Număr de înregistrare:
ID Respondent

Nume / Prenume

-

-

Data Interviu:
ID Operator: _________________

"50+ în Europa"
Studiul privind Sănătatea, Îmbătrânirea și
Pensionarea Populatiei în Europa
2019
Chestionar auto-administrat
GfK Romania - Institut de Cercetare de Piață
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Cum să COMPLETAȚI acest chestionar
La majoritatea întrebărilor de pe paginile următoare puteți răspunde doar prin bifarea casetei de răspunsul de
mai jos sau de alături care vi se aplică.

Bifați o (1) casetă:
Corect
Incorect

sau

Vă rugăm să răspundeți întrebarea după întrebare. Omiteți o întrebare numai dacă există o instrucțiune
explicită în acest sens.

Exemplu:
Aveți copii?

o

1

ê

1

Da

o

5

Nu

Dacă bifați "Da" în
acest exemplu,
mergeți la următoarea
întrebare!

è

Mergeţi la întrebarea...

Dacă bifați "Nu" în acest
exemplu, mergeți la
întrebarea dată în
caseta de instrucțiuni!

Cum să Returnați acest chestionar
Dacă operartorul este încă în casa dvs. când ați completat chestionarul, vă rugăm să îl returnați lui sau ei. În
caz contrar, vă rugăm să returnați chestionarul completat în plicul preplătit cât mai curând posibil. Dacă aveți
nevoie de un plic de înlocuire, vă rugăm să sunați la GfK Romania - Institut de Cercetare de Piață la telefon
021 2055500.

VĂ RUGĂM SĂ ÎNCEPEȚI SĂ RĂSPUNDEȚI LA CHESTIONAR ÎNCEPÂND CU PRIMA
ÎNTREBAREA DE PE PAGINA URMĂTOARE
TOATE RĂSPUNSURILE DUMNEAVOASTRĂ SUNT CONFIDENȚIALE.
VĂ MULȚUMIM PENTRU AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ

A. Educație Financiară.
A1. Să presupunem că ați avut 100 de lei într-un cont de economii, iar rata dobânzii a fost de 2% pe an. După 5
ani, cât de mult credeți că ați avea în cont dacă ați lăsat banii în cont?
1. Mai mult de 102 LEI

£

4. Nu știu

£

2. Exact 102 LEI

£

5. Nu doresc să răspund

£

3. Mai puțin de 102 LEI

£

A2. Să presupunem că ați avut 100 LEI într-un cont de economii, iar rata dobânzii este de 20% pe an și nu ați
retras niciodată banii sau dobânzile aferente. După 5 ani, cât de mult ați avea în totalitate acest cont?
1. Mai mult de 200 LEI

£

4. Nu știu

£

2. Exact 200 LEI

£

5. Nu doresc să răspund

£

3. Mai puțin de 200 LEI

£

A3. Imaginați-vă că rata dobânzii aferentă contului de economii a fost de 1% pe an, iar inflația a fost de 2% pe
an. După 1 an, cât de mult ați putea să cumpărați cu banii din acest cont?
1. Mai mult decât azi

£

4. Nu știu

£

2. Exact la fel

£

5. Nu doresc să răspund

£

3. Mai puțin decât azi

£

A4. Să presupunem că un prieten moșteneste 10.000 LEI astăzi, iar fratele său moștenește 10.000 LEI peste 3
ani. Cine este mai bogat datorită moștenirei?
1. Prietenul meu

£

4 Nu știu

£

2. Fratele prietenului

£

5. Nu doresc să răspund

£

3. Sun la fel de bogați

£

A5. Să presupunem că în anul 2020 venitul dvs. s-a dublat, iar prețurile tuturor bunurilor s-au dublat. În 2020, cât
de mult vă veți putea cumpăra cu veniturile dvs.?
1. Mai mult decât azi

