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Резюме. В статията е направен преглед на различни субективни модели, в които оценката на миналото и очакванията за бъдещето си взаимодействат. Обсъдени са хипотези за взаимодействието на субективните индикатори и връзката им с реалността. Анализирани са разпределенията
и промените във времето на няколко субективни измерители на икономическото благосъстояние,
доходите, социалното положение и здравето. Конструирани са по-сложни индикатори, базирани
на промените в субективните оценки на лица, анкетирани през няколко последователни периода.
На базата на регресионен анализ са разгледани възможните субективни модели на сравняване на
минало, настояще и бъдеще по отношение на общото и личното икономическо благосъстояние В
статията са използвани емпирични данни от 3 панелни проучвания сред повече от 2500 домакинства, проведени в периода 2010–2011 г.
Ключови думи: субективно социално положение; субективен доход; субективно здраве; субективно
благосъстояние.
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