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2017. JANUÁR 23. 

HARMADIK HÓNAPJA EMELKEDIK A GKI KONJUNKTÚRAINDEXE  

2017 januárjában immár harmadik hónapja javult a GKI konjunktúraindexe, mely ezzel 

megközelítette egy évvel ezelőtti értékét. A GKI (www.gki.hu) által, az EU támogatásá-

val végzett felmérés szerint az üzleti várakozások csak 2016 nyári szintjükre emelkedtek, 

a fogyasztóiak viszont utoljára tizenegy éve, 2006 februárjában voltak a mostaninál 

kedvezőbbek. A GKI konjunktúraindexe mintegy három éve viszonylag szűk sávban in-

gadozik, most ennek a felső részén található. 

Januárban az üzleti szférában a szolgáltatások kivételével minden ágazat várakozásai 

javultak, az iparban és a kereskedelemben csak kissé, az építőiparban azonban jelentő-

sen. Egyaránt erősödött a foglalkoztatási és áremelési szándék. Az ipari bizalmi index 

november óta emelkedik, de így is elmaradt tavaly nyári csúcspontjától. Az elmúlt időszak 

termelésének megítélése stagnált, a következő időszakra várté, valamint a készleteké 

javult, a rendelésállományoké – ezen belül az exportrendeléseké is – viszont romlott. 

Most januárban lényegesen több cégnek okozott növekedési gondot az állam magatartá-

sának kiszámíthatatlansága, mint egy évvel korábban. Az építőipari bizalmi index több 

mint kétéves csúcsára került. A magasépítő cégek kissé, a mélyépítők számottevően de-

rűlátóbbá váltak. Az előző háromhavi termelés és a rendelésállomány értékelése is érez-

hetően javult decemberhez képest. A kereskedelmi bizalmi index csak kissé emelkedett, s 

megközelítette nyári szintjét. Az eladási pozíció és a rendelések várható alakulásának 

megítélése javult, a készleteké romlott. A szolgáltatói bizalmi index januárban nem válto-

zott az előző év végéhez képest. Az általános üzletmenet megítélése kissé rosszabb lett, 

de a várható forgalmat kissé optimistábban látták a válaszadók.  

A foglalkoztatási hajlandóság minden ágazatban erősödött decemberhez képest, s to-

vább csökkent a lakosság munkanélküliségtől való félelme. Ez utóbbi utoljára 1998 köze-

pén volt ilyen kedvező. A szolgáltatások kivételével ugyancsak minden ágazatban – főleg 

a kereskedelemben - erősödött az áremelési szándék. Bár a válaszadók többsége még 

mindig változatlan árakra számít, az áremelést tervezőké az elmúlt hónapokban érezhe-

tően emelkedett, az árcsökkenésre számítóké minimálisra esett. A fogyasztók inflációs 

várakozása viszont lényegében nem változott. A magyar gazdaság helyzetének megítélé-

se minden ágazatban és a lakosság körében is hónapok óta javul. 

A GKI fogyasztói bizalmi index az üzleti bizalmi indexhez hasonlóan januárban harmadik 

hónapja emelkedett. A fogyasztók saját pénzügyi helyzetük és megtakarítási képességük 

várható alakulását egyaránt jobbnak értékelték, mint decemberben. A lakosság a nagy 

értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségét lényegében a decemberihez hason-

lónak érzékelte. 

http://www.gki.hu/
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MÓDSZERTANI MAGYARÁZAT: 

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU módszertanának megfelelően – konjunktúra-indexének kiszá-

mításakor az üzleti szférán belül az ipar, a kereskedelem az építőipar és a szolgáltató szektor, 

illetve a lakosság várakozásait veszi figyelembe. A GKI konjunktúraindex a lakossági bizalmi index 

és az üzleti bizalmi index súlyozott átlaga. 

Az üzleti bizalmi indexet az ipari, a kereskedelmi, az építőipari és a szolgáltató vállalkozások üz-

letmenetére, forgalmi és foglalkoztatási várakozásaira vonatkozó kérdésekre adott válaszokból 

számítjuk. (A szolgáltató szféra cégei közül – hasonlóan az EU gyakorlatához – a pénzügyi és a 

közszolgáltatások területén működő vállalkozások egyelőre nem szerepelnek a vizsgált szektorok 

között.) Szezonálisan kiigazított adatokat közlünk, ami megfelelő matematikai módszerekkel 

kiszűri a szezonális hatások (például a téli és a nyári időjárás különbségei, a karácsony előtti na-

gyobb kereslet, a nyári szabadságok miatti kisebb termelés) okozta eltéréseket. 

