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Pytanie Specjalne: Czy obawiacie się Państwo wpływu
zawirowań w krajach strefy euro na Waszą kondycję
finansową
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Ponad 69% polskich gospodarstw domowych obawia się wpływu kryzysu finansowego w
strefie euro na swoje finanse
W styczniowej edycji badania kondycji gospodarstw domowych podobnie jak w lipcu ub.r. zadaliśmy naszym
respondentom pytanie: Czy obawiacie się Państwo wpływu zawirowań w krajach strefy euro (wywołanych m.in. sytuacją
kryzysową w Grecji) na Waszą kondycję finansową”. Podobne pytanie zadano respondentom w 2010 r. oraz 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 do pewnego stopnia
porównanie rozkładu odpowiedzi na to pytanie.
Uzyskane obecnie wyniki pokazują, że mimo relatywnej stabilności naszej gospodarki coraz bardziej obawiamy
się negatywnego wpływu kryzysu w strefie euro na naszą kondycję finansową. Obecnie ponad 69% respondentów
obawia się ew. kryzysu. Obawy są więc większe niż w trakcie kryzysu lat 2008-2009. W połowie ubiegłego roku odsetek
obawiających się wynosił ok. 58%. Co jest również istotne ponad 34% respondentów bardzo obawia się kryzysu.
Jedynie nieznacznie powyżej 3% gospodarstw domowych nie obawia się wpływu zawirowań w strefie euro na własne
finanse, podczas gdy przed rokiem takich gospodarstw było ok. 8,5%, a w latach poprzednich nawet ponad 10%.
Obecnie zmniejszył się odsetek gospodarstw domowych nie mających lub nie potrafiących wyrazić sowich opinii
w tej kwestii, takich odpowiedzi było ponad 27%wobec ok. 33 w ub.r. Świadczy to również o dużej niepewności co do
rozwoju sytuacji w strefie euro i w związku z tym co do wpływu na nasze finanse. Tak istotny wzrost obaw zdeterminował
wyniki obecnego sondażu we wszystkich obszarach ocenianych przez respondentów. We wszystkich obszarach
zanotowano wzrost pesymizmu w ocenach.
Szczegółowe wyniki odnośnie Kondycji Gospodarstw Domowych w I kwartale 2012 r. zostaną opublikowane w Biuletynie nr 78 IRG SGH w drugiej połowie lutego br.

