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Πξόινγνο 
 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην Παλεπηζηήκην 

Πεινπνλλήζνπ, ζην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο ρνιήο 

Δπηζηεκψλ Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο, ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Γεκνζίσλ 

Τπεξεζηψλ, Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ. 

 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ 

εηζνδήκαηνο ζηελ επεκεξία ησλ αηφκσλ, ελψ απνηππψλνληαη θαη νη 

ζπζρεηίζεηο ηεο επηπρίαο κε άιιεο κεηαβιεηέο, φπσο δεκνγξαθηθνί, 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθνί, πεξηβαιινληηθνί θαη «καιαθνί» (ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο θαη θνπιηνχξα) παξάγνληεο. 
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Δπραξηζηίεο 
 

Ζ ζπγγξαθή κηαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί κηα πνιχπιεπξε 

εκπεηξία. Ζ παξνχζα εξγαζία δελ ζα ήηαλ εθηθηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ρσξίο ηελ αξσγή, λνπζεζία θαη ελζάξξπλζε πνιιψλ αλζξψπσλ. Γη‟ απηφλ 

ηνλ ιφγν αηζζάλνκαη ηδηαίηεξα επηπρήο θαη ηπρεξή. 

 

Πξψηηζηα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα θα. 

Αλαζηαζία Πέηξνπ γηα ηε ζπλεξγαζία καο θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο 

εξγαζίαο κνπ. Σν ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο 

νηθνλνκίαο κε ελέπλεπζε, ψζηε λα εληξπθήζσ ζε έλα ζέκα πνπ άπηεηαη ηνπ 

ελδηαθέξνληνο δηεπηζηεκνληθψλ εξεπλψλ θαη άζθεζεο θπβεξλεηηθψλ 

πνιηηηθψλ. 

 

Σνλ κεγαιχηεξν έπαηλν φκσο, νθείισ λα ηνλ απνδψζσ ζηελ νηθνγέλεηά 

κνπ, ηα παηδηά κνπ Οδπζζέα θαη Ζξαθιή θαη ηνλ ζχληξνθφ ηεο δσήο κνπ 

Μαλψιε, ν νπνίνο κε ηελ αγάπε ηνπ, ηελ απέξαληε ππνκνλή θαη θαινζχλε 

ηνπ, κνπ δείρλεη ηνλ δξφκν γηα ηελ επηπρία. 
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Πεξίιεςε 
 

Σα νηθνλνκηθά ηεο επηπρίαο είλαη έλα ηαρέσο αλαπηπζζφκελν ηκήκα ηεο 

νηθνλνκηθήο έξεπλαο, ην νπνίν επηθεληξψλεηαη ζηηο εθηηκήζεηο ησλ αηφκσλ 

γηα ηε δσή ηνπο. Απηέο νη ππνθεηκεληθέο αμηνινγήζεηο κπνξεί λα είλαη 

πξψηηζηα γλσζηηθέο (π.ρ. ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ απφ ηε δσή ηνπο ζαλ 

ζχλνιν ή απφ ηνλ γάκν) ή κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηε ζπρλφηεηα κε ηελ 

νπνία ηα άηνκα βηψλνπλ επράξηζηα θαη δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα (π.ρ. 

ραξά, θαηάζιηςε).  

 

Ζ παξνχζα εξγαζία αλαιχεη ηηο ζπζρεηίζεηο ηεο επηπρίαο κε παξάγνληεο 

δεκνγξαθηθνχο, θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο, πεξηβαιινληηθνχο θαη 

«καιαθνχο» (ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο θαη θνπιηνχξα). 

Δζηηάδεη ηδηαίηεξα ζηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ζηελ 

επηπρία ησλ αηφκσλ κέζα ζε κηα δεδνκέλε ρψξα, αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο 

ρψξεο, θαη θαζψο κηα ρψξα αλαπηχζζεηαη νηθνλνκηθά κε ηνλ ρξφλν. 

 

Απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη νη πινπζηφηεξνη άλζξσπνη ζε κηα δεδνκέλε 

ρψξα βηψλνπλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ηνπο απ‟ φηη νη 

θησρφηεξνη, θάηη πνπ ηζρχεη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Όζνλ 

αθνξά ζηνλ ζπζρεηηζκφ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ, θαίλεηαη φηη ε κέζε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή είλαη κεγαιχηεξε ζηηο ρψξεο κε ην κεγαιχηεξν 

θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. Πξνθχπηεη ζεηηθή ζπλάξηεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο κηαο ρψξαο κε ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο πνπ βηψλνπλ ζηε δσή 

ηνπο νη πνιίηεο ηεο ρψξαο απηήο. Απηά ηα απνηειέζκαηα θαλεξψλνπλ φηη ε 

επηπρία ζπκπνξεχεηαη κε ηα πιηθά πξφηππα δηαβίσζεο. Παξαηεξείηαη φκσο 

φηη ε ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα θαη ζηελ επηπρία 

είλαη θπξηή, δειαδή έρεη θζίλνπζα απφδνζε. Παξφια απηά δελ ππάξρεη 

ζπκθσλία ζηελ χπαξμε ελφο θαηψηεξνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο, πέξαλ ηνπ 

νπνίνπ ε νξηαθή ρξεζηκφηεηα ηνπ εηζνδήκαηνο κεδελίδεηαη. 
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Abstract 
 

The economics of happiness is a rapidly emerging sector of economic 

research that centres on people‟s evaluation of their lives. These subjective 

assessments can be primarily cognitive (e.g., life satisfaction as a whole or 

marital satisfaction) or may relate to the frequency with which people 

experience pleasant and unpleasant emotions (e.g., joy, depression).  

 

This thesis analyzes happiness correlates with demographic, socio-

economic, environmental and “soft” (personality traits and culture) 

influencing factors. It focuses especially on the exploration of income 

impact on subjective well-being as seen across individuals within a given 

country, between countries in a given year, and as a country grows through 

time. 

 

It appears that richer individuals in a given country are more satisfied with 

their lives than are poorer individuals, and this relationship is similar in 

most countries around the world. Turning to the relationship between 

countries, it appears that average life satisfaction is higher in countries with 

greater GDP per capita. There appears to be a positive correlation of the 

economic growth that a country experiences with their citizens‟ life 

satisfaction. These results suggest that measured subjective well-being 

grows hand in hand with material living standards. But the positive 

relationship between GDP per capita and happiness is concave; that is, it is 

marked by diminishing returns. Nonetheless, there is no consensus on the 

existence of a subsistence threshold beyond which the marginal utility of 

income would fall to zero. 
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1. Δηζαγσγή 
 

1.1 Αληηθείκελν θαη ζηόρνη ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 

“Every pitifulest whipster that walks within a skin has had his head filled with the 

notion that he is, shall be, or by all human and divine laws ought to be, ‗happy‘” 

(Thomas Carlyle) 

 

Μηα απφ ηηο πην ζπλαξπαζηηθέο εμειίμεηο ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία ήηαλ ε έθξεμε ζηε βηβιηνγξαθία ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο 

επηπρίαο ηφζν ζε ζεσξεηηθή, φζν θαη ζε εκπεηξηθή θαηεχζπλζε. Ζ 

παξαθάησ εηθφλα απνηππψλεη απηή αθξηβψο ηελ απμεηηθή ηάζε: 

 

 

Δηθόλα 1: Αξηζκόο δεκνζηεπκέλσλ άξζξσλ ζε πεξηνδηθά πνπ πεξηέρνπλ ζην ηίηιν ηνπο ηηο ιέμεηο 

“happiness”, “subjective well-being” ή “life satisfaction”, 1980-2008 (EconLit). (Πεγή: 

Chapple, 2009: 8). 

 

Οη φξνη επηπρία (happiness), ππνθεηκεληθή επεκεξία (SWB: Subjective 

Well-being) θαη ηθαλνπνίεζε (satisfaction) ελαιιάζζνληαη ζπρλά ζηε 

βηβιηνγξαθία (Frey, 2008) θαη κπαίλνπλ θάησ απφ ηελ νκπξέια ηνπ φξνπ 

SWB. Ζ SWB, ή κε άιια ιφγηα ηα νηθνλνκηθά ηεο επηπρίαο, είλαη εθείλνο ν 

θιάδνο ν νπνίνο πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηηο εθηηκήζεηο πνπ θάλνπλ νη 
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άλζξσπνη γηα ηηο δσέο ηνπο. Ζ κειέηε ησλ αηηίσλ θαη ησλ ζπζρεηίζεσλ ηεο 

αλζξψπηλεο επηπρίαο είλαη αληηθείκελν έξεπλαο ηφζν ησλ ςπρνιφγσλ, φζν 

θαη ησλ νηθνλνκνιφγσλ. Δηδηθά γηα ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε, έρεη 

απνηειέζεη έλα απφ ηα θαπηά ζέκαηα ζπδήηεζεο γηα πεξηζζφηεξν απφ κία 

δεθαεηία
1
. 

 

Ζ έξεπλα γηα ηελ SWB επίζεο, ειθχεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηελ 

πξνζνρή ησλ δηακνξθσηψλ πνιηηηθήο θαη ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο
2
. 

Έηζη, νη πξψηεο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζην πεξηζψξην ηεο επηζηήκεο ηεο 

ςπρνινγίαο ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ επηπρία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ηηο πξνζσπηθέο θαηαζέζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζε έξεπλεο, ζήκεξα 

απνηεινχλ έλα αμηφπηζην πεδίν κειέηεο, πνπ επεξεάδεη ηε δηακφξθσζε θαη 

άζθεζε πνιηηηθψλ ζε δηάθνξεο ρψξεο. 

 

Γηα παξάδεηγκα, ζηα ηέιε ηνπ 2010 ν Βξεηαλφο πξσζππνπξγφο David 

Cameron δήισζε: 

 
―from April [2011], we‘ll start measuring our progress as a country, not just by 

how our economy is growing, but by how our lives are improving; not just by our 

standard of living, but by our quality of life‖ (Cameron, 2010a: 1). 

 

θαη δίλνληαο έκθαζε ζηνλ ζπλερψο απμαλφκελν ξφιν ησλ δεηθηψλ SWB, 

αλέζεζε ζηε Βξεηαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (UK Office for National Statistics 

(ONS)) λα ελζσκαηψζεη αλάινγα κέηξα ζηελ Οινθιεξσκέλε Έξεπλα 

Ννηθνθπξηψλ, κε έλα εηήζην δείγκα 200.0000 Βξεηαλψλ ππεθφσλ. 

 

                                                 

1
 Ο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ βάζνπο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ είλαη 

εθζεηηθφο (Kahneman and Krueger, 2006). 
2
 Βιέπε πρ. ην άξζξν ηεο εθεκεξίδαο «Διεπζεξνηππία» 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=327051  

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=327051
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Νσξίηεξα, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2008, ν Γάιινο πξφεδξνο Nicholas 

Sarkozy, πξνβιεκαηηδφκελνο γηα ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ νηθνλνκία 

θαη ηελ θνηλσλία, ζπγθάιεζε ζηξνγγπιή ηξάπεδα απαξηηδφκελε απφ ηνπο 

Joseph Stiglitz (σο πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο), Amartya Sen (σο ζχκβνπιν) 

and Jean Paul Fitoussi (σο ζπληνληζηή) λα δεκηνπξγήζνπλ κηα επηηξνπή, 

ηελ ―Commission on the Measurement of Economic Performance and 

Social Progress‖ (CMEPSP)
3
. Απνζηνιή ηεο επηηξνπήο απηήο ήηαλ λα 

νξηνζεηήζεη ηε ρξήζε ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ) σο 

δείθηε νηθνλνκηθήο επίδνζεο θαη θνηλσληθήο πξνφδνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνβιεκάησλ ζρεηηθά κε ηε κέηξεζε ησλ 

ηειεπηαίσλ, λα πξνζπαζήζεη λα βξεη ηί πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη 

γηα ηελ παξαγσγή πην ζρεηηθψλ δεηθηψλ γηα ηε κέηξεζε ηεο θνηλσληθήο 

πξνφδνπ, λα εμεηάζεη πψο κπνξεί λα κεηξεζεί ε πνηφηεηα ηεο δσήο ψζηε λα 

απνηειέζεη ηε βάζε άζθεζεο δεκφζηαο πνιηηηθήο ζηνλ 21
ν
 αηψλα θαη λα 

δηεξεπλήζεη ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηεο ζηαηηζηηθήο πιεξνθνξίαο κε ηνλ 

πιένλ θαηάιιειν ηξφπν. Μία απφ ηηο θχξηεο ζπζηάζεηο ηεο επηηξνπήο απηήο 

ήηαλ φηη ―measures of subjective well-being provide key information about 

people‘s quality of life‖ (Stiglitz et al., 2009: 16). 

 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ επηπρία είλαη κάιινλ πξνθαλέο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

πεξηγξαθηθψλ νηθνλνκηθψλ (prescriptive ή normative economics). Ζ 

θξαηνχζα παξαδνζηαθά άπνςε ζηα νηθνλνκηθά είλαη φηη ηα δεδνκέλα γηα 

ηελ επηπρία παξέρνπλ πιεξνθνξία γηα ηε ρξεζηκφηεηα ή σθέιεηα (utility) 

ελφο αηφκνπ, παξφιν πνπ νη εξεπλεηέο παξαδέρνληαη φηη είλαη αδχλαην λα 

απνδείμνπλ φηη ε επηπρία είλαη κέηξν ηεο ρξεζηκφηεηαο (Andrew E. Clark, 

Paul Frijters & Michael Shields, 2008). Ζ ρξεζηκφηεηα U ζπλήζσο 

ιακβάλεηαη σο κνλνηνληθά απμεηηθή ζπλάξηεζε ηεο θαηαλάισζεο ελφο 

                                                 

3
 Δίλαη γλσζηή σο Stiglitz-Sen-Fitoussi Commission ή απιά the Stiglitz 

Commission. 
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αηφκνπ θαη ε νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά ππνηίζεηαη φηη αληαλαθιά ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ γηα αχμεζε ηεο σθέιεηάο ηνπ, επνκέλσο ε 

παξαηήξεζε ηεο αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο πξέπεη λα απνθαιχπηεη θάηη γηα 

ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ αηφκνπ. Γειαδή, νη αηνκηθέο απνθάζεηο βαζίδνληαη 

ζηελ αξρή κεγηζηνπνίεζεο ηεο σθέιεηαο. Ζ ζχιιεςε απηήο ηεο ηδέαο έγηλε 

αξρηθά απφ ηνπο σθειηκηζηέο, φπσο ν Bentham (1748-1832) θαη ν Mill 

(1806-1873). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη ίδηεο νη έλλνηεο ηνπ θφζηνπο θαη 

νθέινπο, ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ, εμεγνχληαη απφ ηνλ φξν ρξεζηκφηεηα: 

σο θαιφ ζεσξείηαη απηφ πνπ απμάλεη ηελ σθέιεηα, ελψ σο θαθφ απηφ πνπ 

ηε κεηψλεη. Παξφιν πνπ είλαη ππεξβνιηθφ λα πεη θαλείο φηη ηα νηθνλνκηθά 

ζρεηίδνληαη πάληα θαη απνθιεηζηηθά κε ηελ επηπρία, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ηα εξγαιεία θαη νη κεζνδνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (νξνινγία, βαζηθέο 

ζεσξίεο, γεληθά θξηηήξηα θιπ.) είλαη έηζη ζρεδηαζκέλα, ψζηε λα δίλνπλ 

θεληξηθφ ξφιν ζηελ επηπρία. 

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηα νηθνλνκηθά πνιχ ζπρλά ε SWB ζπλδέεηαη κε κία 

κνλαδηθή αληηθεηκεληθή δηάζηαζε: ηελ πιηθή επεκεξία πνπ κεηξάηαη κε ην 

εηζφδεκα ή ην ΑΔΠ. Σνλ πην θαηαιπηηθφ ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ εηζνδήκαηνο ζηελ επηπρία, 

δηαδξακάηηζε ρσξίο ακθηβνιία, ην άξζξν ηνπ Easterlin (1974; 

επηθαηξνπνηεκέλν ην 1995). χκθσλα κε ην άξζξν απηφ, ν Easterlin 

εηζήγαγε ην εμήο παξάδνμν (“Easterlin Paradox”): ελψ ην πξαγκαηηθφ 

εηζφδεκα ησλ αλζξψπσλ ζηηο ρψξεο ηεο Γχζεο απμάλεηαη γηα πεξηζζφηεξν 

απφ πελήληα ζπλαπηά έηε, απηή ε αχμεζε δελ ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρε 

αχμεζε ησλ αλαθεξζέλησλ επηπέδσλ επηπρίαο. Αλάινγεο κειέηεο 

δηεμήρζεζαλ επίζεο απφ ςπρνιφγνπο (Diener et al., 1995) θαη πνιηηηθνχο 

επηζηήκνλεο (Inglehart, 1990). 

 

Όκσο, πξέπεη θαλείο λα είλαη εμαηξεηηθά πξνζεθηηθφο φηαλ απνθαίλεηαη φηη 

ην εηζφδεκα δελ απμάλεη ηελ επηπρία ζηνλ αλαπηπγκέλν θφζκν. Απηφ γηαηί 
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ζπλερψο βγαίλνπλ ζηε δεκνζηφηεηα έξεπλεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεηηθή 

επηξξνή ηνπ εηζνδήκαηνο ζηελ επηπρία (βιέπε πρ. Blanchflower & Oswald, 

2004a; Clark et al., 2008). Σν πςειφηεξν εηζφδεκα επηηξέπεη ηελ 

εθπιήξσζε πιηθψλ επηζπκηψλ, απμάλεη ηελ ειεπζεξία επηινγψλ ηνπ αηφκνπ 

θαη δχλαηαη λα πξνζηαηέςεη ην άηνκν απφ δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο 

(Biswas-Diener, 2005; Cummins, 2002). Αθφκε φκσο θαη ζ‟ απηή ηε 

βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ κε παξαηεξνχκελεο ηξίηεο κεηαβιεηέο, φπσο ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, νη νπνίεο 

κπνξεί λα επεξεάζνπλ θαη ην εηζφδεκα θαη ηελ SWB (Ferrer-i-Carbonell & 

Frijters, 2004). Αθφκε, έρεη αλαθεξζεί φηη πςειφηεξε SWB ζπλδέεηαη κε 

πςειφηεξα κειινληηθά εηζνδήκαηα (Diener et al., 2002; Graham et al., 

2004). Δπηπξφζζεηα, ε νξηαθή ρξεζηκφηεηα ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη πηζαλφλ 

λα κεηψλεηαη γηα ηνπο πινπζηφηεξνπο αλζξψπνπο (Layard et al., 2008). 

Σέινο, θάπνηνη εξεπλεηέο ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ζρεηηθνχ εηζνδήκαηνο 

(Clark et al., 2008; Layard, 2005, 2008; Layard et al., 2008), ελψ άιινη 

αληίζεηα ππεξηνλίδνπλ ηα νθέιε ηνπ απφιπηνπ εηζνδήκαηνο (Deaton, 2008; 

Stevenson & Wolfers, 2008). 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κ‟ απηή αθξηβψο ηε ζπγθξνπφκελε 

βηβιηνγξαθία θαη απνζθνπεί θπξίσο ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο 

επηπρίαο πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε κηα 

δεδνκέλε ρψξα, κεηαμχ ρσξψλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν έηνο θαη θαζψο κηα 

ρψξα αλαπηχζζεηαη νηθνλνκηθά κε ηνλ ρξφλν. Δπίζεο, ζα πξνζπαζήζεη λα 

αλαιχζεη ηηο ζπζρεηίζεηο ηεο επηπρίαο κε παξάγνληεο δεκνγξαθηθνχο, 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο, πεξηβαιινληηθνχο θαη «καιαθνχο» (ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο θαη θνπιηνχξα). Ο επηδησθφκελνο ζηφρνο 

είλαη λα δψζεη κηα θαιχηεξε ηδέα γηα ην πνηά ζα πξέπεη λα είλαη ηα 

ζπζηαηηθά ηεο ζπλάξηεζεο ηεο σθέιεηαο, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ζχζηαζε 

πνιηηηθψλ γηα ην θαιχηεξν ζπκθέξνλ ηεο θνηλσλίαο. 
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1.2 Μεζνδνινγία 

 

Γηα λα επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ ζηφρνη, ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα δνζνχλ 

απαληήζεηο ζε κηα ζεηξά απφ εξσηήκαηα κέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε 

πθηζηάκελσλ κειεηψλ, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε εκπεηξηθφ επίπεδν. 

Απηέο νη εξσηήζεηο είλαη: 

 

 Σί είλαη SWB θαη απφ πνηνπο παξάγνληεο επεξεάδεηαη? 

 Ση ελλννχκε κε ηνλ φξν Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε? 

 Πψο ε Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε ζπλδέεηαη κε ηε SWB? 

 Τπάξρνπλ θελά ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία πνπ ρξεηάδεηαη λα 

θαιπθζνχλ? 

 

1.3 Γνκή ηεο εξγαζίαο 

 

Ζ εξγαζία απηή ζα ρξεζηκνπνηήζεη δεδνκέλα γηα ηελ SWB πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεη θαηαλνεηφ πψο νη νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο επεξεάδνπλ ηελ επεκεξία 

ησλ αηφκσλ. Οη εξσηήζεηο πνπ παξαηεζήθαλε επηγξακκαηηθά παξαπάλσ, ζα 

απαληεζνχλ κέζα απφ ηελ παξαθάησ δνκή ηεο εξγαζίαο. 

 

Σo Κεθάιαην 2 παξνπζηάδεη κηα αλαζθφπεζε ηεο γλψζεο γχξσ απφ ηελ 

έλλνηα ηεο SWB. Πξνθεηκέλνπ λα εθκαηεπηεί ν ξφινο ηεο επηπρίαο ζηελ 

νηθνλνκηθή ζεσξία, απηφ ην θεθάιαην μεθηλά κε ηελ έξεπλα ηεο ζρέζεο πνπ 

ζπλδέεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ κε ηελ επηπρία. 

 

Σν επφκελν Κεθάιαην 3 δηεξεπλά ηί ελλννχκε φηαλ κηιάκε γηα νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη πνηά είλαη ε ζρέζε απηήο κε ηελ SWB, εμεηάδνληαο ζηνηρεία 

γηα ηελ SWB πνπ εκθαλίδνπλ ζπλέπεηα κε ηε δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ, 

αλάκεζα ζε άηνκα ζε κηα δεδνκέλε ρψξα, αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο, 

θαη θαζψο κηα ρψξα αλαπηχζζεηαη νηθνλνκηθά κε ηνλ ρξφλν. Δπίζεο, 
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δίλνληαη εμεγήζεηο γηα ηε καθξνρξφληα αξλεηηθή ζρέζε ειζοδήμαηορ-

εςηςσίαρ πνπ αθνξνχλ αθελφο ζηελ ίδηα ηε θχζε ηεο αλάπηπμεο, αθεηέξνπ 

ζηε θχζε ησλ ζπλαξηήζεσλ ηεο επηπρίαο. 

 

Σέινο, ην Κεθάιαην 4 ζπλνςίδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ 

πξνεγείηαη, εμεηάδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηα θελά πνπ ππάξρνπλ θαη 

ζπζηήλεη πεδία γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 
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2. Θεσξεηηθό ππόβαζξν 
 

2.1 Δπηινγέο, Δπηπρία θαη Καιή Εσή 

 

―Smart is the one who knows to fulfill his desires; 

wise is the one who knows to master them.‖ 

Immanuel Kant 

 

Σα νηθνλνκηθά ζεσξνχληαη θαηά βάζε κηα ζπκπεξηθνξηθή επηζηήκε. Σα 

βαζηθά αμηψκαηα θαη ππνζέζεηο ηεο ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά, θάηη πνπ είλαη ζαθψο πην μεθάζαξν ζηε κηθξννηθνλνκία. ηα 

νηθνλνκηθά έρεη πηνζεηεζεί ηδηαίηεξα, κηα έλλνηα ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ηαπηφζεκε κε ην δφγκα ηνπ Hobbes γηα ηνλ 

ςπρνινγηθφ εδνληζκφ (―psychological hedonism‖). Γειαδή, φηη ε θχζε 

πξνίθηζε ηνλ αλζξψπηλν λνπ κε έλα κνλαδηθφ θίλεηξν, πνπ είλαη ε επηδίσμε 

ηεο επραξίζηεζεο θαη φηη ην κνλαδηθφ δπλαηφ πεξηερφκελν ηεο αλζξψπηλεο 

βνχιεζεο είλαη ε σθέιεηα ή ε βιάβε ηνπ (Windelband W. & Heimsoeth H., 

1995: 210). Αθφκε θαη θαηλνκεληθά αιηξνπηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

ππνθηλνχληαη απφ ηελ επαθφινπζε επραξίζηεζε πνπ βηψλεη ην άηνκν. 

Λέγεηαη φηη φηαλ ν Thomas Hobbes (1588-1679) ειέεζε έλαλ δεηηάλν έμσ 

απφ ηνλ Καζεδξηθφ Ναφ ηνπ Αγίνπ Παχινπ ζην Λνλδίλν, εμήγεζε ηελ 

πξάμε ηνπ απηή σο βίσζε επραξίζηεζεο απφ ηε ζέαζε ηνπ επραξηζηεκέλνπ 

θησρνχ αλζξψπνπ. 

 

Όπσο είλαη θπζηθφ, απηή ε άπνςε ηνπ Hobbes αληηκεηψπηζε κεγάιε 

θξηηηθή. Αιιά, απφ ηελ άιιε κεξηά, φζν ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

αδπλαηεί λα ζπκθσλήζεη ζην ηί ηειηθά θηλεί ηνπο αλζξψπνπο ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ν ‗phychological hedonism‘ 

παξακέλεη κηα απφ ηηο ζεκειηψδεηο θαη θηλεηήξηεο δπλάκεηο ησλ 

νηθνλνκηθψλ. Οη νηθνλνκνιφγνη ρξεζηκνπνηνχλ κηα ηξνπνπνηεκέλε κνξθή 
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ηεο ζεσξίαο απηήο, ηελ απνθαινχκελε λογική ςπόθεζη μεγιζηοποίηζηρ ηηρ 

σπηζιμόηηηαρ ή ωθέλειαρ (―rational utility maximization hypothesis‖ 

(RUMH)), γηα λα αλαθεξζνχλ ζηελ ίδηα βαζηθά ηδέα. 

―But this recognition [i.e., rationality involves many features that cannot be 

summarized in terms of some straightforward formula, such as binary 

consistency
4
] does not immediately lead to alternative characterizations that might 

be regarded as satisfactory, even though the inadequacies of the traditional 

assumptions of rational behaviour standardly used in economic theory have 

become hard to deny. It will not be an easy task to find replacements for the 

standard assumptions of rational behaviour [...] that can be found in the 

traditional economic literature, both because the identified deficiencies have been 

seen as calling for rather divergent remedies, and also because there is little hope 

of finding an alternative assumption structure that will be as simple and usable as 

the traditional assumptions of self-interest maximization, or of consistency of 

choice.‖ (Amartya Sen, 1999: 206) 

 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο ινγηθήο επηινγήο ηα κνληέια ζπκπεξηθνξάο 

αληαλαθινχλ ηηο επηινγέο πνπ θάλνπλ ηα άηνκα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

κεγηζηνπνηήζνπλ ηα νθέιε θαη λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηα θφζηε ηνπο. Με 

άιια ιφγηα, νη άλζξσπνη απνθαζίδνπλ ην πψο ζα ελεξγήζνπλ, ζπγθξίλνληαο 

ηα θφζηε θαη ηα νθέιε απφ ηηο δηαθνξεηηθέο επηινγέο ηνπο. Απηφ ππνλνεί 

φηη ην άηνκν έρεη ειεπζεξία επηινγήο. Ζ επηινγή φκσο απηή, είλαη απιά κηα 

πξάμε πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην ζχλνιν αμηψλ ηνπ αηφκνπ ―that happen to 

coexist inside a single skin‖ (Schwartz 2000: 81). Απηφ ην ζχλνιν 

ζπλνςίδεηαη ζ‟ απηφ πνπ ν Αξηζηνηέιεο απνθάιεζε «Δπδαηκνλία» ή χςηζην 

αγαζφ (―summum bonum‖). Σν summum bonum ππνλνεί φια απηά πνπ ην 

άηνκν εθηηκά ζηε δσή ηνπ, ηνλ απψηεξν ζηφρν ηνπ δειαδή. 

Ζ RUMH πεξηέρεη αμηψκαηα θαη ππνζέζεηο πνπ: 

 ηειηθά, ην ζχλνιν ησλ αμηψλ ελφο αηφκνπ ζπλνςίδεηαη ζε έλα 

summum bonum, ην νπνίν απφ ζχκβαζε θαιείηαη ρξεζηκφηεηα ή 

σθέιεηα, 

                                                 

4
 Green, 2002: 2. 
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 ηα θίλεηξα θαζνξίδνπλ απφιπηα ηε ζπκπεξηθνξά, 

 ε κεγηζηνπνίεζε ηεο σθέιεηαο είλαη ην κνλαδηθφ θίλεηξν, 

 νη άλζξσπνη πξνβιέπνπλ αθξηβψο κε νξζνινγηθφ ηξφπν ηηο 

ζπλέπεηεο ησλ επηινγψλ ηνπο. 

Γειαδή, απφ ηε ζεσξία απηή πξνθχπηεη ην πνιχ ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα φηη 

νη άλζξσπνη κεγηζηνπνηνχλ νξζνινγηθά ηε βησκέλε ρξεζηκφηεηά ηνπο 

(“experienced utility”)
5
. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη επηινγέο ηνπο είλαη ζπλεπείο 

κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ex post σθέιεηαο κέζα ζηα φξηα ηεο γλσζηηθήο 

ηνπο ηθαλφηεηαο. Απηή είλαη θαη ε βαζηθή ηδέα ηεο πξνζέγγηζεο ησλ 

απνθαιπκκέλσλ πξνηηκήζεσλ (―revealed preference approach‖) 

(Samuelson, 1938, 1948). θνπφο ηεο είλαη ε απνθάιπςε ηνπ ράξηε ησλ κε 

παξαηεξνχκελσλ πξνηηκήζεσλ κέζσ ηεο παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξάο. 

Έηζη, αλ έλα άηνκν πξνηηκήζεη θάπνηα αγαζά έλαληη άιισλ, απηή ε ζεσξία 

καο ιέεη φηη απηφ γίλεηαη γηαηί απιά απηή είλαη ε πξνηίκεζή ηνπ θαη 

επνκέλσο, απηή ηνπ ε απφθαζε ζα ηνπ απνθέξεη ηε κεγαιχηεξε σθέιεηα. 

Γηα λα ζπκβεί φκσο απηφ ζα πξέπεη ην άηνκν λα είλαη απνιχησο 

νξζνινγηθφ, λα δηαζέηεη ηέιεηα κλήκε θαη πξννπηηθή θαη λα έρεη πξφζβαζε 

ζε φιε ηε δηαζέζηκε πιεξνθνξία. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ην άηνκν 

νδεγείηαη ζε κε βέιηηζηεο επηινγέο (Kahneman, Fredrickson, Schreiber, & 

Redelmeier, 1993; Kahneman, Wakker & Sarin, 1997). 

Πψο φκσο νη επηινγέο νδεγνχλ ζηελ επηπρία? Ζ ηαπηνπνίεζε απηήο ηεο 

ζρέζεο απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα νηθνλνκηθά ηεο επεκεξίαο (―welfare 

                                                 

5
 Γηαθξίλνπκε δχν θεληξηθέο έλλνηεο ηνπ φξνπ “utility”: ηε ―decision utility‖, ε 

νπνία αθνξά ζην εηδηθφ βάξνο ελφο απνηειέζκαηνο ζε κηα απφθαζε θαη 

απνθαιχπηεηαη ηππηθά κε απηφ πνπ πξάηηνπκε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ 

―experienced utility‖, ε νπνία είλαη ην εδνληθφ απνηέιεζκα (επραξίζηεζε ή πφλνο, 

θαηά ηνλ Bentham) κηαο αληακνηβήο πνπ βηψλεηαη πξαγκαηηθά, φηαλ ηειηθά 

απνθηάηαη. Ζ experienced utility αλαθέξεηαη είηε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time) 

θαη ιέγεηαη ηφηε ζηηγκηαία (instant) utility, είηε ζε αλαδξνκηθέο εθηηκήζεηο 

παξειζφλησλ γεγνλφησλ θαη ιέγεηαη ηφηε ελζπκνχκελε (remembered) utility 

(Kahneman, Wakker & Sarin, 1997). 
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economics‖). Απηφο ν θιάδνο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζπαζεί λα δψζεη 

απαληήζεηο ζε θαλνληζηηθά εζηθά δεηήκαηα, γη‟ απηφ πηνζεηεί εζηθή 

πξννπηηθή. Απφ ηηο εζηθέο ζρνιέο ηεο δπηηθήο θηινζνθίαο, ν Ωθειηκηζκφο 

(―Utilitarianism‖) επεξέαζε ηδηαίηεξα ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε. Ο 

Utilitarianism, θχξηνη εθπξφζσπνη ηνπ νπνίνπ ήηαλ νη Jeremy Bentham 

(1748-1832) θαη John Stuart Mill (1806-1873), δειψλεη φηη ππάξρεη έλα 

κφλν θαιφ πξάγκα κε εζσηεξηθή αμία θαη απηφ είλαη ε επραξίζηεζε ή 

επηπρία
6
 θαη φηη ε πην ζσζηή δξάζε είλαη απηή πνπ κεγηζηνπνηεί ηε 

ζπλνιηθή επηπρία. Δπνκέλσο, ε επηπρία είλαη ην θξηηήξην βάζεη ηνπ νπνίνπ 

θξίλνληαη νη ππφινηπεο εζηθέο αξρέο. 

 

Ο Utilitarianism ππνζέηεη φηη ε επηπρία είλαη κηα θπζηθή πνζφηεηα, πνπ 

είλαη ζπγθξίζηκε δηαπξνζσπηθά, νπφηε απηή ε θνηλσληθή εζηθή αξρή 

κπνξεί λα εξκελεπηεί σο ε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο ή κέζεο επηπρίαο 

ζε κηα θνηλσλία. 

 

Παξαηεξνχκε πσο ν παξαιιειηζκφο κε ηελ νηθνλνκηθή έλλνηα ηεο ινγηθήο 

είλαη εθπιεθηηθή. Καη νη δχν έλλνηεο˙ επηπρία θαη ινγηθή, έρνπλ σο 

απψηεξν ζηφρν ηελ ίδηα ηελ επηπρία. Αιιά ε ινγηθή θαη ζπλεπψο ε RUMH, 

αθνξά ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ κέζσλ θαη ησλ ζθνπψλ ελφο κφλν αηφκνπ, 

νπφηε ε αμία απηήο ηεο έλλνηαο είλαη ζρεηηθή. Γειαδή, ε RUMH δελ έρεη 

θαλνληζηηθή ζεκαληηθφηεηα. Δίλαη απιά κηα ππφζεζε γηα ην πψο 

ζπκπεξηθέξνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη άλζξσπνη ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζθνπνχο ηνπο, ρσξίο λα θάλεη θακηά θξίζε γηα ην πψο ζα έπξεπε λα 

θέξνληαη ή γηα ην ηί ζπληζηά κηα θαιή δσή. Αληίζεηα, ν Ωθειηκηζκφο σο 

εζηθή ζχιιεςε δίλεη ζηελ επηπρία ηελ απφιπηε εζηθή εμνπζία. 

                                                 

6
 ηνλ Ωθειηκηζκφ νη φξνη εςσαπίζηηζη θαη εςηςσία αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα ηδέα, 

φπνπ ε επηπρία είλαη ―the surplus of pleasure over pain‖ (Sidgwick 1981: 120-1, 

φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Ng 1996: 6). Έηζη, ε επηπρία κπνξεί επίζεο λα νλνκαζηεί 

θαη «θαζαξή επραξίζηεζε» (―net pleasure‖). 



21 Εςηςσία και Οικονομική Ανάπηςξη Ζαβάλκος Βαζιλική 

 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη θαη φηη ν Bentham πξνζππνγξάθεη ηνλ psychological 

hedonism ηνπ Hobbes: 

 

Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain 

and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to 

determine what we shall do ... They govern us in all we do, in all we say, in all we 

think. (Bentham 1970/1789, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Ulrich, 1998: 179) 

 

Άξα νη psychological hedonism θαη utilitarianism αιιεινζπκπιεξψλνληαη 

κε έλαλ ηξφπν πνπ ν Little ηηο ζεσξεί ―hand in glove‖ (1957: 10). 

 

Ο Ωθειηκηζκφο είλαη πνιχ ειθπζηηθφο ζηα νηθνλνκηθά θαη γηα έλαλ άιιν 

ιφγν: ηηο αλαιπηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη κφλν έλαο 

απψηεξνο θνηλσληθφο ζθνπφο, πνπ είλαη ε επηπρία, φιεο νη ππφινηπεο 

ζρεηηθέο εζηθέο πιεξνθνξίεο (φπσο πρ. ε δηθαηνζχλε) πεξηνξίδνληαη ζε κία 

κφλν δηάζηαζε, επί ηεο νπνίαο εθαξκφδνληαη εηδηθνί καζεκαηηθνί 

ππνινγηζκνί. Καη ε δηαπξνζσπηθή ζχγθξηζε επηηέινπο θαζηζηά εθηθηή ηελ 

απάληεζε ζηελ εξψηεζε γηα ηελ θαιή θνηλσλία, κε ηε ρξήζε ελφο 

κνλαδηθνχ αξηζκνχ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ θνηλσληθή επεκεξία, δειαδή 

ηε ζπλνιηθή (ή ηε κέζε) επηπρία ησλ κειψλ κηαο θνηλσλίαο
7
. 

