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Összefoglaló 

 

A 21 Kutatóközpont 2021 márciusában havi elemzési sorozatot indított, 

amelyben a lakossági gazdasági várakozások és egyes fontos, az ország financiális, 

társadalmi helyzetét befolyásoló pénzügyi változások, illetve a mindenkori 

kormánypártok támogatottsága közötti összefüggéseit vizsgálja. 

December hónapban a GKI fogyasztói bizalmi index a novemberi jelentős esés után 

javult, de már nem közelítette meg az októberi kiugró értéket, míg a kormánypártok 

támogatottsága lényegében nem változott. Az év vége és az ünnepek hatására tehát 

újra valamivel optimistább hangulatba került a lakosság, mind az előző hónapban, 

mind az egy évvel ezelőtti azonos időszakban tapasztaltakhoz képest. 

2021-ben a fogyasztói bizalmi index összességében nagymértékű hullámzást 

mutatott. A bizalmi index az első negyedévben lényegében stagnált, a másodikban 

júniusban elérte az éves csúcsot (-14,5), majd 3 hónapos esés után októberre újra 

jelentősen növekedni tudott, novemberben visszazuhant az áprilisi érték közelébe, 

míg végül decemberben megint javult. A Fidesz-KDNP támogatottsága jóval kisebb 

eltéréseket produkált, némi csúszással követve a gazdasági helyzetre vonatkozó 

mutató változásait. 2021 közepén közelítették meg leginkább az adatok a 2020-as 

járvány okozta válság előtti értékeket. 

 

Friss tendenciák 

 

Az egész éves ingadozó tendenciát követve decemberben az előző hónap eséséhez 

képest a fogyasztói várakozások érezhető növekedése következett be. Ehhez 

hozzájárult, hogy a saját pénzügyi helyzet, a megtakarítási lehetőségek megítélése 

és a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlásának lehetősége is erősödött. Az 

inflációs adatok némi javulás mellett továbbra is magasak voltak az elmúlt fél évhez 

hasonlóan, és jóval rosszabb értékelést jelentenek, mint a tavaly decemberi számok. 

A többi adat esetében viszont lényegesen kedvezőbb volt a helyzet, mint egy évvel 

korábban. 

Az előző hónaphoz képest nem történt változás a kormánypárt megítélésében. A 

pártot választók körében 47 százalékon, az összes választókorú esetében 37 

százalékon maradt a támogatók aránya. Tavaly ugyanekkor az első csoport esetében 

https://21kutatokozpont.hu/wp-content/uploads/2021/03/bizalmi_21marc.pdf
https://www.gki.hu/language/hu/2021/12/20/decemberben-az-uzleti-szfera-nagyon-pesszimistan-tekintett-a-magyar-gazdasag-jovojere-de-a-fogyasztok-bizakodobba-valtak/
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3 százalékponttal, a második csoport esetében pedig 7 százalékponttal kevesebb volt 

a Fidesz tábora. 

 

A két általunk vizsgált mutató az éves ingadozás végére újra a közeledés fázisába 

került, és mivel a bizalmi index és a kormánypárti adatok is kedvezőbbek voltak, 

mint tavaly, így összességében pozitívabb hangulatban zárult a 2021-es év. 

 

Az okokról 

 

Az Ipsos decemberben publikált felmérése alapján bár 2021 sokak számára nehéz év 

volt, 9 százalék rosszabbat vár 2022-től, de a többség (56 százalék) bizakodva néz az 

új évre. A remény hatása lehetett, hogy a negyedik járvány hullám tetőzése, a magas 

infláció ellenére kedvezőbben alakult az év végi gazdasági értékelés, mint az előző 

hónapban és optimistább volt a lakosság, mint a 2021 első negyedévében mértek.  

A következő hónapokra vonatkozó, a választási kampányhoz is köthető juttatások, 

kedvezmények ígérete, illetve az, hogy az utolsó hónapban a kormány végül nem 

vezetett be szigorúbb járványügyi intézkedéseket, a fogyasztókat bizakodóbbá 

https://www.ipsos.com/hu-hu/pozitiv-fiatalok-hozzaallasa-szebbnek-latjak-vilagot
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211206/latszolag-mar-megvolt-a-negyedik-hullam-tetozese-magyarorszagon-de-a-szennyvizmintak-szerint-meg-durvul-a-jarvany-514682
https://hvg.hu/gazdasag/20211208_inflacio_rekord_ksh
https://hvg.hu/gazdasag/20211208_inflacio_rekord_ksh
https://index.hu/belfold/2022/01/01/valtozasok-2022-januar-1/
https://index.hu/belfold/2022/01/01/valtozasok-2022-januar-1/
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tették, ennek köszönhetően javulni tudott a bizalmi index, illetve összességében 

stagnált a párt népszerűsége.  

 

 

Az egész évet végig kísérő tendenciát követve, a kiugró júniusi és októberi érték után 

decemberben újra erősödött a fogyasztói bizalmi index, ezzel megint közeledett a 

kormánypárt támogatottságának és a lakosság gazdasági helyzet értékelésének 

mutatója. 

Várhatóan a 2022-es év sem lesz kiegyensúlyozott.  Kérdés, hogy a kampányidőszakra 

időzített ígéretek, az eddig folytatott gazdaságpolitika fenntarthatósága, az 

esetleges újabb járvány hullámok, illetve az áprilisban esedékes választások milyen 

hatással lesznek az általunk vizsgált adatok közötti összefüggésre. 

 

Készítette: 21 Kutatóközpont  

Készült: 2021.01.11. Budapest 

Borítókép: Unsplash – Mathieu Stern 

 


