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LICITAȚIA DE MANUALE ȘCOLARE 
ORGANIZATĂ DE MINISTERUL 
EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ÎN 2020

Editura Litera oferă informații la zi, suport și consiliere tuturor dascălilor prin intermediul 
Clubului Profesorilor din România (     /Clubul Profesorilor din Romania peste 15 000 de membri) 
și Litera Educațional (    /Litera Educational) . 

Editura Litera este partenerul de nădejde al profesorilor, oferind continuitate prin editarea de 
manuale și materiale didactice pe parcursul tuturor anilor de gimnaziu. 

Manualele Litera aprobate MEC 2020 sunt elaborate de autori de prestigiu, profesori cu experiență 
la catedră, condiție care asigură o calitate metodică și pedagogică deosebită. 

Editura Litera oferă profesorilor formare gratuită prin cursurile organizate pe platforma 
www.cursuridigitale.ro. La absolvirea cursurilor, cadrele didactice primesc adeverințe emise 
de Casa Corpului Didactic București. 

DE CE SĂ ALEGEȚI MANUALELE 
LITERA APROBATE MEC 2020

În primăvara acestui an, Ministerul Educației și Cercetării a lansat licitația pentru 
asigurarea necesarului de manuale școlare pentru clasa a VIII-a, precum și pentru 
manualele necesare elevilor din clasele I-VII, pentru care fie nu au existat oferte în 
anii trecuți, fie acordurile-cadru încheiate în urma achizițiilor anterioare au încetat. 
Obiectivul acestei licitații a fost achiziția de manuale elaborate în conformitate cu noile 
programe școlare, care să reușească să ofere sistemului de învățământ preuniversitar 
manuale corespunzătoare din punctul de vedere al conținutului științific și adaptate 
nivelului de vârstă a elevului.   

Ca și la licitațiile anterioare de manuale școlare organizate de MEC, Editura Litera se 
numără printre editurile cu cele mai multe manuale declarate câștigătoare în urma 
evaluării. 
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MANUALUL DE EDUCAȚIE SOCIALĂ
PENTRU CLASA A VIII-A

Competențe generale

Competențe specifice

1.  Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, pro-
cese din viața personală și a diferitelor grupuri și 
comunități, prin uti li zarea unor achiziții specifice 
domeniului social

2.  Cooperarea pentru realizarea unor activități și pen-
tru investigarea unor probleme specifice diferitelor 
grupuri și comunități, prin asumarea unor valori  
și norme sociale și civice

3.  Participarea responsabilă la luarea deciziilor, prin 
exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, 
respectiv prin manifestarea unui comportament 
social, civic și economic active

1.1.   Utilizarea corectă a termenilor specifici educației 
economico-financiare cu referire la fapte/eveni-
mente economico-financiare 

1.2.  Asumarea calității de consumator avizat de bunuri 
și servicii, de servicii financiare, care își exercită 
drepturile și respon sabilitățile 

1.3.  Manifestarea interesului pentru identificarea unor 
modalități de economisire și pentru reducerea 
risipei de resurse financiare

2.1.  Întocmirea, prin lucru în echipă, a unui buget lunar 
al familiei/personal în scopul exersării bunei ges-
tionări a veniturilor 

2.2.  Participarea, prin derularea unui proiect pe teme 
economico-financiare, la investigarea unor pro-
bleme specifice grupurilor și comunităților de 
apartenență 

2.3.  Rezolvarea, în perechi/echipă, a unor sarcini 
de lucru referitoare la viața într-o societate 
democratică

3.1.  Elaborarea unui plan de acțiune personal/al fami-
liei, manifestând inițiativă și responsabilitate 

3.2.  Alegerea responsabilă a unor produse de eco-
nomisire/creditare, a unor mijloace de plată prin 
compararea avantajelor și riscurilor acestora

PROGRAMA ȘCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA 
EDUCAȚIE SOCIALĂ

MANUAL DE EDUCAȚIE SOCIALĂ 
PENTRU CLASA A VIII-A
Elena Lucia Bălan 
Ortansa Moise 
Elena Violeta Hera

• Copertă broșată
• 96 de pagini
• 205 x 260 mm
• Interior color
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STRUCTURA MANUALULUI 

Varianta digitală cuprinde integral conținutul manualului 
în variantă tipărită, având în plus exerciții interactive, jocuri 
educaționale, animații, filme și simulări. 
Toate acestea au obiectivul de a aduce un plus de valoare 
cognitivă.
Paginile din manual pot fi vizionate pe desktop, laptop, tabletă, 
telefon, oferind o experiență excelentă de navigare.
Navigarea în varianta digitală permite parcurgerea manualului 
și revenirea la activitatea de învățare precedentă.

VARIANTA DIGITALĂ
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AMII static
Cuprinde desene, fotografii, diagrame statice, hărți statice.
Acestea pot fi salvate (click dreapta) și printate la nevoie.

AMII animat

   

Cuprinde animații  
sau filme. 

AMII interactiv 

Cuprinde elemente educaționale  
cu grad înalt de interactivitate  

(simulări de procese,  
rezolvare de probleme,  

experiment și descoperire,  
jocuri educative),  

prin care elevul reușește să adauge  
o valoare cognitivă superioară.

