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Prefaţă
A spune despre o carte că este cea mai bună produsă într-un an sau
în 20 de ani este imposibil. O comisie poate alege o carte, dar o altă comisie
ar putea alege alta. Dar a spune că o carte este printre cele 5–6 cele mai
bune cărţi este posibil şi se poate stabili un consens. Pot spune cu
certitudine: cartea lui Sergiu Bălţătescu este una dintre cele mai bune cărţi
apărute în ultimul timp.
Câteva argumente pentru care cred că este o carte de excepţie:
 Este o carte completă. Sergiu Bălţătescu are ambiţia să realizeze o
sinteză completă a literaturii naţionale şi mondiale asupra fericirii/satisfacţiei
faţă de viaţă sau, cum preferă autorul, bunăstării subiective. Din acest punct
de vedere, cine va dori să intre în domeniul abordat trebuie să citească cu
maximă atenţie cartea. Este un efort imens de identificare a tot ce s-a scris în
domeniu. Cu greu se pot găsi lucruri semnificative omise. Nu este o simplă
inventariere, ci o sistematizare convingătoare a diversităţii literaturii, după o
schemă teoretică originală.
 Este o carte deschisă. Este înalt problematizatoare. Sunt lucrări faţă
de care, după lectură, ai sentimentul că altceva nu mai ai tu ca cititor ce să
mai faci. Citind această carte, înţelegi că este mult de făcut în continuare.
 Este o carte înalt personalizată. Sergiu Bălţătescu este el însuşi în
fiecare propoziţie. Este mereu punctul lui de vedere, este el care expune şi
reflectează asupra problemelor. Este un mod de a-ţi asuma răspunderea
asupra a ceea ce scrii. Nu este un stil impersonal care creează falsa impresie
că „asta e ştiinţa”. De fapt orice text este textul autorului. Cred că opţiunea
pentru un asemenea stil este foarte corectă şi îndeamnă la un stil mai
transparent şi mai responsabil. Nu este cursul gândirii altora, ci mereu cursul
gândirii lui Sergiu Bălţătescu, care reconstruieşte el însuşi tematica expusă.
 Să mai adaug logica strânsă a analizei. Textul este foarte concentrat.
Uneori este chiar prea concentrat. Cititorul are senzaţia de ameţeală în
urmărirea analizelor.
 Un merit special: utilizarea datelor. Sunt folosite extrem de multe
date empirice. Multe lucrări plictisesc prin date empirice care nu spun mare
lucru. Sergiu Bălţătescu are talentul de a face datele empirice să vorbească,
să spună lucruri interesante. Nu sunt date puse inutil sau în exces. În orice
caz, instrumentul statistic este utilizat cu eleganţă şi cu un control desăvârşit.
Nu este numai o trecere în revistă completă a bibliografiei, dar şi căutarea cu
migală a tuturor datelor disponibile şi utilizarea lor. De cele mai multe ori,
autorii sunt prizonierii datelor pe care le-au produs ei înşişi, ignorând datele
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produse de alţii. Sergiu Bălţătescu este şi el producător de date interesante,
dar utilizează şi datele produse de alţii.
Sociologul, după ce a făcut publice datele empirice pe care le-a
produs cu multă trudă, experimentează adesea un sentiment de inutilitate.
În calitatea de producător de date empirice despre calitatea vieţii, eu însumi
am un sentiment de recunoştinţă pentru efortul făcut de Sergiu Bălţătescu.
Datele produse și prezentate de el sunt pline de utilitate științifică.
Cartea oferă analize comparative de un interes special. În ultimele
decenii s-au făcut destul de multe cercetări comparative, dar destul de
limitate ca obiectiv şi amploare. În ultimul timp, mai ales în contextul Uniunii
Europene, se deschide o nouă direcţie de culegere internaţională a datelor şi
de analiză a lor. Ultimele lucrări contribuie mai mult la conştientizarea
complexităţii nebănuite a programului. Cartea lui Sergiu Bălţătescu este una
de pionierat aici.
