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OTP - GKI agrárkonjunktúra index 
 

2020 tavasz 
 
A GKI-OTP összesített agrárkonjunktúra index 2020 tavaszán jelentősen romlott. A kitekintési 
index stagnált, továbbra is a pozitív tartományban maradt. Az index alapjául szolgáló felmérést a GKI 
az OTP Bank Agrárágazati Igazgatóság támogatásával, fél évente ismétlődően, ősszel és tavasszal végzi 
a mezőgazdasági termelők körében. Az első felmérésre 2018 októberében, a mostani (negyedikre) 2020 
áprilisában került sor. A válaszadók összetétele a felmérések során meglehetősen stabil volt. 
 
 

Az OTP-GKI agrárkonjunktúra index értékei, 2018. október - 2020. április 

 
Forrás: GKI felmérése 

 
Az agárkonjunktúra index a felmérés kezdete óta folyamatosan esik, 2020 tavaszán azonban nem 
egyszerűen ez a tendencia folytatódott, hanem zuhanás történt. Ennek oka az új koronavírus okozta 
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járvány. Ezt egy kérdésre a válaszadók közvetlenül is megerősítették. (A felmérésre az elrendelt kijárási 
korlátozások harmadik hetében került sor.) A járvány szétzilálta az üzleti környezetet és a piacokat is. A 
legnagyobb romlás a hazai gazdálkodási környezet és a világpiaci helyzet megítélésében 
következett be. A korlátozó intézkedések dacára a szabályozás megítélése csak keveset romlott. 
Mind a hazai élelmiszerkereslet, mind a saját termékek iránti kereslet megítélése kedvezőtlenebb lett, 
s gyengültek az ár-várakozások is. Az időjárás egyelőre kevésbé volt kedvezőtlen a válaszadók 
számára, mint tavaly. Enyhült a létszámhiány, alig volt üres álláshely a cégeknél. Nőttek a saját 
termelésű készletek. Romlottak a beruházási szándékok: a válaszadók 82%-a nem tervezett 
beruházást az idei évre. 
 
A hosszú távú kitekintési index stagnált. A felmérés válaszadói a hazai élelmiszeripar gyors talpra 
állását várják a járvány után, de nem gondolják ugyanezt saját piacaikról. A külpiacokon sokkal nagyobb 
gyengülésre számítanak, mint a belföldin. Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának megítélése kissé 
romlott.  
 

Az index képzése: Az indexbe bevont válaszokból egyenlegeket képeztünk, ahol a pozitív véleményt 
nyilvánítók arányából kivontuk a negatív vélemények arányát. Az egyenlegek alkották az alindexek értékeit, 
amelyek átlagolásával kaptuk az összevont mutatót. Kiszámítottuk a rövid távú konjunktúra indexet és a 
hosszú távú kitekintési indexet is. A konjunktúra index is két részből áll. Az üzleti környezet indexe azt 
mutatja, hogy a válaszadók milyennek látják a közeljövő gazdálkodási körülményeit, ezt a kérdésekre adott 
válaszok egyenlegének átlagaként számítjuk. A piaci index a piaci helyzet alakulását mutatja hasonló módon 
kalkulálva a keresleti és az ár-várakozásokból. Az összevont konjunktúra index pedig a kettő átlaga. 
Mindegyik index elméleti szélsőértéke -100 és 100. Az OTP-GKI agrárkonjunktúra felmérésére 2020 tavaszán 
az előző őszihez hasonló létszámú és összetételű válasz érkezett. 

 
 
 


