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Wzorce formułowania ocen i prognoz przez polskie
gospodarstwa domowe - fakty i mity.
Streszczenie
Głównym celem referatu jest zbadanie wzorców formułowania ocen i prognoz
przez polskie gospodarstwa domowe na bazie wyników badania kondycji gospo
darstw domowych prowadzonego przez IRG SGH. Inspiracją do napisania tego
artykułu jest referat M. Bovi'ego zaprezentowany na warsztatach OECD nt. badań
koniunktury gospodarczej w 2006 roku (Bovi [2006]). Zaproponowany w tamtym
referacie schemat badawczy dla krajów strefy EURO (EA11) został zastosowany tutaj
dla Polski. Przedmiotem analizy są wyniki odpowiedzi respondentów na 4 pyta
nia z kwestionariusza: dotyczące własnej sytuacji finansowej (obecnej i przyszłej)
oraz sytuacji ogólnogospodarczej (obecnej i przyszłej). Okres analizy obejmuje lata
1996-2006. Na podstawie rozkładu odpowiedzi dla tych pytań oraz wybranych
cech gospodarstw domowych autorzy próbują odpowiedzieć m.in. na następujące
kwestie: Jaka jest skala niepewności w formułowaniu ocen na powyższe zagad
nienia? Czy polskie gospodarstwa domowe lepiej oceniają swoją własną sytuację
finansową niż ogólnogospodarczą? Czy trafniej potrafią ocenić sytuację obecną
czy przyszłą? Czy są pesymistyczni czy optymistyczni w formułowaniu swoich ocen
i prognoz? Uzyskane wzorce są dodatkowo konfrontowane z wynikami dla krajów
EURO. Uzyskanie wzorca formułowania odpowiedzi na analizowane pytania jest
istotne, gdyż dwa spośród nich wchodzą w skład wskaźnika kondycji gospodarstw
domowych (tzw. wskaźnika odczuć konsumenckich), który jest powszechnie wyko
rzystywany do oceny sytuacji gospodarczej danego kraju.

