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INTRODUCERE
Ce este un stil de viaţă? Cum putem spune că persoana A are stilul de viaţă X,
iar persoana B are stilul de viaţă Y? Ce stiluri de viaţă au românii astăzi? Care sunt
factorii care îi determină pe aceştia să opteze pentru stilul de viaţă respectiv? De fapt,
putem spune că românii optează pentru un stil de viaţă sau, datorită condiţiilor
socioeconomice generale trăiesc din inerţie într-un anumit mod? Ce impact au stilurile
de viaţă asupra satisfacţiei cu viaţa atunci când controlăm pentru resursele pe care
aceştia le deţin, valorile la care aderă şi modul în care îşi definesc situaţia? Acestea sunt
principalele întrebări la care încerc să ofer un răspuns în această lucrare.

1. DE LA DISTINCŢII MATERIALE LA STILIZAREA VIEŢII
Între indivizi există distincţii materiale, valorice, atitudinale şi comportamentale
Fiecare dintre noi trăieşte într-un spaţiu social. Împărtăşind condiţii naturale,
politice, economice şi sociale comune este firesc să ne asemănăm din multe puncte de
vedere cu ceilalţi. Totuşi apar distincţii materiale, valorice, atitudinale şi
comportamentale. Adică unii au resurse materiale mai multe iar alţii mai puţine, unii
sunt conservatori iar alţii modernişti, unii consideră că statul ar trebui să se preocupe
mai atent de bunăstarea lor iar alţii au un spirit mai individualist şi antreprenorial
apreciind că „fiecare îşi decide soarta”, unii îşi ocupă timpul de după programul
obligatoriu de muncă relaxându-se în faţa televizorului pe când alţii preferă să şi-l
petreacă interacţionând cu rudele şi prietenii sau citind cărţi.
Structura socială are două axe: verticală (distincţii materiale) şi orizontală (distincţii
valorice, atitudinale şi comportamentale)
Diferenţele dintre indivizi au fost de-a lungul timpului analizate, în special, în
termeni materiali. În funcţie de resursele economice deţinute (venit, bunuri de
folosinţă îndelungată – autoturism, televizor, PC, maşină de spălat, aparat de aer
condiţionat ş.a.m.d., proprietăţi etc.) se spune că o persoană aparţine unei strat social
sau altuia. În funcţie de ocupaţie indivizii sunt clasificaţi în clase sociale: clasa
muncitoare, clasa de servicii, clasa superioară, ţărănime etc. De-a lungul timpului, pe
măsură ce rolul educaţiei formale în mobilitatea socială a crescut, s-a observat că
9
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veniturile dintr-un anumit moment nu sunt suficiente pentru a explica cum cineva
poate avansa sau coborî pe scara ierarhică a societăţii. Astfel, este folosită
complementar educaţia ca sursă a diferenţierii deoarece pune bazele flexibilităţii
ocupaţionale pe care o persoană o prezintă într-un grad mai ridicat sau mai scăzut.
În ultimele decenii inovaţiile tehnologice şi progresele ştiinţifice au făcut posibile
creşterea bunăstării sociale. De asemenea, globalizarea a facilitat importurile şi
exporturile culturale devenind cunoscute şi dorite modele diferite de consum.
Dezvoltarea mijloacelor de transport şi comunicare moderne a crescut mobilitatea
indivizilor. Pe acest fond, cel puţin în ţările dezvoltate, s-a conturat un proces de
individualizare.
Individualizarea contestă ideea că indivizii se disting în primul rând după criterii
materiale. În paradigma clasică a mobilităţii sociale se presupunea că un copil va
reproduce, cu o probabilitate ridicată, traiectoria socială a părinţilor. În paradigma
individualizării se presupune că o persoană are o poziţie socială care nu îi este prescrisă
ci dobândită, în principal, datorită preferinţelor şi eforturilor personale de gestionare a
realităţii sociale. Altfel spus, individul nu mai este supus structurilor. Să luăm un
exemplu ipotetic pentru a înţelege mai uşor: un individ se naşte într-o familie de
muncitori calificaţi, mama fiind confecţioneră iar tatăl mecanic de utilaje industriale.
Conform teoriilor clasice ale structurii/mobilităţii sociale acesta are o probabilitate
ridicată de a absolvi o şcoală profesională (cel mult un liceu) şi de a se angaja într-un
post de producţie sau de servicii tip funcţionar public sau comerciant. Curentul
teoretic al individualizării propune următoarea alternativă: acel copil, pe măsură ce
trece de la un stadiu al vieţii la altul, trece prin tot felul de experienţe de viaţă prin care
acumulează cunoştinţe practice şi o înţelegere de ansamblu a vieţii. Confruntat cu
diferite oportunităţi/constrângeri acesta trebuie să le gestioneze cu resursele deţinute.
Mai mult sau mai puţin raţional, va ajunge la ceea ce i se pare a fi cea mai bună cale de
a acţiona. Astfel, poate fi mai eficient decât părinţii săi în acumularea de noi resurse:
financiare, know-how, relaţionale etc. Datorită globalizării şi inovaţiilor tehnologice,
acel copil are acces la mult mai multe surse de informare decât părinţii săi, la mai multe
oportunităţi de relaţionare, de petrecere a timpului liber, de educare etc. Astfel el poate
deveni mai critic cu propria viaţă, îşi poate dori să trăiască altfel şi să îşi valorifice mai
bine resursele decât părinţii săi. Îşi contruieşte un stil de viaţă care nu mai este