VARIANTA TIPĂRITĂ

Manualul de Educație socială – clasa a VIII-a cu-
prinde șase unități de învățare și un proiect educa-
țional final care respectă domeniile și conținuturile 
din programă. Lecțiile sunt însoțite de activități 
de învățare-eva luare interactive, cu caracter prac-
tic-aplicativ, care determină formarea competen-
țelor specifice cu care acestea sunt corelate.

Numărul unității

Competențe 
specifice

Ce vor să știe  
elevii

Titlul unității

Ce știu elevii

Titlurile lecțiilor

Pagina de PREZENTARE a unității de învățare

Diagrame vizuale

Rubrica 
Să știm mai multSă știm mai mult

Rubrica 
Dicționar

Aspecte teoretice:  
Repere pentru Educația 
economico-financiară

Activități: Să exersăm 
gândirea economică

Aspecte teoretice: 
Repere pentru Educația 
economico-financiară

Activități: Să exersăm 
gândirea economică

Rubrica Ne implicăm  
în viața comunității

Imagini corelate  
cu informațiile din text

Titlul lecției

Citat reprezentativ

Pagini de LECȚIE și APLICAȚII

Imagini corelate 
cu informațiile din text

Rubrica 
Învățăm prin activitate

Autoevaluare

Exerciții  
și aplicații

Barem 
de notare

Pagini de SINTEZĂ/RECAPITULARE Pagină de EVALUARE

Barem
de notare

Activitățile derulate 
pe parcursul unității 

de învățare



6

ARGUMENTE PENTRU CARE SĂ ALEGEȚI 
MANUALUL DE EDUCAȚIE SOCIALĂ LITERA

•  Manualul este elaborat de un colectiv de autori cu bogată experienţă profesională, condiţie care asigură 
o calitate metodică şi pedagogică deosebită. Sunt aplicate metode și principii didactice care suscită interesul 
elevilor, favorizând receptarea corectă a conținutului și aplicarea în practică a cunoștințelor dobândite.

•  Conținutul manualului este orientat către formarea competențelor generale și specifice din cadrul disciplinei.

•  Metodele de prezentare a informațiilor asigură eficiența învățării individuale și de echipă, prin documentare, 
corelare, structurare a cunoștințelor, elaborare de proiecte, stimularea creativității, oferind repere pentru 
dobândirea autonomiei economico-financiare.

•  Organizarea conținutului manualului este dinamică și variată, oferind elevilor activități ancorate în realitate, 
prin intermediul cărora își exersează gândirea economică. 

•  Oferă elevilor șansa de a iniția, de a derula și de a evalua un proiect educațional, înțeles ca instrument de lucru 
necesar pentru desfășurarea activității în toate domeniile de interes ale vieții economico-financiare.

•  Cuprinde numeroase exerciții, întrebări și instrumente de evaluare de teoretică, dar și de practică, anco-
rate în viața cotidiană, care au potențialul de a capta atenția și de a stimula curiozitatea și interesul 
elevilor.

•  Oferă răspunsuri, exerciții aplicative, exerciții de dezbatere, de gândire critică și activități de implicare în viața 
comunității sau a familiei.

•  Abordează noțiuni de extremă actualitate, precum bugetul familiei/bugetul personal, instrumente și mij-
loace de plată, instituții bancare, produse și servicii bancare, ce contribuie la structurarea unei personalități 
a tânărului adecvate la imperativele societății moderne, în care cunoștințele în domeniul financiar au un rol 
determinant.

•  Este bogat ilustrat și completat în varianta digitală cu numeroase imagini, exerciții, probleme, situații-problemă, 
activități, filme care asigură o mai bună înțelegere a conținuturilor și formarea cu ușurință a competențelor 
corespunzătoare.
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ETAPELE DE ALEGERE A MANUALELOR 

CURSURI ON-LINE GRATUITE PENTRU 
PROFESORI  www.cursuridigitale.ro 

2

4 7

1 Accesați site-ul www.manuale.edu.ro și selectați clasa și disciplina care vă interesează.

Consultați oferta integrală de manuale 
existentă pentru respectiva disciplină. Răsfoiți 
integral manualele propuse, deschideți aplicațiile 
multimedia interactive de învățare apăsând pe 
iconițele indicate.

5 Procesul-verbal este avizat de către director 
și se înregistrează la secretariatul unității de 
învățământ în care s-a desfășurat procesul 
de selecție a manualelor școlare.

3 Alegeți manualul potrivit stilului dumneavoastră 
de predare și grupului de elevi pe care îl 
coordonați.

6 Persoana delegată înregistrează comenzile 
și le trimite către responsabilul cu manualele 
școlare de la nivelul ISJ/ISMB.

În ședința catedrei/ariei curriculare anunțați 
alegerea dumneavoastră pentru consemnarea 
acesteia în procesul-verbal.

Manualele comandate ajung în școală și vor fi 
distribuite fiecărui elev, pentru ca dumneavoastră 
să puteți folosi în fiecare oră atât suportul tipărit, 
cât și varianta digitală a manualului.

NOILE MANUALE APROBATE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ÎN URMA LICITAȚIEI 2020 SE POT  
OBȚINE GRATUIT, PENTRU FIECARE ELEV, DOAR ÎN BAZA ALEGERILOR FĂCUTE DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE. 

