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Analiza formułowania ocen i prognoz przez gospodars twa domowe 
z wykorzystaniem modelowania równa ń strukturalnych 

 
Streszczenie 

 W artykule podjęta została problematyka zależności między odpowiedziami 
respondentów w ramach kwestionariusza badania kondycji gospodarstw domowych w 
Polsce. Wyróżnione zostały cztery obszary, w których respondenci udzielają 
odpowiedzi: bieżąca sytuacja gospodarstwa domowego (BSGD), bieżąca sytuacja 
gospodarki (BSG), prognozowana sytuacja gospodarstwa domowego (PSGD) i 
prognozowana sytuacja gospodarki (PSG). Dla każdego z obszarów z wykorzystaniem 
konfirmacyjnej analizy czynnikowej dla wielu grup dokonano estymacji modelu 
pomiarowego. Pokazano, że dla trzech z czterech obszarów (z wyjątkiem BSGD) 
możliwe jest wyselekcjonowanie pytań, które w spójny sposób będą mierzyły 
analizowany obszar. Dla obszaru BSGD wybrano zaś jedno pytanie wskaźnikowe 
opisujące ten obszar.  
 W następnym kroku przeprowadzono estymację modelu strukturalnego, tym samym 
weryfikując  związki między zmiennymi ukrytymi (obszarami). Wykazano, że 
odpowiedzi gospodarstw domowych na pytania dotyczące przyszłej sytuacji ich 
gospodarstwa domowego są powiązane z odpowiedziami udzielanymi w każdym z 
pozostałych trzech obszarów. Pokazano silne przełożenie między odpowiedziami 
dotyczącymi oceny bieżącej sytuacji gospodarczej i dotyczącymi prognozy przyszłej 
sytuacji gospodarczej oraz odpowiedziami dotyczącymi oceny bieżącej sytuacji 
gospodarczej i tymi, które dotyczą oceny bieżącej sytuacji gospodarstwa domowego. 
W toku prowadzonej analizy udało się również stwierdzić, że na poziomie 
gospodarstwa domowego (respondenta) zmiana opinii w obszarze oceny bieżącej 
sytuacji gospodarczej przekłada się w każdym momencie analizy na taką samą zmianę 
opinii w pozostałych obszarach, co związane było z możliwością estymacji modelu 
strukturalnego z narzuconymi warunkami równości ładunków czynnikowych. 
Słowa kluczowe: badania koniunktury, gospodarstwa domowe, modelowanie równań 
strukturalnych 
 

  



142   Piotr Białowolski 

 

Formation of Households’ Opinions and Forecasts wit h  
Structural Equation Modeling 

Abstract 

 In this paper, an issue of interdependence between the responses of respondents in 
the State of the Households survey in Poland was investigated. Four areas were 
proposed in which respondents provide answers to the questionnaire: current situation 
of the household (CHS), current situation of the economy (CES), forecasted situation 
of the household (FSH) and forecasted economic situation (FSE). For each of the areas 
with application of the multi-group confirmatory factor analysis a measurement model 
was estimated. It was shown that for three of the four areas (except CHS) it is possible 
to select a set of questions measuring consistently analyzed area. For CHS a single 
question indicator describing the area was proposed. 
  In the following step a structural model was estimated. Thus it was possible to 
verify the relationships between latent variables (areas). It was shown that households 
responses to questions concerning FSH are interrelated with responses in each of the 
other three areas. Strong interdependence between individual respondents’ answers in 
the areas of (1) CES and FSE, but also (2) CES and CHS was identified. In the course 
of that study it was also possible to conclude that at the household level a change in 
opinion in the area of CES affects in all periods with the same magnitude opinions in 
the other areas. It was confirmed by estimating the structural model with the imposed 
conditions of equal factor loadings. 
Key words: consumer surveys, structural equation modeling 
 
 
1. Wstęp 

 W przeszłości podejmowane były próby oceny sposobu formowania oczekiwań 
przez gospodarstwa domowe, a także współzależności między formułowaniem ocen i 
prognoz dotyczących sytuacji gospodarstwa domowego, jak i ogólnej sytuacji 
gospodarki (por. Bovi 2006, Białowolski i Dudek 2008).1 Analizy te prowadzone na 
podstawie odpowiedzi na odpowiednio wyselekcjonowane pytania kwestionariusza 
ankietowego zarówno na danych polskich (Białowolski i Dudek 2008), a także 
pochodzących z wyników badań koniunktury konsumenckiej w krajach Unii 
Europejskiej (Bovi 2006). Wnioski otrzymane w prowadzonych badaniach wskazują 
                                                      
1 Analizy takie prowadzone również były na podstawie badania koniunktury w przemyśle 
(Rocki 2008). 
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na możliwość występowania zależności między formułowanymi ocenami i prognozami 
w przypadku sytuacji gospodarstwa domowego i ogólnej sytuacji gospodarczej. Bovi 
(2006) sformułował nawet swoistą mantrę pokazującą występowanie zależności na 
poziomie agregatów: „Jak zwykle w kraju dzieje się gorzej niż oczekiwałem, 
szczególnie w odniesieniu do innych. Nie mniej jednak spodziewam się, że się 
poprawi, szczególnie w odniesieniu do mnie”.2     
 O ile analizy te zawierają istotny wkład do badania zależności między zmiennymi z 
badań koniunktury konsumenckiej na poziome agregatów, to  – według najlepszej 
wiedzy autora – nie obejmują analizy związków występujących między wybranymi 
obszarami odpowiedzi wyselekcjonowanych na podstawie analizy pytań z 
kwestionariusza.  
 Podstawowym celem niniejszego artykułu jest zatem sprawdzenie z 
wykorzystaniem modelowania równań strukturalnych, w jakim stopniu możliwe jest 
określenie zależności w badaniach koniunktury konsumenckiej w Polsce w odniesieniu 
do czterech podstawowych obszarów tematycznych zawartych w kwestionariuszu 
ankietowym. Kwestionariusz ankietowy z badania kondycji gospodarstw domowych w 
Polsce oparty jest o wystandaryzowany kwestionariusz zaproponowany przez Komisję 
Europejską (European Economy 2006). Opinie gospodarstw domowych weryfikowane 
są co kwartał za pomocą piętnastu pytań. Można jednak zauważyć, że pytania 
koncentrują się wokół czterech podstawowych obszarów tematycznych:  

1. Bieżącej sytuacji gospodarstwa domowego (BSGD)  
2. Bieżącej sytuacji gospodarki (BSG) 
3. Prognozowanej sytuacji gospodarstwa domowego (PSGD)  
4. Prognozowanej sytuacji gospodarki (PSG) 

 Obszary te odpowiadają ocenom bieżącej sytuacji gospodarstwa domowego oraz 
gospodarki (odpowiednio punkty 1 i 2) oraz ocenie zmian tych sytuacji (odpowiednio 
punkty 3 i 4). Wszystkie cztery obszary w dalszej części artykułu określane będą 
mianem konstruktów. 
 