Wstęp
Inspiracją do napisania tego artykułu jest referat M. Bovi’ego zaprezento
wany na warsztatach OECD nt. badań koniunktury gospodarczej w 2006 roku
(Bovi [2006]). Zaproponowany w tamtym referacie schemat badawczy dla kra
jów strefy EURO (EA11) został zastosowany tutaj dla Polski, na bazie wyników
badania kondycji gospodarstw domowych IRG SGH.
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Obecnie trudno sobie wyobrazić analizę makroekonomiczną (a w szczegól
ności analizę dotyczącą sytuacji gospodarstw domowych), która nie odnosi
łaby się do tzw. wskaźników odczuć konsumentów1 (ang. consumer sentiment
index). Te wskaźniki są przedmiotem zainteresowania na całym świecie osób
i instytucji, zajmujących się dyskusją nad sytuacją makroekonomiczną gospo
darki. Co jest również istotne wskaźniki odczuć konsumenckich z uwagi swój
społeczny charakter, są przedmiotem zainteresowania różnych mediów i to nie
tylko tych, które specjalizują się w informacjach ekonomicznych.
Są one więc znane i monitorowane z dużym zainteresowaniem przez
dużą grupę osób. Nie mniej jednak nie wszyscy znają dokładną konstrukcję
tych wskaźników. W związku z tym często interpretują wartości wskaźników,
nie zastanawiając się co się kryje za ich konstrukcją. Nie jest to oczywiście
podejście wadliwe, gdyż wiele analiz empirycznych potwierdziło istotną kore
lację tych wskaźników z odpowiednimi agregatami ze statystyki oficjalnej
(zob. Carroll i in. [1994]; Białowolski i Dudek [2006]). Nawet graficzna analiza
przebiegu tych wskaźników pozwala określić kształtowanie się dynamiki kon
sumpcji, kredytów konsumenckich czy też oszczędności. Oprócz wskaźnika
syntetycznego w analizach najczęściej wykorzystuje się salda (tzw. statystyki
bilansowe) odnoszące się do poszczególnych pytań w ankiecie.12
Traktując wyniki pochodzące z badania konsumenckich w instrum en
talny sposób, czyli ograniczając ich wykorzystanie jedynie do sald i wskaź
ników klim atu możliwe jest, że gubimy znaczną część informacji, która
dostępna jest w tych badaniach. W ykorzystanie całej dostępnej informacji
zawartej w badaniach konsumenckich pozw ala na głębszą analizę zachowań
konsumentów.
W tym kontekście uwagę autorów zwrócił artykuł Bovi'ego (2006) analizu
jący niestandardowe miary zachowania gospodarstw domowych w formułowa
niu odpowiedzi, a mianowicie:
1 Wskaźniki te określane są również mianem kondycji, optymizmu, koniunktury, klimatu
konsumentów lub gospodarstw domowych. W krajach UE ich konstrukcja bazuje na zharmo
nizowanej metodologii. Obliczane są na podstawie 4 sald prognostycznych: oceny przyszłej sy
tuacji finansowej, oceny przyszłej ogólnej sytuacji ekonomicznej, oczekiwanej zmiany poziomu
bezrobocia ze znakiem ujemnym, oceny przyszłej skłonności do oszczędzania.
2 Salda są skonstruowane jako różnica odsetków odpowiedzi pozytywnych i negatywnych.
Obliczenia sald dokonuje się poprzez przyjęcie przy zliczaniu wyników odpowiednich wag dla
różnych wariantów odpowiedzi w poszczególnych pytaniach. Polega to na przyjęciu dla poszcze
gólnych pytań wagi 1,0 dla wariantu „bardzo pozytywnego”, wagi 0,5 dla „pozytywnego", 0,5 dla
„negatywnego", 1,0 dla wariantu „bardzo negatywnego”. Dla wariantu „bez zmian” przyjmuje
się wagę 0,0, ponadto nie uwzględnia się respondentów, którzy nie potrafili udzielić odpowiedzi
(wariant „nie wiem").
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- odsetek gospodarstw domowych udzielających odpowiedzi „nie wiem” i „bez
zmian",
- różnicę w ocenach własnej sytuacji finansowej versus sytuacji ogólnogospo
darczej,
- różnicę w ocenach sytuacji bieżącej i prognozy.
Przedmiotem analizy są wyniki odpowiedzi respondentów na 4 pytania
z kwestionariusza: dotyczące własnej sytuacji finansowej (obecnej i przyszłej)
oraz sytuacji ogólnogospodarczej (obecnej i przyszłej). Dla okresu 1996-2006
obliczono średnie rozkłady odpowiedzi na te pytania według różnych cech
demograficznych. Autorzy podejmą też próbę określenia wzorca formułowania
ocen i prognoz przez polskie gospodarstwa domowe. Uzyskane wzorce będą
dodatkowo konfrontowane z wynikami dla krajów strefy EURO. W ram ach
analizy autorzy chcą odpowiedzieć na pytania:
- Jaka jest skala niepewności (wariant „nie wiem”) w formułowaniu ocen
w zakresie własnej sytuacji i sytuacji ogólnogospodarczej?
- Czy skala niepewności jest większa dla prognozy czy dla diagnozy?
- Czy polskie gospodarstwa domowe lepiej / gorzej oceniają swoją własną sytu
ację finansową niż ogólnogospodarczą?
- Czy można jednoznacznie określić, czy polskie gospodarstwa domowe
są pesymistyczne / optymistyczne w formułowaniu prognoz w stosunku
do oceny sytuacji bieżącej?
Na podobne pytania próbował udzielić odpowiedzi Bovi w swoim referacie,
badał on poszczególne kraje strefy Euro (EA11). Odpowiedzi na wyspecyfiko
wane powyżej pytania pozwoliły zweryfikować pozytywnie dla krajów strefy
Euro mantrę:
„Jak zwykle w kraju dzieje się gorzej niż oczekiwałem, szczególnie w odniesieniu
do innych. Nie mniej jednak spodziewam się, że się poprawi, szczególnie w odnie
sieniu do mnie.”
Powstaje pytanie czy ta m antra jest prawdziwa również w przypadku
polskich konsumentów? Na tak postawione pytanie chcieliby odpowiedzieć
autorzy tego tekstu bazując na wynikach badania kondycji gospodarstw domo
wych prowadzonego w Instytucie Rozwoju Gospodarczego SGH w ostatnim
dziesięcioleciu.
Badania konsumenckie znajdują się na pograniczu ekonomii i psychologii.
Najlepiej świadczy o tym mnogość instytutów parających się tego typu bada
niami. Na jednym biegunie znajdują się IRG SGH oraz GUS, które prowadząc
tego typu badania zwracają głównie uwagę na aspekt gospodarczy, na drugim
zaś znajdują się instytuty socjologiczne, które skupiają się na aspektach psycho
logicznych wynikających z takich badań. Jakkolwiek autorzy nie chcą odbiegać
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od głównego celu, za jaki uznają prognozowanie gospodarki, to zwrócenie
uwagi na pewne, dotąd nieeksplorowane elementy badania, może wpłynąć
na poszerzenie wiedzy o zachowaniach polskich konsumentów.
Autorzy zamierzają najwpierw przedstawić charakterystykę badania kon
dycji gospodarstw domowych i metodę badawczą. Następnie przeprowadzona
zostanie analiza i interpretacja wyników dla polskich gospodarstw domowych
mająca na celu sprawdzenie występowania w polskim społeczeństwie mantry,
przedstawionej powyżej. W ostatnim rozdziale podsumowane zostaną uzy
skane wyniki i przeprowadzona zostanie dyskusja nad sensownością takiego
badania dla polskich gospodarstw domowych.

