalitatea în 
care indivizii abordează şi îşi formează cunoştinţele referitoare la 
mediul social; în general persoanele cu un nivel ridicat al NFCC se 
caracterizează prin preferinţa pentru structură, predictibilitate, 
rapiditate în luarea deciziilor, rigiditate în gândire şi toleranţă 
scăzută pentru ambiguitate; NFCC se determină pe baza a cinci 
criterii: preferinţa pentru ordine, preferinţa pentru predictibilitate, 
disconfortul faţă de ambiguitate, orizont limitat de gândire, 
hotărâre; NFCC influenţează modalitatea în care indivizii 
interpretează şi răspund la apariţia crizei economice (Kossowska et 
al., 2002, pp. 267-286); 

 încrederea oamenilor în acţiunile instituţiilor însărcinate cu 
redresarea economică (Eurobarometru 72, 2009) – studiul trebuie 
să vizeze o analiză comparativă între încrederea în instituţiile 
naţionale şi cele europene (precum Parlamentul European, Comisia 
Europeană, Consiliul Uniunii Europene sau Banca Centrală 
Europeană); 

 percepţia individului asupra impactului pe care criza l-a avut 
asupra veniturilor sale (Rova, Mano, 2009, pp. 514-524) – acest 
obiectiv trebuie corelat cu indicatorii statistici disponibili la nivel 
naţional privind evoluţia venitului, pentru a elimina erorile de 
cercetare datorate percepţiei eronate a respondenţilor în privinţa 
respectivului impact; 
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 soluţiile pentru ieşirea din criză pe care cetăţenii le consideră 
prioritare (Eurobarometru 72, 2009), precum şi acţiunile întreprinse 
de fiecare individ în parte pentru a face faţă crizei, în special 
schimbările în comportamentul său de consum; 

 modul în care acţiunile de redresare economică au influenţat 
calitatea vieţii – o abordarea subiectivă, din perspectiva percepţiei 
individului asupra schimbărilor survenite în viaţa sa odată cu 
deciziile guvernamentale de a lua măsuri de combatere a crizei 
economice; acesta reprezintă principalul argument al celor care 
recomandă abordarea subiectivă a calităţii vieţii, comparativ cu cea 
obiectivă – nu se poate trage concluzia că o ţară are un nivel al 
calităţii vieţii ridicat numai pentru că politicile de redresare 
economică au efect la nivel naţional, atât timp cât astfel de măsuri 
presupun de multe ori sacrificarea financiară a unor sectoare sau a 
unor categorii de populaţie, ceea ce automat influenţează în mod 
negativ bunăstarea indivizilor legaţi de acele sectoare sau categorii 
de populaţie. 

 
c) Schimbări în modalităţile de analiză – se fac analize multivariate:  
 corelarea creşterii veniturilor gospodăriei cu tipul de gospodărie în 

funcţie de venitul deţinut, pentru a determina influenţa crizei asupra 
patrimoniului; patrimoniul reprezintă un indicator propus şi de 
Comisia Stiglitz-Sen-Fitoussi pentru a descrie mult mai corect 
bunăstarea; 

 corelaţii între cunoştinţele privind criza, elemente demografice 
(precum mediul de reşedinţă, deţinerea unei locuinţe şi nivelul de 
educaţie) şi interesul pentru mediul politic (Rova, Mano, 2009, pp. 
514-524); se presupune faptul că nivelul de satisfacţie în privinţa 
calităţii vieţii în condiţii de criză depinde şi de nivelul cunoştinţelor 
privind criza, factorii care au dus la apariţia ei, modalităţile de ieşire 
din criză şi acţiunile de redresare economică; 

 
d) Schimbări privind eşantionarea – una dintre preocupările studiilor 

privind calitatea vieţii din ultimii trei ani se referă la identificarea categoriilor 
de populaţie ce au fost afectate de criza economică; însă o astfel de preocupare 
îşi poate găsi răspuns pertinent şi reprezentativ statistic doar dacă se fac 
modificări în privinţa mărimii şi structurii eşantionului asupra căruia se 
realizează cercetarea: 

 mărimea eşantionului – sondajele europene privind calitatea vieţii 
au, de obicei, subeşantioane naţionale între 1.000 şi 2.000 de 
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persoane; o astfel de mărime a eşantionului permite analiza 
intergrupuri numai pentru acele categorii sociale foarte bine 
reprezentate, ţinând cont de faptul că o segmentare prea profundă ar 
duce la crearea unor grupuri de persoane cu prea puţini 
reprezentanţi în eşantion, astfel că datele obţinute de la ei nu pot fi 
considerate reprezentative pentru toată colectivitatea cercetată; 
mărirea numărului de respondenţi ar duce la posibilitatea 
segmentării eşantionului în multiple straturi, în cadrul cărora se 
poate face mai apoi o analiză pertinentă a influenţei crizei asupra 
calităţii vieţii; 

 structura eşantionului – nu toate categoriile sociodemografice sunt 
reprezentate suficient în sondajele privind calitatea vieţii (de 
exemplu, mamele necăsătorite sau imigranţii), altele nefiind 
reprezentate deloc (persoanele fără adăpost); din păcate, acestea 
sunt şi categoriile în rândul cărora criza economică şi-a lăsat 
amprenta, astfel că o modificare a structurii eşantionului, dublată de 
o creştere a mărimii acestuia, ar putea oferi informaţii pertinente din 
toate categoriile sociodemografice relevante.  

 
4. Concluzii 
 
Întrucât mulţi dintre factorii care influenţează calitatea vieţii au atât o 

dimensiune transnaţională, cât şi una naţională, în ultimii trei ani studiile ce 
vizează calitatea vieţii iau în considerare şi influenţa crizei economice asupra 
respectivului fenomen. Dimensiunile calităţii vieţii sunt analizate din 
perspectiva evoluţiei indicatorilor economici pe parcursul anilor de criză, 
precum şi din punct de vedere al percepţiei indivizilor asupra calităţii vieţii în 
contextul crizei economice. Astfel că influenţa crizei economice este evaluată 
atât prin intermediul abordării obiective asupra calităţii vieţii, cât şi a cele 
subiective. 

Modificările survenite în evaluarea calităţii vieţii se regăsesc atât la 
nivelul obiectivelor vizate de cercetare (prin includerea unor noi indicatori de 
evaluare sau schimbarea importanţei acordate anumitor dimensiuni), cât şi al 
metodologiei de realizare a acesteia (prin schimbarea mărimii şi structurii 
eşantionului). Aceste modificări duc la proiectarea unor cercetări cât mai 
adaptate noilor cerinţe ale pieţei (redresare economică), precum şi nevoilor 
individuale ale fiecărei persoane (păstrarea unui echilibru între măsurile drastice 
de ieşire din criză şi bunăstarea personală). 

În urma crizei economice, majoritatea modificărilor au fost deja 
implementate cu succes în cadrul studiilor privind calitatea vieţii, însă există 
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anumite capitole la care se mai înregistrează încă deficienţe, cum ar fi 
construirea unui eşantion reprezentativ pentru o cercetare ce doreşte să 
identifice straturile sociale afectate cele mai mult de criză. Pentru această 
situaţie se recomandă mărirea numărului de respondenţi şi aprofundarea 
metodele de eşantionare, astfel încât cercetarea să cuprindă reprezentanţi din 
toate categoriile sociodemografice relevante. 
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