IATĂ PAȘII PE CARE TREBUIE SĂ ÎI URMAȚI ÎN ALEGEREA ACESTORA:

Editura Litera, prin parteneriatele pe care le are cu instituții care furnizează programe de formare, oferă cadrelor 
didactice din învățământul preuniversitar oportunitatea de formare profesională prin cursuri on-line realizate 
pe platforma www.cursuridigitale.ro.
 
Înscrierea și participarea la cursuri este gratuită, iar principalul obiectiv al acestora este dezvoltarea competen-
ţelor digitale și a viziunii moderne a cadrelor didactice, necesare pentru a face faţă cu succes provocărilor actuale 
ale profesiei de dascăl.

Avantajele participării la cursurile on-line oferite de platforma cursuridigitale.ro: 

√ Toate cursurile sunt GRATUITE.

√ Înscrierea este facilă și se realizează prin 
completarea unui formular on-line disponibil pe 
www.cursuridigitale.ro

√  Înveți și lucrezi în ritmul tău. Cursurile au o durată 
medie de 15 ore și se pot parcurge oricând, oriunde: 
de acasă, în weekend, în vacanțe, la orice oră.

√  Informațiile sunt de actualitate și sunt prezentate 
într-o formă și un limbaj accesibile și familiare 
cadrelor didactice.

√  Cursurile se pot citi și parcurge pe orice dispozitiv: 
calculator, tabletă, telefon, astfel încât realizarea lor 
devine și mai accesibilă.

√ Trainerii care dezvoltă cursurile fac parte din 
mediul academic, sunt profesori cu experiență, 
psihopedagogi, consilieri școlari, formatori pentru 
educația adulților, autori de manuale.

√ Cursurile tratează subiecte de interes pentru 
profesori: cum să utilizezi manualul digital la 
clasă, care sunt noile instrumente digitale cu 
ajutorul cărora se pot realiza la clasă activități 
extracurriculare, metode și tehnici de formare și 
dezvoltare armonioasă a personalității elevilor etc.

√ După parcurgerea cu succes a modulelor, cadrele 
didactice vor primi adeverințe care vor servi la 
completarea dosarului de formare profesională.
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Ce înseamnă educația financiară pentru copii?

Educația este o componentă importantă a proce-
sului esențial de a evolua al fiecărui individ în parte 
și a societății în ansamblul ei. Nu putem să împăr-
țim conceptul de educație în categorii și ramuri, 
din punctul meu de vedere educația financiară este 
importantă la orice vârstă și indiferent de statut, nu 
poate fi disociată și este extrem de necesară pen-
tru că în ultimă instanță este despre supraviețuire. 
A deveni un individ responsabil cu propriile venituri 
și cheltuieli este un beneficiu atât la nivel personal, 
cât și pentru evoluția întregii societăți. 

De ce este important să le vorbim copiilor despre 
bani, pe înțelesul lor?

Orice proces educativ/de comunicare trebuie 
adaptat interlocutorului, este bine știut că în peri-
oada copilăriei oamenii au o capacitate deosebită 
de însușire a deprinderilor și informațiilor. Folo-
sind jocuri și instrumente adecvate vârstei la care 
se află copilul se pot transmite informații valo-
roase care să determine un comportament finan-
ciar responsabil la vârsta adultă și nu numai.

De la ce vârstă ar trebui să înceapă educația finan-
ciară a copiilor?

Nu există vârstă normată de la care să înceapă 
formarea individului, a învăța să ai răbdare pentru 
a obține anumite obiecte/stări pe care le consideri 
benefice nu este apanajul unei vârste. A avea răb-
dare, a alege între o jucărie sau alta sau între a te 
juca cu un prieten sau altul, este primul pas al edu-
cației financiare, pentru că este despre a planifica, 
a evalua și a utiliza resurse. Este foarte important 
ca la vârstele mici învățarea să fie conștientă, adică 
copilului să i se explice „de ce” și „pentru ce”. Edu-
cația financiară timpurie nu este numai în seama 
unei forme de învățământ sau a unor entități juri-
dice, este și responsabilitatea familiei și poate 
fi făcută prin exemple practice și prin noțiunile 
folosite. Să nu uităm că limba română are multe 
cuvinte care denotă că educația financiară, chiar 
dacă nu avea acest nume, a fost o preocupare și în 
trecut. Unul dintre cele mai relevante cuvinte din 
acest domeniu care mie îmi este foarte aproape  
de modul meu de a gândi și care era des folosit de 
către bunica mea, este verbul „a agonisi”.

Desfășurați vreun proiect care să vizeze educarea 
copiilor în ceea ce privește resursele financiare?

Idea::Bank este partener tradițional al unui pro-
iect național de educație financiară dezvoltat de 
către Asociația pentru Promovarea Performanței 
în Educație, asociație care are meritul de a fi siste-
matizat studiul educației financiare în învățămân-
tul preuniversitar din România și de a organiza 
„Olimpiada Micilor Bancheri”, o competiție șco-
lară de tip olimpiadă pentru învățământul primar.

Vorbiți-ne despre proiectul „Olimpiada Micilor 
Bancheri”, desfășurat de către Asociația de Pro-
movare a Performanței în Educație și susținut și de 
Idea::Bank.