£

4 Nu știu

£

2. Exact la fel

£

5. Nu doresc să răspund

£

3. Mai puțin decât azi

£

B. Educație Financiară (continuare)
B1. Care dintre următoarele afirmații descrie funcția principală a bursei de valori?
1. Bursa de valori ajută la prezicerea câștigurilor pe £
£
4. Niciunul dintre cele anterioare
acțiuni
2. Bursa de valori are drept rezultat o creștere a
£
£
5. Nu știu
prețului acțiunilor
3. Bursa de valori aduce împreună oamenilor care
£
£
6. Nu doresc să răspund
doresc să cumpere acțiuni cu cei care doresc să
vândă acțiuni
B2. Care dintre următoarele afirmații este corectă? Dacă cineva cumpără acțiunea firmei B la bursa de valori:
1. El deține o parte din firma B

£

4. Niciunul dintre cele anterioare

£

2. El a împrumutat bani firmei B

£

5. Nu știu

£

3. El este responsabil pentru datoriile firmei B

£

6. Nu doresc să răspund

£

1. Odată ce ați investit într-un fond mutual, nu
puteți retrage banii în primul an

£

4. Niciunul dintre cele anterioare

£

2. Fondurile mutuale pot investi în mai multe
active, de exemplu atât în acțiuni, cât și în
obligațiuni

£

5. Nu știu

£

3. Fondurile mutuale plătesc o rată de rentabilitate
garantată care depinde de performanțele lor
anterioare

£

6. Nu doresc să răspund

£

B3. Care dintre următoarele afirmații este corectă?

B4. Care dintre următoarele afirmații este corectă? Dacă cineva cumpără obligațiunea firmei B la bursa de valori:
1. El deține o parte din firma B

£

4. Niciunul dintre cele anterioare

£

2. El a împrumutat bani firmei B

£

5. Nu știu

£

3. El este responsabil pentru datoriile firmei B

£

6. Nu doresc să răspund

£

B5. Considerând o lungă perioadă de timp (de exemplu 10 sau 20 de ani), care activ financiar oferă, în mod
normal, cea mai mare rentabilitate?
1. Conturile de economii

£

4. Nu știu

£

2. Obligațiunile

£

5. Nu doresc să răspund

£

3. Acțiunile

£

B. Educație Financiară (continuare)
B6. În mod normal, care activ financiar prezintă cele mai mari modificări de valoare în timp?
1. Conturile de economii

£

4. Nu știu

£

2. Obligațiunile

£

5. Nu doresc să răspund

£

3. Acțiunile

£

B7. Când un investitor își investește banii în mai multe tipuri de active, riscul de a-și pierde banii:
1. Crește

£

4. Nu știu

£

2. Scade

£

5. Nu doresc să răspund

£

3. Nu se modifică

£

B8. Dacă cumpărați o obligațiune cu scadența de 10 ani, înseamnă că nu o puteți vinde după 5 ani fără a suferi o
pedeapsă majoră. Adevărat sau fals?
1. Adevărat

£

3. Nu știu

£

2. Fals

£

4. Nu doresc să răspund

£

B9. Acțiunile sunt, în mod normal, mai riscante decât obligațiunile. Adevărat sau fals?
1. Adevărat

£

3. Nu știu

£

2. Fals

£

4. Nu doresc să răspund

£

B10. Cumpărarea unei acțiuni a unei companii oferă de obicei un randament mai sigur decât cumpărarea unei
unități de fond mutual pe acțiuni. Adevărat sau fals?
1. Adevărat

£

3. Nu știu

£

2. Fals

£

4. Nu doresc să răspund

£

B11. Dacă rata dobânzii scade, ce ar trebui să se întâmple cu prețurile obligațiunilor?
1. Cresc

£

4. Nici una dintre cele de mai sus

£

2. Scad

£

5. Nu știu

£

3. Nu se modifică

£

6. Nu doresc să răspund

£

D. Atitudini și importanța banilor
Indicați cât de puternic sunteți de acord sau în dezacord cu afirmațiile de mai jos:
Marcați cu un "X" răspunsul care vi se
potrivește

Total de
acord

De acord

Parțial
deacord

Parțial
dezacord

Dezacord

Total
dezacord

Sunt o persoană care este dispusă să-și
asume riscuri.