 

Οη ππνζέζεηο ηεο πιεζηθφηεηαο θαη ηεο δηαπξνζσπηθήο ζχγθξηζεο γηα ηελ 

επηπρία πνπ εκπεξηέρεη ν Ωθειηκηζκφο έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν 

ζθεπηηθηζκνχ γηα πνιινχο νηθνλνκνιφγνπο. Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη ε 

ρξεζηκφηεηα δελ έρεη θάπνην θπζηθφ ζεκείν 0 θαη νπνηαδήπνηε δηαβάζκηζε 

                                                 

7
 χγθξηζε κε ηνλ Rawls: ―Co-ordinal utilitarianism (and utilitarianism generally) 

starts by regarding persons in terms of their capacities for satisfaction. It then 

interprets the problem of justice as how to allocate the means of satisfaction so as 

to produce the greatest sum of well-being. This notion fits nicely with the deep-

rooted view of economic theory which sees it as the study of how to allocate scarce 

resources for the most efficient advancement of given ends.‖ (Rawls, 1982: 181) 
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είλαη απζαίξεηε, θαζψο ιέγεηαη φηη δελ ππάξρεη απνιχησο θαλέλα λφεκα 

ζην λα πεη θαλείο φηη ε ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη απφ ηελ θαηαλάισζε ηεο 

αγαπεκέλεο ηνπ ηξνθήο είλαη, γηα παξάδεηγκα, δχν ή δέθα θνξέο 

κεγαιχηεξε απφ ηελ θαηαλάισζε κηαο θέηαο ςσκηνχ. Οπζηαζηηθά φκσο, ε 

νπζία ηεο δηακάρεο ησλ νηθνλνκνιφγσλ ζ‟ απηφ ην πεδίν δελ είλαη ε 

ππφζεζε ηεο πιεζηθφηεηαο απηή θαζαπηή, παξά ε ππνθεηκεληθή θχζε θάζε 

εκπεηξίαο. Όπσο ζπκβαίλεη κε νπνηαδήπνηε πξνζσπηθή αίζζεζε, έηζη θαη ε 

επηπρία δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν. Τπφ απηή ηελ 

έλλνηα, ν Robbins έρεη δίθην φηαλ ιέεη φηη ―introspection does not enable A 

to measure what is going on in B‘s mind, nor B to measure what is going on 

in A‘s‖ (Robbins, 1935: 140, αλαθνξά ζηνλ Sen 1983d). Αιιά απηφ πνπ 

θάλεη ινγηθή θαη πηζαλή απηή ηνπ ηε δήισζε είλαη κηα γεληθή ππφζεζε 

ππνθεηκεληθήο ζπκκεηξίαο, δειαδή ε πίζηε φηη νπνηνδήπνηε άιιν 

αλζξψπηλν νλ κπνξεί λα έρεη ηηο ίδηεο κε κέλα αηζζήζεηο, φηη ην ίδην 

εξέζηζκα ζα πξνθαιέζεη αλάινγε αίζζεζε ζηνπο άιινπο θαη φηη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ζπλδέεηαη κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε παξφκνην ηξφπν. 

Μφλν κε ηε ζπκθσλία γηα ηα παξαπάλσ, δειαδή γηα ην φηη φηαλ νη Α θαη Β 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έλλνηα «επηπρία» γηα λα αλαθεξζνχλ ζηελ ίδηα πνηνηηθά 

αίζζεζε θαη αλ ε έληαζε βίσζεο ηεο επηπρίαο είλαη δηαθνξεηηθή γηα ηνλ 

θαζέλα, ηφηε ε δηαπξνζσπηθή ζχγθξηζε γηα ηελ επηπρία είλαη 

αδηακθηζβήηεηα εθηθηή. 

 

Μηα άιιε ζεσξία πνπ πξνθξίλεηαη ζηα νηθνλνκηθά ηεο επεκεξίαο, ε νπνία 

δηεπθνιχλεη ζηελ απνθπγή ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηαπξνζσπηθήο ζχγθξηζεο 

ηεο επεκεξίαο, είλαη ην θξηηήξην ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαηά Pareto 

(“Pareto efficiency”). Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη έλα δενληνινγηθφ 

θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδξάζεσλ πνπ έρεη 

ε ρξήζε ησλ πφξσλ ζηελ επεκεξία ησλ αηφκσλ. Σν θξηηήξην ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηθαλνπνηείηαη φηαλ νη πφξνη ρξεζηκνπνηνχληαη, κέζα 

ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη αδχλαην 
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λα βειηησζεί ε επεκεξία θάπνηνπ αηφκνπ, ρσξίο λα κεησζεί ε επεκεξία 

θάπνηνπ άιινπ. Σν θξηηήξην απηφ δηαηππψζεθε απφ ηνλ κεγάιν Ηηαιφ 

νηθνλνκνιφγν θαη θνηλσληνιφγν Vilfredo Pareto(1848-1923) θαη είλαη 

γλσζηφ θαη σο θξηηήξην ηεο αξηζηνπνίεζεο θαηά Pareto. 

 

Ζ ινγηθή πίζσ απφ ην θξηηήξην απηφ είλαη λα κπνξνχλ λα γίλνπλ 

αμηνινγηθέο θξίζεηο γηα ηελ επεκεξία, ρσξίο λα απαηηνχληαη δηαπξνζσπηθέο 

ζπγθξίζεηο. Δλψ ινηπφλ, ν σθειηκηζκφο κπνξνχζε λα απνθαλζεί ―if a 

gallon of fuel was better used to drive the yacht of a millionaire still a few 

yards further or to warm the family of a destitute man‖ (Hausman and 

McPherson, 1996), ην θξηηήξην ηεο αξηζηνπνίεζεο θαηά Pareto 

απνθεξχζζεη ηέηνηεο θξίζεηο. ε κηα αγνξά ρσξίο αξλεηηθέο 

εμσηεξηθφηεηεο, κπνξεί θάπνηνο λα είλαη βέβαηνο φηη θάζε ζπλαιιαγή ζα 

ηθαλνπνηεί ην θξηηήξην ηεο αξηζηνπνίεζεο θαηά Pareto. Δδψ ε θνηλσλία 

κπνξεί λα αλαιπζεί επαξθψο θαηά ηξφπν κε νξγαληθφ, δειαδή σο εάλ ε 

θνηλσλία λα είλαη απιά θαη κφλν ην άζξνηζκα ησλ αηφκσλ πνπ ηελ 

απνηεινχλ θαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν. Ζ έλλνηα ηνπ θξάηνπο σο θάηη 

δηαθνξεηηθφ απφ ηα άηνκα πνπ ην απνηεινχλ, δελ αλαγλσξίδεηαη θαη ε 

χπαξμε νξγαλσκέλσλ θαη πνιιέο θνξέο ζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ, 

αγλνείηαη
8
. Απφ ηα πην πάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ν νξηζκφο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαηά Pareto είλαη αξθεηά πεξηνξηζηηθφο θαη πνιχ 

ζπληεξεηηθφο, αθνχ κε βάζε ηνλ νξηζκφ απηφ, ε άζθεζε νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο είλαη πξαθηηθά αδχλαηε. 

 

Παξφιν πνπ πνιιά αθφκε κπνξνχλ λα εηπσζνχλ γηα ηελ θιεξνλνκηά ηνπ 

σθειηκηζκνχ ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε, ε κέρξη ηψξα ζπδήηεζε πηζηεχσ 

                                                 

8
 Γηα πην αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ απφςεσλ απηψλ, βιέπε Nath (1969), θπξίσο 

θεθ. 2. 
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φηη αξθεί γηα λα δηαθσηίζεη ην ηζηνξηθφ θαη κεζνδνινγηθφ ππφβαζξν πάλσ 

ζην νπνίν ε επηπρία θέξδηζε θεληξηθφ ξφιν ζηα νηθνλνκηθά. 

 

2.2 Subjective Well-being 

 

2.2.1 Ειζαγωγή ζηην έπεςνα για ηην Ποιόηηηα Ζωήρ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα βξεη απηή ε εξγαζία ηε ζέζε ηεο αλάκεζα ζηελ 

παξειζνχζα θαη ζηελ ηξέρνπζα έξεπλα, απηή ε ελφηεηα ζα παξνπζηάζεη ηα 

θχξηα ζπζηαηηθά θαη ζρνιέο ζθέςεο γηα ηελ έλλνηα «Πνηφηεηα Εσήο» 

(“Quality Of Life” (QOL)). Απηή ε ππνελφηεηα παξνπζηάδεη ηνπο 

επνλνκαδφκελνπο «αληηθεηκεληθνχο» (“objective”) δείθηεο ηεο επεκεξίαο. Ζ 

αδπλακία ηνπο φκσο λα δψζνπλ απαληήζεηο γηα ηελ επηπρία ησλ αηφκσλ, 

νδήγεζε ζηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο γηα ηελ SWB θαη απηφ ζα είλαη ην 

αληηθείκελν ηεο επφκελεο ππνελφηεηαο 2.2.2. 

Ζ έξεπλα γηα ηελ QOL είλαη κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζπάζεηα γηα λα 

κεηξεζεί κε επηζηεκνληθφ ηξφπν ε επεκεξία ησλ αηφκσλ, πεξηνρψλ θαη 

θνηλσληψλ (Glatzer, 2004; Noll, 2004; Rapley, 2003). Ηζηνξηθά, ε έξεπλα 

απηή ππξνδνηήζεθε απφ ηελ αλάγθε λα εμεηαζηεί ε πξφνδνο ζε επξχηεξα 

πιαίζηα απφ ηελ απιή εμέηαζε ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο ελφο 

έζλνπο (Noll, 2004). Σν ΑΔΠ κεηξά φια ηα αγαζά θαη φιεο ηηο ππεξεζίεο 

πνπ παξάγνληαη ζε κηα νηθνλνκία κέζα ζε έλα έηνο. Παξφιν πνπ ν 

εθεπξέηεο ηνπ κέηξνπ απηνχ, Simon Kuznets, δελ πεξίκελε πνηέ φηη ην 

ΑΔΠ ζα ήηαλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ έλαο δείθηεο νηθνλνκηθήο παξαγσγήο 

κεηά ηε Μεγάιε Ύθεζε ηνπ 1929 (―Great Depression‖), απηφ ην κέηξν 

αληηκεησπίδεηαη νινέλα θαη πην πνιχ ζαλ δείθηεο επεκεξίαο ησλ εζλψλ. Ο 
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ίδηνο ν Kuznets νκνιφγεζε θαηά ηελ πξψηε παξνπζίαζή ηνπ ζην 

Ακεξηθάληθν Κνγθξέζν ην 1934
9
: 

―...the welfare of a nation can, therefore, scarcely be inferred from a measure of 

national income...‖ 

Ζ αιήζεηα είλαη πσο ην ΑΔΠ έρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα: ζπιιακβάλεη 

νληφηεηεο κεηξνχκελεο ζε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο θαη ηηο ζπλνςίδεη ζε έλα 

κνλαδηθφ λνκηζκαηηθφ ζηνηρείν. Δπηπιένλ, ζπγθξίλεηαη εχθνια κε ηα ΑΔΠ 

άιισλ εζλψλ, φηαλ δηαηξείηαη κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο (θαηά θεθαιή) 

θαη δηνξζψλεηαη κε ηελ ηζνηηκία αγνξαζηηθήο ηζρχνο. Αθφκε, πίζσ απφ ηε 

ρξήζε ηνπ ΑΔΠ σο δείθηεο επεκεξίαο, είλαη ε ππφζεζε φηη φζν πςειφηεξν 

είλαη ην ΑΔΠ, ηφζν θαιχηεξα κπνξνχλ νη άλζξσπνη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο 

αλάγθεο ηνπο (Stiglitz et al., 2009). 

 

Ζ Stiglitz Commission πνπ αλαθέξακε ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, έθαλε πξφζθαηα κηα εθηεηακέλε πεξίιεςε ησλ καθξφρξνλσλ 

θξηηηθψλ γηα ην ΑΔΠ ζρεηηθά κε ηελ επεκεξία, ηηο νπνίεο δείρλαλε ήδε ηα 

ιφγηα ηνπ Kennedy ζηελ αξρή ηεο ππνελφηεηαο. ηελ ηειηθή ηεο αλαθνξά 

(Stiglitz et al., 2009), ε επηηξνπή θαηαδεηθλχεη πξψηα απ‟ φια φηη ην ΑΔΠ 

δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηηο αληζφηεηεο 

ζε κηα θνηλσλία. Δπνκέλσο, φπσο επηζεκαίλεη, είλαη ιάζνο λα εμάγνπκε ην 

ζπκπέξαζκα φηη φηαλ απμάλεηαη απηφο ν δείθηεο, ηφηε φινη γίλνληαη 

πινπζηφηεξνη ζε κηα θνηλσλία. ηηο ΖΠΑ, γηα παξάδεηγκα, ην θαηά θεθαιήλ 

ΑΔΠ απμάλεηαη ζρεδφλ ζηαζεξά γηα πεξηζζφηεξν απφ ηα ηειεπηαία δέθα 

ρξφληα πξηλ ηελ χθεζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ελψ ην κέζν εηζφδεκα ησλ 

λνηθνθπξηψλ κεηψζεθε θαη ην ράζκα ζην εηζφδεκα κεηαμχ πινπζίσλ θαη 

                                                 

9
 Σν Ακεξηθάληθν Κνγθξέζν αλέζεζε ζηνλ Kuznets λα δεκηνπξγήζεη έλα ζχζηεκα 

πνπ ζα κεηξνχζε ηελ παξαγσγηθφηεηα ελφο έζλνπο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί 

θαιχηεξα πψο λα αληηκεησπηζηεί ε Μεγάιε Ύθεζε ηνπ 1929. (Simon Kuznets, 

1934. "National Income, 1929–1932". 73rd US Congress, 2nd session, Senate 

document no. 124, page 7. http://library.bea.gov/u?/SOD,888). 

http://library.bea.gov/u?/SOD,888
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θησρψλ απμήζεθε. Απηφ απφ κφλν ηνπ δείρλεη φηη αλ θνηηάμεη θαλείο ην 

ΑΔΠ δελ κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα πεη φηη ηα ρξήκαηα δαπαλψληαη γηα ηε 

βειηίσζε ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ θαη πνηψλ αλζξψπσλ ηδηαίηεξα. 

 

Γεχηεξνλ, ην ΑΔΠ παίξλεη ππφςε ηνπ κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο πνπ είλαη 

θνηλά απνδεθηφ φηη κεηψλνπλ ηελ επηπρία, ελψ άιινη πνπ ηελ απμάλνπλ 

παξαιείπνληαη. Έηζη, θπθινθνξηαθά θνκθνχδην, θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ν 

θαζαξηζκφο ησλ πεξηνρψλ πνπ επιήγεζαλ απφ ηε δηαξξνή πεηξειαίνπ ζηνλ 

θφιπν ηνπ Mexico ην 2010, έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζην ΑΔΠ. Σαπηφρξνλα, 

κε-αγνξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο θαζάξηζκα, καγείξεκα, παηδηθή 

θξνληίδα ή ρξφλνο αλάπαπζεο, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Παξφια απηά, νη 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ λνηθνθπξηψλ πηζαλνινγείηαη φηη ηζνδπλακνχλ κε ην 30-

40% ηνπ ΑΔΠ θαη ζαθψο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηελ 

επεκεξία ησλ αλζξψπσλ. 

 

Σξίηνλ, ην ΑΔΠ δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ζέκαηα βησζηκφηεηαο. Έηζη, ε 

εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ή ε ππνηίκεζε θεθαιαίνπ παξακεινχληαη. 

Αληίζεηα, ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη πεξηβαιινληηθή 

θαηαζηξνθή. Πηζαλνινγείηαη επηπξφζζεηα, πσο ε ηξέρνπζα παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή θξίζε πξνθιήζεθε ελ κέξεη απφ ην θπλήγη ηνπ βξαρππξφζεζκνπ 

θέξδνπο θαη ηεο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ. 

 

πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε φηη ην ΑΔΠ είλαη έλα έγθπξν κέηξν αμηνιφγεζεο 

ηεο αγνξάο, πνπ βαζίδεηαη ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηε 

δεκηνπξγία πινχηνπ, θαζψο απαληά ζην αλ ε παξαγσγή απμάλεη θαη αλ νη 

δαπάλεο ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο απμάλνληαη ή κεηψλνληαη. Αιιά, φπσο 

είδακε, αδπλαηεί λα κεηξήζεη ηελ επεκεξία. Απηφ έρεη βέβαηα ηεξάζηηα 

ζεκαζία γηα ηελ πξφνδν ησλ ιαψλ, θαζψο ―what we measure affects what 

we do; and if our measurements are flawed, decisions may be distorted‖ 

(Stiglitz et al., 2009: 1). 
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Δληνχηνηο, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη ζπζηάζεηο ηεο επηηξνπήο Stiglitz δελ 

πεξηείραλ θάηη θαηλνχξην απφ ηελ πιεπξά ηεο έξεπλαο γηα ηνπο θνηλσληθνχο 

δείθηεο κέηξεζεο ηεο επεκεξίαο (Maggino & Ruviglioni, 2011; Michalos, 

2011; Noll, 2011). Ήδε απφ ηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟60 θαη ‟70 έλα «θίλεκα 

θνηλσληθψλ δεηθηψλ» πξφηεηλε λα παξαθνινπζείηαη ηαθηηθά ε επεκεξία ησλ 

θνηλσληψλ
10

 (Noll, 2004). Οη θνηλσληθνί δείθηεο νξίδνληαη σο ―statistics 

that usefully reflect important social conditions and that facilitate the 

process of assessing those conditions and their evolution‖ (United Nations, 

1994, αλαθνξά ζηνλ Noll, 2004: 4). Σν θίλεκα απηφ ράξαμε ηνλ δξφκν γηα 

ηελ αλάπηπμε ζεσξεηηθψλ κνληέισλ γηα ηελ αλζξψπηλε επεκεξία θαη ηε 

δηεμαγσγή πνιιψλ εκπεηξηθψλ αλαιχζεσλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηα 

πιαίζηα ηεο αθαδεκατθήο έξεπλαο γηα ηελ QOL. 

 

Ζ θχξηα άπνςε απηνχ ηνπ θηλήκαηνο είλαη φηη κηα νιηζηηθή κέηξεζε QOL 

πεξηιακβάλεη ζπλήζσο αληηθεηκεληθνχο (objective), αιιά θαη 

ππνθεηκεληθνχο (subjective) θνηλσληθνχο δείθηεο: 

 

―Quality of life is defined as an overall general well-being which comprises 

objective descriptors and subjective evaluations of physical, material, social and 

emotional well-being together with the extent of personal development and 

purposeful activity all weighted by a personal set of values‖ (Felce & Perry, 1993: 

13). 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη ηφζν νη αληηθεηκεληθνί, φζν 

θαη νη ππνθεηκεληθνί θνηλσληθνί δείθηεο. 

 

                                                 

10
 Δπίζεο, πνιιέο ρψξεο εθαξκφζαλε πεξηεθηηθά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο 

παξαθνινχζεζεο, ηα νπνία αθφκε θαη ε Stiglitz Commission παξέβιεςε κεξηθψο 

ζηελ αλαθνξά ηεο (Noll, 2002, 2004, 2011). 
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Δηθόλα 2: Αληηθεηκεληθνί θαη ππνθεηκεληθνί θνηλσληθνί δείθηεο. (Πεγή: Rapley, 2003: 11). 

 

Αθνινπζψληαο ινηπφλ ην παξαπάλσ πιαίζην, ε Stiglitz Commission 

πξφηεηλε νθηψ δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο πνπ νη αθαδεκατθνί, νη 

εζληθνί ζηαηηζηηθνιφγνη θαη νη δηακνξθσηέο πνιηηηθήο ζα έπξεπε λα 

ιακβάλνπλ ππφςε (κε ηε ρξήζε objective θαη subjective κέηξσλ): πιηθά 
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πξφηππα δηαβίσζεο, πγεία, παηδεία, πξνζσπηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

εξγαζία, πνιηηηθφο ιφγνο θαη άζθεζε, θνηλσληθέο ζπλδέζεηο θαη δίθηπα, 

πεξηβάιινλ θαη αλαζθάιεηα (νηθνλνκηθή θαη θπζηθή). 

 

Θα νινθιεξψζνπκε απηή ηελ ππνελφηεηα θάλνληαο κηα ζχληνκε 

αλαζθφπεζε ηεο θχζεο ησλ αληηθεηκεληθψλ δεηθηψλ. Ο Francis Ysidro 

Edgeworth (1845-1926), Ηξιαλδφο θηιφζνθνο θαη πνιηηηθφο νηθνλνκνιφγνο, 

νλεηξεχηεθε ην 1881 φηη νη κειινληηθνί νηθνλνκνιφγνη ζα κπνξνχλ λα 

δηαζέηνπλ έλα «εδνλφκεηξν» (“hedonimeter”), έλα φξγαλν δειαδή πνπ ζα 

κεηξά ηελ επηπρία ηνπ αηφκνπ, φπσο έλα ζεξκφκεηξν κεηξά ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηφο ηνπ. Απηφ πνπ ηνλ απαζρνινχζε πξνθαλψο, 

ήηαλ ε απφθηεζε απζηεξψλ θαη αληηθεηκεληθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα «εκπεηξηθνπνηήζνπλ» ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία θαη λα 

αληηθεηκελνπνηήζνπλ ηηο πνιηηηθέο ζπζηάζεηο. Ήηαλ ηφζν βέβαηνο φηη ε 

επηπρία είλαη έλα πάγην αλζξψπηλν ραξαθηεξηζηηθφ, πνπ θάπνηε ν 

Samuelson ζρνιίαζε: ―to a man like Edgeworth, steeped as he was in the 

utilitarian tradition, individual utility—nay social utility—was as real as his 

morning jam‖ (Samuelson 1948: 206).  

 

Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο θαηεγνξίαο δεηθηψλ είλαη φηη ―the 

judgement of happiness is made according to external rules‖ εμσγελψο, απφ 

ηνλ εξεπλεηή (Frey & Stutzer, 2002: 6). Απηνί νη δείθηεο κέρξη θαη ζήκεξα 

ζεσξνχληαη επξέσο απνδεθηνί σο κηα πην νξζή βάζε γηα ηε ιήςε πνιηηηθψλ 

απνθάζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ην πξφγξακκα αλάπηπμεο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ (United Nations Development Programme) ζρεδίαζε ηνλ Human 

Development Index (HDI), ν νπνίνο είλαη έλαο αζξνηζηηθφο δείθηεο πνπ 

πεξηιακβάλεη ηνπο ξπζκνχο ηνπ εηζνδήκαηνο, ηεο παηδείαο (αιθαβεηηζκφο) 

θαη ηεο πγείαο (πξνζδφθηκν δσήο, παηδηθή ζλεζηκφηεηα) γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο επεκεξίαο ησλ εζλψλ (UNDP, 2010). Σέηνηα αληηθεηκεληθά 

κέηξα πιενλεθηνχλ ζην φηη είλαη εχθνια ζπγθξίζηκα κέζσ παξαηεξήζεσλ 
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θαη ζπληζηνχλ «ζθιεξή» πξαγκαηηθφηεηα γηα ηνπο δηακνξθσηέο πνιηηηθψλ 

((Frey & Stutzer, 2002; Noll, 2004; Rapley, 2003). Απφ ηελ άιιε κεξηά, δελ 

δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν ησλ θνηλσληθψλ πξνθαηαιήςεσλ αλαθνξηθά κε ηελ 

ζθνπηκφηεηα ηεο έξεπλαο γηα ηελ επηπρία ησλ αλζξψπσλ, φπσο νη 

θνηλσληθέο έξεπλεο. 

 

Παξφια απηά, θάπνηνη εξεπλεηέο θαηαθξίλνπλ ηελ απνθιεηζηηθή ή θχξηα 

ρξήζε ησλ αληηθεηκεληθψλ δεηθηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επεκεξίαο (πρ. 

Layard, 2005). Μηα ζεκαληηθή αδπλακία απηψλ είλαη φηη πεξηέρνπλ κηα 

απζηεξή θαη ζθιεξή θαλνληζηηθή θξίζε απφ ηνλ εξεπλεηή ζρεηηθά κε ην ηί 

ζεκαίλεη «θαιή δσή». Οη παξαηεξήζεηο ηνπο είλαη ζπκβαηέο δειαδή, κε έλα 

ηδαληθφ εμσηεξηθφ κνληέιν. πλεπψο, ―in order to measure the quality of 

life, one must have a theory of what makes up a good life‖ (Cobb, 2000: 6). 

 

πλνςίδνληαο, ε ρξήζε ησλ αληηθεηκεληθψλ δεηθηψλ ζηηο αμηνινγήζεηο γηα 

ηελ QOL απαηηεί ζπλαίλεζε ζε κηα θνηλσλία γηα ηηο εμήο ηξεηο εξσηήζεηο: 

πνηέο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσλίαο πξέπεη λα κειεηεζνχλ, πνηέο είλαη θαιέο θαη 

πνηέο θαθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη πνηνχο ζηφρνπο πξέπεη ε θνηλσλία λα 

αλαπηχμεη ζην κέιινλ (Noll, 2004). Γηα παξάδεηγκα, κηα ηέηνηα ζπκθσλία 

είλαη αδχλαηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θαλνληζηηθή ηδέα γηα ηελ «θαιή 

θνηλσλία» έρεη πνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα ή απιά είλαη δήηεκα πνιηηηθήο θαη 

ηδενινγηθήο άπνςεο (Rapley, 2003). 

 

Οη ππνθεηκεληθνί δείθηεο απφ ηελ άιιε κεξηά, επηηξέπνπλ ζηνπο 

εξσηεζέληεο λα απνθαλζνχλ νη ίδηνη γη‟ απηά πνπ ηνπο θάλνπλ 

επηπρηζκέλνπο θαη γηα ην αλ αληινχλ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ηνπο. Απηή ε 

πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ―it can be assumed that [people 

themselves] are the best judges of when they are happy and when they are 

unhappy‖ (Frey & Stutzer, 2002: 4). 
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2.2.2 Δείκηερ και οπίζοςζερ ηηρ SWB 

 

―What we call happiness in the strictest sense of the word comes from the 

(preferably sudden) satisfaction of needs which have been dammed up to a high 

degree.‖ 

Sigmund Freud 

 

2.2.2.1 Ση είλαη SWB? 

 

Όπσο ζπδεηήζακε παξαπάλσ, ε πνηφηεηα δσήο ελφο αηφκνπ ή κηαο ρψξαο 

κπνξεί λα αμηνινγεζεί κε ηε ρξήζε αληηθεηκεληθψλ δεηθηψλ επεκεξίαο. 

Όκσο είδακε φηη απηή ε πξνζέγγηζε παξνπζηάδεη ζεκαληηθά 

κεηνλεθηήκαηα. Γηαηί αγλνεί γηα παξάδεηγκα ην γεγνλφο φηη ην εηζφδεκα 

είλαη έλα ρνλδξνεηδέο κέηξν, έλα κέζν κφλν θαη φρη έλαο ζθνπφο απφ κφλν 

ηνπ (Diener & Seligman, 2004; Nussbaum & Sen, 1993). Δπίζεο, ηέηνηεο 

αμηνινγήζεηο απνηππψλνπλ ηελ θαλνληζηηθή αληίιεςε ηνπ εξεπλεηή γηα ην 

πνηέο είλαη θαιέο θαη πνηέο θαθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ελψ επηπξφζζεηα, 

δελ απνθαιχπηνπλ ην πψο ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη θαη εθηηκνχλ ηνλ 

ηξφπν δσήο ηνπο (Noll, 2004; Rapley, 2003). Απηά ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ 

αληηθεηκεληθψλ δεηθηψλ γηα ηελ QOL νδήγεζαλ πνιινχο εξεπλεηέο λα 

ζηξαθνχλ ζηελ SWB (Huppert et al., 2009).Ο φξνο απηφο, πνπ φπσο είδακε 

ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ζην παξειζφλ πξνθξίζεθε σο «ρξεζηκφηεηα ή 

σθέιεηα» (―utility‖), φπσο θαζηεξψζεθε απφ ηνπο Jeremy Bentham (1748-

1832) θαη John Stuart Mill (1806-1876) (Frey, 2008; Frey & Stutzer, 2002; 

Nussbaum & Sen, 1993), ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπλψλπκα κε ηνπο φξνπο «επηπρία» (―happiness‖)
11

 θαη «ηθαλνπνίεζε απφ 

                                                 

11
 Δδψ είλαη ζπλεηφ λα είλαη θαλείο πξνζεθηηθφο αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε επηπρίαο 

θαη ρξεζηκφηεηαο. Απηφ γηαηί νη άλζξσπνη ηείλνπλ λα θάλνπλ ζπζηεκαηηθά ιάζε 

θαηά ηελ πξφβιεςε ηεο επηπρίαο ηνπο (ε επηπρία είλαη κηα εθηίκεζε ηνπ ηί έρεη 

ζπκβεί, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφ απ‟ απηφ πνπ πεξηκέλεη ην 

άηνκν λα ζπκβεί). Απηφ ζπλεπάγεηαη κηα απφθιηζε κεηαμχ επηινγψλ θαη 

κεγηζηνπνίεζεο ηεο επηπρίαο θαη άξα κεηαμχ επηπρίαο θαη decision utility. Όπσο 

ιέεη ν Rabin (1998, pp. 33-34): 
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ηε δσή» (“life satisfaction‖). ηε βηβιηνγξαθία (Frey, 2008) ε SWB 

νξίδεηαη σο εμήο: 

 
―people‘s evaluations of their lives, and [it] includes variables such as life 

satisfaction, the frequent experience of pleasant emotions, the infrequent 

experience of unpleasant emotions, satisfaction with domains such as marriage 

and work, and feelings of fulfilment and meaning‖ (Diener & Oishi, 2004: 1). 

 

Δπίζεο, νη McGillivray θαη Clarke (2006: 4) θαηαζέηνπλ φηη: 

 

―subjective wellbeing involves a multidimensional evaluation of life, including 

cognitive judgments of life satisfaction and affective evaluations of emotions and 

moods.‖ 

 

Οη Bruni θαη Porta (2007: xviii) επηζεκαίλνπλ θάπνηεο δηαθνξέο κεηαμχ 

επηπρίαο θαη SWB: 

 

―Psychologists distinguish among 1) life satisfaction which is a cognitive element 

2) affection, the affective element and 3) subjective wellbeing (SWB), as a state of 

wellbeing, synthetic of long duration which includes both the affective and 

cognitive component.‖ 

 

                                                                                                                            

 
―How do people misperceive their utilities? One pattern is that we tend to underestimate 

how quickly and how fully we will adjust to changes, not foreseeing that our reference 

points will change. … People do not anticipate the degree of such adaptation, and hence 

exaggerate expected changes in utility caused by changes in their lives.‖ 

 

Έλαο άιινο ιφγνο γηα λα κελ εκπηζηεχεηαη θαλείο ηε ρξήζε δεδνκέλσλ γηα ηελ 

επηπρία ζηε κέηξεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο είλαη ην επηρείξεκα φηη ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξα ζηε δσή απφ ηελ επηπρία. Ζ βηβιηνγξαθία ηεο ςπρνινγίαο έρεη λα 

επηδείμεη ηνλ φξν «επδαηκνλία», ν νπνίνο ζπιιακβάλεη ιεηηνπξγηθέο πιεπξέο ηεο 

επεκεξίαο, φπσο απηνλνκία, αληαγσληζκφο, πξνζσπηθή αλάπηπμε, ζεηηθέο ζρέζεηο, 

ζπκθηιίσζε κε ηνλ εαπηφ καο, δέζκεπζε θαη νπζία (βιέπε Deci and Ryan, 2000; 

Ryff, 1989; Ryff and Singer, 1998; and Seligman, 2002). Σέινο, ε επηπρία κπνξεί 

λα κελ είλαη ην πην ζσζηφ κέηξν κέηξεζεο ηεο ρξεζηκφηεηαο εμαηηίαο ηεο επηξξνήο 

πνπ δχλαηαη λα πθίζηαληαη νη εξσηεζέληεο ζε εξσηεκαηνιφγηα ζρεηηθά κε ηελ 

επηπρία (βιέπε πρ. Bertrand & Mullainathan, 2001). Γειαδή, ε πξφθιεζε ζεηηθψλ 

ή αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πξηλ απφ κηα εξψηεζε, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ρεηξηζκφ θαη επνκέλσο, παξαπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. 
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Δμεγνχλ φηη ε SWB απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ζπζηαηηθά: i) επράξηζηα 

ζπλαηζζήκαηα, ii) δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα, iii) γεληθή αμηνιφγεζε δσήο 

θαη iv) ηνκεαθή αμηνιφγεζε δσήο (γάκνο, πγεία, αλάπαπζε, θιπ.). Απηή ε 

παξαηήξεζε απνηππψλεηαη ζρεκαηηθά ζηελ εηθφλα 3. Ζ επηπρία απφ ηελ 

άιιε κεξηά, είλαη κηα ζηελφηεξε έλλνηα απφ ηελ SWB θαη δηαθνξεηηθή απφ 

ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή: ε ηειεπηαία αληαλαθιά ηελ απφζηαζε πνπ ηα 

άηνκα αληηιακβάλνληαη φηη ππάξρεη απφ ηηο θηινδνμίεο ηνπο, ελψ ε επηπρία 

πεγάδεη απφ ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Με απηή ηελ πξνζέγγηζε, ε SWB ζπκπίπηεη κε ηελ Αξηζηνηειηθή 

πξνζέγγηζε ηεο επηπρίαο σο εςδαιμονίa («είκαη πξαγκαηηθά επηπρηζκέλνο»), 

ελψ νη έλλνηεο επηπρία θαη ηθαλνπνίεζε πξνζεγγίδνληαη εδνληζηηθά 

(«αηζζάλνκαη επηπρηζκέλνο») (Bruni & Porta 2007: xviii). 

 

Δηθόλα 3: Ζ ζρέζε αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο απόςεηο ηεο SWB. (Πεγή: Hird, Suzan, 2003). 

 

Οη Blanchflower & Oswald (2000) κνληεινπνηήζαλε ηελ έλλνηα ηεο SWB, 

φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα: 
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Δηθόλα 4: Ζ ζπλάξηεζε ηεο SWB. (Πεγή: Blanchflower & Oswald, 2000: 3). 

 

ηελ παξαπάλσ ζπλάξηεζε, r είλαη ν βαζκφο πνπ δίλεη έλαο εξσηεζέληαο 

γηα ηελ SWB ηνπ, κε βάζε κηα βαζκνλνκεκέλε θιίκαθα. Απηφ είλαη 

ζπλάξηεζε (h) ηνπ πξαγκαηηθνχ επηπέδνπ επεκεξίαο (u) ηνπ εξσηεζέληα, ην 

νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ εμαξηάηαη απφ ην εηζφδεκα (y), απφ έλα ζχλνιν 

δεκνγξαθηθψλ θαη πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (z) θαη απφ ηε ρξνληθή 

πεξίνδν (t) ζηελ νπνία αθνξά ε έξεπλα. Σέινο, ν φξνο ζθάικαηνο (e) 

θαιχπηεη φια ηα πηζαλά ζθάικαηα κέηξεζεο θαη ππνβφζθνπζεο 

κεξνιεπηηθέο επηξξνέο ζηνλ εξσηεζέληα. 

 

2.2.2.2 Μέηξεζε ηεο SWB 

 

Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηε κέηξεζε ηεο SWB, αθνχ δελ κπνξεί λα 

κεηξεζεί κε άκεζν ηξφπν, είλαη λα βξεζεί έλαο εθηηκεηήο κε κέγηζηε 

απνδνηηθφηεηα (―efficiency‖), δειαδή έλα κέηξν πνπ λα ζπλδπάδεη ρακειή 

κεξνιεςία κε πςειή αθξίβεηα (δειαδή, ρακειή δηαθχκαλζε
12

). Κη επεηδή 

δελ είλαη θαλεξφ πψο κπνξεί λα εθηηκεζεί ε απνδνηηθφηεηα ηνπ εθηηκεηή 

φηαλ ε πξαγκαηηθή κεηαβιεηή πνπ εθηηκά δελ κπνξεί λα παξαηεξεζεί, νη 

                                                 

12
 Βιέπε Wonnacott & Wonnacott, 1990: 239. 
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ςπρνιφγνη αλαπηχμαλε έμππλα εξγαιεία γηα ηελ έκκεζε εθηίκεζή ηνπ. Ζ 

ςπρνκεηξηθή έλλνηα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ακεξνιεςία θαιείηαη 

«θαηαζθεπαζηηθή εγθπξφηεηα» (―construct validity‖). Με απιά ιφγηα, 

δείρλεη ηελ έθηαζε πνπ ε κεηαβιεηή πνπ ήηαλ λα κεηξεζεί, πξαγκαηηθά 

κεηξήζεθε. Όπσο αθξηβψο θάπνηνο κπνξεί λα νξίζεη κηα ζεσξεηηθή έλλνηα 

πξνζδηνξίδνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή ζπλδέεηαη κε άιιεο θνηλέο 

έλλνηεο, ε εγθπξφηεηα ελφο εθηηκεηή κπνξεί λα αμηνινγεζεί απφ ηελ 

επηβεβαίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απηψλ ησλ ζρέζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, απφ 

ηνλ νξηζκφ ηεο SWB ππνλνείηαη φηη ε επηπρία ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηνλ 

ππνζηηηζκφ, ηε κνλαμηά, ηελ αγσλία γηα ην κέιινλ θαη ζεηηθά κε ηε 

ζπρλφηεηα πνπ ρακνγειάκε, ηελ επίηεπμε ζηφρσλ θαη ηελ απηνεθηίκεζε. 

Έλαο δείθηεο πνπ δελ απνδίδεη ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηηο παξαπάλσ 

κεηαβιεηέο, δελ έρεη πςειή εγθπξφηεηα. 

