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ЕКОНОМСКИРАСТИ
СУБЈЕКТИВНОБЛАГОСТАЊЕ
УРАЗВИЈЕНИМЗЕМЉАМА

Сажетак: У ра ду је раз ма тра на исти ни тост Ис тер ли но вог па ра
док са, о ду го роч ној не по ве за но сти еко ном ског ра ста и су бјек тив
ног бла го ста ња по пу ла ци ја. Ана ли зом је об у хва ће но 14 ре ла тив но 
раз ви је них европ ских зе ма ља, у пе ри о ду из ме ђу 2002. и 2012. го ди
не. По да ци, ко ји по ти чу из Eu ro pean So cial Sur veyа, иду у при лог 
исти ни то сти па ра док са, од но сно ука зу ју на не по сто ја ње ко ре ла
ци је из ме ђу еко ном ског ра ста и про ме на про сеч ног су бјек тив ног 
бла го ста ња по пу ла ци ја. Об ја шње ње ре зул та та се мо же тра жи
ти у хи по те зи ре ла тив ног до хот ка, опа да ју ћој мар ги нал ној ко
ри сно сти БДПа, прин ци пу хе до ни стич ке адап та ци је и теорији 
нивоа аспирација. Ре зул та ти, из ме ђу оста лог, иду у при лог ути
ли та ри стич кој иде ји о пре ме шта њу при мар ног ци ља по ли ти ка 
раз ви је них дру шта ва – са еко ном ског ра ста ка по ве ћа њу су бјек
тив ног бла го ста ња.

Кључнеречи: еко ном ски раст, су бјек тив но бла го ста ње, Ис тер
ли нов па ра докс

Те о риј скохи по те тич ки оквир1

Постоје два основна из во ра кри ти ке еко ном ског ра ста. Пр
ви, ко ји је од на стан ка, углав ном ра них 70их про шлог ве ка, 
до да нас остао до ми нан тан, за сни ва се на ду го роч ној нео др
жи во сти тре нут ног ни воа екс пло а та ци је при род них ре сур
са и за га ђи ва ња жи вот не сре ди не. Дру ги, на стао от при ли ке 

1 Рад је ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру на уч ноис тра жи вач ког про јек та 
ОН 179039, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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исто вре ме но, те ме љи се на те зи о не по сто ја њу по зи тив не 
ко ре ла ци је из ме ђу еко ном ског ра ста и бла го ста ња љу ди.2 Од 
90их го ди на ова вр ста кри ти ке све ви ше до би ја на зна ча ју у 
еко ном ским по ли ти ка ма, где се тра ди ци о нал но при ход сма
тра глав ним фак то ром људ ског бла го ста ња.3 Нај и стак ну ти ји 
ар гу мент у при лог ове вр сте кри ти ке је чи ње ни ца да иа ко 
су мно ге при вре де на кон Дру гог свет ског ра та оства ри ле 
огро ман еко ном ски раст, по пу ла ци је ових зе ма ља се, пре ма 
нај ве ћем бро ју ис тра жи ва ња (о ко ји ма ће би ти ре чи), у про
се ку не осе ћа ју срећ ни јим. Ме ђу тим, ме ђу фи ло зо фи ма већ 
ду го по сто ји иде ја да по ли тич ки ци ље ви (ви ше) не тре ба да 
се за сни ва ју на еко ном ском про гре су. Та ко, на ро чи то ме ђу 
ути ли та ри сти ма, још од Бен та ма (Bent ham) при сут но је за
ла га ње да глав ни фо кус др жав них по ли ти ка, за раз ли ку од 
еко ном ских ци ље ва, тре ба да бу де мак си ми за ци ја сре ће, од
но сно при јат них осе ћа ња и ужи ва ња свих при пад ни ка дру
штва.4,5 Да нас по је ди не зе мље, као што су Бу тан, почевши 

2 Ов де за слу гу пр вен стве но има ју еко но мо и сти као што су Гал брајт  
(Gal bra ith), Ски тов ски (Sci tovsky), Хирш (Hirsh) и Хирш ман 
(Hirschmann) (Bar to li ni, S. and Sar ra ci no, F. (2014) It’s not the eco nomy, 
stu pid! How so cial ca pi tal and GDP re la te to hap pi ness over ti me, NEP: 
New Eco no mics Pa pers – So cial Norms and So cial Ca pi tal, ar hiv: 1411.2138, 
p. 12).

3 Исто, стp. 12.
4 Иде ја да се са мо про це не бла го ста ња или за до вољ ства жи во том ко ри сте 

у ци љу ева лу а ци је ква ли те та дру шта ва и жи во та њи хо вих при пад ни ка, 
по ти че још од Ари сто те ла, па чак и пре ње га (An nas, J. (1993) The Mo ra
lity of Hap pi ness, Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, p. 336, пре ма: Hel li well, 
J. (2003) How’s li fe? Com bi ning in di vi dual and na ti o nal va ri a bles to ex pla in 
su bjec ti ve wellbe ing, Eco no mic Mo del ling No. 20, p. 3).

5 Још од сре ди не осам де се тих про шлог ве ка, ка да је по јам су бјек тив ног 
бла го ста ња по чео да се на ши ро ко упо тре бља ва, не по сто ји пот пу но сла
га ње од стра не ау то ра око ње го вог од ре ђе ња ни ти са став них де ло ва; ње
го ва ши ро ка упо тре ба за по че ла је у ра до ви ма нај и стак ну ти јег пси хо ло га 
из до ме на су бјек тив ног бла го ста ња, Едвар да Ди не ра (Ed ward Di e ner), 
ко ји је сам нај пре твр дио да је реч о пој му ко ји је си но ним за сре ћу (са мо 
што је ви ше на у чан и ма ње збу њу ју ћи) (Di e ner, E. and Scol lon, C. (2003) 
Su bjec ti ve Wellbe ing Is De si ra ble, but Not the Sum mum Bo num, pres. at the 
Min ne so ta In ter di sci pli nary Wor kshop on WellBe ing, p. 4; Di e ner, E. and 
Di e ner, C. (1996) Most Pe o ple are Happy, Psycho lo gi cal Sci en ce vol. 7, no. 
3, p. 181). Ње го во од ре ђе ње су бјек тив ног бла го ста ња, ко је се и да нас 
нај че шће ко ри сти, је „афек тив на и ког ни тив на евалуацијa жи во та”, при 
че му се пр ва од но си на до жи вља ва ње што ви ше по зи тив них и што ма ње 
не га тив них емо ци ја, а дру га на ви со ко за до вољ ство жи во том или по зи
тив ну укуп ну ева лу а ци ју не чи јег жи во та (Di e ner, E., Ois hi, S. and Lu cas, 
R. Su bjec ti ve wellbe ing: The sci en ce of hap pi ness and li fe sa tis fac tion, in: 
Hand bo ok of Po si ti ve Psycho logy, eds. Snyder, C. and Lo pez, S. (2002) Ox
ford: Ox ford Uni ver sity Press, p. 187194). Пре ма Вин хо ве ну (Ve en ho ven), 
нај и стак ну ти јем со ци о ло гу унутар ове обла сти, та ко ђе по сто ји раз ли
ка из ме ђу ког ни тив не и афек тив не ком по нен те, ме ђу тим, он од ре ђу је 
сре ћу (ко ју та ко ђе сма тра си но ни мом за су бјек тив но бла го ста ње, али 
и за до вољ ство жи во том) као укуп ну оце ну жи во та, ко ја про из и ла зи из 
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од 1970. године или ка сни је Ује ди ње но Кра љев ство и Ки на, 
уве ћа ње су бјек тив ног бла го ста ња сма тра ју екс пли цит ним 
ци љем јав не по ли ти ке.6 