Nu numai ideile sunt menite să se cumuleze cu alte idei, dar şi datele
empirice au raţiunea de a se cumula cu alte date ale colegilor. Cel mai adesea
acest lucru însă nu se întâmplă. Citind cartea lui Sergiu Bălţătescu nu mai ai
sentimentul de singurătate şi inutilitate. Datele culese de mulţi cercetători
din România şi din alte ţări sunt utilizate cu inteligenţă într-o construcţie
teoretico-empirică complexă. Nu pot să nu fiu încântat de remarca lui Sergiu
Bălţătescu: România reprezintă, sociologic, un laborator, unic în lume, de
date despre calitatea subiectivă a vieţii. Studiul realizat în 1979 este unic ca
amploare. Apoi seria de date produse de ICCV din 1990 până în 2010 oferă o
sursă unică de date şi Sergiu Bălţătescu le utilizează cu multă atenţie. Este
pusă în valoare baza de date produsă de ICCV, unice în lume, care oferă
informaţii despre efectul subiectiv al schimbărilor rapide şi dramatice ale
tranziţiei.
Despre o carte plată spui lucruri anoste. Nu te stimulează în niciun fel
să gândeşti tu însuţi. Cartea lui Sergiu Bălţătescu provoacă. Şi simt nevoia să
intru în dialog. Aici mă opresc numai la două teme.
Despre concept. Definirea „obiectului” analizei este esenţială. În
momentul actual, literatura este departe de a dezvolta o abordare articulată
a acestei teme. Există o serie de concepte învecinate, insuficient delimitate
cu claritate: bunăstare subiectivă, satisfacţie faţă de viaţă, fericire, calitatea
vieţii, calitatea percepută a vieţii. Sergiu Bălţătescu face o opţiune: pune în
centrul teoriei sale conceptul de „bunăstare subiectivă”. Cred că opţiunea
este corectă. Conceptul se referă la o stare reală. Bunăstarea subiectivă este
o stare a persoanei şi deci un obiect legitim al psihologiei. Totodată, ea este o
stare a colectivităţilor, o stare socială, obiect legitim al sociologiei în calitatea
sa de fapt social care poate fi descris statistic prin indicatori de satisfacţie.
Aici este o ambiguitate în analiză. Conceptul de „bunăstare subiectivă” a unei
persoane/colectivităţi este unul strict descriptiv. Măsurarea ei captează
informaţii despre un fapt real: cât de satisfăcut este un subiect de viaţa sa
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sau de un component al vieţii sale. Procesul de producere de către subiecţi a
satisfacţiei lor este evaluativ: raportându-se la standardele/valorile/
aşteptările sale, subiectul se simte satisfăcut sau nesatisfăcut cu viaţa sa sau
cu un component al acesteia. Procesul de producere a satisfacţiei ca stare
reală este un proces evaluator, iar informaţia culeasă de cercetător despre
starea de satisfacţie a subiecţilor este o descriere.
O problemă este utilizarea, oarecum ca sinonime, a termenilor de
satisfacţie/bunăstare subiectivă şi fericire. În psihologia umanistă, termenii
se referă la stări diferite. Satisfacţia/insatisfacția este o stare continuă, cu
grade diferite: cineva este mai mult sau mai puţin satisfăcut de viaţa sa.
Starea de fericire/nefericire este o stare distinctă: o trăire de vârf („peak”).
Fericiţi sau nefericiţi nu suntem continuu, ci doar în anumite momente. Ea nu
comportă grade: nu putem fi mai mult sau mai puţin fericiţi, ci atunci când
suntem, experimentăm o stare psihologică cu intensitate maximă. Cred că
distincţia dintre satisfacţie şi fericire este intuitiv necesară. Opţiunea
termenilor ca similari este spectaculoasă, de înţeles, dar în analize cred că
distincţia trebuie făcută cu claritate. Indicatorii sociologici de satisfacţie faţă
de viaţă, nu sunt indicatori de fericire. După câte ştiu, au fost unele încercări
de a operaţionaliza şi fericirea, cu indicatori empirici distincţi. Mă gândesc că
s-ar putea întreprinde o analiză empirică cu scop teoretic/ metodologic care
ar putea decide dacă şi în ce măsură satisfacţia şi fericirea sunt stări diferite.
