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Cuvânt înainte
În ultimii ani, ideea fericirii în lume, conştientizarea faptului că scopul

suprem al eforturilor oricărei societăţi trebuie să fie acela al atingerii fericirii

de către toţi membrii săi, a căpătat tot mai mulţi adepţi, generând treptat un

adevărat curent de idei, o adevărată mişcare socială. Un punct de referinţă în

această evoluţie îl reprezintă momentul 1972, când cel de-al patrulea rege al

statului Bhutan, Jigme Singye Wangchuck, în cadrul unei conferinţe, a

parafrazat sintagma „produsul intern brut” prin aceea de „fericirea naţională

brută”, cu intenţia de a arăta diferenţa dintre idealul dezvoltării spirituale

care caracterizează ţara sa şi idealul dezvoltării ce caracterizează societatea

occidentală, unde accentul se pune pe bunăstarea materială exprimată prin

produsul intern brut.

Ideea fericirii însămânţată atunci a găsit un sol fertil, a încolţit şi a început

să se dezvolte încet-încet, până într-atât de mult încât l-a determinat în 2008

pe preşedintele de atunci al Franţei, Nicolas Sarkozy, să lanseze iniţiativa

includerii fericirii şi bunăstării în criteriile care să stea la baza politicilor

naţionale ale bunei guvernări. Ulterior, termenul a fost consacrat ca „fericirea

internă brută”.

Dintre promotorii ideii că fericirea trebuie să fie scopul final al oricărei

guvernări şi mijlocul de măsurare a bunăstării omului înţeleasă ca „stare de

bine”, un rol deosebit l-a avut primul-ministru al Bhutanului, Jigmi Y.

Thinley, care a promovat fericirea internă brută în cadrul a numeroase

forumuri internaţionale şi în cadrul sistemului Naţiunilor Unite.

Cum am menţionat puţin mai înainte, există în prezent un adevărat curent

de opinie care susţine că, alături de bunăstarea materială, bunăstarea

spirituală – fericirea joacă un rol la fel de important pentru atingerea „stării

de bine”. Printre cei mai importanţi susţinători se numără lideri spirituali,

precum Dalai Lama („Arta fericirii”) sau papa Francisc (enciclica Laudato Si’),

psihologi precum Michael Argyle („Psihologia fericirii”), Abraham Maslow,

Sonja Lyubomirsky şi Martin Seligman, ori economişti, dintre care sunt

demni de amintit Med Jones (SUA), Joseph Stiglitz (SUA), Amartya Sen

(India), sau Jean-Paul Fitoussi (Franţa), care a publicat un raport în care
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solicită crearea unui „sistem global statistic care să meargă dincolo de

activitatea comercială pentru a măsura starea de bine personală”.

Celor câteva nume deja menţionate li se pot adăuga multe altele: Dan

Gilbert, Mathieu Ricard, Osho, Gretchen Rubin, Dan Harris şi lista ar putea

continua încă mult înainte.

Cum era de aşteptat, dată fiind amploarea pe care a luat-o acest curent de

idei, Organizaţia Naţiunilor Unite nu putea rămâne indiferentă. Astfel, la 19

iulie 2011, Adunarea Generală a adoptat o rezoluţie, 65/309, prin care era

salutată iniţiativa statului Bhutan de a convoca un grup de discuţie pe tema

fericirii şi bunăstării, arătându-se, totodată, că „aspirarea spre fericire este un

ţel uman fundamental” şi reamintindu-se că fericirea este un „obiectiv şi

aspiraţie universală” care „întruchipează spiritul Obiectivelor de Dezvoltare

ale Mileniului”. Prin acest document se cerea statelor membre să acorde mai

multă importanţă fericirii şi stării de bine pentru a stabili cum să realizeze şi

să măsoare dezvoltarea socială şi economică. Un an mai târziu, la 28 iunie

2012, Adunarea Generală a adoptat o nouă rezoluţie care instituia „Ziua

Internaţională a Fericirii” pe data de 20 martie şi care s-a sărbătorit prima

dată în anul 2013.

Aceste momente au determinat reacţii extrem de favorabile din partea

statelor membre ONU, a guvernelor, a societăţii civile. S-au desfăşurat

conferinţe internaţionale, s-au creat în diferite ţări instituţii ale fericirii.

În România, de exemplu, începând din 2012 s-au organizat în parteneriat

de către Institutul Internaţional pentru Drepturile Omului şi Facultatea de Drept

a Universităţii „Dimitrie Cantemir” Bucureşti la care s-au alăturat Institutul

Român pentru Drepturile Omului, Asociaţia pentru Naţiunile Unite din

România şi alte instituţii, conferinţe anuale cu tema: „Dreptul la fericire”, în

care s-a demonstrat de specialiştii în drept constituţional şi drepturile omului

că dreptul la fericire este un drept fundamental al omului care are o natură

constituţională.

Prin urmare, rapoartele privind fericirea în lume nu au apărut pe un teren

gol, ci au fost urmarea firească a unor preocupări acumulate pe o perioadă

de două-trei decenii, sintetizându-le şi dezvoltând, totodată, metode

ştiinţifice de lucru şi de cuantificare a fericirii umane.

Raportul de faţă a fost tradus de consacratul specialist în domeniul

drepturilor omului Valeriu Andrei Rendec, Director adjunct al Institutului

Român pentru Drepturile Omului.

Prof univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu
Director al Institutului Român

pentru Drepturile Omului
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Capitolul 1

FIXAREA CADRULUI

John Helliwell

*

Richard Layard

**

Jeffrey Sachs

***

Introducere
Primul raport privind fericirea în lume a fost publicat în aprilie 2012, în

sprijinul reuniunii la nivel înalt cu privire la fericire şi la bunăstare,
desfăşurată la Naţiunile Unite şi prezidată de primul ministru al Bhutanului.

De atunci, a trecut ceva timp. Tot mai mult fericirea este considerată a fi

măsura adecvată a progresului social şi obiectivul pe care trebuie să-l

urmărească politicile publice. Acesta este cel de-al patrulea Raport privind
fericirea în lume, şi diferă în mai multe privinţe fată de precedentele rapoarte.

Diferenţele vizează timpul, conţinutul şi aria geografică.

În aprilie 2015, ne aflam în pline eforturi de a planifica Raportul privind
fericirea în lume pe 2017, pornind de la presupunerea că vom avea la

dispoziţie, şi ne vor fi necesare undeva între 18 luni şi doi ani pentru a atinge

adâncimea şi amploarea cercetării pe care doream s-o acoperim. Am fost

solicitaţi însă să pregătim un raport mai scurt în 2016 – Raportul privind
fericirea în lume actualizat – care urma să fie lansat la Roma în martie 2016,

în apropierea de Ziua Internaţională a Fericirii (20 martie). După

douăsprezece luni, intenţionăm să dăm Raportul privind fericirea în lume
2017, cu obişnuita gamă largă de capitole bazată pe cercetare la nivel global,

de această dată incluzând capitole separate care să se concentreze pe două

ample subgrupe de populaţie în lume, respectiv în China şi în Africa. Ulterior

intenţionăm să includem o analiză şi mai profundă privind fericirea la locul
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de muncă precum şi implicaţiile pe care le au asupra fericirii imigraţia,

refugiaţii şi populaţiile aflate în tranzit.

Dat fiind timpul scurt avut la dispoziţie de la lansarea Raportului privind
fericirea în lume 2015, prezenta Aducere la zi are doar trei capitole în afară

de această introducere, câte unul de la fiecare redactor. Capitolul 2, avându-i

ca autori pe John Helliwell, Haifang Huang şi Shun Wang, conţine primele

noastre estimări şi explicaţiile evaluărilor privind nivelul de trai, anul acesta

semnificativ extinse pentru a include o analiză a inegalităţii în planul

bunăstării, bazată pe distribuţia nivelurilor de fericire în cadrul societăţilor

şi între acestea. Capitolul 3, avându-l ca autor pe Richard Layard, tratează

legăturile ce există între fericire şi etica laică. Capitolul 4, avându-l ca autor

pe Jeffrey Sachs, discută despre strânsa legătură dintre fericire recent

adoptatele Obiective ale Dezvoltării Durabile.

La sugestia gazdelor noastre italiene, şi sub redactări separate, avem anul

acesta, pentru prima dată, un volum însoţitor care conţine cinci lucrări de

cercetare  care urmează a fi prezentate la Conferinţa de lansare de la Roma

din 2016 – Ediţia specială de la Roma 2016. Patru dintre cele cinci lucrări

sunt de autori italieni, iar cealaltă trece în revistă o serie de legături ce există

între înflorirea speciei umane, binele comun şi învăţământul social catolic.

Vă vom oferi o scurtă privire de ansamblu asupra fiecăreia după ce mai întâi

vom fi scos mai întâi în evidenţă conţinutul şi principalele noutăţi cu care

vine Raportul privind fericirea în lume 2016 actualizat.

Capitolul 2: Distribuţia fericirii în lume (John Helliwell, Haifang
Huang şi Shun Wang)

În prezentul raport ne îndreptăm încă o dată atenţia către inegalitatea

fericirii de la un individ la altul. Distribuţia fericirii în lume este prezentată

mai întâi prin grafice la nivel global şi regional care arată distribuţia

răspunsurilor obţinute de la circa 3000 de respondenţi din fiecare din cele

peste 150 de ţări incluse în analiză, la o întrebare prin care li se cerea să îşi

evalueze nivelul actual de viaţă pe o scară în care 0 reprezintă cea mai

proastă viaţă posibilă iar 10, cea mai bună posibilă. Pentru lume privită în

ansamblul ei, distribuţia a oscilat cât se poate de normal în jurul valorii de

mijloc, 5, media per total populaţie fiind de 5,4. Când populaţia globului

este împărţită în zece zone geografice, distribuţiile care rezultă variază foarte

mult atât în privinţa formei cât şi a valorilor medii. Numai două zone

geografice – Orientul Mijlociu cu Africa de Nord şi America Latină cu

Caraibele – au fericirea distribuită mai inegal decât o are lumea în ansamblul

său.
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Nivelurile medii ale fericirii diferă şi ele de la o regiune la alta şi de la o

ţară la alta. Pe o scară de la zero la zece, diferenţa dintre primele zece ţări cele

mai fericite şi ultimele zece ţări cele mai puţin fericite este de patru puncte.

Trei sferturi din diferenţele dintre ţări, precum şi dintre regiuni, se explică

prin diferenţele dintre şase variabile cheie, fiecare ţinând de un alt aspect al

vieţii. Cei şase factori sunt PIB per cap de locuitor, câţi ani din speranţa de

viaţă se caracterizează prin sănătate, sprijinul social (măsura fiind existenţa

cuiva pe care să poată conta la nevoie), încrederea (măsura fiind percepţia

absenţei corupţiei la nivelul guvernului şi al corporaţiilor), percepţia libertăţii

de a lua decizii privind propria viaţă şi generozitatea (măsura fiind donaţiile

recente). Diferenţele din planul sprijinului social, al veniturilor şi speranţei

de viaţă în condiţii de sănătate sunt cei trei factori cei mai importanţi.

Diferenţele pe plan internaţional privind emoţiile pozitive şi negative

(afectul) sunt mult mai puţin explicabile prin aceşti şase factori. Atunci când

se folosesc măsuri legate de afect ca elemente suplimentare pentru explicarea

evaluărilor asupra calităţii vieţii, doar emoţiile pozitive contribuie în mod

semnificativ, ele părând să fie un canal important pentru efectele atât ale

percepţiei libertăţii cât şi ale sprijinului social.

Analiza schimbărilor survenite în cadrul evaluărilor asupra calităţii vieţii

de la perioada 2005-2007 la perioada 2013-2015 continuă să arate mari

diferenţe pe plan internaţional, atât în privinţa principalilor câştigători cât şi

în cea a principalilor pierzători răspândiţi în mai multe regiuni.

Principala inovaţie a Raportului privind fericirea în lume actualizat 2016
este concentrarea pe inegalitate. Am argumentat anterior că fericirea,

măsurată prin evaluări asupra calităţii vieţii, reprezintă un indicator al

bunăstării umane mai larg decât o fac măsurile veniturilor, sărăciei, sănătăţii,

educaţiei şi bunei guvernări luate separat. Acum venim cu o sugestie paralelă

în ceea ce priveşte măsurarea şi abordarea inegalităţii. Astfel, argumentăm

că inegalitatea privind bunăstarea dă o măsură mai bună a distribuţiei

bunăstării decât cea pe care o dau veniturile şi averea, care până acum au stat

în centrul atenţiei atunci când se aveau în vedere nivelurile şi tendinţele

legate de inegalitate. Mai întâi arătăm că există o mare variaţie între ţări şi

regiuni în privinţa inegalităţii legate de bunăstare, precum şi în măsura în

care aceste inegalităţi s-au modificat din perioada 2005-2011 în perioada

2012-2015. La nivelul lumii luată în ansamblu, în opt dintre cele 10 regiuni

ale globului, şi în peste jumătate din ţările analizate, s-a găsit o creştere

semnificativă a inegalităţii legate de fericire. În contrast cu aceasta, nicio

regiune a globului, şi mai puţin de una din zece ţări, au prezentat reduceri

semnificative ale inegalităţii legate de fericire în decursul aceleiaşi perioade.
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În al doilea rând, capitolul arată că oamenilor le pasă de fericirea altora

şi modul în care este ea distribuită. Pe lângă cei şase factori discutaţi deja,

cercetările mai noi arată că oamenii sunt semnificativ mai fericiţi dacă trăiesc

în societăţi în care este mai puţină inegalitate legată fericire.

Capitolul 3: Promovarea unei etici laice (Richard Layard)

Acest capitol argumentează că lumea are nevoie de un sistem etic care să

fie atât convingător cât şi inspirat. Pentru a suplini ceea ce este perceput ca

un declin al impactului eticii religioase, capitolul oferă principiul fericirii

celei mai mari ca unul ce poate inspira şi uni oameni provenind din toate

mediile şi culturile şi care este totodată şi în acord cu principalele tradiţii

religioase. Dar pentru a-i sprijini pe oameni să ducă o viaţă bună, e nevoie

de mai mult decât un principiu. Sunt necesare organizaţii vii, inclusiv cele

deja existente în cadrul multor religii, în care oamenii să se întâlnească cu

regularitate pentru a se eleva şi a se sprijini reciproc. Pentru a crea organizaţii

laice de acest tip în afară de instituţiile religioase este o ocazie importantă de

promovare a bunăstării în secolul al 21-lea. Mişcarea cunoscută sub numele

de Mişcarea pentru fericire este data ca exemplu pentru a ilustra atât nevoia

de cât şi puterea acţiunii de colaborare pentru proiectarea şi realizarea unor

vieţi mai bune.

Capitolul 4: Fericirea şi dezvoltarea durabilă: Concepte şi probe
(Jeffrey Sachs)

Anul 2015 a reprezentat o cotitură pentru omenire, odată cu adoptarea

Obiectivelor Dezvoltării Durabile (ODD) de către şefii de state în cadrul

unei reuniuni la vârf speciale la sediul Naţiunilor Unite în septembrie 2015,

cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a ONU.

Dezvoltarea durabilă este o abordare holistică a bunăstării care face apel

la societate să urmărească obiective economice, sociale şi de mediu într-o

manieră integratoare. Atunci când ţările urmăresc preferenţial obiective

individuale, cum ar fi dezvoltarea economică, şi neglijează obiectivele

sociale şi de mediu, rezultatele pot fi în dauna bunăstării omului, chiar

punând în pericol supravieţuirea. În ultimii ani multe ţări au realizat creşteri

economice cu preţul creşterii pronunţate a inegalităţii, al accentuării

excluderii sociale şi al unei grave degradări a mediului. ODD sunt astfel

concepute încât să ajute ţările să aibă o abordare mai echilibrată, prin aceasta

ajungându-se la niveluri superioare ale bunăstării pentru generaţia actuală

şi cele viitoare.
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În acest capitol se arată că existenţa unor indici de măsurare a dezvoltării

durabile, inclusiv a unui nou Indice al dezvoltării durabile pregătit de

Reţeaua Soluţii pentru Dezvoltarea Durabilă, ajută la explicarea variaţiilor

de la o ţară la alta în privinţa fericirii, în ton cu cele sugerate de analiza din

Capitolul 2 al acestui Raport. În special Indicele ODD ajută la explicarea

şabloanelor transnaţionale ale fericirii chiar şi după analiza PIB-ului pe cap

de locuitor şi a ratei şomajului. Un eventual indice de măsurare a libertăţii

economice, aşa cum propun susţinătorii individualismului, nu prezintă o

astfel de putere explicativă. Probele sugerează că într-adevăr este nevoie de

toate cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economică, socială şi de

mediu – pentru a explica variaţiile transfrontaliere în privinţa fericirii.

Reţeaua ONU Soluţii pentru Dezvoltarea Durabilă a insistat pe includerea

de indicatori ai bunăstării subiective care să ajute la orientarea şi măsurarea

progreselor înregistrate în direcţia realizării ODD. În acest scop, Secretarului

General ONU precum şi comitetelor responsabile cu monitorizarea ODD

le-a fost trimisă o scrisoare din partea a treizeci de experţi internaţionali în

domeniul cercetării bunăstării şi în plus din partea unor statisticieni naţionali

şi internaţionali cu experienţă în colectarea şi utilizarea acestor date.

Ediţia specială de la Roma 2016 (redactată de Jeffrey Sachs, Leonardo
Becchetti şi Anthony Annett)

Aşa cum am menţionat mai sus, Raportul privind fericirea în lume 2016 –
Ediţia specială de la Roma, în care selecţia şi redactarea lucrărilor s-a făcut

separat, a fost pregătit pentru a fi lansat cu ocazia evenimentului de la Roma

din martie 2016. Lucrările au toate puternice legături romane: lucrarea lui

Anthony Annett leagă învăţământul social catolic de munca altor filozofi ai

bunăstării, în timp ce celelalte patru lucrări aparţin unor cercetători italieni

şi abordează o varietate de probleme în analizarea bunăstării. Suntem

profund recunoscători gazdelor noastre romane pentru organizarea

evenimentului lansării şi pentru contribuţia adusă cu o varietate de lucrări

interesante. Facem mai jos o scurtă prezentare a fiecărei lucrări precum şi a

posibilelor implicaţii pentru aprofundarea ulterioară a cercetării privind

fericirea.

Capitolul 1: În cutia neagră a satisfacţiei pentru viaţă (Leonardo
Becchetti, Luisa Corrado şi Paola Sama)

Autorii propun utilizarea unui pachet de indici de măsurare pe domenii a
calităţii vieţii pentru a suplimenta sau poate chiar a înlocui evaluările

generale ale vieţii care ocupă un loc central în Raportul privind fericirea în
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lume. Ei consideră că pachetul lor de indici de măsură este mai bine explicat

printr-un set de variabile la nivel individual şi îl preferă tocmai pentru acest

motiv. Ei recomandă, ca şi noi, colectarea unei game mai largi de variabile

care să măsoare sau să susţină cu argumente diferite aspecte ale bunăstării.

Numai în felul acesta poate fi extinsă şi întărită ştiinţa bunăstării. Totuşi,

pentru măsurarea fericirii în ansamblu, noi continuăm să dăm mai mult credit

valabilităţii propriilor raţionamente ale oamenilor în legătură cu calitatea

vieţii lor decât oricărui indice pe care l-am putea deduce din eventualii indici

de măsurare componenţi.

Capitolul 2: Înflorirea speciei umane, binele comun şi învăţământul
social catolic (Anthony Annett)

Lucrarea avansează trei idei. Mai întâi, că fiinţele omeneşti sunt prin

natura lor orientate spre noţiuni mai largi ale fericirii decât cele legate

intrinsec de binele comun. În al doilea rând, că odată cu orientarea spre

individ, evoluţiile politice şi economice post-iluministe au golit binele

comun de orice conţinut de substanţă. Trei, că prin readucerea binelui comun

în poziţia centrală, învăţământul social catolic oferă un cadru coerent şi

consistent în structura sa pentru înflorirea speciei umane care aplică principii

circumstanţelor particulare într-un mod ce nu depinde de punerea de acord cu
cerinţele confesionale ale bisericii catolice.

Capitolul 3: Provocările fericirii publice: o reconstrucţie istorico-
metodologică (Luigino Bruni şi Stefano Zemagni)

Ideea centrală a acestei lucrări, preluată de la Aristotel, este că există o

valoare intrinsecă în viaţa relaţională şi civilă, fără de care viaţa omului nu

înfloreşte pe deplin. Autorii pun în contrast această concepţie mai largă

asupra unei vieţi bune, ale cărei rădăcini le văd în economia italiană, cu ceea

ce ei consideră a fi abordări mai înguste şi mai hedoniste. Rolul central pe

care îl atribuie contextului social – pe care îl numesc bunuri relaţionale –

are ecouri în deducţiile empirice din Raportul privind fericirea în lume, unde

calitatea sprijinului social şi excelenţa instituţiilor civile sunt de o importanţă

primordială, suplimentată acum prin aparenta preferinţă pentru egalitate în

privinţa fericirii.

Capitolul 4: Geografia calităţii de părinte şi bunăstarea: ne fac copiii
fericiţi? Unde şi de ce? (Luca Stanca)

Autorul sapă mai adânc în legătură cu o constatare frecventă şi anume că

a avea copii nu aduce un plus de fericire părinţilor acestora. Lucrarea
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confirmă o relaţie negativă între calitatea de părinte şi mulţumirea faţă de

viaţă care este mai puternică la femei decât la bărbaţi, şi care devine pozitivă

numai la grupele de vârstă ale vârstnicilor şi la văduvi. Aruncând o privire

asupra lumii, relaţia negativă dintre calitatea de părinte şi mulţumirea faţă de

viaţă se regăseşte în două treimi dintre ţările studiate. Efectul negativ al

calităţii de părinte asupra mulţumirii faţă de viaţă se constată a fi semnificativ

mai puternic în ţările cu PIB mai mare pe cap de locuitor sau cu rate ale

şomajului mai mari.

Capitolul 5: Bunăstarea multidimensională în Europa contemporană: 
analiza utilizării unei hărţi autoîntocmite aplicată pentru a face schimb 
de date (Mario Lucchini, Luca Crivelli şi Sara della Bella)

Autorii recurg la un proces tip reţea de reducere mecanică a datelor pentru

a găsi trăsături comune şi diferenţe la 38 de indicatori diferiţi ai bunăstării

preluaţi din analiza făcută asupra aceloraşi adulţi europeni mai apropiaţi de

vârsta a treia care au furnizat datele pentru lucrarea lui Becchetti şi alţii. Ei

constată că indicii de măsură a emoţiilor pozitive tind să se grupeze

împreună, la fel ca şi indicii de măsură a emoţiilor negative. Evaluările vieţii

în ansamblu apar ca având o organizare tip umbrelă, legăturile fiind

întrucâtva mai strânse în cazul emoţiilor pozitive. Această constatare pare a

se potrivi cu cea din Raportul privind fericirea în lume 2016 actualizat şi

anume că afectul pozitiv şi negativ par a avea un impact diferit asupra

evaluărilor vieţii, acesta fiind puternic pozitiv în cazul unui afect pozitiv dar

numai foarte uşor negativ în cazul unui afect negativ.

Concluzie
Având în vedere timpul scurt care a trecut de la ultimul raport, Raportul

2016 actualizat este mai scurt decât în mod obişnuit. Anul acesta, aşa cum

se arată mai detaliat în Capitolul 2 al Raportului actualizat, venim cu o

explicaţie mai completă a distribuţiei fericirii între locuitorii fiecărei ţări şi

regiuni. Tot aşa cum fericirea oferă o măsură mai clară a bunăstării decât o

face prezentarea separată a veniturilor, a stării de sănătate şi a calităţii

contextului social, constatăm că inegalitatea în ceea ce priveşte bunăstarea

oferă o măsură mai clară a inegalităţii decât dacă ne-am concentra pe

distribuţia veniturilor şi averii. După ce susţinem cu argumente existenţa

unei accentuări a inegalităţii cu privire la fericire, prezentăm dovezi

preliminare că ţările cu o distribuţie mai uniformă a bunăstării prezintă un

nivel mediu mai ridicat al evaluărilor asupra calităţii vieţii. Această

constatare la rândul său invită la discuţii mai ample legate de politicile ce ar



14 DREPTUL LA FERICIRE – DREPT FUNDAMENTAL AL OMULUI

putea îmbunătăţi nivelul şi distribuirea bunăstării în interiorul unei ţări

precum şi între diferite ţări.

De asemenea, prezentăm în Capitolul 4 unele dovezi preliminare ale

faptului că dezvoltarea durabilă conduce la fericire. Facem constatarea că

nivelul fericirii este mai ridicat în ţările care sunt mai aproape de îndeplinirea

Obiectivelor Dezvoltării Durabile, aşa cum au fost aprobate de naţiunile

lumii în septembrie 2015.

Pentru a suplini întinderea redusă a Raportului privind fericirea în lume
2016 actualizat, şi pentru a alimenta discuţiile pe parcursul celor trei zile ale

seriei de evenimente de lansare de la Roma, am scos şi un Volum 2 însoţitor –

Raportul privind fericirea în lume 2016 ediţia specială de la Roma. Acest

volum redactat separat cuprinde lucrări mai tehnice , în principal pregătite

de gazdele noastre romane.

