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WSTĘP 

Funkcjonujące dotychczas mechanizmy, instytucje, instrumenty i procedury 

wspierające spójność społeczno-ekonomiczną zawodzą, zaś próby odrobienia 

dystansu rozwojowego UE-15 do Stanów Zjednoczonych nie przynoszą oczeki-

wanych rezultatów [Woźniak, 2013, s. 24]. Wynika to z faktu, że w pomiarze 

dobrobytu państw oraz wyrównywaniu nierówności społeczno-ekonomicznych 

dominuje podejście głównego nurtu ekonomii (hedonistyczne, utylitarne i mate-

rialne) [Woźniak, Jabłoński, 2011; 2013; Potocki, 2013]. Ujęcie to jest zgodne 

z teorią potrzeb mówiącą o tym, że szczęście jest funkcją zaspokojenia potrzeb, 

a pieniądze są niezbędnym narzędziem w tym procesie. Tym samym szczęście 

(ilość wydanych dochodów) staje się w pewnym sensie satysfakcją z konsumpcji 

dóbr i usług [Kahneman, Thaler, 1991; Sumner, 1996; Czapiński, 2004c] i w dużym 

stopniu zależny od wielkości posiadanego bogactwa materialnego, a w mniej-

szym od wartości prezentowanych przez podejście eudajmonistyczne [Veenhov-

en, 1998; Czapiński, 2004c; Tomer, 2011]. Okazuje się jednak, że pieniądze 

tylko w pewnym stopniu czynią ludzi szczęśliwymi, zaś średni poziom szczęścia 

dla większości krajów pozostaje od dziesięcioleci na podobnym pułapie, wska-

                                          
1 Adres korespondencyjny: Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, ul. Ćwiklińskiej 2, 

35-601, Rzeszów, e-mail: tpotocki@gmail.com. 
2 Adres korespondencyjny: Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, ul. Ćwiklińskiej 2, 

35-601, Rzeszów, e-mail: bowie@univ.rzeszow.pl. 
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zując na nieliniową zależność pomiędzy dochodem a szczęściem i charakteryzu-

jąc się malejącą krańcową użytecznością funkcji [Easterlin, 1974; 1995; 2005; 

Diener, 1984; Veenhoven, 1991; 1994; Diener, Oishi, 2000; Diener, Seligmann, 

2002; Frey, Stutzer, 2000; 2002a; 2002b; Helliwell, 2003; Czapiński, Sułek, 

Szumlicz, 2011; Czapiński, 2012]
3
. Dodatkowo nie tylko ekonomiczne, lecz także 

społeczne mierniki jakości życia, tj. średni poziom życia, poziom śmiertelności 

niemowląt, stopień niepiśmienności, równość płci itd. (które z ekonomicznego 

punktu widzenia powinny odzwierciedlać poziom szczęścia społeczeństw i czę-

ściowo tak jest [wyczerpujący przegląd badań w: Diener i inni, 2009, rozdział 3]), 

nie dostarczają wystarczających informacji pozwalających na ocenę zadowolenia 

z życia i poziomu szczęścia z perspektywy jednostki [Sen, 1987; Lykken i Tellegen, 

1996; Dolan i White, 2007; Kołodko, 2009].  

Istnieje zatem potrzeba scalenia obiektywnych mierników szczęścia (analiz 

ekonomicznych, społecznych) z subiektywnymi miernikami szczęścia (analiz 

psychologicznych) [szerzej metodologiczny podział [w:] Sumner 1996], ponie-

waż ich słabe i mocne strony są komplementarne [Schwarz, Melech, 2000, 

s. 213–214]. Mierniki szczęścia ze względu na swój psychologiczny charakter 

(odzwierciedlenie subiektywne pełnej oceny życia przez jednostkę) mogą być 

pewnego rodzaju „wspólną walutą” łączącą nauki ekonomiczne i psychologicz-

ne [Lucas, Dyrenforth, Diener, 2008, s. 2006]. Proces ten został już rozpoczęty 

w latach 80. XX w., jednak dopiero wejście w XXI wiek dało początek współ-

pracy nauk ekonomicznych i psychologicznych, co przejawia się lawinowo po-

wstającym projektom interdyscyplinarnym poświęconym szczęściu [Czapiński, 

2012, s. 51]
4
, a uwzględnienie pozaekonomicznych mierników szczęścia w naro-

dowych statystykach jest wyłącznie kwestią czasu [Kahneman, 2011, s. 493]. 

Wykorzystanie subiektywnych wskaźników psychologicznych w ekonomii zy-

skuje coraz bardziej na znaczeniu, wskazując choćby na rolę jaką odgrywa w go-

spodarce światowej Indeks Zaufania Konsumentów (z ang. Consumer Confiden-

ce Index, w skrócie CCI)
5
. Co ludzie myślą (perspektywa psychologiczna) staje się 

zatem równie istotne jak to, w jaki sposób ludzie postępują (perspektywa ekono-

miczna) [Fuchs, 1973, s. 14 za: Easterlin, 2006, s. 466]. Tym samym może mieć 

to olbrzymie znaczenie w określaniu celów polityki gospodarczej oraz dla oceny 

                                          
3 Nie oznacza to, że zależność pomiędzy dochodem a szczęściem nie istnieje, co jest widocz-

ne szczególnie gdy zmienną kontrolną w badaniach nad szczęściem jest grupa dochodowa respon-

dentów [dalsza dyskusja patrz: Lucas, Dyrenforth, Diener, 2008]. 
4 Jeszcze w latach 60. XX w. roczna liczba artykułów zawierających w tytule słowa Happie-

ness lub Life satisfaction wynosiła zaledwie kilkanaście, by na przełomie wieku wynosić już po-

nad dwa tysiące [Diener, 2008, s. 493]. 
5 Szerzej o indeksie na stronach jego twórców: http://www.conference-board.org/data/con 

sumerdata.cfm 
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ich skuteczności (zarówno ekonomicznej – zmniejszenie kosztów, jak i społecz-

nej – zwiększenie szczęścia społeczeństwa) w jej realizacji [Opolski, Potocki, 

2012, s. 272]. 

Większość kierunków badań reprezentujących nurt ekonomii szczęścia kon-

centruje się na pięciu głównych obszarach badawczych: 

 nurt pierwszy – zdefiniowanie szczęścia [Diener, 1984; Haybron, 2003; Ve-

enhoven, 2000; Seligmann, Csiksentmihalyi, 2000; Seligmann, 2002; Czapiń-

ski, 2004a; 2004c],  

 nurt drugi – określenie skutecznych metod pomiaru szczęścia [Cantril, 1965; 

Diener, 1984; Sandvik, Diener, Seidlitz, 1993; Dohmen i inni, 2005; Kahne-

man i inni, 2004; Hill, Buss, 2008],  

 nurt trzeci – dobór determinant wpływających na poziom szczęścia [więcej 

w: Frey, Stutzer, 2000; van Praag, Frijters, 1999; Diener i inni, 2009],  

 nurt czwarty – analiza domen życia decydujących o poziomie szczęścia [wię-

cej w: Eid, Larsen, 2008; Schwarz, Strack, 1999; Schimmack, Diener, Oshi, 

2002; van Praag, Frijters, Ferrer-i-Carbonell, 2003],  

 nurt piąty – porównawcza analiza wyników badań dla poszczególnych krajów 

[Ng, 1996; 1997; Inglehart, 1990; Oswald, 1997; Diener, Seligmann, 2002; 

Inglehart, Klingemann, 2000; Easterlin, 2005], czy regionów danego kraju 

[Frey, Stutzer, 2000; Kalbarczyk, 2006; Czapiński, 2012].  