 

Ζ ςπρνκεηξηθή έλλνηα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αθξίβεηα θαιείηαη «αμηνπηζηία» 

(―reliability‖). Απηή αλαθέξεηαη ζηνλ βαζκφ πνπ ε παξαηεξνχκελε 

βαζκνινγία αληαλαθιά ηελ «πξαγκαηηθή» πνζφηεηα ηνπ φξνπ πνπ κεηξάηαη 

(R. J. Larsen & Fredrickson, 1999: 43). Κη εδψ ε αμηνπηζηία δελ κπνξεί λα 

κεηξεζεί άκεζα, νπφηε ζπλήζσο εθηηκάηαη απφ ηνλ ιεγφκελν έιεγρν-

επαλέιεγρν ζπζρέηηζεο (―test-retest correlation‖). Ζ ηδέα ζηελ νπνία 

βαζίδεηαη απηή ε κέζνδνο είλαη φηη αλ γηα έλα δεδνκέλν ζεσξεηηθφ 

θαηαζθεχαζκα κπνξεί λα γίλνπλ δχν κεηξήζεηο ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν 

θαηά ηελ νπνία ε ηηκή ηνπ θαηαζθεπάζκαηνο ζεσξείηαη ακεηάβιεηε, κηα 

πςειή ηηκή ζπζρέηηζεο θαλεξψλεη κηθξή απφθιηζε θαη επνκέλσο, πςειή 

αμηνπηζηία. Πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ, φηη έλαο θαιφο εθηηκεηήο πξέπεη λα 

ζπγθεληξψλεη πςειή βαζκνινγία θαη ζηα δχν θξηηήξηα (εγθπξφηεηα θαη 

αμηνπηζηία) θαη γηα λα θαηαιήμνπκε ζηελ επηινγή ηνπ θαιχηεξνπ, κπνξεί λα 

ρξεηαζηεί λα ζηαζκηζηνχλ νη δχν απηνί πνηνηηθνί φξνη. 
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Οη ςπρνιφγνη έρνπλ πηνζεηήζεη κηα ζεηξά απφ δείθηεο SWB, νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: απην-αλαθνξά (self-

report), αλαθνξά απφ νκνίνπο (peer-report) θαη αληηθεηκεληθά κέηξα 

(objective measures). Οη απην-αλαθνξέο πεξηιακβάλνπλ ππνθεηκεληθέο 

βαζκνινγήζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο, ησλ απφςεσλ γηα ηε δσή, ησλ αγσληψλ, 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ, θιπ. Οη αλαθνξέο απφ νκνίνπο βαζίδνληαη ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο SWB ελφο αηφκνπ απφ ηνπο θίινπο θαη ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ, ελψ ηα αληηθεηκεληθά κέηξα πξνζδηνξίδνπλ θπζηθέο 

κεηαβιεηέο, πνπ πεξηιακβάλνπλ απφ ηελ εγθεθαιηθή δξαζηεξηφηεηα σο ηελ 

έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ. 

 

Ζ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία γηα ηηο κεζφδνπο κέηξεζεο ηεο SWB είλαη 

νγθψδεο
13

, φκσο εδψ ζα παξνπζηάζνπκε θάπνηεο απ‟ απηέο. Οη Ed Diener 

θαη Veenhoven γηα παξάδεηγκα, ζπκπεξαίλνπλ φηη ε πην επαξθήο κέζνδνο 

κέηξεζεο ηεο SWB είλαη νη απην-αλαθνξέο. Ο Diener επηζεκαίλεη φηη: 

 

―the evidence indicates that self-report measures of SWB are psychometrically 

adequate. … If one could choose only one type of SWB measure, in most cases it 

would be a self-report instrument because such measures have shown acceptable 

levels of validity and reliability‖ (1994: 140, 146). 

 

Δλψ, ν Veenhoven ζπκπεξαίλεη φηη:  

 

―great doubts have been expressed about the validity of such self-reports of 

happiness. However, empirical checks of these suspicions have not revealed great 

distortions‖ (Veenhoven 1991b: 11). 

                                                 

13
 Θέκαηα κέηξεζεο ηεο SWB ζπδεηψληαη ζηνπο Frank M. Andrews (1986), F. M. 

Andrews & Withey (1976), M. Argyle (1989), Bradburn (1969), Campbell (1976), 

Campbell, Converse & Rodgers (1976), Cantril (1965), Ed Diener (1984), Ed 

Diener & Biswas-Diener (2000), Ed Diener & Suh (1997), R. J. Larsen, Diener, & 

Emmons (1984), Randy J. Larsen & Fredrickson (1999), Michalos (1997), Schwarz 

& Strack (1991, 1999), Strack, Argyle & Schwarz (1991), Veenhoven (1991b, 

1994b, 1996, 1997). Γηα κηα πεξηεθηηθή επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, ν 

αλαγλψζηεο κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηνλ Diener (1994). 
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Οη έξεπλεο κε εξσηεκαηνιφγηα κεηξάλε ηε SWB ξσηψληαο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα αμηνινγήζνπλ ηε δσή ηνπο γεληθά ή ζπγθεθξηκέλνπο 

ηνκείο απηήο (πρ. νηθνγέλεηα, εξγαζία θιπ.), ρξεζηκνπνηψληαο εξσηήζεηο 

ελφο ζηνηρείνπ (―single-item‖) ή πνιιαπιψλ ζηνηρείσλ (―multiple-item‖) 

ζρεηηθά κε ίδην ζέκα, ζην νπνίν αθνξά ε κέηξεζε. Ζ πην ηππηθή εξψηεζε 

ελφο ζηνηρείνπ είλαη: ―How satisfied are you with your life as a whole these 

days?‖ (Οη εξσηεζέληεο βαζκνινγνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε κηα θιίκαθα 7 

βαζκψλ: ―completely satisfied ... completely dissatisfied‖, (Andrews & 

Withey, 1976: 67)). Δλαιιαθηηθά, πνιιέο έξεπλεο ξσηνχλ: ―Taking all 

things together, would you say you are—very happy, quite happy, not very 

happy, not at all happy?‖ (World Values Survey, αλαθνξά ζηνλ Inglehart 

1997: 351). Σέινο, ε έξεπλα ηνπ Eπξσβαξφκεηξνπ ξσηά: ―On the whole, 

are you very satisfied, fairly satisfied, not very satisfied, or not at all 

satisfied with the life you lead?‖ 

 

Έλα απφ ηα πην ζπλεπή επξήκαηα ησλ εξεπλψλ γηα ηε κέηξεζε ηεο SWB 

είλαη φηη, φινη νη άλζξσπνη ζηνλ θφζκν θαίλεηαη λα κελ αληηκεησπίδνπλ 

ηδηαίηεξε δπζθνιία ζην λα απαληήζνπλ ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο. πλήζσο, 

κφιηο ην 1-2% ησλ εξσηεζέλησλ επηιέγνπλ ηελ απάληεζε ―I don‘t know‖ ή 

―never thought about it‖ (Andrews and Withey 1976: 64; Inglehart 1990: 

272). 

 

Κάπνηνη εξεπλεηέο αληίζεηα, πξνηηκνχλ πην πεξίπινθεο κεζφδνπο κε 

εξσηήζεηο πνιιαπιψλ ζηνηρείσλ γηα ηε κέηξεζε ηεο SWB. Σέηνηεο έξεπλεο 

είλαη ε ―Satisfaction with Life Scale‖ (Diener et al., 1985; Pavot & Diener, 

1993), νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο εξσηεζέληεο λα βαζκνινγήζνπλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο κε κηα θιίκαθα ζπκθσλίαο απφ ην 1 σο ην 7, ζε πέληε 

εξσηήζεηο, φπσο: ―I am satisfied with my life‖ ή ―If I could live my life 

over, I would change almost nothing‖. Άιιεο γλσζηέο κέζνδνη εξσηήζεσλ 
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πνιιαπιψλ ζηνηρείσλ γηα ηε κέηξεζε ηεο SWB, πεξηιακβάλνπλ ηελ ―Affect 

Balance Scale‖ (Bradburn, 1969), ην ―Positive and Negative Affect 

Schedule‖ (PANAS) (Watson et al., 1988), ηελ ―Pleasant Affect / 

Unpleasant Affect Scale‖ (Diener & Emmons, 1985) θαη ην General Health 

Questionnaire (GHQ) (Goldberg & Williams, 1988).  

 

Γεληθά κηιψληαο, νη εξσηήζεηο ελφο ζηνηρείνπ ζπιιακβάλνπλ κηα γεληθή 

ηάζε επηπρίαο, ελψ εθείλεο ησλ πνιιαπιψλ ζηνηρείσλ δηεξεπλνχλ 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο ηεο επεκεξίαο (Diener et al., 1999; Frey & Stutzer, 

2002). Κάπνηνη εξεπλεηέο έρνπλ ηζρπξηζηεί φηη κηα αμηνιφγεζε γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 3 σο 5 

ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα απνηππσζνχλ νη ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο επαξθψο (Diener et al., 1985; Pavot & Diener, 1993). 

Δπηπιένλ, νη εξσηήζεηο ελφο ζηνηρείνπ ελέρνπλ ηνλ θίλδπλν ππεξ-

απινπνίεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ εξσηεζέληα (Diener & 

Suh, 1997). Παξφια απηά, ε ζπγθξηηηθή κεηα-αλάιπζε έληεθα κειεηψλ 

κεγάιεο θιίκαθαο νδήγεζε ζε ―sufficiently close relationships‖ (Rapley, 

2003: 15) κεηαμχ ησλ βαζκνινγηψλ ζε εξσηήζεηο ελφο ζηνηρείνπ θαη ησλ 

αζξνηζηηθψλ απνηειεζκάησλ ζε εξσηήζεηο πνιιαπιψλ ζηνηρείσλ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε ηππηθή γεληθή εξψηεζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή 

εκθαλίδεη πςειφ βαζκφ ζπζρέηηζεο κε πην πεξίηερλα κέηξα (―convergent 

validity‖), γεγνλφο πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, νη εξσηήζεηο πνιιαπιψλ 

ζηνηρείσλ λα είλαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ―essentially redundant‖ (ibid.: 

15). Δπηπιένλ, ςπρνινγηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη εξσηήζεηο ελφο 

ζηνηρείνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπιιάβνπλ επαξθψο ηελ θαηάζηαζε 

επηπρίαο ελφο αηφκνπ (Kahneman et al., 1999; Kahneman & Krueger, 

2006). Απηέο νη εξσηήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζε κεγάιεο έξεπλεο, 

φπσο ην Δπξσβαξφκεηξν, ε British Household Panel Survey, ην German 

Socio-Economic Panel ή ε World Values Survey, φπνπ ε θιίκαθα ησλ 

απαληήζεσλ πνηθίιιεη απφ ην 4 σο ην 11, αλάινγα κε ηελ έξεπλα. 
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πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε φηη φηαλ ν νξηζκφο θαη ε κέηξεζε ηεο SWB 

ζηεξνχληαη θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ηφηε ν εξεπλεηήο κπνξεί λα ειπίδεη 

φηη ζα απνθηήζεη κηα έλλνηα κε ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα, ζρεηηθά κε ηηο 

ππνθεηκεληθέο αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ γηα ηηο δσέο ηνπο. Ζ γεληθεπκέλε 

εξψηεζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή πνπ αλαθέξακε ζηελ αξρή ηεο 

ελφηεηαο απηήο, είλαη απφ ηηο ιίγεο πάλσ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα γίλεη 

εκπεηξηθή ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε (―empirical benchmarking‖) ζηελ έξεπλα 

ηεο QOL (Cummins, 1996; Rapley, 2003: 15). ηελ πξάμε, νη πην 

ζπλεζηζκέλεο εξσηήζεηο ζηελ έξεπλα γηα ηελ SWB είλαη νη γεληθέο 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηπρία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, φπσο 

απηέο πνπ έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζ‟ απηή ηελ ελφηεηα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί 

ζπζρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε πην πεξίπινθνπο δείθηεο ηεο SWB, αιιά 

θαη εμαηηίαο ηεο θαιήο επίδνζεο ησλ απην-αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ην θφζηνο 

απφθηεζεο θαη ηελ επξεία δηαζεζηκφηεηα (Frey, 2008; Kahneman & 

Krueger, 2006). 

 

2.2.2.3 Πξνβιήκαηα κε ηνπο δείθηεο ηεο SWB 

 

Όπσο ζπκβαίλεη ζε φια ηα ππνθεηκεληθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ππάξρνπλ 

θαη εδψ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε κέηξεζε ηεο SWB. Απηά αθνξνχλ ζηελ 

απφθιηζε αλάκεζα ζην πξαγκαηηθφ θαη ζην αλαθεξζέλ απνηέιεζκα γηα ηελ 

SWB θαη ζπλνςίδνληαη ζηνλ φξν ζθάικαηνο e ηεο εμίζσζεο ζηελ εηθφλα 4. 

Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ 

(δειαδή, πνηά εξψηεζε πξνεγείηαη ηεο ζρεηηθήο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ 

ηε δσή), δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο ιέμεηο, ηελ θιίκαθα 

ησλ απαληήζεσλ, ηελ θνηλσληθή ζθνπηκφηεηα (δειαδή, απαληήζεηο πνπ 

δίλνληαη γηα λα ζπκβηβαζηνχλ κε θνηλσληθνχο θαλφλεο) θαη δεηήκαηα 

ζρεηηθά κε γλσζηηθή αζπκθσλία (δειαδή, αλαληηζηνηρία κεηαμχ ηεο 

απάληεζεο πνπ δίλεη ν εξσηεζέληαο θαη ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 
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ηνπ) (Bertand & Mullainathan, 2001; Hudler & Richter, 2002; Sudman et 

al., 1996). 

 

Δπηπιένλ, θάπνηνη θξηηηθνί ακθηζβεηνχλ ην θαηά πφζν νη εξσηεζέληεο είλαη 

ζε ζέζε λα πνζνηηθνπνηήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζηηο κεηξηθέο 

θιίκαθεο ησλ εξεπλψλ (Cobb, 2000). Αθφκε, άιινη ζθεπηηθηζηέο 

ηζρπξίδνληαη φηη νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο έξεπλεο απηέο 

επεξεάδνληαη απφ ηε κεξνιεςία ησλ αλακλήζεσλ ή άιιεο θαηαζηάζεηο, 

φπσο ε ηξέρνπζα δηάζεζε, ν θαηξφο θιπ. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ δεηείηαη απφ 

θάπνηνλ λα αμηνινγήζεη ζπλνιηθά ηε δσή ηνπ, ε απάληεζε πνπ ζα δψζεη 

ελδέρεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ηελ εθηίκεζε πνπ ην άηνκν θάλεη γηα έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο δσήο ηνπ πνπ ηνλ απαζρνιεί ηδηαίηεξα ηε ρξνληθή 

πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο (Diener & Fujita, 1995; Schwarz & Strack, 

1999). 

 

Άιινη βέβαηα ςπρνιφγνη αληηηίζεληαη ζ‟ απηέο ηηο ζέζεηο. ε ζπλεζηζκέλεο 

θαηαζηάζεηο έξεπλαο, ε ηξέρνπζα δηάζεζε δελ επεξεάδεη ηελ απάληεζε 

ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή (Diener et al., 1999). Δπίζεο, ελψ 

ζε πξψηκα πεηξάκαηα βξέζεθε φηη ηα άηνκα αμηνινγνχζαλ κε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ζε ζρέζε κε ηηο 

απαληήζεηο πνπ δίλαλε ζε εξσηεκαηνιφγηα (Sudman et al., 1996), λεφηεξεο 

απνκηκήζεηο ηέηνησλ εξεπλψλ δελ δείμαλε επηξξνή ηνπ πεξηβάιινληνο 

κέηξεζεο ζηηο δνζείζεο απαληήζεηο (Diener & Suh, 1999). Δπηπξφζζεηα, 

πηζαλέο πεγέο κεξνιεςίαο, φπσο θνηλσληθή ζθνπηκφηεηα ή αλακλήζεηο, δελ 

βξέζεθε λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα γηα ηε κέηξεζε ηεο 

SWB (Frey & Stutzer, 2002; Habich & Zapf, 1994; Noll, 2004). 

 

Άιιν έλα ζέκα ζπδήηεζεο είλαη ην αλ έλαο απφιπηνο αξηζκφο κπνξεί λα 

ζπιιάβεη κηα ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη θαηά πφζν είλαη έγθπξν λα 

αληηκεησπίδνληαη νη ηαθηηθήο θιίκαθαο κεηαβιεηέο ηεο SWB σο 
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αξηζκεηηθέο. Κάπνηνη εξεπλεηέο ηζρπξίδνληαη φηη απηφ είλαη εθηθηφ (Ferrer-

i-Carbonell & Frijters, 2004; Frey & Stutzer, 2002; Layard, 2005: 655). 

 

2.2.2.4 ύλνςε 

 

Οινθιεξψλνληαο απηή ηελ ελφηεηα ζα ιέγακε φηη πνιχ έξεπλα δηεμάγεηαη 

απφ ηνπο ςπρνιφγνπο θαη ηνπο νηθνλνκνιφγνπο κε εθάκηιιν ζζέλνο γηα ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο 

ζπλέπεηαο ησλ δεηθηψλ ηεο SWB (πρ. Diener et al., 1999; Kahneman et al., 

1999; Kahneman & Krueger, 2006; Pavot & Diener, 1993). Απηφ γίλεηαη 

γηαηί έρεη βξεζεί φηη νη δείθηεο απηνί εκθαλίδνπλ πςειή ζπζρέηηζε κε άιια 

κέηξα γηα ηελ επεκεξία, φπσο ε λεπξνινγηθή ιεηηνπξγία, ε βαζκνιφγεζε 

ηνπ ζπκκεηέρνληα απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ (νηθνγέλεηα, θίινη, 

ζπλάδειθνη), ε πγεία, ε ζπρλφηεηα ηνπ ρακφγεινπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

ζπλέληεπμεο, ε ζπρλή ιεθηηθή έθθξαζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαηά ηε 

δηεμαγσγή πεηξακάησλ, ν ρακειφηεξνο θίλδπλνο απηνθηνληψλ
14

, θιπ. 

πλνιηθά, νη εξσηήζεηο γηα ηε γεληθή ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή βξέζεθε λα 

έρνπλ πςειή ζπζρέηηζε κε κηα ζεηξά απφ ζρεηηθνχο δείθηεο, πνπ θαίλνληαη 

ζηελ εηθφλα 5. Ωο εθ ηνχηνπ, νη Donovan et al. ζπλάγνπλ φηη: ―it is this 

body of consistent findings that is ultimately the strongest source of validity 

for life satisfaction as a measure, and that drives growing academic and 

policy interest in the concept‖ (Donovan et al., 2002: 8). 

 

                                                 

14
 Δμαίξεζε ζ‟ απηφλ ηνλ ηδηαίηεξν παξάγνληα, απνηεινχλ νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο, 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςεινχο κέζνπο φξνπο αλαθνξηθά κε ηελ SWB θαη ηνλ 

ξπζκφ ησλ απηνθηνληψλ (Helliwell, 2008). 
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Δηθόλα 5: πζρεηίζεηο αλάκεζα ζηνλ πςειό βαζκό ηθαλνπνίεζεο από ηε δσή θαη ηελ επηπρία. 

(Πεγή: Kahneman & Krueger, 2006: 9). 

 

Πξφζθαηεο έξεπλεο ηεο λεπξνεπηζηήκεο ππνδεηθλχνπλ φηη ε κέηξεζε ηεο 

SWB απφ ηηο έξεπλεο αληηπξνζσπεχνπλ θαιψο ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ησλ εξσηεζέλησλ, θάηη πνπ εληζρχεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

δεηθηψλ ηεο SWB. Δπξήκαηα δείρλνπλ φηη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ δεμηνχ 

πξνκεησπηαίνπ θινηνχ ηνπ εγθεθάινπ ζπλδέεηαη κε αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, ελψ απηή ηνπ αξηζηεξνχ κε ζεηηθά (Kahneman & Krueger, 

2006; Layard, 2005). Παξνκνίσο, νη Urry et al. (2004) βξήθαλ φηη ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε εξεπλεηηθέο αλαθνξέο 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή θαη ηε δηαθνξά κεηαμχ αξηζηεξήο – δεμηάο 

εγθεθαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
15

 πλνιηθά, ζα ιέγακε φηη νη ςπρνιφγνη 

εθηηκνχλ φηη νη δείθηεο ηεο SWB: ―possess adequate psychometric 

properties, exhibiting good internal consistency […], moderate stability, 

and appropriate sensitivity to changing life circumstances‖ (Diener et al., 

1999: 277). 

 

                                                 

15
 Γηα κηα θξηηηθή ηεο κέηξεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ηεο 

εγθεθαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηε 

λεπξνεπηζηεκνληθή ζπδήηεζε, πρ. (Dumit, 2004; Vul et al., 2009). 
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Όια απηά ηα ζηνηρεία νδεγήζαλε ηνπο Kahneman θαη Krueger λα 

δηαηππψζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ζπκθσλία γχξσ απφ ηε βηβιηνγξαθία γηα 

ηελ SWB, ζχκθσλα κε ηελ νπνία: 

 

―The fact that responses to subjective well-being questions are related to 

individuals‘ health outcomes, neurological functioning and characteristics— and 

predict some future behavior—suggests that the data are a valid subject for study 

in the sense that they capture at least some features of individuals‘ emotional 

states.‖ (Kahneman & Krueger, 2006: 22). 

 

Παξνκνίσο, άιινη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη ππνθεηκεληθέο κεηξήζεηο 

είλαη έγθπξεο θαη αμηφπηζηεο, θαζψο “subjective indicators measure what 

they ought to measure and they react sensitive to societal development‖ 

(Habich & Zapf, 1994: 30). Ζ νιηθή αμηνιφγεζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ 

ηε δσή δειψλεη ζεκαληηθή ελδν-πξνζσπηθή θαη δηαπξνζσπηθή 

ζπγθξηζηκφηεηα (Frey & Stutzer, 2002). Δπνκέλσο, ―it is empirically 

possible for most individuals to evaluate their life as a whole‖ (van Praag & 

Frijters, 1999: 427). Αθφκε, έρεη αλαγλσξηζζεί φηη νη απαληήζεηο ζηηο 

εξσηήζεηο γηα ηελ SWB ―though not without their problems, are 

meaningful and reasonably comparable among groups of individuals‖ 

(Easterlin, 2004: 347). Σέινο, δξνκνινγνχληαη πεξαηηέξσ βειηηψζεηο ησλ 

ηξερφλησλ δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο SWB (Frey, 2008). 

 

Σν πην ζεκαληηθφ κε ηελ έξεπλα ηεο SWB είλαη φηη νη δείθηεο ηεο, αληίζεηα 

κε ηηο αληηθεηκεληθέο εθηηκήζεηο γηα ηελ πνηφηεηα δσήο, δελ πεξηέρνπλ 

θαλνληζηηθή θξίζε γη‟ απηφ πνπ νλνκάδνπκε θαιή δσή. Απελαληίαο, νη 

εξσηεζέληεο αμηνινγνχλ νη ίδηνη ηελ πνηφηεηα ηεο δσή ηνπο θαη ζηαζκίδνπλ 

νη ίδηνη ηνπο δείθηεο πνπ αλαγλσξίδνπλ νη εξεπλεηέο σο ζεκαληηθνχο γηα 

ηελ εθηίκεζε απηή, δειαδή γηα ην ηί είλαη ζεκαληηθφ γηα ην ίδην ην άηνκν 

θαη ηελ επεκεξία ηνπ. Αληίζεηα, έλαο γλήζηα αληηθεηκεληθφο δείθηεο, φπσο ν 

Human Development Index (HDI), πξνζπαζεί λα ζηαζκίζεη ζην φλνκα ησλ 

εξσηεζέλησλ πφζν κεηξά πρ. ε θαιή πγεία ζε ζχγθξηζε κε έλα εηζφδεκα x 
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δνιαξίσλ. Έηζη, νη αληηθεηκεληθνί δείθηεο φρη κφλν ππνθέξνπλ απφ ην 

ιεγφκελν missing variable problem, δειαδή ελδερνκέλσο αγλννχλ θάπνηεο 

κεηαβιεηέο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο, αιιά επίζεο 

πεξηέρνπλ ηζρπξέο ππνζέζεηο γηα ηα ζρεηηθά βάξε πνπ ζπγθεθξηκέλνη 

παξάγνληεο αζθνχλ ζηελ αλζξψπηλε επεκεξία. Αιιά πξσηίζησο, δελ 

επηηξέπνπλ δηαθνξεηηθά βάξε (ζηαζκίζεηο) γηα ηα δηαθνξεηηθά άηνκα 

(Diener et al., 2009). Σέινο, ε δπλακηθή κέζνδνο αλαγλψξηζεο ησλ 

ζπζρεηίζεσλ ηεο επηπρίαο εκπνδίδεη έλα επαλαιακβαλφκελν ζθάικα πνπ 

θάλνπλ νη εξσηεζέληεο φηαλ εξσηψληαη άκεζα γηα ην ηί λνκίδνπλ φηη ζα 

ηνπο έθαλε επηπρηζκέλνπο. Οη άλζξσπνη ζπλήζσο, θάλνπλ ιάζνο 

πξνβιέςεηο γηα ηελ σθέιεηά ηνπο, ππεξεθηηκψληαο ηελ επίπησζε 

λνκηζκαηηθψλ παξαγφλησλ (πρ. πςειφηεξν εηζφδεκα, ην λα θεξδίζνπλ ην 

ιαρείν), ελψ αληίζεηα ππνεθηηκνχλ άιια ζεκαληηθά ζέκαηα, φπσο νη 

αλζξψπηλεο ζρέζεηο (Frey, 2008). 

 

2.2.3 Σςζσεηίζειρ ηηρ SWB 

 

Ζ παξνχζα ελφηεηα απνζθνπεί ζην λα παξνπζηάζεη ζηνλ αλαγλψζηε ηελ 

ππάξρνπζα γλψζε ζρεηηθά κε ηηο ζπζρεηίζεηο ηεο επηπρίαο, δειαδή ηνπο 

παξάγνληεο εθείλνπο πνπ αζθνχλ επηξξνή ζηε κεηαβιεηή πνπ κειεηάκε, 

δειαδή ηελ SWB. Δδψ, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε επίδξαζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο ζηελ SWB ζα αλαθεξζεί ζπλνπηηθά, θαζψο ζα αλαιπζεί 

δηεμνδηθά ζην επφκελν θεθάιαην 3. 

 

Απφ ηε γέλλεζε ηεο έξεπλαο γηα ηελ SWB ηε δεθαεηία ηνπ 1960, εξεπλεηέο 

απφ δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο (ςπρνινγία, θνηλσληνινγία, 

πνιηηηθέο επηζηήκεο, νηθνλνκηθά) έρνπλ αλαισζεί ζηελ αλάιπζε ηεο ζρέζεο 

αλάκεζα ζηελ επεκεξία θαη ζε έλαλ κεγάιν αξηζκφ απφ πνηθίιεο 

κεηαβιεηέο. ε κηα αξρηθή κειέηε βαζηζκέλε ζηηο ζπζρεηίζεηο ηεο 
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δεδεισκέλεο επηπρίαο, ν Wilson (1967: 294) πεξηγξάθεη ηνλ ηδαληθφ ηχπν 

ηνπ επηπρηζκέλνπ αλζξψπνπ: 

 

―young, healthy, well-educated, well-paid, extroverted, optimistic, worryfree, 

religious, married person with high self-esteem, job morale, modest aspirations, of 

either sex and of a wide range of intelligence‖. 

 

Πην πξφζθαηα, ν Blanchflower (2008: 7) ζπλφςηζε ηελ πθηζηάκελε ζρεηηθή 

γλψζε κε παξφκνην ηξφπν: 

 

―the main ceteris paribus findings from happiness and life satisfaction equations 

across countries and time [are that] well-being is higher among those who are 

women, married, highly educated, actively involved in religion, healthy, with a 

high income, young or old, self-employed, with low blood pressure, sexually active, 

without children.‖ 

 

Ζ παξαθάησ εηθφλα βαζίδεηαη ζηα επξήκαηα πθηζηακέλσλ εξεπλψλ θαη 

απνηππψλεη ηελ απψιεηα SWB ζε 10-βάζκηα θιίκαθα. Απηή ζπλδέεηαη κε 

δηάθνξνπο θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε αλεξγία (θαηά 

κέζν φξν ε απψιεηα είλαη 3 βαζκνχο ζε ζρέζε κε ηελ SWB ελφο 

εξγαδφκελνπ) θαη ε δηάδεπμε (εδψ ε απψιεηα ηεο SWB θαηά κέζν φξν είλαη 

2,5 βαζκνί ζε ζρέζε κε ηνπο παληξεκέλνπο) (Layard, 2003).  
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Δηθόλα 6: Δπηπηώζεηο ζηελ επηπρία. (Πεγή: Layard, 2003: 3). 

 

Γηα λα βάινπκε ζε ηάμε ηελ πιεζψξα ησλ δεδνκέλσλ ηεο πθηζηάκελεο 

έξεπλαο, ζα ηαμηλνκήζνπκε ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα κε βάζε δχν 

θξηηήξηα. Σν πξψην αθνξά ζην επίπεδν ζπλάζξνηζεο, φπνπ ζα γίλεη 

δηάθξηζε κεηαμχ αηνκηθήο θαη εζληθήο εζηίαζεο. Σν δεχηεξν θξηηήξην 

αθνξά ζηνλ ηχπν ησλ δεδνκέλσλ, πνπ κπνξεί λα είλαη είηε δηαζηξσκαηηθά 

(―cross-sectional‖), είηε δηαρξνληθά (―time-series data‖). Να ζεκεηψζνπκε 

εδψ φηη νη δηάθνξνη θνηλσληθν-νηθνλνκηθνί παξάγνληεο απνηεινχλ ηηο 

επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο, ελψ ε SWB κε ηελ νπνία ηνπο ζπλαξηάκε, 

είλαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Ζ παξαπάλσ ηαμηλφκεζε ζπλνςίδεηαη ζε 

έλαλ πίλαθα 2x2 πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα: 
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Δηθόλα 7: Σαμηλόκεζε ηεο έξεπλαο γηα ηε SWB. (Πεγή: Hirata J., 2001: 28). 

 

ηελ θαηεγνξία 1a αλήθνπλ νη κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζε δηαζηξσκαηηθά 

δεδνκέλα γηα άηνκα θαη νη νπνίεο εξεπλνχλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ. Αλαιχνπλ έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ελφο, ζπλήζσο 

γεσγξαθηθά νξηζκέλνπ, πιεζπζκνχ (έλα έζλνο, έλαο δήκνο, θιπ.) θαη 

εξεπλνχλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηα αηνκηθά απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

SWB θαη ζηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ειηθία, εηζφδεκα, ή άιια 

ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά (λεχξσζε θιπ.). Ζ θαηεγνξία 1b αθνξά ζε 

κειέηεο πνπ απαηηνχλ δπλακηθά δηαζηξσκαηηθά δεδνκέλα (―panel data‖), 

δειαδή απαηηείηαη δηαρξνληθή έξεπλα κηαο ζεηξάο νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ 

(πρ. άηνκα, ρψξεο, θιπ.). Πιένλ ππάξρνπλ αξθεηέο ηέηνηεο δηαζέζηκεο 

δπλακηθέο δηαζηξσκαηηθέο έξεπλεο γηα ηνπο πιεζπζκνχο δηαθφξσλ ρσξψλ. 

Έλα θάπσο πην πξαθηηθφ, αιιά ιηγφηεξν ελεκεξσηηθφ είδνο αλάιπζεο 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο, είλαη νη ιεγφκελεο synthetic cohort analyses (φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνλ Easterlin, 2001; Easterlin & Schaeffer, 1999). Απηέο 

απαηηνχλ δηάθνξα ηπραία δείγκαηα εξεπλψλ ελφο δεδνκέλνπ πιεζπζκνχ γηα 

κηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν, ηα νπνία κεηά νκαδνπνηνχληαη κε βάζε ηηο 

εκεξνκελίεο γέλλεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, θάπνηνο 

κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη γηα παξάδεηγκα, ηελ αλάπηπμε ησλ επίιεθησλ 

γελλεκέλσλ ηελ πεξίνδν 1950-59. Ζ θαηεγνξία 2a πεξηιακβάλεη 
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δηαζηξσκαηηθέο ζπγθξίζεηο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ εζλψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, αλαιχεηαη ε ζρέζε ησλ 

εζληθψλ κέζσλ γηα ηελ SWB κε αζξνηζηηθέο κεηαβιεηέο, φπσο ην ΑΔΠ, 

πνιηηηθνί ζεζκνί, θιπ. Απηέο νη ζρέζεηο ζπγθξίλνληαη θαηφπηλ, κε ηνπο 

εζληθνχο κέζνπο άιισλ ρσξψλ. Οη έξεπλεο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 2b 

εζηηάδνληαη ζε εζληθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη δηαρξνληθά. Δπεηδή ηα 

δεδνκέλα απηά είλαη ήδε δηαζέζηκα, απηέο νη έξεπλεο είλαη εχθνιν λα 

γίλνπλ. Όκσο, ε ζεκαληηθφηεηά ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε, εμαηηίαο ηνπ φηη 

δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα ηελ SWB γηα έλαλ κεγάιν αξηζκφ ελδερνκέλσο 

ζρεηηθψλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ απηήο
16

. 

 

‟ απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα γίλεη ζαθέο φηη, νη ζπζρεηίζεηο γηα ηηο νπνίεο 

κηιάκε δελ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ αηηηψδε ζπλάθεηα. Με άιια ιφγηα, είλαη 

πνιχ πηζαλφλ νη δηάθνξνη θνηλσληθν-νηθνλνκηθνί παξάγνληεο λα 

επεξεάδνπλ ηελ επηπρία, αιιά εμίζνπ πηζαλφ είλαη θαη νη πην επηπρηζκέλνη 

άλζξσπνη λα είλαη πεξηζζφηεξν επηηπρεκέλνη ζηελ εχξεζε εξγαζίαο, 

ζπληξφθνπ, θιπ. Γειαδή, αθφκε θη αλ κηα αλάιπζε ρξνλνζεηξάο δείμεη φηη 

έλα ππνζεηηθφ αίηην αθνινπζείηαη ζπζηεκαηηθά απφ έλα ππνζεηηθφ 

απνηέιεζκα, απηφ δελ απνηειεί ζε θάζε πεξίπησζε απφδεημε φηη ην 

κειεηψκελν κνληέιν δελ είλαη απνηέιεζκα θάπνηαο παξαιεηπφκελεο 

κεηαβιεηήο, φπσο είλαη θάπνηεο κε παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο 

πξνζσπηθφηεηαο (πρ. λεχξσζε). Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα είλαη θάπνηνο 

επηθπιαθηηθφο σο πξνο ηηο ζπζρεηίζεηο ηεο SWB κε ηηο δηάθνξεο 

κεηαβιεηέο ζαλ απφδεημε ζηελ ππφζεζε αηηίνπ-αηηηαηνχ, απιά θαη κφλν 

επεηδή ηπραίλεη έλα ζηαηηζηηθφ απνηέιεζκα λα ζπκβαδίδεη κε ηηο θνηλέο 

ινγηθέο πξνζδνθίεο. 

                                                 

16
 Γηα παξάδεηγκα, δεδνκέλα γηα ηελ SWB γηα ηα έηε πξηλ ην 1970 είλαη δηαζέζηκα 

κφλν γηα κηα κηθξή νκάδα, νκνγελψλ ζα ιέγακε, ρσξψλ. Παξφια απηά, θάπνηνο 

κπνξεί λα βξεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνχο βαζκνχο ζπζρέηηζεο (δειαδή, p-

values<.05, ή <.01). 
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ηηο ζειίδεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, ζα δνζεί κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηελ SWB θαη ζε επηιεγκέλεο 

κεηαβιεηέο. Έρεη θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα γηα παξάζεζε ησλ εκπεηξηθψλ 

επξεκάησλ απφ κηα πιεζψξα πεγψλ
17

, κε ακεξφιεπην ηξφπν. 

πγθεθξηκέλα, εμεηάδνπκε δεκνγξαθηθέο (γέλνο, ειηθία, θπιή, 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, παηδηά ζηελ νηθνγέλεηα), θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο 

(εηζφδεκα, επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε, κφξθσζε, θηιία, ζξεζθεία, 

κεηαλάζηεπζε) θαη καιαθέο (“soft”) ζπζρεηίζεηο (ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζσπηθφηεηαο, θνπιηνχξα). Πεξαηηέξσ δπλεηηθνί, αιιά ίζσο φρη ηφζν 

ζεκαληηθνί φζν νη παξαπάλσ, παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επεκεξία 

θαη δελ εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, είλαη ε γπκλαζηηθή, ν ρξφλνο 

πνπ αλαιψλεηαη ζηηο κεηαθηλήζεηο, ε πνιηηηθή πεηζψ, νη εξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο, δηάθνξνη ζεζκνί (φπσο ε άκεζε άζθεζε ησλ πνιηηηθψλ 

δηθαησκάησλ), θιπ. (πρ. Dolan et al., 2008; Frey & Stutzer, 2002). 

 

2.2.3.1 Γεκνγξαθηθέο ζπζρεηίζεηο  

 

Γέλνο 

Ζ επίδξαζε ηνπ γέλνπο ζηελ SWB είλαη ακθηιεγφκελε. Κάπνηεο έξεπλεο 

δελ αλαθέξνπλ θακηά δηαθνξά γηα πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο (πρ. Christoph 

& Noll, 2003; Hayo & Seifert, 2003), ελψ απηφ είλαη αιεζέο θαη ζε 

δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο (Ed Diener & Diener, 1995). Άιιεο κειέηεο 

αλαθέξνπλ φηη νη γπλαίθεο αληινχλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ζε 

ζρέζε κε ηνπο άληξεο (πρ. Alesina et al., 2004; Di Tella et al., 2001; Haller 

                                                 

17
 Δθηεηακέλεο αλαζθνπήζεηο ηεο πθηζηάκελεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηηο ζπζρεηίζεηο 

ηεο επηπρίαο, ζπλαληάκε ζηνπο Ed Diener, 1984, 1994; Kahneman, Diener& 

Schwarz, 1999; Strack, Argyle & Schwarz, 1991; Veenhoven, 1994a, 1997; Diener 

& Seligman, 2004; Dolan et al., 2006, 2008; Donovan et al., 2002; Frey, 2008; 

Frey & Stutzer, 2002; Layard, 2005). Μηα δηαθεθξηκέλε ζπιινγή ηέηνησλ κειεηψλ 

είλαη ε World Database of Happiness (Veenhoven, 1995). 
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& Hadler, 2006). ε κηα έξεπλα ζηηο ΖΠΑ βξέζεθε φηη θαηά ηελ πεξίνδν 

1972-1998 νη γπλαίθεο, κφλν, βηψζαλε ζεκαληηθή πηψζε ζηα επίπεδα SWB 

ηνπο (Blanchflower & Oswald, 2000) Έλα επαλαιακβαλφκελν εχξεκα ζε 

κειέηεο είλαη φηη νη γπλαίθεο ζπγθεληξψλνπλ πςειφηεξε βαζκνινγία θαηά 

ηε κέηξεζε ηφζν ηεο ζεηηθήο, φζν θαη ηεο αξλεηηθήο δηαλνεηηθήο 

θαηάζηαζεο, κε εξσηήζεηο πνιιαπιψλ ζηνηρείσλ (Dolan et al., 2008). 