Totodată s-ar dezvolta şi o metodologie de măsură a fericirii.
Conceptul de calitate percepută a vieţii. Sergiu Bălţătescu optează
pentru bunăstare subiectivă, fără a intra în discuţia dacă cele două stări sunt
sau nu diferite. Şi în cuplul bunăstare subiectivă/calitate percepută a vieţii
opţiunea pentru primul concept cred că este justificată. Dar citind cartea,
simt necesar să examinez cu mai multă atenţie diferenţa dintre cele două
concepte. De aceea decid ca această problemă să o examinez într-un studiu
separat.
Modelul explicativ al bunăstării subiective. O parte substanţială a
cărţii este dedicată identificării factorilor determinanţi ai satisfacţiei cu viaţa.
Sergiu Bălţătescu încearcă să identifice un model empiric explicativ.
Acumulând enorm de multe relaţii empirice, analiza se apropie de realizarea
acestui obiectiv. În acest punct sunt sugerate trei „lipsuri” care vor trebui să
fie umplute prin cercetări ulterioare. Primul: „găsirea de măsuri apropiate
pentru variabilele lipsă”. O concluzie importantă, pentru că în proiectarea
viitoarelor cercetări empirice găsim aici unele sugestii importante. A doua:
lipsa cea mai mare, după părerea mea, se plasează la dezvoltarea unui model
teoretic explicativ. Efortul de a găsi, pornind de la relaţii empirice
identificate, modele teoretice explicative este încă la început. Un exemplu.
Se găsesc relaţii nu foarte puternice, dar semnificative, între PIB şi satisfacţia
faţă de viaţă. Este clar că relaţia este mediată de o mulţime de circuite
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determinative care urmează a fi explorate teoretic. Ne izbim de problema
complexă a nivelului variabilelor: cum asamblezi variabile agregate la nivel
individual cu variabile la nivel global. PIB-ul este o variabilă la nivel global, iar
satisfacţia cu viaţa este măsurată la nivel individual. În fine, o a treia
problemă se referă la surpriza că în societăţi foarte diferite apar relaţii
empirice contraintuitive. Societăţi cu grade foarte diferite ca nivel economic,
dar şi ca tip de organizare socială (sunt utilizate şi date din societăţi
capitaliste şi socialiste) prezintă niveluri şi relaţii empirice diferite de cele
aşteptate. Ciclurile social-politice par, de asemenea, să aibă impacturi
distincte. Creşterea economică cuplată cu criza social-politică, scăderea
optimismului nu cuplează cu creşterea satisfacţiei faţă de viaţă, ci pare chiar
diferită. Relaţiile empirice par să varieze ele însele contextual. De aici,
explorarea efectului contextelor social-economice şi politice asupra
patternurilor empirice determinative pare să fie o direcţie extrem de
importantă. Concluzia mea: adesea suntem blocaţi de costurile mari ale
cercetărilor empirice. După ce le realizăm cu mari eforturi ne izbim de
deficitul de elaborare a modelelor teoretice suportive pentru modelele
explicative empirice. Sunt deci mai urgente dezvoltările de modele teoretice.
Deficitul de la acest nivel poate face slab utilizabile datele empirice obţinute
cu mult efort. Câteva exemple: „satisfacţia faţă de venituri devine în câţiva
ani după 1990 cel mai bun predictor al bunăstării subiective, iar satisfacţia
faţă de viaţa de familie are o influenţă aproape nesemnificativă”. De ce în
acei ani şi în alţi ani mai puţin? De ce familia are (în orice context sau doar în
unele?) un efect nesemnificativ? Identificarea unor diferenţe empirice
interesante: impactul mai accentuat asupra bunăstării subiective al
conflictelor structurale (conflictele politice, din organizaţii, săraci/bogaţi,
tineri/vârstnici) şi conflictele numite de autor conjuncturale (conflictele
religioase), care au un efect mai redus. De văzut şi dacă aceste relaţii nu
variază şi ele contextual.