Motywacja badawcza autorów niniejszego artykułu wpisuje się w nurt 

pierwszy, a także piąty i opiera się na analizie literatury przedmiotu i badaniach 

własnych przeprowadzonych w oparciu o zagregowane wyniki badań ankieto-

wych z lat 1981–2007, zaczerpnięte z bazy danych World Value Survey
6
.  

Celem niniejszego artykułu jest podkreślenie rosnącej roli, jaką odgrywają 

badania poświęcone szczęściu w teorii ekonomii dobrobytu, jak również analizę 

zależności pomiędzy postrzeganym poziomem szczęścia, zadowolenia z życia 

i sytuacji finansowej w krajach rozwijających się i rozwiniętych.  

Struktura artykułu podporządkowana została realizacji celu głównego. W pier-

wszej kolejności szczegółowo zdefiniowano problem badawczy i umiejscowiono 

go w nurcie badań nad ekonomią szczęścia. Na tej podstawie zostały sformuło-

wane hipoteza główna i pozostałe hipotezy badawcze. Następnie przedstawiona 

została procedura badania, uzasadnienie wyboru metody, bazy danych oraz 

zmienne poddane analizie. Kolejny podrozdział opisuje wyniki badań z perspek-

tywy dyskusji, która toczy się w literaturze przedmiotu, formułuje wnioski ba-

dawcze, wskazuje na ograniczenia badawcze oraz określa perspektywę i dalsze 

kierunki badań. Do artykułu dołączony został aneks badawczy, w którym zamie-

szono szczegółowe wyniki badań.  

                                          
6 Szerzej o inicjatywie World Value Survey na: http://www.worldvaluessurvey.org/index_surveys 
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PROBLEM BADAWCZY, PRZEGLĄD LITERATURY I HIPOTEZY BADAWCZE 

Wzrost popularności badań poświęconych skalowaniu pomiaru w badaniach 

psychologicznych, a także upowszechnianie tych badań w analizie poziomu 

szczęścia narodów [Diener, Oshi, 2000; Argyle, 2001], na przestrzeni ostatnich 

czterdziestu lat sprzyja rozwojowi nauki zwanej ekonomią szczęścia (z ang. Hap-

pieness Economics)
7
. Poziom odczuwanego szczęścia mierzy się najczęściej pyta-

niem skalującym
8
 szczęście [historia i przegląd stosowanych skal na przestrzeni 

ostatnich czterdziestu lat w: Stewart i in., 2010; Kashdan, 2004] w trzech wymia-

rach
9
: emocjonalnym (szczęśliwe życie?), uwzględniającym pozytywne emocje 

jak: zadowolenie, radość czy poczucie relaksu, poznawczym (zadowolony/a 

z życia?), uwzględniającym: zadowolenie z życia i jego wymiarów, np. sytuacji 

finansowej, oraz eudajmonistycznym (wartościowe życie?), uwzględniającym: cel 

w życiu, relacje, autonomię [Oishi, 2010, s. 37] ze względu na różny wymiar cza-

sowy (w tych dniach, ostatnio, ogółem, w ostatnim tygodniu itd.). Pomimo wielu 

niedoskonałości [szerzej przegląd problemów metodologicznych [w:] Strack i inni, 

1988; Kahneman, 1999; Schwarz, Strack, 1999; Schneider, Schimmack, 2009; 

2010; Schimmack, 2009; Schwarz, Strack, 2003, s. 61–85] istnieje wiele badań, 

które wskazują ową metodę jako statystycznie wiarygodną i metodologicznie zasad-

ną w analizowaniu poziomu szczęścia [szerzej wyczerpujący przegląd badań w: 

Fujita, Diener, 2005; Diener i inni, 2009, s. 67–95], zaś jej skalowalność stwarza 

duże możliwości analizy ekonometryczno-statystycznej. Jeśli dodatkowo weźmie-

my pod uwagę różnice wynikające z aspektów kulturowych [Diener, Oishi, 2000] 

oraz poziomu rozwoju gospodarczego [Easterlin, 2009; Selezneva, 2011; Potocki, 

2013] istnieje możliwość zdefiniowania kilku bardzo ważnych problemów badaw-

czych. Tym samym z analizy literatury przedmiotu płynie ważny pierwszy, a zara-

zem wstępny wniosek badawczy: Badania uwzględniające subiektywną ocenę 

szczęśliwości i zadowolenia z życia są statystycznie istotne i mogą być wykorzysty-

wane do konstrukcji modeli ekonometrycznych i analizie porównawczej krajów.  

Większość budowanych modeli ekonometrycznych wykorzystuje zamien-

nie w analizie jako zmienną objaśnianą wymiar emocjonalny, poznawczy a rza-

dziej eudajmonistyczny, raportowany przez respondentów [szerzej [w:] Tatar-

kiewicz, 1976; Veenhoven, 1997; 2000; Czapiński, 2004c; Haybron, 2008; Reh-

daz, Madison, 2005]. Może wynikać to ze zbytniego uproszczenia, zupełnie 

odmiennej definicji i tym samym pojmowania szczęścia przez różne kultury 

[Oishi, 2010, s. 34], albo też z dostępności danych [Di Tella, MacCulloch, 
                                          

7 Badania te mają także długą historię w ekonomii [szerzej w: Ferrer-i-Carbonel, 2011].  
8 Historia tworzenia mierników subiektywnych oraz problem właściwej skalowalności wy-

kracza poza zainteresowania badawcze niniejszego artykułu jednakże autorzy wskazują na literatu-

rę, która analizuje tę problematykę w szerokim zakresie.  
9 Przedstawione wymiary nie wyczerpują złożoności pojęcia szczęścia [dalsza dyskusja [w:] 

Kashadan, 2004; Haubron, 2008; Kahneman, 1999].  
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Oswald, 2001, s. 4]. Przykładowo, Diener i Seligman przestudiowali najważniej-

sze bazy artykułów naukowych. Okazało się, że w ramach jednego z nich tylko 

w niewielkim stopniu analizowane są zależności pomiędzy różnymi składowymi 

lub miernikami szczęścia, np. gdy badanie dotyczyło aspektów poznawczych, to 

nie uwzględniało już aspektów emocjonalnych lub eudajmonistycznych, gdy 

dotyczyło poczucia szczęścia, nie uwzględniało subiektywnego dobrostanu psy-

chicznego itd. [Diener, Seligmann, 2009, s. 206–208]. W badaniach pojawiają 

się również syntetyczne mierniki łączące w sobie aspekt emocjonalny i poznawczy 

reprezentowany jako subiektywny dobrostan psychiczny [Inglehart i in., 2008, 

s. 267]
10

, jednakże ze względu na kontrowersyjne wyniki nie będą one brane pod 

uwagę w niniejszym artykule
11

. W przypadku gdy istnieje wysoka dodatnia korela-

cja pomiędzy zmiennymi poczucia szczęścia i zadowolenia z życia, podejście za-

miennie wykorzystujące odczuwane szczęście lub zadowolenie z życia jako zmien-

ną objaśnianą jest zasadne metodologicznie. Jednakże gdy relacja ta jest ujemna, 

mogą istnieć przesłanki do podważenia statystycznej istotności tego typu badań albo 

mogą one stanowić sugestię ich rozszerzenia (gdyż inne mogą być determinanty 

szczęścia a inne zadowolenia z życia) [Inglehart i inni, 2008, s. 274]. Tym samym 

celem badawczym numer jeden jest: określenie rodzaju i kierunku zależności 

pomiędzy raportowanym zadowoleniem z życia a szczęściem w Polsce dla okresu 

1990–2007 (po transformacji systemowej i w czasie rozwoju gospodarki rynkowej, 

procesu, który odegrał olbrzymi wpływ na postrzeganie/odczuwanie szczęścia 

i zadowolenia z życia jej mieszkańców [więcej o wnioskach z transformacji dla 

Polski przykładowo w: Kołodko, 2009; Woźniak, 2011; a z punktu widzenia 

ekonomii szczęścia w: Senik, 2004; Alesina, 2004; 2008; Lelkes, 2006; Kalbar-

czyk, 2006; Angelescu, 2008; Easterlin, 2009; Selezneva, 2011; Inglehart, 2010; 

Czapiński, 1996; 2004a; 2004b; 2004c; 2011a; 2011b; 2012; Potocki, 2013].  

