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   Fericirea – măsură a calităţii vieţii dîntr-o ţară 

 

 

 

Starea de fericire este determinată de moştenirea genetică, de mediul social în care trăim, de 
posesiunile materiale, de preocupările spirituale, de atitudinea faţă de viaţă, de multitudinea 
viselor împlinite/ neîmplinite? Geneticieni, psihiatri, psihologi, sociologi, antropologi, filosofi au 



 

încercat să dea răspunsuri cât mai complexe. Se încearcă definiţii ample, care să cuprindă cât 
mai multe variabile, care să poată fi măsurate şi să ofere concluzii relevante.  

Moştenire genetică sau lecţie învăţată? 

Există, se pare, o componentă genetică a stării de fericire. Astfel, o fire înclinată spre mulţumire 
şi optimism este, cel puţin parţial, rezultatul unei înzestrări genetice favorabile. Totuşi, 
ereditatea nu explică decât în parte predispoziţia spre fericire; restul ţine de factori exteriori 
fiinţei noastre, evenimente, oameni, lucruri cu care interacţionăm de-a lungul vieţii şi care ne pot 
afecta în sens pozitiv sau negativ. Mulţi psihologi, pedagogi, sociologi.consideră că fericirea 
poate fi învăţată.  

 

Tocmai de aceea, în unele ţări, cum ar fi Marea Britanie, în programa şcolară a unor instituţii de 
învăţământ au fost introduse “lecţii de fericire”, care urmăresc să dezvolte la copii calmul şi 
seninătatea sufletească, să îi înveţe să se concentreze asupra propriilor trăiri, să-şi 
conştientizeze şi recunoască emoţiile, să facă faţă stresului inerent vieţii şi să privească lucrurile 
într-o perspectivă mai optimistă. Nu se ştie încă dacă lecţiile de fericire îi vor transforma pe 



 

copiii de azi în adulţii fericiţi de mâine, se pare, însă, că, deocamdată, îi ajută să aibă rezultate 
mai bune la învăţătură, ceea ce îi face să se simtă mai încrezători în puterile lor.  

Fericirea este iubire 

 
 
Un studiu desfăşurat timp de 75 de ani, în care s-au măsurat constant o serie de trăsături  
psihologice, antropologice şi fizice (de la tipuri de personalitate, IQ şi consum de alcool, până la 
relaţiile familiale) ale participanţilor, în scopul de a afla care sunt factorii de contribuie la 
prosperitatea individului, coordonat, pentru mai bine de trei decenii, de psihologul  George 
Vaillant, insistă asupra corelaţiei dintre căldura relaţiilor şi nivelul de sănătate şi fericire la 
bătrâneţe. Mai exact, pe baza rezultatelor din studiu, George Vaillant consideră că ceea ce 
contează cel mai mult în viaţă sunt relaţiile pe care le avem cu ceilalţi. „După 75 de ani şi 20 de 
milioane de dolari cheltuite, am ajuns la o concluzie simplă, alcătuită din cinci cuvinte: fericirea 
este iubire şi punct”, a declarat Vaillant, citat de Business Insider. 
 



 

 

Un alt studiu, realizat la Universitatea Baylor din Waco, a relevat faptul că este de 10 ori mai 
probabil ca persoanele fericite să-şi canalizeze energiile către alţi oameni decât către propria 
persoană. Acest lucru sugerează că fericirea este un efect secundar al eforturilor depuse pentru 
alte persoane şi nu rezultatul unui efort depus în mod special pentru a obţine fericirea. 

Experienţe noi şi acţiuni culturale 

Cercetătorii de la Universitatea San Francisco (SUA), conduşi de profesorul Ryan Howell, susţin 
că persoanele extravertite şi deschise experienţelor noi, care cheltuiesc mai mult pe experienţe 
(precum un concert, o călătorie etc) decât pe obiecte, sunt mai fericite. "Rezultatul este de 
înţeles, deoarece experienţele de viaţă sunt prin definiţie sociale şi conţin un element de risc. 
Dacă încerci o experienţă nouă şi nu îţi place, nu o poţi returna la magazin pentru a-ţi cere banii 
înapoi", comentează profesorul Howell, citat de Journal ofPositive Psychology. 

Rezultatele unei alte cercetări, întreprinse la Universitatea Norvegiană de Ştiinţă şi Tehnologie, 
unde au fost analizate informaţii culese de la 50.797 adulţi care trăiesc în Norvegia, ne arară că 
cei care vizitează muzee, participă la concerte, cântă la un instrument sau practică orice fel de 



 

activitate artistică sunt mult mai satisfăcuţi de viaţa lor, indiferent de starea materială sau de 
nivelul de educaţie.  