По сма тра ју ћи кроссек ци о но зе мље раз ли чи те раз ви је но
сти, мно го пу та је до ка за на по зи тив на ко ре ла ци ја из ме ђу 
су бјек тив ног бла го ста ња и бру то дру штве ног про из во да по 
ста нов ни ку.7 Нај о бу хват ни ја сту ди ја тог ти па по ти че од Сти
вен со но ве и Вул фер са (Ste ven son and Wol fers),8 ко ји су ко ри
сти ли Gal lupове  по дат ке са ку пља не у 155 зе ма ља са пре ко 
95% укуп не свет ске по пу ла ци је, у пе ри о ду из ме ђу 2008. и 
2012. и про на шли по зи тив ну при бли жно ли не ар ну ко ре ла
ци ју из ме ђу ло га рит ма БДПа по ста нов ни ку и за до вољ ства 
жи во том. Исто се мо же за кљу чи ти и на осно ву дру гих Gal
lupових по да та ка обрађиваних у 123 зе мље.9

Ме ђу тим, ка да се по сма тра ју вре мен ске се ри је уну тар зе
ма ља или гру па зе ма ља, по сто је при лич на не сла га ња ме
ђу ау то ри ма о то ме да ли ва жи иста по ве за ност, а на ро чи то 
о то ме да ли ва жи не за ви сно од ти па раз ви је но сти зе мље. 
Јед на гру па ау то ра, оку пље на око Ис тер ли на (Ea ster lin), за
сту па те зу о ду го роч ном не по сто ја њу по ве за но сти из ме ђу 
БДПа и су бјек тив ног бла го ста ња (и то без об зи ра на тип 

два из во ра ин фор ма ци ја – ког ни тив ног по ре ђе ња са стан дар дом до брог 
жи во та и афек тив ном ин фор ма ци јом о то ме ка ко се не ко осе ћа нај ве ћим 
де лом вре ме на (Ve en ho ven, R. So ci o lo gi cal The o ri es of WellBe ing in: The 
Sci en ce of Su bjec ti ve WellBe ing, eds. Eid, M. and Lar sen, R. (2008) New 
York: Gu il ford Press, p. 45).

6 Hel li well, J. How can su bjec ti ve wellbe ing be im pro ved?, in: New di rec ti
ons for in tel li gent go vern ment in Ca na da: Pa pers in Ho no ur of Ian Ste wart, 
eds. Gor bet, F. and Shar pe, A. (2011) Ot ta wa: Cen tre for the Study of Li ving 
Stan dards, p. 283–284.

7 Нпр. Di e ner, E., Suh, E., Lu cas, R., and Smith, H. (1999) Su bjec ti ve wellbe
ing: Three de ca des of pro gress, Psycho lo gi cal Bul le tin no. 125, p. 276302; 
Di e ner, E., Di e ner, M. and Di e ner, C. (1995) Fac tors pre dic ting the su bjec ti ve 
wellbe ing of na ti ons, Jo ur nal of Per so na lity and So cial Psycho logy no. 69, 
p. 851864; Di Tel la, R., Mac Cul loch, R. and Oswald, A. (2003) The mac ro
e co no mics of hap pi ness, Re vi ew of Eco no mics and Sta ti stics vol. 85, no. 4, p. 
809827; Le igh, A. and Wol fers, J. (2006) Hap pi ness and the Hu man De ve
lop ment In dex: Au stra lia Is Not a Pa ra dox, Au stra lian Eco no mic Re vi ew no. 
39, p. 176184; Myers, D. and Di e ner, E. (1995) Who Is Happy?, Psycho lo
gi cal Sci en ce vol 6, no. 1, p. 1019; De a ton, A. (2008) In co me, He alth, and 
WellBe ing aro und the World: Evi den ce from the Gal lup World Poll, Jo ur nal 
of Eco no mic Per spec ti ves vol. 22, no. 2, p. 53–72; Hel li well, J., Layard, R. 
and Sachs, J. (2012) World Hap pi ness Re port, New York: The Earth In sti tu te, 
Co lum bia Uni ver sity.

8 Ste ven son, B. and Wol fers, J. (2013) Su bjec ti ve WellBe ing and In co me Is 
The re Any Evi den ce of Sa ti a tion?, Di scus sion Pa per no. 7353, Bonn: In sti tu
te for the Study of La bor.

