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Pytanie Specjalne: Czy obawiacie się Państwo wpływu
zawirowań w krajach strefy euro na Waszą kondycję
finansową
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Mimo stabilności naszej gospodarki obawiamy się negatywnego wpływu kryzysu w Grecji na
naszą kondycję finansową, choć obawy są znacznie mniejsze niż w połowie 2009 r.
W sierpniowej edycji badania kondycji gospodarstw domowych zadano respondentom pytanie: Czy obawiacie
się Państwo wpływu zawirowań w krajach strefy euro (wywołanych m.in. sytuacja kryzysową w Grecji) na Waszą
kondycję finansową”. Podobne pytanie zadano respondentom na przełomie lat 2008/2009 i w pierwszej połowie 2009 r.,
przy czym wówczas pytanie było bardziej generalne i dotyczyło „wpływu zawirowań na światowych rynkach
finansowych”. Nie mniej jednak możliwe jest porównanie rozkładu odpowiedzi.
Uzyskane obecnie wyniki pokazują, że mimo stabilności naszej gospodarki obawiamy się negatywnego wpływu
kryzysu w Grecji na naszą kondycję finansową, choć obawy są znacznie mniejsze niż w połowie 2009 r. Ok. 52%
społeczeństwa obawia się kryzysu Greckiego, choć jedyni
e 19% ma duże obawy. Jest to znacznie mniej niż w badaniu przed rokiem kiedy prawie 37% odpowiedziało, że bardzo
obawia się o kondycję finansową swojego gospodarstwa domowego. Wówczas, łącznie aż ok. 67-68% respondentów
niepokoiło się o stan swoich budżetów w związku z rozprzestrzenianiem się negatywnych skutków światowego kryzysu
finansowego. Udział gospodarstw domowych, które nie obawiają się kryzysu Greckiego w ogóle wyniósł ok. 10,6%
(wobec 8,1% przed rokiem).
Co jest interesujące obecnie znacznie zwiększył się odsetek gospodarstw domowych nie mających lub nie
potrafiących wyrazić sowich opinii w tej kwestii, obecnie takich odpowiedzi było ponad 37%, wobec ok. 23% w połowie
ub. roku. W porównaniu z poprzednimi badaniami nastąpiło więc istotne przesunięcie ocen ze zdecydowanych obaw w
kierunku braku opinii w tej materii.
Szczegółowe wyniki odnośnie Kondycji Gospodarstw Domowych w III kwartale 2010 r. zostaną opublikowane w Biuletynie nr 72 IRG SGH w drugiej połowie sierpnia br.