2. Charakterystyka danych i metody badawczej
Analiza zostanie przeprowadzona na podstawie wyników badania kondycji
gospodarstw domowych IRG SGH z ostatnich 11-tu lat (okres 1996-2006).
Przedmiotem analizy będą 4 pytania z ankiety:
1. Q1 - Jak oceniacie Państwo obecną sytuację finansową swego gospodarstwa
domowego w porównaniu z sytuacją sprzed 12 miesięcy: 1. poprawiła się
bardzo (PP); 2. poprawiła się trochę (P); 3. bez zmian (E); 4. pogorszyła się
trochę (N); 5. pogorszyła się bardzo (NN); 6. nie wiem (DN).
2. Q2 - Jak - przypuszczalnie - zmieni się sytuacja finansowa Państwa gospo
darstwa domowego w następnych 12 miesiącach: 1. poprawi się bardzo
(PP); 2. poprawi się trochę (P); 3. bez zmian (E); 4. pogorszy się trochę (N);
5. pogorszy się bardzo (NN); 6. nie wiem (DN).
3. Q3 - Jak zmieniła się, Państwa zdaniem, ogólna sytuacja ekonomiczna Polski
w ostatnich 12 miesiącach: 1. poprawiła się bardzo (PP); 2. poprawiła się
trochę (P); 3. bez zmian (E); 4. pogorszyła się trochę (N); 5. pogorszyła się
bardzo (NN); 6. nie wiem (DN).
4. Q4 - Jak, Państwa zdaniem, zmieni się ogólna sytuacja ekonomiczna Polski
w następnych 12 miesiącach: 1. poprawi się bardzo (PP); 2. poprawi się tro
chę (P); 3. bez zmian (E); 4. pogorszy się trochę (N); 5. pogorszy się bardzo
(NN); 6. nie wiem (DN).
Dla analizowanych pytań zostaną policzone średnie rozkłady odpowiedzi
dla całego okresu badania (1996-2006), co pozwoli na identyfikację długookre
sowych wzorców formułowania ocen i prognoz przez polskie gospodarstwa
domowe. Dodatkowo w celu weryfikacji stabilności tych rozkładów wydzielono
dwa podokresy: 1996-1999 i 2000-2006. Ponadto obliczeń dokonano w podziale
na trzy cechy respondentów:
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- miejsce zamieszkania (miasto/wieś),
- wysokość dochodów na osobę (wysokie dochody / niskie dochody3),
- poziom wykształcenia (podstawowe i zawodowe / średnie i wyższe).
Szczegółowe rozkłady odpowiedzi dla polskich gospodarstw domowych
na badane pytania przedstawiono w załączniku nr 1. Na podstawie tak obliczo
nych średnich rozkładów odpowiedzi możliwe było dokonanie analizy odset
ków „nie wiem” i „bez zmian" (podrozdział 2.1).
W następnym kroku na podstawie średnich rozkładów odpowiedzi dla
analizowanych 4 pytań obliczono zaproponowane przez Bovi'ego miary synte
tyczne mające na celu porównanie ocen własnej sytuacji finansowej względem
sytuacji ogólnogospodarczej praż porównanie ocen diagnostycznych z progno
stycznymi.
Miary obliczono przez agregację analizowanych pytań dla poszczególnych
wariantów odpowiedzi z wyjątkiem wariantu „bez zmian” (PP, P, N, NN). Pierwszą
z miar obliczono jako: (Q1 + Q2)-(Q3+Q4), a drugą jako: (Q1+Q3)-(Q2+Q4). Analizę
tych miar przedstawiono w podrozdziale 2.2. Wskaźniki struktury dla wariantów
PP, P, N i NN obliczono po wyeliminowaniu odpowiedzi „nie wiem”, brano więc
jedynie pod uwagę respondentów, którzy potrafili określić tendencje ocenianych
zjawisk.

3. Analiza i interpretacja wyników
W tym rozdziale autorzy zostaną przeprowadzone dwie podstawowych
analiz. Pierwsza dotyczyć będzie częstotliwości udzielania odpowiedzi „nie
wiem” oraz „bez zmian". W ariant odpowiedzi „nie wiem” jest punktem
odniesienia do oceny jak duże rozeznanie posiadają gospodarstw a domowe
w sytuacji gospodarczej kraju, ale również we własnej. Analiza w ariantu „nie
wiem” jest też dobrą m iarą niepewności w formułowaniu ocen. W ariant „bez
zmian” po części powinien również zawierać tych respondentów, którzy nie
są w pełni zdecydowani (i/lub świadomi) w swoich ocenach i dla bezpieczeń
stwa wybierają w ariant neutralny. Drugim etapem analizy będzie weryfikacja
odpowiedzi w zakresie sytuacja osobista / ogólnogospodarcza oraz diagnoza
/ prognoza.