O deschidere foarte interesantă, care merită să fie continuată. În
1984 am găsit că există un anumit efect detectabil empiric al opţiunilor de
valoare asupra satisfacţiei faţă de viaţă şi calitatea percepută a vieţii. Am
sugerat că opţiunile de valoare influenţează satisfacţia cu viaţa prin cel puţin
două circuite: pe de o parte, condiţiile şi evenimentele pot influenţa diferit
satisfacţia faţă de viaţă; pe de altă parte, opţiunile de valoare generează
stiluri de viaţă distincte şi acestea par să aibă efecte diferite asupra
satisfacţiei faţă de viaţă. Sergiu Bălţătescu realizează un pas substanţial
înainte, în identificarea unor relaţii empirice, cât şi în dezvoltări teoretice. Se
redeschide, astfel, conexiunea dintre sociologie şi etică. Dar, evident, este
foarte mult de făcut în această direcţie.
Este de remarcat şi redeschiderea discuţiei asupra diferenţei de
impact a mediului social şi a caracteristicilor de personalitate. Şi aceasta este
o direcţie de urmat, cartea oferind sugestii importante.
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Durkheim a deschis o direcţie fundamentală în sociologie: cum se pot
conecta comportamente strict individuale, ca sinuciderea, la contextul social
şi, cu asta, considerarea sinuciderii ca variabilă sociologică. Sergiu Bălţătescu
îşi pune ca obiectiv global al cărţii să descopere care este relaţia dintre
fericire şi societate, să contribuie, cu alte cuvinte, la „construcţia socială a
fericirii”. Demonstraţia este foarte convingătoare, dar şi provocatoare: cum
poate fi utilizată bunăstarea subiectivă ca indicator social; cum bunăstarea
subiectivă poate fi mai bine înţeleasă dacă este pusă într-o perspectivă
sociologică şi cum, la rândul ei, poate să ne ofere o nouă înţelegere a stării şi
dinamicii societăţii.
O carte excelentă, care creează însă obligaţii pentru autor şi cititor.
Cred că Sergiu Bălţătescu şi-a asumat datoria de a găsi posibilităţi de a crea
un spaţiu de discuţie, antrenând pe colegii interesaţi. Îi urez succes.
Cătălin Zamfir

Notă la ediţia a doua
Lucrarea de faţă este o ediţie revizuită şi adăugită a celei publicate în
2009 la Editura Universităţii din Oradea, care reproducea în mare parte teza
mea de doctorat susţinută la Universitatea din Bucureşti în iulie 2007. Între
timp, lucruri importante s-au petrecut. Societatea românească şi-a început
drumul în Uniunea Europeană care nu după multă vreme a fost puternic
afectată de cea mai gravă criză economică din ultima jumătate de secol. Pe
de altă parte, unii specialişti proeminenţi au văzut criza economică drept o
oportunitate de a repune analizele bunăstării societăţii pe alte baze, care să
treacă „dincolo de PIB”. Mediul politic european a îmbrăţişat cu mult interes
această alternativă, astfel încât conceptul de bunăstare subiectivă a ajuns în
documentele de politici ale UE. Calitatea vieţii a devenit un domeniu de
studiu academic şi ştiinţific aproape la modă atât în Europa cât şi în restul
lumii. Literatura de specialitate s-a dezvoltat în ritm accelerat şi multe din
spaţiile albe din momentul publicării primei ediţii au fost umplute cu studii şi
analize multidisciplinare.
Drept rezultat, am fost pus în faţa dilemei de a publica o carte nouă –
pentru care strângeam material încă de la susţinerea tezei – sau de a realiza
o revizuire temeinică a acestei cărţi, care să reflecte noile dezvoltări din
societate, din mediul realizatorilor de politici şi din literatura de specialitate.
Două lucruri m-au dus către decizia de a supune cititorului o a doua ediţie a
„Fericirii…”. Mai întâi, lucrarea a primit premiul Dimitrie Gusti al Academiei
Române pentru anul 2009. Al doilea, că profesorul Cătălin Zamfir,
întemeietorul şi catalizatorul şcolii româneşti de cercetare a calităţii vieţii,
mi-a făcut o recenzie foarte amănunţită şi chiar laudativă la această carte –
ceea ce este o onoare cel puţin la fel de mare.
