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2020. MÁRCIUS 23.  

MÁRCIUS ELSŐ FELÉBEN MÉG ALIG CSÖKKENT A GKI KONJUNKTÚRAINDEXE 

Márciusban meglepően kevéssé csökkent a GKI konjunktúraindexe, az üzleti várakozások 

kissé romlottak, a fogyasztóiak változatlanok maradtak. Ez nyilvánvalóan összefügg az-

zal, hogy a GKI (www.gki.hu) által, az EU támogatásával végzett felmérésre a szokásos 

időpontban, a fogyasztók esetében március 1. és 8, a vállalkozások esetében március 5. és 

13. között került sor, vagyis jellemzően a járvány miatt március 11-én bejelentett vészhely-

zet előtt. Ugyanakkor az üzleti várakozások hat és fél év óta először így is a negatív tarto-

mányba kerültek, vagyis valamivel több cég látta gazdaságilag rosszabbnak, mint jónak a 

jövőt. A magyar gazdaság jövőjének megítélése viszont nagyon jelentősen, a 2008 októ-

berihez hasonló mértékben zuhant. 

Az üzleti szférán belül minden ágazat várakozásai romlottak, a szolgáltatásoké azonban 

csak hibahatáron belül. Az iparban márciusban a februári korrekció után, a januári alá csök-

kent a bizalmi index. Az elmúlt időszak termelésének megítélése javult, a termelési kilátá-

soké viszont látványosan rosszabb lett. A készletekről, valamint a rendelésállományokról 

alkotott vélemény – beleértve az exportot is – kissé kedvezőbb lett. Az építőipari várako-

zások márciusban számottevően, 38 havi mélypontjukra estek. A magas- és mélyépítő cé-

gek is borúlátóbbá váltak. Egyaránt romlott az előző háromhavi termeléssel és rendelésál-

lománnyal kapcsolatos elégedettség. Márciusban a kereskedelmi bizalmi index gyorsuló 

ütemben csökkent. Az eladási pozíció megítélése közepes, a rendelésállományé kis mér-

tékben romlott, a készleteké kissé javult. A szolgáltatói bizalmi index márciusban alig mér-

séklődött, de az általános üzletmenet, az előző és a következő időszak forgalmának meg-

ítélése egyaránt romlott. A turisztikai cégek viszont nagyon pesszimisták lettek. 

A foglalkoztatási szándék főleg az iparban, de az építőiparban is jelentősen, a kereskede-

lemben kissé gyengült, a szolgáltató cégeknél viszont erősödött. Összességében a létszám 

emelését és csökkentését tervező vállalkozások aránya azonos, de ezen belül az iparban 

és az építőiparban a mérséklést tervezők vannak kissé többen. A lakosság munkanélküli-

ségtől való félelme kissé erősödött.  Az áremelési törekvés a szolgáltató cégeknél lendüle-

tet kapott, az építőiparban nem változott, az iparban és a kereskedelemben kissé enyhült, 

s érzékelhetően visszafogottabb lett a lakosság inflációs várakozása is.   A magyar gazda-

ság jövőjének megítélése márciusban drámaian romlott, főleg a szolgáltató és ipari cégek-

nél, a fogyasztók körében viszont (március elején) még kissé javult. 

A GKI fogyasztói bizalmi index február után márciusban is változatlan, meglehetősen opti-

mista maradt. A lakosság saját pénzügyi helyzetét kissé rosszabbnak, megtakarítási képes-

ségét viszont jobbnak látta, mint februárban.  

  

http://www.gki.hu/
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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 

II. 0,7 -12,1 -2,6 

 III. -1,8 -12,1 -4,5 
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