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ÁPRILISBAN MEGKÖZELÍTETTE VÁLSÁG ELŐTTI SZINTJÉT A GKI 

KONJUNKTÚRAINDEXE 

A GKI konjunktúraindexe áprilisban megközelítette tavaly márciusi, vagyis még a járvány 

okozta nagy zuhanás előtti szintjét. A GKI-nak az EU támogatásával készített felmérése 

szerint az üzleti várakozások még minimálisan meg is haladták járvány előtti szintjüket, a 

fogyasztóiak viszont jelentősen elmaradtak attól. Egyetlen hónap alatt a GKI konjunktúra- 

és üzleti bizalmi indexe még sohasem ugrott ekkorát felfelé, mint most áprilisban, s a fo-

gyasztói bizalmi index is csak egyszer, 1998 júniusában, a Fidesz választási győzelme után.  

Az üzleti szférában minden ágazat várakozása látványosan javult, a legoptimistábbak az 

építőipari és ipari cégek, a legkevésbé a kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások. Az ipari 

bizalmi index most áprilisban másfél év óta először lépett ismét a pozitív tartományba. Ez 

elsősorban a javuló termelési várakozásoknak volt köszönhető, de jobb lett a rendelésállo-

mány – ezen belül az export – megítélése is. Kissé nagyobbnak tartották viszont a válaszo-

lók a készleteket. Az építőipari bizalmi index lényegében visszatért a járvány kitörése előtti 

szintre, a magas- és a mélyépítő cégek kilátásai egyaránt számottevően javultak. Kedve-

zőbb lett az előző háromhavi termelés és a rendelésállomány értékelése is. A kereskedelmi 

bizalmi index is megközelítette a tavaly márciusi szintjét. Az eladási pozíció megítélése je-

lentősen, a rendelések várható alakulásáról alkotott vélemény pedig még soha nem látott 

mértékben emelkedett. A készletek megítélése viszont kissé rosszabb lett. A szolgáltatói 

bizalmi index is jelentősen emelkedett, de ennek az ágazatnak a várakozásai maradtak el 

leginkább a válság előtti szintjüktől. A forgalmi várakozások sokat javultak, de az általános 

üzletmenet megítélése és az elmúlt időszaki forgalom megítélése kissé romlott. 

Az üzleti szféra foglalkoztatási hajlandósága áprilisban látványosan javult, utoljára 2019 

nyarán volt ilyen magas. Minden ágazatban több cég készült a létszám bővítésére, mint 

csökkentésére, leginkább az építőiparban, legkevésbé a kereskedelemben. Az emberek 

munkanélküliségtől való félelme harmadik hónapja csökken, áprilisban különösen jelentő-

sen, de ezzel is csak a tavaly áprilisi zuhanás mintegy 70%-át sikerült ledolgozni. Az áreme-

lési törekvés minden ágazatban kissé erősödött (főleg a kereskedelemben és az építőipar-

ban), miként a fogyasztók inflációs várakozása is. A magyar gazdaság jövőjének megítélése 

látványosan kedvezőbb lett, különösen a kereskedelemben és a szolgáltató szektorban, de 

a lakosság véleménye is nagyon sokat javult. 

A GKI fogyasztói bizalmi index tavaly áprilisi zuhanásának eddig csak kétharmadát tudta 

ledolgozni. Idén áprilisban a lakosság saját pénzügyi helyzetét az előző hónaphoz képest 

erősen javulónak érzékelte, e területen az index a tavaly áprilisi zuhanásnak már 83%-át 

tudta behozni. Az emberek saját jövőbeli megtakarítási képességüket az őszre jellemzőnél 

is rosszabbnak; a nagy értékű fogyasztási cikkek jelenlegi vásárlási lehetőségét a márciusi-

nál kissé rosszabbnak, a következő egy évre vonatkozóan viszont javulónak érezték. 
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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, 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 

IV. -0,6 -24,5 -6,8 
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