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Kryzysy a kondycja gospodarstwa domowego? 
 

• 84% gospodarstw domowych obawia się, że druga fala pandemii pogorszy ich sytuację finansową 

• Odsetek respondentów deklarujących obawy jest o ok. 15 pp. większy niż w czasie kryzysu strefie euro w 2012 r. 

i o 17 pp. większy niż w czasie globalnego kryzysu finansowego w 2008-2009 r. 

• Obecnie jedynie 11% respondentów nie obawia się wpływu drugiej fali COVID-19 na swoje finanse 

• Największy odsetek obaw jest widoczny wśród respondentów z wyższym wykształceniem, mieszkających 

w średnim lub dużym mieście. Częściej obawy zgłaszają kobiety. 

• Spośród grup wiekowych dominują osoby w wieku przedemerytalnym. 

• Z perspektywy regionalnej, największe obawy zgłaszają mieszkańcy świętokrzyskiego (94%) i lubuskiego (92%). 
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Na przełomie października i listopada 2020 r. zadaliśmy respondentom pytanie specjalne:  
„Czy obawiacie się Państwo wpływu drugiej fali pandemii koronawirusa na Waszą kondycję finansową”. 
Podobne pytanie zadawano kilkukrotnie respondentom od globalnego kryzysu finansowego w 2008 r. w celu 
oceny opinii respondentów co do wpływu sytuacji kryzysowej na ich finanse. W latach 2009-2015 kilka razy 
analizowano obawy odnośnie do kryzysu strefy euro, w 2014 r. pytanie dotyczyło wojny na Ukrainie, a w 2018 
r. BREXITu (treść pytań w tablicy poniżej). Warianty odpowiedzi są identyczne, a jedynie w treści pytania 
zmieniano konkretną sytuację nadzwyczajną o charakterze kryzysowym. 

 
 W obecnym badaniu aż 84% respondentów stwierdziło, że druga fala pandemii pogorszy ich sytuację 
finansową. Z tego 30% stwierdziło, że „bardzo się obawiają, gdyż może to poważnie pogorszyć naszą sytuację 
finansową”, a 54%, że „trochę się obawiają”. 

 
 Łączne obawy są dużo większe niż w poprzednich epizodach kryzysowych. W czasie globalnego kryzysu 
finansowego obawy deklarowało ok. 67% respondentów (2009-01). W czasie kulminacji kryzysu 
zadłużeniowego strefy euro, kiedy poważnie rozważono, że Grecja może opuścić strefę euro, obawy skoczyły 
do ponad 69%. Obecnie liczba respondentów obawiających się o swoje finanse jest większa o prawie ¼ niż w 
kryzysie strefy euro. 

 
 Obecnie jedynie 11% respondentów stwierdziło: „nie obawiamy się, gdyż nie będzie to miało żadnych 
lub znikome konsekwencje dla naszych finansów”.  5% nie potrafiło wyrazić opinii wybierając wariant: „nie mam 
zdania, gdyż nie jesteśmy w stanie określić skutków tych zawirowań dla naszych finansów”. Obecne opinie są 
zdecydowane, w poprzednich sytuacjach wariant „nie mam zdania” wahał się od 23% do 58%. 

 
Największy odsetek obaw jest widoczny wśród respondentów z wyższym wykształceniem (88%), 

mieszkających w średnim lub dużym mieście (84,3%). Częściej obawy zgłaszają kobiety (86%). 
 
Spośród grup wiekowych dominują osoby w wieku przedemerytalnym. Obawy spadają po osiągnięciu 

wieku emerytalnego i są niższe od średniej w gospodarstwach domowych, które utrzymują się z emerytury, 
będącej jednak stabilniejszym dochodem niż dochody z pracy. 
 

Z perspektywy regionalnej, największe obawy zgłaszają mieszkańcy świętokrzyskiego (94%) 
i lubuskiego (92%). 
 
 
 
 

Treść pytania w poszczególnych okresach: 
 

200810 
Czy obawiacie się Państwo wpływu zawirowań na światowych rynkach finansowych 
(szczególnie w USA) na Waszą kondycję finansową: 

200901 
Czy obawiacie się Państwo wpływu zawirowań na światowych rynkach finansowych na Waszą 
kondycję finansową 

200907 Czy obawiacie się Państwo wpływu kryzysu światowego na Waszą kondycję finansową: 

201007 

Czy obawiacie się Państwo wpływu zawirowań sytuacji ekonomiczno-finansowej w krajach 
strefy euro (wywołanych m.in. sytuacją kryzysową w Grecji) na Waszą kondycję finansową: 

201107 

201201 

201301 

201401 

201404 Czy obawiacie się Państwo wpływu sytuacji na Ukrainie na Waszą kondycję finansową: 

201507 
Czy obawiacie się Państwo wpływu sytuacji strefie euro w związku z możliwą 
niewypłacalnością Grecji i jej ewentualnym wyjściem ze strefy euro na Waszą kondycję 
finansową: 

201810 
Czy obawiacie się Państwo wpływu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej  
(tzw. BREXITu) na Waszą kondycję finansową: 

202010 
Czy obawiacie się Państwo wpływu drugiej fali pandemii koronawirusa na Waszą kondycję 
finansową 
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Odsetek respondentów obawiających się wpływu drugiej fali pandemii koronawirusa na kondycję 
finansową (według cech respondentów): 
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Odsetek respondentów obawiających się wpływu drugiej fali pandemii koronawirusa na kondycję 
finansową (według województw): 
 

 