Δπηπιένλ, θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηα ππνβφζθνληα πξφηππα ησλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ SWB ησλ αληξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ (Ed 

Diener & Fujita, 1995: 932). Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη, παξφιν 

πνπ ηα δχν θχια θαίλεηαη λα κελ επεξεάδνληαη απφ ηνπο ίδηνπο παξάγνληεο 

κε ηαπηφζεκνπο ηξφπνπο, ηα παξαηεξνχκελα επίπεδα ηεο δεισζείζαο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή είλαη πξαθηηθά ίδηα. 

 

Ζιηθία 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβνπκε πψο ε ειηθία επηδξά ζηελ SWB, είλαη θαιφ 

λα δηαηππψζνπκε κηα δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο δηαζηξσκαηηθέο 

θαη ζηηο δηαρξνληθέο αλαιχζεηο. Οη πξψηεο απαληνχλ ζην εξψηεκα αλ ζε 

κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ε SWB δηαθέξεη κε ηελ ειηθία ησλ 

εξσηεζέλησλ, αιιά ηα απνηειέζκαηά ηνπο δελ δηαθνξνπνηνχλ ηελ επίδξαζε 

ηνπ θχθινπ δσήο θαη ηεο θνφξηεο (―cohort‖). Γειαδή, αλ γηα παξάδεηγκα 

ην 1990 ε ειηθηαθή νκάδα ησλ 50-65 ρξφλσλ πξνθχπηεη λα είλαη ε πην 

ηθαλνπνηεκέλε, δελ γλσξίδνπκε αλ απηνί πνπ γελλήζεθαλ κεηαμχ ηνπ 1925 

θαη ηνπ 1940 είλαη ηδηαίηεξα επηπρηζκέλνη (―cohort effect‖) ή αλ γεληθά ε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή θνξπθψλεηαη ζ‟ απηφ ην ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο 

(―life cycle effect‖). Απηή ε ηειεπηαία επίδξαζε κπνξεί λα απνκνλσζεί 

κφλν ζε δηαρξνληθέο κειέηεο. Απηφ ην ζηνηρείν, αλ θαη φρη νκνηφκνξθν, 

ππνζηεξίδεη ηελ αλππαξμία ζρέζεο κεηαμχ ειηθίαο θαη SWB. 

 

Κάπνηεο δηαζηξσκαηηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε (Gurin 

1960, αλαθνξά ζηνλ Diener 1994), άιιεο κηα ζεηηθή θνίιε ή κνξθήο U 
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ζρέζε (Blanchflower & Oswald, 2000) θαη άιιεο κεδεληθή ζπζρέηηζε 

(Myers 1993, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Easterlin, 2001). Γηα παξάδεηγκα, νη 

Blanchflower & Oswald (2008) δείρλνπλ φηη ζπλήζσο νη εξσηεζέληεο πνπ 

αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα πεξίπνπ ησλ 50 ρξφλσλ, αλαθέξνπλ ηε 

ρακειφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή. Όκσο, ζηε ζπλέρεηα ιέλε φηη ε 

κνξθήο U θακπχιε ηεο ζπλάξηεζεο ηεο SWB κε ηελ ειηθία, κπνξεί λα 

γίλεη πην ξερή αλ νη παξάγνληεο ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο 

πγείαο δελ ειέγρνληαη. Γηαηί απηέο νη δχν δηαζηάζεηο δηαδξακαηίδνπλ 

πηζαλφηαηα επηδήκην ξφιν ζηελ επεκεξία ησλ ειηθησκέλσλ θπξίσο, εμαηηίαο 

ηεο θζίλνπζαο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο απμεκέλεο πηζαλφηεηαο 

απψιεηαο ελφο ζπληξφθνπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε πεξίνδνο ηεο ήβεο 

ζπλδέεηαη κε ηελ ειπίδα, επθαηξίεο, ειεπζεξία επηινγψλ θαη λέεο 

πξνθιήζεηο. Οη λένη ινηπφλ ηθαλνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηε δσή. Δλψ 

νη ππνρξεψζεηο θαη νη πηέζεηο πνπ ζπζζσξεχνληαη ζηε κέζε ειηθία 

επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε δσή ησλ αλζξψπσλ. Μεηά, θαζψο απνζχξνληαη 

θαη ηα παηδηά ηνπο έρνπλ ήδε κεγαιψζεη, νη ειηθησκέλνη έρνπλ ιηγφηεξεο 

ππνρξεψζεηο λα εθπιεξψζνπλ θαη ιηγφηεξεο θηινδνμίεο (Haller & Hadler, 

2006: 185). Δπίζεο, απηή ε ειηθηαθή νκάδα ζα ιέγακε φηη απνιακβάλεη 

κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή θαη γηα έλαλ άιιν ιφγν. Έρεη 

πξνζαξκνζηεί ζηε δσή, δελ έρεη κεγάιεο πξνζδνθίεο πηα θαη επνκέλσο, έρεη 

ζηελέςεη ην ράζκα κεηαμχ ησλ ηηζέκελσλ ζηφρσλ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο 

απηψλ (Campbell et al., 1976). Ζ κφλε δηάζηαζε ζηελ νπνία θαίλεηαη φηη νη 

ειηθησκέλνη πζηεξνχλ σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ ζε ζρέζε κε 

ηνπο λένπο, είλαη ε πγεία (Ed Diener, Larsen et al., 1985; Ed Diener & Suh, 

1999). 

 

Οη δηαρξνληθέο αλαιχζεηο απφ ηελ άιιε κεξηά, παξέρνπλ πεηζηηθέο 

εμεγήζεηο γηα ηα πξναλαθεξζέληα απνηειέζκαηα. Παξφιν πνπ δελ θαίλεηαη 

λα ππάξρνπλ panel data γηα κεγαιχηεξα πιεζπζκηαθά δείγκαηα θαη αξθεηέο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο, κηα synthetic cohort αλάιπζε (Easterlin & Schaeffer, 
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1999, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Easterlin, 2001) ππνζηεξίδεη φηη ε SWB είλαη 

ζηαζεξή ζε φινλ ηνλ θχθιν δσήο κηαο νπνηαζδήπνηε νκάδαο ειέγρνπ. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγνπκε φηη, εηδηθά αλάκεζα ζε ζπκκεηέρνληεο 

ηζνδχλακεο θπζηθήο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, νη πνιχ λένη θαη νη 

πνιχ γέξνη αλαθέξνπλ κε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα, πςειφηεξε βαζκνινγία 

SWB. 

 

Φπιή 

Αξρηθέο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηηο ΖΠΑ, Νφηηα Αθξηθή θαη Οιιαλδία, 

δείμαλε φηη νη έγρξσκνη είραλ ζεκαληηθά ρακειφηεξν αίζζεκα επεκεξίαο, 

αιιά απηφ ηα εχξεκα πξνζέγγηδε ζην κεδέλ αλ άιιεο κεηαβιεηέο, φπσο 

εηζφδεκα, κφξθσζε θαη εξγαζηαθή θαηάζηαζε ειεγρφηαλ (Argyle, 1999: 

362). Μηα πην πξφζθαηε έξεπλα πάλησο, δείρλεη φηη ε έγρξσκε ππφζηαζε 

απνηειεί νπζηαζηηθφ πξνγλσζηηθφ παξάγνληα ρακειφηεξεο SWB, αθφκε θη 

αλ ην εηζφδεκα, ε νηθνγελεηαθή θαη ε εξγαζηαθή θαηάζηαζε ειέγρνληαη 

(Blanchflower & Oswald, 2000). ε νπνηαδήπνηε πεξίζηαζε, ε ειηθία θαη 

ην γέλνο αιιειεπηδξνχλ ζεκαληηθά κε ηε θπιή. Οη Campbell et al. (1976) 

βξήθαλ φηη νη ειηθησκέλνη έγρξσκνη είλαη ειαθξψο πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ηνπο αληίζηνηρνπο ιεπθνχο, ελψ νη έγρξσκεο γπλαίθεο αληινχλ αηζζεηά 

ρακειφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο άληξεο θαη ησλ δχν θπιψλ. Έλα άιιν 

εχξεκα είλαη φηη αλάκεζα ζηα 1957 θαη 1972 ε απφθιηζε κεηαμχ ιεπθψλ 

θαη έγρξσκσλ –δεδνκέλσλ άιισλ κεηαβιεηψλ ζηαζεξψλ- δελ κεηψζεθε, 

ελψ ε δεισζείζα επηπρία ησλ κνξθσκέλσλ θαη ζε πςειφηεξε θνηλσληθν-

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, έγρξσκσλ έπεζε θαηαθφξπθα αλάκεζα ζηα 1946 

θαη 1966 (Gibbs (1973), φπσο παξαηίζεηαη ζηνλ Argyle (1999)). ηηο ΖΠΑ 

κηα πην πξφζθαηε έξεπλα δείρλεη φηη ην ράζκα ησλ δχν θπιψλ θαίλεηαη λα 

κηθξαίλεη (Blanchflower & Oswald, 2000). 
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Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ελφο αηφκνπ έρεη ζρεδφλ παγθνζκίσο βξεζεί φηη 

απνηειεί έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ πξνγλσζηηθφ παξάγνληα ηεο SWB, 

αλεμαξηήησο ηνπ αλ ειέγρνληαη ή φρη, άιιεο κεηαβιεηέο. Οη παληξεκέλνη 

είλαη πηζαλφηεξν λα δειψζνπλ φηη είλαη ―satisfied‖ ή ―very satisfied‖ ζε 

ζρέζε κε αλζξψπνπο ζε δηαθνξεηηθέο νηθνγελεηαθέο θαηαζηάζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ δνπλ ζαλ παληξεκέλνη θαη ην 

απνηέιεζκα απηφ είλαη ηζρπξφηεξν γηα ηηο γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο 

(Andrews & Withey, 1976; Blanchflower & Oswald, 2000; Inglehart, 1990; 

φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Argyle, 1999). Αθνινπζνχλ νη άγακνη, νη 

δηαδεπγκέλνη θαη νη ρήξνη, ελψ απηνί πνπ είλαη ζε δηάζηαζε θαίλεηαη λα 

ζπγθεληξψλνπλ ρακειφηεξεο βαζκνινγίεο αλαθνξηθά κε ηελ SWB (Haller 

& Hadler, 2006; Hayo & Seifert, 2003; Helliwell, 2003; Myers, 2000; 

Stutzer & Frey, 2006). Αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ην λα είλαη θάπνηνο ρήξνο, 

νη δηαδεπγκέλνη ή ζε δηάζηαζε ζρεηίδνληαη αξλεηηθά φρη κφλν κε ηελ SWB, 

αιιά θαη κε ηελ αληηθεηκεληθή πγεία (Lynch 1977, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ 

Argyle, 1999). Οη εηζαγσγέο ζηηο θιηληθέο ςπρηθήο πγείαο είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξεο γηα ηνπο δηαδεπγκέλνπο θαη απηνχο ζε δηάζηαζε, απ‟ φηη ζηνπο 

παληξεκέλνπο (Bloom et al., 1979). Παξφκνηα, κηα κειέηε ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην έδεημε φηη νη εξγέλεδεο, νη κνλνί γνλείο θαη νη κνλαρηθνί άλζξσπνη 

θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο παληξεκέλνπο ζην λα ππνθέξνπλ απφ 

πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο (Jenkins et al., 1997). Απηά ηα επξήκαηα 

ππνδειψλνπλ φηη ν ζχληξνθνο ζηε δσή παξέρεη δσηηθή ζπλαηζζεκαηηθή 

ζηήξημε θαη ν γάκνο κπνξεί λα απνθέξεη πιηθά θαη κε-πιηθά θέξδε κέζα 

απφ ηελ θνηλή ζπλεηζθνξά ησλ δχν ζπδχγσλ πξνο έλα θνηλφ φθεινο 

(Becker, 1981). Γη‟ απηνχο πνπ είλαη ζε δηάζηαζε πάλησο, ην άγρνο ηνπ 

ρσξηζκνχ κπνξεί λα είλαη παξφλ, ελψ νη άγακνη, νη δηαδεπγκέλνη θαη νη 

ρήξνη έρνπλ πηζαλφηαηα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο ηνπο 

(Argyle, 1999). 
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Έξεπλεο ζπζρεηίζεσλ έρνπλ δείμεη φηη έλαο καθξνρξφληνο γάκνο αμίδεη US$ 

100,000 ηνλ ρξφλν ζπγθξηηηθά κε ηε ρεξεία, ζε φξνπο SWB (Blanchflower 

& Oswald, 2004a). Παξφκνηα, νη Clark & Oswald (2002) αλαθέξνπλ φηη ν 

γάκνο δεκηνπξγεί ηελ ίδηα επηπρία φπσο έλα επηπιένλ εηζφδεκα ηεο ηάμεο 

ησλ US$ 70,000 ηνλ ρξφλν. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο 

ρεξείαο ζηελ SWB, κπνξεί λα εμηζνξξνπεζεί απφ έλα επηπιένλ εηζφδεκα 

ηεο ηάμεο ησλ US$ 170,000 ηνλ ρξφλν (ibid.). Σν εχξεκα ηεο απμεκέλεο 

SWB αλάκεζα ζε παληξεκέλνπο αλζξψπνπο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

επξεία εμηδαλίθεπζε ηνπ κνληέξλνπ ηξφπνπ δσήο ηνπ εξγέλε ζηε ζχγρξνλε 

δπηηθή θνηλσλία (πρ. Beck & Beck-Gernsheim, 1994, φπσο θαίλεηαη ζηνπο 

Haller & Hadler, 2006). 

 

Έλαο άιινο, αθφκε ηζρπξφηεξνο, πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ SWB 

είλαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηνλ γάκν πνπ βηψλεη ν ζπκκεηέρνληαο, 

αθφκε θη αλ ε ηθαλνπνίεζε απηή αθνινπζεί θακπχιε U ζε φιε ηε δηάξθεηα 

δσήο ηεο νηθνγέλεηαο (Argyle, 1999). 

 

Όπσο ζπκβαίλεη θαη κε άιιεο κεηαβιεηέο, ε αληίζηξνθε αηηηψδεο ζπλάθεηα 

είλαη δπλαηφλ λα επεξεάδεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ γάκν θαη ζηελ SWB. 

Παξφια απηά, νη αιιαγέο ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα επίπεδα επηπρίαο, πξάγκα πνπ 

ππαηλίζζεηαη αηηηψδε επίδξαζε. Γηα παξάδεηγκα, ν ζάλαηνο ηνπ ελφο 

ζπληξφθνπ νδεγεί ζε ζεκαληηθή πηψζε ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, ελψ 

ε SWB πνηέ δελ επηζηξέθεη ζηα αξρηθά επίπεδα γηα ηνλ ελ δσή ζχληξνθν, 

φπσο έδεημε κηα κειέηε ησλ Lukas et al. (2003). Αιιά ηαπηφρξνλα, ηα πην 

επηπρηζκέλα άηνκα ηπγράλνπλ πεξηζζφηεξσλ επθαηξηψλ γηα γακήιηα 

δέζκεπζε (Stutzer & Frey, 2006). 
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Παηδηά ζηελ νηθνγέλεηα 

Ζ επίδξαζε ηεο χπαξμεο παηδηψλ ζηελ SWB ζε κηα νηθνγέλεηα παξνπζηάδεη 

κηα αξθεηά αζαθή εηθφλα. Μηα κεηα-αλάιπζε δηαθφξσλ ζρεηηθψλ κειεηψλ 

έδεημε φηη 13 κειέηεο αλαθέξαλε κεδεληθή επίδξαζε,14 αξλεηηθή, ελψ κφιηο 

3 ζεηηθή επίπησζε (Dolan et al., 2006). ε κηα έξεπλα κε ηελ Day 

Reconstruction Method (DRM)
18

 νη White & Dolan (2009) αλαθέξαλε φηη ν 

ρξφλνο πνπ πεξλά θάπνηνο κε ηα παηδηά είλαη ζρεηηθά πεξηζζφηεξν 

αληαπνδνηηθφο παξά επράξηζηνο. ην ίδην θιίκα, ελψ ην λα είλαη θάπνηνο 

γνλέαο θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε καθξνπξφζεζκε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε 

απφ ηε δσή, απηφ αζθεί έλα αξλεηηθφ βξαρππξφζεζκν αληίθηππν ζηελ 

επηπρία (Haller & Hadler, 2006). Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγνπκε φηη δελ 

κπνξνχκε λα δηαηππψζνπκε κηα ζαθή ππφζεζε γηα ηνλ ξφιν πνπ έρεη ε 

χπαξμε παηδηψλ ζε κηα νηθνγέλεηα, ζηελ SWB ησλ γνλέσλ. 

 

2.2.3.2 Κνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπζρεηίζεηο  

 

Δηζόδεκα  

Παξφιν πνπ ε επίδξαζε απηνχ ηνπ παξάγνληα ζα αλαιπζεί ζην επφκελν 

θεθάιαην 3, ζην ζεκείν απηφ ζα παξνπζηάζνπκε ηηο γεληθέο ηάζεηο. ε 

δηαζηξσκαηηθέο κειέηεο εζηηαζκέλεο ζηα άηνκα (θαηεγνξία 1a, εηθφλα 7), 

ην εηζφδεκα ζπζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ SWB. Γηάθνξεο έξεπλεο 

απνθαιχπηνπλ φηη ζηηο βηνκεραλνπνηεκέλεο ρψξεο, ε ζρέζε απηή είλαη 

νπζηαζηηθή γηα ην 25% ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ γηα ην ππφινηπν 75% είλαη 

πνιχ κηθξή (πρ. Glatzer, 1991), παξφιν πνπ ην κέγεζνο απηήο ηεο 

ζπζρέηηζεο ζε φιεο ηηο νκάδεο εηζνδεκάησλ είλαη κάιινλ πεξηζζφηεξν 

                                                 

18
 Ζ κέζνδνο απηή ζπιιέγεη ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνπλ ηα βηψκαηα πνπ έλα άηνκν 

έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε κέξα θαη απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη εκπεηξίεο ην ίδην ην 

άηνκν ηηο αλαθαηαζθεπάδεη ζπζηεκαηηθά ηελ επφκελε κέξα, κε δηαδηθαζίεο 

απαιιαγκέλεο απφ ηε κεξνιεςία πνπ θέξνπλ νη αλακλήζεηο. 
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κέηξηα απ‟ φηη άιινη κε λνκηζκαηηθνί παξάγνληεο. ηηο ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο ε επίδξαζε ηνπ εηζνδήκαηνο ζηελ SWB είλαη 

πεξηζζφηεξν νπζηαζηηθή (Ed Diener & Suh, 1999: 445, Biswas-Diener & 

Diener, 2001). Δπίζεο, λεφηεξεο έξεπλεο ζπκβαδίδνπλ κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο ζεσξίαο θαη ίζσο, ηελ θνηλή ινγηθή θαη θαλεξψλνπλ ζεηηθή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην εηζφδεκα θαη ζηελ SWB (πρ. Blanchflower & 

Oswald, 2004a; Clark et al., 2008). Σν πςειφηεξν εηζφδεκα επηηξέπεη ηελ 

εθπιήξσζε πιηθψλ επηζπκηψλ, απμάλεη ηηο επηινγέο ηνπ αηφκνπ θαη κπνξεί 

λα ην πξνζηαηέςεη απφ δπζάξεζηα ζπκβάληα (Biswas-Diener, 2005; 

Cummins, 2002). Όκσο, κε παξαηεξνχκελεο ηξίηεο κεηαβιεηέο, φπσο ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηφζν 

ην εηζφδεκα, φζν θαη ηελ SWB (Ferrer-i-Carbonell & Frijters, 2004). 

Δπίζεο, ε αηηηψδεο ζπλάθεηα κπνξεί θη εδψ λα ιεηηνπξγεί ακθίδξνκα, 

θαζψο έρεη αλαθεξζεί φηη ε πςειφηεξε SWB ζπλδέεηαη κε ηα κειινληηθά 

πςειφηεξα εηζνδήκαηα (Diener et al., 2002; Graham et al., 2004). 

Δπηπξφζζεηα, ε νξηαθή ρξεζηκφηεηα ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη πηζαλφ λα 

κεηψλεηαη γηα ηα πινπζηφηεξα άηνκα (Layard et al., 2008). Σέινο, θάπνηνη 

εξεπλεηέο έρνπλ ηζρπξηζηεί φηη εθηφο απφ ην απφιπην εηζφδεκα, έλαο άιινο 

θξίζηκνο παξάγνληαο είλαη θαη ην ζρεηηθφ εηζφδεκα (Clark et al., 2008; 

Layard, 2005, 2008; Layard et al., 2008), παξφιν πνπ άιινη αθαδεκατθνί 

ππεξηνλίδνπλ ηα νθέιε ηνπ απφιπηνπ εηζνδήκαηνο θαη ππνηηκνχλ απηά ηνπ 

ζρεηηθνχ (Deaton, 2008; Stevenson & Wolfers, 2008). 

 

Οη δηαρξνληθέο κειέηεο εζηηαζκέλεο ζηα άηνκα (θαηεγνξία 1b, εηθφλα 7) 

έρνπλ νδεγήζεη ζε κε νξηζηηθά απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ε synthetic 

cohort analysis ηνπ Easterlin (2001), έδεημε φηη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή 

είλαη πξαθηηθά ζηαζεξή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο θαη αθνχ θαηά 

κέζν φξν ην εηζφδεκα ηνπ αηφκνπ απμάλεη κέρξη ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ 

θαη κεηά κεηψλεηαη, κπνξεί λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη εηζφδεκα θαη 

επηπρία δελ ζπλδένληαη. Έλαο άιινο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηεο επηξξνήο ηνπ 
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εηζνδήκαηνο ζηελ SWB επηλνήζεθε απφ ηνλ van Praag (van Praag, 1993; 

van Praag & Frijters, 1999). Ρψηεζε πνηφ εηζφδεκα νη ζπκκεηέρνληεο 

ζεσξνχζαλ ―very good‖, ―good‖, ―sufficient‖ θιπ. θαη ζχγθξηλε κεηά ηηο 

απαληήζεηο κε ηνλ ηξέρνλ εηζφδεκά ηνπο. Βξήθε φηη νη απαληήζεηο 

ηθαλνπνηνχλ αξθεηά θαιά κηα ζπλάξηεζε ινγαξηζκηθήο θαλνληθήο 

θαηαλνκήο, απφ ηελ νπνία εμήγαγε κηα εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα 

επεκεξίαο (van Praag & Frijters, 1999: 417) πεξίπνπ 0.6, ελψ γηα δηάθνξεο 

επξσπατθέο ρψξεο νη αληίζηνηρεο ηηκέο θπκαίλνληαλ απφ 0.36 σο 0.63. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ηα εηζνδήκαηα ζηα νπνία έλα άηνκν απνδίδεη ηνπο 

ραξαθηεξηζκνχο ―very good‖, ―good‖, ―sufficient‖ θιπ. ζα είλαη γηα 

παξάδεηγκα 0.6% πςειφηεξα απφ απηά πνπ ζεσξεί έλα άιιν άηνκν κε 1% 

ρακειφηεξν ηξέρνλ εηζφδεκα. Ωο επαθφινπζν, κφιηο ην 40% ηνπ επηπιένλ 

εηζνδήκαηνο ησλ πινπζηφηεξσλ αηφκσλ ζπλεηζθέξεη ζηελ πςειφηεξε 

επεκεξία. Σν ππφινηπν 60% απνξξνθάηαη απφ ηελ επίδξαζε ηεο 

πξνζαξκνγήο ζηε λέα θαηάζηαζε εηζνδήκαηνο. 

 

Οη δηαζηξσκαηηθέο κειέηεο κε εζληθή εζηίαζε (θαηεγνξία 2a, εηθφλα 7), 

απνθαιχπηνπλ ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαη ηε κέζε 

SWB, πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη ζηα ίδηα επίπεδα αλάκεζα 

ζηηο εχπνξεο ρψξεο (Ed Diener and Suh, 1999; Veenhoven, 1991a). Έλα 

άιιν ζπλεπέο εχξεκα είλαη φηη πνιιέο πξψελ θνκκνπληζηηθέο ρψξεο, πρ. 

ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, αλαθέξνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε SWB ζε 

ζρέζε κ‟ απηή πνπ ζα πξνέβιεπε ην εηζφδεκά ηνπο. 

 

Οη δηαρξνληθέο κειέηεο κε εζληθή εζηίαζε (θαηεγνξία 2b, εηθφλα 7), είλαη 

δηαζέζηκεο κφλν γηα έλα κηθξφ ζχλνιν ρσξψλ θαη δελ θαλεξψλνπλ κηα 

ζαθή ζπζρέηηζε κεηαμχ εηζνδήκαηνο θαη SWB. Ο Kenny (1999) αλέιπζε 

δέθα ρψξεο γηα ηηο νπνίεο κπνξνχζε λα απνθηήζεη δέθα ηνπιάρηζηνλ 

ζπλεπείο ρξνλνζεηξέο θαη βξήθε δχν αξλεηηθέο θαη κία ζεηηθή ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην εηζφδεκα θαη ζηελ επηπρία. Παξφιν 
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φκσο, πνπ ην εηζφδεκα απμήζεθε ζεκαληηθά απφ ηνλ 2
ν
 Παγθφζκην Πφιεκν 

WW II, ε SWB ηείλεη λα παξακέλεη ζηαζεξή ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο. Απηφ ην θαηλφκελν είλαη γλσζηφ σο ην παξάδνμν ηνπ Easterlin 

(1974). Απηφ ππνδειψλεη φηη ε πξνζαξκνγή θαη ε θνηλσληθή ζχγθξηζε 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ επεκεξία θαη ηδηαίηεξα αλαθνξηθά κε ηελ 

επηπρία πνπ πεγάδεη απφ ην εηζφδεκα. Οη παξαπάλσ δχν παξάγνληεο γίλαλε 

γλσζηνί σο ―hedonic treadmill‖ θαη ―positional treadmill‖, αληίζηνηρα (πρ. 

Layard, 2005).  

 

Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηελ SWB θαη ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο έρεη απαζρνιήζεη 

ιηγφηεξν ηνπο εξεπλεηέο. Ο Veenhoven (1989) αλαθέξεη νπζηαζηηθά 

κεδεληθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο SWB γηα ηηο 

ρψξεο ηεο ΔΔ ηε ρξνληθή πεξίνδν 1976-1986, αιιά κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε 

(r=.56) εκθαλίζηεθε αλάκεζα ζηελ SWB θαη ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξνληάο. Οη Diener, Diener, and Diener (1995) δηεμήγαγαλ 

κηα δηαζηξσκαηηθή αλάιπζε κε δεδνκέλα απφ 55 δηαθνξεηηθέο ρψξεο, απφ 

ηελ νπνία πξνθχςαλε αζήκαληεο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζην εηζφδεκα θαη 

ζηελ επηπρία, αιιά ηα απνηειέζκαηά ηνπο είλαη απίζαλν λα εξκελεπηνχλ, 

θαζψο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη νη βαζκνινγίεο ηεο SWB δελ 

αληηζηνηρνχλ ζηα ίδηα έηε. Λίγεο κειέηεο ζηνρεπκέλεο ζηα άηνκα, 

αλαθέξνπλ αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα. Έηζη, ελψ ν Bradburn (1969) 

βξήθε φηη νη νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο ν θχξηνο κηζζσηφο έιαβε αχμεζε 

απνδνρψλ ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν αλαθέξαλε αχμεζε ζηελ SWB, ζε ζρέζε κε 

απηέο ζηηο νπνίεο νη απνιαβέο ηνπ θχξηνπ κηζζσηνχ πεξηθνπήθαλε ηνλ 

ηειεπηαίν ρξφλν, νη Diener, Sandvik, et al. (1993) βξήθαλε επνπζηψδεηο 

δηαθνξέο ζηηο SWB ησλ αηφκσλ πνπ νη κηζζνί ηνπο απμεζήθαλε θαη απηψλ 

πνπ νη κηζζνί ηνπο κεησζήθαλε ζε κηα πεξίνδν δέθα ρξφλσλ. Ο Inglehart 

(1990), ηέινο, βξήθε φηη αλάκεζα ζ‟ απηνχο πνπ δειψζαλε φηη ε 

νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ήηαλ ―a lot better‖ ην 85% ήηαλ 

ηθαλνπνηεκέλν, ελψ απηφ ην πνζνζηφ κεηψζεθε ζην 57% απηψλ πνπ 
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δειψζαλε φηη ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ήηαλ ―a lot worse‖ (νη 

ηειεπηαίεο ηξεηο έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν απηφ, αλαθέξνληαη 

ζηνλ Argyle, 1999). 

 

Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε  

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηεο έξεπλαο πνπ αθνξά ζηελ επίδξαζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ SWB επηθεληξψλεηαη ζηηο επηβιαβείο 

επηπηψζεηο ηεο αλεξγίαο. Ζ αλεξγία δελ ζπλεπάγεηαη κφλν νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο, αιιά θαη κηα ζεηξά απφ κε ρξεκαηηθά θφζηε, φπσο απψιεηα ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ, αδπλακία αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ησλ δεμηνηήησλ, 

απψιεηα ηεο απηνεθηίκεζεο θαη αίζζεκα ηνπ λα ληψζεη θαλείο «άρξεζηνο» 

(Clark & Oswald, 1994; Clark et al., 2001; Haller & Hadler, 2006). Όια 

απηά, φπσο εχθνια κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί, νδεγνχλ ηνλ άλεξγν ζε 

ακθηζβήηεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ, θαηάζιηςε, θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη 

ζπλνιηθά ζηε δπζηπρία. Αξθεηέο εκπεηξηθέο κειέηεο αλαθέξνπλ φηη ε 

αλεξγία κεηψλεη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, αθφκε θη φηαλ ν παξάγνληαο 

εηζφδεκα παξακέλεη ζηαζεξφο (πρ. Clark, 2003; Clark & Oswald, 1994; Di 

Tella et al., 2001; Frey & Stutzer, 2002; Winkelmann & Winkelmann, 1998; 

Winkelmann, 2009). Γηα κεγαιχηεξε αθξίβεηα, ην λα είλαη θάπνηνο άλεξγνο 

κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηά ηνπ λα δειψζεη πςειή ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή 

θαηά 19% (Lelkes, 2006). 

 

Δδψ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε θάπνηα ελδηαθέξνληα δηαδξαζηηθά ζηνηρεία, 

φπσο φηη νη άλεξγνη άληξεο ππνθέξνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηηο άλεξγεο 

γπλαίθεο (Clark, 2003; Lucas et al., 2004) θαη νη κεζήιηθεο πεξηζζφηεξν 

απφ ηνπο λένπο ή ηνπο ειηθησκέλνπο (Clark & Oswald, 1994; Winkelmann 

& Winkelmann, 1998). Δπηπιένλ, κηα κειέηε γηα ην θνηλσληθφ θεθάιαην 

θαη ηελ αλεξγία έδεημε φηη θαη απηνί πνπ δηαζέηνπλ θαη απηνί πνπ δελ 

δηαζέηνπλ αξθεηφ θνηλσληθφ θεθάιαην, επεξεάδνληαη ην ίδην απφ ην 

δπζάξεζην θαη δπζηπρέο γεγνλφο ηεο αλεξγίαο (Winkelmann, 2009). 
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Απελαληίαο, ηα ηζρπξά ζξεζθεπηηθά πηζηεχσ θαίλεηαη λα αζθαιίδνπλ ηνπο 

αλζξψπνπο έλαληη ηνπ αξλεηηθνχ αληίθηππνπ ηεο απψιεηαο ηεο εξγαζίαο, 

ηεο ρεξείαο θαη ηνπ ρακεινχ εηζνδήκαηνο (Clark & Lelkes, 2005). Σέινο, ε 

αλεξγία θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε 

πεξηνρέο κε ρακειά ζπλνιηθά επίπεδα αλεξγίαο (Clark, 2003). 

 

Ζ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο αλεξγίαο ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή θαίλεηαη 

λα είλαη αηηηαηή θαη ν θίλδπλνο ηεο αληίζηξνθεο αηηηψδνπο ζπλάθεηαο 

(δειαδή, απηνί πνπ είλαη αξρηθά δπζηπρηζκέλνη, δελ κπνξνχλ λα βξνπλ 

εξγαζία ή είλαη πηζαλφηεξν λα ηε ράζνπλ) είλαη ειάρηζηνο, φπσο 

θαλεξψλνπλ δηαρξνληθέο κειέηεο (Clark et al., 2001; Lucas et al., 2004; 

Winkelmann & Winkelmann, 1998). 

 

Μόξθσζε 

πρλά ε κφξθσζε ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ SWB (πρ. Blanchflower & 

Oswald, 2004b; Helliwell, 2003). Όκσο, ε παηδεία κπνξεί λα είλαη κφλν ην 

κέζν γηα λα απμήζεη θαλείο ην εηζφδεκά ηνπ. Οπφηε, ε επίδξαζή ηεο ζηελ 

SWB είλαη πνιχ κηθξφηεξε φηαλ νη παξάγνληεο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο παξακέλνπλ ζηαζεξνί, κέρξη ηνπ 

ζεκείνπ φπνπ ηα κέζεο εθπαίδεπζεο άηνκα απνιακβάλνπλ ηα πςειφηεξα 

επίπεδα SWB, φπσο ηζρπξίδνληαη θάπνηεο κειέηεο (πρ. Stutzer, 2004). Καηά 

ζπλέπεηα, δελ είλαη εθηθηφ λα δηαηππψζνπκε κηα ζαθή ζρέζε αλάκεζα ζην 

επίπεδν κφξθσζεο θαη ζηε SWB. 

 

Φηιία 

Οη κειέηεο πνπ εξεπλνχλ ηελ επίδξαζε ησλ πξνζσπηθψλ δεζκψλ ζηελ 

SWB, αλαθέξνπλ θαζαξά ζεηηθή ζπλάξηεζε, ε νπνία είλαη κεγάιε 

ζπγθξηηηθά κε άιινπο πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο. ε κηα αξρηθή έξεπλα 
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ζηηο ΖΠΑ βξέζεθε φηη ν αξηζκφο ησλ θίισλ ελφο αηφκνπ
19

 ζπζρεηίδεηαη 

ζεκαληηθφηεξα κε ηελ SWB, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ειέγρνληαη (r=.23) ή 

φρη (r=.27) άιιεο κεηαβιεηέο, απ‟ φηη ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα (.14/.17), ε 

λνεκνζχλε (.13/.18), ε πγεία (.13/.17), ή ε κφξθσζε (.10/.10) (Campbell, 

Converse & Rodgers 1976: 368). Μηα λεφηεξε έξεπλα βξήθε φηη αλάκεζα 

ζ‟ απηνχο πνπ αλαθέξαλε ιηγφηεξνπο απφ πέληε θίινπο, ην 26% δήισζε φηη 

ήηαλ ―very happy‖ ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ 38% απηψλ 

πνπ αλαθέξαλε πέληε ή πεξηζζφηεξνπο θίινπο (Myers 2000: 62). 

 

Τγεία 

Ζ θαιή πγεία ζπλδέεηαη ηζρπξά κε ηελ SWB. Απηή ε ζχλδεζε, πνπ απφ 

απιή δηαίζζεζε θαη κφλν είλαη πηζαλή, θαζψο ε θαιή πγεία αληαλαθιά ηελ 

απνπζία πφλνπ θαη ηελ ειεπζεξία πξαγκαηνπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

επραξηζηνχλ ην θάζε άηνκν, έρεη επηβεβαησζεί απφ πνιιέο κειέηεο (πρ. 

Dolan et al., 2008; Helliwell, 2003; Layard, 2005; Michalos et al., 2001). 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 6, ε ρεηξνηέξεπζε ηεο πγείαο νδεγεί ζε 

ζεκαληηθά κεησκέλα επίπεδα SWB. O Marmot (2003), γηα παξάδεηγκα, 

αλέθεξε ζεηηθή ζπζρέηηζε πεξίπνπ .60 αλάκεζα ζηε ρακειή ηθαλνπνίεζε 

απφ ηε δσή θαη ζηελ θαθή πγεία ησλ εξσηεζέλησλ. 

 

Θξεζθεία 

Καηά κέζν φξν, νη ζξήζθνη άλζξσπνη δειψλνπλ επηπρηζκέλνη (πρ. Clark & 

Lelkes, 2005; Diener et al., 1999; Helliwell, 2003; Myers, 2000). Ζ 

ζξεζθεία θαίλεηαη λα πξνζθέξεη θαζνδήγεζε θαη λα πξνζδίδεη έλα 

βαζχηεξν λφεκα ζηε δσή ησλ αηφκσλ. Δπηπιένλ, ε ηειεηνπξγία πνπ 

πεξηιακβάλεη, ζέηεη ηε δσή ησλ πηζηψλ ζε έλα πξφγξακκα. Σέινο, απνηειεί 

                                                 

19
 Ο αξηζκφο ησλ θίισλ πνπ έρεη έλα άηνκν εθηηκάηαη απφ ηελ εξψηεζε: ―How 

about your friendships: would you say that you have a good many friends that you 

could count on if you had any sort of trouble, an average number, or not too many 

very good friends?‖ (Campbell, Converse & Rodgers, 1976: 358). 
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ζπρλά πεγή θνηλσληθψλ δηθηχσλ, νδεγψληαο ηειηθά ζε ζπλεθηηθνχο 

θνηλσληθνχο δεζκνχο (Haller & Hadler, 2006). Οη Lim & Putnam (2010) 

βξήθαλ αηηηψδε ζρέζε, ππφ ηελ έλλνηα φηη ε ζξεζθεπηηθή ζπκκεηνρή ζε κηα 

ρξνληθή ζηηγκή 1 ή 2 πξνέβιεπε ηελ SWB θαηά ηνλ ρξφλν 2, φηαλ ήηαλ 

ζηαζεξή απηή θαηά ηνλ ρξφλν 1. ηελ ίδηα κειέηε, νη ζπγγξαθείο 

δηαπηζηψζαλε φηη απηφο ν κεραληζκφο δελ ήηαλ νχηε ζενινγηθφο, νχηε 

ςπρνινγηθφο, παξά κάιινλ νθείινληαλ ζηελ ηζρπξή δηαζχλδεζε ησλ 

πηζηψλ κέζα ζηελ εθθιεζία. 