„Olimpiada Micilor Bancheri” dezvoltă spiritul 
antreprenorial și gândirea economică a copiilor și 
a tuturor celor care intră în contact cu informația, 
practic este pregătire pentru viață și pentru adap-
tarea la societatea actuală, înțelegerea și interna-
lizarea noțiunilor de venituri, cheltuieli, dobândă, 
planificare, termen de plată, bani, resurse, moște-
nire, buget, valoarea muncii, investiție. Aceștia sunt 
termeni care exced o profesie sau alta, fac parte 
din elementele fundamentale pentru a fi un indi-
vid responsabil, prosper și bine integrat social. 

INTERVIU CU MIHAELA SAVU,  
COMMUNICATION&PR DIRECTOR IDEA::BANK ROMÂNIA

credit foto Carina Câmpineanu
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EDUCAȚIA FINANCIARĂ PRIN OCHII GENERAȚIILOR Y ȘI Z.  
CE SPUN STUDIILE DESPRE TENDINȚELE ACESTORA ÎN MATERIE DE ECONOMII

Millennialii, cunoscuți drept „Generația Y” (cei 
născuți între 1980 și până la jumătatea anilor 
1990) au multe trăsături remarcabile: au parte 
de o educație mai bună decât predecesorii lor 
și sunt mult mai activi din punct de vedere eco-
nomic. Toate studiile realizate recent sugerează 
că această generație are un impact puternic 
asupra economiei naționale și globale, esti-
mându-se că influența lor va fi tot mai mare în 
următorii zece ani.

Ei reprezintă grupul demografic cu cea mai ridi-
cată putere de consum, însă cifrele sunt departe 
de a fi îmbucurătoare: cei mai mulți dintre ei au 
cunoștințe reduse de educație financiară. Mai mult 
de atât, persoanele din această generație se con-
fruntă cu dificultăți financiare mai mari decât cei 
din generația părinților lor: incertitudine econo-
mică, împrumuturi pentru studii. Cu alte cuvinte, 
millennialii au foarte multe datorii, cu toate că ei 
s-au apucat să facă economii mult mai devreme 
decât părinții sau bunicii lor, arată un raport reali-
zat de Bank of America. [1] 

Referitor la educația financiară, un studiu publicat 
de PwC US [2] în 2014 arăta că, dintr-un eșantion 
de peste 5500 de tineri cu vârstele cuprinse între 
23 și 35 de ani doar 25% dintre ei dețin cunoștințe 
minimale de educație financiară, în timp ce doar 
8% demonstrează că au informații solide legate 
de aspectele financiare.

Totodată, studiul a relevat că tinerii din gene-
rația millennials nu sunt mulțumiți de situa-
ția lor financiară actuală, dat fiind și faptul că 
sunt presați de achitarea împrumuturilor pen-
tru studii. Procentul acestora este unul îngri-
jorător: 54% dintre participanții la studiu și-au 
declarat îngrijorarea cu privire la abilitatea lor 
de a-și achita datoriile. Studiul mai relevă și că 
doi din trei tineri din „generația Y” și 80% din-
tre cei care au mers la facultate au cel puțin un 
împrumut pe termen lung. Acest lucru le poate 
stârni îngrijorarea că o diplomă obținută la final 
de facultate nu le mai poate garanta securitatea 
financiară în viitor.

Cum sunt definite generațiile:

Generația Z
Născută între  

1997 și 2012

2012

1997

Millennials
Născuți între  
1981 și 1996

1996

1981

Generația X
Născută între  

1965 și 1980

1980

1965

Baby Boomers
Născuți între  
1946 și 1964

1964

1946

Generația tăcută
Născută între  

1928 și 1945

1945

1928

Sursă:  Financial Times/PEW RESEARCH 
CENTER
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Cu alte cuvinte, tinerii din generația millennials 
sunt fragili din punct de vedere financiar. Aproape 
50% dintre ei cred că nu ar putea face rost de 2000 
de dolari, în cazul apariției unei situații neprevă-
zute în următoarea lună. În aceste condiții, nu 
este de mirare că doar 36% dintre tinerii cu vârste 
cuprinse între 23 și 35 de ani au cont de economii 
pentru pensie. 

Un alt aspect scos în evidență de studiul PwC este 
că cei mai mulți tineri nu optează pentru servicii 
specializate de consultanță financiară, în ciuda 
temerilor și provocărilor cu care se confruntă. În 
ultimii cinci ani, doar 27% dintre ei au recurs la 
consiliere financiară pentru a învăța să își ges-
tioneze economiile și să investească – și asta în 
ciuda accesului lor la informații. 

Un alt studiu, realizat de Centrul Global pentru 
Excelență în Educația Financiară  (GFLEC), relevă 
că aproximativ 80% dintre millenniali folosesc 
telefoanele inteligente pentru a-și plăti factu-
rile, a comanda produse și a transfera bani, însă 
această tendință nu contribuie la corectarea obi-
ceiurilor de consum. [3]

În acest context, Annamaria Lusardi, Director 
Academic în cadrul GFLEC, a punctat: „Nivelul 
redus al educației financiare în rândul millenni-
alilor ne arată cât de important este să echipăm 
această generație cu abilitățile și informațiile nece-
sare pentru a lua cele mai bune decizii financiare în 
era digitală.” [4]

Problemele cu care această generație se con-
fruntă sunt „o moștenire” a crizei economice de 
la începutul anilor 2000

Un studiu realizat de Deloitte, în baza analizei 
a  peste 200 de miliarde de tranzacții cu cardul, 
cifre de la autorități și date oferite de peste 4000 de 
consumatori [6], arată că tinerii din ziua de azi chel-
tuiesc sume similare cu cele pe care le cheltuiau 
părinții lor la aceeași vârstă. Problema este, însă, 
că millennialii au mai puțini bani de cheltuit. De 
exemplu, în Statele Unite, venitul pe cap de locui-
tor în rândul americanilor sub 35 de ani a scăzut cu 
mai mult de o treime începând cu 1996. În schimb, 
au crescut semnificativ costurile pentru cazare, 
pentru servicii de sănătate și educație. 