Aşadar am decis că scheletul cărţii este bun şi că abordarea din ea
merită – într-o formă revigorată – să fie făcută mai bine cunoscută publicului.
Revizuirea cărţii a fost, mărturisesc, un proces destul de anevoios. Am
actualizat trecerea în revistă a literaturii de specialitate, umplând unele spaţii
albe lăsate în ediţia întâi, continuând temele pe care în unele cazuri doar le
schiţasem şi eliminând referinţele la acele contribuţii care nu trecuseră proba
timpului. Astfel, ediţia a doua conţine o literatură de specialitate la nivelul
anului 2014, într-o formulare ce s-a voit mai suplă şi mai elegantă.
Totodată şi analizele datelor au fost revăzute. Am integrat studiile
ulterioare publicate sau prezentate de mine în ultimii ani. Pe de altă parte,
am lucrat la grafice şi tabele pentru a le face mai sugestive. Nu în ultimul
rând am sintetizat sau chiar eliminat analizele prea tehnice sau redundante –
totul pentru a-i oferi cititorului un material mai lizibil şi în acelaşi timp o
perspectivă mai largă asupra structurilor şi schimbărilor sociale cu impact
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asupra bunăstării subiective în România. Fiecare analiză asupra tendinţelor
realizată pe baza Diagnozei calităţii vieţii a fost refăcută pentru a include şi
rezultatele valurilor anchetei din 2006 şi 2010. Sper din tot sufletul că efortul
întreprins de Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române în
această privinţă va continua. Noi valuri de anchetă, cu periodicitate regulată,
ar permite unor date extrem de preţioase pentru analiza societăţii româneşti
postcomuniste să fie valorificate în continuare. Pentru datele Barometrului
de opinie publică, care din păcate s-a oprit la sfârşitul lui 2007, am oferit
actualizări acolo unde am considerat necesar. În fine, analiza de serii de timp
a fost îmbogăţită cu datele de până în 2014 ale Eurobarometrului care,
împreună cu Ancheta europeană asupra calităţii vieţii, sunt de viitor în
cercetarea comparativă a bunăstării subiective în România şi Europa.
Sunt doar câţiva paşi prin care înaintez într-o mare de teme ce se
aşteaptă explorate. Trimit la tipar acest volum nu însă fără regrete. Primul
este acela că nu am inclus analize mai sofisticate din punct de vedere
statistic. Datele disponibile o permit şi chiar o merită. Al doilea, că nu am
avut timp să prezint mai mult din propria teorie sociologică asupra bunăstării
subiective. Toate acestea se vor întâlni într-o nouă carte. Sper, până atunci,
ca cititorul interesat să găsească în această ediţie un material folositor
pentru înţelegere şi reflecţie.
Autorul

Introducere la prima ediţie
Această lucrare îşi propune să ofere o perspectivă specială asupra
tranziţiei româneşti, prin prisma unui indicator global de evaluare a vieţii
individuale – bunăstarea subiectivă. Ea transpune opţiunea valorică a
autorului, anume că efectele schimbării sociale se pot măsura luând în
considerare evaluarea globală pe care oamenii o fac mediului în care trăiesc
şi vieţii lor în general.
Pe parcursul acestor pagini autorul îşi va exprima convingerea că
fericirea (în termeni ştiinţifici contemporani, bunăstarea subiectivă) este unul
din indicatorii relevanţi pentru măsurarea schimbării sociale. Lucrarea se va
centra în jurul argumentelor conform cărora un astfel de indicator are
caracteristicile conceptuale şi tehnice necesare susţinerii acestui scop.
Argumentaţia va fi construită pas cu pas prin clarificări conceptuale
(elucidarea structurii) şi demersuri empirice (evaluarea validităţii, fidelităţii şi
stabilităţii măsurilor folosite).
Volumul de faţă îşi propune:
1. Să ofere o perspectivă coerentă asupra construcţiei cultural-istorice
a ideii de fericire şi viaţă bună.
2. Să aducă o contribuţie la clarificarea bazelor teoretice ale
conceptului de bunăstare subiectivă.