                                                      
2 Dla prowadzonego w Instytucie Rozwoju Gospodarczego badania Kondycji Gospodarstw 
Domowych Białowolski i Dudek (2008) formułują inną mantrę „Jak zwykle w kraju dzieje się 
gorzej niż oczekiwałem, szczególnie w odniesieniu do MNIE. Nie mniej jednak spodziewam 
się, że się poprawi, szczególnie w odniesieniu do INNYCH.” 
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Rysunek 1. Model konceptualny związków między oceną sytuacji bieżącej oraz jej 

zmianą w przyszłości dotyczących sytuacji gospodarstw domowych oraz 
gospodarki dla badania kondycji gospodarstw domowych 

Źródło: opracowanie własne 
 
 Postulowane zależności przyczynowo-skutkowe są oparte na założeniu, że to 
sytuacja gospodarcza kraju może przekładać się na sytuację  gospodarstwa domowego, 
a także że prognozy formułowane przez gospodarstwa domowe w ramach odpowiedzi 
na pytania z kwestionariusza ankietowego są w pewnym stopniu determinowane przez 
obecny stan gospodarstwa domowego, a także obecny stan gospodarki. Przy takim 
układzie założeń proponowany model konceptualny związków między ocenami 
sytuacji bieżącej oraz jej zmianami zarówno w odniesieniu do gospodarstwa 
domowego, jak i całej gospodarki przedstawia się jak na rysunku 1. 
 Postulowane zależności, które zostaną poddane weryfikacji, wskazują więc, że 
bieżąca sytuacja gospodarcza wpływa na (1) bieżącą sytuację gospodarstwa 
domowego, (2) determinuje przyszłą sytuację gospodarstwa domowego, a także (3) 
wpływa na formowanie prognozy dotyczącej przyszłości gospodarki. Dodatkowo 
bieżąca sytuacja gospodarstwa domowego, a także prognoza przyszłej sytuacji 
gospodarczej wpływają na przyszłą sytuację gospodarstwa domowego. Postulowany 
model konceptualny jest modelem zależności liniowych, w którym każdy z 
konstruktów traktowany jest jako zmienna bezpośrednio nieobserwowalna i możliwa 
do określenia za pomocą zmiennych wskaźnikowych. Odpowiedzi na pytania 
kwestionariusza stanowią więc odbicie opinii gospodarstwa domowego dotyczące 
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każdego z konstruktów. Pełen model konceptualny uwzględniający dla każdego z 
konstruktów odpowiadające mu zmienne wskaźnikowe przedstawiono na rysunku 2. 
 

 
Rysunek 2. Pełen model konceptualny związków między oceną sytuacji bieżącej oraz 

jej zmianą w przyszłości dotyczących sytuacji gospodarstw domowych 
oraz gospodarki dla badania kondycji gospodarstw domowych 

Źródło: opracowanie własne (sposób kodowania pytań przedstawiony został na 
podstawie kwestionariusza ankietowego umieszczonego w Załączniku) 
 
 Przedstawiony powyżej model konceptualny może być operacjonalizowany w 
formule modelowania strukturalnego. Każdy model strukturalny składa się z: 

1. Modelu pomiarowego – identyfikującego związki między obserwowanymi 
zmiennymi wskaźnikowymi oraz zmienną ukrytą, 

2. Modelu strukturalnego – kwantyfikującego związki między zmiennymi 
ukrytymi. 
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 Zgodnie z modelem konceptualnym (por. rysunek 2) w analizowanych układzie 
związków występują cztery zmienne nieobserwowalne (konstrukty)3, z których każda 
mierzona jest przez zmienne wskaźnikowe4. W konsekwencji dla każdej ze zmiennych 
ukrytych konieczne jest zbudowanie modelu pomiarowego5, a następnie 
zweryfikowanie związków między zmiennymi ukrytymi przez „połączenie” modeli 
pomiarowych w jeden model – model strukturalny6. Do budowy modelu pomiarowego 
stosuje się zwykle analizę czynnikową w wersji konfirmacyjnej (konfirmacyjna analiza 
czynnikowa), zaś do budowy modelu strukturalnego – modelowanie równań 
strukturalnych. 
 Analiza prowadzona jest z wykorzystaniem danych jednostkowych, co umożliwia 
określenie na poziomie gospodarstwa domowego zależności między odpowiedziami w 
każdym z obszarów analizy oraz między nimi, czyli w ramach każdego z konstruktów 
oraz między nimi. W ramach proponowanego modelu możliwa będzie również 
weryfikacja stabilności prezentowanych zależności w okresie analizy (2000Q1 – 
2011Q1).7  
 Drugim z celów prowadzonej analizy jest sprawdzenie, czy dwanaście pytań z 
kwestionariusza, które zadawane są respondentom przez cały okres analizy, można 
wykorzystać do stworzenia jednowymiarowych wskaźników dla każdego z czterech 
konstruktów przedstawianych na rysunku 1. Konstrukcja takiego wskaźnika wymaga, 
żeby odpowiedzi na pytania udzielane były w sposób spójny przez cały okres analizy, 
dzięki czemu możliwe jest porównywanie zależności w poszczególnych okresach.  
 W związku z takim nakreśleniem celów, analiza przeprowadzona została w dwóch 
krokach. W pierwszym kroku dokonano selekcji pytań z kwestionariusza ankietowego 
i przeprowadzono analizę możliwości pomiarowych każdego z czterech konstruktów 
za pomocą wyselekcjonowanych pytań. Pozwoliło to na dokonanie niezbędnych 
modyfikacji modeli pomiarowych i ustalenie ich ostatecznej postaci. W drugim kroku 
przeprowadzono estymację modelu strukturalnego, co miało na celu sprawdzenie, czy 

                                                      
3 Na rysunku 2 odpowiadają im elipsy. 
4 Na rysunku 2 odpowiadają im prostokąty reprezentujące odpowiedzi na pytania z 
kwestionariusza ankietowego. 
5 Na rysunku 2 model pomiarowy dla konstruktu „Bieżąca sytuacja gospodarstwa domowego” 
zaznaczono przerywaną linią. 
6 Na rysunku 2 model strukturalny zaznaczono wykropkowaną linią. 
7 Do badania wykorzystano dane pochodzące z badania kondycji gospodarstw domowych IRG 
SGH, które prowadzone jest w cyklu kwartalnym każdorazowo na próbie ok. 600 
respondentów. 
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jest możliwe zidentyfikowanie strukturalnych związków między konstruktami 
przedstawionymi na rysunku 1. Następnie zweryfikowano siłę zależności między 
konstruktami i przeprowadzono analizę stabilności tych związków w ramach modelu 
strukturalnego między kolejnymi okresami.    
 
2. Testowanie modeli pomiarowych i modelu struktura lnego – podstawy 
teoretyczne 8  

Testowanie modeli pomiarowych i modelu strukturalnego wymaga: 
1. Sprawdzenia jakości dopasowania modeli pomiarowych dla każdego z 

konstruktów osobno, 
2. Zweryfikowania stabilności oszacowań modeli pomiarowych dla wszystkich 

analizowanych grup – w przypadku tego artykułu – dla wszystkich okresów, 
których prowadzono analizę, czyli 2000Q1 – 2011Q1, 

3. Sprawdzenia jakości dopasowania modelu strukturalnego, 
4. Zweryfikowania stabilności oszacowań modelu strukturalnego dla wszystkich 

analizowanych grup – w przypadku tego artykułu – dla wszystkich okresów, 
których prowadzono analizę, czyli 2000Q1 – 2011Q1. 

