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Analiza lui Mihai Dumitru (2014), „PercepŃia inegalităŃilor economice”, reprezintă
un demers important pentru înŃelegerea caracterului sui-generis al inegalităŃilor
economice din România, care fac ca societatea românească actuală să fie din ce în
ce mai polarizată.
Încercând să înŃeleagă mecanismele de stratificare socială, autorul preia
conceptul de şanse de viaŃă de la Weber (1922), considerând că „şansele oamenilor
de a trăi mai bine” depind atât de caracteristicile individuale, cât şi de structura
socială. Autorul face presupoziŃia că o distribuŃie normală a veniturilor ar fi
posibilă în condiŃii ideale numai dacă şansele de viaŃă ar fi egale, iar capacităŃile
individuale şi eficacitatea în competiŃie pe piaŃa muncii ar fi singurele criterii de
distribuŃie a veniturilor. Caracteristicile individuale menŃionate de autor, precum:
cunoştinŃe, aptitudini, atitudini, starea sănătăŃii, opŃiuni şi motivaŃie, resurse
financiare, educaŃionale, sociale, reprezentări adecvate ale jocului social sunt însă
în strânsă legătură cu structura socială a societăŃii. Pentru aproape fiecare dintre
caracteristicile enumerate mai sus putem găsi determinanŃi ce Ńin de structura
socială care le influenŃează sau chiar le determină. Prin urmare, problema este ceva
mai complexă, fiind imposibil să discutăm despre abilităŃi individuale înnăscute şi
fiind dificil de argumentat că, într-o societate stratificată, ele sunt produsul exclusiv
al meritului individual.
Mediul social şi resursele familiale determină în mare măsură reuşita în viaŃă
a indivizilor, iar ideile despre multitudinea de oportunităŃi din societăŃile capitalistdezvoltate pe care le poŃi accesa prin multă muncă, dedicare şi „atitudinea corectă”
reprezintă mai degrabă un mit (McNamee şi Miller, 2009). Potrivit autorilor,
meritul individual are efecte importante asupra diferitelor rezultate în viaŃă e un
mit, pentru că e demonstrat că moştenirea are un efect mai puternic, iar aceasta este
o formă de a primi ceva gratis, prin urmare funcŃionează pe baza unui mecanism
nemeritocratic (McNamee şi Miller, 2009: 55–60). Pe lângă moştenire, se mai
adaugă şi legătura puternică între ocupaŃia părinŃilor şi ocupaŃia propriilor copii,
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care este mediată prin educaŃie. Pentru a înŃelege complexitatea problemei inegalităŃilor
economice trebuie subliniat faptul că cele mai multe studii sugerează importanŃa
infinit mai mare a factorilor sociali comparativ cu cei individuali asupra reuşitei în
viaŃă, indiferent dacă este definită prin succes şcolar, ocupaŃia dobândită, veniturile
obŃinute sau statutul social.
Încă din anii ’70, Bowles şi Gintis (1976) propuneau o teorie a reproducerii
economice, considerând că şcolile reproduc în mod direct inegalităŃile economice şi că
tinerii sunt socializaŃi astfel încât să devină capitalişti sau muncitori. Autorii foloseau
termenul de principiu al corespondenŃei (există o corespondenŃă între relaŃiile
structurale de producŃie în capitalism şi cele din sistemul de învăŃământ), argumentând
că instituŃiile educaŃionale reproduc inegalităŃile economice şi sociale încorporate în
economia capitalistă. Această teorie a fost criticată pentru că reprezintă o viziune
statică a clasei muncitoare care apare ca o victimă pasivă a mecanismelor de sortare
ale şcolii (Davies, 1995: 1450). Discutând despre procesul de reproducere, Bourdieu
şi Passeron (1977) argumentau că diverse forme de capital cultural reprezintă o formă
de cunoaştere care se transmite de la o generaŃie la alta prin intermediul şcolilor şi
familiilor. Plecând de la acest concept, autorii descriu procesul reproducerii culturale,
urmărind formele distincte de capital cultural pe care fiecare grup social le dobândeşte.