3
Podział grup dochodowych dokonany został w ten sposób ze względu na zmianę me
todologii w roku 2005. Przed tą datą w badaniu respondenci mieli do wyboru 7 arbitralnie
ustalonych przedziałów. Od 2005 r. podział na przedziały jest wynikiem symulacji i podzielenia
respondentów na grupy kwintylowe.
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3.1. Analiza odpowiedzi „nie wiem” oraz „bez zmian”
W tablicy 1 przedstawiono kształtowanie się odsetka odpowiedzi „nie
wiem” dla analizowanych 4 pytań z ankiety. Uzyskane wyniki dla całego
okresu badania i przyjętych grupow ań w 100% potwierdziły przyjętą tezę
badawczą, że gospodarstw a domowe są bardziej niepewne swoich ocen (lub
nie potrafią ich jednoznacznie sformułować) w zakresie ogólnej sytuacji
gospodarczej niż własnej sytuacji finansowej, jak i w przypadku prognoz
w porów naniu z ocenami bieżącymi. Identyczne wnioski uzyskano dla k ra
jów UE, przy czym w przypadku polskiego społeczeństwa ta niepewność jest
zdecydowania większa niż średnia w UE, szczególnie w zakresie oczekiwań
na przyszłość.
W przypadku polskich gospodarstw domowych jedynie 0,3% nie potrafiło
ocenić tendencji w zakresie własnej, bieżącej sytuacji finansowej. Odsetek
ten nie jest istotnie zróżnicowany w zależności od okresu badania i w ybra
nych cech gospodarstw domowych (waha się od 0,2% do 0,4%). Jest to mniej
niż średnio w strefie EURO, gdzie wyniósł on ok. 1% (maksymalnie nawet
ok. 3%).
W przypadku oczekiwanej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego
niepewność była znacznie większa niż oceny sytuacji bieżącej i wynosiła już
ok. 11,6%. Niepewność w oczekiwaniach swojej sytuacji finansowej jest również
znacznie większa niż średnio w EA11 (gdzie wynosi ona ok. 5,1%), przy czym
zbliżona jest do Hiszpanii i Portugali, gdzie ten odsetek waha się od 10-11%.
Stosunkowo duża niepewność polskiego społeczeństwa przy formułowaniu
prognoz własnej sytuacji finansowej wynika z pewnością z większej zmienności
produktu krajowego brutto, a co za tym idzie dochodów ludności i zatrudnie
nia, co jest naturalną cechą gospodarek transformujących się i „goniących”
te bardziej rozwinięte. W zakresie tego pytania można zaobserwować pewne
zróżnicowanie w zależności od cech gospodarstwa domowego. Większą nie
pewność w oczekiwaniach przejawiają gospodarstwa domowe umiejscowione
na obszarach wiejskich (ok. 15%) i te o niskich dochodach na głowę (ok. 14%)
oraz respondenci o niższym poziomie wykształcenia (ok. 14%). Odsetek odpo
wiedzi „nie wiem” w zakresie tego pytania nie uległ istotnej zmianie w czasie
i był zbliżony w analizowanych dwóch podokresach.
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Tabela 1. Porównanie niepewności (odsetka odpowiedzi „nie wiem”) ocen wtasnej sytuacji
finansowej (diagnoza i prognoza) oraz sytuacji ogólnogospodarczej (diagnoza
i prognoza)
Oceny własnej sytuacji
W yszczególnienie

Oceny sytuacji
ogólnogospodarczej

Q1 (diagnoza) Q2 (prognoza) Q3 (diagnoza) Q4 (prognoza)
Ogółem

0,3%

11,6%

5,0%

14,6%

1996-1999

0,4%

11,5%

5,4%

14,4%

2000-2006

0,2%

11,9%

4,2%

15,0%

Miasto

0,3%

10,5%

4,5%

13,2%

Wieś

0,4%

15,1%

6,3%

18,8%

Wysokie dochody

0,2%

8,4%

3,2%

11,4%

Niskie dochody

0,4%

14,0%

6,2%

16,8%

Wykształcenie podstawowe i zawodowe

0,4%

14,0%

6,5%

19,8%

Wykształcenie wyższe i średnie

0,3%

11,1%

4,5%

13,2%

Ql, Q2 - stan i prognoza własnej sytuacji finansowej, Q3, Q4 - stan i prognoza sytuacji ogólnogospo
darczej kraju.

Jak już zostało w zm iankow ane powyżej Polacy częściej w ybierają
w ariant „nie w iem ” w przypadku oceny własnej, bieżącej sytuacji finanso
wej (ok. 5%) niż odnośnie do bieżącej sytuacji ekonomicznej kraju (0,3%).
Niepewność w zakresie oceny bieżącej sytuacji gospodarczej jest nieznacz
nie większa niż dla EA11 (ok. 4%). Uległa ona zm niejszeniu w drugiej poło
wie analizow anego okresu (lata 2000-2006) do 4,2% (wobec 5,4% w okresie
1996-1999). Podobnie jak w ocenie własnej sytuacji finansowej także i tutaj
była ona większa na obszarach wiejskich, w gospodarstw ach domowych
o niskich dochodach i u respondentów o niższym poziomie w ykształcenia
(wynosiła ponad 6%).
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Tabela 2. Porównanie odsetka „bez zmian” w ocenach własnej sytuacji finansowej
(diagnoza i prognoza) oraz sytuacji ogólnogospodarczej (diagnoza i prognoza)
Oceny własnej sytuacji
Wyszczególnienie

Oceny sytuacji
ogólnogospodarczej

Q1 (diagnoza) Q2 (prognoza) Q3 (diagnoza) Q4 (prognoza)
Ogółem

27,5%

28,7%

24,1%

23,7%

1996-1999

26,2%

28,1%

25,6%

24,5%

2000-2006

29,7%

29,6%

21,6%

22,4%

Miasto

27,3%

29,0%

23,9%

24,0%

Wieś

28,4%

27,9%

24,7%

23,0%

Wysokie dochody

30,9%

30,5%

22,1%

23,5%

Niskie dochody

25,1%

27,4%

25,8%

24,0%

Wykształcenie podstawowe i zawodowe

27,6%

27,9%

23,9%

22,1%

Wykształcenie wyższe i średnie

27,5%

28,9%

24,2%

24,1%

Ql, Q2 - stan i prognoza własnej sytuacji finansowej, Q3, Q4 - stan i prognoza sytuacji ogólnogospo
darczej kraju.