 

Μεηαλάζηεπζε 

Ζ επίδξαζε ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ SWB απνηειεί έλα λενεκθαληδφκελν 

πεδίν έξεπλαο. Δδψ ζπλαληάκε δχν αληηθξνπφκελεο ζεσξίεο (Bartram, 

2010, 2011a, 2011c). χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ απνθαιπκκέλσλ 

πξνηηκήζεσλ (―revealed preferences‖) νη άλζξσπνη επηιέγνπλ λα θάλνπλ 

πξάγκαηα πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηελ σθέιεηά ηνπο. Δπνκέλσο, εθείλνη πνπ 

κεηαλαζηεχνπλ ζπλήζσο ζε κηα πην εχπνξε ρψξα, ζα έπξεπε λα είλαη ζε 

ζρεηηθά θαιχηεξε ζέζε απφ απηή ησλ νκνεζλψλ ηνπο πνπ δελ επέιεμαλ λα 

κεηαλαζηεχζνπλ. Γειαδή, ζε απφιπηνπο φξνπο ζα είλαη πινπζηφηεξνη. 

Αληίζεηα φκσο, κπνξεί λα ηζρπξηζηεί θάπνηνο φηη νη κεηαλάζηεο ζα είλαη 

ρεηξφηεξα ζε φξνπο SWB ζην λέν ηνπο πεξηβάιινλ, ιφγσ πξνζαξκνγήο θαη 

θνηλσληθήο ζχγθξηζεο. πρλά αληηιακβάλνληαη φηη αλήθνπλ ζηε βάζε ηεο 

ππξακίδαο ηεο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο ζηε λέα ρψξα πνπ επέιεμαλ λα δήζνπλ 

θαη ζχληνκα πξνζαξκφδνπλ ην πιαίζην αλαθνξάο ηνπο γηα ην ηί ζπληζηά ηελ 

θαιή δσή, ζηα πξφηππα απηνχ ησλ λέσλ ζπκπνιηηψλ ηνπο. Δπίζεο, ν 

κεηαλάζηεο απνζηεξείηαη ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ πνπ δεκηνχξγεζε ζηελ 

παηξίδα ηνπ. Έηζη, κηα πξνζέγγηζε γηα ηε κέηξεζε ηεο SWB απφ απηή ηελ 

ζθνπηά, κεηαρεηξίδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο κεηαλάζηεπζεο σο εκπεηξηθφ. Σν 

λα είλαη θάπνηνο κεηαλάζηεο θαίλεηαη πξάγκαηη λα ζπλδέεηαη κε 

ρακειφηεξα επίπεδα SWB ζε δηαζηξσκαηηθέο κειέηεο, ηφζν ζηηο ΖΠΑ, φζν 

θαη ζηελ Δπξψπε (Baltatescu, 2007; Bartram, 2011a; Safi, 2009). ε κηα 
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αλάιπζε κάιηζηα γηα ηε Ρνπκαλία, νη επαλαπαηξηζζέληεο αλαθέξαλε 

ρακειφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, ζπγθξηηηθά κ‟ απηνχο πνπ δελ 

κεηαλαζηεχζαλε πνηέ (Bartram, 2011c). Αθφκε, κειέηεο ζηελ Σαυιάλδε 

γηα ηνπο εζσηεξηθνχο κεηαλάζηεο, δείμαλε φηη απηνί αληιήζαλε ιηγφηεξε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ηνπο κεηά ηε κεηαλάζηεπζε (De Jong et al., 2002; 

Michalos, 1996 γεληθά γηα ηελ εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε, φπσο παξαηίζεηαη 

ζηνλ Bartram, 2011a).  

 

Σα κέρξη ηψξα δεδνκέλα δελ επηηξέπνπλ ηε δηεξεχλεζε ηεο εξψηεζεο ηνπ 

θαηά πφζν ε δηεζλήο κεηαλάζηεπζε απμάλεη ηελ επηπρία ησλ αλζξψπσλ πνπ 

επηιέγνπλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ παηξίδα ηνπο. Απηφ ζα απαηηνχζε έλα 

αξθεηά κεγάιν ζχλνιν δπλακηθψλ δηαζηξσκαηηθψλ δεδνκέλσλ (panel data) 

πνπ ζα αθνινπζεί ηνπο κεηαλάζηεο πέξα απφ ηα ζχλνξα γηα έλα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα (Bartram, 2011a: 58). 

 

Παξφια απηά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη δεδνκέλνπ ηνπ απμαλφκελνπ θχκαηνο 

κεηαλάζηεπζεο πρ. ζηελ Δπξψπε θαη ζηε Βφξεηα Αθξηθή, απηφ ην πεδίν 

απνηειεί πξφζθνξν έδαθνο γηα κειινληηθή έξεπλα. 

 

2.2.3.3 Μαιαθέο (“soft”) ζπζρεηίζεηο  

 

Οη παξάγνληεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζρεηίδνληαη κε ηα γνλίδηα θαη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ησλ αηφκσλ. Αιιά επεηδή κηα ηέηνηα ζπδήηεζε είλαη έμσ 

απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζ‟ απηνχο 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ ζπζρεηίζεσλ ηεο SWB θαη ηεο 

ζπλνρήο ηνπ θεηκέλνπ. 

 

Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο 

χκθσλα κε θάπνηνπο βηνιφγνπο θαη ςπρνιφγνπο ε επηπρία θαζνξίδεηαη 

κεξηθψο ή νιηθψο απφ ηα γνλίδηά καο, ελψ νη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο 
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ζπλζήθεο δηαδξακαηίδνπλ δεπηεξεχνληα ξφιν. Καη‟ απηνχο ε επηπρία είλαη 

ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη θαζέλαο καο 

έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν (“set-point‖) επίπεδν επηπρίαο, ζην νπνίν επηζηξέθεη 

θάζε θνξά, αθφκε θαη κεηά απφ θαζνξηζηηθά γεγνλφηα ηεο δσήο, φπσο 

γάκνο, δηαδχγην, λίθε ζην ιαρείν, απψιεηα εξγαζίαο (Brickman et al., 1978; 

Headey, 2008; Tellegen et al., 1988; Easterlin, 2003). Απηή ηελ 

πξνζαξκνγή νη ςπρνιφγνη ηελ θαινχλ ―hedonic adaptation‖. Γηα 

παξάδεηγκα, θάπνηνη εξεπλεηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ παξαπάλσ ζεψξεζε, 

ηζρπξίδνληαη ―that 44% to 52% of the variance in [SWB] [..] is associated 

with genetic variation‖ (Lykken & Tellegen, 1996: 186). 

 

Παξφκνηα, αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ ηζρπξηζηεί φηη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηα ελφο αηφκνπ επεξεάδνπλ ηα επίπεδα 

SWB (Argyle, 1999, 2001; Diener et al., 1999; Kahneman et al., 1999; 

Lyubomirsky, 2001; Seligmann, 2002; Weiss et al., 2008). Αθαδεκατθέο 

έξεπλεο έρνπλ δείμεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο δεδεισκέλεο επηπρίαο κε ηελ 

εμσζηξέθεηα θαη ηε λεχξσζε (DeNeve & Cooper, 1998; Headey et al., 

1984; Vittersø & Nielsen, 2002). Ζ εμσζηξέθεηα ζπλδέεηαη κε ηε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζεηηθήο επίδξαζεο θαη άξα πςειφηεξα επίπεδα SWB, 

ελψ ε λεχξσζε κε αξλεηηθή επηξξνή θαη άξα ρακειφηεξα επίπεδα SWB (Ed 

Diener, 1984: 559; Ed Diener & Lucas, 1999: 219). Δπίζεο, ε ζπρλή 

ελαζρφιεζε κε έλα ζπγθεθξηκέλν θαζήθνλ είλαη πεγή πςειφηεξεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή (Csikszentmihalyi, 1997). Έλα άιιν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε απηνεθηίκεζε, βξέζεθε φηη 

απνηειεί ηζρπξφ πξνγλσζηηθφ παξάγνληα ηεο SWB (Ed Diener, 1984: 558). 

Σέινο, ε λνεκνζχλε επηδξά κε αζαθή ηξφπν ζηε SWB. Δλψ ζε κηα κειέηε 

βξέζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε (r=.18) αλάκεζα ζηε λνεκνζχλε θαη ζηελ SWB 

ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ (Campbell, Converse & Rodgers, 1976: 368), 

άιιεο κειέηεο αλαθέξαλε αξλεηηθή ή κηθξή ζπζρέηηζε (Ed Diener, 1984: 

559).  
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Σν θπξηφηεξν κε ηα γνλίδηα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα είλαη φηη ζαθψο 

επεξεάδνπλ ηελ επηπρία, αιιά νη γεληθεχζεηο εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο, θαζψο 

νη ζρεηηθέο ςπρνινγηθέο έξεπλεο είλαη κηθξέο ζε θιίκαθα θαη παξαβιέπνπλ 

δηάθνξεο άιιεο κεηαβιεηέο (Dolan et al., 2008). Απηφ βέβαηα, ζα κπνξνχζε 

λα μεπεξαζηεί κε πεξαηηέξσ, κεγάιεο θιίκαθαο, έξεπλα πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο 

ε British Household Panel Survey (BHPS) πνπ θαιχπηεη ηα ―Big Five‖ 

ραξαθηεξηζηηθά
20

. 

 

Σειηθά φκσο, έξεπλεο έρνπλ δείμεη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο SWB κε ηνλ 

ρξφλν θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζηε δσή (πρ. γάκνο, απψιεηα 

εξγαζίαο, ζάλαηνο ζηελνχ ζπγγελή, θιπ.) (Veenhoven, 1994). Οη Lucas et 

al. (2003, 2004) δείρλνπλ αθφκε πψο ην set-point ηεο SWB ηξνπνπνηείηαη, 

πξνθεηκέλνπ ην άηνκν λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο θαηαζηάζεηο. 

Δπηπξφζζεηα, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

απνηπγράλνπλ λα εμεγήζνπλ πεηζηηθά ηηο ζπζηεκαηηθέο δηεζλείο δηαθνξέο 

ζηα επίπεδα SWB, νη νπνίεο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα είλαη ην 

απνηέιεζκα ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ 

(Inglehart & Klingemann, 2000; Veenhoven, 1994). 

 

Κνπιηνύξα 

Έλα πνιηηηζκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ απνηειεί ζπρλφηαην αληηθείκελν 

έξεπλαο, είλαη ν βαζκφο ηνπ αηνκηθηζκνχ. Ο αηνκηθηζκφο θαη ε 

ζπιινγηθφηεηα είλαη δχν πφινη ηεο ίδηαο πνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο πνπ 

                                                 

20
 Οη Big Five παξάγνληεο είλαη: openness, conscientiousness, extraversion, 

agreeableness θαη neuroticism (ηα ζπλήζε αξθηηθφιεμα γη‟ απηνχο είλαη OCEAN, 

NEOAC ή CANOE). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Openness_to_experience
http://en.wikipedia.org/wiki/Conscientiousness
http://en.wikipedia.org/wiki/Extraversion_and_introversion
http://en.wikipedia.org/wiki/Agreeableness
http://en.wikipedia.org/wiki/Neuroticism
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αλέπηπμε ν Hofstede (1991)
21

. χκθσλα κε κηα κειέηε ν αηνκηθηζκφο 

ζπζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηε κέζε εζληθή βαζκνινγία γηα ηελ SWB (Ed 

Diener, Diener & Diener, 1995: 859). Αθφκε πην ελδηαθέξνλ πφξηζκα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη φηη ν αηνκηθηζκφο ζπζρεηίδεηαη αθφκε 

ζεκαληηθφηεξα κε ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, παξά κε ηελ SWB. Όηαλ 

φκσο ην εηζφδεκα ήηαλ ειεγρφκελν, δειαδή ν παξάγνληαο απηφο παξέκελε 

ζηαζεξφο, ν αηνκηθηζκφο ήηαλ ζεκαληηθφο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο ηεο 

SWB θαη φηαλ ν βαζκφο ηνπ αηνκηθηζκνχ ήηαλ ακεηάβιεηνο, ηφηε ην 

εηζφδεκα δελ έπαηδε νπζηαζηηθφ ξφιν. Δληνχηνηο, άιιεο κειέηεο βξήθαλε 

ειαθξψο δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα (Ed Diener & Suh, 1999: 442). 

 

 

                                                 

21
 Ο Hofstede νξίδεη απηή ηε δηάζηαζε σο εμήο: ―individualism pertains to 

societies in which the ties between individuals are loose: everyone is expected to 

look after himself or herself and his or her immediate family. Collectivism as its 

opposite pertains to societies in which people from birth onwards are integrated 

into strong, cohesive ingroups, which throughout people‘s lifetime continue to 

protect them in exchange for unquestioning loyalty.‖ (Hofstede, 1991: 51). 
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3. Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε θαη SWB 
 

3.1 Δηζαγσγή 

 
 

Gross National Product ―counts air pollution and cigarette advertising, […] the 

destruction of the redwood and the loss of our natural wonder in chaotic sprawl. 

[…] Yet [it] does not allow for the health of our children, the quality of their 

education, or the joy of their play […] the beauty of our poetry or the strength of 

our marriages […] it measures everything, in short, except that which makes life 

worthwhile.‖ 

Robert Kennedy, 1968 

Those who say that money can‘t buy happiness don‘t know where to shop. 

Αλψλπκνο 

 

“Is growth obsolete?” Με απηφλ ηνλ πξνθιεηηθφ ηίηιν νη William Nordhaus 

θαη James Tobin (1973) ζέζαλε, θαη νπζηαζηηθά ακθηζβεηήζαλε, ην θαηά 

πφζν ε αλάπηπμε κπνξεί λα ζεσξείηαη σο ε θηλεηήξηα δχλακε ηεο 

επεκεξίαο. Παξφιν πνπ θαηαιήμαλε ζε αξλεηηθφ πφξηζκα, δψζαλε ην 

εξέζηζκα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Αο πεξάζνπκε φκσο λα δνχκε ηα πξάγκαηα 

απφ ηελ αξρή. Γηα λα πεξηγξάςνπκε ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ζε κηα 

ρψξα, ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο φξνπο νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε. Ο πξψηνο φξνο αλαθέξεηαη ζηελ άλνδν ηνπ εζληθνχ ή θαηά 

θεθαιήλ εηζνδήκαηνο θαη πξντφληνο. Ο δεχηεξνο φξνο, πέξα απφ απηά, 

πξνυπνζέηεη δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο ζηε δνκή ηεο νηθνλνκίαο, φπσο 

αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο βηνκεραλίαο, κε παξάιιειε κείσζε ηνπ κεξηδίνπ 

ηεο γεσξγίαο ζην εζληθφ πξντφλ θαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ αζηηθνχ 

πιεζπζκνχ. Ο πην ρξήζηκνο δείθηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο 

ρψξαο είλαη, ζχκθσλα κε ηε World Bank, ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ 

(ΑΔΠ). Σν ΑΔΠ κεηξά φια ηα αγαζά θαη φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξάγνληαη ζε κηα νηθνλνκία κέζα ζε έλα έηνο. Μεηξά δχν πξάγκαηα 

ζπγρξφλσο: ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα πνπ θεξδίδνπλ φια ηα άηνκα ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηε ζπλνιηθή δαπάλε γηα ην πξντφλ ηεο νηθνλνκίαο ζε αγαζά 

θαη ππεξεζίεο. Δίλαη ην νηθνλνκηθφ ζηαηηζηηθφ κέγεζνο πνπ 
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παξαθνινπζείηαη ζηελφηεξα απφ θάζε άιιν, γηαηί ζεσξείηαη φηη είλαη ην 

θαιχηεξν κέηξν ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο κηαο θνηλσλίαο. Καη παξφιν 

πνπ ν εθεπξέηεο ηνπ κέηξνπ απηνχ, Simon Kuznets, φπσο πηζηεχσ, δελ 

θαληαδφηαλ πνηέ φηη ην ΑΔΠ ζα ήηαλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ έλαο δείθηεο 

νηθνλνκηθήο παξαγσγήο κεηά ηελ Great Depression, απηφ ην κέηξν 

αληηκεησπίδεηαη νινέλα θαη πην πνιχ ζαλ δείθηεο επεκεξίαο ησλ εζλψλ. 

Γειαδή, ζηα νηθνλνκηθά πνιχ ζπρλά, ε SWB ζπλδέεηαη κε κία κνλαδηθή 

αληηθεηκεληθή δηάζηαζε: ηελ πιηθή επεκεξία πνπ κεηξάηαη κε ην εηζφδεκα ή 

ην ΑΔΠ. 

 

Αλαθέξακε παξαπάλσ, φηη ε αλάπηπμε αθνξά ζε πεξηζζφηεξα πξάγκαηα 

απ‟ φηη κηα αχμεζε εηζνδήκαηνο. Δίλαη κηα πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη φρη κφλν πνζνηηθή αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο 

θεθαιαίνπ, παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο, αιιά θαη πνηνηηθέο θνηλσληθέο 

θαη πνιηηηθέο αιιαγέο, νη νπνίεο επεθηείλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηινγψλ ησλ 

αηφκσλ. Ζ πξφνδνο ησλ ζεζκψλ, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ε δεκνθξαηία, 

ε ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη άιιεο ηδηφηεηεο, ζπληζηνχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη 

ηεο αλάπηπμεο. Μπνξνχλ φκσο, απηνί νη πνηνηηθνί ζηφρνη λα επηηεπρζνχλ 

κέζσ ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ ΑΔΠ? Καη απφ ηελ άιιε κεξηά, δελ επηθέξεη 

ε εηζνδεκαηηθή αλάπηπμε κηα ζεηξά απφ αξλεηηθά παξάπιεπξα 

απνηειέζκαηα, φπσο πεξηβαιινληηθέο εμσηεξηθφηεηεο, θαηαζηξνθή ησλ 

παξαδνζηαθψλ θνηλσληθψλ δεζκψλ, αζηηθνπνίεζε, άγρνο ζπλδεφκελν κε 

ηελ εξγαζία, θιπ.? 

 

Σα ρξήκαηα απνηεινχλ ζαθψο έλα βαζηθφ θνκκάηη ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ 

ζε παγθφζκην επίπεδν. Ξνδεχνπκε πνιχ ρξφλν θεξδίδνληαο θαη 

ζπαηαιψληαο ρξήκαηα. Υξεζηκνπνηνχκε θαηαλαισηηθά αγαζά θαζφιε ηε 

δηάξθεηα ηεο κέξαο θαη ηεο λχρηαο. ηηο κέξεο καο εθδειψλεηαη ηεξάζηην 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηφζν ζηηο εχπνξεο, φζν θαη ζηηο 



69 Εςηςσία και Οικονομική Ανάπηςξη Ζαβάλκος Βαζιλική 

 

θησρφηεξεο θνηλσλίεο ζε φινλ ηνλ θφζκν θαη κάιηζηα, ζε πνιιά έζλε απηή 

απνηειεί έλα θαίξην δήηεκα θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. 

 

Απφ ην 1974 σο ην 1994 ε παξαγσγηθφηεηα ζηηο ΖΠΑ απμήζεθε ηφζν, πνπ 

απαηηνχληαλ ηξεηο εξγάζηκεο κέξεο γηα λα απνθηήζεη έλαο κηζζσηφο κηα 

έγρξσκε ηειεφξαζε, ζε ζχγθξηζε κε ηξεηο εξγάζηκεο βδνκάδεο είθνζη 

ρξφληα λσξίηεξα θαη ζεκαληηθά ιηγφηεξνο ρξφλνο γηα ηελ αγνξά ησλ 

πεξηζζφηεξσλ αγαζψλ, φπσο ηξφθηκα, ρξφλνο αλάπαπζεο θαη ηαμηδηψλ 

(Tepleton, 1999). Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε δελ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ κφλν 

ιίγσλ εχπνξσλ θξαηψλ, αιιά εμαπιψλεηαη θαη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

ππφινηπσλ θξαηψλ. Γηεζλείο νξγαληζκνί, φπσο ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ, ν ΟΟΑ, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν, ηαμηλνκνχλ ηηο ρψξεο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: αλαπηπγκέλεο, 

ελδηάκεζεο θαη ρακειήο αλάπηπμεο, αλάινγα κε ην αλ είλαη θάησ ή πάλσ 

απφ ηα θαηψηαηα φξηα ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. Απφ ην 1975 σο ην 1993 ν 

αξηζκφο ησλ απηνθηλήησλ ζηνλ θφζκν ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθε, ελψ ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο απηφο ν αξηζκφο ηξηπιαζηάζηεθε. Δπίζεο, παξφιν 

πνπ νη βηνκεραλνπνηεκέλεο θνηλσλίεο εμαθνινπζνχλ λα θαηαλαιψλνπλ 

δπζαλάινγα κεγαιχηεξα πνζνζηά ειεθηξηζκνχ, ε πνζφηεηα απηνχ πνπ 

θαηαλαιψζεθε ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηξηπιαζηάζηεθε κεηαμχ ηνπ 

1980 θαη ηνπ 1995. Αθφκε θαη ζηε θησρφηεξε πεξηνρή ηνπ θφζκνπ, ηελ 

ππν-αράξηα Αθξηθή, ε δηάζεζε πνιιψλ αγαζψλ (πρ. παξαγσγή θξέαηνο 

θαη δεκεηξηαθψλ, ρξήζε ειεθηξηζκνχ, αγνξέο απηνθηλήησλ) δηπιαζηάζηεθε 

πεξίπνπ ζηελ εηθνζαεηία 1970-1990 (UN Development Programme, 1998). 

ηα αλαπηπζζφκελα έζλε ηνπ Δηξεληθνχ θαη ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο, ε 

θαηαλάισζε απμήζεθε 3-4 θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ. Οη 

πξφζθαηνη ξπζκνί αλάπηπμεο ηφζν ζηηο αλαπηπγκέλεο, φζν θαη ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, έρνπλ πιένλ ππεξβεί ηνπο πιηθνχο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο πνπ ραξαθηήξηδαλ πξνεγνχκελεο ρξνληθέο πεξηφδνπο (Easterlin, 

1996). 
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Δπνκέλσο, κε ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο λα κεγεζχλνληαη, έξρεηαη θπζηθφ ην 

εξψηεκα αλ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζηνλ θφζκν ζα είλαη πην 

επηπρηζκέλνη ζηα ρξφληα πνπ έπνληαη. Με απηφ ην αληηθείκελν έξεπλαο, 

δειαδή ηελ επίδξαζε ηνπ εηζνδήκαηνο ζηελ SWB ησλ αηφκσλ, 

αζρνινχληαη ηφζν νηθνλνκνιφγνη, φζν θαη ςπρνιφγνη θαη θνηλσληθνί 

επηζηήκνλεο. Έλα άξζξν πνπ δεκνζηεχζεθε ην 1971 απφ ηνπο Brickman θαη 

Campell κε ηνλ ηίηιν: ―Hedonic relativism and planning the good society‖, 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην εθαιηήξην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

ζρεηηθά κε ηελ επηπρία θαη ηελ παξάδνμε ζρέζε ηεο κε ηνλ νηθνλνκηθφ 

ηνκέα. ηε κειέηε ηνπο απηή, νη δχν ςπρνιφγνη θαηαιήγνπλ ζην φηη ε 

βειηίσζε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο (εηζφδεκα ή πινχηνο) 

δελ επηθέξεη απνηειέζκαηα δηαξθείαο ζηελ πξνζσπηθή επεκεξία. Παξφιν 

πνπ απηφ ην πφξηζκα ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ζνβαξή ζπδήηεζε γηα ην 

λφεκα ηεο θχζεο θαη ησλ αηηηψλ ηνπ πινχηνπ ησλ εζλψλ, ε κειέηε 

παξέκεηλε πξαθηηθά άζεκε ζην θχξην ξεχκα ησλ νηθνλνκνιφγσλ γηα 

ρξφληα. Υξεζηκνπνηψληαο εκπεηξηθή έξεπλα γηα λα δηαπηζηψζεη ηελ επηπρία 

ησλ αηφκσλ, ν νηθνλνκνιφγνο Richard Easterlin θαηάθεξε λα αλνίμεη ηε 

ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε ζρέζε ηνπ εηζνδήκαηνο κε ηελ επηπρία. Με ην 

ζεκαληηθφ άξζξν ηνπ (Easterlin, 1974; επηθαηξνπνίεζε ην 1995) 

δηεξσηήζεθε αλ ε αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ φισλ ησλ αηφκσλ ζπλνδεχεηαη 

απφ αχμεζε ηεο επηπρίαο φισλ. Ζ εξψηεζε απηή βαζίζηεθε ζηελ 

παξαηήξεζε φηη νη κεηξήζεηο ηεο SWB ζε ρψξεο κε πςειφ ΑΔΠ 

αθνινπζνχζαλε κηα επίπεδε θακπχιε γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. 

Απηφ έκεηλε ζηελ ηζηνξία ησλ νηθνλνκηθψλ σο ην παξάδνμν ηνπ Easterlin 

(―Easterlin Paradox‖). Αλάινγεο κειέηεο δηεμήρζεζαλ επίζεο, απφ 

ςπρνιφγνπο (πρ. Diener et al., 1995) θαη πνιηηηθνχο επηζηήκνλεο (πρ. 

Inglehart, 1990). Απφ ηε ζρεηηθή έξεπλα αλαπαξάγνληαη ηα εμήο ηέζζεξα 

πνξίζκαηα: 
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 παξαηεξνχληαη κεγάιεο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηνλ πινχην ησλ εζλψλ 

θαη ζηηο κέζεο αλαθνξέο ηεο SWB ζ‟ απηά 

 παξαηεξνχληαη θπξίσο κηθξέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζην εηζφδεκα θαη 

ζηελ SWB ζην εζσηεξηθφ ησλ εζλψλ, αλ θαη απηέο θαίλεηαη λα είλαη 

κεγαιχηεξεο ζηηο θησρφηεξεο ρψξεο θαη ν θίλδπλνο δπζηπρίαο είλαη 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο γηα ηνπο θησρνχο αλζξψπνπο 

 ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

νηθνλνκηθά αλαπηπγκέλεο ρψξεο νδεγήζεη ζε κηθξή αχμεζε ηεο SWB, 

ελψ νη απμήζεηο ηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο επηθέξνπλ δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα 

 νη άλζξσπνη πνπ αθηεξψλνπλ ηε δσή ηνπο ζην θπλήγη πιηθψλ ζηφρσλ 

έλαληη άιισλ αμηψλ, ηείλνπλ λα είλαη ζεκαληηθά ιηγφηεξν επηπρηζκέλνη, 

εθηφο αλ είλαη γφλνη πινχζησλ γελεψλ (Diener & Biswas-Diener, 2002). 

 

Ο πινχηνο ζρεηίδεηαη κε αξθεηά ζεηηθά ζηνηρεία ζηε δσή (Furnham & 

Argyle, 1998). Γηα παξάδεηγκα, ηα άηνκα πςειφηεξσλ εηζνδεκάησλ 

θαηαδηθάδνληαη κε ειαθξφηεξεο πνηλέο γηα ηα ίδηα αδηθήκαηα (Black, 1976), 

απνιακβάλνπλ θαιχηεξε ζσκαηηθή θαη δηαλνεηηθή πγεία
22

 (πρ. Langner & 

Michael, 1963; Mayer, 1997), δνχλε πεξηζζφηεξν (Wilkinson, 1996), 

εκθαλίδνπλ ρακειά πνζνζηά παηδηθήο ζλεζηκφηεηαο (Smith, Brooks-Gunn 

& Jackson, 1997), είλαη ιηγφηεξν ζπρλά ηα ζχκαηα βίαησλ εγθιεκάησλ 

(Mayer, 1997) θαη βηψλνπλ ιηγφηεξα αγρσηηθά πεξηζηαηηθά ζηε δσή 

(Wilson, Ellwood, & Brooks-Gunn, 1995). Σα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 

είλαη ηζρπξφο παξάγνληαο θαηάζιηςεο, άγρνπο θαη αλεζπρίαο (Wheaton, 

1994). Οη γφλνη πινπζίσλ νηθνγελεηψλ είλαη κάιινλ απίζαλν λα 

παξαηήζνπλ ην ζρνιείν ή γηα ην ζειπθφ θχιν λα εγθπκνλήζεη θαηά ηελ 

εθεβεία (Mayer, 1997). Δπηπξφζζεηα, νη πινπζηφηεξνη βαζκνινγνχληαη κε 

                                                 

22
 Σα πνιχ πινχζηα άηνκα αλαθέξεηαη φηη απνιακβάλνπλ θαιχηεξε πγεία απφ ηα 

άηνκα ηεο ακέζσο επφκελεο θαηεγνξίαο πςειψλ εηζνδεκάησλ (Pamuk, Makuc, 

Heck, Reuben, & Lochner, 1998). 
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κεγαιχηεξν βαζκφ φζνλ αθνξά ζηε δηαπξνζσπηθή εκπηζηνζχλε (Rosenberg 

& Pearlin, 1978). 

 

Γεδνκέλνπ ηνπ πιήζνπο ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκκεηαβάιινληαη κε ην 

εηζφδεκα, είλαη θπζηθφ λα πηζηεχεη θαλείο πσο ηα πην επθαηάζηαηα άηνκα 

είλαη ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν επηπρηζκέλα ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο 

αλζξψπνπο. Τπάξρνπλ φκσο ιφγνη ακθηζβήηεζεο απηήο ηεο παξαηήξεζεο. 

ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο επηθξαηνχλ αλάκηθηα ζπλαηζζήκαηα ζεβαζκνχ 

θαη αληηπάζεηαο γηα ηελ αλψηεξε νηθνλνκηθά ηάμε. Γηα παξάδεηγκα, παξφιν 

πνπ ε Dittmar (1992) βξήθε φηη νη πινχζηνη εθιακβάλνληαη σο πην έμππλνη 

θαη πεηπρεκέλνη, αιιά επίζεο ζεσξνχληαη απφκαθξνη θαη ςπρξνί. Έλαο 

αθφκε ιφγνο γηα λα κελ είλαη ην εηζφδεκα ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

πξφβιεςεο πςειφηεξεο SWB, είλαη ην γεγνλφο φηη γηα λα θεξδίδνπλ απηά 

ηα πςειά εηζνδήκαηα, νη πινχζηνη κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα αθηεξψλνπλ πνιχ 

ρξφλν ζηελ εξγαζία θαη άξα πνιχ ιηγφηεξν ρξφλν ζηελ νηθνγέλεηα, ζε 

αλάπαπζε θαη ζε θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο. Δπίζεο, ε ζηφρεπζε ζε κηα 

πιηθή δσή πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ησλ πςειψλ εηζνδεκάησλ, ζε κηα 

δσή δειαδή φπνπ ε απφθηεζε θαη θαηαλάισζε πιηθψλ αγαζψλ είλαη ν 

ππέξηεξνο ζηφρνο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα θαηαζηήζεη ην άηνκν θελφ απφ 

αηζζήκαηα θαη λα ην νδεγήζεη θαηά ζπλέπεηα, ζε ρακειά επίπεδα επεκεξίαο 

(πρ. Kasser & Ryan, 1993). Δπνκέλσο, ηα άηνκα πςειφηεξσλ εηζνδεκάησλ 

δελ απνιακβάλνπλ de facto πςειφηεξε SWB. 

 

Ζ ζρέζε εηζνδήκαηνο – επηπρίαο πξνθαιεί φρη κφλν ην αθαδεκατθφ 

ελδηαθέξνλ, αιιά θαη ην ελδηαθέξνλ απιψλ αηφκσλ, ηα νπνία 

αληηιακβάλνληαη ηηο ζνβαξέο ζπλέπεηεο απηήο ηεο ζρέζεο ζηε δηάξζξσζε 

ηεο ίδηαο ηνπο ηεο δσήο. Δπίζεο, δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ ησλ δηακνξθσηψλ 

θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ, φπσο θπβεξλήζεηο θαη πνιηηηθά θφκκαηα, ησλ 

νπνίσλ νη απνθάζεηο ζα θξίλνπλ αλ ε νηθνλνκηθή πξφνδνο ησλ θξαηψλ 

κεηαθξάδεηαη ζε επεκεξία ησλ θνηλσληψλ. Αμίδεη εδψ λα αλαθέξνπκε μαλά 
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ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Γάιινπ πξνέδξνπ Nicholas Sarkozy ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 2008, λα ζπγθαιέζεη ηε Stiglitz Commission πξνθεηκέλνπ λα 

απνηηκεζεί ε ρξήζε ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ) σο 

δείθηεο νηθνλνκηθήο επίδνζεο θαη θνηλσληθήο πξνφδνπ θαη λα βξεζνχλ ηί 

πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή πην ζρεηηθψλ 

δεηθηψλ γηα ηε κέηξεζε ηεο θνηλσληθήο πξνφδνπ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δσήο, ψζηε λα δηακνξθσζεί ε βάζε άζθεζεο δεκφζηαο πνιηηηθήο ζηνλ 21
ν
 

αηψλα. Καζφηη, φπσο ππνζηήξημε ν Andrew Oswald (1997), ηνπιάρηζηνλ γηα 

ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ε ίδηα ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε έρεη κηθξή ζεκαζία: 

―Economic things matter only in so far as they make people happier‖ 

(Oswald, 1997: 1815) θαη γη‟ απηφ δελ ζα έπξεπε λα είλαη ν πξσηαξρηθφο 

ζηφρνο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Ο Layard (2005) ηζρπξίδεηαη φηη 

απαηηείηαη κηα επαλάζηαζε ζηελ επηζηήκε, φπνπ θάζε επηζηήκνλαο ησλ 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ζα έπξεπε λα πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά ηελ επηπρία θαη ε ηειεπηαία ζα 

έπξεπε λα είλαη ν μεθάζαξνο ζηφρνο ησλ θπβεξλεηηθψλ παξεκβάζεσλ.
23

 

 

Απηή ε παξάδνμε ζρέζε κεηαμχ εηζνδήκαηνο θαη SWB ζα απνηειέζεη ην 

αληηθείκελν απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ. Δδψ, ζα παξνπζηάζνπκε κηα 

αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο πνπ εκπινπηίδεηαη ζπλερψο ηα 

ηειεπηαία είθνζη ρξφληα, κε έξεπλεο πνπ βαζίδνληαη ζε επξέσο δηαδνκέλεο 

δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ (πρ. World Values Survey, 1981-2005) θαη νη 

νπνίεο εκπεξηέρνπλ πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο ησλ αηφκσλ γηα ηελ SWB ηνπο 

(επηπρία θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή). Αξρηθά, ζα παξνπζηάζνπκε ηε 

ζρέζε κεηαμχ εηζνδήκαηνο θαη SWB θαη ζα δηεξεπλήζνπκε θαηά πφζν ηα 

                                                 

23
 Απηή ε κνληέξλα άπνςε γηα ηνλ ξφιν ησλ θπβεξλήζεσλ ζηελ πξνψζεζε ηεο 

επηπρίαο έξρεηαη ζε επζεία αληηπαξάζεζε κε ηε ζεψξεζε ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ 

θαη ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ ηεο αξραηφηεηαο, φηη δειαδή ε επηδίσμε θαη θαηάθηεζε 

ηεο επηπρίαο είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε (πρ. βιέπε επηθνχξεην θηιφζνθν Φηιφδεκν 

(Herculaneum Papyrus 1005, 4.9-14)). 
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κνληέια πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο είλαη εθαξκφζηκα θαη 

ζηηο αλαπηπζζφκελεο. ηε ζπλέρεηα, δηεξεπλάκε αλ ππάξρεη έλα θαηψηαην 

φξην ζε απνδφζεηο επεκεξίαο ιφγσ αλάπηπμεο θαη αλ απηφ είλαη πςειφηεξν 

ζηηο ρψξεο ρακειψλ εηζνδεκάησλ. Αθνινχζσο, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

εμεγεζεί ην παξάδνμν ηνπ Easterlin ηφζν γηα ηηο αλαπηπγκέλεο, φζν θαη γηα 

ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Δδψ δηαθξίλνπκε ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο 

παξάπιεπξεο ζπλέπεηεο ηεο αλάπηπμεο, θαζψο θαη ηα φξηα ζηελ SWB πνπ 

επηβάιεη ε ίδηα ε αλζξψπηλε θχζε (απνηειέζκαηα ζχγθξηζεο θαη 

πξνζαξκνγήο). Σέινο, ζπγθξίλνπκε ηηο cross-sectional θαη panel αλαιχζεηο 

πνπ βαζίδνληαη ζε αηνκηθά δεδνκέλα, κε ηηο αλαιχζεηο ρξνλνινγηθψλ 

ζεηξψλ. 