A fogyasztói bizalmi indexet a háztartások pénzügyi, az ország gazdasági és munkanélküliségi 

helyzetének várt alakulására, továbbá a megtakarítási kilátásokra vonatkozó kérdésekre adott 

válaszokból számítjuk. 
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A GKI KONJUNKTÚRAINDEX ÉS ÖSSZETEVŐI, 2011-2017 
Év Hónap Üzleti bizalmi index Fogyasztói bizalmi index GKI konjunktúraindex 

2011. 

I. 0,5 -25,8 -6,3 

II. 2,9 -27,7 -5,1 

III. -1,3 -37,3 -10,7 

IV. 0,6 -36,8 -9,1 

V. -4,3 -38,5 -13,2 

VI. -4,4 -41 -13,9 

VII. -6,9 -42 -16 

VIII. -11,3 -40,7 -18,9 

IX. -11,7 -47,2 -20,9 

X. -14,9 -49,8 -24 

XI. -14 -49,5 -23,2 

XII. -14,5 -53,3 -24,6 

2012. 

I. -16,3 -56,6 -26,8 

II. -12,4 -51,2 -22,5 

III. -8,1 -49,9 -19 

IV. -9 -48,8 -19,3 

V. -14 -55,9 -24,9 

VI. -14,6 -52,6 -24,5 

VII. -13,3 -51,4 -23,2 

VIII. -14,9 -52,7 -24,7 

IX. -16,4 -49,5 -25 

X. -14,6 -53 -24,6 

XI. -12,4 -50,7 -22,4 

XII. -11,3 -49,3 -21,2 

2013. 

I. -11,3 -43,4 -19,6 

II. -12,0 -40,9 -19,5 

III. -11,9 -37,3 -18,5 

IV. -15,6 -38,9 -21,7 

V. -10,5 -34,4 -16,7 

VI. -6,9 -37,3 -14,8 

VII. -8,6 -35,3 -15,5 

VIII. -6,3 -36,9 -14,3 

IX. -4,8 -31,0 -11,6 

X. -2,3 -29,4 -9,3 

XI. -0,1 -23,3 -6,1 

XII. 4,0 -22,7 -2,9 

2014. 

I. 3,8 -17,2 -1,7 

II. 4,9 -22,0 -2,1 

III. 4,7 -15,9 -0,7 

IV. 7,7 -15,3 1,7 

V. 4,8 -18,4 -1,2 

VI. 5,4 -19,3 -1,0 

VII. 1,4 -18,9 -3,9 

VIII. 2,2 -21,9 -4,1 

IX. 3,6 -19,1 -2,3 

X. 7,8 -17,6 1,2 

XI. 7,7 -19,4 0,7 

XII. 8,1 -22,1 0,2 
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Év Hónap Üzleti bizalmi index Fogyasztói bizalmi index GKI konjunktúraindex 

2015. 

I. 4,4 -23,8 -2,9 

II. 3,5 -22,4 -3,2 

III. 4,2 -25,8 -3,6 

IV. 4,9 -25,0 -2,9 

V. 3,7 -22,6 -3,1 

VI. 5,1 -27,0 -3,2 

VII. 5,0 -26,0 -3,1 

VIII. 5,2 -22,7 -2,1 

IX. 7,5 -28,3 -1,8 

X. 5,8 -19,6 -0,8 

XI. 4,6 -19,6 -1,7 

XII. 4,7 -19,2 -1,5 

2016. 

I. 7,2 -16,6 1,0 

II. 4,6 -20,2 -1,8 

III. 4,6 -23,8 -2,8 

IV. 2,2 -21,1 -3,9 

V. 2,3 -18,9 -3,2 

VI. 1,7 -19,2 -3,7 

VII. 5,6 -16,1 0,0 

VIII. 1,2 -18,6 -3,9 

IX. 1,7 -18,5 -3,6 

X. 1,0 -20,3 -4,5 

XI. 2,8 -16,5 -2,2 

XII. 3,7 -14,1 -0,9 

2017. I. 4,4 -11,7 0,2 
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