Największą niepewność gospodarstw domowych zanotowano dla oczekiwa
nej sytuacji gospodarczej. Prawie 15% społeczeństwa nie potrafi określić jak
będzie się kształtować sytuacja gospodarcza kraju w przyszłości. W krajach EA11
ten odsetek wynosi ok. 9,6%, przy czym w Hiszpanii i Portugalii jest zbliżony
do wyników dla Polski. Wyraźne jest zróżnicowanie w zależności od poziomu
wykształcenia, blisko 20% respondentów z wykształceniem podstawowym lub
zawodowym nie potrafi ocenić przyszłej sytuacji gospodarczej (wobec 13,2%
z wykształceniem wyższym i średnim). Na obszarach wiejskich niepewność
wynosi prawie 19%, a wśród najuboższych gospodarstw prawie 17%.
W tabeli 2 przedstawiono kształtowanie się odsetka odpowiedzi „bez zmian"
dla analizowanych 4 pytań z ankiety, który po części powinien również zawierać
tych respondentów, którzy nie są w pełni zdecydowani (i/lub świadomi) w swo
ich ocenach i dla bezpieczeństwa wybierają w ariant neutralny. W przypadku
polskich gospodarstw domowych ten w ariant odpowiedzi jest stosunkowo

Wzorce formułowania ocen i prognoz przez polskie gospodarstwa domowe - fakty i mity.

51

często wybierany w analizowanych pytaniach, wybiera go ok. 24-29% respon
dentów. Udział ten jest znacznie niższy niż w krajach strefy EURO, szczególnie
w zakresie pytania o w łasną sytuację finansową (stan i prognoza), gdzie waha
się on w przedziale 45-65%. W pytaniu o sytuację ogólnogospodarczą (stan
i prognoza) udział w ariantu „bez zmian" w EA11 wynosi ok. 25-35%, a więc
jest nieznacznie wyższy niż dla polskich respondentów. Tak ogromna różnica
rozkładu odpowiedzi na pytanie odnośnie do obecnej i przyszłej sytuacji finan
sowej wynika z jednej strony z faktu, że gospodarki EA11 są bardziej stabilne
i tam zmiany dochodów ludności nie są tak dynamiczne jak Polsce. Z drugiej
strony wynika to chyba z pewnego nadmiernego pesymizmu i sceptycyzmu
Polaków i całej Europy środkowo-wschodniej w porównaniu do przeciętnej
Europejskiej, o czym informuje wiele badań socjologicznych o zadowoleniu
i satysfakcji społeczeństw (por. CEORG [2002]) oraz np. dane Eurostat ze zhar
monizowanego badania konsumenckiego.
Mimo dużo większego wzrostu gospodarczego w naszym kraju w porów
naniu do EA11 w analizowanym okresie (1996-2006)4, a więc co za tym idzie
znacznie większego przyrostu dochodów ludności najczęściej wybieranym
wariantem przez polskiego respondenta jest w ariant negatywny (pogorszy się
trochę). Szczegółowe rozkłady odpowiedzi dla polskich gospodarstw domo
wych na badane pytania przedstawiono w załączniku nr 1. Generalnie przewa
żają odpowiedzi negatywne, co powoduje że salda dla analizowanych 4 pytań
są negatywne od wielu lat, mimo poprawy sytuacji naszego społeczeństwa mie
rzonej obiektywnymi wskaźnikami ilościowymi. Można też pokusić się o kon
kluzję, że przeciętny Polak w przypadku niezdecydowania i/lub nieznajomości
zjawiska raczej wybierze wariant negatywny, w przeciwieństwie do przecięt
nego Europejczyka, który wybierze w ariant neutralny. Można to podsumować
zdaniem: „Jeżeli nie wiem jaka jest lub będzie moja sytuacja finansowa lub
ogólnogospodarcza kraju to oznacza, że pewnie się lekko pogorszy".
Pewnym podobieństwem do wzorca odpowiedzi dla EA11 jest fakt, że odpo
wiedzi „bez zm ian” przeważają w ocenach własnej sytuacji finansowej wzglę
dem sytuacji ogólnogospodarczej.
Analiza odpowiedzi „bez zm ian” według cech gospodarstw domowych nie
ukazuje istotnego zróżnicowania. Różnice w ahają się w większości przypad
ków od 1 pp. do 3 pp., co przy wysokim poziomie tego odsetka nie wydaje się
być istotne. Ponadto trudno jest dostrzec tutaj jakiś stały wzorzec tych różnic
jak to miało miejsce dla analizy odsetka „nie wiem".
4
W tym okresie realny PKB zwiększył się w Polsce o blisko 60%, wobec ok. 25% w strefie
Euro (EA11).
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Przedstawione powyżej rozważania z jednej strony opisują pewien wzorzec
formułowania ocen i prognoz przez polskie gospodarstwa domowe w kontek
ście ich niepewności i uśrednionego rozkładu. Z drugiej strony są niezmiernie
istotne dla prawidłowej interpretacji wyników badań kondycji gospodarstw
domowych. Musimy bowiem pamiętać, że w arianty „nie wiem” i „bez zmian"
są odrzucane przy agregacji wyników jednostkowych, tzn. nie są uwzględniane
przy obliczaniu sald dla poszczególnych pytań. A dwa spośród analizowanych
pytań wchodzą w skład wskaźnika kondycji gospodarstw domowych, który jest
podstawą wielu analiz makroekonomicznych.
Należy więc pamiętać, że wykorzystanie zagregowanych wyników badań
konsumenckich w postaci sald i wskaźników klimatu powinno być uzupeł
nione o analizę skali niepewności / niezdecydowania / niewiedzy przy formu
łowaniu ocen (wariant „nie wiem”) oraz o analizę kształtow ania w ariantów
neutralnych.