Problem różnic w poziomie odczuwanego szczęścia pomiędzy krajami bo-

gatymi a ubogimi jest głównie związany z poziomem rozwoju gospodarczego 

(możliwościami przetrwania jednostki w danym kraju). W krajach ubogich, 

transformujących się czy rozwijających się materializm odgrywa dużo większą 

rolę aniżeli w krajach bogatych (rysunek 1). Może to wynikać z faktu, że w kra-

jach rozwiniętych obiektywne mierniki szczęścia (np. dostęp do edukacji, służby 

zdrowia itd.) oceniane są przez respondentów jako mało znaczące w subiektyw-

nej ocenie szczęścia [Triandis, 2000, s. 19]. Widać zatem, że rosnące aspiracje 

mają również znaczącą rolę w badaniach poświęconych szczęściu.  

                                          
10 W tym przypadku szczęściu i zadowoleniu z życia nadaje się tę samą wagę, a subiektywny 

dobrostan psychiczny oblicza według równania: zadowolenie z życia – 2,5 x szczęście. Mnożnik 

2,5 wynika ze sposobu skalowalności obu tych zmiennych (w przypadku zadowolenia z życia 

skala wynosi 1–10, a w przypadku szczęścia 1–4).  
11 Według badania w okresie 1981–2007 krajami o najwyższym wzroście subiektywnego do-

brostanu psychicznego były: Ukraina, Mołdawia i Słowenia, a o najniższym: Węgry, Australia i Indie 

[Inglehart i in., 2008, s. 274].  
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Rysunek 1. Rozwój gospodarczy a poziom satysfakcji z życia 

Źródło: [Inglehart i inni, 2008, s. 265].  
 

Argument ten pozwala na sformułowanie kolejnego, drugiego, celu ba-

dawczego: porównanie wyników badań dla Polski oraz dla innych krajów post-

socjalistycznych.  

Należy także zaznaczyć, że szczególnie satysfakcja z życia jest wysoce sko-

relowana z satysfakcją z poszczególnych wymiarów życia, tj. sytuacją finanso-

wą, pracą, zdrowiem, relacjami rodzinnymi, posiadaniem przyjaciół czy satys-

fakcją z udanego związku [Easterlin, Sawangfa, 2009; Schimmack, Diener, Ois-

hi, Suh, 2006; Schneider, Schimmack, 2009; 2010; Schimmack, 2008]. Kwestie 

te mogą służyć jako dodatkowe źródło unikalnych i wartościowych informacji 

na temat szczęścia i jego składników [Diener i in., 2009, s. 20], szczególnie, że 

relację tę uważa się za stabilną pomimo stosowanych przez respondowanych 

heurystyk [Schimmack, 2008, s. 99–100]. Wiele badań wykazało, że wpływ 

wysokości dochodów na poziom szczęścia jest dużo bardziej znaczący w krajach 

ubogich aniżeli bogatych [Diener, Oishi, 2000; Schyns, 2003; Easterlin, Sawangfa, 

2010; Layard, 2005]. Dlatego też wykorzystanie satysfakcji z sytuacji finansowej 

jest uzasadnione gdyż pieniądze są stabilnym predykatorem satysfakcji z życia [Gle-

ibs i inni, 2013, s. 5; Layard, Mayraz, Nickell, 2010, s. 146–151; Schimmack, 2008, 

s. 104 (tylko w podejściu dół – góra
12

; Easterlin, Sawangfa, 2010, s. 176], a ich 

pozytywna korelacja dla krajów ubogich jest dużo większa aniżeli bogatych [sze-

rzej w: Diener, Diener, 1995]. Tym samym celem badawczym uzupełniającym 

cel pierwszy i drugi jest uwzględnienie satysfakcji z sytuacji finansowej w ana-

lizie relacji pomiędzy szczęściem oraz satysfakcją z życia.  

                                          
12 Szerzej definicje modeli góra – dół oraz dół – góra w: [Czapiński, 2004; Schimmack, 2008].  
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W obliczu rosnącej roli materializmu (także w krajach rozwiniętych), społe-

czeństwa nie maksymalizują szczęścia a „pogoń za pieniądzem” często prowadzi 

do tzw. syzyfowego trudu [Czapiński, 2012], który powoduje, że ludzie deklaru-

jący większą wagę do pieniędzy deklarują również niższy poziom satysfakcji z ży-

cia i odczuwanego szczęścia [Diener, Oishi, 2000, s. 206]. Doświadczenia kra-

jów rozwiniętych mogą stać się ostrzeżeniem dla krajów rozwijających się. Tym 

samym ostatnim czwartym celem badawczym jest zbadanie: czy zależności 

pomiędzy satysfakcją z życia, sytuacją finansową i szczęściem wykazują podobny 

kierunek statystycznej zależności dla krajów o ugruntowanym systemie politycz-

nym i poziomie wzrostu gospodarczego.  

Celom badawczym autorów podporządkowane są cztery hipotezy badawcze:  

 Istnieje negatywna korelacja pomiędzy deklarowanym poziomem szczęścia 

a satysfakcją z życia oraz wysoce pozytywna korelacja pomiędzy satysfakcją 

z życia a satysfakcją z sytuacji finansowej (H1). 

 Wyniki badań dla Polski (H1) wykazują ten sam kierunek i siłę dla innych 

krajów transformujących się (H2). 

 Efekt ten nie jest trwały, gdyż ujemna zależność pomiędzy deklarowanym 

poziomem szczęścia a satysfakcją z życia dla Polski osłabia się podobnie jak 

wysoce pozytywna korelacja pomiędzy satysfakcją z życia a satysfakcją z sy-

tuacji finansowej w okresie 1990–2006 (H3). 

 Efekt ten (H1) nie występuje w krajach rozwiniętych (zajmujących wysokie 

miejsce w rankingu HDI) (H4). 

PROCEDURA, KROKI BADANIA I METODA BADAWCZA 

Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o pięcioetapową procedurę (ry-

sunek 2).  
 

 

Rysunek 2. Procedura badań 

Źródło: opracowanie własne. 