Ne aflăm de asemenea în plin proces de planificare a viitorului raport

complet, Raportul privind fericirea în lume 2017, care va include capitole

speciale referitoare la fericire pentru Africa şi China, precum şi analize

privind fericirea la locul de muncă şi pe întreg parcursul vieţii. Intenţionăm

de asemenea, să ne extindem analiza şi asupra inegalităţii privind fericirea şi

să aprofundăm problema consecinţelor pentru fericire ale migraţiei

internaţionale.

Cauza fericirii ca scop primordial al politicii publice continuă să facă

progrese însemnate. Până în prezent, patru guverne naţionale – Bhutan,

Ecuador, Emiratele Arabe Unite şi Venezuela – au numit miniştri ai fericirii

responsabili de coordonarea eforturilor naţionale în acest sens. Există încă

multe guverne subnaţionale – de la state mari precum Jalisco din Mexic până

la numeroase oraşe şi comunităţi din întreaga lume – care sunt de-acum

angajate să conceapă politici menite să permită oamenilor să ducă vieţi mai

fericite. Experimentarea este mai uşoară la nivel subnaţional, şi aici ne

aşteptăm să se înregistreze cele mai notabile progrese. Aceste eforturi locale

sunt adesea sprijinite de organizaţii cu sferă mai largă de cuprindere – cum

ar fi Institutul de Cercetări în domeniul Fericirii cu sediul la Copenhaga sau

organizaţia Acţiune pentru Fericire din Regatul Unit – menite să promoveze

şi să transmită mai departe inovaţiile născute şi puse în practică pe plan local.

În toate aceste direcţii de acţiune interconectate, vedem tot mai multe

dovezi că ştiinţa embrionară a bunăstării se combină cu creşterea interesului

politic la toate nivelurile guvernamentale pentru a da oamenilor posibilitatea

de a trăi vieţi durabil mai fericite. Datele de care dispunem arată ce trebuie

făcut pentru îmbunătăţirea nivelului şi distribuţiei fericirii. Suntem încurajaţi

de gândul că se pot face progrese şi că chiar se vor face.
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Capitolul 2
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Introducere
Au trecut aproape patru ani de la publicarea primului Raport privind

fericirea în lume (RFL) în 2012. Scopul său principal era să analizeze

posibilitatea punerii pe baze ştiinţifice a măsurării şi înţelegerii bunăstării

subiective. Conţinutul său este la fel de relevant astăzi pe cât a fost şi atunci,

şi rămâne la dispoziţia celor care abordează această temă pentru prima oară.

Următorul Raport privind fericirea în lume 2013 şi Raport privind fericirea
în lume 2015, apărute la intervale de aproximativ 18 luni, au actualizat şi

extins acest material de fond. Pentru a face prezentul Raport privind fericirea
în lume 2016 actualizat accesibil celor care intră pentru prima dată în contact

cu seria de Rapoarte privind fericirea în lume, repetăm în suficientă măsură

în acest capitol esenţa analizei, precum şi cele câteva anexe ale sale venite

pe parcurs, pentru a explica înţelesul dovezilor pe care le prezentăm.

Capitolul 2 din Raport privind fericirea în lume 2015, Geografia fericirii

în lume, începea cu o hartă a globului şi continua cu eforturile noastre de a

explica nivelurile diferite şi modificările ce se petreceau în cadrul evaluărilor
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medii ale vieţii în diferite ţări ale lumii. Anul acesta vom ţine în continuare

cont de distribuţia evaluărilor vieţii între ţări, extinzându-ne totodată analiza

pentru a discuta mai în detaliu inegalitatea în domeniul fericirii – modul în

care sunt distribuite evaluările vieţii între indivizi din cadrul aceleiaşi ţări şi

din cadrul unor zone geografice.

Studiind mai aprofundat distribuţia fericirii în rândul populaţiilor

naţionale şi regionale, extindem abordarea adoptată în Capitolul 2 al primului

Raport privind fericirea în lume, în care Figura 2.1 prezenta distribuţia

evaluărilor asupra calităţii vieţii în rândul a 11 categorii de respondenţi, cu

viaţa cea mai proastă posibilă notată cu 0 iar viaţa cea mai bună posibilă

notată cu 10 (întrebarea legată de scara Cantril). Diferitele părţi ale Figurii

2.2 apoi reprezentau aceeaşi alocare a răspunsurilor pentru respondenţi din

nouă regiuni ale globului, luând în calcul răspunsurile din diferite ţări în

funcţie de populaţia fiecărei ţări. În cifrele respective am combinat toate

datele disponibile la vremea aceea, pentru analiza perioadei 2005-2011, în

vederea obţinerii unor eşantioane reprezentative pentru fiecare categorie de

răspunsuri. În capitolul de faţă repetăm acea analiză folosind date din

următorii patru ani, 20012-2015. Acest lucru ne va da eşantioane suficient de

mari pentru a compara ceea ce am găsit pentru perioada 2005-2011 cu ceea

ce ne arată acum datele pentru perioada 2012-2015.

Principala noastră analiză asupra distribuţiei fericirii între naţiuni şi în

interiorul acestora continuă să aibă la bază evaluări individuale ale vieţii,

aproximativ câte 1000 per an în fiecare din peste 150 de ţări, măsurate prin

răspunsurile date la întrebarea legată de scara Cantril: „Vă rugăm să vă

imaginaţi o scară cu treptele numerotate de la 0 la baza ei până la 10 în vârful

ei. Vârful scării reprezintă cea mai bună viaţă posibilă pentru dumneavoastră

iar baza scării reprezintă cea mai proastă viaţă posibilă pentru

dumneavoastră. Pe care treaptă a scării aţi spune că personal simţiţi că vă

aflaţi în momentul de faţă?” În prezentul raport, ce are la bază valorile medii

reieşite din anchetele efectuate în 2013, 2014 şi 2015, vom prezenta, ca de

obicei, valorile medii ale evaluărilor asupra calităţii vieţii pentru fiecare ţară.

Această prezentare va fi apoi urmată, ca şi în ediţiile anterioare, de

încercările noastre cele mai recente de a arăta în ce mod şase variabile cheie

contribuie la explicarea întregului eşantion de valori medii anuale pe întreaga

perioadă 2005-2015. Aceste variabile sunt PIB pe cap de locuitor, sprijinul

social, speranţa de viaţă sănătoasă, libertatea socială, generozitatea şi absenţa

corupţiei. Vom arăta de asemenea cum măsura bunăstării resimţite, în special

emoţiile pozitive, se poate adăuga circumstanţelor vieţii care susţin evaluări

superioare ale vieţii personale.
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Apoi ne vom îndrepta atenţia către distribuţia evaluărilor asupra calităţii

vieţii în rândul indivizilor din fiecare ţară, folosind datele din toate anchetele

din perioada 2012-2015, cu ţările grupate pe criteriul egalităţii evaluărilor

asupra calităţii vieţii reieşite din anchetele lor interne, şi le vom ierarhiza în

funcţie de abaterea faţă de standard care este valoarea medie. Vom arăta apoi

cum aceste măsurări ale egalităţii evaluărilor asupra calităţii vieţii s-au

modificat în perioada 2012-2015 faţă de perioada 2005-2011.

Motivul pentru care acordăm mai multă atenţie distribuţiei evaluărilor

asupra calităţii vieţii este foarte simplu. Dacă este corect să foloseşti

evaluările asupra vieţii ca o măsură acoperitoare a calităţii vieţii, să

suplimentezi şi să consolidezi beneficiile provenite din venituri, din sănătate,

de la familie şi de la prieteni, şi de asemenea să lărgeşti contextul instituţional

şi social, atunci este la fel de important să extinzi şi măsurarea inegalităţilor

dincolo de cele determinate de venituri şi avere. Dacă oamenii sunt mai

preocupaţi de egalitatea de şanse sau egalitatea de rezultate, analiza datelor

ar trebui să aibă în vedere şi în ce măsură există şi sunt accesibile oraşe şi

comunităţi durabile şi cu condiţii de trai bune tot aşa cum are în vedere

veniturile şi averea. Vom demonstra apoi că distribuţia evaluărilor asupra

calităţii vieţii oferă o măsură atotcuprinzătoare a inegalităţii tot aşa cum

evaluările medii asupra vieţii oferă o măsură atotcuprinzătoare a bunăstării.

Structura capitolului este după cum urmează. Vom începe prin a mai

vedea o dată cum şi de ce folosim evaluările asupra vieţii ca măsură esenţială

a bunăstării subiective în interiorul naţiunilor precum şi între naţiuni. Apoi

vom prezenta date pentru nivelurile medii ale evaluărilor asupra calităţii

vieţii în interiorul ţărilor precum şi între ţări şi regiuni ale globului. Aici se

vor regăsi şi cele mai recente încercări ale noastre de a explica diferenţele

dintre evaluările medii pe plan naţional, transfrontalier şi pe parcursul anilor.

După aceea prezentăm cele mai recente date privind schimbările survenite

la valorile medii ale evaluărilor vieţii în perioada 2013-2015 faţă de perioada

2005-2007.

Apoi ne vom ocupa de inegalitate și bunăstare. Mai întâi vom prezenta o
clasificare pe ţări inegalităţii evaluărilor asupra calităţii vieţii având la bază

datele din 2012-2015, urmată de o clasificare a ţărilor având la bază

dimensiunea schimbărilor privind inegalitatea care s-au petrecut între 2005-

2011 şi 2012-2015. În continuare încercăm să evaluăm consecinţele posibile

ale nivelurilor medii ale bunăstării, precum şi ce s-ar putea face pentru

rezolvarea problemei inegalităţilor. În încheiere facem un rezumat al celor

mai recente probe şi al implicaţiilor lor.
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Măsurarea şi înţelegerea fericirii
Capitolul 2 din Raport privind fericirea în lume explica toate străduinţele

din ultimii 30 de ani, cu deosebire în cadrul psihologiei, în vederea stabilirii

şi validării unei varietăţi de mijloace de măsurare a bunăstării subiective.

Progresele înregistrate de atunci s-au caracterizat prin rapiditate, pe măsură

ce numărul lucrărilor ştiinţifice pe această temă a continuat să crească cu

rapiditate

1

, şi pe măsură ce măsurarea bunăstării subiective a fost preluată de

mai multe agenţii de statistică naţionale şi internaţionale, sub îndrumările

tehnice ale unor experţi în domeniu.

Până la data primului raport, se făcea deja o distincţie clară între trei clase

principale de mijloace de măsurare subiective: Evaluările asupra vieţii,

experienţele emoţionale pozitive (afectul pozitiv) şi experienţele emoţionale

negative (afectul negativ); a se vedea Caseta tehnică 1. Organizaţia pentru

Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD) a lansat ulterior Îndrumarul
pentru măsurarea bunăstării subiective,

2

care cuprindea atât module scurte

cât şi lungi de întrebări recomandate pe tema bunăstării subiective.

3

Piesa

centrală a modulului scurt al OECD era o întrebare legată de evaluarea

asupra vieţii care cerea respondenţilor să-şi evalueze satisfacţia faţă de viaţa

lor curentă pe o scară de la 0 la 10. Această întrebare trebuia să fie însoţită

de două sau trei întrebări legate de afect şi de o întrebare privind măsura în

care respondenţii aveau sentimentul că aveau un scop sau un sens în viaţa lor.

Această din urmă întrebare, pe care noi o considerăm mai degrabă un sprijin

important pentru bunăstarea subiectivă decât un mijloc direct de măsurare a

acesteia, este un tip

4

de întrebare care a ajuns să fie denumită „eudaimonică”,

în onoarea lui Aristotel, care credea că a avea un asemenea scop era esenţa

oricărei evaluări meditative individuale privind calitatea propriei vieţi.

Capitolul 2 din Raportul privind fericirea în lume 2015 trecea în revistă

probele provenind din numeroase ţări precum şi mai multe anchete despre

tipurile de informaţii disponibile provenite din diferite mijloace de măsurare

a bunăstării subiective.

5

Care erau mesajele principale? Mai întâi, toate cele

trei evaluări asupra calităţii vieţii (mai precis scara Cantril, satisfacţia privind

propria viaţă şi fericirea în viaţă în general) spun poveşti aproape identice

despre natura şi importanţa relativă a diferiţilor factori care influenţează

bunăstarea subiectivă. De exemplu, timp de mai mulţi ani s-a considerat (şi

încă se mai întâlneşte această părere prin literatura de specialitate) că

răspunsurile respondenţilor la întrebarea legată de scara Cantril, care trimitea

la o scară ca mijloc de evaluare în formularea răspunsului, depindeau în mai

mare măsură de venituri decât depindeau răspunsurile la întrebările de tipul

„Cât de mulţumit(ă) sunteţi de viaţa dumneavoastră?” Dovezile care



Îndrumarul pentru măsurarea bunăstării subiective lansat de OECD

(2013) citează în introducere următoarea definiţie şi recomandare dată de

fosta Comisie de măsurare a progresului economic şi social:

„Bunăstarea subiectivă îmbracă trei aspecte diferite: evaluări cognitive

ale vieţii cuiva, emoţii pozitive (bucurie, mândrie) şi emoţii negative

(durere, mânie, îngrijorare). Pe câtă vreme aceste aspecte ale bunăstării

subiective au determinanţi diferiţi, în toate cazurile aceşti determinanţi

depăşesc cu mult sfera veniturilor şi a situaţiei materiale a oamenilor...

Toate aceste aspecte ale bunăstării subiective ar trebui măsurate separat

pentru a deriva un mijloc mai cuprinzător de măsurare a calităţii vieţii

oamenilor şi care să permită o mai bună înţelegere a determinanţilor săi

(inclusiv condiţiile obiective ale oamenilor). Agenţiile naţionale de statistică

ar trebui să includă şi întrebări legate de bunăstarea subiectivă în anchetele

lor standard de evaluare în aşa fel încât să prindă în ele şi evaluările proprii

ale oamenilor asupra vieţilor lor, experienţele lor hedoniste şi priorităţile

lor în viaţă.”

8

Îndrumarul OECD continuă cu recomandarea unui modul nucleu de

întrebări care să fie folosit de agenţiile de statistică naţionale în anchetele

lor făcute pe plan naţional:

„Modulul nucleu conţine două elemente.

Primul este un mijloc primar de măsurare pentru evaluarea asupra vieţii.

Acesta reprezintă minimul absolut necesar pentru măsurarea bunăstării

subiective şi se recomandă ca toate agenţiile naţionale să includă acest

mijloc de măsurare într-una din anchetele lor anuale întreprinse în

gospodării.
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susţineau acest lucru proveneau din compararea modelului care folosea scara

Cantril în cadrul Sondajului Mondial Gallup (SMG) cu modelul care avea la

bază răspunsurile privind satisfacţia faţă de viaţă din cadrul Anchetei

Mondiale a Valorilor (AMV). Dar această concluzie, care are la bază

compararea a două anchete diferite, combină din păcate diferenţele dintre

anchete şi metode cu efectele formulării întrebărilor. Când ulterior a fost

posibil să se pună ambele întrebări

6

aceloraşi respondenţi şi pe aceleaşi scări

de valori, s-a vădit că efectele estimate ale veniturilor şi aproape toate

celelalte influenţe structurale erau identice, iar o explicaţie şi mai bună s-a

obţinut făcându-se media între două răspunsuri.

7

Caseta tehnică 1: Măsurarea bunăstării subiective



Cel de-al doilea element constă într-o serie scurtă de întrebări legate de

afect şi o întrebare experimentală eudaimonică (o întrebare despre sensul

sau scopul vieţii). Includerea acestor mijloace de măsurare vine în

completarea mijlocului  primar de măsurare apreciativă atât pentru că ele

cuprind diferite aspecte ale bunăstării subiective (cu un set diferit de

motivaţii) cât şi pentru că diferenţele privind natura mijloacelor de

măsurare înseamnă că sunt afectate în moduri diferite de către mediul

cultural sau alte surse de eroare a măsurării. Chiar dacă este foarte de dorit

ca aceste întrebări să fie plasate împreună cu mijlocul de măsurare primar

ca parte a nucleului, ele trebuie considerate ca având o prioritate inferioară

celei a mijlocului de măsurare primar.”

9

Aproape toate ţările OECD

10

includ acum o întrebare legată de evaluarea

asupra vieţii, de obicei referitoare la satisfacţia faţă de propria viaţă pe o

scară de la 0 la 10, într-una sau mai multe din anchetele lor. Cu toate

acestea, vor mai trece mulţi ani până când eforturile însumate ale oficiilor

naţionale de statistică să producă un număr de anchete la nivel de ţară

comparabil ca mărime cu cel de care se dispune acum prin Sondajul

Mondial Gallup (SMG), care din 2005 întreprinde anchete într-un număr

tot mai mare de ţări şi care astăzi cuprinde aproape întreaga populaţie a

lumii. SMG conţine o evaluare asupra calităţii vieţii precum şi o serie de

întrebări empirice pozitive şi negative, inclusiv mai multe mijloace de

măsurare a afectului pozitiv şi negativ, puse în principal în legătură cu ziua

anterioară. În capitolul de faţă, ne vom folosi în primul rând de evaluările

asupra vieţii, având în vedere, aşa cum arătăm în Tabelul 2.1, că ele sunt

mai internaţionale prin felul în care diferă şi sunt mai repede explicabile

prin circumstanţele vieţii.
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De asemenea, s-a crezut la un moment dat că atunci când întrebările

conţineau cuvântul „fericire” ele generau răspunsuri care erau mai puţin

dependente de venituri decât erau răspunsurile la întrebările legate de

satisfacţia faţă de viaţă sau de scara Cantril. Acest punct de vedere avea la

bază compararea răspunsurilor legate de fericire şi de satisfacţia faţă de viaţă

din cadrul Anchetei Mondiale a Valorilor,

11

şi comparaţia pe scara Cantril

cu fericirea zilei de ieri (şi a altor emoţii ale zilei de ieri). Ambele tipuri de

comparaţii au arătat că efectele veniturilor asupra răspunsurilor vizând

fericirea erau mai puţin semnificative decât asupra celor vizând satisfacţia

faţă de viaţă sau scara Cantril. Ambele concluzii aveau la bază date

necomparabile. Prima comparaţie, care folosea date AMV, implica scări

diferite şi o întrebare legată de fericire care părea să fi combinat componente
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emoţionale cu componente evaluatoare. Cea de-a doua categorie, care avea

la bază datele SMG, compara fericirea zilei de ieri, care este un răspuns

empiric/emoţional, cu scara Cantril, care este clar un mijloc de măsurare

evaluator. În acest context, faptul că veniturile au o importanţă mai mare în

evaluările asupra vieţii decât în cazul emoţiilor pare să aibă aplicabilitate

generală şi se constituie într-un rezultat stabilit.

12

Dar dacă fericirea este folosită ca parte a evaluării asupra calităţii vieţii?

Cu alte cuvinte, dacă respondenţii sunt întrebaţi mai degrabă cât sunt de

fericiţi cu viaţa lor decât cât sunt de satisfăcuţi de viaţa lor în general? Ar

afecta folosirea cuvântului „fericire” în loc de „satisfacţie” influenţa

veniturilor şi a altor factori asupra răspunsurilor? La această întrebare

importantă nu s-a putut da un răspuns definitiv până când Ancheta Socială

Europeană (ASE) nu a pus aceloraşi respondenţi întrebări ce conţineau

„satisfăcut de viaţă” şi „fericit cu viaţa”, utilizând în mod înţelept aceeaşi

scară de la 0 la 10. Răspunsurile au arătat că veniturile şi alte variabile cheie

au toate acelaşi efect asupra răspunsurilor la „fericit cu viaţa” ca şi asupra

răspunsurilor la „satisfăcut de viaţă”, în aşa fel încât încă o dată explicaţiile

mai bune se pot da făcând media celor două răspunsuri.

Un alt punct de vedere comun în trecut era că modificările ce apar în

evaluările asupra vieţii la nivel individual sunt în cea mai bună parte

tranzitorii, revenindu-se apoi la bază deoarece oamenii se adaptează repede

la situaţie. Acest punct de vedere a fost respins de patru tipuri de dovezi.

Mai întâi, evaluările medii asupra vieţii diferă semnificativ şi sistematic de

la o ţară la alta, iar aceste diferenţe se explică substanţial prin condiţiile de

trai. Aceasta implică faptul că adaptarea rapidă şi completă la condiţii de trai

diferite nu are loc. În al doilea rând, se constată existenţa unor trenduri de

lungă durată în evaluările asupra vieţii din cadrul unor subgrupuri de

populaţie din aceeaşi ţară, ceea ce demonstrează în continuare că evaluările

asupra vieţii se pot modifica în cadrul unor politici relevante pe scara

timpului.

13

În al treilea rând, chiar dacă în plan individual adaptarea parţială

la evenimente majore din viaţă este un răspuns uman normal, există dovezi

foarte puternice că bunăstarea este în continuare influenţată de dizabilităţi

majore şi de şomaj, printre alte evenimente din viaţă.

14

În privinţa căsătoriei,

lucrurile sunt încă în dezbatere. Unele rezultate recente   utilizând  date
din Marea Britanie sugerează că oamenii revin la nivelurile de bază în

privinţa satisfacţiei faţă de viaţă la câţiva ani după căsătorie, rezultat care

s-a argumentat că susţine aplicabilitatea mai generală a punctelor

prestabilite.

15

Totuşi, cercetări ulterioare folosind aceleași date au  arătat
că într-adevăr căsătoria are beneficii de durată asupra bunăstării, în special

prin protejarea celor căsătoriţi de la acel mare declin care intervine la vârsta
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medie şi care în multe ţări reprezintă un minus în evaluările asupra vieţii.

16

În al patrulea rând, şi cu deosebită relevanţă în context global, sunt studiile

asupra migraţiei care arată că migranţii au niveluri şi distribuţii medii ale

evaluărilor asupra calităţii vieţii care se asemănă cu cele ale altor rezidenţi

ai noilor lor ţări mai degrabă decât cu cele ale rezidenţilor comparabili din

ţările din care au emigrat.

17

Aceasta confirmă faptul că evaluările asupra

vieţii chiar depind de condiţiile de trai şi nu sunt predestinate să revină la

nivelurile de bază aşa cum susţine ipoteza punctelor prestabilite.

De ce să apelăm la evaluările asupra vieţii atunci când facem compa -
raţii asupra calităţii vieţii la nivel internaţional?

În fiecare din cele trei Rapoarte privind fericirea în lume anterioare am

prezentat diferite registre de date care acopereau majoritatea experienţelor şi

evaluărilor asupra calităţii vieţii disponibile pentru un mare număr de ţări.

Eram recunoscători pentru volumul mare de informaţii disponibile şi am

folosit aceste informaţii pentru a înţelege mai bine legătura dintre rapoartele

empirice şi cele evaluatoare. Concluzia la care am ajuns este că în timp ce

mijloacele de măsurare empirice şi evaluatoare diferă între ele astfel încât

aceste diferenţe ajută la înţelegerea şi validarea amândurora, evaluările

asupra vieţii pun la dispoziţie cele mai bine informate mijloace de măsurare

pentru comparaţii făcute la nivel internaţional deoarece ele surprind calitatea

generală a vieţii luată în ansamblu.

De exemplu, rapoartele empirice despre fericirea zilei de ieri sunt bine

explicate de evenimentele zilei în legătură cu care este formulată întrebarea,

în timp ce evaluările reflectă mai îndeaproape condiţiile de trai în ansamblu.

Majoritatea americanilor din eşantionul selectat în fiecare zi în cadrul

Anchetei Gallup pentru stabilirea unor indici ai bunăstării şi sănătăţii se simt

mai fericiţi în weekenduri, în măsura în care aceasta depinde de contextul

social al prezenţei sau absenţei la locul de muncă. Efectul weekend dispare

pentru cei angajaţi într-un loc de muncă de mare încredere, care văd în

superior mai mult un partener decât un şef, şi care îşi menţin viaţa socială în

zilele lucrătoare.

18

Prin contrast, evaluările asupra vieţii aparţinând aceloraşi respondenţi în

cadrul aceleiaşi anchete nu prezintă efectul week-end.

19

Aceasta înseamnă că

atunci când răspund la întrebarea evaluatoare despre viaţă în ansamblu,

percepţia oamenilor trece dincolo de fluctuaţiile zi-de-zi, oră-de-oră, astfel

că răspunsurile pe care le dau în zile lucrătoare nu diferă de cele pe care le

dau în week-end.

Pe de altă parte, deşi evaluările asupra vieţii nu variază în funcţie de ziua

săptămânii, ele spun mult mai mult decât relatările emoţionale despre
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diferenţele dintre condiţiile de trai. Acest lucru este valabil dacă comparaţia

se face între mediile naţionale

20

sau între indivizi.