 

Ce anume ne face fericiţi? 

Potrivit World Happiness Index, studiu sub egida ONU, care analizează, ca şi variabile, PIB-ul 
pe cap de locuitor, sistemul de asigurări sociale, speranţa de viaţă sănătoasă, nivelul de 
libertate al persoanei, coeziunea comunitară, percepţia corupţiei, în 2015, cei mai fericiţi oameni 
ar fi cei care trăiesc în Elveţia, Islanda, Danemarca, Norvegia, Canada, Finlanda, Olanda, 
Suedia, Noua Zeelandă, Australia, Israel, Costa Rica, Austria, Mexic, SUA, Braziia, Luxemburg, 
Irlanda, Belgia, Emiratele Arabe Unite, aceste ţări ocupând primele 20 de poziţii. Marea Britanie 
ocupă locul 21, Germania – 26, Franţa – 29, Cehia – 31, Arabia Saudită – 31, Spania – 36, 
Malta – 37, Slovacia – 45, Japonia – 46, Italia – 50, Republica Moldova – 52, Slovenia – 55, 
Lituania – 56, Polonia – 60, Croaţia – 62, Rusia – 64, Cipru – 67, Hong Kong – 72, Estonia – 73, 
China – 84, România – 86, Portugalia – 88, Letonia – 89. Ultimele poziţii sunt ocupate de 
Grecia, Liban, Ungaria, Honduras, Tajikistan.  



 

 

Jeffrey Sachs, profesor la Columbia University, cel care a editat primul raport al ONU cu privire 
la fericirea în lume, declară că măsurarea acestui indice se poate face independent de 
PIB. “PIB-ul, prin definiţie, nu promovează fericirea. SUA au avut o creştere de trei ori a PIB-ului 
începând din 1960, dar fericirea a rămas pe loc. Alte state au atins un nivel mai mare de fericire 
la un venit pe cap de locuitor mai mic”, spune Sachs. 

Satisfacţia faţă de viaţă  

S-ar putea ca nu bunăstarea materială, sistemul de asigurări sociale sau gradul de libertate/ 
corupţie să fie variabilele corecte în a măsura fericirea a unei naţiuni . Ci modul în care oamenii 
înţeleg fericirea/ starea de bine şi mai ales cum se raportează la diferite aspecte pe care Sonja 
Lyubomirsky, profesor de psihologie în cadrul University of California, le numelte “mituri ale 
fericirii” (acele credinţe despre fericire împărtăşite de majoritatea oamenilor, cum ar fi anumite 
realizări - căsătoria, copiii, slujbele, bogăţia). Iar în modul în care îşi construiesc percepţia 
despre fericire, un rol important îl are mentalitatea colectivă.  



 

 

În acest sens converg datele studiului Gallup Positive Experience Index, care a vizat 150.000 
de persoane din întreaga lume, şi în care primele 10 poziţii din top sunt ocupate de Panama, 
Paraguay, El Salvador – 85, Venezuela – 84, Trinidad Tobago, Thailanda- 83, Guatemala, 
Filipine – 82, Ecuador, Costa Rica – 81. Rezultatul pare surprinzător, dar fiind faptul că multe 
dintre aceste ţări „o duc rău” dacă privim lucrurile din perspectiva metodelor tradiţionale de a 
măsura bunăstarea. Guatemala, de exemolu, suferă efectele unui război civil care a durat 
decenii şi ale crimei organizate ce face din ea una dintre ţările cu cele mai multe omucideri de 
pe glob. Cu toate acestea, indicele satisfacţiei faţă de viaţă şi faţă de emoţiile pozitive, o 
plasează pe locul 7, cu mult deasupra ţărilor bogate şi sigure, cum ar fi Elveţia, Suedia, 
Finlanda, Japonia. Explicaţia rezidă în mentalitatea populaţiei, care se bucură de frumuseţea 
naturii, este prietenoasă şi zâmbeşte tot timpul. Chiar dacă problemele cu care se confruntă 
sunt mari. Canada, Columia, Malaezia, Olanda, Irlanda au un scor de 80, Danemarca, Kuweit, 
Oman, Indonezia, Honduras, Noua Zeelandă – 79; Marea Britanie, Emiratele Arabe Unite, Mali 
– 77, SUA, Elveţia, Suedia – 76, Qatar, Germania, Franţa, Finlanda – 74, Japonia – 72; 
România – 58, Bulgaria – 57.  ,   



 

 

Cei care au raportat cel mai mic nivel al emoţiilor pozitive (doar 46%) sunt locuitorii din 
Singapore, oraşul-stat bogat şi bine organizat, considerat printre cele mai dezvoltate state ale 
lumii. Dar nu e un caz singular: şi alte state dezvoltate s-au situat surprinzător de jos în 
clasament, arătând că naţiunile prospere pot fi, în acelaşi timp, nefericite. Germania şi Franţa 
au ieşit la egalitate cu Somaliland - una dintre cele mai sărace regiuni africane.  