ETAP I Zgromadzenie danych z bazy WVS

ETAP II Wybór przedziału czasowego

ETAP III Wyselekcjonowanie krajów do badania

ETAP IV Przeprowadzenie obliczeń i weryfikacja hipotez

ETAP V Wnioski z badań i perspektywy dalszych badań 
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W pierwszym etapie zostały zebrane dane dotyczące raportowanego po-

czucia szczęścia, satysfakcji z życia oraz satysfakcji finansowej dla badań prze-

prowadzonych w pięciu falach w okresie od 1981 roku do 2007 włącznie
13

. Baza 

danych wykorzystana w badaniu pochodziła z World Value Survey. Wybór bazy 

był podyktowany kilkoma argumentami. Po pierwsze – baza ta jest najczęściej 

wykorzystywana w badaniach nad szczęściem (w oparciu o nią powstało ponad 

tysiąc artykułów poświęconych problematyce szczęścia)
14

. Po drugie – w każdej 

fali średnio ankietowanych było 1400 respondentów z 88 krajów, co reprezen-

towało ponad 90% populacji światowej. Po trzecie – zakres czasowy badań obejmu-

je ponad 25 lat. Po czwarte – w bazie dostępne są także badania dla Polski
15

.  

W drugim etapie dokonano wyboru przedziału czasowego dla badania, tj. okres 

1990–2005 (uwzględniono trzy fale, w których badana była Polska tj. 1990, 1995 

oraz 2005). Wybór ten był podyktowany dwoma uwarunkowaniami. Po pierwsze 

– uwzględnienie badań w okresie transformacji (fala druga z 1990 roku). Po drugie 

– dostępność krajów do badań porównawczych: dwóch transformujących się (dru-

ga fala z 1990 roku) oraz dwóch krajów rozwiniętych dla całego okresu badaw-

czego (trzy fale dla lat 1990, 1995 i 2007). W trzecim etapie dokonano wyboru 

krajów, a więc z krajów transformujących w badaniu uwzględniono Czechy i Sło-

wację (dawny blok socjalistyczny), natomiast z krajów rozwiniętych wybrano 

Szwajcarię i Japonię (HDI
16

 miejsce dziewiąte i dziesiąte odpowiednio
17

 za rok 

2012), dla których jednocześnie były dostępne dane dla trzech wybranych 

fal. W etapie czwartym przygotowano dane do badań (odrzucono przypadki 

odstające), obliczono podstawowe statystyki opisowe dla krajów i dla fal, prze-

prowadzono analizę korelacji pomiędzy trzema zmiennymi: szczęściem, zadowo-

leniem z życia i z sytuacji finansowej dla każdego kraju a także dla trzech analizo-

wanych fal. Dokonano także obliczeń istotności otrzymanych współczynników 

korelacji. W etapie piątym przedstawiono wyniki badań, opisano wnioski, ogra-

niczenia badawcze oraz dalszą perspektywę badań.  

                                          
13 Obecnie trwają badania nad falą szóstą. Jej wyniki mają być dostępne w 2014 roku. 
14 Szczerzej patrz: www.worldvaluessurvey.org 
15 Autorzy zdają sobie sprawę z istnienia innych międzynarodowych baz poświęconych problema-

tyce szczęścia, przykładowo: European Social Sutvey, Gallup Organisation’s World Poll czy Euroba-

rometr, baz tworzonych dla wybranego kraju, przykładowo: Diagnoza Społeczna w Polsce, Canadian 

General Social Survey w Kanadzie, oraz baz longitudialnych, przykładowo: German Socio-Economic 

Panel w Niemczech, Australin household panel study w Australii czy UK household Longitudinal Study 

w Wielkiej Brytanii. Badania porównawcze pomiędzy różnymi bazami badającymi te same zależności 

to bardzo ważny kierunek badawczy [patrz szerzej: Stevenson, Wolters, 2008; Barrington, Helliwell, 

2008] w ekonomii szczęścia i jedna z dalszych perspektyw badawczych autorów.  
16 Wybór tego indeksu był spowodowany także faktem, który dowiódł Kołodko: indeks HDI 

jest wyższej skorelowany z odczuwanym szczęścia aniżeli z poziomem PKB per capita [Kołodko, 

2009]. 
17 http://hdr.undp.org/en/statistics/ (dostęp 30.08.2013). 
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WYNIKI BADAŃ I WNIOSKI BADAWCZE 

Wyniki badań pozwalają na przyjęcie hipotezy H1 oraz H2 natomiast wy-

magają odrzucenia hipotez H3 i H4. Składają się na to następujące argumenty 

badawcze poparte wynikami badań własnych.  

Uśrednione wyniki badań pokazują, że pomimo dzielących nas od Japonii 

i Szwajcarii odpowiednio dwudziestu dziewięciu i trzydziestu miejsc z rankingu 

HDI, uśredniony poziom odczuwanego szczęścia w Polsce był w każdej z bada-

nych fal wyższy aniżeli w Japonii i Szwajcarii (por. tabele 1A–C, 2A–C, 3A–C 

w aneksie badawczym). Analogiczną sytuację stwierdzono dla Czech i Słowacji 

(por. tabele 1A–C, w aneksie badawczym) dla fali 1990. Potwierdza to inne 

wyniki badań dla Polski, że pieniądze nie są najważniejszą determinantą odczu-

wanego szczęścia [por. z Czapiński, 2012]. Z drugiej strony respondenci mogli 

wskazywać, że są szczęśliwi pomimo faktu, że tak naprawdę nie są szczęśliwi 

[Diener i in., 2006, s. 75]. Pewną odpowiedź dostarcza nam Kahneman, którego 

badania w oparciu o metodę Day Reconstruction Method [szerzej opis metody 

w: Potocki, 2013] pokazały, że osoby pomimo ogólnej deklaracji poczucia szczę-

ścia nie odczuwały go z większości realizowanych czynności w trakcie dnia [Kah-

neman i in., 2004]. Może to być wynikiem tego, że transformacja systemowa 

w wielu przypadkach spowodowała tzw. paraliż decyzyjny wśród obywateli lub 

wspierała podejmowanie decyzji nieracjonalnych. Im więcej bogactwa kumulowa-

ły jednostki tym więcej wyborów mogły dokonać na rynku zaspokajając tym sa-

mym w większym stopniu własne potrzeby (zgodne z ich preferencjami). Założe-

nie to jest prawdziwe tylko w przypadku gdy wszyscy decydenci są racjonalni
18

 oraz 

gdy wszyscy uczestnicy rynku mają dostęp do tych samych opcji
19

. W krajach 

transformujących przez wiele lat wybory dokonywane były za obywateli, a do-

stęp do tych samych opcji nigdy nie miał miejsca [Potocki, 2013].  

Natomiast diametralnie różnie prezentowały się wyniki dla satysfakcji z ży-

cia. Polska w każdej z fal miała dużo niższy uśredniony poziom satysfakcji 

z życia w porównaniu z Japonią i Szwajcarią (por. tabele 1A–C, 2A–C, 3A–C  

w aneksie badawczym) a ich zmienność była dużo wyższa [porównaj z: Lelkes, 

2006; Gruen, Klasen, 2012; Angulescu, 2008]. Oznacza to, że w opinii respon-

dentów znaczenie tych pojęć (w literaturze często używanych zamiennie) może 

być różne a dodatkowo inne zmienne mogą na nie wpływać. Statystyki opisowe 

potwierdza analiza korelacji z której wynika, że satysfakcja z życia oraz poczu-
                                          

18 W przypadku gdy decydenci nie potrafią racjonalnie dokonywać wyborów zakupowych 

(co jest bardzo częstym zachowaniem konsumenckim [szerzej: Ariely, 2008] to zależność pomię-

dzy bogactwem a szczęściem staje się mało istotna w pomiarze tego drugiego. 
19 Jeżeli mieszkaniec Nowego Jorku ma do wyboru pić wodę z kranu lub wodę butelkowaną, 

to biorąc pod uwagę poziom zanieczyszczenia rzeki Hudson wybierze opcję drugą. Gdy wybór ten 

zaproponujemy mieszkańcowi Afryki, to jego opcja wyboru ograniczy się jedynie do pierwszej z nich, 

gdyż jest to jedyna, na którą go stać albo do której ma dostęp [Diener i in., 2009, s. 12].  
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cie szczęścia są zmiennymi ujemnie skorelowanymi (zob. tabele 4A–C, 5A–C, 