3.2. Syntetyczne porównanie ocen własnej sytuacji finansowej względem
sytuacji ogólnogospodarczej oraz diagnozy względem prognozy
W niniejszym podpunkcie przeprowadzona zostanie analiza mająca na celu
syntetyczne porównanie ocen własnej sytuacji finansowej względem ocen
odnośnie do sytuacji ogólnogospodarczej oraz porównanie wariantów odpo
wiedzi dla pytań diagnostycznych z pytaniami prognostycznymi.
W tabeli 3 zawarto miary syntetyczne mające na celu porównanie ocen
sytuacji osobistej i ogólnogospodarczej. Wartości pozytywne w kolumnach
(PP, P) i negatywne w kolumnach (NN, N) będą sygnałem, że gospodarstwa
domowe bardziej optymistycznie oceniają swoją w łasną sytuację ekonomiczną
niż sytuacje ogólnogospodarczą. Taki rozkład odpowiedzi uzyskano w badaniu
Bovi'ego dla krajów Euro.
Jednak w przypadku polskich gospodarstw domowych wzorzec for
mułowania ocen jest odwrotny, przeciętny Polak jest lustrzanym odbiciem
przeciętnego Europejczyka. Polskie gospodarstwa domowe są zdecydowanie
bardziej pesymistyczne w ocenach swojej własnej sytuacji niż sytuacji ogólno
gospodarczej. Czyli tutaj potwierdził się mit „polaka malkontenta”, który stale
narzeka na swoją sytuację mimo, że wierzy, iż sytuacja gospodarcza kraju
jest lepsza i ulega poprawie. Potwierdzeniem tego jest także przeprowadzone
w 2004 r. badanie w IRG SGH, które wskazało, że Polacy negatywnie oceniają
transformację, pomimo znaczącego poprawienia się ich sytuacji materialnej
w ostatnim dwudziestoleciu. Ponad 60% badanych wskazało, że ich sytuacja
pogorszyła się bardzo lub pogorszyła się trochę.
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Tabela 3. Porównanie oceny własnej sytuacji finansowej (diagnoza i prognoza) względem
sytuacji ogólnogospodarczej (diagnoza i prognoza) - (Q1+Q2 - Q3 - Q4)
Wyszczególnienie

PP

P

N

NN

Ogółem

-0,01%

-13,7%

4,5%

2,2%

1996-1999

-0,02%

-16,6%

5,5%

8,6%

2000-2006

-0,01%

-8,7%

2,7%

-8,4%

0,2%

-13,7%

4,7%

1,7%

-0,3%

-13,7%

4,7%

3,1%

0,1%

-10,6%

3,9%

-8,4%

Niskie dochody

-0,1%

-16,4%

5,2%

10,6%

Wykształcenie podstawowe i zawodowe

-0,6%

-11,5%

2,3%

2,8%

0,2%

-14,1%

5,1%

1,9%

Miasto
Wieś

Wysokie dochody

Wykształcenie wyższe i średnie

Ql, Q2 - stan i prognoza własnej sytuacji finansowej, Q3, Q4 - stan i prognoza sytuacji ogólnogo
spodarczej, PP - wariant „bardzo pozytywny”, P - wariant „pozytywny”, N - wariant „negatywny”,
NN - wariant „bardzo negatywny”.