Pe de altă parte, există state, precum Armenia, Georgia şi  Lituania, unde viziunea pesimistă 
asupra vieţii este parte a mentalităţii naţionale şi are legătură cu evenimente istorico-politice 
vechi şi cu un anumit tip de educaţie.  



 

 

Este un paradox care poate avea implicaţii serioase in strategiile de dezvoltare ale ţărilor, care 
ar trebui să ia în considerare, pe lângă venitul pe cap de locuitor, speranţa de viaţă, nivelul de 
educaţie, starea de sănătate a populaţiei etc, şi satisfacţia oamenilor faţă de viaţa pe care o 
duc. Indiferent de cause şi mod de cuantificare, un lucru este cert: starea de fericire are efecte 
majore asupra sănătăţii.  Un studiu al Universităţii Ben-Gurion din Negev (Israel) arată că 
femeile fericite sunt mai puţin expuse bolilor - au cu 25% mai puţine şanse să se îmbolnăvească 
de cancer la sân.. Prin comparaţi, femeile care au trecut prin evenimente traumatizante prezintă 
un risc al apariţiei cancerului cu 62% mai ridicat decât cele care au fost ferite de episoade 
neplăcute.  

 

Vârsta fericirii 

O echipă de cercetători germano-americani susţine că oamenii se simt cei mai multumiţi de 
viaţă în jurul vârstei de 74 de ani. Explicaţia stă în faptul că au mai puţine resposabilităţi şi mai 
mult timp pe care să-l dedice propriei persoane. Nivelul de fericire descreşte începând din 



 

adolescenă şi până la aproximativ 40 de ani; apoi începe să crească în mod constant, atingând 
un maxim la 74 de ani.  

 

Bhutan – “sursa” măsurării fericirii  

Poate părea incredibil, dar ideea creării unui Indice al Fericirii Naţionale, care să măsoare 
calitatea vieţii în fiecare ţară de pe glob, aparţine statului Bhutan. În 2011, în cadrul ONU; 
ambasadorul Bhutanului a propus să se ia ca exemplu modelul adoptat în ţara sa al "Fericirii 
Naţionale Brute", care presupune măsurarea calităţii vieţii în echilibrarea dintre material şi 
spiritual. Conceptul de indice al fericirii a apărut în Bhutan nu chiar din întâmplare. Într-o zi, 
răspunzând la o întrebare a unor experţi străini referitor la dezvoltarea economică a regatului, 
regele Bhutanului a apus că PIB-ul nu reflectă situaţia reală a poporului său, ţara sa fiind mai 
preocupată de nivelul de fericire al populaţiei. Astfel, circa 19% din populaţia Bhutanului trăieşte 
sub pragul sărăciei, economia ţării – care se bazează pe agricultură, industrie forestieră, turism 
şi vânzarea de energie electrică către India – este nesemnificativă la nivel mondial, dar, cu toate 
acestea, majoritatea oamenilor se declară fericiţi – 96% spun că sunt fericiţi sau foarte fericiţi.  

Statele cu cel mai mare PIB / cap de locuitor 

Qatar – 145.894 dolari; Luxemburg – 90.322 dolari; Singapore – 78.761 dolari; Brunei – 73.823 
dolari; Kuweit – 70.785 dolari; Norvegia – 64.363 dolari; Emiratele Arabe Unite – 63.180 dolari; 
Elveţia – 53.976 dolari; SUA – 53.000 dolari; Hong Kong – 52.984 dolari 

Speranţa de viaţă în UE  



 

Italia – 83 de ani, Luxemburg, Spania, Franţa, Suedia, Cipru – 82 de ani, Austria, Finlanda, 
Germania, Grecia, Irlanda, Malta, Olanda, Portugalia, Marea Britanie – 81 de ani, Belgia, 
Danemarca, Slovenia – 80 de ani, Croaţia, Cehia – 78 de ani, Estonia, Polonia – 77 de ani, 
Slovacia – 76 de ani, Ungaria – 75 de ani, Letonia, Lituania, Bulgaria, România – 74 de ani. Cel 
mai mult în UE trăiesc femeile din Cipru, Finlanda, Luxemburg, Portugalia, și Suedia, cu o 
speranță de viață de 84 de ani, și cele din Franța, Italia și Spania care ajung, în medie, la vârsta 
de 85 de ani. 

 