21

Mai mult, evaluările asupra vieţii variază de la o ţară la alta mai mult

decât emoţiile. Astfel, aproape un sfert din variaţia la nivel global a

evaluărilor asupra calităţii vieţii este o variaţie de la o ţară la alta, comparativ

cu trei sferturi – variaţia între indivizii din aceeaşi ţară. Această cotă de un

sfert pentru evaluările asupra vieţii este cu mult mai mare decât cea pentru

afectul pozitiv (7%) sau cea pentru afectul negativ (4%). Diferenţa se

datorează în parte rolului veniturilor care este mult mai important în cazul

evaluărilor asupra calităţii vieţii decât în cel al emoţiilor, şi care are totodată

o distribuţie foarte inegală între diferitele ţări. De exemplu, mai mult de 40%

din variaţia la nivel mondial a veniturilor per gospodărie este mai mult o

variaţie între naţiuni decât între indivizi ai aceleiaşi naţiuni.

22

Aceste două aspecte îngemănate – acela că evaluările asupra vieţii variază

de la o ţară la alta mai mult decât emoţiile, şi acela că aceste evaluări asupra

calităţii vieţii sunt explicate de condiţiile de trai mult mai complet decât sunt

relatările emoţionale – ne dau suficiente motive pentru a face din evaluările

asupra vieţii principalul nostru mijloc de măsurare pentru a face comparaţii

la nivel internaţional.

23

Dar lucrurile nu se opresc aici. A atribui un rol central

evaluărilor asupra calităţii vieţii nu înseamnă nici că trebuie să ignorăm şi

nici să diminuăm importanţa informaţiilor provenite din mijloacele de

măsurare empirice. Dimpotrivă, avem toate motivele să păstrăm mijloacele

empirice de măsurare a bunăstării, precum şi mijloacele de măsurare a

scopului în viaţă, ca elemente importante în demersurile noastre de a măsura

şi a înţelege bunăstarea subiectivă. Acest lucru este uşor de făcut, cel puţin

în principiu, deoarece dovezile de care dispunem continuă să sugereze că

bunăstarea percepută ca atare ca şi un sens sau scop al vieţii sunt ambele

factori importanţi ce influenţează evaluările asupra vieţii, mai presus şi

dincolo de rolul crucial al condiţiilor de trai. Vom aduce dovezi directe în

acest sens, şi în special care să ateste importanţa emoţiilor pozitive în Tabelul 2.1.

Mai mult, în Capitolul 3 din Raportul privind fericirea în lume 2015 am

atribuit relatărilor empirice un rol central în analizarea variaţiilor bunăstării

subiective în funcţie de gen, grupe de vârstă şi regiuni ale lumii.

Ne-am dori de asemenea să putem compara mijloacele de măsurare a

inegalităţii din cadrul evaluărilor asupra calităţii vieţii cu cele pentru emoţii,

dar din păcate acest lucru nu este deocamdată posibil câtă vreme întrebările

legate de emoţii din cadrul Sondajului mondial Gallup oferă toate doar

posibilitatea de a răspunde cu da sau nu. În felul acesta nu se poate spune

nimic despre distribuţia lor dincolo de valorile medii naţionale pentru

răspunsurile cu „da” şi cele cu „nu”. Pentru evaluările asupra vieţii sunt totuşi
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11 categorii de răspunsuri, astfel încât putem compara distribuţia pe fiecare

ţară şi regiune şi vedea cum evoluează odată cu trecerea timpului.

Începem prin examinarea distribuţiei evaluărilor asupra calităţii vieţii la

nivelul populaţiei mondiale şi pe regiuni, având la bază modul în care

respondenţii îşi apreciază viaţa

24

.

În restul raportului de faţă, scara Cantril este singurul mijloc de măsurare

folosit pentru evaluările asupra vieţii, iar termenii „fericire” şi „bunăstare

subiectivă” sunt utilizaţi cu schimbul. Întreaga analiză a nivelului sau a

modificărilor bunăstării subiective se referă doar la evaluări asupra calităţii

vieţii, mai precis la scara Cantril.

Distribuţia fericirii în lume
Diferitele secţiuni ale Figurii 2.1 conţin grafice cu bare care reprezintă

pentru lume în totalitatea ei, precum şi pentru fiecare 10 regiuni ale globului,

distribuţia răspunsurilor pe perioada 2012-2015 la întrebarea concepută pe

scara Cantril care cerea respondenţilor să îşi evalueze viaţa la momentul

respectiv pe o scară de la 0 la 10, cu viaţa cea mai proastă posibilă notată cu

0 iar viaţa cea mai bună posibilă notată cu 10.

În Tabelul 2.1 prezentăm modelul nostru cel mai recent de evaluări

naţionale medii asupra vieţii şi mijloacele de măsurare a afectului (emoţiile)

pozitiv şi negativ pe ţări şi pe ani. În vederea înlesnirii comparaţiei, tabelul

are aceeaşi structură de bază ca Tabelul 2.1 din Raport privind fericirea în
lume 2015. Principala diferenţă constă în includerea datelor pentru sfârşitul

anului 2014 şi anul 2015, ceea ce măreşte cu 144 (sau cu circa 15%) numărul

observaţiilor pe ţară-an.

25

Modificările ce rezultă în ecuaţia estimată sunt

foarte mici.

26

Sunt patru ecuaţii în Tabelul 2.1. Prima ecuaţie oferă baza

pentru construirea segmentelor de bară ilustrată în Figura 2.2.

Ecuaţia explică evaluările naţionale medii asupra vieţii în funcţie de şase

variabile cheie: PIB pe cap de locuitor, sprijinul social, speranţa de viaţă în

condiţii de sănătate, libertatea de a face alegeri în viaţă, generozitatea şi lipsa

corupţiei.

27

Luate împreună, cele şase variabile explică aproape trei sferturi

din variaţia naţională medie anuală a scorurilor pe scară ale diferitelor ţări,

folosind datele din perioada 2005-2015. Puterea predictivă a modelului se

schimbă foarte puţin dacă se elimină efectele fixate pe ani în cadrul

modelului, coborând de la 74,1% la 73,6% la valorile ajustate ale rădăcinilor

pătrate.

Coloanele a doua şi a treia din Tabelul 2.1 folosesc aceleaşi şase variabile

pentru a estima ecuaţiile pentru valorile naţionale medii ale afectului pozitiv

şi negativ, amândouă având la bază media răspunsurilor în legătură cu

experienţele emoţionale ale zilei de ieri. În general, mijloacele de măsurare
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a componentei emoţionale, mai ales a emoţiilor negative, sunt mult mai puţin

explicate prin cele şase variabile în comparaţie cu evaluările asupra vieţii.

Dar diferenţele variază foarte mult de la o circumstanţă la alta. Venitul pe cap

de locuitor şi speranţa de viaţă în condiţii de sănătate au efecte semnificative

asupra evaluărilor privind calitatea vieţii, dar, în cadrul acestor date privind

valorile medii naţionale, nu şi asupra afectului fie pozitiv fie negativ. Situaţia

se schimbă când avem în vedere variabilele sociale. Ţinând seama că afectul

pozitiv şi negativ se măsoară pe o scară de la 0 la 1, în timp ce evaluările

asupra vieţii pe o scară de la 0 la 10, se poate considera că sprijinul social are

un efecte proporţional similar asupra emoţiilor pozitive şi negative cu cel

avut asupra evaluărilor privind calitatea vieţii. Libertatea şi generozitatea au

o influenţă şi mai mare asupra afectului pozitiv faţă decât asupra scării.

Afectul negativ este semnificativ redus prin sprijinul social, libertate şi lipsa

corupţiei.

În coloana a patra reestimăm ecuaţia evaluării asupra calităţii vieţii din

prima coloană, adăugând atât afectul pozitiv cât şi pe cel negativ pentru a

implementa parţial prezumţia aristotelică potrivit căreia emoţiile pozitive

sunt un sprijin important pentru o viaţă bună.

28

Cea mai izbitoare trăsătură

este cât de mult susţin rezultatele o constatare din psihologie, şi anume că

existenţa emoţiilor pozitive contează mult mai mult decât absenţa celor

negative. Afectul pozitiv are un impact puternic şi foarte semnificativ asupra

ecuaţiei finale din Tabelul 2.1, în timp ce afectul negativ nu are niciunul.

Cât priveşte coeficienţii aplicaţi celorlalte variabile din ecuaţia finală,

modificările apar numai la acele variabile – în special la libertate şi la

generozitate – care au cel mai mare impact asupra afectului pozitiv. Astfel

putem conchide mai întâi că emoţiile pozitive joacă un rol puternic în

sprijinul evaluărilor asupra calităţii vieţii, iar în al doilea rând că în cea mai

mare parte impactul libertăţii şi generozităţii asupra evaluărilor privind

calitatea vieţii se datorează influenţei acestora asupra emoţiilor pozitive. Cu

alte cuvinte, libertatea şi generozitatea au un impact puternic asupra afectului

pozitiv, care la rândul său are impact asupra evaluărilor privind calitatea

vieţii. Sondajul Mondial Gallup nu oferă un mijloc de măsurare a scopului

vieţii pentru a putea testa dacă şi acesta joacă un rol puternic în sprijinul

unor evaluări la cote înalte a calităţii vieţii. Totuşi, datele obţinute pe

eşantioane mari în Marea Britanie şi de care dispunem acum sugerează că

într-adevăr scopul în viaţă joacă un rol favorabil puternic, independent de

rolul condiţiilor de trai şi de cel al emoţiilor pozitive.
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Caseta tehnică 2: informaţii detaliate despre fiecare din variabilele tip
predictor din Tabelul 2.1

1. PIB pe cap de locuitor este, în funcţie de paritatea puterii de

cumpărare (PPP), adaptat la constanta pe 2011 a dolarului internaţional,

luată din Indicatorii de dezvoltare a lumii (WDI) publicaţi de Banca

Mondială în decembrie 2015. Vezi anexa pentru mai multe detalii. Datele

referitoare la PIB pentru 2015 nu sunt încă disponibile, astfel că extindem

valorile anuale ale PIB de la 2014 la 2015 folosind predicţii specifice

fiecărei ţări privind creşterea reală a PIB preluate din revista Economic

Outlook editată de OECD, Nr. 98 (Ediţia 2015/2) şi din Global Economic

Prospects, publicaţie a Băncii Mondiale, (Ediţia decembrie 2014), după

ajustarea corespunzătoare funcţie de creşterea populaţiei. Ecuaţia foloseşte

logaritmul natural al PIB pe cap de locuitor întrucât această formă se pliază

mult mai bine pe datele existente decât o face PIB pe cap de locuitor.

2. Valorile în timp ale speranţei de viaţă sănătoasă la naştere sunt

calculate pe baza datelor furnizate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii

(OMS) şi de Indicatorii de dezvoltare a lumii (WDI). OMS a publicat datele

privind speranţa de viaţă sănătoasă pentru anul 2012. Valorile în timp ale

speranţei de viaţă, fără ajustări legate de sănătate, sunt disponibile în WDI.

Aplicăm următoarea strategie pentru a stabili valorile în timp ale speranţei

de viaţă sănătoasă la naştere: mai întâi determinăm valoarea raportului

dintre speranţa de viaţă sănătoasă şi speranţa de viaţă pe anul 2012 pentru

acele ţări în care ambele se regăsesc în datele disponibile. Apoi aplicăm

valoarea acestui raport specifică fiecărei ţări la alţi ani pentru a genera date

privind speranţa de viaţă sănătoasă. Vezi anexa pentru mai multe detalii.

3. Sprijinul social (sau a avea pe cineva pe care poţi conta în vremurile

grele) este media naţională a răspunsurilor binare (ori 0, ori 1) la întrebarea

din cadrul Sondajului Mondial Gallup (SMG) „Dacă aţi fi într-o situaţie

dificilă, aveţi rude sau prieteni pe care puteţi conta că vă vor ajuta ori de

câte ori aveţi nevoie, sau nu?”

4. Libertatea de a face alegeri în viaţă este media naţională a răspun -

surilor binare la întrebarea din cadrul SMG „Sunteţi mulţumit sau nemul -

ţumit în privinţa libertăţii de a alege ce să faceţi cu viaţa dumneavoastră?”

5. Generozitatea este valoarea reziduală a regresiei mediei naţionale a

răspunsurilor la întrebarea din cadrul SMG „În cursul lunii trecute, aţi donat

bani vreunei instituţii de caritate?”
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Ierarhizarea fericirii pe ţări
Figura 2.2 (de mai jos) prezintă scorul mediu de scară (media răspun -

surilor la întrebarea tip scară Cantril, prin care li se cere oamenilor să-şi

evalueze calitatea vieţii lor actuale pe o scară de la 0 la 10) pentru fiecare

ţară, media făcându-se pe perioada 2013-2015. Nu fiecare ţară dispune de

anchete anuale; dimensiunile eşantioanelor totale sunt date în anexa statistică

şi se reflectă în Figura 2.2 prin liniile orizontale care indică regiunile cu grad

de încredere de 95%. Regiunile de încredere sunt mai strict delimitate în

cazul ţărilor cu eşantioane mai largi. În vederea creşterii numărului ţărilor

ierarhizate, am mai inclus patru ţări care nu au dispus de anchete în perioada

2013-2015, dar au făcut o anchetă în 2012. Aceasta ridică numărul ţărilor

prezentate în Figura 2.2 la 157.

Lungimea totală a fiecărei bare reprezintă scorul mediu, care este trecut

şi în cifre. Ierarhizările din Figura 2.2 depind doar de scorurile medii pe scara

Cantril reieşite din expunerile respondenţilor.

Fiecare din aceste bare este împărţită în şapte segmente, care reprezintă

eforturile noastre de a găsi posibile surse pentru nivelurile înregistrate pe

scară. Primele şase segmente de bară indică cu cât de mult s-a calculat că

contribuie fiecare din cele şase variabile cheie la scorul de scară al ţării

respective prin comparaţie cu cel unei ţări ipotetice pe nume Dystopia,

numită astfel deoarece prezintă valori egale cu cele mai mici medii naţionale

din lume pe perioada 2013-2015 pentru fiecare din cele şase variabile cheie

folosite în Tabelul 2.1. Folosim Dystopia ca banc de test cu care să comparăm

6. Percepţia asupra corupţiei este dată de media răspunsurilor binare la

două întrebări din cadrul SMG: „Este corupţia larg răspândită la nivel

guvernamental?’ şi „Este corupţia larg răspândită în lumea afacerilor?”

Acolo unde lipsesc date referitoare la corupţie în cadrul guvernului,

percepţia asupra corupţiei în lumea afacerilor este folosită ca mijloc de

măsurare a percepţiei generale asupra corupţiei.

7. Afectul pozitiv se defineşte ca fiind media mijloacelor de măsurare a

fericirii din ziua precedentă, râsul şi bucuria, în cadrul sondajelor SMG 3-

7 (anii 2008-2012, şi unele în 2013). Se defineşte ca media râsului şi

bucuriei în cadrul altor serii de sondaje în care nu s-a pus întrebarea legată

de fericire.

8. Afectul negativ se defineşte ca fiind media mijloacelor de măsurare

a îngrijorării, tristeţii şi mâniei din ziua precedentă pentru toate seriile de

sondaje. Vezi anexa pentru mai multe detalii.
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performanţa fiecăreia din celelalte ţări la fiecare din cei şase factori. Din

calculul nostru, bazat pe evaluările din Tabelul 2.1, un scor de scară în

Dystopia de 2,33 pe scara de 10 puncte. Ultimul segment de bară este suma

a două componente: media calculată pe perioada 2013-2015 a evaluării

asupra calităţii vieţii în Dystopia (=2,33) şi eroarea de predicţie proprie

fiecărei ţări, care măsoară cu cât sunt mai mari sau mai mici evaluările asupra

vieţii faţă de predicţia ecuaţiei noastre din prima coloană a Tabelului 2.1.

Valorile reziduale pot fi atât negative cât şi pozitive.
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Revenind la cel şase segmente de bară care arată contribuţia fiecărui

factor la media evaluărilor privind calitatea vieţii din fiecare ţară, ar putea fi

util să arătăm mai detaliat în ce fel am procedat. Luând exemplul speranţei

de viaţă sănătoasă, segmentul de bară pentru acest factor în cazul Indiei este

egal cu valoarea cu care speranţa de viaţă sănătoasă în India depăşeşte cea

mai mică valoare la nivel mondial înmulţită cu coeficientul din Tabelul 2.1

care arată cu cât influenţează speranţa de viaţă sănătoasă evaluările asupra

vieţii. Lungimea acestor segmente de bară arată apoi, ţară cu ţară, cu cât se

estimează că contribuie fiecare din cele şase variabile la explicarea

diferenţelor pe scară la nivel internaţional. Aceste calcule sunt mai degrabă

ilustrative decât conclusive, din mai multe motive. Mai întâi, selecţia

variabilelor a fost limitată la cele pentru care existau date disponibile pentru

toate aceste ţări. Variabilele tradiţionale precum PIB pe cap de locuitor şi

speranţa de viaţă sănătoasă sunt foarte uşor de procurat. Dar mijloacele de

măsurare a calităţii contextului social, care după cum au arătat experimentele

şi anchetele naţionale au legături strânse cu evaluările asupra vieţii, nu au fost

urmărite în suficientă măsură nici în sondajele Gallup nici în alte sondaje la

nivel mondial, sau măsurate prin alte metode în statisticile avute la dispoziţie

pentru toate ţările. Dar cu toată această limitare a alegerii, am constatat că

patru variabile care acoperă diferite aspecte ale contextului social şi

instituţional – a avea pe cineva pe care poţi conta, generozitatea, libertatea

de a face alegeri şi absenţa corupţiei – luate împreună sunt responsabile

pentru 50% din diferenţele dintre valorile medii ale scorurilor pe scară

preconizate pentru fiecare ţară şi scorul pentru Dystopia pe perioada 2013-

2015. Aşa cum se arată în Tabelul 13 din Anexa statistică, o ţară dintre cele

situate pe la mijlocul scării pe perioada 2013–2015 are un scor de scară care

este cu 3,05 puncte peste scorul de scară pentru Dystopia de 2,33. În cadrul

celor 3,05 puncte, ponderea cea mai mare o are PIB pe cap de locuitor (31%),

urmată de cea a sprijinului social (26%) şi de cea a speranţei de viaţă

sănătoasă 18%), după care urmează libertatea (12%), generozitatea (8%) şi

corupţia (5%).
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* Termenii „cerc vicios” şi „cerc virtuos” se referă la şiruri complexe de evenimente

care se autoamplifică prin intermediul unei bucle de tip feedback. În timp ce un „cerc vicios”

are rezultate nefavorabile (efectul bulgărelui de zăpadă) sau implică un paradox (ex.

paradoxul oului şi găinii), „cercul virtuos” are rezultate favorabile (ex.: pe măsură ce

aprofundezi un domeniu, realizezi vastitatea acelui domeniu, implicit insuficienta cunoaştere

a acelui domeniu şi drept urmare necesitatea unei aprofundări şi mai intensive şi/sau mai

extensive). (n.t.)
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Posibilităţile noastre de alegere limitate înseamnă că variabilele pe care

le utilizăm este posibil să fi condus la rezultatele obţinute datorită acţiunii

unor alte variabile mai bune, sau datorită unor alţi factori nemăsurabili. Este

de asemenea posibil să fi existat cercuri vicioase sau cercuri virtuoase

*

, cu

legături dus-întors între variabile. De exemplu, există multe dovezi că cei

care trăiesc vieţi mai fericite au şanse să trăiască timp mai îndelungat, să fie

mai încrezători, mai cooperanţi şi în general să fie mai în măsură să facă faţă

cerinţelor vieţii.
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Acest lucru va avea un efect de feedback influenţând

favorabil sănătatea, PIB-ul, generozitatea, percepţia asupra corupţiei şi

senzaţia de libertate. În sfârşit, unele variabile sunt derivate pe bază

răspunsurilor provenite de la aceeaşi respondenţi ca şi în cazul evaluărilor

asupra calităţii vieţii, şi de aici posibilitatea ca ele să fie determinate de

factori comuni. Acest risc este mai mic în cazul folosirii valorilor medii pe

plan naţional, deoarece diferenţele individuale în privinţa personalităţii şi a

multor aspecte legate de nivelul de trai tind către o valoare medie pe plan

naţional.

Cel de-al şaptelea şi ultimul segment este suma a două componente. Prima

componentă este un număr de bază fix care reprezintă scorul de scară rezultat

din calculele noastre pentru Dystopia (=2,33). Cea de-a doua componentă

este valoarea reziduală medie pentru fiecare ţară pe perioada 2013–2015.

Suma acestor două componente este reprezentată pentru fiecare ţară prin

segmentul de bară din partea dreaptă.; ea variază de la o ţară la alta deoarece

unele ţări au evaluări asupra calităţii vieţii care se situează deasupra valorii

prognozate, iar altele sub valoarea prognozată. Valoarea reziduală reprezintă

pur şi simplu acea parte din valoarea medie a scorului de scară naţional care

nu se explică prin modelului nostru; cu valoarea reziduală inclusă, suma

tuturor segmentelor de bară se adaugă valorilor medii reale ale evaluărilor

asupra calităţii vieţii pe care se bazează ierarhizările noastre.

Ce se poate observa din datele cele mai recente pentru ierarhizările pe

perioada 2013–2015? Două lucruri persistă şi în actuala ediţie a Raportului
privind fericirea în lume, comparativ cu ediţiile anterioare. Mai întâi, că se

manifestă o puternică persistenţă a modului în care oamenii din ţări diferite

îşi evaluează vieţile. Aceasta face să rămână o prăpastie de patru puncte între
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primele 10 ţări din vârful scării şi ultimele 10 ţări de la baza acesteia. Primele

10 ţări din Figura 2.2 sunt aceleaşi ţări care se situau pe primele 10 locuri în

Raport privind fericirea în lume 2015, chiar dacă au avut loc unele schimbări

de locuri, aşa cum era şi de aşteptat să se întâmple între ţări care au scoruri

medii atât de apropiate. Danemarca, de exemplu, a ocupat primul loc în

Raport privind fericirea în lume 2013, locul trei în Raport privind fericirea
în lume 2015, iar acum din nou locul întâi în Raport privind fericirea în lume
2016 actualizat. În Figura 2.2, scorul mediu de scară diferă cu numai 0,24

puncte între ţara situată pe locul întâi şi cea aflată pe locul zece din rândul

primelor zece ţări situate în vârful scării. Cele 10 ţări cu valorile cele mai

scăzute ale evaluărilor asupra calităţii vieţii sunt aceleaşi ţări ca şi în

ierarhizarea făcută pentru anul 2015 (identice dacă ne referim la ultimele 6

poziţii). În comparaţie cu primele 10 ţări din actuala ierarhizare, scorurile

diferă cu valori mult mai mari între ultimele 10 ţări de la baza scării. În cadrul

acestui grup, scorurile medii diferă cu până la 0,8 puncte, adică cu 24% din

scorul mediu naţional al grupului. În al doilea rând, în ciuda acestei

perseverenţe şi stabilităţi generale, în multe ţări, aşa cum vom arăta mai în

detaliu puţin mai încolo, au avut loc modificări importante ale scorurilor

medii naţionale, şi prin urmare modificări ale poziţiei ocupate în cadrul

ierarhizărilor pe ţări pe perioadele 2005-2007 şi 2013-2015.

Caseta tehnică 3: Modificarea metodei de lucru în cadrul Sondajelor
Mondiale Gallup

Expresie a efortului continuu al Asociaţiei Gallup de a-şi îmbunătăţi

metodele de cercetare şi acoperirea globală, au existat de-a lungul timpului

schimbări ale metodelor în cadrul Sondajelor Mondiale care s-ar putea să

fi influenţat datele legate de fericire.

În 2013, Gallup a trecut de la interviurile faţă în faţă la anchete prin

telefon (atât telefon mobil cât şi fix) în Malaezia, Emiratele Arabe Unite,

Arabia Saudită, Qatar, Kuwait, Bahrain şi Irak. În plus, Gallup a adăugat

şi interviuri în limba engleză folosită ca limbă de intervievare pe lângă

limba arabă în Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Qatar,
Kuwait

şi

Bahrain în încercarea de a pătrunde şi în rândul numeroasei populaţii

expatriate de origine non-arabă.Datorită perioadei de rulare de trei ani,

acesta este primul raport care nu mai include date provenite din interviuri

faţă în faţă în ţările respective. În plus, Gallup a trecut de la interviurile

faţă în faţă la cele prin telefon şi în Turcia în 2014. Compararea acestor

date de-a lungul unor perioade de timp trebuie făcută cu prudenţă.
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Dacă privim scorurile medii de scară, este important să observăm şi liniile

orizontale cu mustăţi de la capătul din dreapta al barei principale a fiecărei

ţări. Aceste linii desemnează regiunile cu credibilitate de 95% a estimărilor,

iar ţările cu bare de erori suprapuse nu diferă semnificativ una de cealaltă.

Astfel se poate observa că primele patru ţări din vârful scării (Danemarca,

Elveţia, Islanda şi Norvegia) au zone de credibilitate care se suprapun, şi

toate au scoruri de scară de 7,5 sau uşor peste. Următoarele cinci ţări

(Finlanda, Canada, Olanda, Noua Zeelandă şi Australia) au toate zone de

credibilitate ce se suprapun şi scoruri medii de scară între 7,3 şi 7,4, iar

următoarele două (Suedia şi Israel) au valori medii aproape identice imediat

sub 7,3.