dependent exclusiv de condiţiile existente în momentul naşterii şi socializării sale
primare.
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Viaţa se stilizează
Instituţiile moderne creează contextul stilizării vieţii. Utilizez termenul
„instituţii” în sens sociologic: nu mă refer doar la instituţii publice gen Primărie,
Guvern, Poliţie etc. Instituţiile sunt, aici, norme sociale, politici guvernamentale,
regulamente de ordine interioară din organizaţii etc. De exemplu, politicile de resurse
umane le permit celor care lucrează în anumite organizaţii (corporaţii, universităţi etc.)
să îşi îngheţe activitatea profesională pentru un an de zile (an sabatic) astfel încât
persoana să se poată ocupa de proiectele personale.
Valorile postmaterialiste par a deveni tot mai răspândite odată cu generalizarea
bunăstării economice şi a schimbului demografic între generaţiile socializate în
contexte diferite. Cei care trăiesc în societăţi dezvoltate în care nivelul de trai este
ridicat iau ca un dat faptul că nu vor trăi în sărăcie; nevoile primare (locuinţă, hrană,
securitate) sunt satisfăcute uşor pentru că există un sistem educaţional care îi
pregăteşte adecvat pentru piaţa muncii, există politici ale ocupării coerente care reduc
şansele de a deveni şomer, există politici economice eficiente care asigură
sustenabilitatea sistemului socioeconomic, există stabilitate politică etc. În acest
context ei devin conştienţi că pot dedica o parte (importantă) din resurse (materiale, de
timp, fizice etc.) satisfacerii unor nevoi superioare cum ar fi dezvoltarea personală,
turismului, hobbiurilor etc. Ajung astfel în prim plan valori precum frumosul,
libertarea de expresie etc. Pe măsură ce tot mai mulţi indivizi se implică în astfel de
preocupări care completează elementele indispensabile ale vieţii (ocupaţia, treburile
gospodăreşti etc.) se nasc noi culturi şi moduri de a trăi.
Indivizii sunt tot mai preocupaţi să dea un sens vieţii lor. Serviciul se transformă
în carieră: sunt tot mai puţini cei care cred că vor lucra toată viaţa în aceeaşi organizaţie
sau, şi mai mult, în acelaşi domeniu. Locuinţa nu mai este doar funcţională ci şi
estetică: aceasta are un stil minimalist, mediteranean, romantic, eclectic etc. Nu mai
mergem în vacanţe la mare sau la munte pur şi simplu: facem clubbing, shopping,
cuceriri.
De ce stiluri de viaţă?
În orice societate există o anumită ierarhie a indivizilor determinată folosind
variabile precum educaţia formală, ocupaţia, venitul etc. Fiecare ne regăsim, din acest
punct de vedere, pe un strat mai de sus sau mai de jos al societăţii. Acum câteva zeci,
sute de ani, acest mod de împărţire era unic. Astăzi, este destul de greu să presupunem
că există doar acest tip de împărţire socială. De ce? Să presupunem că mergem într-o
11
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librărie. Inevitabil, unul dintre rafturi este dedicat lucrărilor de dezvoltare personală.
Titluri de genul „Cum să reuşeşti...?”, „Cele 7 secrete ale succesului”, „Cum să câştigi
bani fără probleme” sunt frecvente. Deşi sunt lucrări de popularizare toate transmit
aceeaşi idee: dacă îţi doreşti cu adevărat să obţii ce îţi doreşti de la viaţă vei reuşi. Totul
este accesibil oricui (care are cel puţin acces la aceste resurse inspiraţionale). Informaţia
circulă cu o viteză uimitoare dintr-un capăt în altul al planetei. Putem privi ştirile zilei
pe CNN sau pe PRO TV. Modelele de viaţă occidentale sunt la vedere. Migraţia este
un fenomen real. Sunt cunoscute practicile imigranţilor români care întorşi în ţară au
transformat localităţile de baştină cel puţin arhitectural. Imitaţia culturală este un fapt.
Aşadar, modul în care trăim (gândim şi acţionăm) este dependent de mai multe
tipuri de resurse decât cele materiale: capitalul cultural, de exemplu, are un rol
covârşitor în evoluţia copiilor. Simplul fapt că părinţii citesc beletristică îl poate stimula
pe copil să practice acelaşi comportament. Inevital, prin această practică acumulează
cunoştinţe, îşi modelează sistemul de valori. Stilul de viaţă este axa orizontală a
structurii sociale. Cunoscându-le şi intersectându-le cu axa verticală (clasele sociale,
straturile sociale sau alte clasificări) putem diagnostica starea societăţii şi direcţia spre
care se îndreaptă. De exemplu, una dintre asumpţiile implicite ale acestei lucrări este că
stilurile de viaţă se distribuie pe o axă a complexităţii. Unii indivizi, probabil cei cu cele
mai puţine resurse, vor avea o viaţă de zi cu zi caracterizată de monotonie,
repetitivitate şi standardizare. Serviciu, treburi în gospodărie, privit la televizor.
Cei de la cealaltă extremă, cu resurse multe, vor avea o viaţă de zi cu zi diversă,
spontană, plină de căutări. Pentru aceştia nucleul vieţii este informarea şi
experimentarea. Totuşi, mă aştept să existe şi inconsistenţe: consumul unor produse şi
servicii costisitoare în lipsa resurselor materiale care l-ar recomanda; alegerea unei vieţi
mai simple, mai aproape de natură deşi resursele materiale le permit indivizilor să
consume orice îşi doresc etc.