7A, 8A w aneksie badawczym). Wyniki tych badań są częściowo zgodne z ba-

daniami Inglehart i inni, którzy wskazują, że poczucie szczęścia oraz satysfakcja 

z życia powinny być analizowane rozdzielnie, gdyż pierwsza ze zmiennych jest 

determinowana przez czynniki polityczne (demokratyzacja, reformy społecz-

ne, wolność słowa) natomiast druga głównie przez czynniki ekonomiczne 

(dochody, niskie bezrobocie i inflacja), co w opinii autorów jest szczególnie 

widoczne dla krajów postsocjalistycznych [Inglehart, Foa, Petersom, Welzel, 

2008, s. 278–281]. Okazuje się jednak, że podobną ujemną zależność w całym 

okresie badania widać także w przypadku Japonii i Szwajcarii, a więc tym sa-

mym nie jest to fenomen charakteryzujący tylko kraje postsocjalistyczne albo 

gospodarki transformujące się (podobny kierunek korelacji występował także 

dla Czech i Słowacji – zob. tabele 7A, 8A w aneksie badawczym). Potwierdza-

jące dla formułowanych wniosków mogą być wyniki badań zaprezentowane 

przez Veenhovena. Uważa on bowiem, że wolność ekonomiczna ma dużo więk-

szy wpływ na odczuwane szczęście w biednych krajach aniżeli w bogatych kra-

jach, natomiast w przypadku wolności politycznej jest odwrotnie. Tym samym 

głównym powodem niskiej satysfakcji z życia z krajach postsocjalistycznych 

mogła być niestabilność ekonomiczna, wysokie spadki dochodów w ujęciu real-

nym natomiast wzrost poczucia szczęścia wynikał z transformacji systemowej 

i obaleniem reżimu komunistycznego [por. z: Veenhoven, 2000a; 2002; Ingle-

hart, Klingemann, 2000; Schyns 2003]. Jednakże ze względu na to, że tendencja 

ta utrzymywała się przez cały okres badania, a przez drugą część okresu badania 

kraje postsocjalistyczne rozwijały się dużo szybciej aniżeli kraje rozwinięte 

[Sanfey, Tesoz, 2007, s. 708; Inglehart, 2010, s. 360] wnioski te mogą być tylko 

częściowo poprawne. Czynnikami, które mogą pogłębiać te różnice z pewnością są 

wyższe nierówności dochodowe w krajach postsocjalistycznych [Woźniak, 2011; 

Woźniak, Jabłoński, 2011; Jabłoński, 2013] w zakresie dochodów (rosnąca wraz  

z rozwojem gospodarek wolnorynkowych i szczególnie niebezpieczna i frustrująca 

w przypadku rosnącej liczby osób o zarobkach poniżej średniej), która przy małej 

adaptacji i mobilności (znacznie niższych aniżeli choćby społeczeństwo amerykań-

skie [porównaj z: Potocki, 2013; Alesina i inni, 2004; Alesina, Di Tella, MacCul-

loch, 2000]) może dodatkowo tylko potęgować to zjawisko.  

Odmienna sytuacja występowała w przypadku analizy wyników badań dla 

satysfakcji finansowej. Szczególnie, że jak wskazują badania satysfakcja z osią-

ganego dochodu bardziej odzwierciedla satysfakcję finansową aniżeli dochody 

per capita [Kapteyn, Smith, Sjest, 2009]. Na początku lat 90. była ona znacząco 

niższa od krajów rozwiniętych uwzględnionych w analizie (Szwajcarii i Japonii 

odpowiednio o 3,12 i 0,99). Następnie miernik ten uległ obniżeniu we wszyst-

kich analizowanych krajach pozostawiając różnice na poziomie 2,95 i 1,97 (por. 

tabele 1A–C, 2A–C, 3A–C w aneksie badawczym). Interesująco przedstawia się 

natomiast sytuacja w ostatniej z analizowanych fal, tj. dla roku 2005. W poziomie 
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zadowolenia z sytuacji finansowej Polska wyprzedziła Japonię (o 0,08), a różnica do 

Szwajcarii zmniejszyła się do poziomu 0,84 (por. tabele 1A–C, 2A–C, 3A–C w 

aneksie badawczym). Analiza korelacji nie daje nam odpowiedzi na powyższe wy-

niki badań. Gdyż w prawie w całym okresie badania korelacja satysfakcji finanso-

wej z satysfakcją z życia dla Polski była niższa aniżeli dla Japonii (wyjątek stanowi 

rok 1990) Szwajcarii (zob. tabele 4A–C, 5A–C, 6A–C w aneksie badawczym). Nie 

potwierdza to zatem badań prowadzonych przez Diener i Diener, którzy wskazali, 

że zależność pomiędzy satysfakcją finansową a satysfakcją z życia dla krajów bied-

nych jest wyższa aniżeli bogatych [E. Diener, M. Diener, 1995]. Nie oznacza to 

oczywiście, że nie istnieje, ale jej wpływ może być przeceniany [por.: Kalbarczyk, 

2006; Angulescu, 2008; Czapiński, 2012; Layard, Mayraz, Nickell, 2010; Schim-

mack, 2008; Easterlin, Sawangfa, 2010].  

Postawione we wstępie artykułu cele zostały zatem tylko częściowo zreali-

zowane. Bowiem pytaniem otwartym pozostaje, czy możemy uznawać się wciąż 

za kraj biedny czy już może za kraj bogaty. Kolejnym otwartym pytanie a jed-

nocześnie bardzo ważnym wątkiem badawczym pozostaje problem malejącej 

satysfakcji z życia przy rosnącej satysfakcji z sytuacji finansowej. Może to bo-

wiem oznaczać, że pieniądze od samego początku transformacji, jak i piętnaście 

lat po jego zakończeniu nie są główną determinantą odczuwanej satysfakcji z życia. 

Jednym z wyjaśnień może być fakt, że pogoń za pieniędzmi powoduje rezygna-

cję z więzi społecznych [Gleibs i in., 2011, s. 3], co szczególnie w połączeniu 

z nadmierną konsumpcją może znacząco osłabiać satysfakcję z życia [Czapiński, 

2004c, s. 236]. Rola więzi społecznych jest niezwykle istotna w ocenie szczęścia 

przez jednostkę [Oishi, Schimmack, Diener, Suh, 1998], ale badania na ten te-

mat wciąż nie dostarczają jednoznacznych wyników potwierdzających te przy-

puszczenia [Lucas, Dyrenforth, 2006]. Natomiast warto wskazać, że w ubogich 

społecznościach bardziej ceni się relacje aniżeli pogoń za dobrem [Diener, Vit-

terso, 2005]. Wynika to z faktu, że mała złożoność wyborów i proste życie mogą 

wspierać poczucie szczęścia i odczuwanej satysfakcji z życia. Innym wyjaśnie-

niem może być tzw. luka pomiędzy aspiracjami a rzeczywistymi osiągnięciami 

[szerzej o teorii w: Appley, 1971; o badaniach w: Easterlin, 2001], która zaspo-

koiła potrzeby materialne, ale nie pozwoliła na zaspokojenie innych potrzeb po-

zamaterialnych. Wniosek ten wymaga jednak dalszej analizy i uwzględnienia 

w badaniach większej liczby domen lub metaanalizy zmiennych wpływających 

na odczuwaną satysfakcję z życia, struktury szczęścia i satysfakcji z życia, a także 

czynników o tym decydujących [por. z: Czapiński i Panek, 2013; Lyubomirsky, 

2001; Schneider, Schimmack, 2009; Schimmack, 2009].  