Cele 10 ţări cu cele mai mici scoruri de scară pe perioada 2013-2015 au

toate valori medii sub 7,3. Aceste valori variază pe un domeniu de două ori

mai mare decât în cazul primelor 10 ţări, ţările care ocupă ultimele două

poziţii având valori medii de 3,1 şi sub. Opt din cele10 se află în Africa sub-

sahariană, iar celelalte două sunt ţări sfâşiate de război din alte regiuni (Siria

în Orientul Mijlociu şi Afghanistan în Asia de Sud).

Valorile medii ale evaluărilor asupra calităţii vieţii în cele 10 ţări aflate în

vârful scării sunt de peste două ori mai mari decât în cazul celor 10 ţări aflate

la baza scării, 7,4 faţă de 3,4. Dacă folosim prima ecuaţie din Tabelul 2.1

pentru a căuta posibile motive pentru aceste evaluări foarte diferite asupra

calităţii vieţii, aceasta va arăta că din cele 4 puncte diferenţă, 3 puncte pot fi

puse pe seama diferenţelor dintre cei şase factori cheie: 1,13 puncte vin din

diferenţele privind PIB pe cap de locuitor, 0,8 puncte se datorează

Emiratele Arabe Unite au fost cu deosebire afectate de schimbarea

metodei de anchetare, în parte datorită noilor eşantioane provenite din

rândul populaţiei din afara Emiratelor. Aceasta a determinat ca poziţia ţării

în cadrul ierarhizării să coboare din motive tehnice fără legătură cu viaţa

din EAU. Acolo unde populaţia expatriată este foarte numeroasă, aceasta

ajunge să aibă o influenţă dominantă asupra valorilor medii totale care se

calculează per total populaţie rezidentă. EAU sunt un bun exemplu de astfel

de cazuri, deoarece deţin cea mai mare cotă de populaţie de expatriaţi din

rândul ţărilor ce fac obiectul sondajelor Gallup, iar dimensiunea

eşantioanelor sale este suficient de mare pentru a face o comparaţie care să

spună ceva. Dacă se împart EAU în două grupuri, se obţine o valoare medie

de scară de 7,06 pentru populaţia autohtonă a Emiratelor (locul 15 în Figura

2.2) şi o valoare medie de 6,48 pentru populaţia venită din afara Emiratelor

(locul 31), foarte apropiată de valoarea medie totală de 6,57 (locul 28).
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diferenţelor privind sprijinul social, 0,5 puncte diferenţelor privind speranţa

de viaţă sănătoasă, 0,3 puncte diferenţelor privind libertatea, 0,2 puncte

diferenţelor privind corupţia şi 0,13 puncte diferenţelor privind

generozitatea. Diferenţele privind veniturile explică peste o treime din

diferenţa totală deoarece, dintre toţi cei şase factori, veniturile sunt cele mai

inegal distribuite între ţări. PIB pe cap de locuitor este de 25 de ori mai mare

în primele 10 ţări din top decât în ultimele 10 ţări de la baza scării.
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În ansamblu, modelul explică foarte bine diferenţele dintre evaluările

asupra calităţii vieţii în interiorul diferitelor regiuni ale globului şi între

regiuni, precum şi la nivelul întregii lumi.
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Şi totuşi, îngeneral, în ţările din

America Latină, valorile evaluărilor asupra calităţii vieţii sunt mai mari (cu

circa 0,6 pe scara de 10 puncte) decât cele prognosticate de model. Această

diferenţă a fost semnalată şi în lucrări anterioare şi pusă când pe seama unor

diferenţe de personalitate sistemice, unele trăsături caracteristice unice ţinând

de viaţa de familie şi viaţa socială în ţările latine, când pe seama altor

diferenţe culturale.
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În schimb, ţările din Asia de Est prezintă valori ale

evaluărilor asupra calităţii vieţii sub cele prognozate de model, o constatare

despre care s-a crezut că reflectă, cel puţin în parte, diferenţe culturale în

ceea ce priveşte stilul de formulare a răspunsurilor. Este posibil şi ca ambele

diferenţe să se datoreze în mare măsură existenţei unor importante

caracteristici ale vieţii care să fi fost excluse şi care în ţările respective să aibă

mai multă importanţă decât în altele.
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Este reconfortant că constatările

noastre vizând importanţa relativă a celor şase factori rămân în general

neafectate indiferent dacă acceptăm sau nu în mod explicit aceste diferenţe

regionale.
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Modificări ale nivelurilor fericirii
În această secţiune urmărim în ce fel s-au modificat evaluările asupra

calităţii vieţii. Pentru evaluări asupra calităţii vieţii, am avut în vedere

schimbările intervenite din perioada 2005–2007, înainte de instalarea

recesiunii mondiale, până în perioada 2013–2015, cea mai recentă perioadă

de trei ani pentru care dispunem de date provenite din Sondajul Mondial

Gallup. Mai întâi prezentăm schimbările apărute la evaluările asupra calităţii

vieţii.

În Figura 2.3 prezentăm schimbările survenite în cadrul nivelurilor

fericirii la toate cele 126 de ţări pentru care există un număr suficient de

observaţii atât pentru perioada 2005–2007 cât şi pentru perioada 2013–

2015.
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Dintre cele 126 de ţări cu date pe perioadele 2005–2007 şi 2013–

2015, 55 au avut creşteri semnificative, variind de la 0,13 la 1,29 puncte pe

scara de la 1 la 10, în timp ce 45 au prezentat descreşteri semnificative,
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variind de la – 0,12 la – 1,29 puncte, iar 26 de ţări nu au prezentat nicio

schimbare demnă de luat în seamă. Dintre cele 20 de câştigătoare de vârf,

care toate au avut creşteri ale scorurilor medii de scară cu 0,50 sau peste,

opt sunt din Comunitatea Statelor Independente şi Europa de Est, şapte din

America Latină, două din Africa sub-sahariană, Thailanda şi China din Asia,

şi Macedonia în Europa Occidentală. Dintre cele 20 de mari perdante, care

toate au avut reduceri ale scorurilor de scară de 0,44 sau peste, cinci sunt

din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, cinci din Africa sub-sahariană, patru

din Europa Occidentală, trei din America Latină şi Caraibe, două din Asia şi

una din Comunitatea Statelor Independente.

Aceste câştiguri şi pierderi sunt foarte mari, în special pentru cele 10 cele

mai afectate câştigătoare şi perdante. Pentru fiecare din cele 10 câştigătoare

de vârf, creşterea valorii medii a evaluărilor asupra calităţii vieţii a depăşit-o

pe cea la care ne-am fi aşteptat în caz că venitul pe cap de locuitor s-ar fi

dublat. Pentru fiecare din cele 10 ţări cu cele mai mari scăderi ale valorii

medii a evaluărilor asupra calităţii vieţii, scăderea a fost mai mare decât

ne-am fi aşteptat în caz că s-ar fi înjumătăţit PIB pe cap de locuitor. Prin

urmare, schimbările sunt cu mult mai mari decât ar fi fost de aşteptat să

determine diminuările sau creşterile de venituri ce decurg din schimbări

macroeconomice, chiar şi în pragul unei crize economice atât de mari ca

aceea care a urmat după anul 2007.

De partea câştigătoare a balanţei, includerea a patru ţări latino-americane

printre cele 10 câştigătoare de vârf este emblematică pentru o experienţă

latino-americană mai largă. Analiza din Figura 3.10 din Capitolul 3 al

Raportului privind fericirea în lume 2015 arată că latino-americanii din toate

grupurile de vârstă au manifestat creşteri substanţiale şi continue în

evaluările lor asupra calităţii vieţii între 2007 şi 2013. Cinci ţări în tranziţie

se numără şi ele printre cele 10 câştigătoare de vârf, în consonanţă cu

creşterea valorii medii a evaluărilor asupra calităţii vieţii în ţările aflate în

tranziţie luate în bloc. Prezenţa ţărilor din Africa sub-sahariană atât printre

marile câştigătoare cât şi printre marile perdante reflectă varietatea şi

caracterul volatil al experienţelor din cele 25 de ţări aflate la sud de Sahara

pentru care schimbările sunt ilustrate în Figura 2.3.

Cele 10 ţări cu cel mai mare declin al valorilor medii ale evaluărilor

asupra calităţii vieţii au suferit în mod tipic o combinaţie de stres economic,

politic şi social. Trei dintre aceste ţări (Grecia, Italia şi Spania) s-au numărat

printre cele patru ţări europene puternic lovite şi a căror experienţă post-

criză a fost analizată în detaliu în Raport privind fericirea în lume 2013. O

serie de declinuri  anuale  recente  au împins Ucraina în grupul celor 10
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cele mai pronunţate declinuri privind fericirea, aducând-o alături de India,

Venezuela, Arabia Saudită, două ţări nord-africane, Egipt şi Yemen, şi Botswana.

Privind lista în ansamblul ei, nu doar la marile câştigătoare şi marile

perdante, care au fost circumstanţele şi politicile care au permis unor ţări să

navigheze prin apele recesiunii mai bine decât altele în ceea ce priveşte

fericirea? S-a demonstrat în Raport privind fericirea în lume 2013 şi Raport
privind fericirea în lume 2015 că rezistenţa materialului social aflat la baza

ţesăturii, reprezentată de nivelul încrederii în instituţii şi al calităţii acestora,

afectează rezistenţa societăţii când se confruntă cu crize economice şi

sociale. Greciei, care rămâne cel mai mare perdant în privinţa fericirii din

Figura 2.3 (în care situaţia s-a îmbunătăţit faţă de Raportul privind fericirea
în lume 2015, dar care încă este mai jos cu aproape 1,3 puncte în perioada

2013-2015 faţă de perioada 2005-2007), i-am acordat o atenţie specială,

deoarece diminuările bunăstării erau  mult  peste valorile  ce se  puteau
explica direct prin rezultatele economice. Raportul aducea dovezile unei

interacţiuni între capitalul social şi crizele economică şi de altă natură, criza

reprezentând un test al calităţii materialului social de la baza ţesăturii.

38

Dacă

materialul este suficient de rezistent, atunci criza poate conduce chiar la o

bunăstare subiectivă superioară, în parte prin aceea că dă oamenilor o şansă

să muncească împreună în vederea realizării unui scop bun şi să realizeze şi

să aprecieze forţa sprijinului lor social reciproc; şi în parte deoarece în

felul acesta criza este mai bine gestionată iar capitalul social existent se

îmbunătăţeşte prin utilizare.

Pentru ca acest argument să fie convingător sunt necesare exemple în

ambele sensuri. Una este să arăţi cazuri în care nivelul fericirii a scăzut mult

şi unde uzura ţesăturii sociale pare să fie o parte a poveştii. Dar ce exemple

poţi găsi de cealaltă parte? Referitor la criza economică de după 2007, cele

mai bune exemple de menţinere a fericirii în faţa unor ample şocuri venite

din afară sunt Irlanda şi în special Islanda. Ambele au suferit o decimare a

sistemelor lor bancare mai accentuată decât oriunde, şi totuşi au suferit

diminuări ale fericirii neînchipuit de mici. În cazul Islandei, vindecarea post-

şoc a evaluărilor privind calitatea vieţii a fost suficient de bună încât să

plaseze Islanda pe locul trei în lume în cadrul ierarhizărilor pentru perioada

2013-2015. Faptul că există continuu un nivel înalt al sprijinului social este

demonstrat prin aceea că dintre toate ţările incluse în Sondajul Mondial

Gallup, procentajul celor care declară că au pe cineva pe care pot conta pe

timp de criză este extraordinar de ridicat în Islanda şi Irlanda.

39

Dacă contextul social este important pentru rezistenţa în faţa crizei ceea

ce conduce la menţinerea nivelului fericirii, este de aşteptat ca acest lucru să

se aplice şi în cazul crizelor non-economice. Există la ora actuală cercetări



* Australia şi Noua Zeelandă. (n.t.)
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care arată că nivelul încrederii şi al capitalului social în regiunea Fukushima

din Japonia au fost suficiente pentru ca marele cutremur din estul Japoniei

din 2011 să conducă la şi mai multă încredere şi fericire în acea regiune.

40

Aşa cum răspunsul în faţa crizei poate avea efecte benefice asupra fericirii,

tot aşa poate avea efecte şi generozitatea declanşată de un mare dezastru

natural, generozitatea aducând un plus de fericire.

41

Ce învăţăminte se pot trage din utilizarea celor şase variabile din Tabelul

2.1 pentru a explica schimbările în aprecierea fericirii survenite la nivel de

ţară şi de regiuni ale globului între perioada 2005–2007 şi perioada 2013–

2015? Am făcut acest exerciţiu pe un segment de populaţie echilibrat pentru

a compara schimbările reale survenite în diverse regiuni în aprecierea fericirii

cu cele prognozate şi am constatat că ecuaţia acoperă o bună parte a

chestiunii, dar lasă totodată neexplicate o mulţime de enigme. Aşa cum se

arată în Tabelul 31 din Anexa statistică, principalul merit al modelului este

că explică foarte bine creşterea indicelui mediu cu 0,4 puncte în Comunitatea

Statelor Independente, şi descreşterea cu 0,23 puncte a indicilor medii în

Europa Occidentală, America de Nord şi ţările ANZ

*

. Pentru Comunitatea

Statelor Independente, creşterile provin din îmbunătăţirea tuturor celor şase

variabile. Pentru Europa Occidentală, totodată, creşterile aşteptate

determinate de îmbunătăţirea speranţei de viaţă sănătoasă s-au combinat cu

zero creştere a PIB şi cu declinul celorlalte trei variabile pentru a furniza

explicaţia a peste jumătate din schimbarea reală cu 0,23 puncte. Cea mai

mare scădere în plan regional (-0,6 puncte) a fost în Asia de Sud, unde

populaţia Indiei are de departe ponderea cea mai mare şi unde modelul nu

explică ce s-a întâmplat în realitate, întrucât el preconiza o creştere pe baza

îmbunătăţirii a cinci din cele şase variabile, contracarată de o scădere a

sprijinului social.

Acelaşi cadru poate fi utilizat pentru a încerca să explicăm schimbările

petrecute în două grupuri de câte 10 ţări, marile câştigătoare şi marile

perdante. Pentru grupul celor 10 ţări cu cele mai mari creşteri, în general

acestea au înregistrat creşteri la toate cele şase variabile, ceea ce a condus la

preconizarea unei creşteri cu 0,29 puncte, faţă de creşterea reală a indicelui

mediu cu 0,9 puncte.

42

Pentru grupul de 10 ţări cu cele mai mari descreşteri,

PIB pe cap de locuitor a rămas în general neschimbat, dar creşterile

preconizate la speranţa de viaţă sănătoasă (care sunt determinate de

tendinţele pe termen lung, insensibile la condiţiile de trai ale prezentului) au

fost contracarate de înrăutăţirea fiecăreia din cele patru variabile sociale, cu
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cele mai mari descreşteri preconizate provenind din sprijinul social redus şi

din diminuarea sentimentului de libertate de a face alegeri în viaţă. Dintr-o

descreştere medie egală cu 0,8 puncte, 0,17 au fost prognosticate prin

efectele adverse ale schimbărilor survenite la cele şase variabile.

Raportul privind fericirea în lume 2015 a luat în consideraţie şi dovezile

care arată că buna guvernare a permis ţărilor să-şi menţină sau să-şi

îmbunătăţească indicele fericirii în timpul crizei economice. Rezultatele

prezentate acolo sugerează nu numai că oamenii sunt mai satisfăcuţi de viaţa

lor în ţările ci o guvernare mai bună, ci şi că schimbări reale ale calităţii

guvernării din 2005 încoace au condus la schimbări semnificative ale calităţii

vieţii.

43

Pentru raportul de faţă, am actualizat analiza folosind o versiune

extinsă a modelului care include efectele specifice în fiecare ţară, pe baza

cărora încearcă să explice schimbările petrecute în fiecare an în fiecare ţară.

Noile noastre rezultate, aşa cum se vede în Tabelul 11 din Anexa statistică,

arată că PIB pe cap de locuitor şi modificarea calităţii guvernării au

contribuit amândouă în mod semnificativ la schimbările survenite în

evaluările asupra calităţii vieţii pe perioada 2005–2015.

Inegalitatea şi fericirea
Argumentul de bază în această secţiune este că inegalitatea se măsoară cel

mai bine examinând distribuţia evaluărilor asupra calităţii vieţii între cei cu

evaluări foarte proaste, medii şi foarte bune. Dacă e adevărat, aşa cum am

argumentat mai înainte, că bunăstarea subiectivă este un mijloc de măsurare

a calităţii vieţii mai larg şi mai inclusiv decât veniturile, atunci la fel de bine

ar trebui ca inegalitatea în ceea ce priveşte bunăstarea subiectivă să

reprezinte un mijloc mai incluzivşi mai pertinent de măsurare a distribuţiei

bunăstării între indivizii care alcătuiesc o societate.

Dar, cu toate că s-a acordat în ultimii ani o atenţie tot mai mare şi mai bine

primită problemei distribuţiei şi inegalităţii, această atenţie a fost canalizată

aproape în totalitate către natura şi consecinţele egalităţii economice, în

special ale distribuţiei veniturilor şi bogăţiei. Naţiunile Unite,

44

Banca

Mondială,

45

şi OECD

46

au elaborat recent rapoarte privind riscurile accen -

tuării inegalităţii economice şi de asemenea mai mulţi cercetători de seamă

au publicat recent cărţi

47

pe această temă. Toţi s-au concentrat pe sursele şi

consecinţele inegalităţii economice, legate în principal de distribuţia veniturilor

şi bogăţiei. Au fost de asemenea efectuate studii privind inegalitatea în

domeniul îngrijirii sănătăţii şi a urmărilor sale

48

, accesul la educaţie şi la

modul mai general egalitatea de şanse

49

.

Se
pot învăţa  multe din aceste studii privind inegalitatea în

diferite aspecte ale vieţii. Dar nu ar fi mai util să dispunem de un mijloc de
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măsurare a distribuţiei care să aibă capacitatea de a aduna laolaltă diferitele

faţete ale inegalităţii şi de a le evalua consecinţele însumate? Aşa cum am

argumentat că bunăstarea subiectivă reprezintă un mijloc mai vast şi mai

adecvat de măsurare a progresului uman, tot aşa şi distribuţia fericirii

reprezintă un mijloc paralel şi mai bun de măsurare a consecinţelor oricăror

inegalităţi în distribuţia variabilelor cheie, de ex. a veniturilor, sănătăţii,

educaţiei, libertăţii şi justiţiei, care determină nivelul fericirii omului.
La mijlocul secolului XX, Simon Kuznets a făcut o trecere în revistă a

datelor preluate din istoria economiei pe deceniile anterioare şi a găsit un

şablon după care inegalitatea economică ar creşte în primele etape ale

industrializării, în principal datorită transferului unor muncitori de la munci

rurale cu plată modestă la munci în mediul industrial urban plătite mai bine.

50

El a avansat ipoteza că atunci când acest transfer era în mare finalizat, atenţia

se va îndrepta, aşa cum s-a şi întâmplat în multe ţări industriale în deceniile

de la mijlocul secolului XX, spre dezvoltarea unor reţele de securitate

socială, şi aunora mult mai accesibile de îngrijire a sănătăţii şi de educaţie,

menite să răspândească beneficiile creşterii economice mai uniform în rândul

populaţiei. Astfel a apărut aşa-numita curbă Kuznets, care creşte la început

datorită inegalităţii economice şi apoi descreşte pe măsură ce creşterea

economică avansează.

În cadrul ţărilor membre OECD, acest şablon s-a evidenţiat cu precădere

în primele trei sferturi ale secolului XX. Apoi însă, din motive variate şi încă

mult dezbătute,

51

inegalitatea veniturilor şi a bogăţiei s-a accentuat

semnificativ în majoritatea acestor ţări. OECD estimează că în perioada de

pe la mijlocul anilor ’80 până în 2013, inegalitatea veniturilor s-a accentuat

semnificativ în 17 din 22 de ţări studiate, doar o singură ţară caracteri -

zându-se printr-o diminuare semnificativă.

52

Pentru majoritatea populaţiei lumii care trăieşte în afara ţărilor OECD,

creşterea economică şi industrializarea au avut loc mult mai târziu. Aceasta

ar sugera, dacă ar fi ca analiza lui Kuznets să fie încă valabilă, că inegalitatea

veniturilor ar fi trebuit să continue să se accentueze încă mult timp până să

intervină o cotitură. Se pare că aşa au stat lucrurile având în vedere

raportările ONU conform cărora în majoritatea ţărilor lumii inegalitatea

veniturilor s-a accentuat din 1980 până în 2000 iar apoi a scăzut din acel

moment până în 2010.

53

Datele Băncii Mondiale pentru schimbările

ulterioare ale inegalităţii veniturilor în interiorul fiecărei naţiuni sunt încă

destul de neuniforme şi oferă o imagine mixtă din care este prea devreme să

se calculeze o valoare medie pertinentă.

54

Care sunt consecinţele inegalităţii pentru bunăstarea subiectivă? Există

atât argumente etice cât şi empirice care sugerează că oamenii sunt, sau cel



* World Values Survey (WVS = Anchetă privind valorile lumii) este o cercetare la nivel

mondial care îşi propune să exploreze valorile şi credinţele oamenilor, modificările pe care

le suferă în timp, precum şi impactul lor social şi politic. (n.t.)
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puţin ar trebui să fie, mai fericiţi să trăiască acolo unde există o mai mare

egalitate de şanse precum şi a veniturilor în general. Dincolo de aceste

legături directe între inegalitate şi bunăstarea subiectivă, s-a argumentat că

inegalităţile la nivelul veniturilor sunt responsabile şi de deteriorarea altor

factori cheie ce susţin bunăstarea, inclusiv încrederea în societate,

securitatea, buna guvernare, precum şi atât calitatea medie cât şi accesul egal

la sănătate şi educaţie – la rândul lor factori importanţi care fac ca generaţiile

viitoare să dispună de o mai mare egalitate de şanse. Alţii au acordat mai

multă atenţie directă inegalităţilor în distribuţia diferitor factori diferiţi de

venituri care susţin bunăstarea, fără a susţine cu argumente că aceste

inegalităţi îşi aveau sursa în inegalitatea veniturilor.

Dacă avem dreptate când susţinem că politica de mutare a atenţiei de la

PIB la fericire trebuie să atragă după sine şi găsirea mai multor mijloace de

măsurare a inegalităţii, şi dacă este adevărat că oamenii sunt mai fericiţi când

trăiesc în societăţi mai egale, atunci ar trebui să ne aşteptăm să constatăm că

inegalitatea bunăstării este un predictor mai bun al nivelurilor medii ale

bunăstării decât este inegalitatea veniturilor. Dispunem de relativ puţine

dovezi de sorginte comparativă cu privire la conţinutul informaţiilor relative

legate de diferite mijloace de măsurare a inegalităţii. Pentru a compara la

nivel internaţional prevalenţa sărăciei, un canal important prin care

inegalitatea afectează bunăstarea, s-a argumentat că propriile evaluări

subiective ale oamenilor privind calitatea vieţii lor, inclusiv accesul la hrană

şi la alţi factori esenţiali de subzistenţă, ar trebui să vină în completarea şi

chiar sunt de preferat unor evaluări ale sărăciei ce au la bază compararea

veniturilor băneşti.

55

Astfel faptul că se dispune de mai multe mijloace de

măsurare a inegalităţilor în privinţa bunăstării şi care sunt eventual şi mai

relevante ar trebui să facă din aceste mijloace factori mai buni de explicare

a evaluărilor asupra calităţii vieţii. Totuşi, datele avute la dispoziţie pentru

astfel de comparaţii sunt puţine. Un studiu recent, care are la bază date

extrase din World Values Survey

*

şi date provenind din mai multe ţări

puternic industrializate, semnalează că există dovada unei „puternice

moderaţii” în legătură cu inegalitatea bunăstării, cu tendinţă de reducere

evidentă în multe ţări.

56

S-a susţinut că este un rezultat favorabil,

presupunând că cei mai mulţi ar prefera mai multă egalitate. Datele pe care

le vom prezenta, referitoare la tendinţe recente în legătură cu

inegalitatea bunăstării, sugerează un punct de vedere mai puţin optimist.
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Ţările cu inegalităţi semnificativ mai accentuate în privinţa evaluărilor

asupra calităţii vieţii făcute în perioada 2012-2015 comparativ cu cele făcute

în perioada 2005-2011 sunt de cinci ori mai numeroase decât ţările cu

trenduri descendente.

O lucrare de cercetare apărută în paralel

57

compară inegalitatea veniturilor

(măsurată prin coeficientul Gini) cu inegalitatea bunăstării (măsurată prin

abaterea standard a distribuţiei evaluărilor asupra calităţii vieţii), ca

predictori ai evaluărilor asupra calităţii vieţii, folosind trei anchete

internaţionale şi o amplă anchetă internă din Statele Unite. În fiecare caz,

inegalitatea bunăstării se estimează că inegalitatea bunăstării are un impact

negativ mai puternic asupra evaluărilor privind calitatea vieţii decât

inegalitatea veniturilor. Pentru a veni în sprijinul acestei dovezi, care este

supusă riscului unei măsurări denaturate ce rezultă din numărul limitat de

categorii de răspunsuri, s-au efectuat două teste subsidiare. În urma primului

s-a confirmat că efectele estimate ale inegalităţii bunăstării sunt mai mari la

acei indivizi care au spus că doresc ca inegalităţile să se reducă.