9 De a ton, A. (2008) In co me, He alth, and WellBe ing aro und the World: Evi
den ce from the Gal lup World Poll, Jo ur nal of Eco no mic Per spec ti ves vol. 22, 
no. 2, p. 53–72. 
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раз ви је но сти), те зу ко ја се у ли те ра ту ри озна ча ва као Ис
тер ли нов па ра докс. Дру га гру па за сту па те зу о по зи тив ној 
по ве за но сти ових ва ри ја бли, по но во, без об зи ра на раз ви је
ност.10 Нај зад, тре ћа гру па ау то ра за сту па те зу о по зи тив ној 
по ве за но сти до од ре ђе ног из но са БДПа по гла ви, на кон ко је 
по ве за ност пре ста је.11

По сто ји мно го при ме ра ко ји иду у при лог пр вој те зи. Пре 
све га, ка да је реч о по је ди нач ним зе мља ма, на при мер, у 
САДу је у пе ри о ду из ме ђу 1972. и 2004. године БДП по 
ста нов ни ку ско чио 1,8 пу та, а осе ћај сре ће ме ђу та мо шњом 
по пу ла ци јом ни је ни ма ло по рас тао, чак је мо жда и опао.12 
Исто та ко, иа ко је ста нов ни штво САДа 1995. у по ре ђе њу са 
1957. годином има ло ду пло ве ћи БДП и ду пло ве ће про сеч
не при хо де, они се ни су осе ћа ли срећ ни је – 1957. их се 35% 
из ја шња ва ло као „вр ло срећ но”, а 1995. године та ко их се 
из ја шња ва ло око 32%.13 И по да ци ве за ни за Ја пан ука зу ју на 
исто – у пе ри о ду из ме ђу 1958. и 1987. та мо шњи БДП по гла
ви се упе то стру чио, а ни во су бјек тив ног бла го ста ња остао 
не про ме њен.14 Та ко ђе, уну тар де вет за пад но е вроп ских зе
ма ља из ме ђу 1973. и 1989. године би ла је из ра же на стаг на
ци ја про сеч ног ни воа су бјек тив ног бла го ста ња, при че му је 
БДП по ста нов ни ку у за ви сно сти од зе мље по рас тао из ме ђу 
25 и 50 про це на та.15 И дру га ис тра жи ва ња земаља За пад не 
Европе ука зу ју на исто.16

10 Ha gerty, M. and Ve en ho ven, R. (2003) We alth and hap pi ness re vi si ted – 
Growing we alth of na ti ons do es go with gre a ter hap pi ness, So cial In di ca tors 
Re se arch vol. 64, p. 127

11 Нпр. Ле јерд (Layard) сма тра да БДП по ста нов ни ку пре ста је да бу де по
ве зан за су бјек тив ним бла го ста њем зе ма ља на кон из но са од око 20.000 
до ла ра (Layard, Ric hard. (2005) Hap pi ness: Les sons from a New Sci en ce, 
Lon don: Pen guin, p. 3233, пре ма: Ste ven son, B. and Wol fers, J. нав. де ло, 
стp. 598).

12 Fischer, C. (2008) What We althHap pi ness Pa ra dox? A Short No te on the 
Ame ri can Ca se, Jo ur nal of Hap pi ness Stu di es no. 9, p. 219–226.

13 Myers, D. and Di e ner, E. op. cit, p. 1019.
14 Ve en ho ven, R. (1994) Is hap pi ness a tra it? Tests of the the ory that a bet ter 

so ci ety do es not ma ke pe o ple any hap pi er, So cial In di ca tors Re se arch no. 32, 
p. 101160. Ја пан ци се ни су осе ћа ли срећ ни је иа ко су у истом пе ри о ду 
уре ђа ји за до ма ћин ство по пут ма ши на за пра ње су до ва, фри жи де ра и 
те ле ви зо ра по ста ли ско ро уни вер зал ни; ау то мо би ле је по се до ва ло 60% 
ста нов ни штва, у по ре ђе њу са тек 1% 1958. го ди не (Ea ster lin, R. (1995) 
Will Ra i sing the In co mes of All In cre a se the Hap pi ness of All?, Jo ur nal of 
Eco no mic Be ha vi or and Or ga ni za tion no. 27, p. 3548).

15 Исто, стp. 38.
16 Ви ше о то ме у: In gle hart, R., Foa, R., Pe ter son, C. and Wel zel, C. (2008) 

De ve lop ment, Fre e dom and Ri sing hap pi ness: A Glo bal Per spec ti ve (1981–
2007), Per spec ti ves on Psycho lo gi cal Sci en ce no. 3, p. 264285.
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Ка да се по сма тра ју про се ци гру па зе ма ља Евро пу од ли ку
је слич на си ту а ци ја – пре ма Eu ro ba ro me terовим по да ци
ма, у 12 нај ста ри јих чла ни ца ЕУ из ме ђу 1973. и 1997. ни во 
задовољ ства жи во том је те жио да бу де кон стан тан.17 Ле јерд 
и са рад ни ци18 су до шли до слич ног за кључ ка по сма тра ју ћи 
16 за пад но е вроп ских зе ма ља у пе ри о ду 1973  2007. Та ко ђе, 
у 15 раз ви је них европ ских зе ма ља и САДу из ме ђу 1965. и 
1990. године про се чан го ди шњи еко ном ски раст је био 2,4%, 
а раст про сеч ног ни воа су бјек тив ног бла го ста ња ско ро јед
нак ну ли.19 Ко нач но, Ис тер лин20 је ана ли зи рао по дат ке из 
укуп но 37 зе ма ља (17 раз ви је них зе ма ља у пе ри о ди ма од 21 
до 34 го ди не, за тим, за 11 тран зи ци о них ис точ но е вроп ских 
зе ма ља у пе ри о ди ма од 12 до 22 го ди не, и нај зад, за 9 не раз
ви је них у пе ри о ди ма од 15 до 33 го ди не). За сва ку од ове три 
гру пе зе ма ља до био је исти ре зул тат – ин тен зи тет еко ном
ског ра ста ни је по ве зан са ин тен зи те том про ме на су бјек тив
ног бла го ста ња. Бит но је на по ме ну ти да ка да се по сма тра по 
кра ћим пе ри о ди ма, су бјек тив но бла го ста ње и БДП те же да 
се кре ћу за јед но, што ни је слу чај ка да се по сма тра ју вре мен
ске се ри је од 10 или ви ше го ди на.21

Са дру ге стра не, ни је ма ли број ис тра жи ва ња ко ја по ка зу ју 
су прот но. Пре све га, по је ди ни ау то ри, на осно ву по зи тив
не кроссек ци о не ко ре ла ци је из ме ђу БДПа и су бјек тив ног 
бла го ста ња, нео сно ва но из но се за кључ ке о њи хо вој ме ђу
соб ној узроч ној по ве за но сти.22 Ана ли зи ра ју ћи вре мен ске 
се ри је раз ли чи тог тра ја ња на осно ву по да та ка из зе ма ља без 
об зи ра на ни во раз ви је но сти, до за кључ ка о по зи тив ној по

17 Blanchflo wer, D. and Oswald, A. (2002) Wellbe ing over ti me in Bri tain and 
the USA, Jo ur nal of Pu blic Eco no mics vol. 88, no. 78, p. 13591386.

