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ÁPRILISBAN KÉTÉVES MÉLYPONTJÁRA ESETT A GKI KONJUNKTÚRAINDEXE 

Míg 2019 első negyedévében csak havonta kis lépésekkel csökkent a GKI 
konjunktúraindexe, áprilisban már jelentősebb volt a visszaesés, mint a megelőző három 
hónapban összesen. Ezzel a GKI konjunktúraindexe nagyjából két évvel ezelőtti – 
egyébként még magas – szintjére esett. Az áprilisi romlás – az előző két havihoz 
hasonlóan - az üzleti várakozások miatt következett be, a fogyasztóiak ugyanis harmadik 
hónapja javulnak, s már kedvezőbbek a tavaly év véginél.  

Az üzleti várakozások december óta romlanak, legnagyobb mértékben az iparban és az 
építőiparban. Áprilisban a legnagyobb visszaesés az iparban, a legkisebb a szolgáltató 
szektorban következett be. Az ipari bizalmi index két évvel ezelőtti szintjéig esett vissza. 
Jelentősen romlott a várható termelés és a rendelésállomány – ezen belül az export –, 
valamint a készletek megítélése. Az elmúlt időszaki termelést változatlannak látták a 
válaszadók. Áprilisban az építőipari bizalmi index egy évvel ezelőtti szintjére esett vissza. 
Az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség csökkent, a rendelésállományok 
értékelése pesszimistábbá vált. Egyaránt rosszabbak lettek a magas- és a mélyépítő cégek 
kilátásai. A kereskedelmi bizalmi index a márciusi emelkedés után áprilisban ennél 
jelentősebben csökkent, s ezzel az elmúlt öt évet jellemző viszonylag keskeny sáv 
közepéhez áll közel. Az eladási pozíció és a rendelésállomány megítélése érezhetően 
kedvezőtlenebb lett, a készleteké viszont javult. A szolgáltatói bizalmi index áprilisban két 
éves mélypontjára került. Az elmúlt időszaki forgalom és az általános üzletmenet 
megítélése kissé javult, a forgalmi várakozások viszont hatalmasat estek. 

A foglalkoztatási szándék múlt év végéhez képest bekövetkezett gyengülése az ipar 
kivételével áprilisban is folytatódott. Bár továbbra is minden ágazat létszámnövelésre 
törekszik, ennek mértéke idén érezhetően gyengült, főleg az építőiparban. Ugyanakkor a 
lakosság munkanélküliségtől való félelme még soha nem volt olyan alacsony, mint most 
áprilisban. Az áremelési törekvés az iparban és a kereskedelemben kissé gyengült, az 
építőiparban és a szolgáltató szektorban nem változott. Ugyanakkor az áremelésre 
törekvők aránya főleg az építőiparban és a kereskedelemben továbbra is magas, miközben 
árcsökkentésre alig számít valaki. Kissé tovább mérséklődött a fogyasztók inflációs 
várakozása. A magyar gazdaság jövőjének megítélése áprilisban az üzleti szféra minden 
ágazatában sokat romlott, különösen az iparban, ahol a rosszabbodást várok aránya már 
meghaladta a javulásban bízókét. Ugyanakkor a lakosság véleménye kissé kedvezőbb lett. 

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke január óta javul, ennél magasabban utoljára tavaly 
szeptemberben állt. A fogyasztók várható pénzügyi helyzetüket áprilisban kissé 
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rosszabbnak, megtakarítási lehetőségüket viszont kedvezőbbnek érezték, mint 
márciusban. 

	

MÓDSZERTANI	MAGYARÁZAT:	

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU módszertanának megfelelően – konjunktúra-indexének 
kiszámításakor 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 
üzletmenetére, 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 
nagyobb 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, 2012-2019 
Év Hónap Üzleti bizalmi index Fogyasztói bizalmi index GKI konjunktúraindex 

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 

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 
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Év Hónap Üzleti bizalmi index Fogyasztói bizalmi index GKI konjunktúraindex 

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 
II. 4,5 -12,4 0,1 
III. 4,7 -11,5 0,5 
IV. 6,4 -16,4 0,5 
V. 7,9 -16,1 1,7 
VI. 9,5 -14,6 3,2 
VII. 11,3 -15,9 4,2 
VIII. 10,2 -13,6 4,0 
IX. 12,3 -14,3 5,4 
X. 10,5 -13,8 4,2 
XI. 11,7 -14,2 5,0 
XII. 13,4 -7,7 7,9 

2018. 

I. 14,2 -8,9 8,2 
II. 15,5 -7,6 9,5 
III. 13,6 -5,8 8,6 
IV. 13,3 -3,9 8,8 
V. 13,8 -7,5 8,3 
VI. 15,3 -5,7 9,8 
VII. 17,3 -9,0 10,5 
VIII. 13,3 -12,2 6,7 
IX. 10,4 -8,3 5,5 
X. 13,1 -9,5 7,2 
XI. 14,4 -12,1 7,5 
XII. 15,4 -10,6 8,6 

2019. 

I. 13,9 -12,1 7,1 
II. 12,9 -11,1 6,7 
III. 12,1 -10,7 6,2 
IV. 7,1 -8,9 2,9 
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