 

3.2 Ζ παξάδνμε ζρέζε αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ SWB 

 

Αλαθέξακε παξαπάλσ φηη ηνλ πην θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ άλζεζε θαη 

επέθηαζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ην εηζφδεκα θαη ηελ επηπρία, 

δηαδξακάηηζε ην ζεκαληηθφ άξζξν ηνπ Easterlin (1974; επηθαηξνπνηεκέλν 

ην 1995). Ο Easterlin εηζήγαγε ηφηε ην εμήο παξάδνμν: ελψ ην πξαγκαηηθφ 

εηζφδεκα ησλ αλζξψπσλ ζηηο ρψξεο ηεο Γχζεο απμάλεηαη γηα πεξηζζφηεξν 

απφ πελήληα ζπλαπηά έηε, απηφ δελ ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρε αχμεζε 

ησλ αλαθεξζέλησλ επηπέδσλ επηπρίαο. Ο Easterlin ρξεζηκνπνίεζε δχν 

ηχπνπο εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ. Σα πξψηα παξάρζεθαλ απφ απαληήζεηο ζε 

κηα δεκνζθφπεζε Gallup, ζηελ νπνία νη εξσηεζέληεο έπξεπε λα 

απαληήζνπλ ζηελ εμήο άκεζε εξψηεζε: ―In general, how happy would you 

say that you are – very happy, fairly happy, or not too happy?‖ (Easterlin, 

1974: 91). Σν δεχηεξν ζχλνιν εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν 

Easterlin πξνήιζε απφ κηα πην εθιεπηπζκέλε θαη ιεπηνκεξή έξεπλα πνπ 

δηεμήρζεθε απφ ηνλ αλζξσπνιφγν ςπρνιφγν Hadley Cantril (1965), ε νπνία 

αθνξνχζε ζηνπο θφβνπο, ζηηο ειπίδεο θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ 

ζε 14 ρψξεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εξσηήζεθαλ λα απνηππψζνπλ 



75 Εςηςσία και Οικονομική Ανάπηςξη Ζαβάλκος Βαζιλική 

 

ηνλ πξνζσπηθφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή ηνπο ζε κηα θιίκαθα απφ 

ην 1 σο ην 10. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δχν ηχπσλ δεδνκέλσλ ν Easterlin 

θαηέιεμε ζηα εμήο ζπγθιίλνληα απνηειέζκαηα: 

 

 κέζα ζε κηα ρψξα, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ππάξρεη 

ηζρπξή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην εηζφδεκα θαη ηελ επηπρία: νη θησρνί 

άλζξσπνη αλαθέξνπλ ρακειφηεξε SWB ζε ζρέζε κε ηνπο 

επθαηάζηαηνπο. ―In every single survey, those in the highest status 

group were happier, on the average, than those in lower status group‖ 

(Easterlin, 1974: 100)  

 ηα δηαζηξσκαηηθά δεδνκέλα αλάκεζα ζε ρψξεο θαλεξψλνπλ ηελ 

χπαξμε ζεηηθήο, αιιά φρη γεληθεπκέλεο, νχηε θαη ηζρπξήο ζχλδεζεο 

εηζνδήκαηνο – επηπρίαο. Οη θησρφηεξεο ρψξεο δελ θαίλεηαη πάληα λα 

είλαη θαη νη ιηγφηεξν επηπρηζκέλεο. Με άιια ιφγηα: ―if there is a 

positive association among countries between income and happiness, it 

is certainly not a strong one. .... The results are ambiguous‖ (Easterlin, 

1974: 108) 

 ηα δεδνκέλα ησλ εζληθψλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ζε 

30 έξεπλεο γηα πάλσ απφ 25 ρξφληα (απφ ην 1946 σο ην 1970 ζηηο 

ΖΠΑ) δείρλνπλ φηη ην πξαγκαηηθφ θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα απμήζεθε 

πεξηζζφηεξν απφ 60%, αιιά ε αλαινγία ησλ αλζξψπσλ πνπ απην-

αμηνινγήζεθαλ σο ―very happy‖, ―fairly happy‖ ή ―not very happy‖ 

παξέκεηλε ακεηάβιεηε. 

 

Σν παξάδνμν ηνπ Easterlin είλαη παξάδνμν γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Πξψηνλ, 

πιεγψλεη ην θνηλφ αίζζεκα φηη ν κεγαιχηεξνο πιηθφο πινχηνο θαη ε 

κεγαιχηεξε ειεπζεξία επηινγψλ πνπ απηφο ζπλεπάγεηαη, ζα έπξεπε 

θαλνληθά λα ζπλνδεχεηαη απφ πςειφηεξα επίπεδα επεκεξίαο. Καηά θάπνηνλ 

ηξφπν κάιηζηα, νη θνηλσλίεο καο είλαη νξγαλσκέλεο βάζεη απηήο ηεο 

έκκεζεο αξρήο. Γεχηεξνλ, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε έλα κεγάιν ζχλνιν 
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επηζηεκνληθψλ εκπεηξηθψλ ελδείμεσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε δηαζηξσκαηηθέο 

ζπγθξηηηθέο παξαηεξήζεηο ησλ ρσξψλ θαη ζε δπλακηθά δηαζηξσκαηηθά 

αηνκηθά δεδνκέλα ζην εζσηεξηθφ ηεο θάζε ρψξαο. Πξέπεη θαλείο λα είλαη 

εμαηξεηηθά πξνζεθηηθφο φηαλ απνθαίλεηαη φηη ην εηζφδεκα δελ απμάλεη ηελ 

επηπρία ζηνλ αλαπηπγκέλν θφζκν. Απηφ γηαηί ζπλερψο βγαίλνπλ ζηε 

δεκνζηφηεηα έξεπλεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεηηθή επηξξνή ηνπ ρξήκαηνο 

ζηελ επηπρία (πρ. Blanchflower & Oswald, 2004; Shields & Wheatley Price, 

2005; Graham & Pettinato, 2002; Lelkes, 2006; Winkelmann and 

Winkelmann, 1998; Ravallion and Lokshin, 2002; Ferrer-i-Carbonell and 

Frijters, 2004; Senik, 2004; Ferrer-i-Carbonell, 2005; Clark et al., 2005). 

 

ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί ζα παξνπζηάζνπκε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηα αληηθαηηθά πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ γχξσ απφ ην ηε ζρέζε 

πνπ ζπλδέεη ην εηζφδεκα κε ηελ επηπρία. Σα ηππνπνηεκέλα γεγνλφηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ πθηζηάκελε έξεπλα θαη ηα νπνία ζηελ νπζία 

επηθπξψλνπλ νπνηαδήπνηε ππφζεζε ηνπ είδνπο «πεξηζζφηεξα ρξήκαηα 

θέξλνπλ κεγαιχηεξε / φρη κεγαιχηεξε / ιηγφηεξε επηπρία», είλαη: 

 

 ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή, κέζα ζε κηα δεδνκέλε ρψξα, νη θησρνί 

άλζξσπνη αλαθέξνπλ ρακειφηεξε SWB ζε ζρέζε κε ηνπο πινχζηνπο 

 κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, κέζα ζε κηα δεδνκέλε ρψξα ηεο νπνίαο ην 

θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ππεξβαίλεη έλα θαηψηαην φξην, ε SWB δελ 

απμάλεη παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο 

 ζε φιεο ηηο ρψξεο ε επηπρία ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ 

θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο, αιιά απηή ε ζπζρέηηζε εμαζζελεί ζηηο πην 

εχπνξεο ρψξεο. 

 

Δπίζεο, δηεξεπλάηαη αλ ην παξάδνμν ηνπ Easterlin είλαη θαηλφκελν κφλν 

ησλ πινχζησλ ρσξψλ ή αλ θαη νη δηακνξθσηέο πνιηηηθψλ ζηηο 
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αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζα πξέπεη λα ην ιακβάλνπλ ππφςε θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ απηψλ ησλ πνιηηηθψλ θαη ηελ πινπνίεζή ηνπο. 

 

3.2.1 Το ειζόδημα αςξάνει ηην εςηςσία ζε μια δεδομένη σπονική 

ζηιγμή (cross section) 

 

3.2.1.1 Γηαζηξσκαηηθά δεδνκέλα κέζα ζε κηα ρώξα 

 
―As far as I am aware, in every representative national survey ever done, a 

significant bivariate relationship between happiness and income has been found‖ 

Easterlin 2005: 67 

 

ρεδφλ ζε φιεο ηηο εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ βαζίδνληαη ζε δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ζην εζσηεξηθφ κηαο ρψξαο, νη ζηαηηζηηθνί εθηηκεηέο ηεο SWB 

πεξηιακβάλνπλ σο κεηαβιεηή ειέγρνπ ή απιά ελδηαθέξνληνο, ην αηνκηθφ 

εηζφδεκα ή ην εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ
24

 (γηα κεγαιχηεξε αθξίβεηα, ηνλ 

ινγάξηζκν ηνπ εηζνδήκαηνο). Αλήθεη ζπζηεκαηηθά ζηηο ζεκαληηθφηεξεο 

ζπζρεηίζεηο ηεο δεισζείζαο επηπρίαο. 

 

Μηα παιηλδξφκεζε ηεο επηπρίαο επί ηνπ εηζνδήκαηνο
25

 (εηδηθφηεξα, πάλσ 

ζηνλ ινγάξηζκν ηνπ εηζνδήκαηνο) κε ρξήζε δηαζηξσκαηηθψλ δεδνκέλσλ 

εξεπλψλ ζε κηα ρψξα (θξαηψληαο ζηαζεξνχο ή φρη, δεκνγξαθηθνχο 

παξάγνληεο) γεληθά παξάγεη έλαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε δήισζε ηνπ Frank: ―When we plot 

average happiness versus average income for clusters of people in a given 

country at a given time…rich people are in fact a lot happier than poor 

people. It‘s actually an astonishingly large difference. There‘s no one single 

                                                 

24
 Σν εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ είλαη ην ζσξεπηηθφ εηζφδεκα πνπ θεξδίδεηαη απφ 

φια ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ, ηνπ νπνίνπ κειεηάηαη ε επηπρία ελφο κφλν κέινπο. 
25

 Ζ επηπρία είλαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη ην εηζφδεκα ε αλεμάξηεηε ή 

επεμεγεκαηηθή κεηαβιεηή. 
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change you can imagine that would make your life improve on the 

happiness scale as much as to move from the bottom 5 percent on the 

income scale to the top 5 percent‖ (Frank, 2005: 67). Απηά αθνξνχλ ηφζν 

ζηηο αλαπηπγκέλεο (πρ. Blanchflower & Oswald, 2004; Shields & Wheatley 

Price, 2005), φζν θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο (Graham & Pettinato, 2002; 

Lelkes, 2006) ρψξεο. Όκσο, έρεη βξεζεί φηη ε θιίζε ηεο θακπχιεο πνπ 

ζπλδέεη ην εηζφδεκα κε ηελ επηπρία, είλαη κεγαιχηεξε ζηηο αλαπηπζζφκελεο 

ή κεηαβαηηθέο νηθνλνκίεο απ‟ φηη ζηηο αλαπηπγκέλεο (πρ. Clark et al., 2009). 

Γειαδή, ζηηο κεηαβαηηθέο ρψξεο ην εηζφδεκα δηαδξακαηίδεη κεγαιχηεξν 

ξφιν αλαθνξηθά κε ηελ αλαθεξζείζα επηπρία θαη νη θχξηεο δηαθνξέο 

θαίλεηαη λα απνξξένπλ απφ ηηο ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο θαη ησλ γξήγνξσλ 

αιιαγψλ πνπ θπξηαξρνχλ ζηα κεηαβαηηθά πεξηβάιινληα. 

 

Οη Layard et al. (2010) αλαθέξνπλ πσο κέζα ζε κηα ρψξα, κηα κνλαδηαία 

αχμεζε ζηνλ ινγάξηζκν ηνπ εηζνδήκαηνο απμάλεη ηππηθά ηελ αηνκηθή 

δεισζείζα επηπρία θαηά κέζν φξν 0.6 κνλάδεο (κε βάζε κηα δεθαβάζκηα 

θιίκαθα). Οη Stevenson θαη Wolfers (2008: 13) εθηηκήζαλε ηελ θιίζε ηεο 

θακπχιεο SWB-εηζνδήκαηνο κέζα ζε κηα ρψξα, γηα θαζεκηά απφ ηηο 

δηαζέζηκεο ρψξεο ζε δηάθνξεο δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ (ηελ American 

General Social Survey, ηε World Values Survey, ηελ Gallup World Poll, 

θιπ.). πκπεξάλαλε φηη: ―Overall, the average well-being-income gradient 

is 0.38, with the majority of the estimates between .25 and .45 and 90 

percent are between 0.07 and 0.72. In turn, much of the heterogeneity likely 

reflects simple sampling variation: the average country-specific standard 

error is 0.07, and 90 percent of the country-specific regressions have 

standard errors between 0.04 and 0.11‖. ηελ παξαθάησ εηθφλα 

απεηθνλίδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ λνηθνθπξηνχ κε ηελ επηπρία 

ζηηο ΖΠΑ. Παξαηεξνχκε πσο ε ζρέζε ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ 

πξνζεγγίδεηαη θαιά απφ κηα γξακκηθή ινγαξηζκηθή ζπλάξηεζε. 

 



79 Εςηςσία και Οικονομική Ανάπηςξη Ζαβάλκος Βαζιλική 

 

 

Δηθόλα 8: Δθηίκεζε ηεο ζπλαξηεζηαθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ επηπρία θαη ζην νηθνγελεηαθό 

εηζόδεκα ζύκθσλα κε ηελ Ακεξηθάληθε Γεληθή Κνηλσληθή Έξεπλα (American General Social 

Survey) (1972-2006). (Πεγή: Stevenson & Wolfers, 2008: figures-8). 

 

Αλάινγα πνξίζκαηα πξνθχπηνπλ απφ δηάθνξεο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο 

πιεζπζκνχο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Έηζη, ην παξαθάησ γξάθεκα 

πνπ απεηθνλίδεη ηελ θιίζε ηνπ δεθαηεκνξίνπ ηνπ εηζνδήκαηνο κε ηελ 

επηπρία, γηα ηελ Κίλα ην 2007 (βάζεη δεδνκέλσλ ηεο World Values Survey), 

θαλεξψλεη ηελ ίδηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ.  
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Δηθόλα 9: ρέζε αλάκεζα ζην εηζόδεκα θαη ζηελ επηπρία ζε θηλέδηθα δηαζηξσκαηηθά δεδνκέλα, 

βάζεη ηεο WVS ην 2007. (Πεγή: Clark & Senik, 2010: 55). 

 

3.2.1.2 Γηαζηξσκαηηθά δεδνκέλα αλάκεζα ζε ρώξεο 

 

Ζ εηθφλα 10 απνηππψλεη ηηο ηάζεηο ηνπ κέζνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο απφ ηε 

δσή γηα πέληε επξσπατθέο ρψξεο ηελ πεξίνδν 1973-2004. 

 

 

Δηθόλα 10: Ηθαλνπνίεζε από ηε δσή ζε πέληε επξσπατθέο ρώξεο, 1973-2004. (Πεγή: World 

Database of Happiness) . 
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Ζ επφκελε εηθφλα 11, απνηππψλεη ην παξάδνμν ηνπ Easterlin γηα ηελ 

Ηαπσλία (Easterlin, 1995), ε νπνία γλψξηζε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

απμήζεηο ζην πξαγκαηηθφ θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα απφ ηελ επνρή ηνπ 2
νπ

 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο. Ο ίδηνο ν 

Easterlin δήισζε γηα ηελ Ηαπσλία: ―…the magnitude of Japan‘s subsequent 

advance in living levels does encompass a transformation from a 

‗subsistence level‘ of consumer durables to plenitude, with no impact on 

subjective wellbeing‖ (Easterlin, 1995: 40-41). 

 

Δηθόλα 11: Subjective well-being θαη εηζόδεκα ζηελ Ηαπσλία ηελ πεξίνδν 1958-1991. Γεδνκέλα 

SWB από ηνλ Veenhoven 2000, δεδνκέλα γηα ην ΑΔΠ από ηνπο Summers, Heston, et al., 2001. 

(Πεγή: Hirata, J., 2001: 32). 
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Με αληίζεην πλεχκα, ν Deaton (2008) αλέιπζε ηα δεδνκέλα κηαο κεγάιεο 

νκάδαο εζληθψλ πιεζπζκηαθψλ αληηπξνζσπεπηηθψλ δεηγκάησλ πνπ δνπλ ζε 

129 αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ 

απφ ηελ Gallup World Poll ην 2006 θαη αλαθέξεη κηα ειαζηηθφηεηα 0.84 

αλάκεζα ζηνλ ινγάξηζκν ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο θαη ηε κέζε εζληθή 

ηθαλνπνίεζε. ην ίδην πλεχκα, ν Inglehart (1990, θεθάιαην 1) αλέιπζε 

δεδνκέλα απφ 24 ρψξεο δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ αλάπηπμεο θαη βξήθε έλαλ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0.67 αλάκεζα ζην θαηά θεθαιήλ Αθαζάξηζην 

Δζληθφ Πξντφλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή. Απφ απηφ ζπκπέξαλε φηη ε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζπληειεί ζηελ αχμεζε ηεο επηπρίαο. ε κηα πην 

πξφζθαηε έξεπλα, νη Inglehart et al. (2008) βξήθαλε έλαλ ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο 0.62 αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο, βάζεη φισλ ησλ δηαζέζηκσλ 

ζεηξψλ εξεπλψλ ηεο World Values Survey. Σν 52% ησλ Γαλψλ αλαθέξαλε 

πνιχ κεγάιε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ηνπο (πεξηζζφηεξν απφ 8 ζε κηα 

10βάζκηα θιίκαθα) θαη ην 45 % δήισζε φηη ήηαλ πνιχ επηπρηζκέλνη. ηελ 

Αξκελία κφιηο ην 5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ήηαλ πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνη θαη κφιηο 6% αλαθέξαλε φηη ήηαλ πνιχ επηπρηζκέλνη. 

Υξεζηκνπνηψληαο έλα πνιχ πεξηεθηηθφ ζχλνιν δεδνκέλσλ, νη Wolfers θαη 

Stevenson (2008: 12), αλαθέξνπλ ―a between-country well-being-GDP 

gradient [..] typically centered around 0.4‖.
26  

 

Ζ εηθφλα 12 πνπ αθνινπζεί απνηππψλεη κηα θνίιε ζρέζε αλάκεζα ζην θαηά 

θεθαιήλ εηζφδεκα θαη ηε κέζε επηπρία γηα αλαπηπγκέλεο, αλαπηπζζφκελεο 

θαη κεηαβαηηθέο ρψξεο αλά ηνλ θφζκν θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 1995-2007. 

Έλα αλάινγν γξάθεκα θαηαζθεχαζε ν Deaton (2008), ν νπνίνο βαζίζηεθε 

ζηελ World Values Survey (1996) θαη ζηελ Gallup World Poll (2006) 

(εηθφλα 13). Ζ επφκελε εηθφλα 14 απεηθνλίδεη ηε ζρέζε “Each Doubling of 

                                                 

26
 Απηέο νη εθηηκήζεηο πνηθίιινπλ εμαηηίαο ηεο ζχλζεζεο ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ 

ειέγρσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο παιηλδξνκήζεηο. 
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GDP is Associated with a Constant Increase in Life Satisfaction” αλάκεζα 

ζηηο ρψξεο (Deaton, 2008). Ζ εηθφλα 15 απεηθνλίδεη ηελ θαιή πξνζαξκνγή 

κηαο γξακκηθήο ινγαξηζκηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα 

θαη ηε κέζε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ζε ρψξεο αλά ηνλ θφζκν θαηά ηα ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πην πξφζθαηεο έξεπλεο ηεο 

World Values Survey. 

 

 

Δηθόλα 12: Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαη SWB ζε δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ θνηλσλίεο αλά ηνλ θόζκν. 

(Πεγή: Inglehart, Foa, Peterson & Welzel, 2008: 269). 
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Δηθόλα 13: Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαη ηθαλνπνίεζε από ηε δσή. (Πεγή: Deaton, 2008: 57). 

 



85 Εςηςσία και Οικονομική Ανάπηςξη Ζαβάλκος Βαζιλική 

 

 

Δηθόλα 14: Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαη ηθαλνπνίεζε από ηε δσή. (Πεγή: Deaton, 2008: 57). 
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Δηθόλα 15: Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαη ηθαλνπνίεζε από ηε δσή θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000. Σν 

ΑΔΠ θαη ε κέζε ηθαλνπνίεζε ππνινγίδνληαη γηα ηελ ηειεπηαία δηαζέζηκε ρξνληά από ηελ 

έξεπλα γηα θάζε ρώξα, κε έλα εύξνο ππνινγηζκνύ από ην 2001 σο ην 2008. (Πεγή: World Values 

Survey). 

 

ε πνιιέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηα «καθξννηθνλνκηθά ηεο επηπρίαο» έρεη 

θαηαγξαθεί ην γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη δειψλνπλ φηη είλαη πην 

επηπρηζκέλνη θαη πην ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε δσή ηνπο ζε ρψξεο πςειφηεξσλ 

εηζνδεκάησλ (πρ. Blanchflower, 2008), αλ θαη ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ 

θνηλσλίεο θαίλεηαη λα επλννχλ ηελ επηπρία πεξηζζφηεξν απφ θάπνηεο άιιεο 

(Inglehart et al., 2008). Έηζη, ε εηθφλα 12 απνθαιχπηεη φηη νη Λαηηλν-

Ακεξηθάληθεο ρψξεο (δειαδή, ε SWB ηνπο) βξίζθνληαη ζπζηεκαηηθά πάλσ 

απφ ηε γξακκή παιηλδξφκεζεο, ελψ απελαληίαο, νη κεηαβαηηθέο ρψξεο θάησ 

απφ απηή
27

. 

                                                 

27
 χκθσλα κε ηνπο Guriev θαη Zhuravskaya (2009), νη ιφγνη γηα ηα ρακειφηεξα 

επίπεδα επηπρίαο ζηηο κεηαβαηηθέο ρψξεο είλαη ε ρεηξνηέξεπζε ζηελ παξνρή ησλ 

δεκνζίσλ αγαζψλ, ε αχμεζε ηεο καθξννηθνλνκηθήο αζηάζεηαο θαη ε αλαληηζηνηρία 
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‟ απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζπκπιεξψζνπκε ηελ αλαζθφπεζε 

ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηε ζρέζε ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο κε ηε κέζε 

επηπρία, κε κηα δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηηο ηηκέο γηα ηελ 

παξάκεηξν ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή κε ηελ ηππηθή ηνπο απφθιηζε, ε 

νπνία ζα ζεσξεζεί ζπλερήο κεηαβιεηή. πγθξίλνληαο ηα δηαζηξσκαηηθά 

δεδνκέλα αλάκεζα ζε ρψξεο, πξνθχπηεη κηα αμηνζεκείσηε παξαηήξεζε: 

φζν πςειφηεξε είλαη ε βαζκνινγία ηεο κέζεο εζληθήο επηπρίαο, ηφζν 

ρακειφηεξε είλαη ε ηππηθή απφθιηζε κέζα ζηε ρψξα. Οη πινπζηφηεξεο 

ρψξεο εκθαλίδνπλ πςειφηεξεο κέζεο βαζκνινγίεο θαη ρακειφηεξεο ηππηθέο 

απνθιίζεηο (εηθφλα 16). Δπνκέλσο, ε ζρέζε αλάκεζα ζηε κέζε SWB θαη 

ηελ αληζφηεηα ηεο επηπρίαο θαίλεηαη λα εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ην 

θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. Απηφ απνθαιχπηεη έλα ζεκαληηθφ δπλεηηθφ φθεινο 

απφ ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ζηηο ρψξεο κε ρακειά εηζνδήκαηα. Αλ νη 

άλζξσπνη απνζηξέθνληαη ηνλ θίλδπλν, ε κείσζε ηεο δηαθχκαλζεο ηεο SWB 

ζε κηα δεδνκέλε θνηλσλία ζπληζηά έλαλ πνιχηηκν αληηθεηκεληθφ ζηφρν κηαο 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο.  

 

 

                                                                                                                            

ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ησλ κνξθσκέλσλ πνιηηψλ πξηλ ηε κεηάβαζε, πνπ 

νδεγεί ζε πςειά πνζνζηά αλεξγίαο. 
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Δηθόλα 16: ΑΔΠ, Μέζε θαη Σππηθή Απόθιηζε ηεο Δπηπρίαο (δεδνκέλα από World Values 

Survey, 1981-2007). (Πεγή: Clark & Senik, 2010: 64). 
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3.2.1.3 Θεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζην εηζόδεκα θαη ζηελ επηπρία ζε 

δπλακηθά δηαζηξσκαηηθά (panel) αηνκηθά δεδνκέλα 

 

Υάξε ζηελ χπαξμε πιένλ πνιιψλ δηαζέζηκσλ δπλακηθψλ δηαζηξσκαηηθψλ 

εξεπλψλ γηα ηνπο πιεζπζκνχο δηαθφξσλ ρσξψλ, αξθεηέο κειέηεο κπνξνχλ 

λα ειέγρνπλ απαξαηήξεηεο αηνκηθέο ζηαζεξέο επηδξάζεηο, φπσο ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Όιεο απηέο θαηαιήγνπλ ζην 

θνηλφ ζπκπέξαζκα ηεο ζεηηθήο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηελ αιιαγή ηνπ 

πξαγκαηηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ζηελ αιιαγή ζηελ βησκέλε επηπρία (πρ. 

Winkelmann & Winkelmann, 1998; Ravallion & Lokshin, 2002; Ferrer-i-

Carbonell & Frijters, 2004; Senik, 2004, 2008; Ferrer-i-Carbonell, 2005; 

Clark et al., 2005). 

 

Δπηπξφζζεηα, θάπνηεο απ‟ απηέο ηηο κειέηεο εμαξηψληαη απφ εμσγελείο 

δηαθπκάλζεηο ζην εηζφδεκα, ψζηε λα απνδεηρζεί ε αηηηαηή επίδξαζε ηνπ 

αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο ζηελ επηπρία (πρ. Gardner & Oswald, 2007; Frijters 

et al., 2004a, 2004b, 2006, Pischke, 2010). Φπζηθά, ε θιίζε ηεο θακπχιεο 

ειζόδημα-εςηςσία δελ είλαη απαξαίηεηα ίδηα αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο πιεζπζκνχ (Clark et al., 2005; Frijters et al., 2004a; Lelkes, 2006). 

Ο ζπλήζεο ζπληειεζηήο ησλ ελδν-αηνκηθψλ δηαθπκάλζεσλ ζηνλ ινγάξηζκν 

ηνπ εηζνδήκαηνο θείηαη ζπλήζσο θνληά ζην 0.3 (Layard, Mayraz & Nickell, 

2010; Senik 2005). 

 

Καηά ζπλέπεηα, ηφζν νη εζληθέο φζν θαη νη δηεζλείο ελδείμεηο θαλεξψλνπλ: 

α) φηη νη πινχζηνη είλαη πεξηζζφηεξν επηπρηζκέλνη απφ ηνπο θησρνχο κέζα 

ζε κηα ρψξα, β) φηη νη θάηνηθνη ησλ πινπζηφηεξσλ ρσξψλ είλαη θαηά κέζν 

φξν πεξηζζφηεξν επηπρηζκέλνη απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ θησρφηεξσλ ρσξψλ 

θαη γ) φηη κηα αχμεζε ηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο ζηνλ ρξφλν ζπλδέεηαη κε 

κηα ζεηηθή αχμεζε ηεο ππνθεηκεληθήο επηπρίαο. ‟ απηφ ην ζεκείν, νη 
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δηαζέζηκεο ελδείμεηο ζπλεγνξνχλ ππέξ κηαο θπβεξλεηηθήο αλαπηπμηαθήο 

πνιηηηθήο πνπ βαζίδεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ζηηο ρψξεο κε ρακειά 

εηζνδήκαηα. 

 

3.2.2 Οι θθίνοςζερ αποδόζειρ ζηην αύξηζη ηος ειζοδήμαηορ 

 

Παξφιν πνπ ηα δηαγξάκκαηα πνπ απνηππψλνληαη ζηηο εηθφλεο 8, 9, 11-15 

απνηππψλνπλ ηε ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζην εηζφδεκα θαη ζηελ επηπρία, ε 

ζρέζε απηή παξαηεξνχκε πσο ραξαθηεξίδεηαη απφ θζίλνπζεο απνδφζεηο. 

Απηφ δελ απνηειεί έθπιεμε γηα ηνπο νηθνλνκνιφγνπο, νη νπνίνη είλαη 

ζπλεζηζκέλνη ζηελ ηδέα ηεο θπξηφηεηαο ησλ πξνηηκήζεσλ, δειαδή ηελ 

νξηαθή ρξεζηκφηεηα θαη ηελ απνζηξνθή ζηνλ θίλδπλν. πγθεθξηκέλα, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε, απηφ ζεκαίλεη φηη ε επίδξαζε ηνπ θέξδνπο 

επηπιένλ 10.000,00 $ ζηελ SWB κηθξαίλεη πξννδεπηηθά, ζε ζρέζε κε ην 

αξρηθφ επίπεδν αχμεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο. Απηφ ην γεγνλφο έξρεηαη ζε 

ζπκθσλία κε ηελ θαιή πξνζαξκνγή ηεο ζρέζεο ειζόδημα-εςηςσία κε ηε 

ινγαξηζκηθή ζπλαξηεζηαθή ζρέζε, θάηη κε ην νπνίν είλαη εμνηθεησκέλνη θαη 

νη θνηλσληθνί επηζηήκνλεο πνπ εηδηθεχνληαη ζηε κειέηε ηεο επηπρίαο. 

 

3.2.2.1 Τπάξρεη όξην ζηελ σθέιεηα από ηελ αλάπηπμε? 

 

―Once a country has over $15,000 per head, its level of happiness appears to be 

independent of its income per head‖ 

Layard, 2003: 17 

 

Πνιινί εηδηθνί πηζηεχνπλ ζηελ χπαξμε ελφο νξίνπ ζηελ επίδξαζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο ζηελ επεκεξία, δειαδή ελφο ζεκείνπ πάλσ απφ ην νπνίν ην 

επηπξφζζεην εηζφδεκα αγνξάδεη κηθξή επηπιένλ πνζφηεηα επηπρίαο. Αλ θαη 

αλαγλσξίδνπλ φηη νη πινχζηεο ρψξεο είλαη πην επηπρηζκέλεο απφ ηηο θησρέο, 

πηζηεχνπλ πσο δελ ππάξρεη πηα ζρέζε αλάκεζα ζην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαη 

ηελ επηπρία αλάκεζα ζηηο πινχζηεο ρψξεο. Απηφ ην φξην δηαθξίλεη ηηο 
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δηαβηνχζεο απφ ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο (Inglehart et al., 2009). πλήζσο 

θπκαίλεηαη αλάκεζα ζηα US$10,000 ηνλ ρξφλν κε $15,000 ηνλ ρξφλν (Di 

Tella et al., 2007).
28

 Κάπνηνη ηζρπξίδνληαη φηη πάλσ απφ έλα φξην 

δηαβίσζεο, ην ιεγφκελν „subsistence level‘, ε θχξηα πεγή επεκεξίαο είλαη νη 

θίινη θαη κηα θαιή νηθνγελεηαθή δσή.
29

 Έηζη, ν Layard (2005: 149) γξάθεη: 

―if we compare countries, there is no evidence that richer countries are 

happier than poorer ones—so long as we confine ourselves to countries with 

incomes over $15,000 per head.… At income levels below $15,000 per head 

things are different….‖. ην ίδην κήθνο θχκαηνο, νη Frey θαη Stutzer (2002: 

416) ηζρπξίδνληαη φηη: ―income provides happiness at low levels of 

development but once a threshold (around $10,000) is reached, the average 

income level in a country has little effect on average subjective well-being‖. 

 

Αθφκε πην μεθάζαξα, ν Inglehart (1997) ζπκπεξαίλεη: ―the transition from 

a society of starvation to a society of security brings a dramatic increase in 

subjective well-being. But we find a threshold at which economic growth no 

longer seems to increase subjective wellbeing significantly. This may be 

linked with the fact that, at this level, starvation is no longer a real concern 

for most people. Survival begins to be taken for granted […] At low levels of 

economic development, even modest economic gains bring a high return in 

terms of caloric intake, clothing, shelter, medical care and ultimately in life 

expectancy itself. […]. But once a society has reached a certain threshold of 

                                                 

28
 Ζ έλλνηα ηνπ ζεκείνπ θνξεζκνχ απαληάηαη ζηε ζχιιεςε ηνπ Adam Smith γηα 

ην πιήξεο ζπκπιήξσκα ηνπ πινχηνπ ησλ εζλψλ, πέξα απφ ην νπνίν δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη επηζπκία γηα πεξηζζφηεξα ρξήκαηα. Οη κεγαινγαη,νθηήκνλεο ηνπ 18
νπ

 

αηψλα είραλ θηάζεη, ζχκθσλα κε ηνλ Smith, ζ‟ απηφ ην ζεκείν. Παξφια απηά, 

κπνξεί λα ππάξρεη έλα φξην ζηελ πνζφηεηα ηνπ πινχηνπ πνπ κπνξεί θάπνηνο λα 

απνιαχζεη ζε κηα θνηλσλία κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, αιιά απηφ δελ 

ζπλεπάγεηαη ηε κε δηεχξπλζε απηνχ ηνπ νξίνπ απφ ηηο λέεο επηινγέο πνπ επηθέξεη 

ε εθάζηνηε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, φπσο γηα παξάδεηγκα ην internet. Με άιια 

ιφγηα, ην ―full complement of riches‖ ηνπ Adam Smith δχλαηαη λα είλαη πην 

δηεπξπκέλν ζηηο πινπζηφηεξεο ρψξεο, έλαληη ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ. 
29

 Βιέπε πρ. Lane, 2001. 
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development … one reaches a point at which further economic growth 

brings only minimal gains in both life expectancy and subjective well-being. 

There is still a good deal of cross national variation, but from this point on 

non-economic aspects of life become increasingly important influences on 

how long and how well people live‖… (Inglehart, 1997: 64-65). 

Υξεζηκνπνηψληαο επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία, νη Inglehart, Foa, Peterson & 

Welzel θαηαιήμαλε ζε παξφκνην ζπκπέξαζκα: ―Happiness and life 

satisfaction rise steeply as one moves from subsistence-level poverty to a 

modest level of economic security and then levels off. Among the richest 

societies, further increases in income are only weakly linked with higher 

levels of SWB‖ (Inglehart et al., 2008: 268). 

 

Σν 2010 νη Kahneman & Deaton δεκνζηεχζαλε κηα έξεπλα, ζηελ νπνία 

αλαιχζαλε ηε ζρέζε ηνπ ινγάξηζκνπ ηνπ εηζνδήκαηνο κε δχν δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο ηεο SWB: ηε ζπλαηζζεκαηηθή επεκεξία (emotional well-being) θαη 

ηελ απνηίκεζε ηεο δσήο (life evaluation). Απφ ηελ αλάιπζή ηνπο πξνέθπςε 

φηη ε εθηίκεζε ηεο δσήο απμάλεη ζηαζεξά κε ηνλ ινγάξηζκν ηνπ 

εηζνδήκαηνο, ελψ ε ζπλαηζζεκαηηθή επεκεξία επίζεο απμάλεη κε ηνλ 

ινγάξηζκν ηνπ εηζνδήκαηνο, αιιά δελ βξήθαλ αχμεζή ηεο πέξαλ ηνπ 

εηζνδεκαηηθνχ νξίνπ ησλ ~$75,000. Καηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα: ―high 

income buys life satisfaction but not happiness, and that low income is 

associated both with life evaluation and low emotional well-being.‖ 

(Kahneman & Deaton, 2010: 16489). 

 

Αλ ππνζέζνπκε φηη ηα παξαπάλσ επξήκαηα είλαη αιεζή, νη ζπλέπεηέο ηνπο 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, είλαη φηη ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ 

πξέπεη λα απνηειεί πξνζσξηλφ ζηφρν ησλ θπβεξλήζεσλ θαη πάλησο λα 

πεξηνξίδεηαη ζε έλα νξηζκέλν φξην. 
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3.2.2.2 Όκσο ε θιίζε ηεο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηνλ ινγάξηζκν ηνπ 

θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαη ηελ επηπρία δελ ηείλεη ζην κεδέλ 
 

Οη ηζρπξηζκνί πνπ αλαπηχρζεθαλ αλσηέξσ ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ελφο 

θαηψηεξνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο, θαηαξξίπηνληαη απφ ζηνηρεία θάπνησλ 

εξεπλψλ πνπ βιέπνπλ ην θσο ην δεκνζηφηεηαο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

πγθεληξψλνληαο δηάθνξεο νκάδεο δεδνκέλσλ απφ δηεζλείο έξεπλεο πνπ 

θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 90% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πνιιψλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ (νη έξεπλεο απηέο 

βαζίζηεθαλ ζηελ World Values Survey θαη ζηελ Gallup World Poll), νη 

Stevenson θαη Wolfers (2008) πξνζπάζεζαλ λα επηβεβαηψζνπλ ηελ ηδέα ηνπ 

πιενλεθηήκαηνο θάπνηνο λα ακείβεηαη κε $15,000 ηνλ ρξφλν (ζε 

ακεξηθάληθα δνιάξηα ηνπ 2000). Δθηηκήζαλε ηελ θιίζε ηεο ζρέζεο εςηςσία-

λογάπιθμορ ηος καηά κεθαλήν ΑΕΠ θαη βξήθαλε φηη: ―the wellbeing-GDP 

gradient is about twice as steep for poor countries as for rich countries. 

That is […] a rise in income of $100 is associated with a rise in well-being 

for poor countries that is about twice as large as for rich countries‖ 

(Stevenson & Wolfers, 2008: 11-12). Αιιά ε νξηαθή σθέιεηα απφ ηελ 

αχμεζε ηνπ ΑΔΠ βξήθαλ φηη εμαθνινπζεί λα είλαη ζεηηθή ζηηο 

αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο: ―The point estimates are, on average, about three 

times as large for those countries with incomes above $15,000 compared to 

those countries with incomes below $15,000. […] Taken at face value, the 

Gallup results suggest that a 1 percent rise in GDP per capita would have 

about three times as large an effect on measured wellbeing in rich as in 

poor nations. Of course, a 1 percent rise in U.S. GDP per capita is about 

ten times as large as a 1 percent rise in Jamaican GDP per capita‖ 

(Stevenson & Wolfers, 2008: 11). 

 

Απηά έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηελ αλάιπζε ηνπ Deaton πνπ βαζίζηεθε 

ζηα δεδνκέλα ηεο ίδηαο Gallup World Poll (εηθφλα 14): ―the relationship 
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between log per capita income and life satisfaction is close to linear. The 

coefficient is 0.838, with a small standard error. A quadratic term in the log 

of income has a positive coefficient: confirming that the slope is higher in 

the richer countries! […] Using 12000$ of income per capita as a threshold 

between rich and poor countries shows that the slope in the higher income 

countries is higher! […] If there is any evidence for a deviation, it is small 

and is probably in the direction of the slope being higher in the high-income 

countries‖. Ο Deaton (2008) ζπκπεξαίλεη φηη: ―the slope is steepest among 

the poorest countries, where the income gains are associated with the 

largest increases in life satisfaction, but it remains positive and substantial 

even among the rich countries; it is not true that there is some critical level 

of GDP per capita above which income has no further effect on life 

satisfaction‖. Με άιια ιφγηα, ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ έρεη πξάγκαηη θζίλνπζα 

απφδνζε, θαζψο ην επίπεδν ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ απμάλεη, αιιά ε 

απφδνζε ζηελ αχμεζε δελ ζπγθιίλεη ζην κεδέλ
30

. 

