Közvélemény-kutatás zöld gazdaságélénkítésről és
zöld pénzügyi csomagokról
A Greenpeace Magyarország megbízásából a Policy Solutions elemző intézet a ZRI Závecz
Research Piac és Társadalomkutatóval közösen 2020. november 2-12. között 1000 főt
kérdezett meg Magyarországon személyes adatfelvétellel. A felmérés nemre, életkorra,
településtípusra és iskolai végzettségre reprezentatív.

Zöld gazdaságélénkítés
A következő kérdést tettük fel a kutatás résztvevőinek: „A koronavírus súlyosan megviselte a
gazdaságunkat, de közben a klíma- és ökológiai válság is egyre erősödik és a jelenleginél
súlyosabb válsághelyzeteket fog előidézni. Ön egyetért vagy nem ért egyet azzal, hogy a
kormánynak nem szabad olyan gazdasági mentőcsomagokat nyújtania, amelyek tovább
fokozzák a klíma- és ökológiai válságot, például olajcégek támogatásával, repülő társaságoknak
nyújtott adókedvezményekkel, vegyszeres nagyüzemi mezőgazdálkodás támogatásával?”
Tízből hét válaszadó egyetértett a felvetéssel, csupán tízből ketten ellenezték azt, és minden
tizedik megkérdezett nem tudott vagy nem akart állást foglalni.

A nemek között mérsékelt eltérés mutatkozott. A két csoport ugyanakkora arányban értett egyet
(70%), de a férfiak között 6 százalékponttal több ellenző volt (23%), mint a nőknél (17%). A nők
között 5 ponttal magasabb volt a bizonytalanok aránya (13%) a férfiak csoportjához képest
(8%).

Az életkori csoportok közül a 30-39 évesek körében vannak a legkevesebben azok, akik
egyetértenek a környezetszennyező cégek megsegítésének tilalmával (65%, 5 ponttal az átlag
alatt). Az ellenzők a 60 év felettiek között vannak a legkevesebben (16%, 4 ponttal az átlag
alatt).

Az iskolázottság szerint a támogatók arányát illetően látható a különbség a legfeljebb 8
általánost
végzettek-szakmunkás
végzettségűek
(67%-65%),
valamint
az
érettségizettek-diplomások (73%-78%) csoportjai között. Az ellenzők aránya a szakmunkás
végzettségűek között kiugró (25%, 5 százalékponttal az átlag felett). A magasabb végzettségi
kategóriák felé haladva tendenciózusan csökken a választ megtagadók aránya.

Az előbbi bontáshoz hasonló különbség látható a lakóhely szerinti csoportok között is.
Budapesten és a megyeszékhelyeken átlag feletti a támogatók aránya (72%-74%), míg a
kisebb városokban és falvakban átlag alatti ez a szám (67%-69%).

A politikai csoportok között jelentős eltérések mutatkoznak. A pártnélküliek után (65%) a
kormánypártiak között van a legkevesebb olyan válaszadó, aki egyetértett a felvetéssel (69%).
A legtöbben az MSZP-sek támogatták a gazdaságélénkítés zöld feltételeit (85%), amit a DK-sok
(80%), jobbikosok (75%) és a momentumosok követtek (72%). Az ellenzők aránya a fideszesek
és a momentumosok körében volt a legmagasabb (22% és 21%) és a szocialista szavazók
között a legalacsonyabb (14%).

Zöld pénzügyi csomagok
A felmérés során a környezetvédelmi és klímacélokat elősegítő pénzpiaci eszközök állami
ösztönzéséről is kérdeztük a résztvevőket. Az alábbi állítással kapcsolatosan mértük fel az
attitűdöket: „Az állam ösztönözze, hogy legyenek elérhetőek olyan lakossági zöld pénzügyi
megoldások, amelyek támogatják a fenntartható, klímabarát iparágak térnyerését. Ilyenek
például a zöld kötvények, a fenntartható fejlődést segítő befektetési alapok, nyugdíjpénztári
portfoliók”. A megkérdezettek közel 77 százaléka támogatta a javaslatot. Közel azonos
arányban voltak a javaslatot nem támogató válaszadók (12%), valamint azok, akik nem foglaltak
állást (11%).

A férfiak és nők között nem volt szignifikáns eltérés a kérdésben. Az iskolázottsági csoportok
alapján ennél a javaslatnál is növekedett a támogatók aránya a magasabb végzettségi
kategóriák felé haladva. Míg a legfeljebb 8 általánost végzettek körében 67% támogatta a zöld
pénzügyi megoldások ösztönzését (10 százalékponttal az átlag alatt), addig a diplomások
között 85% volt ez az arány (8 ponttal az átlag felett). Az ellenzők aránya nem tért el egyik
iskolázottsági csoportban sem jelentősen az átlagtól, de a legalsó végzettségi csoportban itt is
kiugró volt azoknak az aránya, akik nem tudtak véleményt formálni (20%).
A lakóhely szerinti bontás nem mutatott látványos trendeket. A megyeszékhelyeken az átlagnál
6 százalékponttal alacsonyabb volt a támogatók aránya (77%), míg Budapesten 5 ponttal az
átlag felett volt az elutasítók aránya (17%).

A politikai bontás alapján látszik, hogy egyértelműen a pártnélküliek húzzák le az átlagos
támogatói arányt. Ennek a csoportnak csak a 68 százaléka fogadta pozitívan a felvetést (9
százalékponttal az átlag alatt), míg az összes nagyobb párt támogatóinak körében legalább 3
ponttal az átlag felett volt a támogatók aránya. Különösen a jobbikosok támogatták sokan (86%)
a zöld pénzügyi csomagok állami ösztönzését. A programot elutasítók viszonylag sokan az
MSZP-sek (19%) és DK‑sok (16%) között voltak.
Az életkori bontás érdekes mintát mutat. A 40-49 évesek között kiugró a támogatók aránya, 8
ponttal az átlag felett van (85%), valamelyest lemaradva a 18-29 évesek követik a sort (78%, 1
ponttal az átlag felett), míg a többi korosztályban ez az arány átlag alatti (71-76%). A 40-49
éves korcsoport támogatása kimagasló, és ebben a korosztályban jóval kevesebben voltak, akik
nem foglaltak állást (4%) a többi korosztályhoz képest.

Megjegyzés: a halmozott sávdiagramokon a kerekítés miatt 1-1% eltérés előfordulhat, így egyes sávok
összege 99%-ra, illetve 101%-ra jöhet ki.