 
2.1. Ocena jakości dopasowania 

 Stosowane do oceny dopasowania modelu konfirmacyjnej analizy czynnikowej 
oraz modelu strukturalnego miary opierają się na analizie macierzy reszt (S – Σ) i 
statystyce χ2, będącej agregatową miarą wielkości zaobserwowanych w tej macierzy 
różnic. Ze względu na wrażliwość statystyki χ2 na liczebność próby, skutkującą zbyt 
częstym odrzucaniem modeli prawdziwych (Hox 2002, Górniak 2000), w niniejszym 
artykule zastosowano następujące miary alternatywne – również bazujące na statystyce 
χ

2 (Brown 2006): 
1. χ2 /df – iloraz statystyki χ2  i liczby stopni swobody., 
2. CFI (Comparative Fit Index) – porównawczy wskaźnik dopasowania, 
3. RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) – pierwiastek 
średniokwadratowego błędu przybliżenia, 

 Dla χ2/df  zaleca się, aby jego wartości mieściły się w przedziale (1;5) przy bardziej 
rygorystycznym podejściu (1;3). Przyjmuje się, że dla wskaźników dobroci 

                                                      
8 Prezentację sposobu estymacji i weryfikacji modeli z wykorzystaniem konfirmacyjnej analizy 
czynnikowej dla wielu grup, wykonano na podstawie opracowania (Białowolski i Węziak-
Białowolska 2010).  
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dopasowania, których reprezentantem jest CFI o dobrej jakości modelu świadczą 
wartości powyżej 0,95, zaś za wartość graniczną dla odrzucenia modelu przyjmuje się 
0,9 (Górniak 2000, s.134; Hox 2002, s. 239). W przypadku wskaźników RMSEA o 
dobrej jakości świadczą wartości z przedziału <0; 0,05>, przy czym wartość 0,08 
przyjmuję się jako górną granicę oszacowania akceptowalnego, zaś wartość 0,1 jest 
wartością graniczną dla odrzucenia modelu (Górniak 2000, s. 134; Hox 2002, s. 239). 
 
2.2. Ocena stabilności oszacowań 

 Zawsze gdy analiza prowadzona jest w celu porównania wartości zmiennych 
ukrytych niezbędne jest sprawdzenie, czy uzyskiwane oszacowania charakteryzują się 
stabilnością.  Stabilność uzyskiwanych oszacowań jest konieczna, aby możliwe było 
prawidłowe interpretowanie uzyskiwanych rezultatów. Warto zauważyć, że w 
konwencji modelowania strukturalnego zwykle mówi się o weryfikacji zgodności 
pomiaru (ang. measurement invariance), która tożsama jest z weryfikacją stabilności 
uzyskiwanych rozwiązań. 
 W rezultacie każdorazowo w toku prowadzonych analiz powinno weryfikować się 
zbiór założeń pozwalających na określenie zgodności pomiaru, która jest niezbędna do  
porównywania wartości zmiennych ukrytych między grupami. Zapewnienie  
całkowitej zgodności pomiaru wymaga jednoczesnego spełnienia warunków: 

1. zgodności definicyjnej,  
2. zgodności skali, 
3. zgodności punktu referencyjnego.  

 Zgodność definicyjna w literaturze przedmiotu opisywana jest jako identyczność 
konceptualizacji i operacjonalizacji mierzonych zjawisk. Jej istnienie gwarantuje się 
przez zastosowanie tych samych zmiennych wskaźnikowych, tego samego modelu 
konceptualnego i operacjonalizacji do zmierzenia zmiennej ukrytej9 w każdej z 
porównywanych grup10 (por. Kaplan 2009, Davidov 2008). Jest to równoznaczne z 
zastosowaniem w modelu pomiarowym tego samego wzoru ładunków czynnikowych 
równych zero i swobodnych (estymowanych). Jak również sprawdzenie, czy w 
modelach estymowanych niezależnie (osobno) dla każdej z grup znaki ładunków 
czynnikowych stojących przy odpowiednich zmiennych są takie same oraz, czy 
występuje statystyczna istotność tych samych ładunków we wszystkich modelach. 
Stosuje się również inne postępowanie. Szacuje się jeden model konfirmacyjnej 

                                                      
9 W tym przypadku domowych każdego z konstruktów prezentowanych na rysunku 1. 
10 W przypadku analizy w czasie rolę grup pełnią kolejne rundy prowadzonego badania.  
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analizy czynnikowej dla wielu grup bez rozluźniania żadnych warunków 
ograniczających i sprawdza jego dopasowanie do danych. Istnienie tego typu 
zgodności oznacza, że związek między zmienną ukrytą a jej zmiennymi 
wskaźnikowymi jest taki sam w porównywanych grupach. Potwierdzenie jej istnienia 
jest warunkiem koniecznym do prowadzenia porównań poziomów zmiennej ukrytej.  
 Zgodność skali oznacza, że zmienna ukryta ma to samo znaczenie w badanych 
grupach. Jest to równoznaczne z tym, że w każdej z badanych grup jednostka skali 
pomiarowej zmiennej ukrytej jest taka sama. Jej potwierdzenie jest niezbędne do 
prowadzenia porównań stopnia skorelowania zmiennych ukrytych, jak również 
porównywania skorelowania zmiennych ukrytych z innymi zmiennymi 
obserwowalnymi (ang. covariates) zawartymi w modelu. Jako że podstawą 
prowadzonej analizy w przypadku badania formowania prognoz przez gospodarstwa 
domowe jest analiza zależności w danym okresie, warunkiem koniecznym było 
wyznaczenie zgodności skali. Sprawdzenie, czy ten rodzaj zgodności zachodzi, polega 
na testowaniu, czy model z narzuconym warunkiem równości na macierze ładunków 
czynnikowych między grupami jest dobrze dopasowany do danych (Davidov 2008).  
 Istnienie zgodności skali jest warunkiem koniecznym, choć niewystarczającym, do 
porównania poziomów zmiennej ukrytej. Z tego względu sprawdza się również 
istnienie zgodności punktu referencyjnego. Zgodność ta oznacza, że obserwowane 
między grupami różnice w wartościach zmiennych wskaźnikowych są wynikiem 
różnic w wartościach mierzonej zmiennej ukrytej oraz, że skwantyfikowana zmienna 
ukryta w każdej z grup (okresów) ma nie tylko tą samą skalę, ale i ten sam punkt 
referencyjny (wspólne zero). Istnienie zgodności punktu referencyjnego sprawdza się 
weryfikując, czy model z narzuconymi warunkami równości ładunków czynnikowych 
oraz wyrazów wolnych między grupami jest dobrze dopasowany do danych (Davidov 
2008). 
 Występowanie wszystkich trzech typów zgodności dla wszystkich zmiennych 
wskaźnikowych określane jest w literaturze przedmiotu mianem pełnej zgodności 
pomiaru (ang. full measurement invariance) (por. Davidov 2008). Warto jednak 
zauważyć, że w praktyce potwierdzenie pełnej zgodności bywa czasem niemożliwe. 
Niemniej jednak, jak pokazali Steenkamp i Baumgartner (1998), do przeprowadzenia 
porównań zarówno przeciętnych wartości zmiennej ukrytej, jak i poziomów 
skorelowania między zmiennymi w modelu, wystarczy, aby wystąpiła zgodność 
częściowa (ang. partial measurement invariance). Oznacza ona, że równość ładunków 
czynnikowych i wyrazów wolnych (dla zmiennych wskaźnikowych ciągłych) zachodzi 
dla co najmniej dwóch zmiennych wskaźnikowych (Steenkamp i Baumgartner 1998). 
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 W przypadku prowadzonego badania zastosowano strategię polegającą na 
rozpoczęciu od sprawdzenia zgodności punktu referencyjnego, a następnie (w 
przypadku stwierdzenia jej braku) schodzono o poziom niżej – do częściowej 
zgodności, a w przypadku jej braku – do zgodności skali.11 Opisaną powyżej procedurę 
weryfikacji zgodności pomiaru stosuje się dla modeli pomiarowych. Dla modelu 
strukturalnego dokonuje się natomiast sprawdzenia jakości dopasowania modelu do 
danych dla różnych kombinacji warunków ograniczających, a następnie, celem wyboru 
najlepszego modelu, stosuje się kryteria informacyjne.  
 W niniejszym artykule wpierw zweryfikowana została zgodność pomiaru w 
modelach pomiarowych odzwierciedlających każdy z konstruktów przedstawionych w 
modelu konceptualnym na rysunku 1. Następnie dokonano estymacji modelu 
strukturalnego weryfikując (z wykorzystaniem statystyk dopasowania) jego 
dopasowanie do danych. Pozwoliło to na określenie zależności między konstruktami, a 
także, na sprawdzenie stabilności tych zależności w czasie. Następnie dokonano 
wyboru najlepszego modelu strukturalnego na podstawie kryteriów informacyjnych.   
 