Din acest motiv, trei sferturi dintre millennialli 
care au datorii pun pe planul doi aspirațiile per-
sonale și obiectivele financiare. Astfel, 42% susțin 

că nu își permit să cumpere o casă, 21% amână 
să se căsătorească, iar alte 21 de procente amână 
să facă un copil. Peste jumătate dintre tineri aleg 
să rămână la un job care nu le place, dar care îi 
plătește mai bine, decât să opteze pentru un job 
care îi satisface, dar le aduce mai puțini bani. [6] 

Generația Z recunoaște importanța educației finan-
ciare mai mult decât cei din generațiile anterioare

Situația este, însă, mai promițătoare cu genera-
ția  Z (cei născuți după 1995). Acești tineri sunt 
primii care au crescut cu computere, telefoane 
inteligente și internet. Întrucât mulți dintre ei 
au ajuns deja la universitate, instituțiile bancare 
încep să fie tot mai interesate de obiceiurile finan-
ciare ale acestora. 

Top 10 greșeli grave pe care millennialii  
le-au făcut la primul loc de muncă:

ERORI PE CARE LE FAC ÎN CARIERĂ  
CEI DIN GENERAȚIA MILLENNIALS

La începutul carierei lor, aproximativ jumătate dintre cei intervievați:

au cheltuit mai mult  
decât au realizat

nu au investit  
suficient

nu au economisit  
suficient

Aproximativ o treime dintre repondenții 
care au comis erori la primul loc  
de muncă s-au simțit extrem de 

instabili din punct de vedere financiar.

Mai mult de 2 din 5 repondenții  
care au făcut greșeli la începutul 

carierei au fost complet nemulțumiți  
de salariul lor.

Sondaj realizat pe 1014 millenniali dintre care 967 lucrau  
cu normă întreagă.

Nu au economisit suficient
  88% 

Au acumulat datorii
  86%
Au supraestimat veniturile pentru cheltuieli
  86%
Au acumulat scor de credit negativ
  84% 

Nu și-au făcut un plan de economii
  81%
Au cheltuit tot salariul înainte să intre următorul
  81%
Au cheltuit mai mulți bani decât au realizat
  80%
Nu au contribuit cu bani la fondul de pensii
  77%
Au cheltuit sume mari pe case, mașini etc.
  74%
Au ratat șansa să ceară o mărire de salariu
  73% 

Sursă: 
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Astfel, un studiu la care au participat 2500 de 
adolescenți [7] arată că două treimi dintre ei aveau 
deja deschis un cont bancar și sunt de trei ori mai 
dispuși să participe la cursuri de educație finan-
ciară, comparativ cu cei din generația millenni-
als. Cu toate acestea, nici acești tineri nu scapă 
de îngrijorările privind achitarea împrumuturilor 
pentru studii, a chiriei și cele legate de posibilită-
țile de angajare. 

Majoritatea celor din generația Z sunt preocu-
pați de nivelul cunoștințelor financiare pe care le 
dețin, însă 84% se bazează pe prieteni și familie 
pentru a afla informații legate de acest domeniu. 
În ultimii 10 ani, serviciile bancare s-au schimbat 
radical și, de aceea, mulți dintre părinți au acces 
la informații mult mai rudimentare legate de edu-
cația financiară, nefiind în măsură să le explice 
copiilor lor ce opțiuni au în prezent.

Mai mult de atât, tinerii din această generație sunt 
mult mai sceptici când vine vorba de credite – și 
asta pentru că au asistat  la situația dificilă cu care 
s-au confruntat mulți dintre millennialii cu credite, 
odată cu venirea crizei economice din anii 2000. 

Un alt avantaj cu care această generație vine 
din urmă este că, fiind nativi digital, înțeleg 
importanța informării adecvate, astfel că soli-
cită consiliere specializată pe probleme econo-
mice. Mai mult de atât, trei din patru tineri din 

această generație consideră că școlile ar trebui 
să predea cursuri de educație financiară. [8] 

Studiile mai arată că generația Z va avea, în 
următoarele decenii, o putere de cumpărare mai 
mare decât a millennialilor și „baby boomerilor” 
la un loc. Cu toate acestea, banii reprezintă unul 
dintre motivele care le generează adolescenților 
și adulților tineri numeroase îngrijorări. [9]

•  51% se tem că problemele financiare îi vor 
împiedica să facă ceea ce își doresc în viață.

•  43% se tem că nu vor câștiga suficienți bani cât 
să îi facă fericiți.

•  37% simt că trebuie să concureze cu prietenii lor 
când vine vorba de bani și de obiecte deținute.

•  36% simt că nu vor avea siguranță financiară, 
oricât de mult ar încerca.