2. PREZENTAREA LUCRĂRII
Structura lucrării
Lucrarea este structurată pe mai multe părţi şi capitole.
Prima parte este dedicată teoriilor stilurilor de viaţă. Ating teme precum: definiţii
date de-a lungul timpului conceptului, modalităţi de identificare a stilurilor de viaţă,
distincţii conceptuale între acesta şi alţi termeni de multe ori echivalaţi incorect.
Pentru a clarifica noţiunile, deseori abstracte, prezentate în CAPITOLUL 2 şi
CAPITOLUL 3, închei această primă parte cu descrierea stării societăţii româneşti a
12
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anilor 2000, prezentând în acelaşi timp o serie de date rezultate din diverse studii care
ating tematica de faţă.
Partea a doua este dedicată identificării acelor factori care influenţează stilul de
viaţă al unei persoane. Astfel, voi discuta despre stadiul din ciclul de viaţă, clase
sociale, straturi sociale, tipul localităţii, noile spaţii comerciale, paradigma mobilităţii,
schimbarea sistemelor de valori etc.
Stilurile de viaţă pot influenţa calitatea vieţii? Acesta este genul de întrebări la
care caută răspuns partea a treia a lucrării.
Închei cu concluzii şi o discuţie teoretică şi metodologică.
Stilul de viaţă: variabilă explicată şi explicativă
Deşi atât de utilizat, este interesant că stilul de viaţă nu a fost inclus într-o
analiză complexă în care îndeplineşte un rol dublu: variabilă prezisă dar şi factor care
influenţează fenomenele cu care este atât de des pus în relaţie.
În Figura 1 este prezentat modelul teoretic al acestei lucrări.
FIGURA 1 STILUL DE VIAŢĂ: VARIABILĂ EXPLICATĂ ŞI EXPLICATIVĂ
Resursele
individului

Condiţii
sociale

Valori

Calitatea
percepută a
vieţii
Modele
comportamentale
(stiluri de viaţă)