Negatywne postrzeganie własnej sytuacji ekonomicznej związane jest rów
nież z tym, że gospodarstwa domowe nie wierzą, że wzrost gospodarczy szybko
przełoży się na ich w łasną sytuację finansową. Saldo ocen własnej sytuacji
finansowej zwykle reaguje z dużym opóźnieniem względem ocen sytuacji ogól
nogospodarczej, ale i tak te oceny są bardziej pesymistyczne. Można też stwier
dzić, że pytania o w łasną sytuację finansową są bardziej subiektywne i tutaj
Polacy „lokują” swoją skłonność do narzekania. Podczas gdy pytanie o ogólną
sytuacje gospodarcza kraju jest ze swojej natury bardziej obiektywne i opiera
się na opiniach i informacjach przedstawianych w mediach.
O pesymizmie Polskiego społeczeństwa w zakresie własnej sytuacji finanso
wej świadczy też porównanie rozkładu odpowiedzi z krajami EA11. Tam prze
ciętny udział odpowiedzi bardzo negatywnych (NN) i negatywnych (N) wynosi
odpowiednio ok. 5-15% i 15-25%, a w Polsce 20% i 30%. Co jest w sprzeczności
z „twardymi” danymi o sytuacji materialnej, która uległa znacznie większej
poprawie niż w strefie Euro.
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Analiza według podokresów badania ukazuje, że nasz pesymizm odnośnie
do własnej sytuacji finansowej ulega zmniejszeniu. W przypadku skrajnie nega
tywnego wariantu (NN) staliśmy się nawet optymistami w relacji do sytuacji
ogólno gospodarczej. Podobne wnioski można wysnuć w przypadku analizy
ze względu na poziom dochodów - bardziej zamożni Polacy są zdecydowanie
mniej pesymistyczni względem własnej sytuacji niż względem ogólnej. Możliwe,
że w miarę podnoszenia się zamożności polskiego społeczeństwa zacznie rów
nież występować podobny wzorzec w Polsce jak w Unii Europejskiej, czyli
lepsza ocena sytuacji własnej niż ogólnogospodarczej.
W tabeli 4 zawarto miary syntetyczne mające na celu porównanie bieżących
ocen z prognozami. Wartości negatywne w kolumnach (PP, P) i pozytywne
w kolumnach (NN, N) będą sygnałem, że gospodarstwa domowe bardziej
sceptycznie oceniają bieżącą sytuację ekonomiczna (własną i ogólnogospodar
czą), a bardziej optymistycznie patrzą w przyszłość. W przypadku polskiego
społeczeństwa uzyskano właśnie taki wzorzec formułowania ocen i prognoz.
Podobne rezultaty uzyskał Bovi dla krajów EA11.
Tabela 4. Porównanie ocen diagnostycznych z prognostycznymi
- (Q1 + Q3 - Q2 - Q4).
Wyszczególnienie

PP

P

N

NN

Ogółem

0,02%

-3,7%

4,3%

6,6%

1996-1999

0,1%

-1,7%

4,0%

4,6%

2000-2006

-0,1%

-6,8%

4,8%

9,7%

0,1%

-2,8%

4,6%

5,7%

-0,3%

-6,2%

4,1%

8,8%

0,5%

-0,6%

2,7%

3,5%

Niskie dochody

-0,3%

-5,9%

5,8%

8,4%

Wykształcenie podstawowe i zawodowe

-0,4%

-7,5%

5,8%

8,8%

0,1%

-2,6%

4,0%

5,9%

Miasto
Wieś

Wysokie dochody

Wykształcenie wyższe i średnie

Ql, Q2 - stan i prognoza własnej sytuacji finansowej, Q3, Q4 - stan i prognoza sytuacji ogólnogo
spodarczej, PP - wariant „bardzo pozytywny”, P - wariant „pozytywny", N - wariant „negatywny”,
NN - wariant „bardzo negatywny".
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Czyli prawdziwy jest mit, że lubimy narzekać i użalać się nad bieżącą sytua
cją ekonomiczną, ale mamy większe nadzieje co do przyszłości. W tym zakresie
jesteśmy również podobni do przeciętnego Europejczyka. Dane zawarte w tablicy
ukazują ponadto, że ten wzorzec formułowania ocen uległ wzmocnieniu w drugiej
połowie analizowanego okresu (2000-2006). Optymizm w prognozach jest rów
nież bardziej widoczny na obszarach wiejskich, wśród respondentów o niskich
dochodach i z niższym poziomem wykształcenia. W tych grupach gospodarstw
domowych łatwo jest rozbudzić nadzieje na przyszłość, które niestety są później
negatywnie weryfikowane. Osoby z miast, z wysokimi dochodami i wyższym
poziomem wykształcenia są bardziej pragmatyczne w tym zakresie.