58

Un al

doilea test s-a folosit de legătura indirectă stabilită între inegalitate şi o

încredere redusă în societate, cu implicaţiile ce decurg pentru bunăstare.

Dacă inegalitatea bunăstării este un mijloc mai acoperitor de măsurare a

inegalităţii decât este inegalitatea veniturilor, atunci te poţi aştepta ca ea să

fie şi un mai bun predictor al încrederii în societate. Acesta este un test

deosebit de adecvat având în vedere că inegalitatea veniturilor este de mult

timp explicaţia pentru diferenţele pe plan internaţional ale încrederii în

societate,

59

şi s-a constatat că mai multe forme ale încrederii vin mult în

sprijinul bunăstării subiective.

60

La toate cele trei anchete internaţionale

încrederea a fost mai bine prognozată de inegalitatea în ţara respectivă a

evaluărilor asupra calităţii vieţii decât inegalitatea veniturilor.

61

Aceste teste

auxiliare dau asigurări că sunt toate şansele să existe efecte reale care leagă,

atât direct cât şi indirect, inegalitatea bunăstării de nivelul general al

bunăstării.

Am testat de asemenea inegalitatea evaluărilor asupra calităţii vieţii şi

inegalitatea veniturilor în contextul ecuaţiei din Tabelul 2.1 şi am constatat

un efect negativ semnificativ provenit din inegalitatea bunăstării şi repercutat

asupra evaluărilor privind calitatea vieţii.

62

Efectele inegalităţii în privinţa

veniturilor sunt mixte, în funcţie de ce mijloc de măsurare este utilizat.

63

Ecuaţiile cele mai solide se obţin prin utilizarea inegalităţii în privinţa

evaluărilor asupra calităţii vieţii împreună cu inegalitatea în privinţa

veniturilor, care diferă de la an la an în conformitate cu datele privind

veniturile furnizate de respondenţii din cadrul Sondajului Mondial Gallup.



* Corelaţie negativă (sau corelaţie inversă) este relaţia dintre două variabile prin care

atunci când una are o valoare mare, cealaltă are o valoare mică, iar creşterea valorii uneia

este însoţită de descreşterea valorii celeilalte; corelaţia pozitivă (sau corelaţie directă) este

relaţia dintre două variabile prin care creşterea valorii uneia este întotdeauna însoţită de

creşterea valorii celeilalte, iar micşorarea valorii uneia este întotdeauna însoţită de

micşorarea valorii celeilalte. (n.t.)
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Ambele mijloace de măsurare a inegalităţii sunt asociate cu valori medii

scăzute ale evaluărilor asupra calităţii vieţii.

64

Acum că am adus dovezi că inegalitatea în privinţa bunăstării merită mai

multă atenţie, ne propunem să luăm în discuţie mai întâi valorile şi apoi

modificările deviaţiei faţă de valoarea standard a evaluărilor asupra calităţii

vieţii.

65

Pentru valori, Figura 2.4 prezintă valorile estimate pe regiuni pe baza

dimensiunii populaţiei, iar Figura 2.5 valorile naţionale estimate pentru

abaterea faţă de valoarea standard a fiecărei ţări calculată pe baza

răspunsurilor de scară din toate anchetele avute la dispoziţie din 2012 până

în 2015. În parte pentru că noi combinăm datele obţinute în patru ani, pentru

a creşte dimensiunea eşantionului, am ajuns să identificăm diferenţe

semnificative între ţări.

66

Abaterile faţă de valoarea standard se corelează

negativ

*

cu valorile de scară estimate,

67

şi am arătat deja că ele explică în

bună parte o valoare medie a fericirii mai mare şi dincolo de cea care reiese

din cele şase variabile principale din Tabelul 2.1. Din datele noastre reiese

existenţa unei corelaţii pozitive între inegalitatea veniturilor şi inegalitatea

în privinţa bunăstării, dar în mod firesc ne-am aştepta ca inegalitatea privind

bunăstarea să fie explicată şi prin inegalităţi în distribuţia tuturor celorlalte

elemente de sprijin pentru o viaţă mai bună şi ar fi frumos să putem vedea

dacă inegalitatea în privinţa bunăstării ar putea fi ea însăşi explicată. Din

păcate, cele mai multe dintre celelalte elemente de sprijin pentru bunăstare

nu se măsoară încă într-o manieră prin care să se arate inegalitatea distribuţiei

lor între membrii unei societăţi.

68

Figura 2.4 arată că două regiuni – Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, şi

America Latină şi Caraibele – prezintă semnificativ mai multe inegalităţi în

evaluările asupra calităţii vieţii în cadrul regiunilor lor decât prezintă

populaţia lumii în totalitate. Toate celelalte regiuni prezintă considerabil mai

puţină inegalitate, cu cele trei regiuni cele mai egale, în ordine, fiind Europa

Occidentală, Asia de Sud-Est şi Asia de Est. Faptul că inegalitatea în privinţa

bunăstării este mai mare la nivelul lumii în ansamblu decât în majoritatea

regiunilor globului este încă o dovadă a faptului că regiunile, ca şi ţările din

cadrul lor, tind să aibă niveluri de trai mai asemănătoare la nivel de ţară sau

de regiune decât cu nivelurile de trai din altă parte a lumii.
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Figura 2.5 arată că valorile în ierarhizarea pe ţări a egalităţii bunăstării

sunt, ca şi în cazul ierarhizării pe regiuni, foarte diferite de valorile medii ale

evaluărilor asupra calităţii vieţii. Bhutan, care se situează la mijlocul

distribuţiei globale a valorilor medii ale evaluărilor asupra calităţii vieţii,

este pe primul loc în privinţa egalităţii. De la o valoare medie a inegalităţii

mai mică de 1,5 în Bhutan, Comoros şi Olanda, abaterile faţă de valoarea

standard se ridică la valori de peste 3,0 în cele trei cele mai inegale ţări,

Sudanul de Sud, Sierra Leone şi Liberia. Cele mai puţin inegale ţări,

apreciate ca atare pe baza abaterii faţă de valoarea standard a evaluărilor

asupra calităţii vieţii sunt un amestec de ţări din diferite părţi ale ierarhiei

fericirii prezentate în Figura 2.2. Dintre cele 20 cele mai egale ţări, şapte

apar şi în topul 20 al ţărilor în privinţa valorii medii a fericirii. Dintre cele

20 cele mai puţin egale, niciuna în afară de Puerto Rico nu se află în topul

20 al fericirii, iar majoritatea sunt în jumătatea inferioară a distribuţiei în

lume, cu excepţia câtorva ţări din America Latină şi Caraibe, unde evaluările

asupra calităţii vieţii şi inegalitatea au ambele valori ridicate.

Pentru a măsura schimbările suferite de distribuţia fericirii, comparăm

abaterea de la valoarea standard a evaluărilor asupra calităţii vieţii folosind

toate datele Sondajului Mondial Gallup din 2005 până în 2011 (perioada

acoperită de evaluarea noastră a inegalităţii privind bunăstarea subiectivă în

primul Raport privind fericirea în lume) cu valoarea medie pe cei patru ani

care au urmat, 2012 până în 2015.
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Aceasta se face pentru lume în ansamblul

său şi pentru 10 regiuni ale globului în Figura 2.6, iar pentru fiecare ţară în

Figura 2.7. În ambele figuri am ordonat regiunile şi ţările după cât de mare

a fost modificarea inegalităţii din perioada 2005-2011 până în perioada 2012-

2015, începând din partea de sus cu regiunile şi ţările în care inegalitatea a

scăzut cel mai mult sau s-a accentuat cel mai puţin.

Pentru lume în ansamblul său, estimările noastre făcute pe baza populaţiei

totale indică o creştere semnificativă a inegalităţii bunăstării cu aproximativ

5% din abaterea de la valoarea standard estimată pentru 2005-2011.

Regiunea Americii Latine şi Caraibelor prezintă o reducere neînsemnată a

inegalităţii, iar cea a Europei Centrale şi de Est o creştere neînsemnată. Toate

celelalte regiuni prezintă creşteri însemnate ale inegalităţii privind

bunăstarea. Cele două regiuni cu cele mai pronunţate creşteri ale inegalităţii

sunt Orientul Mijlociu cu Africa de Nord şi Africa subsahariană. Cea mai

mare creştere relativă a inegalităţii a avut loc în Africa subsahariană, unde

inegalitatea a crescut cu 15% faţă de nivelul său din 2005-2011. În Orientul

Mijlociu şi Africa de Nord creşterea a fost cu 13%.
Dacă privim datele care reprezintă modificarea inegalităţii la nivel

naţional pentru cele 149 de ţări cu  date suficiente pentru a face calculele,
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observăm că circa o zecime din ele au avut  reduceri semnificative ale inegalității
privind fericirea, în timp ce peste jumătate au avut creşteri însemnate. Restul

de o treime dintre ţări nu au prezentat nicio schimbare demnă de luat în

seamă. Este poate demn de remarcat că Islanda, ţara care este pe locul doi

în privinţa reducerii inegalităţii, este o ţară care s-a confruntat cu o puternică

criză bancară în 2008, dar care a reuşit să accepte consecinţele şi să-şi refacă

nivelul mediu de fericire până în 2012–2013, când s-a întreprins cea de-a

doua rundă de anchete.
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Islanda a fost menţionată anterior ca având un

segment foarte mare de populaţie care are pe cineva pe care poate conta în

vremuri grele; situaţia apărută odată cu criza bancară şi perioada care a urmat

a supus materialul social islandez unui test foarte serios. Revenirea ulterioară

la nivelul mediu al fericirii sugerează că testul a fost trecut cu succes. Este

poate semnificativ faptul că inegalitatea privind fericirea creată în parte de

explozia şi prăbuşirea sistemului bancar a fost ştearsă în refacerea bunăstării,

ceea ce sugerează că Islanda dispune de un nivel ridicat de rezistenţă la uzură

a materialului social.

Cele 10 ţări cu cele mai mari creşteri ale inegalităţii privind bunăstarea au

cunoscut toate importante dificultăţi politice, sociale şi economice. În ce

măsură aceste creşteri ale inegalităţii pot fi puse pe seama modificărilor

inegalităţilor în ceea ce priveşte veniturile, sprijinul social, sănătatea, genero -

zitatea, corupţia, libertatea nu se poate estima pe baza datelor dispo nibile la

ora actuală. Aceasta deoarece multe dintre variabilele cheie nu sunt încă

măsurate folosindu-se scări cu un număr suficient de categorii care să

permită calcularea inegalităţii lor în unităţi de măsură. Astfel că mai sunt

încă multe de învăţat. Poate că în această etapă este suficient că am adus

argumente care arată că inegalitatea în privinţa bunăstării trebuie luată în

serios şi că am venit cu date care evidenţiază nivelul şi tendinţele sale pe

naţiuni, pe regiuni şi în lume.

Rezumat şi concluzii
În acest capitol, în prezentarea şi explicarea datelor pe naţiuni, am apelat

în primul rând la propriile relatări ale oamenilor în legătură cu calitatea vieţii

lor, măsurată pe o scară pe care 10 reprezintă cea mai bună viaţă posibilă iar

0 cea mai proastă. Am făcut media relatărilor lor pentru anii 2013–2015,

luând ca eşantion naţional tipic un număr de 3000 de respondenţi. Apoi am

ierarhizat aceste date pentru 157 de ţări, aşa cum se arată în Figura 2.2. Cele

10 ţări din partea de sus a listei sunt încă o dată ţări industrializate vestice de

mărime mică sau mijlocie. După primele10, geografia devine imediat mai

variată, cu următoarele 10 incluzând ţări din patru dintre cele 10 regiuni ale

globului.
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În cazul celor 10 ţări din fruntea listei, evaluările privind calitatea vieţii

sunt în medie de 7,4 pe scara de la 0 la 10, în timp ce pentru ultimele 10 ţări

din listă media este mai puţin de jumătate din această valoare, adică de 3,4.

Ţările clasate pe poziţiile cele mai de jos sunt sistematic marcate de valori

mici la toate cele şase variabile folosite aici pentru a explica diferenţele

dintre ţări – PIB pe cap de locuitor, speranţa de viaţă sănătoasă, sprijinul

social, libertatea, generozitatea şi absenţa corupţiei – şi în plus adesea supuse

violenţei şi bolilor. Din diferenţa de 4 puncte dintre cele 10 ţări din fruntea

listei şi cele 10 de la baza ei, peste trei sferturi se explică prin diferenţele

existente la cele şase variabile, cea mai mare contribuţie având-o PIB pe cap

de locuitor, sprijinul social şi speranţa de viaţă sănătoasă.

Dacă avem în vedere modificările privind evaluarea calităţii vieţii în 126

de ţări survenite între 2005–2007 şi 2013–2015, constatăm că au avut loc o

serie de mutaţii, printre acestea numărându-se 55 de ţări care au urcat mult

în ierarhie şi 45 de ţări care au coborât mult. Ţările câştigătoare le depăşesc

numeric pe cele pierzătoare în special în America Latină, Comunitatea

Statelor Independente şi Europa Centrală şi de Est. Ţările pierzătoare le

depăşesc numeric pe cele câştigătoare, dar în mai mică măsură, în Africa

subsahariană, în Orientul Mijlociu şi în Africa de Nord. Modificările

petrecute la cele şase variabile cheie explică o mare parte a acestor

schimbări, cu toate că amploarea şi natura crizelor cu care s-au confruntat

naţiunile începând din 2005 au fost de asemenea factură încât a făcut ca

unele ţări să intre în rândul celor pentru care există prea puţine date.

Constatăm în continuare că crizele majore au potenţialul de a modifica

evaluările asupra calităţii vieţii în moduri foarte diferite în funcţie de calitatea

infrastructurii sociale şi instituţionale. Îndeosebi, aşa cum se arată în

Raportul privind fericirea în lume 2013 și în Raportul privind fericirea în
sunt dovezi care arată că o criză care apare pe fondul unei

structuri instituţionale slabe poate în realitate să deterioreze şi mai mult

calitatea materialului social de bază, dacă criza declanşează mai degrabă

acuzaţii şi confruntări interne decât cooperare şi redresare. Pe de altă parte,

crizele economice şi dezastrele naturale, dacă instituţiile de bază sunt de o

calitate suficientă, pot conduce mai degrabă la îmbunătăţirea materialului

social decât la deteriorarea sa.
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Aceste îmbunătăţiri nu doar asigură reacţii

mai bune faţă de criză, ci aduc şi un plus substanţial de fericire, din moment

ce oamenii pun o valoare reală pe sentimentul că aparţin unei comunităţi

căreia îi pasă şi care este eficientă.

În legătură cu inegalitatea privind bunăstarea, măsurată prin abaterea faţă

de valoarea standard a evaluării calităţii vieţii din fiecare ţară, constatăm că

ea variază de la o ţară la alta foarte diferit faţă de valoarea medie a fericirii

lume 2015,
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şi faţă de inegalitatea veniturilor. Am adus argumente în favoarea ideii că, aşa

cum bunăstarea subiectivă constituie un mijloc de măsurare mai larg şi mai

incluziv al calităţii vieţii comparativ cu veniturile, atunci tot aşa inegalitatea

bunăstării subiective trebuie să reprezinte un mijloc de măsurare mai incluziv
şi mai pertinent a distribuţiei bunăstării în rândul indivizilor unei societăţi.

Am măsurat apoi modificările survenite faţă de 2005-2011 la valorile medii

date în primul Raport privind fericirea în lume. Am constatat, în contrast cu

unele dovezi anterioare potrivit cărora s-ar fi manifestat o convergenţă

globală în privinţa fericirii, că între prima noastră colectare a datelor şi cea

de-a doua se adâncise inegalitatea în privinţa fericirii în majoritatea ţărilor,

în majoritatea regiunilor şi în lume în ansamblul său. Numai o zecime dintre

ţări au înregistrat o reducere semnificativă a inegalităţii în privinţa fericirii,

în timp ce în mai mult de jumătate din ţări aceasta s-a adâncit considerabil.

Lumea în ansamblu şi 8 din 10 regiuni ale globului au avut creşteri

semnificative ale inegalităţii privind bunăstarea în perioada dintre 2005-2011

şi 2012–2015. De asemenea am găsit dovezi care arată că cu cât este mai

mare inegalitatea privind bunăstarea cu atât este mai mică valoarea medie a

bunăstării.

Discuţiile legate de inegalitatea veniturilor şi a bogăţiei, şi de ce se poate

face în această privinţă, includ sistematic referiri la transferul resurselor de

la cei mai bogaţi la cei mai săraci pentru a se avansa mai pronunţat către

valori egale. Apropierea de valori egale ale fericirii nu necesită în general

transferuri, din moment ce aducerea fericirii pentru unii nu necesită

reducerea fericirii pentru alţii. Într-adevăr, unul din beneficiile colaterale ale

mutării atenţiei politicii de pe venituri şi bogăţie pe bunăstarea subiectivă

este acela că există mult mai multe opţiuni pentru îmbunătăţirea valorii medii

a fericirii şi pentru apropierea de valori egale ale acesteia prin îmbunătăţiri

aduse în rândul celor de la baza ierarhiei, fără a înrăutăţi situaţia celor din

poziţiile de vârf ale ierarhiei.

Vizând sursele non-materiale ale bunăstării, ceea ce se poate realiza prin

luarea în considerare a unor mijloace mai largi de măsurare a bunăstării, se

deschid posibilităţi de creştere a valorii fericirii prin reducerea simultană a

presiunii exercitate pe resursele materiale aflate în deficit. Este necesară mult

mai multă muncă de cercetare pentru a înţelege pe deplin interacţiunea

factorilor ce determină inegalitatea privind bunăstarea, dar avem toate

motivele să sperăm că prin simpla schimbare a focalizării atenţiei de pe

inegalitatea veniturilor pe inegalitatea bunăstării se va accelera venirea unor

timpuri în care să poată fi îmbunătăţită distribuţia bunăstării, în beneficiul

generaţiilor actuale şi viitoare din toate ţările.
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NOTE

1

Diener, Lucas & Oishi (2016) estimează că numărul de noi articole pe tema bunăstării

subiective a crescut cu aproximativ două ordine de mărime în ultimii 25 de ani, de la circa

130 pe an în 1980 la aproape 15.000 în 2014.

2

Vezi OECD (2013).

3

Aşa cum se anticipa într-un un studiu de caz al OECD din primul RFL, şi cum s-a

explicat mai pe larg în capitolul consacrat OECD din RFL 2013. Vezi Durand & Smith

(2013).

4

Vezi Ryff & Stinger (2008). Prima dată când s-a folosit o întrebare legată de sensul sau

scopul vieţii într-o anchetă internaţională de mare amploare a fost în Sondajele Mondiale

Gallup din 2006 şi 2007. A fost de asemenea introdusă în cea de-a treia rundă a Anchetei

Sociale Europene (Huppert et al. 2009). De atunci a devenit una din cele patru întrebări

cheie pe tema bunăstării pe care le pune Oficiul Naţional de Statistică din Marea Britanie

(Hicks, Tinkler & Allin, 2013).

5 

Vezi Helliwell, Layard & Sachs (2015, Capitolul 2, pp. 14-16). Acel capitol din Raport
privind fericirea în lume 2015 explica, la pp. 18-20, şi de ce preferăm mijloacele directe de

măsurare a bunăstării subiective în locul diferiţilor indici ai bunăstării.

6

Organizaţia Gallup a avut amabilitatea să fie de acord cu includerea întrebării legate

de satisfacţia faţă de viaţă în 2007 pentru a permite abordarea acestei chestiuni ştiinţifice.

Din păcate, încă nu a fost posibil, datorită spaţiului limitat, ca satisfacţia faţă de viaţă să

devină parte a nucleului de întrebări în anchetele care au continuat.

7

Vezi Tabelul 10.1 din Helliwell, Barrington-Leigh, Harris & Huang (2010, p. 298).

8 

Stiglitz, Sen & Fitoussi (2009, p. 216).

9 

OECD (2013, p. 164).

10 

Cea mai recentă listă a ţărilor care înaintează rapoarte la OECD se poate găsi sub

formă de anexă online la acest raport. Vezi http://worldhappiness. report/wp-

content/uploads/sites/2/2015/04/Updated-slide-use-and-implementation.pptx.

11

Vezi Tabelul 2.1 Diener, Helliwell & Kahneman (2010), care arată că PIB-ul pe cap

de locuitor la nivel naţional se află într-o corelaţie mai strânsă cu răspunsurile legate de

satisfacţia faţă de viaţă din cadrul AMV decât cu răspunsurile legate de fericire. Vezi de

asemenea Figura 17.2 din Helliwell & Putnam (2005, p. 446), care compară răspunsurile

legate de veniturile parţiale din cadrul ecuaţiilor individuale folosite de AMV pentru

răspunsurile legate de satisfacţia faţă de viaţă şi fericire. Una din dificultăţile acestor

comparaţii, care arată că efectele veniturilor sunt mai puternice asupra satisfacţiei

faţă de viaţă decât asupra fericirii, constă în folosirea unor scări diferite de măsurare a

răspunsurilor. Acesta e unul din motivele pentru care rezultatele diferă. Cel de-al doilea, şi

probabil mai important, este că întrebarea legată de fericire din cadrul AMV se află undeva

la mijloc între o întrebare emoţională şi una evaluatoare. Tabelul 1.3 din Diener et al. (2010)

ilustrează o mai mare corelaţie între venituri şi scară decât între venituri şi satisfacţia faţă

de viaţă folosindu-se datele din Sondajul Mondial Gallup, dar, aşa cum se vede din Tabelul

10.1 din Helliwell et al. (2010), aceasta se datorează folosirii de loturi de respondenţi diferiţi.
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12  

Vezi, pentru un exemplu care foloseşte date obţinute la nivel individual, Kahneman

& Deaton (2010), iar pentru media pe plan naţional Tabelul 2.1 din Helliwell, Huang &

Wang (2015, p. 22) sau Tabelul 2.1 din prezentul capitol.

13  

Barrington-Leigh (2013) aduc dovezi ce arată un trend ascendent privind satisfacţia

faţă de viaţă în Québec comparativ cu restul Canadei, măsurat pe durata a peste 25 de ani,

unde se resimte mai mult decât o triplare a veniturilor medii per gospodărie.

14  

Vezi Lucas (2007) şi Yap, Anusic & Lucas (2012).

15  

Vezi Lucas et al. (2003) şi Clark & Georgellis (2013).

16  

Vezi Yap et al. (2012) şi Grover & Helliwell (2014).

17  

Vezi Organizaţia Internaţională a Migraţiei (2013), Capitolul 3) şi Frank, Hou &

Schellenberg (2015).

18  

Vezi Stone, Schneider & Harter (2012) precum şi Helliwell & Wang (2015). Prezenţa

efectelor zilelor săptămânii în rapoartele privind dispoziţia respondenţilor este semnalată şi

în Ryan, Bernstein & Brown (2010).

19  

Vezi Stone et al. (2012), Helliwell & Wang (2014) şi Bonikowska, Helliwell, Hou &

Schellenberg (2013).

20 

Tabelul 2.1 din acest capitol arată că un set de şase variabile care descriu condiţiile de

trai explică 74% din variaţiile de la o perioadă la alta şi de la o ţară la alta a mediilor

naţionale ale evaluărilor asupra calităţii vieţii, comparativ cu 50% pentru un mijloc de

măsurare a emoţiilor pozitive şi 21% pentru emoţiile negative.

21  

Folosind un eşantion global de circa 650.000 de răspunsuri individuale, un set de

măsurare a aceloraşi şase condiţii de trai (folosind o întrebare despre probleme cu sănătatea

în loc de speranţa de viaţă sănătoasă) explică 19,5% din variaţiile evaluărilor asupra calităţii

vieţii, comparativ cu 7,4% pentru afectul pozitiv şi 4,6% pentru afectul negativ.

22  

Aşa cum se arată în Tabelul 2.1 din primul Raport privind fericirea în lume. Vezi

Helliwell, Layard & Sachs (2012, p. 16).

23  

Pentru ca aceste comparaţii să aibă relevanţă, ar trebui ca evaluările asupra vieţii să

se raporteze la condiţiile de trai cam în acelaşi mod în culturi diferite. Această importantă

problemă s-a discutat mai pe larg în Raportul privind fericirea în lume 2015. Partea dificilă

a dovezilor prezentate a fost că datele sunt comparabile ca structură pe plan internaţional în

ciuda unor diferenţe culturale identificate, mai ales în cazul Americii Latine. Cercetarea

ulterioară întreprinsă de Exton, Smith & Vandendriessche (2015) confirmă această

concluzie.

24  

Evaluările Gallup reflectă suma numerelor respondenţilor din fiecare ţară. Pentru a

face evaluări adaptate la dimensiunea populaţiei din fiecare ţară pe perioada 2012-2015,

mai întâi adaptăm măsurătoarea Gallup în aşa fel încât fiecare ţară să aibă aceeaşi pondere

(o ţară – un punctaj) pe perioada respectivă. Apoi înmulţim cifra care reprezintă totalul

populaţiei în vârstă de peste 15 ani din fiecare ţară în anul 2013 cu punctajul ţării respective.