18 Layard, R., Mayraz, G. and Nic kell, S. Do es re la ti ve in co me mat ter? Are 
the cri tics right?, in: In ter na ti o nal Dif fe ren ces in WellBe ing, eds. Di e ner, 
E., Kah ne man, D. and Hel li well, J. (2010), Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press,  
p. 139165.

19 Di e ner, E. and Ois hi, S. Mo ney and hap pi ness: In co me and su bjec ti ve well
be ing ac ross na ti ons, in: Su bjec ti ve wellbe ing ac ross cul tu res, eds. Di e ner, 
E. and Suh, E. (2000), Cam brid ge: MIT Press, p. 185–218.

20 Ea ster lin, R. (2013) Hap pi ness and eco no mic growth: The evi den ce, Di scus
sion Pa per no. 7187, Bonn: For schung sin sti tut zur Zu kunft der Ar be it.

21 Ea ster lin R., An ge le scu McVey, L., Swi tek, M., Sa wang fa, O. and Smith 
Zwe ig, J. (2010) The hap pi nessin co me pa ra dox re vi si ted, Pro ce e dings of 
the Na ti o nal Aca demy of Sci en ces no. 107, p. 22463–22468. Ова иде ја би ла 
је из ло же на и пре у: Ha gerty, M. and Ve en ho ven, R. (2006) Ri sing hap pi
ness in na ti ons, 1946–2004. A reply to Ea ster lin, So cial In di ca tors Re se arch 
no. 79, 421–436. 

22 Нпр. De a ton, A. (2008) In co me, He alth, and WellBe ing aro und the World: 
Evi den ce from the Gal lup World Poll, Jo ur nal of Eco no mic Per spec ti ves 
vol. 22, no. 2, p. 53–72. In gle hart, R., Foa, R., Pe ter son, C. and Wel zel, C. 
(2008) De ve lop ment, Fre e dom and Ri sing hap pi ness: A Glo bal Per spec ti ve 
(1981–2007), Per spec ti ves on Psycho lo gi cal Sci en ce no. 3, p. 264285.
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ве за но сти та ко ђе су до шли мно ги ау то ри. Та ко, ко ри сте ћи 
Eu ro ba ro me terов е по дат ке, за скуп од 9 зе ма ља од 1973. до 
2007. као и по дат ке World Va lu es Sur veyа за 79 зе ма ља од 
1980. до 2004. године. Сти вен со но ва и Вул ферс су от кри
ли по зи тив ну по ве за ност из ме ђу про ме на БДПа и про ме
на ра ста су бјек тив ног бла го ста ња.23 До истих за кљу ча ка су 
до шли Сакс (Sacks) и са рад ни ци ко ри сте ћи по дат ке из чак 
шест из во ра (World Va lue Sur vey, Eu ro ba ro me ter, In ter na ti o
nal So cial Sur vey Pro gram, Gal lup, PEW Glo bal At ti tu des и La
ti no ba ro me tro).24 Вин хо вен и Фер хунст (Ver gunst)25 сма тра ју 
да ће у про се ку 1% ра ста БДПа по гла ви на го ди шњем ни
воу до ве сти до ра ста про сеч ног су бјек тив ног бла го ста ња на 
ска ли 010 за 0.00335; од но сно при еко ном ском ра сту од 5% 
то ком 60 го ди на, за је дан сте пен на ска ли. То је про сек за 
свих из у ча ва них 67 зе ма ља раз ли чи те раз ви је но сти, за пе
ри о де од 10 до 40 го ди на. Са об зи ром на то да се овај рад 
ба ви ис кљу чи во ре ла тив но раз ви је ним зе мља ма, бит но је 
по ме ну ти ис тра жи ва ње Хеј гер ти ја (Ha gerty) и Вин хо ве на,26 
у ко јем је про на ђе на по зи тив на ко ре ла ци ја из ме ђу ра ста и 
про ме на су бјек тив ног бла го ста ња у 21 зе мљи по де ље них у 
три гру пе на осно ву раз ви је но сти. У слу ча ју нај ра зви је ни је 
гру пе зе ма ља (у ко ју је спа да ло са мо пет њих, а од ко јих је 
сва ка про сеч но има ла пре ко 17.500 аме рич ких до ла ра БДПа 
по ста нов ни ку), 1% ра ста БДПа у про се ку до но си по ве ћа ње 
су бјек тив ног бла го ста ња за 0.004 сте пе на на де се то сте пе ној 
ска ли. У слу ча ју сред ње раз ви је них зе ма ља, то је 0.006 сте
пе ни, а нај ма ње раз ви је них 0.01 сте пен. Ме ђу тим, ови ау то
ри оста вља ју мо гућ ност да је по ве за ност при вид на.27

У да љем ра ду је вр ше на про ве ра исти ни то сти Ис тер ли но вог 
па ра док са у слу ча ју ре ла тив но раз ви је них зе ма ља. 

23 Нпр. Ste ven son, B. and Wol fers, J. (2008) Eco no mic Growth and Su bjec ti ve 
WellBe ing: Re as ses sing the Ea ster lin Pa ra dox, Bro o kings Pa pers on Eco no
mic Ac ti vity no. 1, p. 1–87. Исто је по твр ђе но у: Sacks, D., Ste ven son, B. 
and Wol fers, J. (2010) Su bjec ti ve WellBe ing, In co me, Eco no mic De ve lop
ment and Growth, NBER wor king pa per 16441 Cam brid ge, Mass.: Na ti o nal 
Bu re au of Eco no mic Re se arch. 

24 Sacks, D., Ste ven son, B. and Wol fers, J. (2012) The new styli zed facts abo ut 
in co me and su bjec ti ve wellbe ing, Emo tion vol. 12, no 6, p. 1181–1187.

25 Ve en ho ven, R. and Ver gunst, F. (2013) The Ea ster lin il lu sion: eco no mic 
growth do es go with gre a ter hap pi ness, Wor king Pa per 2013/1, Rot ter dam: 
Era smus Hap pi ness Eco no mics Re se arch Or ga ni za tion.

26 Ha gerty, M. and Ve en ho ven, R. (2003) We alth and hap pi ness re vi si ted  Gro
wing we alth of na ti ons do es go with gre a ter hap pi ness, So cial In di ca tors 
Rese arch vol. 64, p. 127. 