3. Modele pomiarowe 

 Pierwszym krokiem prowadzonej analizy była identyfikacja modeli pomiarowych 
dla każdego z czterech konstruktów, a następnie, tam, gdzie było to możliwe, 
estymacja tych modeli ze sprawdzeniem zgodności pomiaru. W trakcie prac przyjęto 
założenie, że każde z dwunastu pytań zadawanych w badaniu kondycji gospodarstw 
domowych przez cały okres analizy jest wskaźnikiem dla jednego z czterech 
konstruktów. Zatem ogólna sytuacja gospodarcza, sytuacja gospodarstwa domowego 
(w odniesieniu do teraźniejszości i przyszłości) nie tylko są bezpośrednio 
nieobserwowalne, ale również posiadają wielowymiarową strukturę oraz 
niejednoznaczny charakter. Kwantyfikuje się je zatem korzystając ze zmiennych 
obserwowalnych będących wskaźnikami ich występowania, zgodnie z podejściem 
opartym na koncepcie postulowanym przez teorię (por. Saris i  Gallhofer 2007).  
 Dla trzech z czterech zidentyfikowanych konstruktów (przyszła sytuacja 
gospodarstwa domowego, bieżąca sytuacja gospodarki, przyszła sytuacja gospodarki) 
dokonano wstępnego wyboru zmiennych wskaźnikowych i następnie przeprowadzono 
weryfikację każdego z jednoczynnikowych modeli pomiarowych12. Miało to na celu 
określenie trafności doboru zmiennych, a także wprowadzenie modyfikacji w postaci 

                                                      
11 Jest to też podejście zalecane przez Muthen i Muthen (2006). 
12 Model taki zbudowany dla każdego z konstruktów przedstawianych na rysunku 2. 
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np. korelacji między czynnikami swoistymi, które mogą być konsekwencją efektów 
charakterystycznych dla badań ankietowych i związanych np. z brzmieniem pytania 
(por. Finkel 1995). Dla konstruktu „ocena bieżącej sytuacji gospodarstwa domowego” 
nie przeprowadzono takiej analizy, gdyż z kwestionariusza ankietowego 
wyselekcjonowano dla niego zaledwie dwie zmienne wskaźnikowe (odpowiedzi na 
pytanie o bieżącą sytuację finansową (FS.F) i kondycję finansową gospodarstwa 
domowego (FIN.S)). Ze względu na fakt, że dla dwóch zmiennych nie jest możliwa 
identyfikacja modelu konfirmacyjnej analizy czynnikowej, zdecydowano się na analizę 
modelu, w którym pytanie o bieżącą sytuację finansową (FS.F)13 jest jedynym 
wskaźnikiem dla konstruktu – bieżąca sytuacja gospodarstwa domowego.14  
 

3.1. Bieżąca sytuacja gospodarcza 

 Model pomiarowy dla bieżącej ogólnej sytuacji gospodarczej początkowo miał 
zostać oparty o cztery pytania z kwestionariusza. W grupie pytań zorientowanych na 
dokonanie diagnozy ogólnej sytuacji gospodarczej uwzględniono pytanie o ogólną 
sytuację gospodarczą (GES.S), pytanie o ogólną sytuację na rynku dóbr trwałych 
(MP.S), pytanie o ogólną sytuację na rynku oszczędnościowym (SAV.S), a także 
pytanie o diagnozę kosztów utrzymania (PRA.S).    
 Estymacja modelu uwzględniającego pytanie o diagnozę kosztów utrzymania 
okazała się jednak niemożliwa, co mogło być spowodowane bardzo niską korelacją 
między odpowiedziami na to pytanie i na pozostałe pytania. W celu potwierdzenia 
przeprowadzono analizę głównych składowych. Wykazała ona, że zasoby zmienności 
wspólnej charakteryzujące pytanie o koszty utrzymania są na poziomie 0,121, podczas 
gdy w przypadku odpowiedzi na pozostałe pytania były to wielkości między 0,399 a 
0,528.   

                                                      
13 Zdecydowano, że pytanie o bieżącą sytuację finansową będzie wskaźnikiem dla obszaru 
bieżąca sytuacja gospodarcza, gdyż to pytanie zawiera analogiczną skalę odpowiedzi jak 
pytania o ocenę ogólnej sytuacji gospodarczej (GES.S), prognozę ogólnej sytuacji gospodarczej 
(GES.F) oraz prognozę sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (FS.F). Pytania te 
wchodzą w skład zmiennych wskaźnikowych dla pozostałych obszarów analizy. Brak jest 
natomiast pytania, które odnosiłoby się do jakiegokolwiek innego obszaru analizy z użyciem 
skali zbliżonej do tej z pytania o kondycję finansową (FIN.S). 
14 Takie postępowanie jest możliwe przy założeniu, że sytuacja gospodarstwa domowego jest 
mierzona przez odpowiedzi na pytanie o bieżącą sytuację finansową gospodarstwa domowego z 
zerowym błędem (Brown 2006).  
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 W kolejnych krokach podjęto próbę estymacji modelu jednoczynnikowego dla 
zredukowanego zestawu zmiennych wskaźnikowych, tj. GES.S, MP.S, SAV.S. Po 
dokonaniu analizy indeksów modyfikacji, stwierdzono, że największy spadek 
statystyki chi-kwadrat można uzyskać przez uwolnienie wartości ładunku 
czynnikowego oraz wyrazu wolnego dla zmiennej SAV.S. W takiej sytuacji szacowany 
model przybrał postać:   
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 Współczynniki 3
tτ  i 3