De asemenea, calculăm punctajele populaţiei pe perioada 2005-2011 urmând acelaşi

procedeu, dar luăm ca referinţă pentru această perioadă populaţia totală din anul 2008.

Totalul populaţiei în vârstă de peste 15 ani este egal cu procentajul populaţiei de peste 15

ani (unu minus procentajul populaţiei cu vârsta între 0 şi 14 ani) înmulţit cu cifra care

reprezintă totalul populaţiei. În vederea simplificării analizei, folosim populaţia din 2008 ca

referinţă pentru perioada 2005-2011 şi populaţia din 2013 ca referinţă pentru perioada 2012-
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2015 pentru toate ţările/regiunile. Datele sunt în principal luate din WDI (World

Development Indicators = Indicatorii de dezvoltare mondială) pe anul 2015. Mai precis, totalul

populaţiei şi procentajul populaţiei cu vârsta între 0 şi 14 ani sunt luate din seria „Populaţie

cu vârsta 0-14 ani (procentaj din total)” şi „Total populaţie” respectiv din WDI (2015). Sunt

câteva regiuni pentru care nu există date în WDI (2015), precum Nagorno-Karabakh, Ciprul

de Nord, Somalia şi Taiwan. În acest caz, se folosesc alte surse de date dacă există. Populaţia

Taiwanului era de 23.037.031 de locuitori în 2008 şi de 23.373.517 de locuitori în 2013, iar

cei cu vârsta peste 15 ani erau în număr de 19.131.828 în 2008 şi respectiv de 20.026.916

în 2013 (Anuarul statistic al Republicii China 2014). Populaţia totală în Ciprul de Nord în

2013 era de 301.988 conform Economic and Social Indicators 2014 (Indicatori economici

şi sociali 2014) publicat de Organizaţia de Stat a Planificării din Ciprul de Nord în decembrie

2015 (p. 3). Procentajul populaţiei de 0-14 ani nu este cunoscut pentru 2013 , astfel că îl

folosim pe cel din 2011, adică 18,4% calculat pe baza datelor Recensământului populaţiei

din 2011 şi reprodus în Anuarul statistic 2011 de către Organizaţia de Stat a Planificării din

Ciprul de Nord în aprilie 2015 (p. 13). Nu există date sigure privind populaţia şi structura

ei pe grupuri de vârstă pentru regiunile Nagorno-Karabakh şi Somalia, prin urmare aceste

două regiuni nu sunt incluse în calculul distribuţiei la nivel mondial şi regional.

25

Anexa statistică conţine forme alternative fără efectele anilor (Tabelul 9 din Anexă)

şi o versiune repetată a ecuaţiei din Tabelul 2.1 care arată efectele estimate ale anilor (Tabelul

8 din Anexă). Aceste rezultate confirmă, aşa cum speram, că includerea efectelor anilor nu

aduce cu sine nicio diferenţă semnificativă la niciunul dintre coeficienţi.

26

Aşa cum reiese din analiza comparativă din Tabelul 7 al Anexei statistice.

27

Definiţiile variabilelor sunt date în notele la Tabelul 2.1, cu detalii suplimentare în

anexa de date disponibilă online.

28

Această influenţă poate fi directă, aşa cum au constatat mulţi, de ex. De Neve, Diener,

Tay & Xuereb (2013). Ea poate de asemenea să ilustreze ideea, cum se arată explicit în

teoria dezvoltă-şi-construieşte a lui Fredrickson (Fredrickson, 2001), că buna dispoziţie

ajută la instalarea acelor tipuri de conexiuni pozitive care în cele din urmă asigură baza

pentru condiţii de trai mai bune.

29 

Punem contribuţia celor şase factori ca prime elemente în barele totale ce reprezintă

fiecare ţară deoarece în felul acesta este mai uşor de văzut că lungimea totală a barei depinde

doar de media răspunsurilor date întrebarea vizând evaluarea calităţii vieţii. În Raport
privind fericirea în lume 2013 am adoptat o ordonare diferită, punând elementele combinate

Dystopia + valoarea reziduală în stânga fiecărei bare pentru ca să se poată compara mai

uşor valorile reziduale pe ţări. Pentru ca comparaţia să fie posibilă în aceleaşi condiţii, în

Raport privind fericirea în lume 2015 şi Raport privind fericirea în lume 2016 actualizat,
am inclus forma alternativă a cifrelor în anexa statistică disponibilă online (Figurile 1-3 din

anexă).

30

Aceste calcule sunt redate în detaliu în Tabelul 13 din Anexa statistică online.

31

Preponderenţa acestor feedback-uri a fost documentată în Raport privind fericirea în
lume 2013, De Neve et al. (2013).

32

Datele şi calculele sunt prezentate detaliat în Tabelul 14 din Anexa statistică. Venitul

anual pe cap de locuitor în primele 10 ţări din vârful scării este în medie de 44.000 de dolari,

faţă de 1.600 de dolari în cele 10 ţări de la baza scării, socotind în dolari internaţionali şi

paritatea puterii de cumpărare. Comparând, 94% din respondenţi au pe cineva pe care pot
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conta în primele 10 ţări din vârful scării, faţă de 60% în ultimele 10 ţări de la baza scării.

Speranţa de viaţă sănătoasă este de 71,6 ani în ţările de pe primele 10 locuri, faţă de 53 de

ani în ţările de pe ultimele 10 locuri. 93% dintre respondenţii din primele 10 ţări consideră

că dispun de suficientă libertate pentru a face alegeri de importanţă majoră în viaţă, faţă de

63% în cazul respondenţilor din ultimele 10 ţări ale clasamentului. În medie 36% din

respondenţi percep existenţa corupţiei în primele 10 ţări faţă de 74% în ultimele 10 ţări.

33

Valorile medii reale şi cele preconizate ale evaluărilor asupra calităţii vieţii la nivel

naţional şi regional pe perioada 2013-2015 sunt redate grafic în Figura 4 din Anexa statistică

online. Linia de 45 de grade din fiecare parte a Figurii reprezintă situaţia în care valorile

reale şi cele preconizate sunt egale. Preponderenţa unor puncte în dreptul unei ţări sub linia

de 45 de grade indică faptul că în acea regiune valorile reale sunt sub cele prognosticate de

model şi viceversa.

34

Mariano Rojas a remarcat corect, ca excepţie parţială de la concluzia noastră anterioară

privind echivalenţa structurală dintre scara Cantril şi satisfacţia faţă de viaţă, că dacă figura

noastră ar putea fi trasată folosind mai degrabă satisfacţia faţă de viaţă decât scara, ea ar

oglindi valori şi mai mari pentru America Latină (punând la bază datele din 2007, singurul

an în care SMG a pus ambele întrebări aceloraşi respondenţi). La fel de adevărat este şi că

aruncând o privire pe toate ţările, satisfacţia faţă de calitatea vieţii este în general mai mare

decât scorurile pe scara Cantril, cu un coeficient care este mai mare cu cât evaluările asupra

vieţii au valori mai mari.

35

De exemplu, vezi Chen, Lee & Stevenson (1995).

36

O mică excepţie este aceea că efectul negativ al corupţiei se estimează a fi uşor mai

puternic, deşi nu cu mult, dacă includem o variabilă separată cu efect regional pentru

America Latină. Acest lucru se explică prin aceea că în America Latină corupţia este peste

medie, iar includerea unei variabile speciale pentru America Latină în acest sens ar permite

coeficientului ce revine corupţiei să ia valori mai mari. Constatăm, de
asemenea, că

variabila  regională
separată pentru  America Latină măreşte semnificativ impactul

negativ al abaterii standard în evaluările asupra calităţii vieţii.

37

Sunt, aşadar, după cum se arată în Tabelul 15 Din Anexa statistică, 31 de ţări care se

regăsesc în ierarhizarea tip scară pe perioada 2013-2015 ilustrată în Figura 2.2, dar fără

schimbări astfel încât să se regăsească şi în Figura 2.3. Aceste ţări la care lipsesc schimbările

includ unele dintre cele 10 ţări cele mai prost clasate din Figura 2.2. Este foarte posibil ca

dintre aceste ţări câteva să fi fost incluse printre cele 10 mari perdante dacă am fi dispus de

datele lor pe perioadele anterioare.

38

Vezi Helliwell, Huang & Wang (2014).

39

În anchetele din cadrul SMG pe perioada 2013-15, Islanda şi Irlanda ocupă primul loc

şi respectiv locul cinci în privinţa sprijinului social, cu peste 95% dintre respondenţi având

pe cineva pe care să conteze, comparativ cu media internaţională de 80%.

40

Vezi Yamamura,Tsutsui, Yamane,Yamane & Powdthavee (2015) şi Uchida, Takahashi,

& Kawahara (2014).

41

Vezi Ren & Ye (2016) pentru o evaluare a efectelor asupra fericirii pe care le-a avut

generozitatea după cutremurul de la Wenchuan din 2008.

42

Cum reiese din Tabelele 19-20 din Anexa statistică, aceste rezultate au la bază tratarea

în mod egal a fiecărei ţări atunci când se face calculul indicelui mediu.

43

Rezultatele respective au fost luate din Helliwell, Huang, Grover & Wang (2014).
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44  

Vezi Naţiunile Unite (2013).

45  

Banca Mondială (2014) a pus accentul pe măsurarea şi eradicarea sărăciei extreme.

46  

Vezi Keely (2015) pentru o trecere în revistă a datelor şi cercetărilor recente ale OECD

privind inegalitatea.

47  

Vezi Atkinson (2015), Atkinson & Bourguignon (2014), Deaton (2013), Piketty

(2014), Stiglitz (2013, 2015) şi Wilkinson şi Pickett (2009). Pentru o recenzie mai veche din

perspectivă sociologică, vezi Neckerman & Torche (2007).

48  

Vezi de ex. Marmot, Ryff, Bumpass, Shipley & Marks (1997).

49  

Vezi Roemer & Trannoy (2013) pentru o recenzie teoretică, şi Putnam (2015) pentru

date care arată declinul egalităţii de şanse în Statele Unite. Pentru o trecere în revistă a

cercetărilor referitoare la mobilitatea intergeneraţii, vezi Corak (2013).

50  

Vezi Kuznets (2015).

51  

Pentru o trecere în revistă a argumentelor şi dovezilor, vezi Keely (2015).

52  

Vezi OECD (2015), p. 34.

53  

Vezi United Nations (2013, Figura 2.1). Dacă coeficienţii Gini se raportează la

populaţia naţională, coeficientul global a scăzut continuu, în principal datorită impactului

Chinei. Raportat tot la populaţie, dar cu excluderea Chinei, coeficientul global mediu a

cunoscut un vârf în 2010 (ca şi cel neraportat la populaţie) iar apoi a început să scadă mai

rapid decât cel mediu neraportat la populaţie până la o valoare care a fost totuşi uşor mai

mare în 2010 decât în 1980.

54 

Vezi portalul de date al Băncii Mondiale http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV

.GINI?order=wbapi_data_value_2010+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=a

sc&page=1.

55  

Aceasta deoarece este aproape imposibil să compari nivelurile preţurilor când sunt

foarte puţine suprapuneri în privinţa produselor consumate care susţin nivelul de trai în ţări

diferite.

56  

Vezi Clark, Flèche & Senik (2014).

57  

Vezi Goff, Helliwell & Mayraz (2016).

58  

Această afirmaţie a fost avansată prima dată şi testată de Alesina, Di Tella &

MacCulloch (2004) pentru a explica de ce au estimat ei că inegalitatea veniturilor are un

impact mai mare asupra bunăstării subiective în Europa decât în Statele Unite.

59  

Vezi Rothstein & Uslaner (2005).

60  

Vezi Helliwell & Wang (2011).

61  

Vezi Goff et al. (2016), Tabelul 6.

62  

Efectul negativ al inegalităţii în privinţa bunăstării devine semnificativ numai atunci

când sunt incluse şi variabilele binare regionale, aşa cum au constatat şi Goff et al. (2016).

Lucrarea aceea include veniturile şi variabilele binare regionale pentru toate regiunile, dar

niciuna dintre celelalte variabile folosite în Tabelul 2.1. Noi am constatat că singura variabilă

regională necesară este pentru America Latină, care în mod inexplicabil are evaluări asupra

calităţii vieţii de un nivel ridicat (altfel spus, majoritatea ţărilor de acolo au valori de scară

mai mari decât cele preconizate prin ecuaţia din Tabelul 2.1) şi totodată inegalităţi mari în

privinţa bunăstării subiective. Coeficientul inegalităţii cu privire la aprecierea bunăstării

creşte dacă se elimină variabilele „libertate” şi „sprijin social”, ceea ce arată că acestea sunt
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în parte căile probabile prin care inegalităţile în aprecierea bunăstării reduc bunăstarea.

Dacă se compară ţările latino-americane ele între ele, oamenii sunt totuşi mai fericiţi în

acele ţări în care distribuţia bunăstării este mai uniformă, ceea ce corespunde constatărilor

anterioare ale lui Graham & Felton (2006).

63

În ecuaţia din Tabelul 2.1 noi testăm două mijloace de măsurare a inegalităţii în

privinţa veniturilor. Primul este de la Banca Mondială, aceeaşi sursă folosită de Goff et al.

(2016) şi acesta ne indică, aşa cum le-a arătat şi lor în general, inexistenţa unui efect negativ

semnificativ, fie că în ecuaţie este sau nu inclusă şi inegalitatea privind bunăstarea. Cel de-al

doilea mijloc de măsurare, aşa cum se prezintă în Anexa statistică, are la bază coeficienţii

Gini calculaţi din veniturile declarate de respondenţi individuali în cadrul Sondajului

Mondial Gallup. Această variabilă atrage după sine un coeficient negativ semnificativ, fie

că se include sau nu inegalitatea în privinţa bunăstării subiective, şi se dovedeşte a fi mai

puternic decât inegalitatea privind bunăstarea subiectivă atunci când se includ ambele

mijloace de măsurare, aşa cum reiese și din Tabelul 10 din Anexa statistică.

64

Vezi Tabelul 10 din Anexa statistică.

65

Noi folosim abaterea faţă de valoarea standard ca mijloc preferat de măsurare a

inegalităţii în privinţa bunăstării, urmându-i pe Kalmijn & Veenhoven (2005) şi Goff et al.

(2016). Vezi şi Delhey & Kohler (2011) şi Veenhoven (2012). Întrucât dorim să evităm

corelarea mecanică cu efect negativ a valorii medii a bunăstării cu valoarea inegalităţii

măsurată de noi, abaterea faţă de valoarea standard este o opţiune mai conservatoare decât

variaţia coeficientului, care este abaterea faţă de valoarea standard împărţită la valoarea

medie, şi Gini, care are valori foarte apropiate de coeficientul variaţiei.

66

Intervalele ce reprezintă procentul de 95% încredere pentru abaterea de la valoarea

standard şi pentru modificarea valorii standard au fost toate estimate prin metoda

reeşantionării (de 1000 de ori).

67

Corelarea transversală dintre valoarea de scară medie pentru 2013-2015 şi abaterile

faţă de valoarea standard a scorurilor de scară interne ale ţărilor este -0,25.

68

Dacă întrebările din cadrul Sondajului Mondial Gallup legate de corupţie, libertate şi

sprijin social ar fi fost puse astfel încât răspunsurile să fie date pe o scară de la 0 la 10 şi nu

prin 0 sau 1, am fi putut vedea dacă inegalitatea evaluărilor asupra calităţii vieţii ar fi avut

la bază o oarecare combinaţie a inegalităţilor principalelor variabile de sprijin.

69

Figura 2.4 din primul Raport privind fericirea în lume prezintă valorile pe 2005-2011

ale abaterilor datelor de scară din fiecare ţară faţă de valoarea standard. Tabelul 2.8 din

Raport privind fericirea în lume 2013 prezintă modificările valorilor Gini ale veniturilor pe

regiuni ale globului.

70

De observat şi barele largi reprezentând eroarea standard pentru schimbările islandeze,

care reflectă raritatea anchetelor efectuate acolo şi uneori dimensiunea la jumătate a

eşantioanelor pe care s-a lucrat. Chiar şi cu aceste eşantioane de mici dimensiuni,

modificarea prezentată în Figura 2.7 pentru Islanda este semnificativ pozitivă.

71

Vezi Dussaillant & Guzmán (2014). În perioada imediat următoare cutremurului din

Chile din 2010, în unele locuri s-au înregistrat furturi iar în altele nu, în funcţie de nivelul

iniţial de încredere. Încrederea a crescut ulterior în zonele în care a predominat

într-ajutorarea şi nu furturile.
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Capitolul 3

PROMOVAREA UNEI ETICI A FERICIRII:

CEL MAI IMPORTANT PRINCIPIU AL FERICIRII

RICHARD LAYARD

Care ar trebui să fie scopul vieţii noastre şi care este sursa obligaţiilor

noastre etice? În secolul al 19-lea majoritatea oamenilor ar fi dat în mare un

răspuns similar la aceste întrebări: „Trebuie să trăim aşa cum ne porunceşte

Dumnezeu şi, dacă facem acest lucru, ne vom găsi răsplata în viaţa de apoi.”

1

Aceste credinţe au fost susţinute prin frecventarea intensivă a bisericii,

moscheii sau templului, care asigura o combinaţie de înălţare, confort, sprijin

social şi, în unele cazuri, teamă.

Din secolul al 19-lea şi până acum multe lucruri s-au schimbat substanţial,

în special în Occident. Ştiinţa modernă a contestat credinţa într-un

Dumnezeu care intervine, şi a existenţei unei vieţi după moarte. Deşi 59%

dintre membrii populaţiei lumii spun despre ei că sunt credincioşi, proporţia

a scăzut în cele mai multe părţi ale lumii, iar această tendinţă este probabil

să continue.

2

Acolo unde credinţa religioasă este în declin, apare o nouă

viziune asupra eticii. Regulile de comportament sunt atunci percepute ca

fiind mai degrabă făcute de om decât de Dumnezeu cu scopul de a îmbunătăţi

calitatea vieţii omului în ansamblu.

Dar cât pot supravieţui aceste reguli fără sancţiunea religioasă? Într-o

oarecare măsură ele persistă prin forţa obişnuinţei. Respectarea lor slă-
beşte însă tot mai mult. În 1952 jumătate din totalul americanilor considerau

că oamenii aveau „o viaţă la fel de bună – morală şi cinstită – cum au avut-o

întotdeauna.” Nu era preponderent numărul celor care considerau că lucrurile

o luau razna. Dar, după cum arată tabelul, până în 1998 se ajunsese să se

considere cu o majoritate de trei la unu exact acest lucru – că oamenii sunt

mai puţin morali decât fuseseră cândva.

3



Procentajul celor care consideră că au „o viaţă la fel de bună – morală şi

cinstită – cum au avut-o întotdeauna.” (Statele Unite)

1952 51

1965 43

1976 32

1998 27
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În mod cert s-a ajuns, într-o oarecare măsură, la un vid moral, în care au

pătruns unele idei nesănătoase.

Multe din aceste idei sunt foarte individualiste, punându-se accent excesiv

pe competiţie şi pe succesul personal ca scop suprem în viaţă. Potrivit acestui

punct de vedere obligaţia principală a fiecărei persoane este faţă de sine. Un

propovăduitor fervent al acestei viziuni este scriitoarea Ayn Rand, care a

devenit guru-ul favorit al preşedintelui Rezervelor Federale ale SUA, Alan

Greenspan. În această lume oamenii desigur colaborează uneori, dar numai

când acest lucru este în propriul lor interes personal. Nu există conceptul de

bine comun, iar viaţa este o luptă pentru ocuparea unor poziţii pe scara

succesului.

Dar o astfel de luptă este un joc în care câştigurile şi pierderile însumate

dau întotdeauna rezultatul zero, din moment ce dacă o persoană urcă alta

trebuie să cadă. Într-o astfel de lume este imposibil ca toţi să progreseze. În

schimb, dacă este ca toţi să progreseze, acest lucru se va face printr-un joc

în care câştigurile şi pierderile însumate duc întotdeauna la un rezultat

pozitiv, unde succesul unuia aduce şi succesul altora.

Aşadar avem nevoie de o etică nouă care să înglobeze cele mai bune

valori ce se regăsesc în toate religiile, dar care să fie la fel de convingătoare

şi pentru persoanele care nu împărtăşesc nicio credinţă religioasă. După cum

a spus Dalai Lama,

„Cu toate binefacerile sale de a oferi îndrumare morală şi de a da sens

vieţii, religia nu mai poate constitui o bază adecvată pentru etică. Multă lume

nu mai urmează nicio religie. În plus, în societăţile laice şi multiculturale

din ziua de azi, orice răspuns bazat pe religie la problema neglijării valorilor

noastre interioare nu poate fi universal, şi prin urmare ar fi inadecvat. Avem

nevoie de o nouă abordare a eticii care să fie acceptabilă atât pentru cei cu

credinţă religioasă cât şi pentru cei fără credinţă religioasă. Avem nevoie de

o etică laică.”

4

Astfel, sunt două întrebări cheie cărora trebuie să li se dea un răspuns.
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Prima, care anume convingeri etice ar putea reprezenta cel mai bine

valorile universale de o asemenea manieră încât să aibă la bază nevoia umană

şi nu porunca divină?

Şi, cea de-a doua, ce tipuri de organizare laică sunt necesare pentru

promovarea şi susţinerea unei vieţi morale de felul celei pe care o

promovează bisericile, moscheile şi templele?

Cel mai important principiu al fericirii
Aşadar, mai întâi, ce idee etică având la bază nevoia umană ar putea să

umple cel mai bine vidul lăsat de declinul credinţei religioase? Răspunsul

trebuie cu siguranţă să fie marea idee centrală a iluminismului anglo-saxon

din secolul al 18-lea pe care se bazează în bună parte civilizaţia occidentală.

5

Acest lucru poate fi exprimat în trei propoziţii.

Ar trebui să evaluăm progresul omului în funcţie de cât de mulţumiţi sunt

oamenii de viaţa lor – prin predominarea fericirii şi, în contrapartidă, prin

absenţa nefericirii.

Prin urmare, obiectivul guvernelor ar trebui să fie crearea condiţiilor

pentru cele mai mari şanse de fericire posibile şi cele mai mici şanse de

nefericire posibile. După cum spunea Thomas Jefferson, „Grija faţă de viaţa

omului şi fericire... este singurul obiect legitim al bunei guvernări”.

6

Tot astfel, obligaţia fiecăruia dintre noi este de a crea cea mai mare

cantitate de fericire şi cea mai mică de nefericire pe care suntem capabili s-o

creăm în lume. (Fericirea generală, desigur, include şi propria noastră

fericire.)

Iar din toate acestea este mai important să reducem nefericirea (sau

suferinţa) decât să sporim fericirea celor care sunt deja pe poziții înalte ale 
scării ierarhice.

7

Aceste trei argumente sunt ceea ce s-ar putea numi „cel mai important

principiu al fericirii”. Prima propoziţie este cea care a inspirat multe

organizaţii, precum OECD, UE şi multe guverne să-şi reevalueze răspunsul

la întrebarea: ce este progresul? Iar argumentele1 şi 2 sunt cele care au

inspirat în principal elaborarea de rapoarte succesive privind fericirea în lume

– speranţa noastră a fost să prezentăm suficient de mult din noua ştiinţă a

fericirii pentru a le permite oamenilor politici să facă din fericire scopul

practic al politicilor lor.

8

Dar ceea ce dorim să promovăm în acest capitol

este argumentul nr. 3, deoarece noi considerăm că acesta trebuie să fie

principiul central care să inspire acele miliarde de oameni din întreaga lume

pentru care religia nu mai dă răspuns la întrebarea cum să-şi trăiască viaţa.

9

Acest principiu este deseori înţeles greşit.

10

De exemplu, el nu presupune

ca oamenii să fie preocupaţi doar de propria lor fericire. Dimpotrivă, dacă
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oamenii n-ar urmări decât propria fericire, acest lucru nu ar produce o

societate foarte fericită. În schimb, principiul fericirii ne îndeamnă să punem

pasiune în fericirea altora. Numai dacă procedăm în acest fel poate avea loc

adevăratul progres (aşa cum l-am definit).

Dar ce e atât de deosebit în legătură cu fericirea? De ce să nu ne apreciem

progresul în funcţie de bogăţia sau libertatea sau sănătatea sau educaţia

noastră, şi nu pur şi simplu în funcţie de fericirea noastră? Cu siguranţă,

multe lucruri sunt bune. Dar diferitele lucruri bune sunt adesea la concurenţă.

Dacă cheltuiesc mai mult pentru sănătate este posibil să cheltuiesc mai puţin

pentru educaţie. Sau îmbogăţirea poate impune anumite limite asupra

libertăţii. Aşa că trebuie să ne întrebăm: de ce sunt bune diferite lucruri? Şi

în cele mai multe cazuri putem da răspunsuri de bun simţ. De exemplu,

„Bogăţia îi face pe oameni să se simtă bine” sau „Boala îi face pe oameni să

se simtă rău”. Dar dacă întrebăm de ce contează cum se simt oamenii – de

ce fericirea este un lucru bun – nu mai putem răspunde. Aşadar fericirea ne

apare ca binele suprem, iar alte lucruri bune îşi obţin calitatea de a fi bune

prin aceea că contribuie la atingerea fericirii. Şi iată şi motivul pentru care

un „spectator imparţial” ar trebui să judece condiţia umană într-un anumit

moment în funcţie de gradul de fericire a oamenilor în acel moment.