27 Исто, стр. 14.
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Ме тод

По да ци о су бјек тив ном бла го ста њу ис пи та ни ка по др жа ва
ма по ти чу из Eu ro pean So cial Sur vey.28 До сад је ра ђе но шест 
та ла са овог ис тра жи ва ња, на сва ке две го ди не, и то по чев ши 
од 2002. до 2012. Са об зи ром на то да је ти ме об у хва ћен де
се то го ди шњи пе ри од, ис пу њен је услов без ко јег, пре ма Ис
тер ли ну, не би би ло мо гу ће утвр ди ти по сто ја ње па ра док са. 
Су бјек тив но бла го ста ње је ме ре но по мо ћу пи та ња: „Узи ма
ју ћи све у об зир, ко ли ко би сте ре кли да сте срећ ни?” на ко је 
се од го ва ра ло по мо ћу је да на е сто сте пе не ска ле, где 0 зна чи 
„екс трем но не срећ ни”, а 10 „екс трем но срећ ни”. Ов де не
ће би ти ре чи о ва лид но сти, по у зда но сти и конзистентности 
ова квог ти па ме ре ња.29 Израчунате су просечне вредности 
из 14 раз ви је ни јих евр оп ских зе ма ља, за ко је су до ступ ни 
по да ци из свих шест та ла са ис тра жи ва ња. Зе мље ко је су раз
ма тра не су оне ко је су у по ме ну том пе ри о ду има ле про се чан 
го ди шњи БДП по гла ви ста нов ни ка од бар 19.000 аме рич ких 
до ла ра, у кон стант ној вред но сти аме рич ког до ла ра из 2005. 
године.30

По да ци о го ди шњим сто па ма ра ста БДПа у кон стант ној 
вред но сти аме рич ког до ла ра из 2005. у пе ри о ду од 2002. до 
2012. године пре у зе ти су од Свет ске Бан ке.31 Из ра чу на те су 
просечне вредности еко ном ског ра ста у по ме ну том пе ри о ду 
за сва ку од зе ма ља са јед не, и просечне вредности про цен
ту ал них про ме на у су бјек тив ном бла го ста њу њи хо вих по пу
ла ци ја, са дру ге стра не. Хи по те за ко ја је под врг ну та про ве
ри је да, по сма тра но на ни воу свих зе ма ља за јед но, из ме ђу 
ових про сеч них вред но сти не по сто ји ко ре ла ци ја. Ко ре ла
ци о не ана ли зе уну тар сва ке од зе ма ља по је ди нач но ни су вр
ше не због по сто ја ња са мо шест оп сер ва ци ја по ва ри ја бли 
за сва ку од зе ма ља (ко ли ко је та ла са ис тра жи ва ња ра ђе но). 

28 http://www.eu ro pe an so ci al sur vey.or g/da ta/
29 О то ме у: Di e ner, E., Lu cas, R., Schim mack, U. and Hel li well, J. (2009) 

WellBe ing for Pu blic Po licy, New York: Ox ford Uni ver sity Press, пре ма: 
Hel li well, J. and Ba r ring tonLe igh, C. (2010) Vi ew po int: Me a su ring and un
der stan ding su bjec ti ve wellbe ing, Ca na dian Jo ur nal of Eco no mics vol. 43, 
no. 3, p. 735.

30 У њих спа да ју Бел ги ја, Дан ска, Фин ска, Фран цу ска, Не мач ка, Ир ска, 
Хо лан ди ја, Но р ве шка, По р ту гал, Сло ве ни ја, Шпанија, Швед ска, Швај
ца р ска и Ује ди ње но Кра љев ство. За то Ма ђар ска (са про сеч ним го ди
шњим БДПом по гла ви од 11.411 аме рич ких до ла ра) и Пољ ска (9.945 
аме рич ка до ла ра) ни су узе те у ана ли зу и по ред до ступ но сти по да та ка.

31 http://da ta.wor ldbank.org /in di ca tor/ny.gdp.mktp.lkd.zg
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Ре зул та ти

Од по сма тра них зе ма ља про сеч но нај ве ћи еко ном ски раст 
у де се то го ди шњем пе ри о ду оства ри ле су Ир ска (2,06%), 
Сло ве ни ја (2,03%) и Швед ска (2,03%), а нај ма њи Пор ту гал 
(0,04%), Дан ска (0,63%) и Не мач ка (1,06%). Што се ти че 
про сеч них про ме на су бјек тив ног бла го ста ња на дво го ди
шњем ни воу, нај бо ље су ста ја ле Не мач ка (1,26%), Сло ве ни
ја (0,96%) и Нор ве шка (0.66%), а нај ло ши је Ир ска (1,82%), 
Пор ту гал (1,36%), и Фран цу ска (0,5%). Ина че, 2012. го
ди не нај срећ ни јим су се осе ћа ли ста нов ни ци Дан ске (8,58), 
за тим Швај цар ске (8,18) и Нор ве шке (8,13), а нај ма ње срећ
ним ста нов ни ци Пор ту га ла (5,98), Фран цу ске (6,53) и Ир ске 
(6,82). 

Ко ре ла ци о на ана ли за ука зу је на то да еко ном ски раст, ипак, 
ни је по ве зан са ра стом су бјек тив ног бла го ста ња (p = .108, 
p = .714), чи ме је по твр ђе на по чет на хи по те за и по твр ђе на 
исти ни тост Ис тер ли но вог па ра док са. Да ље, као што се ви ди 
из гра фи ка 1, у по сма тра ном пе ри о ду све су зе мље има ле 
по зи ти ван еко ном ски раст, али не и по зи ти ван про сек про
ме на су бјек тив ног бла го ста ња. Од 14 из у ча ва них зе ма ља, 8 
је има ло по зи ти ван про сек про ме на, а 6 не га ти ван. Слу ча
је ви ко ји нај ви ше иду у при лог исти ни то сти па ра док са су 
Ир ска (у ко јој је до ла зи ло до нај ве ћих па до ва сре ће у усло
ви ма про сеч но нај ве ћег еко ном ског ра ста) и Пор ту гал (где 
је до ла зи ло до ве ли ких па до ва про сеч ног су бјек тив ног бла
го стања у усло ви ма, мо же се ре ћи, еко ном ске стаг на ци је). 

Гра фик 1: Про се чан еко ном ски раст и про сеч не 
проме не су бјек тив ног бла го ста ња у пе ри о ду  

од 2002. до 2012. за 14 раз ви је них европ ских зе ма ља
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Та ко ђе је за ни мљив при мер Швед ске, ко ја и по ред ско ро 
нај ве ћег про се ка еко ном ског ра ста ни је има ла и по зи ти ван 
про сек про ме на су бјек тив ног бла го ста ња.

Раз лог због ко јег се ови ре зул та ти раз ли ку ју од Хеј гер ти
је вих и Вин хо ве но вих мо жда се мо же на ћи у при лич но 
мањем бро ју зе ма ља ко је су ови ау то ри ко ри сти ли у узор ку  
(5 у одно су на 14). 