tγ  mogą przyjmować różne wartości dla różnych okresów 

analizy. Oszacowany model posiadał jednak wciąż niesatysfakcjonujące miary 

dopasowania (χ2/df=6,405, CFI=0,844, RMSEA=0,115). W kolejnym kroku, po 

przeprowadzeniu analizy indeksów modyfikacji stwierdzono, że poprawę jakości 
modelu można uzyskać przez wprowadzenie korelacji między błędami w 
odpowiedziach na pytania o diagnozę zakupu dóbr trwałego użytkowania (MP.S) i 
diagnozę oszczędzania (SAV.S). Wprowadzoną korelację można uzasadnić faktem, że 
pomimo iż dotyczą różnych obszarów, to jedynie te dwa pytania w całym 
kwestionariuszu są sformułowane w prawie identyczny sposób (zob. Załącznik). 
Model w ostatecznej postaci charakteryzował się dostatecznymi wartościami statystyk 

dopasowania do danych (χ2/df=4,304, CFI=0,953, RMSEA=0,090), a oszacowania 

jego parametrów można przedstawić następująco: 
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 Wartości 3
tτ  były różne dla poszczególnych okresów, ale wszystkie mieściły się w 

przedziale (2,877; 3,926), zaś wartości 3
tγ  zawierały się w przedziale (0,211; 1,093). 

Współczynniki korelacji 2 3( , )t tcorr ε ε  również różniły się między okresami i zawierały 

się w przedziale (-0,014; 0,135). Wyniki te należy interpretować następująco. Zmiana 
nieobserwowalnej zmiennej „Bieżąca Sytuacja Gospodarcza” (BSG) o jedną jednostkę 
skutkuje przeciętnie zmianą odpowiedzi na pytanie o bieżącą sytuację gospodarczą 
(GES.S) również o jedną jednostkę, zmianą odpowiedzi na pytanie o klimat do zakupu 
dóbr trwałych (MP.S) o 0,221 jednostki, a także zmianą odpowiedzi na pytanie o 
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klimat do oszczędzania (SAV.S) o (0,211; 1,093) jednostki (w zależności od okresu 
badania). W większości okresów również dodatnio skorelowane są błędy losowe w 

odpowiedziach na pytanie o klimat do zakupu dóbr trwałych 2
tε i klimat do 

oszczędzania 3
tε .  

 
3.2. Przyszła sytuacja gospodarcza 

 Model pomiarowy dla wymiaru „Przyszła sytuacja gospodarcza” (PSG) oparty 
został o odpowiedzi na pytania odnoszące się do prognozy ogólnej sytuacji 
gospodarczej (GES.F), prognozy bezrobocia (UNEMP.F) oraz prognozy ogólnego 
poziomu cen (PRA.F). Niestety pojawiły się trudności przy estymacji modelu z pełną 
zgodnością pomiaru i konieczne było narzucenie warunku zerowej wariancji na 
czynnik swoisty w równaniu dla zmiennej dotyczącej prognozy ogólnej sytuacji 
gospodarczej (GES.F). Przy narzuceniu tego warunku zmienna PSG staje się de facto 
liniową transformacją GES.F. Jednak wykorzystanie konfirmacyjnej analizy 
czynnikowej dla wielu grup pozwala wciąż stwierdzić, czy pozostałe dwie zmienne są 
dobrymi wyznacznikami (zmiennymi wskaźnikowymi) prognoz, jakie gospodarstwa 
domowe formułują w obszarze przyszłej sytuacji gospodarczej. Estymacja modelu z 
pełną zgodnością pomiaru owocuje bardzo słabo dopasowanym modelem 

(χ2/df=46,384, CFI=0,000, RMSEA=0,302). Wygenerowane indeksy modyfikacji 

wskazują jednak na bardzo dużą, możliwą do uzyskania, poprawę jakości dopasowania 
modelu przez uwolnienie punktu referencyjnego dla pytań o prognozę bezrobocia 
(UNEMP.F) i prognozę cen (PRA.F), a także uwolnienie warunku zerowej korelacji 

między błędami pomiaru dla odpowiedzi na te dwa pytania (odpowiednio 2
tε oraz 3

tε ). 

Estymacja modelu prowadzi do akceptowalnego modelu (χ2/df=3,771, CFI=0,969, 

RMSEA=0,075) następującej postaci:        
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 Ujemne wartości współczynników w równaniach objaśniających odpowiedzi na 
pytanie o prognozę bezrobocia (UNEMP.F) i prognozę cen (PRA.F) wskazują, że im 
lepsza ocena stanu gospodarki, tym większa skłonność do oczekiwania, że bezrobocie 
będzie się zmniejszać, a ceny będą spadać. Brak możliwości stwierdzenia 

międzyokresowej równości 2
tτ  i 3

tτ  wskazuje natomiast, że o ile możliwe jest 
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stwierdzenie, że zmiana poziomu zmiennej ukrytej (PSG) o jednostkę przeciętnie 
skutkuje zmianą odpowiedzi respondenta o -0,365 jednostki na skali odpowiedzi na 
pytanie o prognozę bezrobocia (UNEMP.F) i o -0,253 jednostki na skali odpowiedzi na 
pytanie o prognozę cen (PRA.F), to nie jest możliwe stwierdzenie, że w każdym z 
okresów dla danego przeciętnego poziomu odpowiedzi na pytanie o prognozę ogólnej 
sytuacji gospodarczej (PSG) można oczekiwać takiego samego przeciętnego poziomu 
odpowiedzi na pytanie o prognozę bezrobocia i prognozę cen. Wiadomo, że poziom 
ten zmieniał się z okresu na okres. Powyższy model charakteryzuje się zatem 
zgodnością skali, nie posiada natomiast zgodności punktu referencyjnego.  
 
3.3. Przyszła sytuacja gospodarstwa domowego 

 Prognoza przyszłej sytuacji gospodarstwa domowego (PSGD) oparta została o 
odpowiedzi respondentów na trzy pytania z kwestionariusza: prognozę sytuacji 
finansowej gospodarstwa domowego (FS.F), prognozę zdolności do oszczędzania 
(SAV.F), a także prognozę zakupu dóbr trwałych (MP.F). Na początku oszacowano 
model przy założeniu pełnej zgodności pomiaru. Statystyki dopasowania dla tego 
modelu były w przypadku dwóch z trzech kryteriów (z wyjątkiem CFI) na 

akceptowalnym poziomie (χ2/df=3,852, CFI=0,877, RMSEA=0,077). Analiza 

indeksów modyfikacji wskazywała na największy spadek statystyki χ2 w przypadku 

uwolnienia estymacji wyrazu wolnego w poszczególnych okresach badania dla 
odpowiedzi na pytanie o prognozę oszczędności (SAV.F). Tak wyspecyfikowany 

model pomiarowy charakteryzował się satysfakcjonującą jakością  (χ2/df=1,834, 

CFI=0,975, RMSEA=0,042) oraz przyjął następującą postać:        
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 Jedynie wartości parametrów 3
tτ  były różne dla poszczególnych okresów, ale 

wszystkie mieściły się w przedziale (3,356; 3,780). Otrzymane wyniki wskazują, że 
jednostkowa zmiana wartości zmiennej ukrytej (PSGD) przekłada się przeciętnie na 
wzrost prognoz dotyczących zakupów dóbr trwałych (MP.F) (o 0,531 jednostki na 
skali odpowiedzi) oraz na wzrost prawdopodobieństwa  wygenerowania oszczędności 
przez gospodarstwo domowe (SAV.F) (o 0,836 punktu na skali odpowiedzi). Jedynie 

zróżnicowane wartości 3
tτ  wskazują na różny oczekiwany poziom odpowiedzi na 
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pytanie na prognozę oszczędności (SAV.F) w poszczególnych okresach przy danej 
wartości wskaźnika PSGD.  
 