11

Cel mai important principiu al fericirii are o putere de pătrundere

universală. El are capacitatea de a inspira, prin mobilizarea părţii binevoitoare

din fiecare fiinţă omenească. În limbajul evreilor, creştinilor şi musulmanilor,

el întruchipează porunca „Fă altora ceea ce vrei ca şi alţii să-ţi facă ţie” şi

„Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”. În limbajul hinduismului şi

budismului, el întruchipează principiul compasiunii – ca prin tot ceea ce

facem să dorim cu adevărat fericirea tuturor celor pe care îi putem afecta, şi

că trebuie să cultivăm în noi înşine o atitudine de bunăvoinţă necondiţionată.

12

Există vreo perspectivă să putem realiza un asemenea mod de viaţă bazat

pe grija pentru ceilalţi? Mulţi sunt sceptici. Ei consideră că natura umană

este în mod inerent egoistă şi că trebui pur şi simplu să acceptăm acest lucru.

La urma urmei, supravieţuieşte cel mai bine adaptat, iar aceia trebuie cu

siguranţă să fie cei care se pun pe ei înşişi pe primul loc. Dar această formă

crudă de darwinism este total contrară înţelegerii moderne a naturii umane

şi a evoluţiei umane, din moment ce tocmai instinctul uman de a coopera

este cel care le-a dat oamenilor extraordinara lor putere asupra majorităţii

celorlalte specii de vertebrate.

13

Adevărul este că avem o dublă natură, una

egoistă şi una altruistă, şi este rolul culturii noastre etice să promoveze

altruistul din noi, care să-l domine pe egoistul din noi.

În acest context, un sistem etic care să favorizeze nu doar fericirea altora

ci şi propria noastră fericire are mult mai multe şanse de implementare decât
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unul care este curat autosacrificiu. Este prin urmare un uriaş avantaj al

principiului celui mai important al fericirii acela că el presupune atât

autocompasiunea cât şi compasiunea faţă de ceilalţi.

Organizaţii pentru o viaţă morală
Nu toţi cititorii vor fi de acord cu cel mai important principiu al fericirii.

Dar putem fi cu toţii de acord cu un lucru. Într-o societate tot mai laică avem

urgentă nevoie de organizaţii nereligioase care să promoveze o viaţă morală

într-un mod care să inspire, să înalţe, să bucure şi să asigure sprijin reciproc –

prin întâlniri regulate ale celor care împărtăşesc aceleaşi idei. Astfel de

organizaţii nu trebuie să fie antireligioase – ci trebuie pur şi simplu să

satisfacă o nevoie pe care, pentru mulţi, religia n-o mai poate satisface.

Până la ora actuală sunt surprinzător de puţine organizaţii laice care să

îndeplinească acest rol. Adunările de Duminică sunt o astfel de încercare.

14

Organizaţiile „umaniste” sunt o alta, dar multe dintre acestea se concentrează

în principal pe atacarea religiei. Din ce în ce mai mulţi occidentali caută

suport spiritual la grupuri budiste non-teiste sau care cultivă starea de

prezenţă conştientă. Printre alte organizaţii de sprijin se numără Alcoolicii

Anonimi şi alte grupuri anonime, dar ele îşi îndreaptă atenţia numai către

oameni cu anumite probleme specifice. Apoi mai sunt, desigur, milioane de

organizaţii de caritate precum Crucea/Semiluna Roşie care oferă exemple

inspiratoare de viaţă etică, dar iarăşi ele se dedică unor cauze destul de

specifice. Mai există organizaţii etice cu scopuri generale precum Rotary

International sau Francmasonii, dar acestea au un număr limitat de membri.

Spre deosebire de aceste organizaţii, bisericile, moscheile şi templele sunt

deschise tuturor iar mesajul lor este universal – se referă la fiecare aspect al

vieţii şi oferă un sentiment de sens, înălţare şi conexiune. Avem nevoie de

organizaţii laice echivalente. Cu siguranţă că există mult mai multe asemenea

organizaţii decât cele pe care le-am menţionat şi până la sfârşitul acestui

secol vor exista cu siguranţă pretutindeni.

Action for Happiness (Acţiune pentru fericire)
O astfel de organizaţie de pionierat este Action for Happiness

(www.actionforhappiness.org), fondată în urmă cu cinci ani. Fiecare membru

se angajează să „încerce să creeze mai multă fericire şi mai puţină nefericire

în lumea care îl înconjoară.” Pentru a veni în sprijinul acestui angajament,

mişcarea pune la dispoziţie online o combinaţie de psihologie pozitivă

modernă şi înţelepciune tradiţională atât din Occident cât şi din Orient

.

Şi,

pentru a înlesni constituirea de grupuri care să se întâlnească faţă în faţă cu
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regularitate, oferă un curs de 8 şedinţe cu tema „Să explorăm ceea ce con -

tează”, care poate fi condus de orice voluntar bine motivat. După primele

şedinţe aceste grupuri continuă să se întâlnească cu regularitate, apro -

piindu-se de un format standard propus de mişcare.

Patronul mişcării este Dalai Lama, care vede în ea o organizaţie practică

de promovare a multora din părerile sale cu privire la o viaţă mai fericită.

Până în prezent, 60.000 de persoane din 170 de ţări s-au alăturat mişcării şi

au semnat angajamentul.

Este imposibil să prevezi ce model de organizaţii spirituale laice se va

dezvolta de-a lungul secolului. Dar istoria arată că oamenii au nevoie de o

formă organizată de viaţă spirituală şi regenerare. Primesc cu plăcere

informaţii de la alte organizaţii laice care consideră că acesta este rolul lor.

Concluzie
Trăim într-o epocă tot mai nereligioasă, dar trebuie să facem în aşa fel

încât să devină într-o mai mare măsură, şi nu într-o mai mică măsură, o epocă

etică. Aşadar lumea are nevoie de un sistem etic care să fie atât convingător

cât şi inspirator. În acest capitol ne referim la principiul cel mai important al

fericirii ca principiu ce poate inspira şi uni oamenii de toate vârstele şi din

toate mediile şi culturile. Dar pentru a-i sprijini pe oameni să ducă o viaţă

bună, avem nevoie de ceva mai mult decât de un principiu. Avem nevoie de

organizaţii viabile în care oamenii să se întâlnească cu regularitate pentru a

se înălţa şi sprijini reciproc. Crearea unor organizaţii laice de acest tip este

cu certitudine una dintre cele mai mari provocări ale secolului al 21-lea.

NOTE

1

În hinduism sunt mulţi zei, iar în formele mairiguroaseale budismului nu este niciunul.

Dar în ambele credinţe, există o răsplată în viaţa următoare.

2

WIN/Indicele internaţional global Gallup al religiozităţii şi ateismului (2012). Tabelul

3 oferă date comparând 2012 cu 2005 pentru 39 de ţări. În majoritatea, religiozitatea a scăzut.

În SUA, de exemplu, proporţia celor care se consideră religioşi a scăzut de la 73% la 60%.

Tot astfel, în SUA prezenţa săptămânală într-un lăcaş sfânt a scăzut de la 43% la 36% (vezi

Gallup Historical Trends www.gallup.com/poll/1690/religion/aspx). O comparaţie la nivel

de ţări ale lumii arată că persoanele religioase sunt în general mai sărace, mai puţin educate

şi mai vârstnice. Aceasta ar putea explica tendinţa generală de scădere a credinţei religioase.

Pentru dovezi prin care să se ofere răspuns la întrebarea dacă religia sporeşte fericirea şi de

ce, vezi Diener et al. (2011).

3

Putnam (2000), p. 139.

4 

Dalai Lama (2012).
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5 

Vezi de exemplu McMahon (2006), Bentham (1789), Mill (1861).

6 

Jefferson (1809).

7 

Autori din secolul al 18-lea,precum Bentham, considerau că valoarea medie a fericirii

era singurul criteriu de evaluare al unei stări de fapt, însă noi credem că dispersarea fericirii

ar trebui să aibă şi ea o greutate (negativă). Vezi O’Donnell et al. (2014), Capitolul 4.

8 

Pentru aprofundare, vezi O’Donnell et al. (2014).

9 

Pentru un punct de vedere asemănător, vezi Dalai Lama (2012).

10 

Pentru aprofundare, vezi Layard (2011), Capitolul 5.

11

Pentru ideea de spectator imparţial, vezi Stinger (1993).

12 

Jinpa (2015).

13 

Vezi de exemplu Ricard (2015).

14 

Acestea au întruniri regulate în 68 de orașe din 8 ţări www.sundayassembly.com.
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Capitolul 4

FERICIREA ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ:

CONCEPTE ŞI DOVEZI

JEFFREY D. SACHS

Studierea politicii, consemna Aristotel, înseamnă „a gândi ce formă de

comunitate politică este cea mai bună dintre toate pentru aceia care sunt cei

mai capabili să realizeze idealul lor de viaţă” (Politica, Cartea II).

1

Această

chestiune a pus în încurcătură filozofi, oameni de stat, politicieni şi cetăţeni

încă de pe vremea lui Aristotel şi până în zilele noastre. Machiavelli i-a

îndrumat pe prinţi cum să-şi menţină puterea;

2

Bentham i-a îndrumat pe

legiuitori cum să promoveze „cea mai mare fericire pentru cei mai mulţi

oameni”;

3

iar Rawls şi Nozick au încercat să stabilească principiile justiţiei,

pentru Rawls testate pe baza unui „văl al ignoranţei,”

4

iar pentru Nozick pe

baza ideii libertarianiste

*

a unui schimb consensual.

5

Dar ceea ce a lipsit

acestei lungi şi bogate tradiţii de filozofie morală şi politică au fost dovezile

empirice. Noua ştiinţă a fericirii prin urmare adaugă dovezi empirice critice

căutării idealului de comunitate politică.

Munca originală a lui John Helliwell, reflectată în prezentul şi prece -

dentele Rapoarte privind fericirea în lume,

6

a dovedit că propria declaraţie a

oamenilor despre gradul de satisfacţie pe care îl au faţă de viaţa pe care o

trăiesc – adică bunăstarea lor subiectivă (SWB) – reflectă mai multe

dimensiuni ale vieţii lor. Fericirea depinde de factori individuali precum

personalitatea, veniturile, sănătatea şi percepţia individului asupra libertăţii

sale de a face alegeri importante în viaţă. Fericirea mai depinde şi de

determinanţi sociali cum ar fi gradul de încredere în comunitate, precum şi

de factori politici cum ar fi respectarea de către guvern a statului de drept.

Există unele dovezi, discutate mai jos, că fericirea depinde în mod direct şi

de natură, fie datorită biofiliei (dragostea pentru natură ca aspect al naturii

umane) fie datorită serviciilor naturale pe care le oferă mediul.

Atunci când economiştii se gândesc la fericirea omenească, ei au desigur

tendinţa să pună accent pe rolul veniturilor personale; libertarienii pun accent

* Libertarianism = liberalism politic şi economic integral, care presupune maximizarea

dreptului individului şi minimizarea rolului statului. (n.t.)
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pe libertăţile personale; sociologii pun accent pe capitalul social inclusiv pe

încrederea generală în societate; iar politologii pun accent pe ordinea

constituţională şi controlul asupra corupţiei. Şi totuşi niciuna din aceste

discipline nu ţine cont de faptul că fericirea este polivalentă şi că niciun

obiectiv al societăţii luat de unul singur – eficienţa economică, libertatea

personală, încrederea în comunitate, ordinea constituţională sau altele – nu

asigură „societatea binelui” căutată de Aristotel.

7

Fericirea îndeplineşte trei roluri în trecerea către societatea binelui. Mai

întâi, aşa cum accentua Aristotel, este Summum Bonum,

8

binele suprem.

Definirea surselor fericirii a antrenat efortul filozofilor încă de când Aristotel

a fixat acest obiectiv în Politica şi în Etica Nicomahică. Şi totuşi fericirea

omenească a rămas ţelul final, telos-ul organizării sociale.

În al doilea rând, fericirea a devenit metrică, un banc de test cantitativ.

Datorită muncii a sute de psihologi şi alţi oameni de ştiinţă din domeniul

ştiinţelor sociale din ultimele decenii, am ajuns să dispunem de măsurători

sistematice, testate şi larg acceptate ale fericirii autodeclarate (sau

subiective). Raportul privind fericirea în lume a accentuat principalele două

dimensiuni ale fericirii: cea evaluativă şi cea afectivă. Fericirea evaluativă,

de exemplu măsurată pe scara Cantril şi ilustrată în Rapoartele privind

fericirea în lume, le cere respondenţilor să facă o evaluare generală a calităţii

vieţii lor. Fericirea afectivă, din contră, măsoară emoţiile fluctuante într-un

anumit moment fixat în timp, incluzând atât emoţiile pozitive cât şi cele

negative.

În al treilea rând, metrica fericirii oferă o modalitate de testare a unor

teorii alternative privind fericirea şi binele social. Filozofii moralei din

antichitate şi până în prezent puteau veni cu argumente dar nu-şi puteau testa

teoriile. În momentul de faţă putem folosi datele culese în anchete cu privire

la fericire pentru a evalua teoriile alternative cu privire la „societatea

binelui”. Ca urmare, studiile cu privire la fericire reprezintă un important

pas înainte al filozofiei moralei având în vedere că întrebările vechi de când

lumea legate de bunăstarea omului pot fi acum testate.

Teorii ale fericirii
Există desigur multe teorii aflate la concurenţă cu privire la bunăstarea

umană, atât laice cât şi religioase. Fie şi numai a descrie aceste teorii pe scurt

şi cu acurateţe ar necesita un volum sau mai multe volume, nu o scurtă notă.

Totuşi, cu riscul uriaş de a banaliza, aş dori să susţin că diferitele teorii acordă

o importanţă relativă diferită pe şase dimensiuni ale fericirii.

Starea 
de 

prezenţă conştientă. Multe teorii ale fericirii, inclusiv budismul,

etica virtuţii aristotelică, stoicismul, teologia creştină tradiţională şi psihologia
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pozitivă pun accentul pe drumul spre fericire prin cultivarea stării de prezenţă

conştientă, a atitudinilor, valorilor, obiceiurilor, dispoziţiilor şi virtuţilor.

Accentul se pune mai degrabă pe caracter, pe starea de prezenţă conştientă

şi pe sănătatea mentală decât pe circumstanţele obiective cu care se confruntă

individul, fie ele economice, sociale sau politice.

Teoria consumului. Economia anglo-americană a pus de mult timp

accentul pe rolul veniturilor personale şi al oportunităţilor de pe piaţă care

să le permită indivizilor să-şi satisfacă nevoile. Accentul se pune pe individ

văzut ca un consumator raţional, ce acţionează pentru a-şi maximiza

utilităţile individuale (sau preferinţele materiale) supuse unor constrângeri de

buget. Relaxarea constrângerilor de buget ale consumatorului (adică,

creşterea veniturilor) reprezintă cheia creşterii bunăstării conform acestui

punct de vedere.

Libertatea economică. Pentru Mill, Nietzsche, Rand, Hayek şi Nozick în

felurile lor foarte diferite şi distincte, fericirea se realizează prin libertatea

personală de acţiune. În forma modernă extremă, libertarianismul plasează

libertatea pe poziţia de Summum Bonum, şi ca fiind cheia organizării sociale

cu un stat redus la minimum.

Demnitatea muncii. Oamenii sunt creatori şi exploratori. Ei caută să

descopere, să creeze, să construiască, să inoveze şi să schimbe lumea

înconjurătoare. Prin urmare, calitatea vieţii la locul de muncă, acea parte

unică şi cea mai mare a vieţii noastre de adult, trebuie categoric să

cântărească mult în aprecierea calităţii vieţii. Munca istovitoare şi şomajul

sunt de evitat; condiţiile de muncă stimulative şi decente sunt esenţiale

pentru bunăstare.

Buna guvernare. Aristotel spune în Politica: „statul este o creaţie a naturii

şi asta pentru că omul este prin natura sa un animal politic.” Statul,

accentuează Aristotel, „ia fiinţă având la origine nimic altceva decât nevoile

vieţii, şi îşi continuă existenţa de dragul unei vieţi bune.” Calitatea guvernării

este, prin urmare, un factor cheie. Administrarea justiţiei, scrie Aristotel, este

„principiul ordinii în societatea politică.”

9

Încrederea socială. În aceeaşi notă, Aristotel spune că „Toţi oamenii au

implantat de la natură un instinct social.” Capacitatea oamenilor de a trăi în

armonie împreună cu alţii în societate este o virtute cheie. Acela care îşi este

suficient sieşi, afirma Aristotel într-o sintagmă celebră, este „fie un animal,

fie un zeu.”

10

Teoriile fericirii pun accent pe una sau alta din aceste diferite dimensiuni.

Economiştii pun accent pe importanţa sporirii averii şi creşterii consumului;

libertarienii pe libertatea personală; comunitariştii pe capitalul social;

calviniştii pe munca respectabilă; budiştii şi eticienii virtuţii pe cultivarea



RAPORT PRIVIND FERICIREA ÎN LUME – 2016 65

stării de prezenţă conştientă şi pe virtute. Partizanii acestor abordări

contrastante s-au războit îndelung pe considerente ideologice. Comunitariştii

îi acuză pe libertarieni că neglijează capitalul social; libertarienii îi acuză pe

comunitarişti că subminează libertatea personală. Până şi perceperea

impozitelor pentru plata bunurilor publice este, după libertarieni, o negare a

libertăţii personale. Libertarienii pot veni cu argumentul generozităţii, inclusiv

al actelor caritabile, şi al reciprocităţii, dar numai pe baza consimţământului

individual explicit.

O abordare mai incisivă, cred, este îmbrăţişarea holismului, adică, să se

recunoască faptul că bunăstarea umană este determinată de un complex de

factori şi nu e reductibilă la o singură dimensiune. Pentru a se ajunge la

fericire trebuie cultivată starea de prezenţă conştientă şi virtutea, fără

îndoială; dar mai este nevoie şi de dispunerea de resurse materiale, aşa cum

subliniază economiştii; de condiţii de muncă decente; de libertăţi personale;

de bună guvernare; şi de legături sociale puternice. Desigur, există

complexităţi dificile şi nerezolvate în faţa acestei provocări multidimen -

sionale, mai ales într-o lume cu 193 de ţări şi 7,3 miliarde de indivizi.

În 2015, două documente – unul religios, celălalt laic – au încercat să

ofere abordări holistice ale bunăstării umane. În enciclica sa Laudato Si’,
Papa Francisc face un apel pentru „dezvoltare durabilă şi integrală.”

11

Accentul pus de Papă pe „integrală” reflectă nevoia de a considera persoana

umană în toate contextele: ca agent moral, ca membru al societăţii, ca agent

economic, ca parte a însăşi naturii, legat prin legi naturale şi foarte vulnerabil

la degradarea mediului fizic. În enciclică, Papa Francisc consemnează că

„Interdependenţa ne obligă să ne gândim la o lume cu un plan comun.”

12

Se

poate spune că chemarea Papei la un plan comun a fost întrunită de al doilea

document holistic, Transformarea lumii noastre: Agenda 2030 pentru
dezvoltare durabilă, care a fost adoptată de cele 193 de state membre ale

ONU la 25 septembrie 2015, pentru a avea un ghid pentru cooperarea pe

glob pe perioada 1 ianuarie 2016 până la 31 decembrie 2030. În centrul

Agendei 2030 sunt 17 Obiective ale dezvoltării durabile (SDG).

13

Laudato Si’
Papa Francisc a emis o enciclică Laudato Si’ pentru „a intra în dialog cu

toată lumea”, catolici şi necatolici, „despre casa noastră comună.”

14

În

enciclica sa, Papa Francisc desluşeşte misterul unei lumi care se bucură de

un progres tehnologic fără precedent şi care este totuşi copleşită de anxietăţi

profunde şi în creştere, de marginalizarea accentuată a celor vulnerabili

(precum migranţii şi cei prinşi în traficul de persoane), teamă faţă de

viitor şi distrugerea mediului.
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Papa pune problema pe seama falsei credinţe a epocii moderne care a

aşezat abordările tehnocrate şi profiturile deasupra tuturor celorlalte

preocupări ale omului. El numeşte aceasta un „antropocentrism denaturat”

care a dat naştere unui „cult al puterii nelimitate” şi unui relativism moral

„care vede totul ca irelevant dacă nu serveşte interesele proprii imediate.

Cultura relativismului este aceeaşi boală care face ca o persoană să profite

de alta, să-i trateze pe ceilalţi ca simple obiecte, impunându-le munca forţată

sau înrobindu-i pentru a-şi plăti datoriile.”

15

În schimb, Papa Francisc cere un nou holism pe care el îl numeşte

„ecologie integrală” şi „dezvoltare umană integrală”. Prin aceasta el înţelege

o antropologie (teoria naturii umane) care recunoaşte interconexiunile adânc

înrădăcinate ale fiecărei persoane cu ceilalţi şi cu natura fizică („Creaţia”).

Papa Francisc deplânge faptul că specializarea, „care aparţine tehnologiei”,

totodată „face dificilă vederea tabloului mai larg.”

16

Care este tabloul mai larg? Acela că „putem încă o dată să ne lărgim

câmpul vizual. Avem libertatea necesară pentru a limita şi direcţiona

tehnologia; o putem pune în slujba  unui alt tip de progres, un progres mai

sănătos, mai uman, mai social, mai integral.” Ne eliberăm de paradigma

dominantă a tehnologiei, scrie Papa Francisc, atunci când „tehnologia este

direcţionată astfel încât să rezolve în primul rând problemele concrete ale

oamenilor, ajutându-i cu adevărat să trăiască cu mai multă demnitate şi mai

puţină suferinţă.”

17

Aceşti paşi sunt cruciali pentru a redeschide posibilitatea fericirii. „Mai

este şi faptul”, scrie Papa Francisc, „că oamenii par să nu mai creadă într-un

viitor fericit; ei nu se mai încred orbeşte într-o zi de mâine mai bună pe baza

stării actuale a lumii şi pe abilităţile noastre tehnologice. Se conştientizează

tot mai mult faptul că între progresul ştiinţei şi tehnologiei şi progresul

omenirii şi al istoriei nu se poate pune semnul egalităţii... Haideţi să refuzăm

să renunţăm la aceasta, şi să continuăm să ne punem întrebări în legătură cu

scopul şi înţelesul fiecărui lucru.”

18

Unde se află răspunsurile după părerea Papei Francisc? El pune accent pe

o ecologie integrală căreia îi pasă de cei săraci, protejează cultura,

direcţionează tehnologiile către scopurile lor cele mai înalte, învinge

consumerismul, redă demnitatea muncii şi protejează mediul. O temă care tot

revine este că principiul unificator al eticii sociale este „binele comun”, pe

care îl defineşte citând definiţia dată de cel de-al doilea Conciliu Ecumenic

al Vaticanului drept „suma acelor condiţii ale vieţii sociale care permit

grupurilor sociale şi membrilor lor individuali accesul deplin şi imediat la

propria lor împlinire”. Societatea în ansamblul său este „obligată să apere şi

să promoveze binele comun”.

19



Este demn de remarcat accentul deosebit pe care Papa Francisc îl pune pe

muncă în care vede o sursă dătătoare de forţă a bunăstării. El scrie astfel:

Trebuie să nu uităm că bărbaţii şi femeile au „capacitatea de a-şi

îmbunătăţi soarta, de a-şi impulsiona dezvoltarea morală şi de a-şi dezvolta

înzestrarea lor spirituală” (citându-l pe Papa Paul VI).

20

Munca trebuie să

fie fundalul pentru această dezvoltare personală susţinută, unde intră în joc

multe aspecte ale vieţii: creativitatea, planificarea viitorului, dezvoltarea

talentelor noastre, scoaterea la lumină a valorilor noastre, stabilirea de relaţii

cu alţii, preamărirea lui Dumnezeu. Rezultă că, în realitatea societăţii globale

din ziua de azi, este esenţial „să continuăm să facem o prioritate din ţelul

accesului fiecăruia la un loc de muncă stabil” (citându-l pe Papa Benedict

XVI), indiferent de interesele limitate ale afacerilor şi de raţionamentele

economice dubioase.

21

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă
Afinitatea dintre Agenda 2030 şi Laudato Si’ este izbitoare. În timp ce

Papa Francisc vorbeşte despre dezvoltare integrală, statele membre ale ONU

au adoptat limbajul „dezvoltării durabile” (termen pe care şi papa Francisc

îl foloseşte ocazional în Laudato Si’). Prin acest termen ele înţeleg aceeaşi

abordare holistică a economiei, societăţii şi mediului pe care pune accentul

Papa Francisc. Agenda este îndrăzneaţă, multidimensională şi universală ca

acoperire, asta însemnând că toate naţiunile au fost de acord să participe

astfel ca nimeni să nu fie „lăsat în urmă”.