Dużą luką badawczą (i ograniczeniem niniejszego badania) jest także brak 

badań poświęconych ekonomii szczęścia w kontekście stanów kryzysowych 

(choćby lat 2007–2008) dla tej części Europy, co mogłoby być interesujące z punk-

tu widzenia odporności gospodarek rozwiniętych oraz rozwijających na zjawiska 

kryzysowe w kontekście odczuwanego szczęścia lub satysfakcji z życia (takie 
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badania pojawiają się dla niektórych krajów dla których dostępne są dane, np. 

Stany Zjednoczone [Denton, 2011], Polski [Czapiński, Panek, 2007–2009])
20

.  
Podobnie prezentuje się kwestia stosowanych metod. Pomimo wielu niedosko-

nałości w metodzie opartej na samoocenie [przegląd problemów w: Schwarz, Strack, 
1999; Stevenson, Wolfers, 2008; Kapteyn, Smith, Sjest, 2009; Krueger, 2009; Die-
ner i in., 2009, s. 75; Ferrer-i- Carbonel, 2011; Potocki, 2013] metoda ta wykazuje 
wysoką korelację z innymi metodami stosowanymi w pomiarze poczucia szczęścia 
i satysfakcji z życia [Di Tella, MacCulloch, Oswald, 2001]. Wymagałoby to jednak 
potwierdzenia dla Polski np. poprzez porównanie wyników badań metodami ankie-
towymi (z Diagnozy Społecznej) z metodą Day Reconstruction Method. Ten wnio-
sek stanowi kolejną perspektywę badawczą autorów szczególnie w kontekście two-
rzonych tzw. Narodowych Baz Czasu [z ang. National Time Accounting]

21
.  

ZAKOŃCZENIE 

Badania z dziedziny ekonomii szczęścia wpisują się w nurt podejścia holi-
stycznego do badania rozwoju społeczno-ekonomicznego. Jako badania interdy-
scyplinarne stanowią obecnie wiodący nurt ogólnoświatowy, który przede 
wszystkim przynosi korzyści społeczne, zaś to stanowi argument, który broni się 
sam. Dodatkowo, im więcej wysiłku zostanie włożone w rozwój ekonomii be-
hawioralnej [por. z Czapiński, 2004c; Tyszka, 2012], tym większa będzie wie-
dza dostępna w tym obszarze. Jak wskazuje Frey „rewolucja dopiero się rozpo-
czyna i jest poważnym wyzwaniem dla nauk ekonomicznych. W szczególności 
młodzi naukowcy powinni być włączani w projekty z tego obszaru [ekonomię 
[szczęścia – przyp. aut.], gdyż tak wiele ważnych kwestii wymaga jeszcze roz-
strzygnięcia” [Frey, 2009, s. 203]. Tym ważniejsze staje się propagowanie po-
dejścia, proponowane przez Gigerenzera, które uwzględnia; trzy główne zmiany 
w podejściu do badań naukowych: 
 prowadzenie badania zorientowane na problem a nie na dyscyplinę naukową 

poprzez budowanie zespołów interdyscyplinarnych (posiadających różne 
spojrzenie na ten sam problem społeczno-ekonomiczny),  

 wielometodologiczne podejście do rozwiązywania problemów (uwzględniają-
ce oprócz modeli matematycznych, symulacji komputerowych czy zastoso-
wania aparatu statystycznego eksperyment laboratoryjny), 

 wykorzystanie wyników laboratoryjnych, ale tylko w połączeniu z weryfika-
cją praktyczną uwzględniającą różne czynniki demograficzne, kulturowe i spo-
łeczne [Gigerenzer 2010, s. IV–V), poprzez tworzenie tzw. społeczeństwa 
eksperymentalnego [Diener i in. 2009, s. 60–62].  

                                          
20 Tym bardziej interesujące będą wyniki badań prowadzonych przez World Value Survey 

w ramach kolejnej fali za okres 2010–2012, które będą publicznie dostępne na początku 2014 roku i ich 

porównanie z badaniami prowadzonymi w ramach Diagnozy Społecznej (www.diagnoza.com). 
21 Szerzej o projekcie w: [Kruger, 2009]. 
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Takie podejście nie tylko otworzy nauki ekonomiczne na inne dyscypliny 

naukowe, lecz także pozwoli rozwiązać wiele ważnych problemów społecznych 

i gospodarczych, których eliminacja przy wykorzystaniu standardowych modeli 

ekonomicznych nie jest niestety możliwa [por. z: Kołodko, 2013; Woźniak, 

2011; Woźniak, Jabłoński, 2011; Jabłoński, 2013].  
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Streszczenie 

Dokonująca się rewolucja psychologiczna w ekonomii ma znaczący wpływ na rozwój i jej 

przyszłość m.in. w zakresie kształtowania polityki społecznej, nierówności społecznych, teorii 

wzrostu gospodarczego, społecznego kontekstu racjonalnych wyborów i może pomóc w budowie 

nowych mierników psychologicznych takich jak tych związanych ze szczęściem.  
Celem niniejszego artykułu jest podkreślenie rosnącej roli, jaką odgrywa ekonomia szczęścia 

w teorii ekonomii dobrobytu, jak również analizy zależności pomiędzy postrzeganym poziomem 

szczęścia, zadowolenia z życia i sytuacji finansowej w krajach rozwijających się i rozwiniętych.  

Wyniki badań pokazują, że zależność pomiędzy szczęściem a satysfakcją z życia jest ujemnie 

skorelowana. Dodatkowo zależność ta utrzymuje się przez cały okres badania. Oznacza to, że 

szczęście nie jest skorelowane tylko i wyłącznie z wolnością polityczną, a zadowolenie z życia 
z sytuacją ekonomiczną. Wyniki dla Polski i innych krajów postsocjalistycznych są zgodne 

z wynikami badań dla wybranych krajów rozwiniętych tj. Szwajcarii i Japonii zwanych w literatu-

rze pomaterialistycznymi. Tym samym istnieje konieczność bardziej wnikliwej analizy domen 

szczęścia i satysfakcji z życia i wewnętrznych zależności pomiędzy nimi.  

Słowa kluczowe: ekonomia szczęścia, ekonomia behawioralna, racjonalność ograniczona, 

materializm, transformacja systemowa 

Happiness Studies in Welfare Economics Theory 

Summary 

The ongoing development in behavioral economics has significant influence on the economic poli-

cy in such areas as shaping social policies, economic inequalities, theory of economic growth, social 

context of rationality, and may help to introduce socio-psychological ratios such as happiness indicators.  

The aim of the paper is to present the constantly growing contribution of happiness studies to 

welfare economics research, as well as to explain the relation between perceived happiness, life 

satisfaction and financial satisfaction in transition and developed countries.  