4. Model strukturalny 

 Pozytywna weryfikacja każdego z trzech modeli pomiarowych pozwoliła na 
przejście do kolejnego kroku, jakim jest estymacja i weryfikacja modelu 
strukturalnego. Jego celem jest sprawdzenie powiązań strukturalnych między 
zmiennymi ukrytymi (konstruktami) definiującymi każdy z obszarów aktywności 
gospodarstwa domowego (bieżącą sytuację gospodarstwa domowego, przyszłą 
sytuację gospodarstwa domowego, bieżącą sytuację gospodarczą i przyszłą sytuację 
gospodarczą). Warto podkreślić, że w trakcie estymacji modelu strukturalnego, 
również, po raz kolejny, estymowane są modele pomiarowe. Uzyskane wcześniej 
wyniki (zaprezentowane w punkcie 2) służą natomiast jako wartości początkowe 
ułatwiające estymację modelu. Estymacja modelu w postaci podstawowej 
odpowiadającej pełnemu modelowi konceptualnemu (rys. 2) wskazała, że taki model 
nie jest w stanie wyjaśnić obserwowanych zależności w odpowiedziach na pytania 
udzielane przez gospodarstwa domowe w kwestionariuszu badania kondycji 
gospodarstw domowych.  
 Miary dopasowania dla modelu strukturalnego wskazywały, że nie może on zostać 

przyjęty (χ2/df=3,311, CFI=0,881, RMSEA=0,086). Wartości indeksów modyfikacji 

wskazywały jednak na możliwą do uzyskania znaczącą poprawę dopasowania modelu 
przez uwolnienie korelacji dla czynników swoistych odpowiedzi na pytanie o prognozę 
i diagnozę oszczędności (korelację tą zaznaczono przerywaną linią na rysunku 3). 
 Wprowadzenie tej korelacji pozwoliło na uzyskanie akceptowalnych wartości miar 

dopasowania (χ2/df=2,766, CFI=0,912, RMSEA=0,076). W ostatnim etapie analizy 

sprawdzono własności czterech konkurencyjnych specyfikacji, w których do formalnej 
postaci modelu strukturalnego  
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narzucone zostały warunki równości współczynników stojących przy parametrach 
modelu i/lub wyrazów wolnych. Otrzymane w ten sposób cztery modele porównano 
pod względem kryteriów informacyjnych (AIC, BIC) wybierając najlepszy model. 
Wyniki przedstawia tabela 1. 
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Rysunek 3. Model strukturalny związków między oceną sytuacji bieżącej oraz jej 

zmianą w przyszłości dotyczących sytuacji gospodarstw domowych oraz 
gospodarki dla badania kondycji gospodarstw domowych 

Źródło: opracowanie własne 
 
Tabela 1 Porównanie kryteriów informacyjnych dla czterech konkurencyjnych 

modeli strukturalnych 
LP Model AIC BIC 

(1) 
t
iα  i ,

t
i jβ  estymowane odrębnie dla każdego 

okresu 
312904,276 318433,143 

(2) { }
1 2

1 2 , ,( , ) ( , 1,2,3 )( )t t
i j i jt t t i j β β∈ ∧ ∈∀ = , 

t
iα  

estymowane odrębnie dla każdego okresu 
312866,645 317631,856 

(3) { }
1 2

1 2( , ) ( 1,2,3 )( )t t
i it t t i α α∈ ∧ ∈∀ = , ,

t
i jβ  

estymowane odrębnie dla każdego okresu 
313491,793 318654,105 

(4) 
{ }

1 2

1 2 , ,( , ) ( , 1,2,3 )( )t t
i j i jt t t i j β β∈ ∧ ∈∀ =  oraz 

{ }
1 2

1 2( , ) ( 1,2,3 )( )t t
i it t t i α α∈ ∧ ∈∀ =  

313655,869 317858,156 

 Źródło: Obliczenia własne w programie MPlus 
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 W świetle wyników dla kryteriów informacyjnych zaprezentowanych w tabeli 1 
najlepszym modelem jest model (2) z narzuconą równością współczynników 
kierunkowych i wyrazami wolnymi swobodnie estymowanymi dla każdego z okresów. 

Dodatkowo, model spełnia wszystkie warunki przyjęcia modelu (χ2/df=2,672, 

CFI=0,907, RMSEA=0,074). Oszacowania modelu zaś przedstawiają się następująco: 