 

πλνςίδνληαο, είλαη πηα αδηαθηινλίθεην γεγνλφο ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ 

επηπρία πνπ βαζίδεηαη ζε αλαιχζεηο δηαζηξσκαηηθψλ δεδνκέλσλ αλάκεζα 

ζε ρψξεο, ην εχξεκα φηη ε ζρέζε αλάκεζα ζην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα θαη 

ζηελ επηπρία είλαη θπξηή, δειαδή έρεη θζίλνπζα απφδνζε. Όκσο, δελ 

ππάξρεη ζπκθσλία ζηελ χπαξμε ελφο θαηψηεξνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο, πέξαλ 

ηνπ νπνίνπ ε νξηαθή ρξεζηκφηεηα ηνπ εηζνδήκαηνο κεδελίδεηαη. 

 

 

                                                 

30
 Αλ ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ινγαξηζκηθήο ζπλάξηεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο κε 

ηελ επηπρία είλαη πξάγκαηη θπξηή, δελ έρεη αλψηεξν φξην. Αλ y=log(x), ηφηε ην y 

δελ ηείλεη ζην 1 φηαλ ην x ηείλεη ζην άπεηξν. Δληνχηνηο, ζ‟ απηφ έρνπλ θαηαιήμεη 

πνιινί εηδηθνί ηνπ ηνκέα πνπ εμεηάδνπκε, ζρεηηθά κε ηε θζίλνπζα νξηαθή απφδνζε 

ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηελ θαιή πξνζαξκνγή αλάκεζα ζηε γξακκηθή ινγαξηζκηθή 

ζπλαξηεζηαθή ζρέζε θαη ηε ζρέζε κεηαμχ εηζνδήκαηνο θαη επηπρίαο. 
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3.2.2.3 “Rather than diminishing marginal utility of income, there is a 

zero marginal utility of income” 

 

Ζ πην δπλακηθή θξηηηθή ζηηο πξν-αλαπηπμηαθέο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο 

εμαξηάηαη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ηεο καθξνρξφληαο εμέιημεο ηνπ ΑΔΠ 

θαη ηεο επηπρίαο κέζα ζε κηα ρψξα. ε άξζξα ηνπ ν Easterlin θαη νη ζπλ-

ζπγγξαθείο ηνπ (1974, 1995, 2005, 2007, 2009, 2010) απνηππψλνπλ κηα 

επίπεδε θακπχιε ηεο καθξνρξφληαο επηπρίαο ζηνλ ρξφλν. Ζ εηθφλα 17 

απεηθνλίδεη κηα απφ ηηο πην δηάζεκεο θαη εληππσζηαθέο ηέηνηεο επίπεδεο 

θακπχιεο, ησλ Easterlin θαη Angelescu (2007). 

 

 

Δηθόλα 17: Σν Ακεξηθάληθν παξάδνμν. Δπηπρία θαη πξαγκαηηθό θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, ΖΠΑ 

1972-2002. (Πεγή: Easterlin & Angelescu, 2007: 43). 

 

Παξαηεξνχκε πσο παξά ηνλ δηπιαζηαζκφ ηνπ ακεξηθάληθνπ ΑΔΠ ζε κηα 

πεξίνδν 30 ρξφλσλ (1972-2002), ε κέζε επηπρία ησλ Ακεξηθάλσλ 

παξέκεηλε ζηαζεξή. Ζ κέζε επηπρία ππνινγίζηεθε κε ηε ρξήζε 

επαλαιακβαλφκελσλ δηαζηξσκαηηθψλ αλαιχζεσλ ηεο Ακεξηθάληθεο 

Γεληθήο Κνηλσληθήο Έξεπλαο (American General Social Survey). Γηάθνξεο 



96 Εςηςσία και Οικονομική Ανάπηςξη Ζαβάλκος Βαζιλική 

 

έξεπλεο πνπ βαζίδνληαη ζε καθξνρξφληεο ρξνλνζεηξέο πνπ αθνξνχλ ζε 

δηαθνξεηηθέο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, απνθαιχπηνπλ ηελ ίδηα επίπεδε ζρέζε 

(πρ. Diener & Oishi, 2000). Απηφ πνπ ηζρπξίδνληαη απηά ηα γξαθήκαηα 

είλαη ξηδνζπαζηηθφ. Με ηα ίδηα ιφγηα ηνπ Richard Easterlin: “Rather than 

diminishing marginal utility of income, there is a zero marginal utility of 

income” (Easterlin & Angelescu, 2007: 8). 

 

Ζ απνπζία καθξνρξφληνπ ζπζρεηηζκνχ αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ 

επηπρία κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηε θζίλνπζα νξηαθή ρξεζηκφηεηα ηνπ 

εηζνδήκαηνο, φπσο απνθαιχπηεηαη απφ ηηο δηαζηξσκαηηθέο αλαιχζεηο. 

Όκσο ν Easterlin αληηηίζεηαη ζζελαξά ζ‟ απηή ηελ εξκελεία: ―The usual 

constancy of subjective well-being in the face of rising GDP per capita has 

typically been reconciled with the cross-sectional evidence on the grounds 

that the time series observations for developed nations correspond to the 

upper income range of the cross-sectional studies, where happiness changes 

little or not al all as real income rises.‖ Αιιά ―the income change over time 

within the income range used in the point-of-time studies do not generate 

the change in happiness implied by the cross-sectional pattern‖ (Easterlin & 

Angelescu, 2007: 24). Γηα παξάδεηγκα: ―in 1972, the cohort of 1941-1950 

had a mean per capita income of about 12000$ (expressed in 1994 constant 

prices). By the year 2000, the cohort‘s average income had more than 

doubled, rising to almost 27000$. According to the cross-sectional relation, 

this increase should have raised the cohort‘s mean happiness from 2.17 to 

2.27. In reality, the actual happiness of the cohort did not change‖. 

 

ε δηάθνξα άξζξα κε δηαθνξεηηθνχο ζπλ-ζπγγξαθείο (Easterlin, 2005a, 

Easterlin & Sawangfa, 2005), ν Easterlin επηζήκαλε ζζελαξά ην γεγνλφο φηη 

ηα δηαζηξσκαηηθά δεδνκέλα δελ κπνξνχλ λα αληηκεηαηεζνχλ ζε κηα 

δπλακηθή ζρέζε. Ζ δπλακηθή εμέιημε ηεο κέζεο απην-αλαθεξζείζαο 

επηπρίαο ζε κηα ρψξα δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί ζσζηά καθξνπξφζεζκα 



97 Εςηςσία και Οικονομική Ανάπηςξη Ζαβάλκος Βαζιλική 

 

κέζσ ηεο ζηηγκηαίαο δηαζηξσκαηηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζην θαηά θεθαιήλ 

εηζφδεκα θαη ζηελ επηπρία. Δπνκέλσο, ―knowing the actual change over 

time in a country‘s GDP per capita and the multi-country cross-sectional 

relation of SWB to GDP per capita adds nothing, on average, to one‘s 

ability to predict the actual time-series change in SWB in a country‖ 

(Easterlin & Sawangfa, 2009: 179). Απηφ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 18, απφ 

ηνλ Easterlin (2005α: 16), ην νπνίν αληηπαξαβάιιεη ηελ πξαγκαηηθή επίπεδε 

εμέιημε ηεο επηπρίαο ζηελ Ηαπσλία κε ηελ πξνβιεπφκελε εμέιημή ηεο 

(γξακκηθή ινγαξηζκηθή) ζηνλ ρξφλν. 

 

 

Δηθόλα 18: Παξαπιαλεηηθέο δηαζηξσκαηηθέο αλαιύζεηο. Πξαγκαηηθή θαηά πξνβιεπόκελεο 

επηπρίαο ζηελ Ηαπσλία, 1958-1987. (Πεγή: Easterlin, 2005a: 16). 

 

Δπνκέλσο, ε ζεηηθή θπξηή ζρέζε αλάκεζα ζην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαη ηελ 

SWB πνπ κπνξεί θάπνηνο λα παξαηεξήζεη ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, 
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δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα λα πξνβιέςεη ηελ εμέιημε ηεο SWB ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζηνλ ρξφλν. Απηή ε λέα ζεσξία κε γεθχξσζεο 

ππνδεηθλχεη ηε ιαλζαζκέλε αληηκεηάζεζε ησλ ζρέζεσλ ησλ δχν 

εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ απφ κηα ρξνληθή ζηηγκή ζηνλ ρξφλν, δειαδή απφ 

δηαζηξσκαηηθέο ζε αλαιχζεηο ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ. Απηφ πνπ κπνξνχλ λα 

ζπλάγνπλ νη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο απφ ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο, 

είλαη φηη δελ πξέπεη λα αλακέλνπλ λα πξνζεγγίζνπλ ην πςειφηεξν επίπεδν 

επεκεξίαο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, θαζψο αλαπηχζζνληαη ζηνλ ρξφλν. 

 

3.2.3 Πόζο μικπή είναι η δςναμική ζςζσέηιζη? 

 

Παξά ηα εληππσζηαθά νπηηθά ζηνηρεία πνπ παξέδσζε ζηα νηθνλνκηθά ηεο 

επηπρίαο ν Easterlin, ε απφξξηςε απφ απηφλ νπνηαζδήπνηε δπλακηθήο 

ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηπρία, παξακέλεη ην 

αληηθείκελν κηαο πνιχ δσεξήο αληηπαξάζεζεο. Δηδηθφηεξα, έλα 

ακθηιεγφκελν ζεκείν είλαη αλ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηεο SWB επί ηνπ 

θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο θαη αλ απηφο έρεη 

αμηφινγν κέγεζνο. Δίλαη κελ κηθξφο, αιιά είλαη ―small enough to ignore‖? 

(Hagerty & Veenhoven, 2000: 4). 

 

Γηα παξάδεηγκα, ε απνπζία ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

επηπρία ζηηο ηαρέσο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηεο Ηαπσλίαο (κεηά ηνλ Β‟ 

Παγθφζκην Πφιεκν) θαη ηεο Κίλαο (κεηά ην 1980) είλαη ηδηαίηεξα 

απνγνεηεπηηθή. Όκσο, νη Stevenson & Wolfers (2008) ππνδείμαλε θάπνηεο 

αζπλέρεηεο ζηελ εξψηεζε γηα ηελ επηπρία θαη ζηε δεηγκαηνιεςία ησλ 

γηαπσλέδηθσλ δηαζηξσκαηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Easterlin. 

Όζνλ αθνξά ζηελ Κίλα, νη ελδείμεηο ήηαλ ειιηπείο (3 ρξνληθά ζεκεία), ελψ 

νη Hagerty & Veenhoven (2000) ηνλίζαλε ην φηη ην θηλέδηθν δείγκα εθηφο 

ηνπ φηη δελ ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ, ήηαλ επηπξφζζεηα 

εζηηαζκέλν απφ ηελ αξρή ζε πεξηζζφηεξν αζηηθέο δεκνγξαθηθέο νκάδεο. 
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Άιιεο κειέηεο ησλ καθξνρξφλησλ καθξννηθνλνκηθψλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ 

γηα ηελ επηπρία, έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη αλάκεζα ζην θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ θαη ηελ επεκεξία ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε. Δμεξεπλψληαο ηελ 

World Values Survey, νη Hagerty & Veenhoven (2003) βξήθαλ φηη ην ΑΔΠ 

ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηπρηζκέλσλ ρξφλσλ ζε 14 απφ ηηο 21 

ρψξεο, γηα ηηο νπνίεο ππήξραλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. ε κηα πην πξφζθαηε 

έξεπλα ην 2006, νη ίδηνη ζπγγξαθείο παξαηεξήζαλε κηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ επηπρία ζε 4 απφ ηηο 8 ρψξεο κε πςειά εηζνδήκαηα 

θαη ζε 3 απφ ηηο 4 ρψξεο κε ρακειά εηζνδήκαηα. Δπίζεο, εμεξεπλψληαο ηηο 

πην πξφζθαηεο ζεηξέο εξεπλψλ ηεο World Values Survey, απφ ην 1981 σο ην 

2005, νη Inglehart et al. (2008) βξήθαλε φηη γηα φιε ηελ πεξίνδν απηή, ε 

επηπρία απμήζεθε ζηηο 45 απφ ηηο 52 ρψξεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ 

δηαζέζηκεο νπζηψδεηο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο. Ο Kenny (2005) ρξεζηκνπνίεζε 

ζηνηρεία απφ 21 αλαπηπγκέλεο θαη ζε κεηάβαζε ρψξεο θαη έηξεμε 

παιηλδξνκήζεηο ηεο αιιαγήο ζηελ επηπρία πάλσ ζηε δηαθχκαλζε ηνπ ΑΔΠ 

γηα θάζε ρψξα. Βξήθε φηη ην 88% ησλ ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο ήηαλ 

ζεηηθνί. Ο γεληθφο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο πνπ πξνέθπςε απφ ηηο 

παιηλδξνκήζεηο ήηα ζεηηθφο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζε έλα επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5%. 

 

Οη Inglehart et al. (2008) παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά απφ γξαθήκαηα πνπ 

απνηππψλνπλ ηε κέζε επηπρία ζηνλ ρξφλν γηα δηάθνξεο ρψξεο, βαζηδφκελνη 

ζηηο 4 πξψηεο ζεηξέο εξεπλψλ ηεο World Values Survey. Δπηζεκαίλνπλ φηη: 

―in many cases, the results contradict the assumption that, despite economic 

growth, and other changes, the publics of given societies have not gotten 

any happier. They show that the American and British series show a 

downward trend in happiness from 1946 to 1980, but an upward trend 

thereafter‖ [απηφ επηβεβαηψζεθε απφ ηνλ Easterlin]. ―In general, among the 

countries for which we have a long-term data, 19 out of the 26 countries 
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show rising happiness levels. In several of these countries- India, Ireland, 

Mexico, Puerto Rico and South Korea- there are steeply rising trends. The 

other countries with rising trends are Argentina, Canada, China, Denmark, 

Finland, France, Italy Japan, Luxembourg, the Netherlands, Poland, South 

Africa, Spain and Sweden. Three countries (the U.S., Switzerland and 

Norway) show flat trends from the earliest to the latest survey. Only four 

countries (Austria, Belgium, the U.K and West Germany) show downward 

trends‖ (ζην Appendix ησλ Inglehart et al., 2008). Ζ εηθφλα 19 απεηθνλίδεη 

πέληε γξαθήκαηα γηα ηελ ηάζε ηεο επηπρίαο ζηελ Ηλδία, ην Μεμηθφ, ην 

Πνπέξην Ρίθν, ηε Νφηην Αθξηθή θαη ηελ Κίλα. Παξαηεξνχκε ζεηηθή θιίζε 

ζηελ θακπχιεο ηεο επηπρίαο ζηελ Ηλδία, ην Μεμηθφ, ην Πνπέξην Ρίθν, ηε 

Νφηην Αθξηθή θαη ηελ θαζνδηθή θιίζε ηεο ζηελ Κίλα. 
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Δηθόλα 19: Σάζεηο ηεο επηπρίαο ζε Ηλδία, Μεμηθό, Πνπέξην Ρίθν, Νόηην Αθξηθή θαη Κίλα (από 

Inglehart et al., 2008: statistical appendix). (Πεγή: Clark & Senik, 2010: 60). 

 

Γηάθνξεο κειέηεο (πρ. Hagerty & Veenhoven, 2003; Stevenson & Wolfers, 

2008; Inglehart, et al., 2008) έρνπλ απνθαιχςεη κηα ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ επεκεξία ζηνλ 

ρξφλν, ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα ρξνλνζεηξψλ κέζα ζηηο ρψξεο. Ο 
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Easterlin (2005) άζθεζε θξηηηθή ζε πνιιά απφ απηά ηα απνηειέζκαηα, κε 

βάζε ηελ ειεπζεξία ησλ επηινγψλ πνπ έρνπλ ηα θξάηε, ηε ζχγρπζε 

αλάκεζα ζηα καθξνρξφληα δπλακηθά δεδνκέλα θαη ζ‟ απηά πνπ πξνθχπηνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ, θαζψο θαη ηελ απνπζία ειέγρσλ 

γηα θάπνηνπο απφ ηνπο εθηηκεηέο. Ο Easterlin καδί κε άιινπο ζπγγξαθείο, 

έρεη επηρεηξεκαηνινγήζεη θαη αλαπηχμεη πεξαηηέξσ ηελ αξρηθή ηνπ εηθαζία. 

ε πην πξφζθαην άξζξν ηνπ ν Easterlin (2011), καδί κε ηηο Angelescu Mc 

Vey, Switek, Sawangfa θαη Smith Zweig κειέηεζαλ ρξνλνινγηθέο ζεηξέο 

απφ 17 Λαηηλν-Ακεξηθάληθεο ρψξεο, 17 αλαπηπγκέλεο, 11 Αλαηνιηθν-

Δπξσπατθέο ρψξεο ζε κεηάβαζε απφ ηνλ ζνζηαιηζκφ ζηνλ θαπηηαιηζκφ θαη 

9 ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηεο Αζίαο, Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη ηεο 

Αθξηθήο. Καηαιήμαλε ζην ζπκπέξαζκα ηνπ κεδεληθνχ ζπληειεζηή θιίζεο 

ηεο παιηλδξφκεζεο ηεο επηπρίαο επί ηνπ εηζνδήκαηνο θαη θαηαξξίπηνπλ 

ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ Stevenson & Wolfers (2008), επηζεκαίλνληαο φηη ηα 

πνξίζκαηά ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζεηηθή ζρέζε ειζοδήμαηορ-εςηςσίαρ, αθνξνχλ 

κφλν ζηνλ βξαρππξφζεζκν νξίδνληα (Easterlin, 2011: 6-9). Δλψ επίζεο, 

απνξξίπηνπλ θαη ην πφξηζκα ησλ Inglehart, et al. (2008), ππνζηεξίδνληαο 

φηη απηφ πξνέθπςε είλαη απφξξνηα ζηαηηζηηθνχ θαηαζθεπάζκαηνο, πνπ έρεη 

λα θάλεη κε ηε ζεηξά πξνηίκεζεο ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ. 

Τπάξρνπλ κειέηεο (Belson, 1966; Chan, 1991; Schuman & Presser, 1981) 

πνπ θαλεξψλνπλ φηη ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα δεκνζθφπεζε, 

ηείλνπλ λα πξνηηκνχλ λεφηεξεο απ‟ φηη παιηφηεξεο επηινγέο (Easterlin, 2011: 

4-5). πγγξαθείο φπσο, νη Ed Diener, Rafael Di Tella, Bruno Frey, Robert 

MacCulloch, Andrew Oswald θαη Alois Stutzer έρνπλ παξάζρεη πξφζζεηα 

εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο ζέζεσο ηνπ Easterlin.  

 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη θάπνηνο ζρνιηαζκφο γηα ηελ 

ζηαηηζηηθή ηζρχ ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζην εηζφδεκα θαη 

ζηελ επηπρία, θαζψο ην κέγεζνο θαη ε ζηαηηζηηθή ηνπ ζεκαληηθφηεηα 

θαίλεηαη λα είλαη ε πεγή ησλ δηελέμεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηζηεκφλσλ, 
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φζνλ αθνξά ζηε ζρέζε ησλ δχν κεηαβιεηψλ κέζα ζηνλ ρξφλν. Κάπνηνη 

εξεπλεηέο παξαηεξήζαλε πσο ε ζηαηηζηηθή ηζρχο ησλ δηαρξνληθψλ 

αλαιχζεσλ είλαη κηθξφηεξε απφ απηή ησλ δηαζηξσκαηηθψλ, εμαηηίαο ηεο 

κηθξφηεξεο ηππηθήο απφθιηζεο. Όηαλ ππάξρεη κηθξφηεξε δηαθχκαλζε πνπ 

πξέπεη λα εμεγεζεί, είλαη δχζθνιν λα πξνθχςνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο. 

 

Γηα παξάδεηγκα, νη Hagerty θαη Veenhoven (2000) παξαηεξνχλ: ―the 

standard deviation in GDP per capita in the cross section from Diener and 

Oishi was about 8000$, whereas the standard deviation in Hagerty time-

series (for the same countries) was only about 1/4 of that (2000$) […] 

within a country in 25 years‖ (Hagerty & Veenhoven, 2000: 5). Παξνκνίσο, 

ν Kenny (2005) ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ 21 κεηαβαηηθέο θαη 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο, βξήθε κηα ηππηθή απφθιηζε θαηά κέζν φξν 0.28 γηα 

ηελ επηπρία ζηνλ ρξφλν, κέζα ζηηο ρψξεο, ελψ ε ηηκή ηεο ηππηθήο απφθιηζεο 

αλάκεζα ζηηο ρψξεο ήηαλ 0.65 (Kenny, 2005: 212). Υξεζηκνπνηψληαο 

ρξνλνινγηθέο ζεηξέο απφ ηηο έξεπλεο ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ γηα 20 ρψξεο ηηο 

Γπηηθήο Δπξψπεο, νη Layard et al. (2010: 161) αλαθέξνπλ κηα κέζε ηππηθή 

απφθιηζε 0.2 γηα ηελ εζληθή επηπρία ζηνλ ρξφλν, ελψ ε ηηκή ηεο γηα ηηο 

αηνκηθέο δηαζηξσκαηηθέο αλαιχζεηο, δειαδή γηα κέζα ζηηο ρψξεο, ήηαλ 

πεξίπνπ 0.5 – 0.6. Δπίζεο, νη Clark θαη Senik (2010) ππνινγίζαλε ηηο 

ηππηθέο απνθιίζεηο γηα ηελ επηπρία θαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή γηα 

ηηο δηαζηξσκαηηθέο έξεπλεο ηεο World Values Survey ηελ πεξίνδν 1981-

2007. Ζ κέζε ηππηθή απφθιηζε ζε 250 παξαηεξήζεηο κέζα ζε κηα ρψξα 

ήηαλ 0.67 γηα ηελ επηπρία (4 επηινγέο απαληήζεσλ) θαη 2.14 γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή (10-βάζκηα θιίκαθα). Δλψ ε ηππηθή απφθιηζε ηεο 

κέζεο εζληθήο επηπρίαο αλάκεζα ζε ρψξεο, ήηαλ 0.28 γηα ηελ επηπρία θαη 

1.04 γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή. Δπίζεο, βξήθαλε φηη ε ηππηθή 

απφθιηζε ηεο εζληθήο επηπρίαο ζηνλ ρξφλν θπκαηλφηαλ γχξσ ζην 0.1 γηα 

ηελ επηπρία θαη 0.13-0.41 γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή. Γειαδή, φπσο 
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ππνζηεξίδνπλ, ε κεηαβιεηφηεηα ησλ κέηξσλ γηα ηελ SWB είλαη πνιχ 

κηθξφηεξε ζηηο δπλακηθέο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο ζε ζρέζε κε ηηο 

δηαζηξσκαηηθέο αλαιχζεηο κέζα ζε κηα ρψξα, θαζψο θαη αλάκεζα ζε ρψξεο. 

Καηά ζπλέπεηα, είλαη δχζθνιν λα εξκελεπηεί ε απφθιηζε αλάκεζα ζηνλ 

δηαζηξσκαηηθφ θαη ζηνλ δηαρξνληθφ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο, θαζψο ηα 

ζπγθεληξσηηθά δεδνκέλα ππνρξεσηηθά πνηθίιινπλ ιηγφηεξν απφ ηα αηνκηθά 

(Clark & Senik, 2010: 20). 

 

πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε φηη ε καθξνρξφληα ζρέζε αλάκεζα ζηελ αχμεζε 

ηνπ ΑΔΠ θαη ηελ SWB εμαθνινπζεί λα είλαη αληηθαηηθή. Καη φπσο 

επηζεκαίλνπλ νη Stevenson θαη Wolfers (2008), θαλείο δελ κπνξεί λα 

απνξξίςεη ηελ θαηάζηαζε null (θελφ) φηη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηζνχηαη 

κε ην κεδέλ, αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη θάπνηνο κπνξεί λα απνξξίςεη ηελ 

θαηάζηαζε null φηη απηφο ν ζπληειεζηήο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην κεδέλ. 

Βιέπνπκε ινηπφλ, πσο ε θχζε ηεο καθξνρξφληαο ζρέζεο ηνπ ΑΔΠ κε ηελ 

SWB απέρεη πνιχ απφ ην λα εμαθξηβσζεί επαθξηβψο. 

 

3.2.4 SWB και οικονομικόρ κύκλορ 

 

Έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν είλαη δχζθνιν λα παξαδερηεί θαλείο ηελ απνπζία 

ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζην εηζφδεκα θαη ηελ επηπρία, είλαη φηη απηή έξρεηαη 

ζε θάζεηε αληίζεζε κε ηελ αδηακθηζβήηεηε επεκεξία πνπ επηθέξεη έλαο 

νηθνλνκηθφο θχθινο.  

 

Καηαξρήλ, νη εηδηθνί ζπκθσλνχλ γηα ην γεγνλφο φηη κηα χθεζε πξνθαιεί 

δπζηπρία ζηνπο αλζξψπνπο. Οη Di Tella et al. (2003) δείμαλε φηη δηάθνξεο 

καθξννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηδηαίηεξα ε αλεξγία, ν πιεζσξηζκφο, ε 

αζηάζεηα ηεο παξαγσγήο, επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επηπρία ησλ 

εζλψλ. Ζ αξλεηηθή ζπλέπεηα ηεο αζηάζεηαο ζηελ SWB θαζηεξψζεθε απφ 

ηνλ Wolfers (2003). Μηα απεηθφληζε ηεο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηνλ 
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νηθνλνκηθφ θχθιν θαη ηελ επηπρία, θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 20, απφ ηνπο 

Stevenson θαη Wolfers (2008), ε νπνία δείρλεη ηελ εληππσζηαθή παξάιιειε 

πνξεία ηνπ θελνχ ζηελ παξαγσγή θαη ηεο κέζεο επηπρίαο ζηηο ΖΠΑ ηελ 

πεξίνδν 1972-2008. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη ε επηξξνή ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θχθινπ κπνξεί λα εμηζσζεί κε ηελ επηξξνή ηεο 

καθξνπξφζεζκεο αλάπηπμεο. Πξάγκαηη, εχθνια θαληάδεηαη θαλείο ηελ 

επηπρία θαη ηνλ νηθνλνκηθφ θχθιν λα θπκαίλνληαη γχξσ απφ κηα επίπεδε 

καθξνρξφληα ηάζε. 

 

 

 

Δηθόλα 20: Δπηπρία θαη ην θελό ζηελ παξαγσγή ζηηο ΖΠΑ. (Πεγή: Stevenson & Wolfers, 2008: 

figures-13). 

 

Μηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε, πνπ ζεσξείηαη φηη απεηθνλίδεη ηε ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηε δηαθχκαλζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηελ επηπρία θαη φρη αλάκεζα 

ζηελ καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία, είλαη ε δηαδηθαζία 

κεηάβαζεο ησλ ρσξψλ ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Δπξψπεο απφ ηνλ 

ζνζηαιηζκφ ζηνλ θαπηηαιηζκφ. Όιεο νη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζην 
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ζπγθεθξηκέλν ζέκα, νκφθσλα αλαγλσξίδνπλ ηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε δπλακηθή ηνπ ΑΔΠ θαη ζ‟ απηή ηεο SWB. Ζ εηθφλα 

21 θαη ηα γξαθήκαηα ησλ εηθφλσλ 22 θαη 23, ηα νπνία είλαη απφ ηνπο 

Guriev θαη Zhuravskaya (2008) θαη ηνλ Easterlin (2009, 2011) αληίζηνηρα, 

απεηθνλίδνπλ απηέο ηηο ηαπηφρξνλεο εμειίμεηο ζην εηζφδεκα θαη ηελ επηπρία 

ζε δηάθνξεο κεηαβαηηθέο ρψξεο. Αλάινγα επξήκαηα ππάξρνπλ ζηνπο 

Sanfey θαη Teksoz (2008). 

 

 

Δηθόλα 21: Δπηπρία θαη Μεηάβαζε ζηε Ρσζία. (Πεγή: Guriev & Zhuravskaya, 2008). 
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Δηθόλα 22: Δπηπρία θαη Μεηάβαζε ζε δηάθνξεο ρώξεο. (Πεγή: Easterlin, 2009). 
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Δηθόλα 23: Ηθαλνπνίεζε από ηε δσή θαη εηήζηνο δείθηεο ηνπ πξαγκαηηθνύ ΑΔΠ ζε ηξεηο 

κεηαβαηηθέο ρώξεο, 1989-2005. (Πεγή: Easterlin et al., 2011). 

 

Δπίζεο, ε εηθφλα 24 απνηππψλεη ηε κέζε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή θαη ην 

πξαγκαηηθφ θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία, θαηά ηε 

δηαδηθαζία επαλέλσζήο ηεο κε ηε Γπηηθή Γεξκαλία. Οη Αλαηνιηθνγεξκαλνί 

βίσζαλ νπζηαζηηθή αχμεζε ζην πξαγκαηηθφ ηνπο εηζφδεκα ην δηάζηεκα 

1991-2001 θαη αλαθέξαλε αηζζεηή αχμεζε ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή 

ηνπο ηελ ίδηα πεξίνδν. 
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Δηθόλα 24: Ηθαλνπνίεζε από ηε δσή θαη εηζόδεκα ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία ηελ πεξίνδν 1991-

2001. (Πεγή: Frijters et al., 2004a) . 

 

Απηέο νη ηάζεηο θαηά ηνλ Easterlin (2009) πξνθξίλνληαη σο 

βξαρππξφζεζκεο θαη πξνεηδνπνηεί φηη θάπνηνο ζα πξέπεη λα απνθχγεη: 

―confusing a short-term positive happiness-income association, due to 

fluctuations in macroeconomic conditions, with the long-term relationship. 

We suggest, speculatively, that this disparity between the short and long-

term association is due to the social psychological phenomenon of ―loss 

aversion‖‖. Όζν αλεθηίκεηε θη αλ είλαη απηή ε εξκελεία ζε φξνπο 

απνζηξνθήο ηνπ θηλδχλνπ, πξνθαιεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ε κεηάβαζε 

αθνκνηψλεηαη ζε έλα βξαρππξφζεζκν θαηλφκελν. Καζφηη ε κεηάβαζε είλαη 

κηα πεξίνδνο ξηδηθήο θαη κε αληηζηξεπηήο δηαξζξσηηθήο κεηακφξθσζεο, ην 

θαιχηεξν παξάδεηγκα ηεο αιιαγήο θαζεζηψησλ θαη φρη έλα βξαρππξφζεζκν 

θαηλφκελν. Δπνκέλσο, ην αλ ζα έπξεπε ε πεξίνδνο κεηάβαζεο λα ζεσξείηαη 

βξαρππξφζεζκε ή καθξνπξφζεζκε, απνηειεί έλα αλνηρηφ εξψηεκα. Μφλν 

κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ζα κπνξέζεη θάπνηνο λα παξαηεξήζεη αλ ε 

αχμεζε ζηελ SWB ζπλδέεηαη κε ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ, γίλεηαη 

ζηάζηκε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ή επηζηξέθεη ζην αξρηθφ επίπεδν ηνπ 

1990. 
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3.3 Δμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε: θαλάιηα θαη αξλεηηθέο 

παξάπιεπξεο επηδξάζεηο  

 

Ζ επηπεδφηεηα ησλ θακππιψλ ηεο επηπρίαο δελ ππνλνεί απιά φηη ε αχμεζε 

ηνπ ΑΔΠ δελ ππφζρεηαη αληίζηνηρε αχμεζε ηεο επεκεξίαο ζηνλ ρξφλν. 

Γεληθφηεξα, ππνλνεί φηη αλεμάξηεηα απφ ηελ ηάζε ηνπ ΑΔΠ, κηα θνηλσλία 

δελ ζα βηψζεη κεγαιχηεξε επηπρία ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα. Αλ απηφ 

είλαη αιεζέο, ηφηε ε πξννπηηθή αλακέλεηαη δπζνίσλε γηα ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, νη νπνίεο είλαη παγηδεπκέλεο ζε ρακειά ηξέρνληα 

επίπεδα επηπρίαο. Απηφ είλαη έλα εμαηξεηηθά απνζαξξπληηθφ κήλπκα γηα κηα 

θπβεξλεηηθή πνιηηηθή: αλ ε επηπρία δελ κπνξεί λα απμεζεί καθξνπξφζεζκα, 

ηφηε ζα έπξεπε ε αλάπηπμε λα πάςεη λα απνηειεί ζηφρν ηεο δεκφζηαο 

πνιηηηθήο. Πξηλ φκσο θαηαιήμνπκε ζε ηέηνηα επαλαζηαηηθά ζπκπεξάζκαηα, 

ζα δηεξεπλήζνπκε ηηο πηζαλέο εμεγήζεηο γηα ηελ επηπεδφηεηα ησλ θακππιψλ 

επηπρίαο. Πξψηα ζα δηεξεπλήζνπκε ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο αλάπηπμεο, 

δειαδή ηα θαλάιηα αλάπηπμεο, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη απηή ζπλνδεχεηαη 

απφ αξλεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο (ξχπαλζε, αληζφηεηεο), νη νπνίεο 

αληηζηαζκίδνπλ ηα ππνθεηκεληθά νθέιε απφ ηελ αλάπηπμε. ηε ζπλέρεηα ζα 

παξαζέζνπκε εμεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα ίδηα ηα άηνκα θαη ζρεηίδνληαη κε 

θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο θνηλσληθέο ζπγθξίζεηο θαη 

πξνζαξκνγή, ηα νπνία κεηψλνπλ ηα ππνθεηκεληθά νθέιε απφ ηελ αλάπηπμε. 

 

3.3.1 Από ηην ανάπηςξη ζηην εςηςσία 

 

Οη ζηαηηζηηθνί εθηηκεηέο ηεο SWB πεξηιακβάλνπλ πνιχ ζπρλά ρξνληθέο, 

ρσξηθέο θαη/ή πνιηηηθέο ζηαζεξέο επηδξάζεηο, νη νπνίεο εηζάγνληαη ψζηε λα 

εμνπδεηεξσζνχλ νη αιιαγέο ζηε δεκνγξαθηθή ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ (ζε 

φξνπο ειηθίαο, απαζρφιεζεο, πγείαο, αξηζκνχ παηδηψλ, θιπ.), θαζψο θαη νη 

επηδξάζεηο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο (δεκνθξαηία, ηζφηεηα θχισλ, 

ηζνλνκία, εκπηζηνζχλε, θιπ.). Όκσο, ε θξαηνχζα εκπεηξηθή ζηξαηεγηθή γηα 
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ηελ εθηίκεζε ηεο ζρέζεο δχν κεγεζψλ πεξηέρεη κηα αληαιιαγή αλάκεζα 

ζηνλ έιεγρν θαη κε, ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεγνχλ ην θαηλφκελν πνπ 

κειεηάηαη, ππφ ηνλ θίλδπλν κε ζχιιεςεο ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ή 

απφθηεζεο ελφο κεξνιεπηηθνχ κέηξνπ. ηελ πεξίπησζε ηεο αλάπηπμεο θαη 

ηεο επεκεξίαο, ν έιεγρνο ησλ ζεηηθψλ παξάπιεπξσλ επηπηψζεσλ ηεο 

αλάπηπμεο εκπεξηέρεη ηνλ θίλδπλν παξάιεηςεο ηεο ίδηαο ηεο επίδξαζεο ηεο 

αλάπηπμεο: αλ απηή αλακέλεηαη λα επηθέξεη πςειφηεξε επεκεξία, απηφ δελ 

γίλεηαη κφλν κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο (εηζφδεκα), 

δειαδή κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο αγνξάο πεξηζζφηεξσλ θαηαλαισηηθψλ 

αγαζψλ, αιιά θαη κέζσ ηεο πιήξνπο κεηακφξθσζεο πνπ ζπλνδεχεη ηελ 

αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. 

 

Μηα αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο ζπλνδεχεηαη πάληα απφ 

απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο. Όπσο ηζρπξίδεηαη ν Sen (2001), απηφ 

γίλεηαη γηαηί νη εκπιεθφκελνη έρνπλ κεγαιχηεξε ειεπζεξία επηινγψλ φζνλ 

αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ ρξφλνπ ηνπο (θαζψο επεθηείλνπλ ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπο), θάηη ην νπνίν αλακέλεηαη λα απμήζεη ηελ επεκεξία ηνπο. Δπίζεο, ε 

αλάπηπμε επηθέξεη πεξηζζφηεξε κφξθσζε θαη πεξηζζφηεξνπο πφξνπο γηα 

ηελ απηνπξαγκάησζε ησλ παηδηψλ, κεγαιχηεξε ειεπζεξία ζηηο γπλαίθεο 

(Titmuss, 1966; φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Easterlin & Angelescu, 2007:9), 

αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο, κείσζε ηεο παηδηθήο ζλεζηκφηεηαο θαη ησλ 

ιηπνβαξψλ παηδηψλ (πρ. Becker, Philipson & Soares, 2005; Easterlin & 

Angelescu, 2007). Σέινο, είλαη γλσζηφ πηα φηη ε δεκνθξαηία ζπκβαδίδεη κε 

ηελ αλάπηπμε, αλ θαη ε θαηεχζπλζε ηεο αηηηφηεηαο δελ είλαη ηφζν ζαθήο, 

φζν ήηαλ ηνλ 18
ν
 αηψλα (πρ. Montesquieu, Steuart & Hume). Γηα 

παξάδεηγκα, ν Lipset (1959: 80) ηζρπξίδεηαη φηη: ―industrialization, 

urbanization, high educational standards and a steady increase in the 

overall wealth of society [are] basic conditions sustaining democracy‖. Με 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αηηηφηεηα, θάπνηνο κπνξεί εχθνια λα παξαηεξήζεη 

ηε ζηαηηζηηθή ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαη ζηελ πξφνδν 
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ηεο πνιηηηθήο ειεπζεξίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. πλνςίδνληαο, 

ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ζπλνδεχεηαη ηφζν απφ πνζνηηθέο, φζν θαη απφ πνηνηηθέο 

κε λνκηζκαηηθέο βειηηψζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηηο δηφδνπο απφ ηελ 

αλάπηπμε ζηελ επεκεξία θαη νη νπνίεο δελ ζα πξέπεη λα παξαιείπνληαη θαηά 

ηελ εθηίκεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαη ζηελ SWB.  