The research proves that the relation between happiness and life-satisfaction is complex and nega-

tively correlated. Moreover, this regularity does not change throughout all research period. It means that 

happiness depends not only on political and social freedom, and at the same time life satisfaction on 

economic conditions. The obtained results for Poland and post-socialist countries of Central-East coin-

cide with the ones obtained for highly-developed countries, like Switzerland and Japan, which are de-

scribed in literature as post-materialism countries. The research shows that there are still limitations to 

the well-being measures and a more insightful analysis of satisfaction domains needs to be carried out.  

Keywords: happiness economics, behavioral economics, bounded rationality, materialism, 

economic transformation  
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ANEKS BADAWCZY 

Statystyki opisowe 

Tabela 1A. Satysfakcja z życia – fala ’90 skala 1–10  

(odrzucono przypadki odstające) 

  N  
ważnych 

Średnia Mediana Minimum Maksimum 
Dolny 

kw. 
Górny 

kw. 
Odch. 

std 
Wsp. 
zmn. 

Polska    921 6,64 7 1 10 5   8 2,35 35,38 

Japonia   878 6,59 7 1 10 6   8 1,74 26,36 

Szwajcaria 1384 8,36 9 1 10 8 10 1,75 20,87 

Czechy   922 6.37 7 1 10 5   8 2.12 33.35 

Słowacja   458 6.16 6 1 10 5   8 2.18 35.36 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Tabela 1B. Satysfakcja z sytuacji finansowej – fala ’90 skala 1–10  

(odrzucono przypadki odstające) 

Zmienna 
N  

ważnych 
Średnia Mediana Minimum Maksimum 

Dolny 
kw. 

Górny 
kw. 

Odch. 
std 

Wsp. 
zmn. 

Polska   921 5,10 5 1 10 3   7 2,48 48,62 

Japonia   878 6,09 6 1 10 5   8 2,08 34,19 

Szwajcaria 1384 8,22 9 1 10 7 10 2,05 24,88 

Czechy   922 5.21 5 1 10 3  7 2.52 48.32 

Słowacja   458 4.60 5 1 10 3  6 2.52 54.85 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Tabela 1C. Poczucie szczęścia – fala ’90 skala 1–4  

(odrzucono przypadki odstające) 

Zmienna 
N 

ważnych 
Średnia Mediana Minimum Maksimum 

Dolny 
kw. 

Górny 
kw. 

Odch. 
std 

Wsp. 
zmn. 

Polska   921 2,03 2 1 4 2 2 0,50 24,51 

Japonia   878 2,01 2 1 4 2 2 0,61 30,38 

Szwajcaria 1384 1,70 2 1 4 1 2 0,58 34,19 

Czechy   922 2.24 2 1 4 2 3 0.60 26.57 

Słowacja   458 2.48 2 1 4 2 3 0.66 26.38 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Tabela 2A. Satysfakcja z życia – fala ’95 skala 1–10  

(odrzucono przypadki odstające) 

Zmienna 
N 

ważnych 
Średnia Mediana Minimum Maksimum 

Dolny 
kw. 

Górny 
kw. 

Odch. 
std 

Wsp. 
zmn. 

Polska 1101 6,44 6 1 10 5 8 2,40 37,21 

Japonia 991 6,64 7 1 10 5 8 1,88 28,30 

Szwajcaria 1193 8,02 8 1 10 7 9 1,83 22,82 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 2B. Satysfakcja z sytuacji finansowej – fala ’95 skala 1–10  

(odrzucono przypadki odstające) 

Zmienna 
N 

ważnych 
Średnia Mediana Minimum Maksimum 

Dolny 
kw. 

Górny 
kw. 

Odch. 
std 

Wsp. 
zmn. 

Polska 1101 4,38 4 1 10 2 6 2,48 56,72 

Japonia   991 6,35 6 1 10 5 8 2,02 31,75 

Szwajcaria 1193 7,33 8 1 10 6 9 2,27 31,05 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 2C. Poczucie szczęścia – fala ’95 skala 1–4  

(odrzucono przypadki odstające) 

Zmienna 
N 

ważnych 
Średnia Mediana Minimum Maksimum 

Dolny 

kw. 

Górny 

kw. 

Odch. 

std 

Wsp. 

zmn. 

Polska 1101 1,98 2 1 4 2 2 0,63 31,83 

Japonia   991 1,77 2 1 4 1 2 0,63 35,30 

Szwajcaria 1193 1,68 2 1 9 1 2 0,72 42,72 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Tabela 3A. Satysfakcja z życia – fala ’05 skala 1–10  

(odrzucono przypadki odstające) 

Zmienna 
N  

ważnych 
Średnia Mediana Minimum Maksimum 

Dolny 

kw. 

Górny 

kw. 

Odch. 

std 

Wsp. 

zmn. 

Polska   943 5,17 5 1 10 4 7 2,34 45,30 

Japonia 1004 6,16 6 1 10 5 8 2,10 34,14 

Szwajcaria 1239 7,62 8 1 10 7 9 2,10 27,55 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Tabela 3B. Satysfakcja z sytuacji finansowej – fala ’05 skala 1–10  

(odrzucono przypadki odstające) 

Zmienna 
N 

ważnych 
Średnia Mediana Minimum Maksimum 

Dolny 

kw. 

Górny 

kw. 

Odch. 

std 

Wsp. 

zmn. 

Polska   943 7,07 7 1 10 6 8 2,05 28,92 

Japonia 1080 6,99 7 1 10 6 8 1,81 25,88 

Szwajcaria 1232 7,91 8 1 10 7 9 1,63 20,56 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Tabela 3C. Poczucie szczęścia – fala ’05 skala 1–4  

(odrzucono przypadki odstające) 

Zmienna 
N  

ważnych 
Średnia Mediana Minimum Maksimum 

Dolny 

kw. 

Górny 

kw. 

Odch. 

std 

Wsp. 

zmn. 

Polska    943 1,89 2 1 4 2 2 0,58 30,60 

Japonia 1066 1,82 2 1 4 1 2 0,63 34,60 

Szwajcaria 1235 1,65 2 1 4 1 2 0,61 36,96 

Źródło: opracowanie własne. 
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Analiza korelacji 

Tabela 4A. Analiza korelacji Polska – fala ’90 skala 1–10  

(odrzucono przypadki odstające) 

 

Zmienna 

Korelacje (wvs1990_v20090906 POLAND – odstające) 

Oznaczone wsp. korelacji są istotne z p < ,05000 

N=921 (Braki danych usuwano przypadkami) 

Średnia Odch.std 
Poczucie 

szczęścia 

Satysfakcja  

z życia 

Satysfakcja  

z sytuacji finansowej 

Poczucie  

szczęścia  
2,034745 0,498790 1,000000 -0,382649 -0,144300 

Satysfakcja  

z życia 
6,639522 2,348987 -0,382649 1,000000 0,369896 

Satysfakcja  

z sytuacji  

finansowej 

5,099891 2,479659 -0,144300 0,369896 1,000000 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Tabela 4B. Analiza korelacji Polska – fala ’95 skala 1–10  

(odrzucono przypadki odstające) 

 

Zmienna 

Korelacje (wvs1995_v3POLAND – odstające) 

Oznaczone wsp. korelacji są istotne z p < ,05000 

N=1129 (Braki danych usuwano przypadkami) 

Średnia Odch.std 
Poczucie 

szczęścia 

Satysfakcja  

z sytuacji  

finansowej 

Satysfakcja 

 z życia 

Poczucie  

szczęścia 
1,976085 0,633264 1,000000 -0,309945 -0,473057 

Satysfakcja  

z sytuacji  

finansowej 

4,386182 2,486778 -0,309945 1,000000 0,445549 

Satysfakcja  

z życia 
6,438441 2,403450 -0,473057 0,445549 1,000000 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Tabela 4C. Analiza korelacji Polska – fala ’05 skala 1–10  