1 1

2 2

3 3

0,998

0,642

0,133 0,463 0,181

t t t t

t t t t

t t t t t t

PSG BSG

BSGD BSG

PSGD BSG BSGD PSG

α η
α η
α η

 = + ⋅ +


= + ⋅ +
 = + ⋅ + ⋅ + ⋅ +  

 Wyniki pokazują, że ocena przyszłej sytuacji gospodarczej (PSG) w opinii 
respondentów bezpośrednio przekłada się na ocenę bieżącej sytuacji gospodarczej 
(BSG). Wzrost wartości wskaźnika bieżącej sytuacji gospodarczej (BSG) o jednostkę 
przekłada się na prawie identyczny wzrost wskaźnika przyszłej sytuacji gospodarczej 
(PSG) (przeciętnie o 0,998). Mniej silne, aczkolwiek we wszystkich okresach istotne 
zależności występują między pozostałymi konstruktami. Bieżąca sytuacja 
gospodarstwa domowego (BSGD) jest w znaczącym stopniu powiązana z bieżącą 
sytuacją gospodarczą (BSG). Wzrost wartości wskaźnika bieżącej sytuacji 
gospodarczej (BSG) dla danego gospodarstwa domowego powoduje wzrost wartości 
oceny sytuacji bieżącej gospodarstwa domowego (BSGD) o przeciętnie 0,642. 
Formułowanie oceny dotyczącej sytuacji gospodarstwa domowego jest zatem silnie 
skorelowane z oceną bieżącej sytuacji gospodarczej. Odpowiedzi gospodarstw 
domowych na pytania dotyczące przyszłej sytuacji gospodarstwa domowego (PSGD) 
wynikają natomiast z formułowanych sądów w pozostałych trzech obszarach. 
Najsilniejszy wpływ na prognozę sytuacji gospodarstwa domowego w kolejnych 12 
miesiącach ma stosunek respondenta do bieżącej sytuacji gospodarstwa domowego 
(BSGD) (współczynnik kierunkowy 0,463). Statystycznie istotny wpływ mają również 
oceny dotyczące sytuacji gospodarczej i to zarówno bieżącej (BSG), jak i przyszłej 
(PSG). Gospodarstwa domowe formułujące pozytywne oceny bieżącej sytuacji 
gospodarczej nieznacznie lepiej prognozują swoją przyszłość (współczynnik 
kierunkowy 0,133), a dodatkowo ich prognozy korzystnego rozwoju wydarzeń w 
gospodarce również przekładają się na optymistyczną prognozę sytuacji w samym 
gospodarstwie domowym (współczynnik kierunkowy 0,181).  
 Analiza (na podstawie kryteriów informacyjnych) modelu z ustalonymi 
współczynnikami kierunkowymi i bez narzuconego warunku równości na wyrazy 
wolne, wskazuje na występowanie stabilnych zależności w każdym z okresów 
pomiędzy poziomami percepcji każdego z konstruktów w badaniu kondycji 
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gospodarstw domowych. Dodatkowo pozwala stwierdzić, że zmiana wskazania 
gospodarstwa domowego w którymkolwiek z  obszarów (konstruktów) przekładała się 
w takim samym stopniu w każdym okresie na zmianę oczekiwanego poziomu 
wskazania w innym  obszarze (konstrukcie).  
 Otrzymane wyniki pozwalają, po uwzględnieniu charakterystycznych dla każdego 

okresu wartości parametrów 1 3
t tα α− , przedstawić zależności między poszczególnymi  

obszarami odpowiedzi (konstruktami) w analizowanych momentach czasu(rysunek 1).   

 
Rysunek 4. Zależności między poszczególnymi obszarami (konstruktami) w 

domowych okresie I kw. 2000 – I kw. 201115 
Źródło: opracowanie własne 
 
 Na rysunku 1 widoczne jest, że w pierwszym okresie analizy 2000Q1 – 2004Q1 
najgorszą ocenę respondenci przypisywali obszarowi bieżącej sytuacji gospodarczej 
(BSG) – najlepsze opinie widoczne zaś były w obszarze prognoz i to zarówno 
gospodarczych (PSG), jak i sytuacji gospodarstwa domowego (PSGD). W okresie 

                                                      
15 Wartości osi pionowej przedstawione są w kolejności odwrotnej, gdyż ogólnie niższe 
wartości konstruktów BSG, BSGD, PSG, PSGD związane są z wyższym poziomem 
optymizmu. Jest to bezpośrednią konsekwencją konstrukcji skali odpowiedzi dla pytań FS.S, 
FS.F, GES.S i GES.F, w których dla respondent wybierający najbardziej pozytywny wariant 
odpowiedzi ma przypisywaną wartość „1”, zaś wybierając najbardziej negatywny wariant 
odpowiedzi wartość „5”.  
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przyspieszenia wzrostu gospodarczego (lata 2004 – 2007) zaobserwowano bardzo silny 
wzrost optymizmu w obszarze bieżącej i przyszłej sytuacji gospodarczej (odpowiednio 
BSG i PSG), zaś zdecydowanie mniejszy przyrost odnotowano w odniesieniu do 
sytuacji gospodarstwa domowego (zarówno w obszarze PSGD, jak i BSGD). 
Szczególne wysokie oceny i prognozy sytuacji gospodarczej formułowane były w 
latach 2007 – 2008. Wraz z rozpoczęciem kryzysu, oceny dotyczące stanu gospodarki 
drastycznie spadły. Wpierw pogorszyły się przewidywania, a wkrótce potem (2009Q1) 
również i oceny dotyczące stanu gospodarki. Co ciekawe, pogorszenie opinii 
dotyczących sytuacji i prognozy sytuacji  gospodarstwa domowego wystąpiło w 
bardzo niewielkim stopniu. Ponadto opinie te pozostały na daleko znacząco wyższym 
poziomie niż w latach 2000 – 2005. W roku 2010 doszło do odbudowania opinii 
dotyczących stanu gospodarki, lecz początek 2011 r. znów związany był z ich 
załamaniem.   
 
5. Podsumowanie  

 Przeprowadzone analizy pozwoliły na dokonanie szeregu konkluzji.  
 Po pierwsze, okazało się, że spośród dwunastu pytań pierwotnie branych pod 
uwagę, jedynie pytania dotyczące bieżącego poziomu cen (PRA.S) i dotyczące 
kondycji finansowej gospodarstwa domowego (FIN.S) nie mogą zostać włączone do 
żadnego z wymiarów analizy.  
 Po drugie, pokazano, że dla trzech z czterech obszarów (konstruktów) – z 
wyjątkiem obszaru bieżącej sytuacji gospodarstwa domowego – możliwe jest 
wyselekcjonowanie pytań wskaźnikowych, które w spójny sposób będą mierzyły 
analizowany obszar (konstrukt). Dla dwóch z trzech z tych trzech obszarów 
(konstrukty: bieżąca sytuacja gospodarki i przyszła sytuacja gospodarstwa domowego) 
udało się potwierdzić występowanie częściowej zgodności pomiaru dla wybranych 
zmiennych. W obszarze przyszłej sytuacji gospodarki udało się zaś potwierdzić 
występowanie zgodności skali. Stwierdzenie tego faktu pozwoliło na zredukowanie do 
czterech16 liczby wymiarów analizy prowadzonej na podstawie odpowiedzi 
respondentów w badaniu kondycji gospodarstw domowych. Umożliwiło to również 
zbudowanie modelu strukturalnego, w którym przyjęto i zweryfikowano występowanie 
istotnych zależności między analizy analizowanymi obszarami (konstruktami).  

                                                      
16 Redukcja nastąpiła z 12 wymiarów – odpowiadających 12 pytaniom kwestionariusza 
ankietowego.  
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 Po trzecie, pokazano, że odpowiedzi gospodarstw domowych na pytania dotyczące 
przyszłej sytuacji ich gospodarstwa domowego są powiązane z odpowiedziami 
udzielanymi w każdym z pozostałych trzech obszarów. Dodatkowo, zidentyfikowano 
silne przełożenie między odpowiedziami dotyczącymi oceny bieżącej sytuacji 
gospodarczej i dotyczącymi prognozy przyszłej sytuacji gospodarczej oraz 
odpowiedziami dotyczącymi oceny bieżącej sytuacji gospodarczej i tymi, które 
dotyczą oceny bieżącej sytuacji gospodarstwa domowego. W toku prowadzonej 
analizy udało się również stwierdzić, że na poziomie gospodarstwa domowego 
(respondenta) zmiana opinii w obszarze oceny bieżącej sytuacji gospodarczej 
przekłada się w każdym momencie analizy na taką samą zmianę opinii w pozostałych 
obszarach. Odpowiedzi udzielane przez gospodarstwa domowe (respondentów) w 
każdym z obszarów w danym okresie mogą być zatem modelowane z wykorzystaniem 
odpowiedzi dotyczących oceny bieżącej sytuacji gospodarczej w tymże okresie. 
 Nie mniej jednak model wybrany do analizy na podstawie kryteriów 
informacyjnych wskazywał na występowanie zmian w poziomie stałych 
wyznaczonych dla każdego równania modelu w różnych okresach analizy. Oznacza to, 
że zależności między przeciętnymi wartościami poszczególnych konstruktów zależały 
nie tylko od zmian oceny sytuacji gospodarczej, ale również od innych czynników.  
 