•  35% susțin că au obiceiuri de cumpărare negative.
•  30% cred că sistemul îi împiedică să își facă 

economii.

În acest context, este necesară dezvoltarea de 
programe de educație financiară adecvate vârstei 
și nevoilor lor, în cadrul cărora tinerii ar trebui 
să învețe cum să economisească, cum să se pre-
gătească pentru posibile cheltuieli neprevăzute, 
cum să își planifice cheltuielile de zi cu zi, dar și 
să acumuleze informații privind închirierea unei 
locuințe, recurgerea la un credit pentru locuință 
și pentru mașină. 

Surse citate: 

[1]  https://about.bankofamerica.com/assets/pdf/2020-bmh-millennial-report.pdf
[2]  https://www.pwc.com/us/en/about-us/corporate-responsibility/assets/pwc-millennials-and-financial-literacy.pdf   
[3]  https://gflec.org/initiatives/millennial-financial-literacy-and-fin-tech-use/
[4]  https://gflec.org/wp-content/uploads/2020/04/TIAA-Institute-GFLEC_2020-P-Fin-Index_April-2020.pdf?x47626
[5]  https://www.businessinsider.com/millennials-killing-industries-because-theyre-poor-2019-5
[6]  https://edition.cnn.com/2020/01/30/success/millennial-saving/index.html
[7]  https://everfi.com/blog/financial-education/how-gen-z-thinks-about-financial-literacy/
[8]  https://www.experian.com/blogs/ask-experian/survey-generation-z-keen-on-learning-about-personal-finance-and-credit/
[9]  https://www.experian.com/blogs/ask-experian/survey-generation-z-keen-on-learning-about-personal-finance-and-credit/
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SCOPUL ESTE 
de a maXimiZa 
FeRiciRea,  
NU VENITUL
 economia FeRiciRii

P rimul registru contabil naţio-
nal modern al unei ţări a fost 
creat pentru SUA în anii 1930, 

de către economistul ruso-american 
Simon Kuznets. Activitatea sa de 
pionierat a condus, ulterior, la crearea 
rapoartelor cu privire la executarea 
bugetului de stat în Marea Britanie, 
Germania și în alte ţări dezvoltate. 
Aceste evidenţe au presupus contabi-
lizarea tuturor tranzacţiilor realizate 
într-o economie pe parcursul unui 
an, astfel încât să se ajungă la o cifră 
care să reprezinte venitul naţional, 
ce a devenit cunoscută drept pro-
dusul intern brut al unei ţări (PIB). 
Primii economiști, precum francezul 
François Quesnay, încercaseră să 
derive măsuri similare, dar eforturile 

ÎN CONTEXT

DOMENIU
Societatea și economia

GÂNDITOR-CHEIE
Richard Easterlin (n. 1926)

ÎNAINTE
1861 John Stuart Mill argumen-
tează că un act moral este unul 
care maximizează fericirea 
totală.

1932 Simon Kuznets publică 
prima evidenţă a veniturilor 
naţionale americane, bazată 
doar pe variabile economice 
convenţionale.

DUPĂ
1997 Economistul britanic 
Andrew Oswald argumentează 
că lipsa locurilor de muncă este 
principalul motiv al nefericirii.

2005 Economistul britanic 
Richard Layard publică Happi-
ness: Lessons from a New 
Science, reluând discuţia despre 
legătura dintre fericire și venit.

ECONOMIA FERICIRII
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le fuseseră zădărnicite de dimensiu-
nile aparent uriașe ale acestei sarcini. 
Acest lucru a fost posibil doar după 
evoluţiile din domeniul statisticii, al 
tehnicilor de supraveghere și după 
studiile asupra întregii economii.

Calcularea PIB-ului
Încă de la prima lor apariţie, cifrele 
PIB-ului au ademenit irezistibil politi-
cienii, jurnaliștii și economiștii. Într-o 
formă simplă, par a reprezenta o cifră 
care reunește cei mai importanţi 
factori dintr-o economie. Creșterea 
PIB-ului înseamnă mai multe locuri 
de muncă și salarii mai mari, în 
timp ce un PIB scăzut înseamnă 
șomaj și incertitudine. După cel de-al 
Doilea Război Mondial, dezbaterile 

pe marginea politicii economice s-au 
transformat foarte rapid într-o serie 
de argumentări referitoare la cele 
mai bune căi de creștere a PIB-ului. 
Au fost adoptate diferite politici, dar 
toate au avut același scop.

Totuși, s-a trecut cu vederea peste 
câteva aspecte importante. PIB-ul este 
doar un număr, și poate nu chiar cel 
mai important. Nu există o legătură 
obligatorie între PIB și o protecţie 
socială reală, după cum Kuznets însuși 
a subliniat într-una dintre audierile 
din Congresul american. Un PIB 
crescut poate fi distribuit foarte 
neechitabil, astfel încât un număr 
limitat de persoane să dispună de 
sume mari de bani, în timp ce mulţi 
alţii să aibă foarte puţin. Alţi factori 

POLITICI ECONOMICE POSTBELICE

care îi fac pe oameni fericiţi, precum 
relaţiile familiale sau de prietenie, nu 
sunt înregistraţi pe scala lui. Cu toate 
acestea, PIB-ul a devenit elementul 
statistic de bază în economie și a fost 
folosit pentru a arăta că o ţară anume 
o duce bine. S-a crezut, deși nu s-a
demonstrat niciodată, că și în cazurile 
în care PIB-ul nu corespundea perfect 
bunăstării, atât bunăstarea, cât și 
PIB-ul se mișcau în aceeași direcţie.