Ди ску си ја

По сто ји не ко ли ко мо гу ћих об ја шње ња за из о ста нак по ве за
но сти еко ном ског ра ста и про ме на су бјек тив ног бла го ста ња. 
Ту је, пр во, хи по те за ре ла тив ног до хот ка Џеј мса Ди зен бе
ри ја (Ja mes Du e sen be rry). Пре ма њој је ко ри сност ко ју по
је ди нац цр пи из од ре ђе ног ни воа по тро шње за ви сна од ре
ла тив не маг ни ту де по тро шње уну тар дру штва, пре не го од 
ап со лут ног ни воа.32 Тач ни је, уну тар дру шта ва у сва ком тре
нут ку по сто ји „по тро шач ка нор ма” при хо да или бо гат ства, 
ко ја пред ста вља ре фе рент ни стан дард у са мо про це њи ва њу 
свих при пад ни ка тог дру штва – они ис под те нор ме осе ћа ју 
ма ње за до вољ ство, а они из над ве ће.33 Вре ме ном, ова нор ма 
те жи да иде на ви ше ка ко оп шти ни во по тро шње ра сте. Та
ко, уве ћа ње при хо да би ло ког по је дин ца мо же уве ћа ти ње
го во бла го ста ње, али ако по ра сту сва чи ји при хо ди, осе ћај 
бла го ста ња ће оста ти не про ме њен. Ово зна чи и да ако при
хо ди ра сту са мо јед ном ма њем де лу при пад ни ка дру штва у 
од но су на оста ле, по то њи ма ће ре ла тив на (а са мим тим и 
ап со лут на) ко ри сност би ти ма ња. Упра во ово је по слу жи
ло по је ди ним ау то ри ма за об ја шње ње па ра док са у слу ча ју 
Ки не.34,35 Ка ко се ко рист та мо шњег еко ном ског ра ста углав
ном пре ли ла у ру ке не ко ли ци не, ве ћи ни је ре ла тив но опа ло 
за до вољ ство фи нан си ја ма иа ко јој је фи нан сиј ски по ло жај 

32 Koçkesen, L. Re la ti ve in co me hypot he sis, in: In ter na ti o nal encyclo pe dia of 
the so cial sci en ces, 2nd Edi tion, ed. Sills, D. (2008) De tro it: Mac mil lan Re
fe ren ce, p. 153.

33 На при мер, око 50% ис пи та ни ка би би ра ло ма ње ре ал не при хо де уко
ли ко би они би ли ве ћи у од но су на при хо де дру гих (Sol nick, S. and He
men way, D. (1998) Is mo re al ways bet ter? A sur vey on po si ti o nal con cerns, 
Jo ur nal of Eco no mic Be ha vi or and Or ga ni za tion vol. 37, no. 3, p. 373–383, 
пре ма: Satya, P. and Gu il bert, D. (2013) In co me –hap pi ness pa ra dox in Au
stra lia: Te sting the the o ri es of adap ta tion and so cial com pa ri son, Eco no mic 
Mo del ling no. 30, p. 902). 

34 Broc kmann, H., Del hey, J., Wel zel, C. and Hao, Y. (2009) The Chi na Puz zle: 
Fal ling Hap pi ness in a Ri sing Eco nomy, Jo ur nal of Hap pi ness vol. 10, no. 4, 
p. 387–405.

35 У пе ри о ду из ме ђу 1994. и 2005. ки не ски ре ал ни при хо ди по гла ви су 
ско чи ли за 250%, а про це нат вр ло срећ них Ки не за је опао са 28% 1990. 
на 12% 2000. године. Про сеч но за до вољ ство жи во том је на ска ли 110 
опа ло са 7,3 на 6,5; Исто, стp. 388.
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по рас тао у ап со лут ном сми слу.36 Ово ва жи и за дру ге тран
зи ци о не зе мље,37 као и за САД.38

За го ре до би је не ре зул та те, та ко, су штин ски је бит но ис та ћи 
тен ден ци ју ра ста Gi ni ко е фи ци јен та у свим за пад но е вроп
ским зе мља ма од по чет ка овог ве ка, осим Швај цар ске, и 
осим то га, Сло ве ни је.39 Сло ве ни ја осим при лич ног па да Gi
ni ко е фи ци јен та то ком по сма тра ног пе ри о да, има ла је и ве
ли ки еко ном ски раст и ве ли ки раст су бјек тив ног бла го ста
ња, што иде у при лог по ме ну том об ја шње њу. Швај ца р ска 
је има ла стаг на ци ју су бјек тив ног бла го ста ња уз при ли чан 
еко ном ски раст, ме ђу тим, то је зе мља са ина че ве о ма ве ли
ким БДПом, па се опа да ју ћа ма р ги нал на ко ри сност БДПа 
мо же сма тра ти „од го вор ном” за из о ста нак ра ста су бјек тив
ног бла го ста ња. За то се мо гу про на ћи број ни до ка зи, при
мен љи ви на би ло ко ју зе мљу са из ра зи то ви со ким БДПом.40 
На при мер, већ по ми ња ни Сти вен со но ва и Вул ферс41 твр де 
да је гра ди јент бо гат ствосре ћа око два пу та стр ми ји у слу
ча ју си ро ма шних зе ма ља (при че му су за гра ни цу из ме ђу си
ро ма шних и бо га тих зе ма ља ко ри сти ли БДП по ста нов ни ку 

36 На то се до да је чи ње ни ца да је са од ми ца њем тран зи ци је за до вољ ство 
фи нан си ја ма по ста ја ло мно го зна чај ни је за укуп но за до вољ ство жи во
том, јер су по ли тич ка ло јал ност или по ро дич не ве зе по ста ја ли све ма
ње пре суд ни за за до во ље ње по тре ба, у од но су на по се до ва ње нов ца;  
Исто, стp. 403. 

37 Gra ham, C. and Pet ti na to, S. (2002) Fru stra ted ac hi e vers, win ners, lo sers, 
and su bjec ti ve wellbe ing in new mar ket eco no mi es, The Jo ur nal of De ve
lop ment Stu di es no. 38, 100–140; San fey, R. and Tek soz, U. (2005) Do es 
tran si tion ma ke you happy?, Wor king pa per No. 91, Lon don: Eu ro pean bank 
for re con struc tion and de ve lop ment.

