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AZ ÜZLETI VÁRAKOZÁSOK JÚNIUSBAN MÁR NEM JAVULTAK 

A GKI konjunktúraindexe az áprilisi, példátlanul nagy emelkedés után májusban és június-

ban is tovább nőtt, de legutóbb már csak hibahatáron belül. Az index ezzel elérte tavaly 

év eleji, vagyis a járvány előtti szintjét. A GKI-nak az EU támogatásával készített felmérése 

szerint, noha az üzleti várakozások gyorsabban, már májusban visszanyerték korábbi op-

timizmusokat, most júniusban kissé pesszimistábbak lettek. A fogyasztói bizalmi index 

viszont júniusban is érezhetően tovább emelkedett, s ezzel csaknem elérte válság előtti 

értékét.  

Az üzleti szférában júniusban az ipari és építőipari várakozások romlottak, a kereskedel-

miek javultak, a szolgáltató cégeké nem változott. A kereskedelem kivételével minden ága-

zatban kissé több az összességében optimista, mint a pesszimista cég. A legoptimistábbak 

az építőipari és az ipari vállalkozások. Az ipari bizalmi index júniusi csökkenését a gyengébb 

termelési várakozások okozták. A rendelésállomány - ezen belül az exportrendelések - va-

lamint az elmúlt időszaki termelés megítélése javult, a készleteké stagnált. Az építőipari 

cégek kilátásai áprilisban nagyot javultak, azóta lényegében stagnálás érezhető - az ágazati 

bizalmi index májusban hibahatáron belül nőtt, júniusban pedig hasonló mértékben csök-

kent. Júniusban a magasépítő cégek kilátásai valamelyest romlottak, a mélyépítőké alig vál-

toztak. Lényegesen kedvezőbb lett az előző háromhavi termelés, de kissé rosszabb a ren-

delésállomány értékelése. A kereskedelmi bizalmi index az áprilisi jelentős és a májusi kis-

mértékű növekedését követően júniusban lassulva emelkedett tovább. Az eladási pozíció 

megítélése enyhén javult, a rendeléseké és a készleteké kissé rosszabb lett. A szolgáltatói 

bizalmi index júniusban nem változott. Az általános üzletmenet és az elmúlt időszaki for-

galom megítélése javult, a forgalmi várakozások romlottak.  

Az üzleti szféra foglalkoztatási hajlandósága az áprilisi látványos javulás után összességé-

ben nem változott, minimálisan visszafogottabb lett, de így is minden ágazatban több cég 

készült a létszám bővítésére, mint csökkentésére. Júniusban főleg a kereskedelmi és szol-

gáltató cégek foglalkoztatási elképzelése lett halványabb, ezt megelőzően is ezek a cégek 

voltak a legóvatosabbak. A lakosság munkanélküliségtől való félelme négy hónapos javulás 

után júniusban ismét erősödött. Az áremelési törekvés a kereskedelem kivételével minden 

ágazatban erősödött. Azonban így is a kereskedelemben a legerősebb az áremelési szán-

dék, e cégek többsége áremelésre készül. Ugyanakkor a májusi jelentős növekedés után 

júniusban csökkent a fogyasztók inflációs várakozása. A magyar gazdaság jövőjének meg-

ítélése májushoz hasonlóan a kereskedelem kivételével minden ágazatban érezhetően 

kedvezőbb lett, főleg a szolgáltató cégeknél. A lakosság véleménye is érezhetően javult. 

A GKI fogyasztói bizalmi index júniusban immár negyedik hónapja növekedett. A lakosság 

saját pénzügyi helyzetének, megtakarítási képességének alakulását, valamint a nagyértékű 

fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségét is javulónak érzékelte.  
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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 

V. 2,9 -18,3 -2,6 

VI. 2,1 -14,5 -2,2 
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