(odrzucono przypadki odstające) 

 

Zmienna 

Korelacje (wvs2005_v20090901aPOLAND – odstające) 

Oznaczone wsp. korelacji są istotne z p < ,05000 

N=943 (Braki danych usuwano przypadkami) 

Średnia Odch.std 
Poczucie 

szczęścia 

Satysfakcja  

z życia 

Satysfakcja  

z sytuacji  

finansowej 

Poczucie  

szczęścia  
1,885472 0,577011 1,000000 -0,434780 -0,303928 

Satysfakcja  

z życia 
7,071050 2,045200 -0,434780 1,000000 0,399119 

Satysfakcja  

z sytuacji  

finansowej 

5,173913 2,343958 -0,303928 0,399119 1,000000 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 5A. Analiza korelacji Japonia – fala ’95 skala 1–10  

(odrzucono przypadki odstające) 

 

Zmienna 

Korelacje (90_Jap_-odstające) 

Oznaczone wsp. korelacji są istotne z p < ,05000 

N=878 (Braki danych usuwano przypadkami) 

Średnia Odch.std 
Poczucie 

szczęścia 

Satysfakcja  

z życia 

Satysfakcja  

z sytuacji  

finansowej 

Poczucie  

szczęścia  
2,006834 0,609652 1,000000 -0,554317 -0,360895 

Satysfakcja  

z życia 
6,585421 1,736027 -0,554317 1,000000 0,538651 

Satysfakcja  

z sytuacji 

finansowej 

6,086560 2,080868 -0,360895 0,538651 1,000000 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Tabela 5B. Analiza korelacji Japonia – fala ’00 skala 1–10 

(odrzucono przypadki odstające) 

 

Zmienna 

Korelacje (95_japonia- -odstające) 

Oznaczone wsp. korelacji są istotne z p < ,05000 

N=991 (Braki danych usuwano przypadkami) 

Średnia Odch.std 
Poczucie 

szczęścia 

Satysfakcja  

z życia 

Satysfakcja  

z sytuacji  

finansowej 

Poczucie  

szczęścia  
1,770938 0,625230 1,000000 -0,373941 -0,425088 

Satysfakcja  

z życia 
6,346115 2,015165 -0,373941 1,000000 0,673344 

Satysfakcja  

z sytuacji  

finansowej 

6,637740 1,878359 -0,425088 0,673344 1,000000 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Tabela 5C. Analiza korelacji Japonia – fala ’05 skala 1–10  

(odrzucono przypadki odstające) 

 

Zmienna 

Korelacje (2005__Jap_odstające) 

Oznaczone wsp. korelacji są istotne z p < ,05000 

N=970 (Braki danych usuwano przypadkami) 

Średnia Odch.std 
Poczucie 

szczęścia 

Satysfakcja  

z życia 

Satysfakcja  

z sytuacji finan-

sowej 

Poczucie  

szczęścia  
1,813402 0,628877 1,000000 -0,575498 -0,373679 

Satysfakcja  

z życia 
7,030928 1,797565 -0,575498 1,000000 0,597534 

Satysfakcja  

z sytuacji  

finansowej 

6,186598 2,073775 -0,373679 0,597534 1,000000 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 6A. Analiza korelacji Szwajcaria – fala ’90 skala 1–10  

(odrzucono przypadki odstające) 

 

Zmienna 

Korelacje (90__switzerland-odstające) 

Oznaczone wsp. korelacji są istotne z p < ,05000 

N=1384 (Braki danych usuwano przypadkami) 

Średnia Odch.std 
Poczucie 

szczęścia 

Satysfakcja  

z życia 

Satysfakcja  

z sytuacji  

finansowej 

Poczucie  

szczęścia  
1,703035 0,582306 1,000000 -0,482285 -0,220481 

Satysfakcja  

z życia 
8,364884 1,745717 -0,482285 1,000000 0,322699 

Satysfakcja  

z sytuacji  

finansowej 

8,221098 2,045107 -0,220481 0,322699 1,000000 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Tabela 6B. Analiza korelacji Szwajcaria – fala ’95 skala 1–10  

(odrzucono przypadki odstające) 

 

Zmienna 

Korelacje (95__switzerland-odstające) 

Oznaczone wsp. korelacji są istotne z p < ,05000 

N=1189 (Braki danych usuwano przypadkami) 

Średnia Odch.std 
Poczucie 

szczęścia 

Satysfakcja  

z sytuacji  

finansowej 

Satysfakcja  

z życia 

Poczucie 

szczęścia 
1,660219 0,582234 1,000000 -0,270858 -0,494360 

Satysfakcja  

z sytuacji 

finansowej 

7,333894 2,269035 -0,270858 1,000000 0,539586 

Satysfakcja  

z życia 
8,026913 1,831068 -0,494360 0,539586 1,000000 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Tabela 6C. Analiza korelacji Szwajcaria – fala ’05 skala 1–10  

(odrzucono przypadki odstające) 

 

Zmienna 

Korelacje (2005__Switz-odstające) 

Oznaczone wsp. korelacji są istotne z p < .05000 

N=1225 (Braki danych usuwano przypadkami) 

Średnia Odch.std 
Poczucie 

szczęścia 

Satysfakcja  

z sytuacji  

finansowej 

Satysfakcja  

z życia 

Poczucie  

szczęścia  
1.651429 0.610475 1.000000 -0.563822 -0.275810 

Satysfakcja  

z życia 
7.907755 1.622094 -0.563822 1.000000 0.433766 

Satysfakcja 

z sytuacji  

finansowej 

7.611429 2.100622 -0.275810 0.433766 1.000000 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 7A. Analiza korelacji Słowacja – fala ’90 skala 1–10  

(odrzucono przypadki odstające) 

 

Zmienna 

 

Korelacje v2=Slovakia(1990_ odstające) 

Oznaczone wsp. korelacji są istotne z p < .05000 

N=458 (Braki danych usuwano przypadkami) 

Średnia Odch.std 
Poczucie 

szczęścia 

Satysfakcja  

z życia 

Satysfakcja  

z sytuacji  

finansowej 

Poczucie  

szczęścia  
2.484716 0.655549                1 -0.381561 -0.243791 

Satysfakcja 

z życia 
6.157205 2.177406 -0.381561               1 0.389405 

Satysfakcja  

z sytuacji  

finansowej 

4.600437 2.523361 -0.243791 0.389405              1 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Tabela 8A. Analiza korelacji Czechy – fala ’90 skala 1–10  

(odrzucono przypadki odstające) 

 

Zmienna 

 

 

 

v2=Czech 

Korelacje (wvs1990_v20090906 POLAND Czech Slovakia po odjęciu odstają-

cych) Oznaczone wsp. korelacji są istotne z p < .05000 N=922 (Braki danych 

usuwano przypadkami 

Średnia Odch.std 
Poczucie 

szczęścia 

Satysfakcja  

z życia 

Satysfakcja  

z sytuacji  

finansowej 

Poczucie  

szczęścia  
2.240781 0.595447                1     -0.4427 -0.295926 

Satysfakcja  

z życia 
6.367679 2.123841     -0.4427               1 0.357897 

Satysfakcja  

z sytuacji  

finansowej 

5.209328 2.516957 -0.295926 0.357897              1 

Źródło: opracowanie własne. 


