
В България живеят най-недоволните граждани на Европа 

Хората тук са най-недоверчивите, но хранят силна вяра в евроинституциите, сочи социологическо 
проучване на страните от ЕС 

Българите са най-неудовлетворени от жизнения си стандарт и от живота си като цяло сред 
гражданите на ЕС, показаха данните от редовното Европейско социално изследване (ESS), 
което следи настроенията на континента. 
Удовлетворението на българите от жизнения им стандарт е 3.7 по десетобална скала, в която 0 
е "напълно неудовлетворени", а 10 - "напълно удовлетворени". То е най-ниското за 20-те 
страни. Румънците, които са на предпоследна позиция, са с 1.8 пункта по-доволни от стандарта 
си. Най-удовлетворени са скандинавците с над 7.5 пункта. 
Най-ниска е удовлетвореността у нас и от живота като цяло - 4.7 пункта. В Румъния средната 
оценка на живота е 5.8. Щастието у нас е най-летливо в целия ЕС. По този показател оценката 
на българите е 5.2, а в Швейцария и Дания - над 8. По отношение на оптимизма пък българите 
са наравно с французите, словаците, поляците, португалците и белгийците - 59.6% от 
анкетираните са се определили като оптимисти за личното си бъдеще. 
Българите са и най-недоверчивата нация. Анкетираните са дали 3.3 пункта за доверие към 
хората като цяло. В противоположния край са датчаните, у които доверието към околните е 7 
пункта. Въпреки това у нас приятелствата и близостта със съседите са на прилично ниво - по 
този показател сме около средата в списъка държави. 
При всичкото недоволство обаче самооценката на българите е относително висока - 72.4% от 
анкетираните гледат положително на себе си. Най-самокритични са французите, от които едва 
54.6 на сто се чувстват на място в кожата си. 
Доверието към институциите и правораздаването в България е сигнално ниско, отбеляза 
националният координатор на изследването доц. Лилия Димова от Агенцията за социални 
анализи. Доверието към политиците у нас е 1.8 по десетобалната система, 2.2 за парламента и 
2.4 за съдебната система. Това също са най-ниските показатели сред изследваните нации. За 
сметка на това българите имат сравнително високо доверие в европейските институции. Тук 
отново се разминаваме със скандинавците, които нямат голяма вяра в евроинституциите, но 
пък се доверяват на националните си. 
Най-големият страх на българите е за живота им на старини. Безпокойството за това достига у 
нас 7.3 пункта, докато в Дания кротува на 3.5. Докато скандинавците са на мнение, че човек сам 
трябва да се погрижи за осигуряването на старините си, то нашенците са склонни да 
прехвърлят тази роля на държавата. 
Това е третото по ред изследване ESS. To e представителнo за населението над 16-годишна 
възраст. В края на 2006 г. и началото на 2007 г. у нас са били анкетирани 1400 души от 200 
места в страната. Според социолога проф. Николай Тилкиджиев неудовлетвореността от 
живота не е психологическа черта на българите, а е обективно обусловено състояние. Тук 
минималните заплати и БВП са най-ниските в ЕС и условията на живот са най-трудни, каза той. 

 