 
Bibliografia 

Białowolski, Piotr, Sławomir Dudek (2008) Wzorce formułowania ocen i prognoz 
przez polskie gospodarstwa domowe – fakty i mity [w:] Koniunktura gospodarcza 

– 20 lat doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, Warszawa. 
Białowolski, Piotr, Dorota Węziak-Białowolska (2010) Kapitał społeczny jako czynnik 

rozwoju regionalnego, badanie własne z rezerwy rektora SGH, tekst 
niepublikowany. 

Bovi, Maurizio (2006) Long-Run Biases in Consumer Sentiment. Micro Evidence from 
European Surveys, Presentation on OECD Workshop on Business and Consumer 
Tendency Surveys, Rome. 

Brown, Timothy A. (2006) Confirmatory Factor Analysis for Applied Research, The 
Guilford Press, New York. 

European Economy (2006): The Joint Harmonised EU Programme of Business and 

Consumer Surveys, European Commission, Special Report no. 5. 



Analiza formułowania ocen i prognoz przez gospodarstwa domowe ...  161 

 

Davidov, Eldad (2008) A Cross-Country and Cross-Time Comparison of the Human 
Values Measurements with the Second Round of the European Social Survey, 
“Survey Research Methods”, vol. 2 No.1, pp. 33-46. 

Finkel, Steven Eric (1995) Causal Analysis with Panel Data, Sage University Papers 
series on Quantitative Applications in the Social Sciences, Thousand Oaks, CA, 
Sage. 

Górniak, Jarosław (2000) My i nasze pieniądze, Aureus, Kraków   
Hox, Joop (2002) Multilevel Analysis. Techniques and Applications, LEA Publishers, 

Mahwah, NJ. 
Kaplan, David (2009) Structural equation modeling. Fundation and Extentions, Sage, 

Los Angeles. 
Muthen, Linda K., Bengt O. Muthen (2006) MPlus – Statistical Analysis With Latent 

Variables (User’s Guide), Los Angeles. 
Rocki, Marek (2008) Miękki wskaźnik stanu koniunktury w przemyśle [w:] 

Koniunktura gospodarcza – 20 lat doświadczeń Instytutu Rozwoju 
Gospodarczego SGH, Warszawa. 

Saris, Willem E., Irmtraud N. Gallhofer (2007) Design, evaluation, and analysis of 

questionnaires for survey research, Wiley-Interscience. 
Steenkamp, Jan-Benedict E.M.,  Hans Baumgartner (1998) Assessing Measurement 

Invariance in Cross-National Consumer Research, “The Journal of Consumer 
Research”, Vol. 25, No. 1 (Jun., 1998), pp. 78-90. 

 
 
 
 
 
 
Załącznik 

 Pytania i możliwe warianty odpowiedzi w kwestionariuszu   ankietowym badania 
kondycji gospodarstw domowych. 
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Nr pytania i 
kodowanie  

Brzmienie pytania  Kategorie odpowiedzi   
(tworzące również skalę ciągłą)17 

Q1 (FS.S) 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 
-99. nie wiem 

Q2 (FS.F) Jak - przypuszczalnie - zmieni się sytuacja 
finansowa Państwa gospodarstwa domowego w 
następnych 12 miesiącach: 

1. poprawi się bardzo 
2. poprawi się trochę 
3. bez zmian 
4. pogorszy się trochę 
5. pogorszy się bardzo 
-99. nie wiem 

Q3 (GES.S) 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 
-99. nie wiem 

Q4 (GES.F) 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 
-99. nie wiem 

Q5 (PRA.S) Czy w porównaniu z sytuacją sprzed 12 miesięcy 
koszty utrzymania w skali kraju są, Państwa 
zdaniem, teraz: 

1. wyraźnie dużo wyższe 
2. znacznie wyższe 
3. nieco wyższe 
4. zbliżone 
5. niższe  
-99. nie wiem 

Q6 (PRA.F) Porównując z tym, co dzieje się teraz, czy 
Państwo sądzą, że w najbliższych 12 miesiącach 
w skali kraju: 

1. wzrost cen będzie 
szybszy 
2. ceny wzrastać będą tak 
samo 
3. ceny wzrastać będą 
wolniej 
4. ceny będą mniej więcej 
takie same 
5. ceny nieco zmaleją 
-99. nie wiem 

Q7 (UNEMP.F) Jak zmieni się, zdaniem Państwa, bezrobocie w 
kraju w następnych 12 miesiącach: 

1. gwałtownie wzrośnie 
2. nieznacznie wzrośnie 
3. pozostanie takie samo 
4. nieznacznie zmaleje 
5. gwałtownie zmaleje 
-99. nie wiem 

                                                      
17 wartości -99 zarezerwowane są dla braków danych 
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Q8 (MP.S) Czy sadzą Państwo, że obecnie korzystnie jest 
kupować dobra trwałego użytku (meble, sprzęt 
TV, pralkę, kuchenkę, lodówkę): 

1. tak, teraz właśnie jest 
odpowiedni czas 
2. obecny czas nie jest na to 
ani dobry, ani zły 
3. nie, nie jest to czas 
odpowiedni 
-99. nie wiem 

Q9 (MP.F) Czy sądzą Państwo, że Wasze wydatki na zakupy 
dóbr trwałego użytku w następnych 12 
miesiącach będą w porównaniu z tego typu 
wydatkami w poprzednich 12 miesiącach: 

1. dużo większe 
2. nieco większe 
3. podobne  
4. nieco mniejsze 
5. dużo mniejsze 
-99. nie wiem 

Q10 (SAV.S) Czy uwzględniając ogólną sytuację ekonomiczną 
Polski, Państwa zdaniem obecnie jest: 

1. bardzo dobry czas, aby 
oszczędzać 
2. dobry czas, aby 
oszczędzać 
3. raczej niekorzystny czas, 
aby oszczędzać  
4. bardzo niekorzystny 
czas, aby oszczędzać 
-99. nie wiem 

Q11 (SAV.F) Jakie jest prawdopodobieństwo, że w następnych 
12 miesiącach zdołacie Państwo zaoszczędzić 
jakiekolwiek pieniądze: 

1. bardzo duże 
2. dość duże 
3. znikome 
4. zdecydowanie żadne 
-99. nie wiem 

Q12 (FIN.S) Która z poniżej wymienionych sytuacji najlepiej 
opisuje obecną sytuację finansową Państwa 
gospodarstwa domowego: 

1. wpadamy w długi 
2. przejadamy nasze 
oszczędności 
3. nasz dochód z trudem 
starcza 
4. nieco oszczędzamy 
5. dużo oszczędzamy 
-99. nie wiem 

Źródło: Badanie kondycji gospodarstw domowych prowadzone w IRG SGH 
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