£

£

£

£

£

£

Prefer mai degrabă să nu îmi iau ceva
astăzi pentru a-mi putea permite mai
multe mâine.

£

£

£

£

£

£

Am tendința de a amâna finalizarea
treburilor, chiar dacă ar fi mai bine să le
facem imediat.

£

£

£

£

£

£

Sunt dispus să cheltui acum și să las
viitorul să aibă grijă de el însuși.

£

£

£

£

£

£

Pentru mine, banii sunt un instrument
pentru atingerea scopurilor.

£

£

£

£

£

£

În viață, mă ghidez după motto-ul: Banii
îmi dau libertatea de a face ceea ce simt.

£

£

£

£

£

£

Pentru mine, banii sunt un instrument de
ați face prieteni.

£

£

£

£

£

£

Sunt dispus să fac ceea ce este necesar
pentru a obține bani.

£

£

£

£

£

£

Chestiunile financiare sunt complicate și
confuze pentru mine.

£

£

£

£

£

£

E1. Aveți vreo persoană apropiată care lucrează în
străinătate?

Da

E. Remittance

DA

E2. Vă trimite vreodată bani?

£
£

NU

£ mergeți la secțiunea F

NU

£ mergeți la secțiunea F

E3. Cât de des vă trimite bani?
1. Săptămânal

£

4. Anual

£

2. Lunar

£

£

3. O dată la 6 luni

£

5. Altă, perioadă
specificați __________

1. Mai puțin de500 Euro

£

4. 1500-2000 Euro

£

2. 500-1000 Euro

£

5. Mai mult de 2000 Euro

£

3. 1000-1500 Euro

£

E4. Ce sumă vă trimite de obicei?

F. Risc
Imaginați-vă că aveți o listă de opțiuni pe care le puteți ”juca”. În fiecare opțiune există o șansă egală să puteți
câștiga o sumă mică sau o sumă mare. Există 6 opțiuni de alegere și dvs. trebuie să alegeți doar o opțiune.
Pentru opțiunea aleasă de dvs., rezultatul este determinat prin metoda ”datul cu banul”. Dacă moneda cade
"Cap", veți primi suma Mică. Dacă moneda cade "Pajură", veți primi suma Mare. Vă rog să notați opțiunea pe
care ați doriți să o jucați.

Suma Mică

Suma Mare

Opțiunea 1:

5.60 Lei

5.60 Lei

Opțiunea 2:

4.80 Lei

7.20 Lei

Opțiunea 3:

4.00 Lei

8.80 Lei

Opțiunea 4:

3.20 Lei

10.40 Lei

Opțiunea 5:

2.40 Lei

12.00 Lei

Opțiunea 6:

0.40 Lei

14.00 Lei

NOTAȚI OPȚIUNEA SELECTATĂ: __________________

G. Preferința de timă
Imaginați-vă că primiți 100 de Lei și că puteți aloca banii la următoarele două opțiuni:
1. Orice sumă pe care o alocați la Opțiunea 1, o veți primi astăzi.
2. Orice sumă pe care o alocați la Opțiunea 2, o veți primi dublu în 4 săptămâni.
Puteți aloca banii așa cum doriți. Dacă, de exemplu, ați alocat 70 de Lei la Opțiunea 1 și 30 de lei la Opțiunea 2,
veți primi 70 Lei astăzi și 60 Lei (2 x 30 de lei) în 4 săptămâni.
Cum alocați cei 100 de lei?
Vă rugăm să completați suma pentru fiecare din cele două câmpuri de mai jos. Cele două sume ar trebui să fie
egală cu 100 de Lei. (Nu există nici Adevărat sau Fals)
Opțiunea 1 - Această sumă aș vrea să o primesc astăzi::

___________ Lei

Opțiunea 2 - Această sumă aș vrea să fie dublată în 4 săptămâni: ___________ Lei

H. Date personale

În cele din urmă, vă rugăm să completați sexul și anul nașterii:
a) Eu sunt ...
Bărbat

o1

Femeie

o2

b) M-am născut în

(anul)