Definirea
situaţiei

Proiecte de viaţă
Mass media
şi advertising

Preferinţe

Condiţiile sociale sunt înţelese în sens larg: situaţie politică, funcţionalitatea
economiei, relaţii sociale etc. Putem privi bidimensional acest concept: oportunităţi şi
constrângeri. Ele sunt cadrul în care se constituie sistemul de valori pe care indivizii îl
interiorizează şi adaptează funcţie de stadiul din ciclul de viaţă, capitalurile pe care le
deţin etc. Fiecare persoană este poziţionată într-un spaţiu al resurselor, de la cele
„elementare” (demografice), trecând prin cele economice şi sociale, ajungând la cele
culturale. Relaţia dintre acestea nu este neapărat liniară, determinările fiind multiple.
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Cert este că o persoană aflată în prima parte a vieţii are alte preocupări faţă de una care
şi-a întemeiat o familie şi are deja copii sau faţă de una care şi-a încheiat perioada de
activitate profesională. De asemenea, educaţia joacă un rol fundamental în modelarea
aspiraţiilor, identificarea şi gestionarea oportunităţilor. Scanând realitatea socială putem
observa şi inconsistenţe precum preferinţa pentru un mod de a trăi simplu (downsize
lifestyle) deşi resursele deţinute „solicită” preferinţa pentru consum a cărui utilitate nu
este neapărat cea primară. Tocmai „preferinţa” este conceptul cheie.
Un rol aparte în modelarea vieţii unei persoane îl are mass media şi, în societatea
modernistă, publicitatea sau, mai larg spus, procesul de advertising. Mass media îşi
construiesc agenda în funcţie de realităţile zilei dar le şi modelează pentru a câştiga
puncte de rating. Advertisingul întăreşte sau creează imagini care devin modele
adoptate într-o anumită măsură de populaţie.
Proiectele de viaţă sunt elaborate ţinând cont de toate variabilele menţionate
anterior. La fel, o persoană poate aprecia că are o calitate a vieţii mai ridicată sau mai
scăzută. Însă, oamenii îşi constituie şi o imagine generală despre situaţia proprie: dacă
sunt optimişti (cred că le este bine şi le va fi cel puţin la fel de bine în viitor) atunci este
mai probabil să privească mai departe de ziua de mâine şi să fie proactivi decât dacă
sunt pesimişti (cred că le este rău şi le va fi cel puţin la fel de rău în viitor). Calitatea
percepută a vieţii în această lucrare este definită în termenii satisfacţiei cu viaţa.
Date şi metodă
Modelul teoretic va fi testat utilizând datele culese în octombrie 2006 în cadrul
programului Barometrul de Opinie Publică al fundaţiei SOROS (de aici încolo desemnat
prin prescurtarea BOP). Principala dificultate cu care m-am confruntat a fost
identificarea acelui set de date care să ofere informaţii cât mai complete despre
conceptele şi relaţiile teoretizate. Din păcate informaţiile create special pentru
identificarea stilurilor de viaţă sunt puţine dacă nu inexistente la nivel public.
Majoritatea studiilor care măsoară explicit conceptul sunt elaborate în mediul privat şi
adesea se referă la segmente demografice specifice în funcţie de cerinţele studiului.
În cercetarea BOP octombrie 2006 există un set destul de consistent de indicatori care
permit, până la un punct, analize aprofundate ale stilurilor de viaţă ale românilor şi
testarea modelului enunţat. Un alt motiv al selectării acestei baze de date îl constituie
numărul relativ mare de cazuri (aproape 2000 respondenţi) atât de necesar pentru a
surprinde variaţiile şi covariaţiile.
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Stiluri de viaţă în România postcomunistă
Ce modele comportamentale adoptăm şi de ce
Pentru identificarea stilurilor de viaţă utilizez analiza cluster de clase latente
(latent class cluster analysis). Aceasta este o alternativă mai robustă pentru analiza cluster
clasică deoarece foloseşte principiul modelării în identificarea rezultatelor. Selecţia
numărului de clustere şi interpretarea apartenenţei la acestea se face folosind indici
statistici robuşti, seturi de ecuaţii de regresii logistice şi, nu în ultimul rând,
probabilităţi. Adoptarea unui stil de viaţă este explicată cu ajutorul regresiei
multinomiale, iar satisfacţia cu viaţa cu ajutorul regresiei logistice binare.
Rezultate
Am identificat şase stiluri de viaţă pe care le-am denumit astfel: supravieţuitori în
