Podem mesurar el benestar? Mesures de benestar subjectiu
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L’objectiu de la conferència del dia 4 de novembre és discutir la rellevància, la utilitat i els
límits de les mesures subjectives del benestar. Actualment, hi ha suficient evidència empírica
que demostra que les persones poden i volen donar una resposta vàlida quan se’ls pregunta
sobre el seu benestar i sobre el seu grau de satisfacció amb la seva vida, amb la seva situació
laboral o financera, etc. En els últims anys, els economistes han començat a fer servir aquestes
mesures de benestar per donar respostes a preguntes rellevants i interessants, tant des d’un punt
de vista acadèmic com des del polític. Per exemple, l’ús d’aquestes mesures ha permès ampliar
el nostre coneixement sobre les preferències dels individus en temes tan diversos com ara els
diners, l’atur, la desigualtat, les característiques del lloc de treball, la salut o la importància dels
grups de referència. Amb aquesta informació s’han desenvolupat mètodes d’avaluació coherents
amb les preferències dels individus, s’han reexaminat supòsits sobre el comportament dels
individus i s’han estudiat temes de pobresa i desigualtat des d’una perspectiva subjectiva.
Aquesta línia d’investigació ha posat en relleu la utilitat política i la rellevància social de
mesurar i comprar el benestar dels individus d’una societat.

Breu currículum
Ada Ferrer-i-Carbonell és científica titular a l’Institut d’Anàlisis Econòmica (IAE-CSIC) a
Bellaterra (Barcelona). La seva àrea principal d’investigació es l’anàlisi del benestar a través de
l’ús de les mesures subjectives amb aplicacions en temes de salut, desigualtat i economia
pública. És llicenciada en economia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1994), doctora
per la Universitat d’Amsterdam (2003) amb una tesi sobre l’anàlisi quantitativa del benestar i
doctora pel Rensselaer Polytechnic Institute de Nova York amb una tesi sobre temes
d’economia ambiental. Fou ICREA Researcher a l’IAE (CSIC) i ha tingut diverses posicions
postdoctorals a la Universitat d’Amsterdam. També és IZA i MOVE Fellow, i és membre de la
Barcelona Graduate School of Economics.