38 Fischer, C. (2008) What We althHap pi ness Pa ra dox? A Short No te on the 
Ame ri can Ca se, Jo ur nal of Hap pi ness Stu di es no. 9, p. 219–226.

39 https://www.qu andl.co m/col lec ti ons/de mo graphy/gi niin dexbyco un try
40 Frey, B. and Stut zer, A. (2002) What Can Eco no mists Le arn from Hap pi ness 

Re se arch?, Jo ur nal of Eco no mic Li te ra tu re no. 40, p. 402435; Kenny, C. 
(1999) Do es Growth Ca u se Hap pi ness, or Do es Hap pi ness Ca u se Growth?, 
Kyklos no. 52, p. 326; Ea ster lin, R. (2005) Di mi nis hing Mar gi nal Uti lity of 
In co me? Ca ve at Emp tor, So cial In di ca tors Re se arch no. 70, p. 243255; Di 
Tel la, R., Mac Cul loch, R. and Oswald, A. (2003) The mac ro e co no mics of 
hap pi ness, Re vi ew of Eco no mics and Sta ti stics vol. 85, no. 4, p. 809827; 
Myers, D. and Di e ner, E. (1995) Who Is Happy?, Psycho lo gi cal Sci en ce vol 
6, no. 1, p. 1019; Hel li well, J. (2003) How’s li fe? Com bi ning in di vi dual 
and na ti o nal va ri a bles to ex pla in su bjec ti ve wellbe ing, Eco no mic Mo del ling  
no. 20, p. 331–360. 

41 Ste ven son, B. and Wol fers, J. (2008) Eco no mic Growth and Su bjec ti ve Well
Be ing: Re as ses sing the Ea ster lin Pa ra dox, Bro o kings Pa pers on Eco no mic 
Ac ti vity no. 1, p. 12. Уз гред, вред ност ко ја пред ста вља гра ни цу бо гат ства 
од ко је БДП ви ше не ће ути ца ти на про се чан осе ћај сре ће је не што око 
че га не по сто ји ни при бли жно сла га ње ме ђу ау то ри ма. Ви ше о то ме у: 
Ste ven son, B. and Wol fers, J. (2013) Su bjec ti ve WellBe ing and In co me Is 
The re Any Evi den ce of Sa ti a tion?, Di scus sion Pa per no. 7353, Bonn: In sti tu
te for the Study of La bor.
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од 15.000 аме рич ких до ла ра, вред но сти из 2000. го ди не).42 
Вин хо вен на во ди да је око 8.5 од 10 ве ро ват но мак си мал на 
вред ност про сеч ног су бјек тив ног бла го ста ња ко ја се мо же 
оства ри ти уну тар не ке др жа ве, не за ви сно од БДПа.43 До бар 
при мер за то је Лук сем бург, ко ји је 2011. имао ско ро 114.000 
до ла ра БДПа по гла ви, а про сеч ни из нос су бјек тив ног бла
го ста ња 7.8 од 10 (пре ма по да ци ма Eu ro pean Qu a lity of Li fe 
Sur vey44).

Још је дан про блем ве зан за по ве за ност еко ном ског ра ста и 
су бјек тив ног бла го ста ња ле жи у тзв. прин ци пу хе до ни стич
ке адап та ци је (или, ка ко по је ди ни ау то ри ка жу,45 у про це су 
ха би ту а ци је). Ова се мо же од ре ди ти као ак ци ја, про цес или 
ме ха ни зам ко ји сма њу је ефек те (пе р цеп тив не, фи зи о ло шке, 
мо ти ва ци о не, хе до ни стич ке, све сне итд.) кон стант ног или 
по на вља ног сти му лу са. То је, кон крет но, адап та ци ја на сти
му лу се ко ји су афек тив но бит ни. Она је нај пре ког ни тив ног 
ка рак те ра – укљу чу је, ре ци мо, про ме не у ин те ре со ва њи ма, 
вред но сти ма, ци ље ви ма, све сти или ка рак те ри за ци ји си ту а
ци је.46 Ха би ту а ци ја се по ја вљу је ка ко у по жељ ним, та ко и у 
не по жељ ним си ту а ци ја ма, омо гу ћа ва ју ћи оно што су Брик
мен и Кем бел (Bric kman and Camp bell)47 на зва ли хе до ни
стич ком по крет ном тра ком – и до бит ни ци на ло тоу и обо ле
ли од па ра пле ги је се на кон од ре ђе ног вре ме на осе ћа ју при

42 За ни мљи во је по ме ну ти да ово не ва жи са мо ка да се по сма тра ју раз ли ке 
из ме ђу др жа ва; и уну тар зе ма ља је та ко ђе из ра же на иста тен ден ци ја –  
нај бо га ти ји по је дин ци се у про се ку осе ћа ју срећ ни је не го про сеч но бо
га ти, али у ма лој ме ри. На при мер, нај бо га ти ји ста нов ни ци САДа са 
For besове  ли сте 1984. го ди не (њих 100 од укуп но 400 са ли сте) би ли 
су у про се ку са мо не знат но срећ ни ји од про сеч но бо га тих ис пи та ни ка, 
а 37% њих се чак осе ћа ло и ма ње срећ ним у од но су на ове из кон трол не 
гру пе (Di e ner, E., Hor witz, J. and Em mons, R. (1985) Hap pi ness of the very 
we althy, So cial In di ca tors no. 16, p. 263274).

43 Ve en ho ven, R. and Ve r gunst, F. (2013) The Ea ster lin il lu sion: eco no mic 
growth do es go with gre a ter hap pi ness, Wor king Pa per 2013/1, Rot ter dam: 
Era smus Hap pi ness Eco no mics Re se arch Or ga ni za tion.

44 http://di sco ver.uk da ta ser vi ce.ac .uk /se ri es/?sn =200013
45 Layard, R. (2003) In co me and hap pi ness: ret hin king eco no mic po licy, 

Lionel Rob bins Me mo rial Lec tu res, Lec tu re 2, Lon don: Lon don School of 
Economics.

46 Fre de rick, S. and Lo e wen ste in, G. He do nic adap ta tion, in: WellBe ing: The 
Fo un da ti ons of He do nic Psycho logy, eds. Kah ne man, D., Di e ner, E. and 
Schwarz, N. (1999) New York: Rus sell Sa ge Fo un da tion, p. 302.