afara comunităţii, captivi în spaţiul de status, câştigătorii tranziţiei, (viitori) antreprenori
individualişti, experimentatori raţionalişti cu orientare socială, atemporali. Opţiunea
pentru acest număr este justificată şi de utilizarea variabilei în analize multivariate
motiv pentru care aveam nevoie de un număr rezonabil de cazuri pe fiecare segment.
Cu un set de indicatori extins şi un eşantion mai consistent numeric putem discrimina
mai fin între modelele comportamentale. Cele şase clustere sunt suficiente pentru a
observa dacă relaţiile teoretice din model au un fundament în realitate.
Acestea pot fi imaginate într-un spaţiu multidimensional: sunt modele
comportamentale, pe de o parte, în funcţie de gradul lor de diversitate şi orientare
către microspaţiul gospodăriei sau comunitate/societate, iar pe de altă parte, în funcţie
de resursele existente şi care pot fi accesate. Între aceste determinări apar ca variabile
de intermediere valorile şi preferinţele. Datele avute la dispoziţie limitează
interpretările. Dacă ar fi putut fi incluse în analiză şi elemente ale consumului cultural,
bugete efective de timp, seturi de preferinţe, detalii despre viaţa profesională etc.
imaginea ar fi fost mult mai completă. Stilurile de viaţă seamănă cu strategiile de
gestionare a realităţii sociale. Variabilele demografice, precum vârsta sau tipul de
localitate de rezidenţă, au un rol clar de diferenţiere între opţiunile pentru diferite
comportamente. De exemplu, captivii în spaţiul de status sunt tineri dezavantajaţi de
sistemul social: născuţi în gospodării numeroase, locuind în sate periferice, cu educaţie
puţină şi probabil fără loc de muncă, nu reuşesc să îşi schimbe condiţia socială.
Capacitatea de a identifica oportunităţile, deschiderea către moduri noi de a face
lucrurile, par un deziderat. La celălalt pol sunt experimentatorii raţionalişti cu orientare
socială. Denumirea stilului conţine cele trei elemente definitorii pentru aceste
persoane: a) sunt educaţi, critici cu mediul social şi selectivi, înţelegând care sunt
practicile sustenabile pentru un trai decent; b) nu le este teamă să încerce alternative şi
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modele noi de viaţă; c) au o probabilitate ridicată de a participa civic. Aceştia au fost,
în general, categoria de referinţă în interpretarea analizelor statistice.
Analiza cluster de clase latente indică şi ponderea fiecărui stil de viaţă: 22%,
22%, 16%, 15%, 15% şi 10%. Acestea trebuie interpretate mai degrabă ca ordin de
mărime nu ca valoare absolută. De exemplu, este interesant pentru domeniului
politicilor, că aproximativ 50% se informează din surse puţine, au educaţie redusă, nu
sunt preocupaţi la modul proactiv despre problemele localităţii etc. De asemenea, este
de văzut ce tipare valorice şi comportamentale apar în generaţiile noi care au acces la
educaţie, absolvă forme superioare de învăţământ dar nu găsesc locuri de muncă
adecvate cunoştinţelor acumulate. Aparent, când sistemul este ineficient având reguli
neclare şi des modificate, se conturează tendinţa de a îl eluda. În condiţiile în care
bunăstarea este plafonată în general destul de jos, pare destul de greu de aşteptat să se
contureze un sentiment al solidarităţii sociale. În fine, experimentatorii raţionalişti cu
orientare socială par a fi o clasă mijlocie. Iarăşi, ar trebui să vedem în ce măsură
numărul celor care se încadrează aici este suficient dacă ne gândim la clasa mijlocie ca
motor al dezvoltării sociale. Dacă includem şi segmentul câştigătorilor tranziţiei
lucrurile pot deveni mai pozitive. Trebuie avute, însă, două lucruri în vedere: a) aceştia
se apropie de finalul vieţii profesionale şi b) nu întrunesc toate trăsăturile pozitive ale
experimentatorilor.
Analiza sugerează coexistenţa determinărilor materiale şi a determinărilor
culturale. Distanţa faţă de atitudinile şi practicile cu impact pozitiv creşte şi datorită
stabilităţii unor valori tradiţionaliste, ale conservării unui status quo limitat ca
experienţe de succes. Sociologia culturii are un subiect de analiză consistent aici.
Însă, este de aşteptat ca această stabilitate să fie explicată în mare măsură de plafonul
scăzut general al bunăstării.
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