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2020. JÚNIUS 22. 

JÚNIUSBAN TOVÁBB CSÖKKENT, BÁR NAGYON ERŐS MARADT A PESSZIMIZMUS 

Júniusban a májusinál nagyobb mértékben emelkedett a GKI konjunktúraindexe, de e két 

hónap alatt áprilisi zuhanásának csak kisebbik felét (44 százalékát) dolgozta le. A GKI Gaz-

daságkutató Zrt. (www.gki.hu) által, az EU támogatásával végzett felmérés szerint má-

jusban a fogyasztói, júniusban az üzleti bizalmi index emelkedett nagyobb mértékben. Ez 

elsősorban annak a következménye, hogy az ipari várakozások májusban még folytatódó 

romlása júniusban emelkedésre váltott.  

Az üzleti szférán belül az ipari bizalmi index júniusban csak mintegy egyharmadát dolgozta 

le a járvány idején bekövetkezett visszaesésének, s jelenleg ez a legpesszimistább ágazat. 

Az elmúlt időszaki és a várható termelés megítélése javult, ugyanakkor a teljes rendelésál-

lományról és a készletekről alkotott vélemény tovább romlott. Az exportrendelések mér-

tékét azonban valamivel jobbnak látták a válaszadók. Az építőipari bizalmi index májusban 

és júniusban több mint a felét ledolgozta áprilisi zuhanásának. Az előző háromhavi terme-

léssel és a rendelésállománnyal kapcsolatos elégedettség is érezhetően javult. A kereske-

delmi bizalmi index is már több mint a felét visszaszerezte áprilisi visszaesésének. Bár az 

eladási pozíció megítélése tovább romlott, a rendelések várható alakulását már az áprilisi-

nál jobbnak érezték a válaszolók. A szolgáltató cégek múltról és jövőről alkotott vélemé-

nye is javult, míg áprilisban ez volt a legpesszimistább, júniusban a legoptimistább ágazat.  

Az üzleti szféra foglalkoztatási hajlandósága május után júniusban is jelentősen javult, de 

összességében – ezen belül az iparban és az építőiparban – még a csökkentésre számítók 

vannak érezhető többségben. Májusban és júniusban érdemben enyhült a lakosság mun-

kanélküliségtől való félelme, de az áprilisi romlásnak összesen is csupán egyharmadát sike-

rült korrigálni, s továbbra is messze ez a fogyasztók által legnegatívabbnak érzett tényező. 

Az áremelési törekvés a kereskedelem kivételével minden ágazatban kissé erősödött, mi-

ként a fogyasztók inflációs várakozása is. A magyar gazdaság jövőjének megítélése május 

után júniusban is látványosan javult, s megközelítette a járvány előtti, februári értékét. (E 

tekintetben már márciusban sokat erősödött a pesszimizmus.) A legnegatívabb véleménye 

az építőipari, a legpozitívabb a kereskedelmi és szolgáltató cégeknek volt. Sokat javult a 

fogyasztók véleménye is. 

A GKI fogyasztói bizalmi index áprilisi zuhanása után májusban jelentősen, majd júniusban 

kisebb ütemben emelkedett, s ezzel e két hónap alatt az üzleti szférához hasonlóan csak-

nem a felét ledolgozta áprilisi zuhanásának. Legnagyobb mértékben a lakosság saját pénz-

ügyi helyzetéről alkotott véleménye javult, bár azt az emberek továbbra is romlónak érté-

kelték. Áprilisban a sokkhatás legkevésbé a fogyasztók saját jövőbeli megtakarítási képes-

ségéről alkotott véleményét érintette; májusban pedig e mutató szinte a teljes előző havi 

csökkenést ledolgozta. E tekintetben júniusban nem történt változás.  
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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 

IV. -27,2 -49,8 -33,1 

V. -24,5 -38,5 -28,1 

VI. -16,2 -32,8 -20,5 
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