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MÁRCIUSBAN MEGKÖZELÍTETTE JANUÁRI, A JÁRVÁNY KEZDETE ÓTA MÉRT 

CSÚCSPONTJÁT A GKI KONJUNKTÚRAINDEXE 

A GKI konjunktúraindexe a februári szerény csökkenés után márciusban ennél is kisebb 

mértékben emelkedett, de így is megközelítette januári, a járvány kezdete óta mért, igaz 

még meglehetősen alacsony csúcspontját. A GKI Gazdaságkutatónak az EU támogatásá-

val készített felmérése szerint a szolgáltató cégek kivételével az összes vizsgált ágazat és 

a fogyasztók várakozása is valamivel kedvezőbb lett.  Ezzel együtt a konjunktúraindex 

tavaly áprilisi zuhanásának idén márciusra még 60 százalékát sem dolgozta le.  

Az üzleti szférában márciusban leginkább az ipari és építőipari várakozások javultak, de 

ezek sem jelentősen. Az ipari bizalmi index november óta némi hullámzás mellett stagnál, 

jelenleg ez a legoptimistább ágazat. Márciusban kedvezőbb lett a termelési kilátások, a 

rendelésállomány – bár ezen belül az exporté romlott – és a készletek megítélése, az elmúlt 

időszaki termelésé viszont romlott.  Az építőipari bizalmi index április óta csak egyszer volt 

a mostanihoz hasonlóan magas szinten. A magasépítők kilátásai márciusban nem változ-

tak, a mélyépítők optimistábbak lettek. Az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos opti-

mizmus egyéves csúcsára ért, s a rendelésállomány megítélése is érezhetően javult. A ke-

reskedelmi bizalmi index a februári enyhe csökkenést követően márciusban kisebb mér-

tékben emelkedett. Az eladási pozíció megítélése továbbra is nagyon alacsony szinten hul-

lámzik, márciusban éppen nőtt, míg a várható rendelésekről alkotott vélemény nem válto-

zott. A szolgáltatói bizalmi index márciusi csökkenését a forgalmi kilátások romlása okozta. 

Az általános üzletmenet és az elmúlt időszaki foglalkoztatás megítélése javult.  

Az üzleti szféra foglalkoztatási hajlandósága márciusban az ipar kivételével romlott, a ke-

reskedelmi és szolgáltató cégek körében ismét több lett a létszám csökkentését, mint nö-

velését tervező cég aránya. Az emberek munkanélküliségtől való félelme második hónapja 

csökken, de továbbra is emiatt aggódik leginkább a lakosság. Az áremelési törekvés az ipar 

kivételével minden ágazatban kissé gyengült, de a kereskedelemben így is a cégek közel 

fele készül áremelésre. A fogyasztók inflációs várakozása erősödött. A vállalatok körében 

a magyar gazdaság jövőjének megítélése három hónapos javulás után márciusban sokat 

romlott, főleg az építőiparban. A lakosság véleménye viszont tovább javult. 

A GKI fogyasztói bizalmi index márciusban a februári enyhe csökkenést követően, annál 

kissé nagyobb mértékben emelkedett. (Ebben szerepe lehetett, hogy a felmérésre dön-

tően még a kijárási korlátozások bejelentése előtt került sor.) Az index értéke a tavaszi zu-

hanást követő visszapattanás utáni, azaz júniusi értéke közelében van. Márciusban a lakos-

ság saját pénzügyi helyzetének és megtakarítási lehetőségének alakulását az előző hónap-

hoz képest javulónak érezte, a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségé-

nek megítélése lényegében nem változott. 
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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. 



 

GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. 3 

A GKI KONJUNKTÚRAINDEX ÉS ÖSSZETEVŐI, 2017-2021 

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 

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

XII. 1,5 -8,4 -1,1 

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 

VII. -15,2 -26,9 -18,2 

VIII. -15,3 -29,6 -19,0 

IX. -15,1 -31,1 -19,3 

X. -13,4 -34,2 -18,8 

XI. -20,4 -33,0 -23,7 

XII. -13,1 -38,5 -19,7 
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Év Hónap Üzleti bizalmi index Fogyasztói bizalmi index GKI konjunktúraindex 

2021 

I. -10,1 -33,8 -16,3 

II. -11,5 -34,9 -17,6 

III. -11,1 -32,6 -16,7 
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