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Фактори, влияещи върху активния живот на хората на 50 и повече 
години в Европа преди и по време на пандемията

Резюме:
Цел: Настоящото лонгитюдно изследване има за цел да
идентифицира факторите, влияещи върху активния живот на
хората на 50 и повече години в Европа и да разкрие рискови
фактори за неактивен живот преди и по време на глобалната
пандемия от Covid-19.
Методи: За оценка на зависимостта между различните фактори
и активния живот са извършени сравнителни анализи на Вълна 7 и
Вълна 8 от проучването на SHARE за здравето, стареенето и
пенсионирането в Европа върху извадка от 29971 хора на възраст
≥50 години, включени в двете вълни на проучването. За да се
изследва връзката между активния живот и различните социално-
икономически, здравни и психологически фактори са оценени
бинарни логистични регресионни модели и за двете вълни.
Изследвана е и модификация на базовия модел за Вълна 8, за да
се разкрие влиянието на социалните контакти и цифровите
мрежи върху активния живот.
Резултати: Анализът показва, че да си мъж, безработен или
трайно болен, на възраст над 80 години, депресиран, ниско
образован, с ниски доходи, ниска степен екстровертност,
откритост и доверчивост, високо ниво на невротизъм, обитаващ
селски район или малък град са независими рискови фактори
за неактивен живот на респондентите преди появата на Covid-19.
По време на пандемията се открива значителна положителна
зависимост между липсата на активен живот и рискови фактори
като възраст над 80 години, безработица, наличие на заболяване,
депресия, липса на социални и електронни контакти. От друга
страна, фактори като мъжки пол, партньорство, високи доходи и
стрес, свързан с Covid-19, намаляват вероятността възрастните
хора да бъдат неактивни. Най-важният фактор за активен живот и
в двата случая е държавата на пребиваване на респондента.
Заключение: Извършеното проучване доказва промяна в
поведението на възрастните хора в Европа поради глобалната
пандемия и разкрива необходимостта от подкрепа на
поколенията в критични ситуации като тази, породена от Covid-19.
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This paper uses data from SHARE Waves 7 and 8 (DOIs:
10.6103/SHARE.w7.711, 10.6103/SHARE.w8.100,
10.6103/SHARE.w8ca.100), see Börsch-Supan et al. (2013) for
methodological details.
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