Iată ce înţeleg naţiunile prin dezvoltare durabilă:

Ne angajăm ca, de acum şi până în 2030, să punem capăt sărăciei şi

foametei de pretutindeni; să reducem numărul cazurilor de boli fizice şi

mintale; să combatem inegalităţile din interiorul ţărilor şi dintre ţări; să

edificăm societăţi paşnice, juste şi inclusive; să protejăm drepturile omului

şi să promovăm egalitatea de gen şi emanciparea femeilor şi fetelor; şi să

asigurăm protecţia permanentă a planetei şi a resurselor ei naturale. Ne

angajăm de asemenea să creăm condiţii pentru o creştere economică

durabilă, inclusivă şi trainică, pentru prosperitatea tuturor şi pentru muncă

decentă pentru toţi, ţinând cont de nivelul diferit de dezvoltare şi capacităţile

diferite ale fiecărei naţiuni.

22

Chiar dacă formulările din Agenda 2030 se referă la obiective, termene de

realizare, drepturile omului şi responsabilităţi suverane, agenda in mod

categoric este expresia unei teorii implicite a bunăstării umane, mai precis a

faptului că bunăstarea umană va fi asigurată printr-o agendă holistică a

obiectivelor economice, sociale şi de mediu, şi nu de o agendă limitată doar

la creşterea economică. Aşa cum se arată în cele 17 Obiective ale Dezvoltării
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Durabile, această teorie implicită a fericirii include combaterea sărăciei

(SDG 1), promovarea egalităţii de gen (SDG 5), accentul pe muncă decentă

pentru toţi (SDG 8), reducerea diferenţelor dintre venituri şi bogăţii în

societate (SDG 10), promovarea durabilităţii mediului (SDG 11, 12, 13, 14,

15), crearea unei societăţi paşnice şi incluzive (SDG 16) şi întărirea

cooperării globale (SDG 17).

23

Folosirea datelor referitoare la fericire pentru examinarea unor percepţii

alternative ale bunăstării

Datele referitoare la fericire oferă un nou şi puternic instrument pentru

examinarea unor percepţii alternative ale bunăstării umane. Putem evalua

ţările pe baza unor teorii ale fericirii aflate în concurenţă. Mă voi axa pe trei

teorii predominante: libertatea economică (libertarianismul), generarea

bogăţiei (consumerismul) şi dezvoltarea durabilă (holismul).

Libertarienii sunt campionii libertăţii economice, prin care înţeleg lipsa

coerciţiei în alocarea resurselor, inclusiv opoziţia din principiu faţă de

impozitare şi faţă de cheltuieli pentru guvern. Wall Street Journal

*

şi

Fundaţia Heritage (Washington, D.C.) de orientare libertariană au întocmit

un Indice al Libertăţii Economice (IEF) ca mijloc de măsurare a gradului de

aderare al fiecărei ţări la standardele libertăţii economice.

Economiştii pun accentul pe consumul real şi pe ocuparea totală a forţei

de muncă ca fiind condiţii cheie ale fericirii. Principalul obiectiv al societăţii

este creşterea economică, care se consideră că sporeşte posibilităţile de

consum ale membrilor societăţii. Forumul Economic Mondial publică anual

Indicele Competitivităţii Globale (GCI) care urmăreşte să surprindă

capacitatea fiecărei ţări de a genera locuri de muncă bune şi venituri mari

pentru populaţie.

Susţinătorii dezvoltării durabile avansează ideea că fericirea se realizează

prin punerea unui accent multidimensional pe obiective economice, sociale

şi de mediu. Cele 17 SDG exprimă ideea că „societatea binelui” ar trebui să

se axeze pe tripla acţiune a prosperităţii economice, incluziunii sociale şi

durabilităţii mediului. Reţeaua Soluţii pentru Dezvoltarea Durabilă a

Naţiunilor Unite (UN SDSN), care publică Raportul privind fericirea în
lume, a creat un Indice SDG (SDGI) pentru a vedea modul în care

progresează fiecare ţară pentru atingerea celor 17 SDG.

Dacă considerăm că aceste trei mijloace de măsurare alternative (IEF,

GCI şi SDGI) sunt materializarea „teoriilor fericirii” pe care le au la bază,

ne putem întreba dacă aceşti trei indici alternativi pot contribui la explicarea

* Cotidian internaţional de limbă engleză, axat pe lumea afacerilor, având sediul central

la New York. (n.t.)
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nivelului mediu de fericire al fiecărei ţări. De exemplu, ţările care excelează

prin libertatea economică (cu impozite mici, comerţ liber şi reglementări

puţine) conform IEF sunt totodată şi ţările care realizează cele mai

ridicate niveluri ale fericirii? Ţările care sunt mai competitive din punct de

vedere economic conform GCI sunt ele şi ţări în general mai fericite? Ţările

care sunt mult mai avansate în atingerea SDG conform SDGI sunt ele şi mai

sus pe scara fericirii?

Un rezumat rapid al acestor indicatori arată astfel:

IEF urmăreşte să evalueze „libertatea indivizilor de a-şi folosi forţa de

muncă sau resursele financiare fără limitări nedrepte şi fără amestecul

guvernului”. El se compune din 10 sub-indici care se pot grupa în patru

categorii mai largi: supremaţia legii (drepturile proprietăţii, lipsa corupţiei);

dimensiunea aparatului guvernamental (libertate fiscală, cât cheltuieşte

guvernul); eficienţa reglementărilor (libertatea afacerilor, libertatea forţei de

muncă, libertatea monetară); şi gradul de deschidere a pieţei (libertatea

comerţului, libertatea investiţiilor, libertatea financiară). Wall Street Journal

şi Fundaţia Heritage din Washington, D.C. sunt coautori ai IEF.

GCI urmăreşte să măsoare factorii care contribuie la competitivitatea

globală a unei ţări, pe care autorii o definesc ca fiind „un set de instituţii,

politici şi factori care determină nivelul productivităţii unei economii, care

la rândul său fixează nivelul prosperităţii la care poate ajunge acea ţară”.

Aşa cum se arată în Raportul competitivităţii globale, „GCI combină 114

indicatori care surprind acele concepte ce influenţează productivitatea. Aceşti

indicatori sunt grupaţi în 12 piloni: instituţiile, infrastructura, mediul

macroeconomic, sănătatea şi învăţământul primar, învăţământul superior şi

pregătirea, eficienţa pieţei de bunuri, eficienţa pieţei forţei de muncă,

dezvoltarea pieţei financiare, promptitudinea tehnologică, dimensiunile

pieţei, nivelul sofisticare a afacerilor şi inovaţia.” Autorul GCI este Forumul

Economic Mondial.

Indicele SDG urmăreşte să măsoare ce s-a realizat în vederea atingerii

celor 17 obiective, folosind datele disponibile din fiecare ţară. Pentru fiecare

obiectiv, sunt selectaţi unul sau mai mulţi indicatori – aceiaşi în toate ţările

analizate – şi calculată media pentru a se obţine câte un sub-indicator per

SDG. La rândul lor, cei 17 sub-indicatori sunt apoi agregaţi pentru a se obţine

valoarea generală a stadiului de realizare a SDG. În lucrarea de faţă, am

agregat sub-indicatorii ca medie geometrică (adică, cei 17 sub-indicatori se

înmulţesc între ei şi apoi se ridică la puterea 1/17). Scopul este de a evalua

realizările fiecărei ţări privind obiectivele economice, sociale şi de mediu

ale SDG. Secretariatul Reţelei Soluţii pentru Dezvoltarea Durabilă este

autorul Indicelui SDG.



Tabelul 1. Dezvoltarea durabilă şi rezultatele regresiei bunăstării

Indicele SDG (SDSN)

0,051***

(13,46)

– –

0,029***

(5,22)

0,019**

(2,62)

GCI (Indicele

Competitivităţii Globale

2015-2016)

–

1,267 ***

(13,31)

–

0,705***

(4,21)

0,115

(0,57)

IEF Indicele Libertăţii

Economice 2016)

– –

0,069***

(8,18)

-0,001

(-0,06)

0,009

(0,92)

LGDPpc

(PIB pe cap locuitor)

– – – –

0,488***

(4,05)

Rata şomajului

(Set de date IEF)

– – – –

– 

0,037***

(-3,67)

Rădăcină pătrată ajustată 0,604 0,599 0,359 0,67 0,735

N 119 119 119 119 119

Scara Scara Scara Scara Scara

Cantril Cantri Cantril Cantril Cantril 

(1) (2) (3) (4) (5)

Note: Valorile statistice t sunt date între paranteze. ***, **, şi * indică

semnificaţia la nivelurile de 1,5 şi respectiv 10 la sută.

Rezultatele de bază ale regresiei sunt date în Tabelul 1. Variabila RHS

este indicatorul pe scara Cantril (CL) al fericirii evaluate calculat de

Helliwell et al. În Capitolul 2.

24

Variabilele RHS din regresiile iniţiale sunt

GCI 2015, IEF 2016 şi SDGI 2016. În cazul SDGI, care este alcătuit din

aproximativ 40 de indicatori individuali, am făcut o ajustare pentru a scoate

scara Cantril din Indicele SDG, din moment ce CL este inclusă în indicatorii

individuali. Indicele SDG folosit în regresii este prin urmare uşor diferit de

Indicele SDG dat de SDSN (2016). Este de remarcat că termenii constanţi

sunt incluşi în toate regresiile, dar nu sunt daţi în tabel.

Sunt 119 ţări cu date pentru CL, GCI, IEF şi SDGI. În regresiile bivariate

ale lui CL pe cei trei indici, atât SDGI cât şi GCI sunt responsabile de circa

60 la sută din variaţia lui CL (regresiile 1 şi 2), în timp ce IEF este o variabilă

cu putere explicativă mult mai slabă, fiind răspunzătoare doar de aproximativ

36 la sută (regresia 3). Când se includ toţi cei trei indici în regresie (4), GCI

şi SDGI sunt foarte semnificative, în timp ce IEF nu este şi are semnul

minus. Cu alte cuvinte, libertatea economică în sine nu pare să explice prea
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multe, dacă explică ceva, în legătură cu distribuţia fericirii pe ţări după

controlarea competitivităţii naţionale (GCI) şi înaintarea spre atingerea SDG

(SDGI).

Dovezile adunate din fiecare ţară sugerează că atât competitivitatea

economică cât şi gradul de realizare a SDG – dar nu şi libertatea economică –

explică aspecte ale bunăstării. Pentru a înţelege dacă GCI şi SDGI 
surprind determinanţii fericirii, dincolo de determinanţii macroeconomici
standard, am adăugat în continuare regresiei venitul naţional pe

cap de locuitor şi rata şomajului. Contribuie GCI şi SDGI la explicarea

nivelului de fericire al fiecărei ţări dincolo de corelarea lor cu venitul naţional

pe cap de locuitor şi cu rata şomajului?

În regresia (5) vedem rezultatele. Veniturile naţionale mai mari pe cap de

locuitor şi ratele mai mici ale şomajului contribuie ambele în mod

semnificativ la explicarea variaţiilor fericirii de la o ţară la alta. Odată ce

cele două variabile sunt incluse în RHS, GCI îşi pierde puterea explicativă,

în timp ce SDGI rămâne semnificativ din punct de vedere statistic. Indicele

SDG conţine informaţii despre bunăstare care trec dincolo de aceste două

variabile macroeconomice, pe când GCI nu. Această constatare este în acord

cu premiza că fericirea depinde nu numai de variabile economice, ci şi de

factori sociali şi de mediu.

Cercetările viitoare vor încerca să încorporeze aspecte suplimentare ale

dezvoltării durabile în cadrul general al cercetării stabilit în Capitolul 2.

35

Folosind datele raportate, Helliwell et al. au demonstrat deja că sănătatea şi

factorii sociali (încrederea, generozitatea, corupţia) sunt determinanţi cheie

ai nivelului de fericire al fiecărei ţări. Este demn de remarcat că atât speranţa

de viaţă sănătoasă cât şi corupţia sunt parte din actualul indice SDG. În

studiile viitoare vom examina dacă alte dimensiuni ale indicelui SDG – de

exemplu egalitatea de gen, gradul de puritate a aerului şi apei, şi durabilitatea

urbană – sporesc şi mai mult puterea explicativă a rezultatelor finale privind

repartizarea fericirii pe ţări. Trebuie totodată să accentuăm faptul că unele

aspecte, cum ar fi importanţa sănătăţii mintale, nu pot fi studiate decât dacă

ne reorientăm de la comparaţia între ţări la comparaţia între indivizi.

Concluzii şi acţiuni viitoare
După cum subliniază Helliwell et al (2013, 2015, 2016), fericirea este

produsul multor faţete ale societăţii. Veniturile pe cap de locuitor contează,

aşa cum subliniază economiştii, dar la fel de mult contează şi condiţiile

sociale, condiţiile de muncă, sănătatea, poluarea, şi valorile (ex.

generozitatea). Afirmaţia libertarienilor potrivit căreia libertatea economică

trebuie preţuită mai mult decât toate celelalte valori cade categoric la testul



fericirii: nu există nicio dovadă că libertatea economică în sine contribuie

direct şi în mod decisiv la bunăstarea omului, mai mult decât ar putea

contribui la nivelul veniturilor pe cap de locuitor şi la ocuparea locurilor de

muncă. Libertatea individuală contează într-adevăr pentru fericire, dar asta

printre multe alte obiective şi valori, şi nu prin excluderea acestora.

Dezvoltarea durabilă şi conceptele holistice legate de aceasta (Aşa cum este

cel al dezvoltării umane integrale avansat de Papa Francisc) explică mai bine

şi mai complet bunăstarea umană decât urmărirea cu ochelari de cal a

veniturilor, sau a libertăţii economice, sau a oricărui alt obiectiv unidimen -

sional.

Avem încă multe lucruri foarte importante de învăţat despre sursele profunde
ale bunăstării umane. Eu consider că trebuie să explorăm mai în profunzime

trăsăturile caracteristice specifice ale muncii care sunt favorabile sau

nefavorabile fericirii, pentru că aşa cum subliniază Papa Francisc, satisfacţia

muncii este o sursă fundamentală a bunăstării umane. Munca istovitoare,

periculoasă, aşa cum este munca a nenumăraţi mici fermieri, are toate şansele

să influenţeze în mod direct şi negativ bunăstarea subiectivă. Trebuie de

asemenea să explorăm mult mai în detaliu în ce fel cultivarea stării de

prezenţă conştientă şi a virtuţilor personale poate contribui la o fericire pe

termen lung. Trebuie să vedem dacă degradarea mediului (ex. poluarea

aerului) contribuie în mod direct la scăderea nivelului de fericire, dincolo de

efectele pe care le are asupra sănătăţii omului şi asupra productivităţii. N-am

făcut decât să atingem la suprafaţă problema relaţiei dintre fericire şi

dezvoltarea durabilă, dar dovezile preliminare ne îmbărbătează: SDG au

toate şansele să ne propulseze pe drumul către o bunăstare mai ridicată aşa

cum s-au exprimat înşişi oamenii acestei lumi.
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1. Aristotle, Jowett, & Davis (1920).

2. Machiavelli (1513).

3. Bentham (1789).

4. Rawls (1971).

5. Nozick (1974).

6. World Happiness Reports (2013, 2015, 2016).

7. Aristotle (1902).

8. Aristotle (1902).

9. Aristotle (1902).

10. Aristotle (1902).

11. Pope Francis, 13. (2015).

12. Pope Francis, 164. (2015).

13. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.

14. Pope Francis (2015).

15. Pope Francis, 123. (2015).

16. Pope Francis, 110. (2015).

17. Pope Francis, 112. (2015).

18. Pope Francis, 113. (2015).

19. Pope Francis, 156. (2015).

20. Pope Paul VI (1967).

21. Pope Francis, 128. (2015).

22. 2030 Agenda for Sustainable Development.

23. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.

24. Helliwell, et al. (2016).

25. Helliwell, et al. (2016).

Anexa de date
Toate variabilele sunt pentru cei mai recenţi ani. Acestea sunt luate din următoarele

surse:

GCI: Raportul privind competitivitatea globală (2015-2016). Forumul Economic

Mondial. http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/

IEF: Indicele libertăţii economice (2016). The Wall Street Journal şi The Heritage

Foundation. http://www.heritage.org/index/about

LGDPpc (Log GDP per capita): Helliwell, J. F., Huang, H., & Wang, S. (2015).

Geografia fericirii în lume, World Happiness Report 2015. New York: Sustainable

Development Solutions Network. http://worldhappiness.report/download/

Şomajul: Index of Economic Freedom (2016). The Wall Street Journal and the Heritage

Foundation. http://www.heritage.org/index/about

Indicele SDG: Sustainable Development Solutions Network. Preliminary
SustainableDevelopment Goal (SDG) Index and Dashboard (2016). http://unsdsn.org/resour

ces/publications/sdg-index/
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Publicaţia de faţă poate fi reprodusă cu utilizarea următoarei trimiteri:

Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J. (2016). World Happiness Report
2016, Update (Vol. I). New York: Sustainable Development Solutions

Network.

World Happiness Report management by Sharon Paculor and Anthony

Annett, copy edit by Jill Hamburg Coplan, Aditi Shah and Saloni Jain, design

by John Stislow and Stephanie Stislow, cover design by Sunghee Kim.

Full text and supporting documentation can be downloaded from the

website:

http://worldhappiness.report/#happiness2016

ISBN 978-0-9968513-3-6 Volume I

SDSN

Reţeaua Soluţii pentru Dezvoltare Durabilă (SDSN) solicită oameni de

ştiinţă, ingineri, întreprinzători, lideri din cadrul societăţii civile şi practicieni

din domeniul dezvoltării pentru a propune soluţii bazate pe probe. Ea

promovează iniţiative şi soluţii care demonstrează potenţialul inovaţiilor

tehnice şi din domeniul afacerilor pentru a veni în sprijinul dezvoltării

durabile (www.unsdsn.org).

Sustainable Development Solutions Network

314 Low Library

535 W 116th Street

New York, NY 10027

USA
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Note: Aceasta este o regresie pooled OLS pentru o planşă compilată care

explică media anuală a răspunsurilor naţionale pe scara Cantril obţinută din

toate anchetele disponibile din perioada 2005-2015. Vezi Caseta tehnică 2

pentru informaţii detaliate despre fiecare dintre variabilele de tip predictor.

Coeficienţii sunt redaţi cu erorile standard mari grupate după ţară între

paranteze.

***, ** şi * indică semnificaţia la nivelurile de 1, 5 şi 10 la sută respectiv.

78 DREPTUL LA FERICIRE – DREPT FUNDAMENTAL AL OMULUI



RAPORT PRIVIND FERICIREA ÎN LUME – 2016 79



80 DREPTUL LA FERICIRE – DREPT FUNDAMENTAL AL OMULUI



RAPORT PRIVIND FERICIREA ÎN LUME – 2016 81



82 DREPTUL LA FERICIRE – DREPT FUNDAMENTAL AL OMULUI



RAPORT PRIVIND FERICIREA ÎN LUME – 2016 83



84 DREPTUL LA FERICIRE – DREPT FUNDAMENTAL AL OMULUI



RAPORT PRIVIND FERICIREA ÎN LUME – 2016 85



86 DREPTUL LA FERICIRE – DREPT FUNDAMENTAL AL OMULUI



RAPORT PRIVIND FERICIREA ÎN LUME – 2016 87



88 DREPTUL LA FERICIRE – DREPT FUNDAMENTAL AL OMULUI



RAPORT PRIVIND FERICIREA ÎN LUME – 2016 89



90 DREPTUL LA FERICIRE – DREPT FUNDAMENTAL AL OMULUI



RAPORT PRIVIND FERICIREA ÎN LUME – 2016 91



92 DREPTUL LA FERICIRE – DREPT FUNDAMENTAL AL OMULUI



Rezoluţie adoptată de Adunarea Generală 

pe 19 iulie 2011

65/309. Fericirea: o abordare holistică a dezvoltării*

Adunarea Generală,

Având în vedere scopurile şi principiile Naţiunilor Unite aşa cum sunt

exprimate în Carta Naţiunilor Unite, care include şi promovarea progresului

economic şi social al tuturor popoarelor,

Conştienţi fiind că aspirarea spre fericire este un ţel uman fundamental, 

Cunoscând faptul că fericirea ca obiectiv şi aspiraţie universală

întruchipează spiritul Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului,

Recunoscând că produsul intern brut ca indicator nu reflectă în mod

adecvat fericirea şi bunăstarea poporului unei ţări, 

Conştienţi fiind de faptul că modelele de producţie şi de consum lipsite

de durabilitate ar putea împiedica dezvoltarea durabilă şi recunoscând

necesitatea unei abordări mai inclusive, echitabile şi echilibrate a creşterii

economice, care să promoveze dezvoltarea durabilă, eradicarea sărăciei,

fericirea şi bunăstarea popoarelor, 

Luând notă de necesitatea de a promova dezvoltarea durabilă şi de a

realiza obiectivele de dezvoltare ale Mileniului,

1. Invită Statele Membre să aibă în vedere elaborarea unor măsuri

suplimentare care să surprindă mai bine importanţa căutării fericirii şi a

realizării bunăstării în dezvoltare, prin reflectarea acestora în politicile lor

publice;

2. Invită  acele State Membre care au avut iniţiativa de a elabora noi

indicatori, precum şi alte iniţiative, să împărtăşească aceste informaţii

Secretarului General, ca pe o contribuţie la agenda de dezvoltare a Naţiunilor

Unite, inclusiv a obiectivelor de dezvoltare ale Mileniului;

3.  Salută oferta Bhutan-ului de a convoca în timpul celei de a 66-a sesiuni

a Adunării Generale un grup de discuţie  pe tema fericirii şi a bunăstării;

4. Invită Secretarul-General al ONU să solicite punctele de vedere ale

Statelor Membre şi ale organizaţiilor regionale şi internaţionale relevante cu

privire la căutarea şi obţinerea fericirii şi a bunăstării şi să comunice aceste

puncte de vedere Adunării Generale la cea de a 66-a sesiune a sa, pentru

consideraţii viitoare.

Cea de a 109-a reuniune plenară
19 iulie 2011

* Traducere: Daniela Albu
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Rezoluţie adoptată de Adunarea Generală a ONU, 

29 iunie 2012

66/281 Ziua Internaţională a Fericirii *

Adunarea Generală,

Reamintind de rezoluţia 65/309 din 19 iulie 2011, prin care statele membre

sunt invitate să elaboreze măsuri care să înglobeze mai bine importanţa

fericirii în bunăstarea şi dezvoltarea popoarelor, astfel încât politicile publice

să fie orientate în scopul atingerii acesteia,

Conştienţi că dorinţa de a atinge fericirea este un ţel uman fundamental,

Recunoscând, de asemenea, nevoia pentru o abordare mai incluzivă,

echitabilă şi echilibrată a unei creşteri economice, care să promoveze

dezvoltarea durabilă, eradicarea sărăciei şi bunăstarea tuturor popoarelor.

1. Decide să proclame ziua de 20 martie, Ziua Internaţională a Fericirii;

2. Invită toate statele membre şi organizaţiile din sistemul Naţiunilor

Unite precum şi alte organizaţii internaţionale şi regionale, societatea civilă,

organizaţiile nonguvernamentale şi cetăţenii să marcheze Ziua Internaţională

a Fericirii în maniera cuvenită, inclusiv prin educaţie şi activităţi de

mediatizare şi sporire a conştientizării în rândul opiniei publice;

3. Adresează Secretarului General cererea de a supune prezenta rezoluţie

de respectare a Zilei Internaţionale a Fericirii atenţiei tuturor statelor membre,

organizaţiilor din sistemul Naţiunilor Unite şi organizaţiilor societăţii civile.

Cea de a 118-a reuniune plenară
28 iunie 2012



Conferinţa internaţională „Cultura Europeană a drepturilor omului.
Dreptul la fericire” (13-15 decembrie 2012, Ediţia  I-a; 11-13 decembrie

2014, Ediţia a II-a; 17-19 decembrie 2015, Ediţia a III-a)
„CONSTITUŢIA DOAR DĂ OAMENILOR DREPTUL LA FERICIRE.

TREBUIE, ÎNSĂ, SĂ O GĂSEŞTI SINGUR”

Benjamin Franklin

Obiective generale: fundamentarea teoretică şi filozofică a dreptului la

fericire, ca un drept de natura constituţională; cultura fericirii într-o lume

inegalitară; egalitatea de şanse; toleranţă şi solidaritate socială; fericirea

socială ca efect al solidarităţii umane; stimularea interesului pentru impli -

carea în respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor sale funda mentale,

într-o societate dedicată respectării demnităţii şi personalităţii fiecărui

individ; dezvoltarea capacităţii de înţelegere a raporturilor între stat şi

cetăţean - o cale pentru fundamentarea teoriei, potrivit căreia omul se află în

centrul atenţiei statului; raportul între drepturi şi libertăţi publice şi

îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor; promovarea documentelor interna -

ţionale în materia drepturilor omului; promovarea dreptului la educaţie în

instrucţia (instruirea) academica continuă; dezvoltarea capacităţii de cunoaştere

şi înţelegere a rolului dreptului ca factor de normare a comportamentului

social.

Institutul Român pentru Drepturile Omului a fost reprezentat în cadrul

Comitetului de organizare şi/sau comitetului ştiinţific de către prof. univ.

dr. Irina Moroianu Zlătescu, cercetător principal dr. Adrian Bulgaru,

cercetător principal Marius Mocanu.
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