47 Pa vot, W. and Di e ner, E. Hap pi ness Ex pe ri en ced: The Sci en ce of Su bjec ti ve 
Wellbe ing, in: Ox ford Hand bo ok of Hap pi ness, eds. Bo ni well, I., Da vid, S. 
and Con ley Ayers, A. (2013) Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, p. 137.
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бли жно јед на ко срећ ним као у пе ри о ду пре ини ци рајућег 
до га ђа ја.48,49

Најзад, ту су и аспирације, односно процес њиховог сталног 
раста, без обзира на остварење циљева. Ка ко ка жу Фреј и 
Шту цер (Frey and Stut zer),50 љу ди не же ле, ни ти мо гу да до
но се ап со лут не су до ве, већ кон стант но пра ве по ре ђе ња са 
ста њи ма из про шло сти или фор ми ра ју не ка оче ки ва ња за бу
дућ ност; стал но по ста вља ње ви ших пре по на чи ни да се увек 
же ли ви ше и да се ни кад не бу де у пот пу но сти за до во љан; 
та ко, ко ри сност по укуп но бла го ста ње услед ра ста стан дар
да и по тро шње мо же би ти до од ре ђе ног сте пе на по ни ште на 
услед исто вре ме ног ра ста аспи ра ци ја.51 На пример, у САД 
између 1987. и 1994. године висина годишњих прихода, 
сматрана потребном да би се „испунили сви снови”, порасла 
је са 50.000 на 102.000 америчка долара, што је много више 
него стопа инфлације за цео тај период; oд оних који су 1995. 
зарађивали више од 100.000 долара годишње, 27 процената 
је сматрало да није могло да себи приушти све што им 
„заиста треба”, а 19 процената да троши скоро целокупне 
своје приходе на „основне потребе.”52 Ови принципи, на
рав но, не ва же уни вер зал но, али мо гу по слу жи ти као об ја
шње ња из о стан ка ра ста су бјек тив ног бла го ста ња и по ред 
економ ског ра ста у го ре ана ли зи ра ним земља ма. 

Тре ба ло би ис та ћи и да зах тев за од у ста ја њем од еко ном ског 
ра ста као при мар ног ци ља по ли ти ка раз ви је них зе ма ља на
ро чи то до би ја на зна ча ју ка да се има у ви ду го ре по ме ну та 
кри ти ка ра ста услед еко ло шких пи та ња. БДП не узи ма у об

48 Bric kman, P., Co a tes, D. and Ja noffBul man, R. (1978) Lot tery win ners and 
ac ci dent vic tims: is hap pi ness re la ti ve? Jo ur nal of Pe r so na lity and So cial 
Psycho logy, vol. 36, p. 91727, пре ма: Ng, Y.K. (1997) A ca se for hap pi
ness, car di na lism, and in ter per so nal com pa ra bi lity, The Eco no mic Jo ur nal 
no. 107, p. 1850.

49 Спла шња ва ње ис точ но не мач ке еу фо ри је на кон ује ди ње ња са За пад ном 
Не мач ком је та ко ђе до бар при мер (Frij ters, P., Shi elds, M. and Ha i sken
De New, J. (2002) In di vi dual ra ti o na lity and le ar ning: Wel fa re ex pec ta ti ons in 
East Ger many postre u ni fi ca tion, Di scus sion Pa per no. 498, Bonn: In sti tu te 
for the Study of La bor).

50 Stut zer, A. and Frey, B. (2010) Re cent Advan ces in the Eco no mics of In di vi
dual Su bjec ti ve WellBe ing, Di scus sion Pa per no. 4850, Bonn: In sti tu te for 
the Study of La bor, p. 690.

51 Ea ster lin, R. (1996) Growth tri ump hant: The twentyfirst cen tury in hi sto ri cal 
pe r spec ti ve, Ann Ar bor: Uni ver sity of Mic hi gan Press, пре ма: Di e ner, Е. and 
Se lig man, M. (2004) Beyond Mo ney: To ward an Eco nomy of WellBe ing, 
Psycho lo gi cal Sci en ce in the Pu blic In te rest no. 5, p. 1–31.

52 Schor, J. (1998) The Overspent American, New York: Basic Books, према: 
Diener, E. and BiswasDiener, R. (2002) Will Money increase Subjective 
well being?: A Literature Review and Guide to Needed Research, Social 
Indicators Research, Vol. 57, no. 2, p. 119–69.
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зир уни шта ва ње жи вот не сре ди не и ис цр пљи ва ње при род
них ре сур са, а пре ма по да ци ма Glo bal Fo ot print Net worka 
2011. године чак де сет од свих го ре из у ча ва них зе ма ља чи не 
пре ве ли ку еко ло шку ште ту у од но су на свој би о ка па ци тет53 
и њи хов раст је све те же оства ри ти без до дат не еко ло шке 
ште те.54 Ов де се не ће по дроб ни је раз ма тра ти дру ге кри ти
ке на ра чун БДПа као по ка за те ља про гре са, ма да је још од 
40их го ди на про шлог ве ка ве ли ки број ау то ра кри ти ко вао 
њего ву упо тре бу у том сми слу, ис ти чу ћи ве ли ки број ко
рек ци ја и мо гу ћих ал тер на ти ва.55 Ипак, БДП и да ље игра 
цен трал ну уло гу у ева лу а ци ји при вре ђи ва ња не ке зе мље, за 
шта су за слу жни ка ко по ли ти ча ри, та ко и еко но ми сти и јав
ни слу жбе ни ци, и ме ди ји.56 Уме сто мен тал ног бла го ста ња 
по пу ла ци је ци ља се на што ве ћу про из вод њу, уме сто емо ци
о нал ног про спе ри те та, ци ља се на еко ном ски.57 Глав ни раз
лог за од у ста ја ње од еко ном ског ра ста раз ви је них зе ма ља 
је уз ње га ну жно ис кљу чи ва ње дру гих аспе ка та истин ски 
бит них за по бољ ша ње жи во та. 
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ECONOMIC GROWTH AND SUBJECTIVE  
WELLBEING IN DEVELOPED COUNTRIES

Abstract

The paper examines the Easterlin paradox, regarding longterm lack 
of correlation between the economic growth and subjective wellbeing 
of populations. The analysis covered 14 relatively developed European 
countries during the 20022012 period. The data coming from European 
Social Survey confirm the paradox, i.e. indicate the lack of correlation 
between economic growth and changes of the average subjective well
being of populations. The explanation of these results can be found in 
the relative income hypothesis, GDP’s diminishing marginal utility, 
hedonic adaptation principle, and in the aspiration level theory. The 
results, among other things, support utilitarian idea of transition of 
developed societies policies’ primary goals, from economic growth to 

rising of subjective wellbeing.
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