Capitalul pe care îl posedă elitele culturale ajută pe copiii acestora să beneficieze de
cele mai prestigioase şcoli şi, ulterior, ocupaŃii. Lucrurile nu s-au schimbat foarte mult
în societăŃile capitaliste (Weis, 2010; Boliver, 2010; Rubin, 2012), iar în cazul
României schimbările structurale determinate de trecerea la sistemul economic
capitalist fac ca inegalităŃile economice să se adâncească (Miroiu, 1998; Hatos, 2006;
Zamfir, 2012). Fiind vorba despre un proces complex, Weis (2010: 414–423)
argumentează că reproducerea structurii sociale are loc atât prin modalitatea în care
este construit curriculumul oficial, cât şi prin modalitatea în care capitalul părinŃilor e
conectat cu şcolile şi prin formarea identităŃilor tinerilor care se construiesc în
interiorul instituŃiilor de învăŃământ.
Această perspectivă oferă un punct de vedere relevant cu privire la faptul că
inegalităŃile economice reprezintă o problemă structurală extrem de complexă.
Există o legătura cauzală între educaŃie şi inegalităŃile economice şi sociale, prin
faptul că un nivel ridicat de educaŃie creşte probabilitatea obŃinerii unor venituri
ridicate. Există însă şi o legătură importantă şi între mediul familial de origine şi
rezultatele educaŃionale (inclusiv abilităŃi individuale) obŃinute, prin urmare
accentul trebuie pus pe faptul că background-ul social şi familial influenŃează
şansele de viaŃă ale indivizilor.
PercepŃia privind inegalităŃile economice din societate reprezintă, de asemenea,
un subiect important care necesită câteva clarificări. Teza conform căreia „dacă nu
ar fi percepute inegalităŃile economice nu ar exista şi nu ar avea niciun efect asupra
comportamentului şi relaŃiilor sociale” este simplistă. Comparativ cu distribuŃia
reală a veniturilor, bazată pe statistici, percepŃia indivizilor privind distribuŃia
în societate este de multe ori diferită (Niehues, 2014: 7–11). Există dovezi empirice
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care arată că percepŃiile subiective privind inegalitatea veniturilor sunt eronate şi că
indivizii tind să se considere relativ mai bogaŃi decât sunt în realitate (Engelhardt şi
Wagener, 2014: 2). De asemenea, Niehues (2014) demonstrează că nu există o
corelaŃie semnificativă statistic între inegalitatea veniturilor şi percepŃia privind
inegalitatea veniturilor. Acest lucru nu înseamnă însă că inegalităŃile reale nu au un
efect asupra indivizilor sau asupra comportamentelor lor, numai că în unele situaŃii,
percepŃia asupra inegalităŃilor poate să conteze uneori mai mult decât inegalităŃile
obiective, fiind chiar variabile explicative puternice pentru politici sociale (Engelhardt
şi Wagener, 2014). Niehues (2014) argumentează că o nouă măsurătoare a inegalităŃii
percepute (coeficientul Gini subiectiv) are un efect semnificativ asupra preferinŃelor
de redistribuŃie a resurselor. Niehues (2014: 17) dă exemplul Ńărilor din Europa de
Est, mai exact Slovenia şi Ungaria, unde inegalitatea veniturilor este mică, dar
unde populaŃia percepe că societăŃile sunt inegalitare şi declară că sunt în favoarea
redistribuŃiei.
Articolul lui Mihai Dumitru (2014) reprezintă un demers important în analiza
percepŃiei privind inegalităŃile economice. Viitoare direcŃii de cercetare trebuie însă
să includă efectul acestor percepŃii asupra gradului de acceptare sau respingere de
către societate a anumitor politici publice care sunt în legătură directă cu gradul
real de inegalitate. Nu în ultimul rând, înŃelegerea mecanismelor prin care
societatea post-socialistă românească a ajuns şi continuă să fie polarizată din punct
de vedere economic şi social rămâne esenŃială pentru stabilirea politicilor care pot
asigura prosperitate măcar unei părŃi semnificative a populaŃiei.
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