3. Să evalueze metodologia măsurării bunăstării subiective şi
problemele legate de măsurarea acesteia.
4. Să prezinte, să analizeze şi să formuleze modalităţi de integrare a
principalelor teorii ale bunăstării subiective.
5. Să evalueze fezabilitatea şi utilitatea folosirii indicatorului în analiza
schimbării sociale în ţările postcomuniste.
6. Să prezinte comparativ bunăstarea subiectivă în România în
contextul evoluţiilor acestei variabile în ţările europene
postcomuniste.
7. Să prezinte comparativ caracteristicile schimbării sociale în România
ante şi postdecembristă folosind indicatori de bunăstare subiectivă.
Primul capitol este dedicat construcţiei social-istorice a ideii de
fericire şi viaţă bună. El argumentează, în pofida ideii comune care trimite
fericirea în domeniul psihologic şi privat, că legătura dintre fericire şi
condiţiile sociale pentru o viaţă bună constituie o preocupare majoră încă din
zorii gândirii filosofice. Principalele argumente în această dezbatere sunt
oferite încă din perioada clasicismului filosofic grec. Apoi voi urmări evoluţia
ideilor de fericire şi viaţă bună până în perioada contemporană,
concentrându-mă mai ales asupra relaţiei dintre fericire/viaţă bună şi
societate. O primă constatare va fi aceea că există o legătură între condiţiile
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sociale în care se dezvoltă o anumită concepţie despre fericire şi tipul
particular al acelei concepţii. Pe de altă parte, modelul paradigmatic
dominant (de exemplu individualismul economic) va influenţa şi el
concepţiile despre bunăstarea subiectivă. Vom prezenta modul în care grecii,
prin Aristotel, au dat definiţia cea mai multidimensională a bunăstării.
Decăderea polis-ului grec atrage după sine o concepţie retractilă a fericirii,
privită ca o caracteristică morală fără legătură cu împrejurările exterioare.
Marele reviriment se produce odată cu secolul Luminilor, când fericirea
capătă un puternic caracter social şi este strâns legată de ideea de progres şi
de optimismul caracteristic epocii. Concomitent, fericirea începe să fie privită
într-o perspectivă atomistă şi individualistă specifică gândirii epocii, care va
atrage criticile primilor sociologi precum Simmel, dar mai ales Durkheim. De
asemenea, hedonismul revine în forţă sub umbrela utilitarismului, iar
viziunea asupra fericirii trece tot mai mult în psihologic. În sfârşit, în cea de-a
doua jumătate a secolului XX, odată cu apariţia mişcărilor indicatorilor
sociali, a psihologiei umaniste şi a calităţii vieţii apare premisa – nu pe deplin
împlinită – unei conceptualizări multidimensionale şi holiste a fericirii.
Capitolul al doilea este dedicat clarificărilor teoretice şi conceptuale
ale studiului contemporan al fericirii. Voi introduce conceptul de bunăstare
subiectivă, care nu este altceva decât traducerea ştiinţifică a conceptului de
fericire. Voi analiza definiţiile acestuia şi locul pe care-l are în raport cu
conceptele proxime, cu care a fost nu o dată confundat: bunăstare, calitatea
subiectivă a vieţii, bunăstare psihologică, calitatea vieţii. Va rezulta că
bunăstarea subiectivă este o construcţie ştiinţifică realizată prin distilarea
conceptelor anterioare, cu care nu trebuie însă confundată. Voi analiza
structura conceptului şi caracteristicile care dau sens studiului bunăstării
subiective: validitatea, stabilitatea şi fidelitatea. Capitolul se va încheia cu o
secţiune având rolul de a răspunde obiecţiilor formulate în mod frecvent
împotriva studiului fericirii ca indicator social.