 

3.3.2 Οι απνηηικέρ παπάπλεςπερ επιπηώζειρ ηηρ ανάπηςξηρ 

 

Δίλαη πηζαλφλ ε επηπεδφηεηα ησλ θακππιψλ ηεο επηπρίαο κε ην ΑΔΠ λα 

νθείιεηαη ζηελ αξλεηηθή επηξξνή θάπνησλ παξάπιεπξσλ επηπηψζεσλ ηεο 

αλάπηπμεο, φπσο ε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ε αληζφηεηα ηνπ 

εηζνδήκαηνο, ην άγρνο ζηελ εξγαζία, θιπ, θαηλφκελα πνπ καο ζπκίδνπλ ηε 

γλσζηή απφ ηα νηθνλνκηθά έλλνηα ησλ εμσηεξηθνηήησλ. Ζ επηξξνή απηψλ 

ησλ παξαιεηπφκελσλ κεηαβιεηψλ ζα κπνξνχζε λα ππνζάιπεη ηε ζεηηθή 

επηξξνή ηεο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ζηελ SWB θαηά ηηο νηθνλνκεηξηθέο 

εθηηκήζεηο (Di Tella & MacCulloch, 2008). 

 

Σα πην επξέσο εδξαησκέλα αξλεηηθά παξάπιεπξα απνηειέζκαηα ηεο 

αλάπηπμεο είλαη ε αληζφηεηα, ην έγθιεκα, ε δηαθζνξά, ην δηεπξπκέλν 

σξάξην εξγαζίαο, ε αλεξγία, ε ξχπαλζε θαη ε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε 

(φπσο πρ. κεηξάηαη απφ ηηο εθπνκπέο νμεηδίσλ ηνπ ζείνπ (SΟx)) (Di Tella & 

MacCulloch, 2003, 2008). Ο Kenny (2005) επίζεο, επηζεκαίλεη ην 

θνηλσληθφ θφζηνο ηεο νηθνλνκηθήο κεηακφξθσζεο θαη ηελ αιιαγή ζηελ 

αλεζπρία γηα ην ζρεηηθφ εηζφδεκα απφ ην ηνπηθφ, ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ 

επίπησζε απφ ηελ αζηηθνπνίεζε θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο ππαίζξνπ δελ 

είλαη μεθάζαξε. Οη Easterlin θαη Angelescu (2007) ππνγξακκίδνπλ επίζεο, 

ηηο επηπηψζεηο ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ηεο πξφζιεςεο 

ιίπνπο (παρπζαξθία θαη πςειή αξηεξηαθή πίεζε). Οη Clark θαη Fischer 

(2009) παξέρνπλ κηα ρξήζηκε ζχλνςε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ ζπζρεηίζεσλ 

ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή γηα ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. 
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Απφ ηνπο θχξηνπο ππφπηνπο, ε αληζφηεηα ηνπ εηζνδήκαηνο θαηέρεη 

δεζπφδνπζα ζέζε. Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηελ αληζφηεηα ηνπ εηζνδήκαηνο θαη 

ηελ SWB έρεη απνηειέζεη ην αληηθείκελν επξείαο έξεπλαο, απφ ηελ νπνία 

πξνθχπηεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε (Senik, 2009; Clark et al., 2008; Alesina & 

la Ferrara, 2008). Ζ αληζφηεηα ηνπ εηζνδήκαηνο κπνξεί λα κεηψζεη ηελ 

επεκεξία, αλ νη άλζξσπνη πηζηέςνπλ φηη απηφ αθξηβψο θάλεη, αιιά κπνξεί 

θαη λα ηε βειηηψζεη αλ ηελ εξκελεχζνπλ απφ ηελ απέλαληη πιεπξά ησλ 

επθαηξηψλ (Alesina et al., 2004). Παξφια απηά, κπνξεί λα εμαζθήζεη έλα 

κεραληθά αξλεηηθφ απνηέιεζκα ζηε κέηξεζε ηεο κέζεο SWB, εμαηηίαο ηεο 

ινγαξηζκηθήο ζπλαξηεζηαθήο ζρέζεο αλάκεζα ζην εηζφδεκα θαη ηελ SWB 

(Stevenson & Wolfers, 2008). Όκσο, απηφ ην ηερληθφ απνηέιεζκα δελ 

θαίλεηαη λα επαξθεί γηα λα εμεγήζεη ηελ επηπεδφηεηα ηεο θακπχιεο. Όπσο 

θαίλεηαη ζηα δηαγξάκκαηα ηεο εηθφλαο 25, ε αληζφηεηα ηνπ εηζνδήκαηνο 

απμήζεθε θαηαθφξπθα απφ ην 1970, ε κέζε επηπρία παξέκεηλε ζηαζεξή, ην 

εηζφδεκα ηνπ αλψηεξνπ πεκπηεκνξίνπ απμήζεθε, αιιά φρη θαη ε επηπρία 

ηνπ. Δπνκέλσο, αθφκα θαη γηα ην πεκπηεκφξην ηνπ πςειφηεξνπ 

εηζνδήκαηνο, ε θακπχιε ηεο επηπρίαο παξέκεηλε ζηαζεξή ζηηο ΖΠΑ. 
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Δηθόλα 25: Αύμεζε ηνπ ΑΔΠ, Αληζόηεηα θαη Δπηπρία. (Πεγή: Layard, Mayraz & Nickell, 2010: 

21-23. 

 

Δίλαη αμηνζεκείσην φηη πνιιέο απφ ηηο αξλεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο ηεο 

αλάπηπμεο αθνινπζνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα θακπχιε αλάζηξνθνπ U, 

δειαδή απμάλνπλ ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο θαη κεηψλνληαη ζε 

κεηέπεηηα ζηάδηα. Φαηλφκελα, φπσο ε αληζφηεηα εηζνδήκαηνο, ε ξχπαλζε, ε 
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πνιχσξε εξγαζία, νη άζρεκεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, θιπ. απνθηήζαλε αξρηθά 

πςειή ζεκαζία, αιιά έρνπλ αξρίζεη λα εμαζζελνχλ ζε θάπνην βαζκφ ζηηο 

εχπνξεο ρψξεο. Απηφ θπξίσο νθείιεηαη ζε δξάζεηο ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο, 

θάηη πνπ αμίδεη λα αλαινγηζηνχλ θαη νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Παξακέλεη 

έλα αλνηρηφ εξψηεκα ην θαηά πφζν απηέο νη αξλεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηεο αχμεζεο 

ηνπ ΑΔΠ ζηελ SWB. Αλ ζεσξεζεί φηη ζπκβαδίδνπλ αλαπφθεπθηα κε ηελ 

αλάπηπμε, ηφηε ζα πξέπεη λα ινγίδνληαη σο αξλεηηθέο ζηελ εθηίκεζε ηεο 

επεκεξίαο απφ ηελ αλάπηπμε. Αλ φκσο, θαηαζηεί εθηθηή ε εμαζζέληζή ηνπο 

κε κέηξα πνπ ιακβάλεη ε δεκφζηα πνιηηηθή, ηφηε κπνξνχλ λα παξαιεηθζνχλ 

απφ ηελ εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηεο αλάπηπμεο ζηελ επεκεξία. 

 

3.4 Δμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηε ζπλάξηεζε ηεο επηπρίαο: νη άλζξσπνη 

είλαη θνηλσληθά όληα 

 

3.4.1 Κοινωνικέρ ζςγκπίζειρ  

 

Μηα απινπζηεπκέλε εμήγεζε γηα ηελ απνπζία καθξνρξφληαο ζρέζεο 

αλάκεζα ζην εηζφδεκα θαη ζηελ επεκεξία δελ είλαη ηφζν φηη ζπκβαίλεη θάηη 

ιάζνο κε ηελ ίδηα ηελ αλάπηπμε, παξά ε ίδηα ε δνκή ησλ αηνκηθψλ 

ζπλαξηήζεσλ επεκεξίαο. Ζ βαζηθή ηδέα είλαη φηη ην εηζφδεκα έρεη έληνλα 

θνηλσληθφ ραξαθηήξα, δειαδή αμηνινγείηαη ζπγθξηηηθά κε θάπνην 

εηζνδεκαηηθφ φξην αλαθνξάο ή ζχγθξηζεο, ην νπνίν κπνξεί λα ζεσξείηαη 

ζαλ θαλνληθφ ή δίθαην γηα ηελ θνηλσλία. Γεδνκέλσλ ησλ ππνινίπσλ 

θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηεο SWB ζηαζεξψλ, ε ζρέζε αλάκεζα ζηε 

ρξεζηκφηεηα (utility: U) θαη ην εηζφδεκα κπνξεί λα γξαθεί σο εμήο: 

 

) (1) 
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Γειαδή, ε επεκεξία ελφο αηφκνπ i ζηνλ ρξφλν t απμάλεη κε ην εηζφδεκά ηνπ 

yit, αιιά κεηψλεηαη κε ην επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηνο ζχγθξηζεο ζηνλ ρξφλν t, 

ην yit*. Απηφ δξα ζαλ απνπιεζσξηζηήο ηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο, δειαδή 

φζν πςειφηεξν είλαη, ηφζν ιηγφηεξν θαιφ θαίλεηαη ην αηνκηθφ εηζφδεκα. 

ηελ εκπεηξηθή βηβιηνγξαθία πνπ δηεξεπλά ηε ζρέζε εηζνδήκαηνο-επηπρίαο, 

πνιχ ζπρλά ε ζπλάξηεζε ηεο επεκεξίαο παξακεηξνπνηείηαη σο ζπλάξηεζε 

ηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο ζηνλ ρξφλν t, ην yit, θαη ηνπ ζρεηηθνχ 

εηζνδήκαηνο, δειαδή ηνπ ιφγνπ yit/yit*. Αλ ην απνηέιεζκα ηνπ εηζνδήκαηνο 

ζηελ επεκεξία είλαη θπξίσο απφιπην, ψζηε απφλησλ ησλ εμσηεξηθνηήησλ 

πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, ην πςειφηεξν ΑΔΠ λα απμήζεη ηελ SWB, ν 

δεχηεξνο φξνο (απηφο ηνπ ζρεηηθνχ εηζνδήκαηνο) παίδεη κηθξφ ξφιν. 

Αληίζεηα, αλ νη εηζνδεκαηηθέο ζπγθξίζεηο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο, ψζηε ην 

απνηέιεζκα ηνπ εηζνδήκαηνο λα θαζνξίδεη ην πφζν θαιά ηα πεγαίλεη ην 

άηνκν ζε ζχγθξηζε κε έλα πιαίζην αλαθνξάο, ηφηε ν φξνο yit/yit* θαηέρεη 

εμέρνπζα ζέζε. Αλ ινηπφλ, είλαη ην ζρεηηθφ εηζφδεκα απηφ πνπ έρεη 

πξαγκαηηθά ζεκαζία, ηφηε απαληψληαο ζην εξψηεκα ηνπ Easterlin, φπσο ην 

έζεζε ην 1995, ε αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ φισλ ησλ αηφκσλ δελ νδεγεί ζε 

αχμεζε ηεο επηπρίαο φισλ. Ζ δηάθξηζε αλάκεζα ζηα δχν απηά ζελάξηα 

είλαη ην αληηθείκελν εθηεηακέλεο έξεπλαο ηα ηειεπηαία δεθαπέληε πεξίπνπ 

ρξφληα. Γηα ηελ έξεπλα απηή θαζνξίδεηαη ην πιαίζην αλαθνξάο ηνπ αηφκνπ: 

εδψ πεξηιακβάλεηαη ν/ε ζχληξνθφο ηνπ, άλζξσπνη κε ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά κ‟ απηφλ, άηνκα πνπ δνπλ ζηελ ίδηα πεξηνρή κ‟ απηφλ, νη 

άιινη ζπκκεηέρνληεο ζηα πεηξάκαηα, ππνζεηηθά άηνκα ή αθφκε θη έλα 

κέηξν ηνπ αλακελφκελνπ εηζνδήκαηφο ηνπ. Σππηθφ εχξεκα ηεο έξεπλαο γηα 

ην ζρεηηθφ εηζφδεκα θαη ηελ SWB ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο είλαη φηη ην 

αηνκηθφ εηζφδεκα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ επεκεξία, αιιά αξλεηηθά σο 

πξνο απηή, ζπγθξηλφκελν κε ηα εηζνδήκαηα ησλ άιισλ αηφκσλ (πρ. Clark 

and Oswald, 1996; Ferrer-i-Carbonell, 2005; McBride, 2001; Vendrik & 

Woltjer, 2006). Ζ έξεπλα απηή επηθνπξείηαη απφ ηε λεπξνινγηθή επηζηήκε. 

Οη Fließbach et al. (2007) ρξεζηκνπνηήζαλε καγλεηηθέο εγθεθάινπ γηα ηε 
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κέηξεζε ηεο εγθεθαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο δεπγψλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηα ίδηα παίγληα εηθαζίαο, απφ ηα νπνία ιακβάλαλε ην θαζέλα πνηθίιεο 

λνκηζκαηηθέο απνδεκηψζεηο κεηά απφ θάζε ζσζηή εηθαζία. Απφ ηελ 

αλάιπζε ηεο νμπγφλσζεο ηνπ αίκαηνο θάλεθε φηη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

πεξηνρήο ηνπ εγθεθάινπ πνπ είλαη γλσζηή σο θνηιηαθφ ξαβδσηφ ζψκα, 

απμαλφηαλ θαζψο απμαλφηαλ ην ζρεηηθφ εηζφδεκα. 

 

3.4.2 Πποζαπμογή  

 

Ζ πξνζαξκνγή θαη ν ζρεηηθφο φξνο ―hedonic treadmill‖είλαη κηα απφ ηηο 

θιαζζηθέο εμεγήζεηο ηνπ παξαδφμνπ ηνπ Easterlin. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

εμνηθείσζεο ή εζηζκνχ θαηαζηξέθνπλ ηα επεξγεηηθά νθέιε ηεο αλάπηπμεο, 

εμαηηίαο ηνπ επηβιαβνχο ξφινπ ησλ θηινδνμηψλ ησλ αηφκσλ: “Material 

aspirations increase commensurately with income, and as a result, one gets 

no nearer to or farther away from the attainment of one‘s material goals, 

and well-being is unchanged.” (Easterlin, 2003).  

 

Ζ πξνζαξκνγή θαηέρεη θεληξηθφ ξφιν ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. Γειαδή, 

δηεξεπλάηαη κέρξη πνηφ βαζκφ ζπλεζίδνπκε ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ζηε 

δσή καο. Ζ ςπρνινγηθή βάζε ηεο πξνζαξκνγήο είλαη φηη νη αμηνινγηθέο 

θξίζεηο ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο εμαξηψληαη απφ ηε βίσζε παξφκνησλ 

θαηαζηάζεσλ ζην παξειζφλ, ψζηε πςειφηεξα επίπεδα πξνεγνχκελεο 

εκπεηξίαο κπνξνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηα πςειφηεξα επίπεδα ηεο 

ηξέρνπζαο εκπεηξίαο, ιφγσ ησλ κεηαβαιιφκελσλ πξνζδνθηψλ (Kahneman 

& Tversky, 1979). Κάπνηνη ςπρνιφγνη παξαιιειίδνπλ ηελ νκνηφζηαζε πνπ 

νδεγεί ην αλζξψπηλν ζψκα ζηε δηαηήξεζε ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο κε ηελ 

νκνηφζηαζε ζηελ SWB (Cummins, 2003). Απηή ζεσξείηαη απφ πνιινχο 

ςπρνιφγνπο, φηη δηαηεξεί ηελ επεκεξία ζε κηα ζπγθεθξηκέλε γηα θάζε 

άηνκν ζηαζεξή ηηκή (set-point) (ηζρπξίδνληαη φηη θπκαίλεηαη ε ηηκή 

αλάκεζα ζην 60 θαη 80 κε βάζε κηα βαζκνλνκεκέλε θιίκαθα 0-100, κε 
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κέζν φξν ζην 75). Απηφ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη κεξηθψο γελεηηθά, νπφηε ν 

ξφινο ησλ γελεηηθψλ παξαγφλησλ είλαη θαζνξηζηηθφο. ε νπνηαδήπνηε 

πεξίπησζε, ην βαζηθφ ζηνηρείν είλαη φηη παξφιν πνπ ζεηηθά θαη αξλεηηθά 

ζπκβάληα έρνπλ βξαρππξφζεζκεο επηπηψζεηο ζηελ SWB, καθξνπξφζεζκα 

νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη επηζηξέθνπλ ζην αξρηθφ επίπεδν επεκεξίαο ηνπο 

(set-point). 

 

Νεφηεξε κειέηε ησλ Fujita & Diener (2005) έρεη δείμεη φηη πεξίπνπ ην 1/4 

ησλ αλζξψπσλ πνπ κειεηήζεθαλ επί 17 ρξφληα απφ ηελ German Socio-

Economic Panel, βηψζαλε ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ επεκεξία ηνπο απφ ηα 

πξψηα πέληε ζηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα. Οη Diener et al. (2006) πξνηείλνπλ 

κηα αλαζεψξεζε ηεο ζεσξίαο ηνπ hedonic treadmill: α) ηα αηνκηθά set-

points δελ είλαη εδνληθά νπδέηεξα, β) ηα άηνκα έρνπλ δηαθνξεηηθά set-

points, γ) έλα άηνκν κπνξεί λα έρεη δηάθνξα set-points αλάινγα κε ηα 

ζπζηαηηθά ηεο επηπρίαο (αηζζήκαηα, ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή), δ) ηα set-

points ηεο επεκεξίαο κπνξεί λα αιιάμνπλ θάησ απφ νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο 

θαη ε) ηα άηνκα δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο 

δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο. 

 

ηα πιαίζηα ηνπ παξαδφμνπ ηνπ Easterlin, παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ε 

πξνζαξκνγή ζην εηζφδεκα. Έηζη, αλ ζηε ζπλάξηεζε (1) παξαπάλσ, 

εηζάγνπκε αληί ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ άιισλ ή ηνπ πξνζδνθφκελνπ 

εηζνδήκαηνο, έλαλ λέν φξν πνπ είλαη ην εηζφδεκα πνπ ην άηνκν ιάκβαλε 

ζην παξειζφλ, θαη ηδηαίηεξα ηνλ πξνεγνχκελν κφιηο ρξφλν, πξνθχπηεη φηη: 

 

) (2) 

 

Βιέπνπκε πσο ε SWB εμαθνινπζεί λα ππφθεηηαη ζε εηζνδεκαηηθέο 

ζπγθξίζεηο, αιιά απηή ηε θνξά ε αλαθνξά είλαη ην ίδην ην άηνκν. Όζνη ζην 
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παξειζφλ θεξδίδαλε πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απ‟ φηη ζην παξφλ, ζήκεξα 

ηείλνπλ λα είλαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη.  

 

Μηα ηέηνηα ζπλάξηεζε σθέιεηαο ππνλνεί φηη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα 

αχμεζεο ηεο επηπρίαο κέζσ αχμεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο, ππφθεηηαη δπλεηηθά 

ζε ζπδήηεζε. Αλ ε αξλεηηθή επίπησζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εηζνδήκαηνο, 

κέζσ ηεο εμνηθείσζεο, είλαη αξθεηά ηζρπξή, ηφηε ην εηζφδεκα δελ ζα έρεη 

καθξνπξφζεζκν απνηέιεζκα ζηελ SWB, ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε 

θνηλσληθφ επίπεδν. 
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4. πκπεξάζκαηα: πώο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ηηο ζπζρεηίζεηο ηεο SWB, ώζηε λα θαηαλνήζνπκε ηε 

ζρέζε ΑΔΠ-Δπηπρία? 
 

4.1 Αλαζθόπεζε ησλ ζηόρσλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία θηινδνμεί λα ξίμεη θσο ζηελ πθηζηάκελε γλψζε γηα ηελ 

ππνθεηκεληθή επηπρία. πγθεθξηκέλα, αζρνιείηαη κε ηε δηεξεχλεζε ηεο 

ζρέζεο ηεο επηπρίαο πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε 

κηα δεδνκέλε ρψξα, κεηαμχ ρσξψλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν έηνο θαη θαζψο κηα 

ρψξα αλαπηχζζεηαη νηθνλνκηθά κε ηνλ ρξφλν. Δπίζεο, δηεξεπλά ηηο 

ζπζρεηίζεηο ηεο επηπρίαο κε παξάγνληεο δεκνγξαθηθνχο, θνηλσληθν-

νηθνλνκηθνχο, πεξηβαιινληηθνχο θαη «καιαθνχο» (ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο θαη θνπιηνχξα). Ο επηδησθφκελνο ζηφρνο 

είλαη λα δψζεη κηα θαιχηεξε ηδέα γηα ην πνηά κπνξεί λα είλαη ηα ζπζηαηηθά 

ηεο ζπλάξηεζεο ηεο σθέιεηαο, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ζχζηαζε πνιηηηθψλ 

γηα ην θαιχηεξν ζπκθέξνλ ηεο θνηλσλίαο. 

 

Γηα λα επηηεπρζνχλ απηνί νη ζηφρνη, αξρηθά παξνπζηάζηεθε κηα πεξηεθηηθή 

θαη θξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο εξεπλεηηθήο βηβιηνγξαθίαο (θεθάιαην 2). Δδψ 

νξίζηεθε ε SWB, ζρεηίζηεθε κε ηελ Πνηφηεηα Εσήο, ζπζρεηίζζεθε κε 

δεκνγξαθηθνχο, θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, θαζψο θαη κε 

παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ αηφκσλ. ηε ζπλέρεηα 

(θεθάιαην 3) δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαη 

ηελ SWB, θαζψο θαη δφζεθαλ εμεγήζεηο γηα ηε κε καθξνπξφζεζκε ζεηηθή 

ζχλδεζε απηψλ ησλ δχν κεγεζψλ, ηφζν ιφγσ ηεο ίδηαο ηεο θχζεο ηεο 

αλάπηπμεο, φζν θαη ιφγσ ηεο ίδηαο ηεο θχζεο ησλ ζπλαξηήζεσλ επηπρίαο. 

 

ην παξφλ θεθάιαην ζα γίλεη κηα αλαζθφπεζε ησλ επξεκάησλ ηεο ζρεηηθήο 

έξεπλαο, ψζηε ζην ηέινο ν αλαγλψζηεο λα έρεη απνθηήζεη κηα επνπηεία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο εξγαζίαο θαη λα έρεη θαηαλνήζεη ην πψο κπνξνχλ λα 
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εθαξκνζηνχλ ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηε ζχζηαζε δεκφζησλ 

πνιηηηθψλ κε ηνλ πην πξφζθνξν ηξφπν γηα κηα θνηλσλία. 

 

4.2 πκπεξάζκαηα θαη ζπζηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

 

 Σα δηαζηξσκαηηθά δεδνκέλα θαλεξψλνπλ μεθάζαξα φηη ε αχμεζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο επηθέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζηελ ππνθεηκεληθή επηπρία θαη 

ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, παξφιν πνπ απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ 

θζίλνπζεο απνδφζεηο. Μέζα ζε κηα δεδνκέλε ρψξα, νη πινχζηνη 

αλαθέξνπλ πςειφηεξα επίπεδα επηπρίαο απφ ηνπο θησρνχο θαη 

ηζνδχλακα, απηνί πνπ δνχλε ζε πινχζηεο ρψξεο είλαη πεξηζζφηεξν 

επηπρηζκέλνη απφ απηνχο πνπ δνχλε ζε θησρέο. 

 

 Σα ππάξρνληα ζηνηρεία θαλεξψλνπλ ιηγφηεξν εκθαλή ηάζε γηα ηηο 

καθξνρξφληεο αιιαγέο ζηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ ησλ αλαπηπζζφκελσλ 

ρσξψλ. Σν αλ ε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο επηθέξεη απμεκέλε επηπρία, 

απνηειεί θαπηφ ζέκα ζπδήηεζεο σο θαη ζήκεξα. ηελ νπζία ην βαζηθφ 

εξψηεκα πνπ ηίζεηαη πιένλ είλαη, αλ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη 

ηφζν κηθξφο ψζηε λα έρεη ζεκαζία. Απηφ είλαη θάηη πνπ έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία θπξίσο γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, νη νπνίεο ρξεηάδεηαη λα 

γλσξίδνπλ πνηά είλαη ηα δπλαηά νθέιε απφ αλαπηπμηαθά 

πξνζαλαηνιηζκέλεο πνιηηηθέο. 

 

 Ζ κηθξή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηελ 

καθξνρξφληα επεκεξία θαίλεηαη φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο 

αλάπηπμεο, θαζψο θαη κε ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο. Καηαξρήλ, ε αλάπηπμε κπνξεί λα ζπκβαδίδεη κε κε 

λνκηζκαηηθέο, πνηνηηθέο αιιαγέο, νη νπνίεο βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο 

δσήο, αιιά ηαπηφρξνλα, ζπλνδεχεηαη απφ αλεπηζχκεηεο παξάπιεπξεο 
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ελέξγεηεο, φπσο ε ξχπαλζε, ε αληζφηεηα ηνπ εηζνδήκαηνο, ην εξγαζηαθφ 

ζηξεο. Καηά δεχηεξνλ, ε κεγαιχηεξε αγνξαζηηθή δχλακε απμάλεη ηελ 

αηνκηθή επηπρία, αιιά επεηδή ν άλζξσπνο είλαη θνηλσληθφ νλ, νη 

ζρεηηθέο ηνπ αλεζπρίεο, δειαδή νη ζπγθξίζεηο πνπ θάλεη κέζα ηνπ 

ζρεηηθά κε ην εηζφδεκά ηνπ ζε ζρέζε κε ην εηζφδεκα ησλ άιισλ 

αλζξψπσλ, νη νπνίνη απνηεινχλ ην πιαίζην αλαθνξάο ηνπ, ηείλνπλ λα 

κεηψλνπλ ην απφιπην απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ πινχηνπ ηνπ. Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ απνηπγράλνπλ λα ―keep up with the Joneses‖ (Ljungqvist & 

Uhlig, 2000), αηζζάλνληαη αληθαλνπνίεηνη, νπφηε ε αχμεζε ηνπ 

εηζνδήκαηφο ηνπο εθκεδελίδεη νπζηαζηηθά ηελ SWB ηνπο. Απηή ε ηάζε 

εκθαλίδεη ζπλέπεηα κε ηε ζεηηθή θιίζε ηεο θακπχιεο ειζόδημα-εςηςσία 

πνπ παξαηεξείηαη κέζα ζηηο ρψξεο, θαζψο επίζεο θαη κε ηελ θιίζε ηεο 

ζρέζεο απηήο αλάκεζα ζε ρψξεο. ηελ πεξίπησζε απηή φκσο, κηα πνιχ 

απαηζηφδνμε άπνςε γηα ηελ αλάπηπμε είλαη απηή πνπ ππνζηεξίδεη φηη 

πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα έλα παηρλίδη κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο, φπνπ νη 

πινπζηφηεξνη είλαη νη πην επηπρηζκέλνη θαη νη θησρφηεξνη νη ιηγφηεξν 

επηπρηζκέλνη. Απηφ κπνξεί λα ηζρχεη ηφζν αλάκεζα ζε πιεζπζκνχο κέζα 

ζε κηα ρψξα, φζν θαη αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη ηφηε ε αχμεζε 

ησλ εηζνδεκάησλ φισλ δελ ζα επηθέξεη αιιαγή ζηηο ζρεηηθέο ζέζεηο ηνπο 

σο πξνο ην εηζφδεκα. Απηφ εμεγεί γηαηί ε επηπρία δελ θαίλεηαη λα 

απμάλεη κε ην ΑΔΠ ζηελ αλάιπζε κε ρξνλνινγηθέο ζεηξέο. Παξφια 

απηά, αθφκα θη αλ απηφ είλαη αιήζεηα, ζίγνπξα θάπνηνη ζα δπζθνιεπηνχλ 

λα ζπκθσλήζνπλ ζηε ζχζηαζε νη θησρέο ρψξεο λα παξακείλνπλ ζηελ 

ηξέρνπζα ζέζε ηνπο ράξηλ ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ εζλψλ. Καζψο πάληα 

κηα ρψξα ζα έρεη θάπνην θίλεηξν λα αλέβεη θαηεγνξία. Σν πξφβιεκα 

είλαη πσο νπνηνδήπνηε θέξδνο γηα κηα ρψξα κπνξεί λα ζεκαίλεη απψιεηεο 

γηα κηα άιιε ή άιιεο ρψξεο, φηαλ ην εηζφδεκα ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν 

ζχγθξηζεο ησλ εζλψλ. Παξφκνηα, ε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο γηα κηα 

κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ κηαο ρψξαο κπνξεί λα ην σθειήζεη, αιιά 

ηαπηφρξνλα ζα ζεκάλεη απψιεηεο ζηελ επεκεξία ησλ ππνινίπσλ 
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θνηλσληθψλ νκάδσλ απηήο ηεο ρψξαο. Σν θησρφ πιαζκαηάθη ηνπ 

Carlyle
31

 ζα θαηαζηεί πξάγκαηη πεξηζζφηεξν επηπρηζκέλν κε έλα 

πςειφηεξν εηζφδεκα, αιιά πάληα ζε βάξνο θάπνηνπ άιινπ ή ηνπ ίδηνπ 

ηνπ κειινληηθνχ εαπηνχ ηνπ. 

 

 Έλα αλάινγν θαηλφκελν είλαη ε πξνζαξκνγή ζην εθάζηνηε επίπεδν 

δσήο, φπνπ ην άηνκν ηείλεη λα επαλέξρεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν 

επεκεξίαο (set-point). Ζ αλάπηπμε απμάλεη ηφζν ην πεξηβάιινλ ηνπ 

αηφκνπ, φζν θαη ηηο θηινδνμίεο ηνπ. Αλ νη πξνζδνθίεο ηνπ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ, δειαδή ε πξαγκαηηθφηεηα, απμεζνχλ 

κε ηνλ ίδην ξπζκφ, ηφηε ην άηνκν δελ ιακβάλεη πεξηζζφηεξε επηπρία, 

θαζψο ζέηνληαο ζπλερψο λένπο ζηφρνπο θαη πξαγκαηψλνληάο ηνπο, ην 

άηνκν εζίδεηαη ζηε δηαδηθαζία απηή θαη αδπλαηεί λα αηζζαλζεί 

πεξηζζφηεξν επηπρηζκέλν, φπσο ζα πεξίκελε θαλείο. Απηφ θαηά ηνλ 

Easterlin κπνξεί λα είλαη κηα ςεπδαίζζεζε, αιιά κπνξεί εμίζνπ λα γίλεη 

αληηιεπηφ σο έλαο κεραληζκφο πνπ ελζσκαηψζεθε ζηνλ αλζξψπηλν 

ςπρηζκφ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εμέιημεο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα 

άηνκα ζα ζπλερίζνπλ λα πξνζπαζνχλ λα απηνβειηηψλνληαη (Rayo & 

Becker, 2007). 

 

 Παξφιν πνπ είλαη θάπσο δχζθνιν λα εμαρζνχλ νθέιε γηα ηελ επεκεξία 

απφ ηελ αλάπηπμε απφ ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ γηα ηελ SWB, σζηφζν 

έρνπλ πξνθχςεη θάπνηα ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα γηα ην επίπεδν θαη 

ηελ θαηαλνκή ηεο SWB αλάινγα κε ην επίπεδν αλάπηπμεο κηαο ρψξαο. 

Σα ηππνπνηεκέλα γεγνλφηα έρνπλ σο εμήο: α) ε κέζε SWB απμάλεη κε ην 

θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, αιιά β) ε ηππηθή απφθιηζε ηεο SWB κεηψλεηαη κε 

ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. Οπφηε, γ) ππάξρεη κηα ηζρπξή αξλεηηθή ζρέζε 

αλάκεζα ζηε κέζε SWB θαη ζηελ ηππηθή απφθιηζε απηήο κέζα ζε κηα 

                                                 

31
 Βιέπε ζειίδα 9. 
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ρψξα. Καηά ζπλέπεηα, ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ κεηψλεη ηελ αληζφηεηα ζηελ 

SWB, θάηη ην νπνίν είλαη βεβαίσο έλα ζεκηηφ απνηέιεζκα. Αλ ηα άηνκα 

απνζηξέθνληαη ηνλ θίλδπλν, ηφηε ππφ ην πέπιν ηεο άγλνηαο, ζα 

πξνηηκνχζαλ κηα θνηλσλία φπνπ ε SWB είλαη ζρεδφλ ηζνδχλακα 

θαηαλεκεκέλε αλάκεζα ζηα άηνκα, φηαλ άιινη παξάγνληεο παξακέλνπλ 

ζηαζεξνί (ceteris paribus). 

 

 Ζ θαηαθπγή ζε ππνθεηκεληθέο κεηξήζεηο ηεο επεκεξίαο θαισζνξίδεηαη 

ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε απνηίκεζεο θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, ηα νπνία 

δελ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ κε ηελ ηππηθή πξνζέγγηζε ηεο ζεσξίαο ησλ 

απνθαιπκκέλσλ πξνηηκήζεσλ (revealed preference theory). 

Οπνηεδήπνηε εκπιέθνληαη θνηλσληθέο δηαζπλδέζεηο, θνηλσληθέο 

πξνηηκήζεηο ή εμσηεξηθφηεηεο, θαζίζηαηαη δπζθνιφηεξε ε αλίρλεπζε ηεο 

ζχλδεζεο αλάκεζα ζηηο αηνκηθέο πξνηηκήζεηο θαη ηηο αηνκηθέο πξάμεηο. 

Παξφια απηά, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ SWB είλαη κηα 

ελαιιαθηηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζεσξίαο ησλ 

απνθαιπκκέλσλ πξνηηκήζεσλ πνπ θπξηαξρεί ζηα νηθνλνκηθά. 

 

 Σφζν νη εζληθέο, φζν θαη νη δηεζλείο ελδείμεηο θαλεξψλνπλ: α) φηη νη 

πινχζηνη είλαη πεξηζζφηεξν επηπρηζκέλνη απφ ηνπο θησρνχο κέζα ζε κηα 

ρψξα, β) φηη νη θάηνηθνη ησλ πινπζηφηεξσλ ρσξψλ είλαη θαηά κέζν φξν 

πεξηζζφηεξν επηπρηζκέλνη απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ θησρφηεξσλ ρσξψλ 

θαη γ) φηη κηα αχμεζε ηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο ζηνλ ρξφλν ζπλδέεηαη 

κε κηα ζεηηθή αχμεζε ηεο ππνθεηκεληθήο επηπρίαο. Οη δηαζέζηκεο 

ελδείμεηο ζπλεγνξνχλ ππέξ κηαο θπβεξλεηηθήο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο 

πνπ βαζίδεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ζηηο ρψξεο κε ρακειά εηζνδήκαηα. 

 

 Ζ αλάιπζε δεδνκέλσλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ ηεο SWB δείρλεη ιηγφηεξν 

ηζρπξή ζε ζρέζε κε ηελ αλάιπζε δηαζηξσκαηηθψλ θαη δπλακηθψλ 
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δηαζηξσκαηηθψλ αηνκηθψλ δεδνκέλσλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη 

ζπγθξίζεηο ρξνλνζεηξψλ αλάκεζα ζε ρψξεο βαζίδνληαη ζε 

ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία εμ‟ νξηζκνχ εκθαλίδνπλ κηθξφηεξε 

δηαθχκαλζε θαη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα.  

 

 Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηελ επηπρία 

εμαθνινπζεί λα απνηειεί ζέκα έληνλεο ζπδήηεζεο. Αξσγφο ζηε 

ζπλερηδφκελε απηή αληηπαξάζεζε επηζηεκφλσλ απφ δηάθνξνπο θιάδνπο 

ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ε αλάπηπμε δπλακηθψλ δηαζηξσκαηηθψλ 

εξεπλψλ γηα ηνπο πιεζπζκνχο ησλ ρσξψλ κε ρακειά εηζνδήκαηα, θαζψο 

θαη ε αλαηξνθνδφηεζε θαη εκπινπηηζκφο ησλ πθηζηάκελσλ εξεπλψλ κε 

λέα ζηνηρεία γηα ηελ SWB, πνπ αθνξνχλ ζηελ επνρή ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, πνπ δηαλχεη ζήκεξα κεγάιν ηκήκα ηνπ θφζκνπ. Δπίζεο, 

δεδνκέλνπ ηνπ απμαλφκελνπ θχκαηνο κεηαλάζηεπζεο ιφγσ ηεο θξίζεο, 

αιιά θαη ησλ ζπγθπξηψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηηο κνπζνπικαληθέο θαη 

αθξηθαληθέο ρψξεο, επεηδή ηα κέρξη ηψξα δεδνκέλα δελ επηηξέπνπλ ηε 

δηεξεχλεζε ηεο εξψηεζεο ηνπ θαηά πφζν ε δηεζλήο κεηαλάζηεπζε 

απμάλεη ηελ επηπρία ησλ αλζξψπσλ πνπ επηιέγνπλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ 

παηξίδα ηνπο, θαζψο απηφ ζα απαηηνχζε έλα αξθεηά κεγάιν ζχλνιν 

δπλακηθψλ δηαζηξσκαηηθψλ δεδνκέλσλ (panel data) πνπ ζα αθνινπζεί 

ηνπο κεηαλάζηεο πέξα απφ ηα ζχλνξα γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

(Bartram, 2011a: 58), απηφ ην πεδίν απνηειεί πξφζθνξν έδαθνο γηα 

κειινληηθή έξεπλα. 
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