O provocare directă la adresa con-
ceptului de PIB și a venitului naţional 
a fost ridicată în 1974 de economistul 
american Richard Easterlin. Acesta a 
examinat studiile referitoare la gradul 
de fericire din 19 ţări, în ultimii 30 de 
ani, și a sugerat că legătura dintre PIB 
și bunăstare nu era pe atât de robustă 
pe cât își închipuiau oamenii. Easter-
lin a descoperit că fericirea raportată 
creștea odată cu venitul, ceea ce 
era de așteptat. Dar, pentru cei care 
duceau un trai la nivelul de subzis-
tenţă, variaţia în fericirea raportată 

Vezi și: Calculul bunăstării 36–37  ■  Eficienţa și corectitudinea 130–131  ■  Consumul ostentativ 136  ■   
Pieţele și consecinţele sociale 210–213  ■  Economia comportamentală 266–269  ■  Genul și economia 310–311

Invidia este una dintre cauzele nefericirii. 
Un factor mai important pentru mulţi decât 
situaţia personală poate fi situaţia, mai 
bună sau mai proastă, a vecinilor.
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Scopul este de a  
maximiza fericirea,  

nu venitul.

PIB-ul a fost dezvoltat  
pentru a măsura venitul  

unei întregi economii 
naţionale.

Venitul naţional, însă,  
nu este același lucru cu  
bunăstarea naţională.

Este posibil ca fericirea  
și bunăstarea să nu crească  

odată cu venitul.

Există alte variabile  
economice și sociale  

care contează mai mult.
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în diferite ţări nu a variat cu mult, 
în pofida diferenţelor mari de venit 
naţional. Oamenii din ţările bogate nu 
sunt neapărat și cei mai fericiţi.

În timp, imaginea s-a conturat și 
mai ciudat. În SUA, au existat creșteri 
continue și comparativ mai rapide 
ale PIB-ului după 1946, dar nivelul 
de fericire raportat în studii nu s-a 
conformat – ba chiar a scăzut după 
1960. Se pare că, până la urmă, banii 
nu aduc fericirea.

Rezultatele studiilor lui Easterlin 
au devenit cunoscute drept parado- 
xul Easterlin. Au reușit să declanșeze 
un val de cercetări referitoare la 
relaţia dintre economie și bunăstare, 

care, altfel, fuseseră abandonate de 
la sfârșitul sec. XIX. Cercetătorii au 
încercat să evalueze modurile în care 
deciziile luate de indivizi, companii și 
guverne pot influenţa modul în care 

economia FeRiciRii

Acest festival al primăverii din Bhutan 
se sărbătorește prin dans. În anul 1972, 
regele a decretat că guvernul său va 
urmări politici care vor maximiza  
„Fericirea Naţională Brută Internă“.

oamenii se simt faţă de propria 
persoană și faţă de societate.

Una dintre explicaţii a fost oferită 
de conceptul de „bandă rulantă a 
fericirii“, propus mai întâi, în 1971, 
de psihologii americani Phillip 
Brickman și Donald Campbell. Aceștia 
au sugerat că oamenii se adaptează 
foarte repede la nivelul actual de 
bunăstare, își menţin acest nivel 
indiferent de evenimente, bune sau 
rele. Atunci când veniturile cresc, 
se adaptează rapid la noul nivel de 
securitate materială, pe care îl tra-
tează ca fiind normal și, prin urmare 
nefiind mai fericiţi decât erau înainte. 
O versiune extremă a acestei teorii ar 
presupune că, în cazul veniturilor sub 
nivelul de subzistenţă, toate creșterile 
economice sunt în esenţă irelevante 
pentru bunăstare, pentru că fericirea 
oamenilor este determinată de ceva 
cu totul diferit, ca, de exemplu, 
bucuriile aduse de prietenii.

În mod alternativ, cercetătorii 
au pus în prim-plan importanţa 
statutului social și comparaţia cu 
ceilalţi. De exemplu, dacă nimeni nu 
ar avea o mașină, atunci nu contează 
că cineva nu are mașină. De îndată 
ce, însă, unii au mașini, cei care nu 
au pot avea impresia că astfel și-au 

Indexul fericirii  
planetare (HPI) a fost 
introdus de fundaţia 
londoneză New Econo- 
mics, în 2006. Concluziile, 
ilustrate aici, combină  
trei indicatori care dau 
scorul unei ţări: longe- 
vitatea, bunăstarea 
personală și impactul 
consumului asupra  
naturii.
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pierdut din poziţia socială. „Să fii 
în rând cu vecinii“ înseamnă că, pe 
măsură ce economiile cresc, noul grad 
de îndestulare are un impact pozitiv 
limitat asupra fericirii raportate. 
Oricine ajunge în situaţii în care 
trebuie să lupte pe viaţă și pe moarte, 
să încerce cu disperare să îi întreacă pe 
toţi ceilalţi. Cu cât societatea este mai 
inegală, cu atât lupta este mai urâtă.