Capitolul al treilea se va ocupa de evaluarea metodologiei măsurării
bunăstării subiective şi prezentarea problemelor legate de măsurarea
acesteia. Vor fi discutate strategiile de cercetare, fiind prezentate şi
încercările de construire a strategiilor alternative raportărilor retrospective:
metoda utilităţii momentane şi cea a experienţelor de vârf. Vor fi prezentate
şi principalele strategii de analiză a concepţiei oamenilor obişnuiţi asupra
surselor şi conţinutului fericirii. O parte importantă va fi dedicată strategiilor
cantitative de măsurare. Vor fi detaliate instrumentele de măsurare şi voi
face o analiză a scalelor folosite în măsurarea bunăstării subiective. Un
subcapitol important va trata tema compatibilizării scalelor, fiind trecute în
revistă un număr important de strategii de transformare a scorurilor scalelor
folosite în diferite programe de cercetare. Subcapitolul final va fi dedicat
evaluării erorilor în măsurarea bunăstării subiective.
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Capitolul al patrulea trece în revistă factorii sociali determinanţi ai
bunăstării subiective. Abordarea este un răspuns la preponderenţa
abordărilor biologizante sau psihologizante dominante în literatura de
specialitate în domeniul fericirii. Pornind de la o analiză teoretică, voi clasifica
aceste variabile cu influenţă asupra bunăstării subiective în patru categorii:
poziţia individului în societate (variabilele socio-demografice şi de status),
relaţiile sociale, contextul social mai larg şi valorile. Vor fi tratate detaliat
ipotezele şi datele din literatura de specialitate asupra asocierilor dintre
variabilele socio-demografice (sex, vârstă, educaţie, status marital, mediu de
rezidenţă, nivelele venitului) asupra diferitelor măsuri ale bunăstării
subiective. Datele din literatura de specialitate indică de asemenea
numeroase asocieri dintre diferitele măsuri ale relaţiilor sociale şi bunăstarea
subiectivă. Contextul social mai larg va fi operaţionalizat prin mediul
economic (bunăstare, sărăcie, inegalitate), mediu politic (încredere în
instituţii, participare politică, libertate, orientarea ideologică în politicile
sociale), calitatea socialului (încredere interpersonală, percepţia coeziunii şi a
conflictelor sociale, justiţie socială) şi stările de spirit publice (evaluarea
trecutului, optimism). În sfârşit, am să trec în revistă influenţa asupra
bunăstării subiective exercitate de valorile personale şi sociale (valori
generale, valori asociate cu modernizarea, religioase, individualismul). În
fiecare caz voi prezenta conceptualizări din literatura de specialitate,
rezultate existente, cu aplicare la cazul ţărilor în tranziţie şi direcţii de
explorare a acestor relaţii încă insuficient discutate.
Capitolul cinci va fi dedicat teoriilor explicative ale variaţiei bunăstării
subiective. Încă de la început se vor clarifica distincţiile între explicaţiile
variaţiei intrapersonale (intertemporale) şi interpersonale, ca şi între
variaţiile intrasocietale şi intersocietale ale bunăstării subiective. Teoriile vor
fi analizate şi în funcţie de caracterul lor de generalitate. Voi prezenta teoriile
cu cea mai mare generalitate (cu caracter paradigmatic): teoria împlinirii
nevoilor, teoria comparaţiei sociale şi teoria culturii. Validitatea acestor teorii
va fi discutată în contextul relaţiei lor cu ipotezele cu grad mic sau redus de
generalitate. Vor fi trecute în revistă cercetările din literatura de specialitate
de natură să susţină sau să infirme aceste ipoteze. Partea finală va fi dedicată
prezentării premiselor teoretice pentru elaborarea unei teorii sociologice a
bunăstării subiective.
Capitolul al şaselea va fi dedicat aplicării acestor concepte la studiul
bunăstării subiective în tranziţia postcomunistă. Voi arunca o privire asupra
modului cum se aplică aceste concepte în contextul social al trecerii la statul
de drept şi la economia capitalistă. Pentru aceasta voi prezenta un studiu
comparativ asupra bunăstării subiective în ţările postcomuniste noi membre
sau aderente la Uniunea Europeană. Nivelurile medii din aceste societăţi vor
fi comparate cu cele ale celorlalte ţări ale UE, ca şi cu cele ale dezvoltării unor
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indicatori economici precum PIB-ul. Am realizat clustere de ţări în scopul
sintetizării tendinţelor recente şi anticipării dezvoltărilor viitoare. În sfârşit,
voi prezenta o cercetare asupra nivelelor comparative ale calităţii subiective
a vieţii înainte şi după schimbarea de sistem în câteva ţări în care există date
în această privinţă. O atenţie specială va fi acordată studiului comparativ al
calităţii subiective înainte şi în timpul tranziţiei româneşti, comparând date
de anchetă culese în 1979 cu cele obţinute la mai multe momente de timp
după 1989.
