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2019. OKTÓBER 28. 

OKTÓBERBEN KISSÉ EMELKEDETT A GKI ÜZLETI BIZALMI INDEXE, A 

FOGYASZTÓK OPTIMIZMUSA VISZONT SOKAT CSÖKKENT 

Októberben a GKI konjunktúraindexe csak hibahatáron belül mérséklődött, de így is 

közel hároméves mélypontján van. A GKI (www.gki.hu) által, az EU támogatásával vég-

zett felmérés szerint az üzleti várakozások szeptemberi, hároméves mélypontjukhoz 

képest kissé emelkedtek, a fogyasztóiak viszont két hónapos javulás után sokat romlot-

tak. 

Az üzleti várakozások az év elejétől szinte folyamatosan romlanak, az októberi javulás 

messze nem tudta ellensúlyozni a szeptemberi zuhanást. Az ipari és a kereskedelemi bi-

zalmi index érezhetően, a szolgáltatói hibahatáron belül emelkedett, az építőipari viszont 

romlott. Az ipari bizalmi index októberben az előző havi nagy esés után visszatért a pozi-

tív tartományba. Egyaránt javult az elmúlt és következő időszak termelésének megítélé-

se. Kedvezőbb lett a vélemény a rendelésállományról – bár ezen belül az exportról nem - 

és a készletekről is. Az építőipari bizalmi index az elmúlt hat hónapban egy viszonylag 

szűk sávban mozgott, az idei trend azonban egyértelműen csökkenő. Októberben a ma-

gas- és a mélyépítő cégek is kissé borúlátóbbá váltak. Az előző háromhavi termeléssel 

kapcsolatos elégedettség csak hibahatáron belül változott, a rendelésállományoké vi-

szont romlott. A kereskedelmi bizalmi index négyhavi csökkenés után újra növekedett, s 

ezzel szeptemberi, hatéves mélypontja után újból visszakerült az elmúlt öt évet jellemző 

viszonylag keskeny sávba. Az eladási pozíció és a készletszint megítélése kissé kedvezőbb 

lett, a rendelésállományé pedig az előző havi jelentős visszaesés után hasonló mértékben 

nőtt. A szolgáltatói bizalmi index októberben lényegében változatlan maradt. Az üzlet-

menet és az előző havi forgalom megítélése romlott, a forgalmi várakozások javultak.  

A foglalkoztatási hajlandóság az iparban gyengült, a kereskedelmi és szolgáltató cégek 

körében erősödött, az építőiparban nem változott. A lakosság munkanélküliségtől való 

félelme – igaz, rendkívül alacsony szintről – második hónapja emelkedik. Bár a termelés 

bővítését jellemzően továbbra is elsősorban a munkaerőhiány akadályozza, ennek súlya 

kissé csökkent, míg a kereslethiányé emelkedett (a szolgáltatások esetében pedig már 

meg is előzte a munkaerőhiányt). Az áremelési törekvés minden ágazatban erősödött, 

különösen a kereskedelemben, a lakosság inflációs várakozása viszont csökkent. A ma-

gyar gazdaság kilátásainak megítélése a szeptemberi jelentős romlás után az elmúlt hó-

napokban amúgyis legpesszimistább ipar kivételével minden ágazatban kisebb-nagyobb 

mértékben javult, a fogyasztók véleménye viszont kissé romlott. 

A GKI fogyasztói bizalmi index kéthavi emelkedés után októberben a júliusi szint közelé-

be esett. A lakosság saját várható pénzügyi helyzetét, a nagyértékű fogyasztási cikkek 
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vásárlási lehetőségét, s főleg megtakarítási képességeit jóval rosszabbnak látta, mint egy 

hónappal ezelőtt. 

 

 

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, 2013-2019 
Év Hónap Üzleti bizalmi index Fogyasztói bizalmi index GKI konjunktúraindex 

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 

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 
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Év Hónap Üzleti bizalmi index Fogyasztói bizalmi index GKI konjunktúraindex 

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 

V. 9,4 -10,4 4,3 

VI. 5,7 -7,0 2,4 

VII. 4,3 -10,1 0,6 

VIII. 7,5 -5,9 4,0 

IX. 0,9 -3,7 -0,3 

X. 2,5 -9,8 -0,7 
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