Punerea paradoxului  
sub semnul întrebării
Pe măsură ce interesul faţă de parado-
xul lui Easterlin a crescut în anii 2000, 
acesta a început să fie pus sub semnul 

întrebării. Dispunând de date dintr-un 
număr mare de ţări, economiștii 
americani Betsey Stevenson și Justin 
Wolfers au sugerat, în 2008, că ferici-
rea crește odată cu venitul în multe 
ţări și că creșterea venitului duce și ea 
la un grad mai mare de bunăstare.

În general, cercetătorii au descope-
rit că, în timp ce veniturile mai mari 
nu se transpun cu ușurinţă în niveluri 
crescute de fericire, pierderea venitu-
rilor are un efect nociv serios asupra 
stării de bine personale. Redundanţa 
și șomajul au efecte foarte grave 
asupra bunăstării, la fel ca boala 
și o gamă largă de dizabilităţi.

Cu alte cuvinte, există o oarecare 
legătură între PIB și venitul naţional, 
dar nu este deloc simplă. Pe măsură 
ce au devenit disponibile date mai 
complete, noţiunea de fericire și de 
bunăstare ca posibil plan pentru 
politica guvernamentală a câștigat 
teren. În consecinţă, aceasta a condus 
la o deplasare ușoară a PIB-ului în 
funcţie de variabila economică critică 
a interesului.

Argumentaţia este simplă: dacă 
variabilele economice din multe colţuri 
ale lumii nu pot surprinde aspecte 
importante ale vieţii economice și 
sociale, concentrarea asupra acelor 
variabile poate duce la urmarea unei 

politici economice greșite. Dacă aceste 
politici s-ar baza pe „indicatorii de 
fericire“, și nu doar pe PIB, atunci 
ordinea priorităţilor ar fi alta. Acestea 
ar putea include măsurători care să 
încurajeze o echilibrare mai atentă 
a muncii-vieţii. Șomajul ar putea fi 
considerat mult mai costisitor și ar 
trebui luate măsuri mult mai drastice 
pentru a îl scădea. Măsuri generale 
pentru bunăstare sunt deja luate, mai 
ales în discuţiile despre ţările în curs 
de dezvoltare: de exemplu, indexul 
dezvoltării umane combină venitul 
cu speranţa de viaţă și cu educaţia. 
S-a argumentat că o concentrare prea 
limitată asupra creșterii PIB-ului con-
tribuie la mascarea problemelor create 
de acumularea datoriei, înainte de criza 
financiară din 2008. Dacă ar exista 
indicatori mai largi, mai specializaţi pe 
percepţia bunăstării și mai aproape de 
interesele reale ale oamenilor, atunci 
doar indicatorul creșterii PIB-ului nu 
ar mai da niciun motiv de sărbătoare.

Măsurarea fericirii

În 2007, președintele francez 
Nicolas Sarkozy i‑a rugat pe 
economiștii Joseph Stiglitz, 
Amartya Sen și Jean‑Paul  
Fitoussi să investigheze măsu‑
rarea progresului social și 
economic și să caute să găsească 
niște măsurători mai generale  
ale bunăstării în vederea imple-
mentării lor. Raportul acestora, 
publicat în 2009, a argumentat  
că este necesară mutarea atenției 
de la realizarea unei politici eco‑ 
nomice după măsurarea produc-
ției economice (cum este PIB‑ul), 

la măsurarea bunăstării și a 
sustenabilității. În mod parti‑
cular, raportul lor a subliniat 
faptul că există o discrepanță 
între indicatorii economici obiș‑ 
nuiți și bunăstarea raportată  
care pare să se extindă.

Un sistem alternativ de 
măsurare ar putea, la nevoie,  
să folosească o gamă de indica‑ 
tori diferiți, precum sănătatea  
și impactul stilului de viață  
asupra naturii, mai degrabă  
decât încercarea de a rezuma  
totul printr‑o singură cifră.
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Chestiunile economice  
contează doar în măsura  
în care îi fac mai fericiţi  

pe oameni.
Andrew Oswald,

economist britanic (n. 1953)

Populaţia din Bahamas are un scor foarte 
mare la indexul calităţii vieţii, care a fost 
inventat de psihologul britanic Adrian White 
pentru a măsura sentimentele de bunăstare.
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în diferite ţări nu a variat cu mult, 
în pofida diferenţelor mari de venit 
naţional. Oamenii din ţările bogate nu 
sunt neapărat și cei mai fericiţi.
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conformat – ba chiar a scăzut după 
1960. Se pare că, până la urmă, banii 
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Rezultatele studiilor lui Easterlin 
au devenit cunoscute drept parado- 
xul Easterlin. Au reușit să declanșeze 
un val de cercetări referitoare la 
relaţia dintre economie și bunăstare, 

care, altfel, fuseseră abandonate de 
la sfârșitul sec. XIX. Cercetătorii au 
încercat să evalueze modurile în care 
deciziile luate de indivizi, companii și 
guverne pot influenţa modul în care 
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pierdut din poziţia socială. „Să fii 
în rând cu vecinii“ înseamnă că, pe 
măsură ce economiile cresc, noul grad 
de îndestulare are un impact pozitiv 
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să încerce cu disperare să îi întreacă pe 
toţi ceilalţi. Cu cât societatea este mai 
inegală, cu atât lupta este mai urâtă.
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