Capitolul al şaptelea este destinat pregătirii metodologice a
analizelor asupra bunăstării subiective în România postdecembristă. Vor fi
prezentate, omogenizate şi folosite mai multe serii de date, cele mai
importante fiind cele ale Diagnozei Calităţii Vieţii (1990-2010) realizată de
Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii şi Barometrului de Opinie Publică
(1994-2005) realizat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă. Voi face
analize comparative ale stabilităţii măsurilor folosite.
Capitolul al optulea va fi dedicat analizei bunăstării subiective în
tranziţia românească. Voi discuta comparativ trendurile generale şi cele pe
categorii socio-demografice, precum şi determinanţii sociali ai bunăstării
subiective la diferite momente de timp în tranziţie: poziţia în societate,
relaţiile sociale, variabilele contextului social şi valorile. Apoi voi analiza
separat contribuţia diverselor variabile de evaluare şi bunăstare sectorială la
variaţia variabilelor de bunăstare subiectivă. Un model suplimentar va
implica gruparea, pe baze conceptuale şi empirice, a indicatorilor de
bunăstare subiectivă, elaborarea a patru indici compoziţi reprezentând tot
atâtea mari domenii ale calităţii percepute a vieţii, analiza comparativă a
trendurilor pe principalele domenii şi a ponderii lor în explicarea variaţiei
bunăstării subiective.
Ultimul capitol este dedicat concluziilor. Vor fi sintetizate
descoperirile din această lucrare privind variaţia socio-istorică a bunăstării
subiective, metodologia de cercetare a acesteia în contextul tranziţiei şi
variaţia bunăstării subiective şi vor fi formulate recomandări concrete privind
folosirea bunăstării subiective ca indicator social pentru evaluarea schimbării
sociale în România şi a evoluţiei societăţilor postcomuniste în general.
* * *
Lucrarea pe care o prezint publicului este rezultatul stăruinţei cu care
autorul a încercat să urmărească dinamica tuturor acestor domenii şi a
răbdării cu care profesorii săi l-au îndrumat pe această cale. Aş dori să aduc
pe această cale mulţumiri profesorului Ioan Mărginean, care mi-a coordonat
teza de doctorat cu acelaşi titlu, susţinută la Universitatea din Bucureşti, cu
care am discutat încă din studenţie proiectul meu de analiză sociologică a
fericirii. Cu profesorul Cătălin Zamfir am avut lungi şi fecunde discuţii,
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sugerându-mi elemente pentru construirea modelului. Discuţii foarte
interesante am avut şi cu profesorul Ruut Veenhoven, pe parcursul şederii
mele la Universitatea Erasmus din Rotterdam, care mi-a şi făcut comentarii
asupra unor capitole din carte. De comentarii pertinente am beneficiat pe
parcursul elaborării lucrării şi din partea mai multor colegi din România şi din
lume, iar în final din partea referenţilor tezei de doctorat, profesorii Cătălin
Zamfir, Floare Chipea şi Ana Bălaşa. Alţi colegi mi-au pus la dispoziţie datele
lor de anchetă sau m-au sprijinit inserându-mi întrebări în anchetele pe care
le coordonau. Cu multă solicitudine, profesorul Gheorghe Şişeştean a avut
răbdarea să citească tot manuscrisul cărţii şi să îmi facă sugestii de
îmbunătăţire a acestuia.
Dar toate astea nu ar fi fost posibile fără sprijinul răbdător al soţiei,
prietenei şi colaboratoarei mele Daniela, care de altfel mi-a citit şi corectat
manuscrisul lucrării. Ei şi micuţei noastre Ruxandra le sunt recunoscător
pentru modul cum m-au înţeles când sacrificam din timpul petrecut cu
familia pentru a elabora această lucrare.
Autorul

