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Inflacja w Polsce powinna być niska
i stabilna (mniejsza od 2-3%), gdyż …
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3. Nie muszę ciągle obserwować i porównywać cen,
gdyż dzięki niskiej inflacji są one stabilne

5. Poziom inflacji nie ma dla mnie istotnego znaczenia

40%

10,9%

2. Ceny dóbr rosną wolniej niż moje zarobki

4. Nie muszę prowadzić ciągłych negocjacji o wyższą
pensję
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Respondenci uważają, że inflacja powinna być niska i widzą korzyści wynikające ze
stabilności cen, jednak relatywnie duża grupa respondentów nie wyraziła żadnej opinii
w tym zakresie
W lipcowej edycji badania kondycji gospodarstw domowych zadano respondentom pytanie: „Inflacja w Polsce powinna
być niska i stabilna (mniejsza od 2-3%), gdyż …”. Pytanie miało na celu zbadanie opinii o postrzeganiu kosztów inflacji.
Identyczne pytanie zadano respondentom w 2007 r.
W obecnym badaniu zwiększył się istotnie odsetek respondentów, którzy nie mają zdania w powyższej kwestii, jest ich
obecnie ok. 41% wobec 32% poprzednio. Ok. 14% (poprzednio ok. 13%) respondentów uznało, że poziom inflacji nie
ma dla nich istotnego znaczenia. Łącznie więc w opinii blisko 55% respondentów niska inflacja nie jest istotna, bądź nie
potrafią ocenić korzyści wynikających z jej niskiego i stabilnego poziomu. Jest to wynik nieco zaskakujący. Z pewnością
należy dla dobra gospodarki zwiększyć znacznie efektywność edukacji szkolnej w zakresie praktycznej wiedzy
z zakresu ekonomii.
Spośród respondentów dostrzegających zalety niskiej inflacji, najliczniejsza grupa jako główną korzyść podaje brak
konieczności ciągłego obserwowania i porównywania cen. Ten wariant wskazało 17% badanych (poprzednio tą opcje
wskazało ok. 27,7%). W rankingu nieznacznie niżej ulokowała się łatwość dostrzeżenia realnego wzrostu płac (ceny
dóbr rosną wolniej niż zarobki) – wariant ten wskazało 16,5% badanych (poprzednio ok. 27,6%). Ok. 11% (poprzednio
ok. 18%) respondentów korzyści z niskiej inflacji wiąże z bezpieczeństwem oszczędzania w złotych. Zaledwie 3,7%
ankietowanych jako korzyść z niskiej inflacji wskazało brak konieczności prowadzenia rozmów dotyczących wzrostu
wynagrodzeń.
Szczegółowe wyniki odnośnie Kondycji Gospodarstw Domowych w III kwartale 2013 r. zostaną opublikowane w Biuletynie nr 85 IRG SGH w drugiej połowie sierpnia br.

