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ENYHE ESÉSSEL KEZDTE AZ ÉVET A GKI KONJUNKTÚRAINDEXE 

A decemberinél kisebb mértékben, de januárban is folytatódott a GKI konjunktúraindex 

csökkenése, mely így több mint hároméves mélypontjára került. A mostani csökkenés a 

fogyasztói várakozások romlásának következménye, az üzleti várakozások mérséklődése 

ugyanis a decemberi nagy esés után most csak minimális volt. A GKI konjunktúraindex és 

az üzleti bizalmi index trendje másfél éve lejtmenetben van, a fogyasztóié hullámzó-stag-

náló, de januárban ez utóbbi is másfél éves mélypontjára került.  

Az üzleti várakozások januári romlását az ipari bizalmi index csökkenése okozta, s bár a 

decemberi zuhanást januárban csak kisebb esés követte, az ipari cégek optimizmusa több 

mint hatéves mélypontján van. A kereskedelmi és építőipari várakozások lényegében nem 

változtak, a szolgáltató cégeké minimálisan javult. Az ipari bizalmi index januári csökkené-

sét a termelési helyzet és kilátások romlása magyarázza, a rendelésállományok megítélése 

ugyanis kissé jobb lett, a készleteké stagnált. Az exportrendeléseket azonban kedvezőtle-

nebbnek látták a válaszadók. Az építőiparon belül januárban a magasépítők cégek derű-, a 

mélyépítők borúlátóbbá váltak, várakozásaik immár azonosak. Az előző háromhavi terme-

léssel kapcsolatos elégedettség kissé romlott, de a rendelésállományok értékelése érezhe-

tően javult. A kereskedelmi bizalmi index hónapok óta alig változik, s ezzel továbbra is az 

elmúlt hat évet jellemző viszonylag keskeny sáv alsó negyedében tartózkodik. Januárban 

az eladási pozíció és a készletszint megítélése kis mértékben javult, a rendelésállományé 

viszont némileg romlott. A szolgáltatói bizalmi index szerény januári javulása az üzletme-

net kedvezőbb megítélésének eredménye, a forgalmi kilátásokról alkotott vélemény 

ugyanis kissé rosszabb lett. 

A foglalkoztatási szándék a változatlanságot jelző szolgáltató cégek kivételével minden 

ágazatban gyengült, különösen az iparban és az építőiparban. A szolgáltató cégek után im-

már az ipari vállalkozások sem tekintették a munkaerőhiányt a növekedésüket akadályozó 

legfontosabb tényezőnek. Erősödött a lakosság munkanélküliségtől való félelme. Az ár-

emelési törekvés a szolgáltatások kivételével – ahol érezhetően emelkedett – minimálisan 

enyhült. A cégek többsége minden ágazatban változatlan árakat tervez, de az áremelésre 

törekvő cégek sokkal többen vannak, mint az árcsökkenéssel kalkulálók. Erősödött a lakos-

ság inflációs várakozása. A magyar gazdaság jövőjének megítélése januárban összességé-

ben nem változott decemberhez képest, de ezen belül az iparban érezhetően rosszabb 

lett, a többi ágazatban viszont kissé javult. A lakosság véleménye markánsan romlott. 

A GKI fogyasztói bizalmi index januárban kéthavi szerény emelkedés után ennél jelentő-

sebben, másfél éves mélypontjára esett. A lakosság saját várható pénzügyi helyzetét jelen-

tősen, megtakarítási képességét kissé rosszabbnak látta, mint egy hónappal ezelőtt.  
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MÓDSZERTANI MAGYARÁZAT: 

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

tásakor 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 üzlet-

menetére, forgalmi és foglalkoztatási várakozásaira vonatkozó kérdésekre adott válaszokból szá-

mítjuk. (A szolgáltató szféra cégei közül – hasonlóan az EU gyakorlatához – a pénzügyi és a köz-

szolgáltatások területén működő vállalkozások egyelőre nem szerepelnek a vizsgált szektorok kö-

zött.) Szezonálisan kiigazított adatokat közlünk, ami megfelelő matematikai módszerekkel kiszűri 

a szezonális hatások (például a téli és a nyári időjárás különbségei, a karácsony előtti nagyobb ke-

reslet, a nyári szabadságok miatti kisebb termelés) okozta eltéréseket. 

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

zetének várt alakulására, továbbá a megtakarítási kilátásokra vonatkozó kérdésekre adott vála-

szokból számítjuk. 
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A GKI KONJUNKTÚRAINDEX ÉS ÖSSZETEVŐI, 2016-2020 

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 

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 

XI. 7,0 -9,2 2,8 

XII. 1,5 -8,4 -1,1 
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Év Hónap Üzleti bizalmi index Fogyasztói bizalmi index GKI konjunktúraindex 

2020. I. 1,0 -12,5 -2,5 
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