4. Podsumowanie
Zamierzeniem autorów było potwierdzenie zawartej we wstępie mantry, która
charakteryzuje w dużym stopniu kraje strefy EURO oraz udzielenie odpowiedzi
na pytania szczegółowe (postawione we wstępie) a charakteryzujące wzorzec for
mułowania ocen i prognoz przez polskie gospodarstwa domowe. Uzyskane wyniki
pozwalają udzielić w miarę jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytania
szczegółowe, m.in. można stwierdzić, że polskie gospodarstwa domowe:
1. są mniej świadome (bardziej niepewne) w ocenie i prognozach ogólnej sytu
acji gospodarczej niż w ocenie własnej sytuacji,
2. są mniej świadome przy formułowaniu prognoz na przyszłość niż w ocenie
sytuacji bieżącej,
3. są zdecydowanie bardziej pesymistyczne w ocenie własnej sytuacji niż sytu
acji ogólnogospodarczej,
4. są zdecydowanie bardziej optymistyczne przy formułowaniu prognoz na przy
szłość niż w ocenie sytuacji bieżącej.
Wzorzec formułowania ocen i prognoz przez polskie gospodarstwa jest
więc nieco inny niż dla krajów strefy EURO. Wyeksponowana m antra została
potwierdzona w części. Jedynym aspektem, dla którego wyniki odbiegają
od tych uzyskanych przez Bovi’ego dla EA11, jest relacja pomiędzy oceną
własnej sytuacji względem ogólnej sytuacji gospodarczej. Głęboko zakorze
niony w polskim społeczeństwie pesymizm prowadzi do formułowania przez
polskie gospodarstwa domowe bardzo negatywnych ocen i prognoz w zakresie
własnej sytuacji. Różnorodne badania potwierdzają niechęć do wskazywania
na poprawę sytuacji materialnej gospodarstwa domowego w naszym kraju,
pomimo że obiektywne wskaźniki pokazują wzrost zamożności polskiego
społeczeństwa. Nie jest również prawdą, że rośnie rozwarstwienie dochodowe
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w społeczeństwie, które to mogło by być uzasadnieniem dla tak negatywnie
formułowanych ocen i prognoz w ocenie własnej sytuacji finansowej. Pozostałe
elementy m antry zostały potwierdzone.
Chęć zidentyfikowania wzorców zachowań dla polskiego społeczeństwa
skłania autorów do stworzenia własnej mantry, charakterystycznej dla gospo
darki polskiej:
„Jak zwykle w kraju dzieje się gorzej niż oczekiwałem, szczególnie w odniesieniu
do MNIE. Nie mniej jednak spodziewam się, że się poprawi, ale niestety w więk
szym stopniu w odniesieniu do INNYCH.”
Z uzyskanych wyników płynną jeszcze dodatkowe wnioski w kontekście
interpretacji i użyteczności wskaźników odczuć konsumenckich, czy też sald
dla poszczególnych pytań. Badacze, którzy wykorzystują te w skaźniki muszą
mieć na uwadze, że ich konstrukcja nie uw zględnia niepewności w formu
łowaniu diagnoz i prognoz (a może on sięgać nawet 20%), nie uwzględnia
odsetka „bez zmian" (który może być buforem dla niezdecydowanych respon
dentów) i stosuje symetryczny system w ażenia, który „nie radzi sobie” z nad
m iernym pesymizmem lub optymizmem respondentów. W tym kontekście
wydaje się, że potencjał rozwojowy dla metod i narzędzi wykorzystujących
wyniki badań konsumenckich w analizach makroekonomicznych jest nadal
ogromny i powinien również objąć ponownie podstawowe zasady agrega
cji wyników tych badań, które mogłyby sobie poradzić z przedstawionymi
tu m ankam entam i.
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Załącznik 1 - Rozkład odpowiedzi
Q1 - Jak oceniacie Państwo obecną sytuację finansową swego gospodarstwa
domowego w porównaniu z sytuacją sprzed 12 miesięcy: 1. poprawiła się
bardzo; 2. poprawiła się trochę; 3. bez zmian; 4. pogorszyła się trochę;
5. pogorszyła się bardzo; 6. nie wiem.
Q2 - Jak - przypuszczalnie - zmieni się sytuacja finansowa Państwa gospo
darstwa domowego w następnych 12 miesiącach: 1. poprawi się bardzo;
2. poprawi się trochę; 3. bez zmian; 4. pogorszy się trochę; 5. pogorszy się
bardzo; 6. nie wiem.
Q3 - Jak zmieniła się, Państwa zdaniem, ogólna sytuacja ekonomiczna Polski
w ostatnich 12 miesiącach: 1. poprawiła się bardzo; 2. poprawiła się trochę;
3. bez zmian 4. pogorszyła się trochę; 5. pogorszyła się bardzo; 6. nie wiem.
Q4 - Jak, Państwa zdaniem, zmieni się ogólna sytuacja ekonomiczna Polski
w następnych 12 miesiącach: 1. poprawi się bardzo; 2. poprawi się trochę;
3. bez zmian; 4. pogorszy się trochę; 5. pogorszy się bardzo; 6. nie wiem.
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Tablica Z1.1. Rozkład odpowiedzi dla oceny własnej sytuacji finansowej - Q1 (diagnoza)
40,0% -i

01996-2000
■ 2001-2006
— ogółem

m miasto

wieś
— ogółem

O wysoki
B niski
— ogółem

!j3 podstawowe
EU wyższe i średnie
— ogółem
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Tablica Z1.2. Rozkład odpowiedzi dla oceny własnej sytuacji finansowej - Q2 (prognoza)
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Tablica Z1.3. Rozkład odpowiedzi dla oceny sytuacji ogólnogospodarczej - Q3 (diagnoza)
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Tablica Z1.4. Rozkład odpowiedzi dla oceny sytuacji ogólnogospodarczej - Q4 (diagnoza)
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