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OKTÓBERBEN KÉTÉVES CSÚCSÁRA EMELKEDETT A GKI KONJUNKTÚRAINDEXE 

Októberben négyhónapos stagnálás közeli állapota után új lendületet vett a GKI konjunk-

túraindexének emelkedése, s kétéves csúcsára került. A GKI-nak az EU támogatásával ké-

szített felmérése szerint az üzleti várakozások 2019 májusában voltak utoljára ilyen ked-

vezőek, a fogyasztói várakozások pedig háromhónapos romlás után visszaemelkedtek 

idei júniusi szintjükre.  

Az üzleti szférán belül októberben az építőipar kivételével minden ágazat kisebb-nagyobb 

mértékben optimistább lett. Az ipari bizalmi index októberben korrigálta a szeptemberi 

visszaesést, sőt két és féléves csúcsára emelkedett. Javult a rendelésállományok megíté-

lése – az exportrendeléseké is –, s a termelési várakozások is jobbak lettek. Egyedül a kész-

letekről alkotott vélemény romlott. Az építőipari termelők kilátásai a szeptemberi jelentős 

javulás után októberben kissé romlottak, s lényegében megfelelnek a járvány előtti utolsó 

„békehónap”, a tavaly februári vélekedésnek. Októberben a mélyépítő cégek kilátásai to-

vább javultak, az eddig optimistább magasépítőké viszont valamelyest romlottak. Az előző 

háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség tovább nőtt, de a rendelésállományok ér-

tékelése némileg romlott. Az építőipar fő növekedési korlátja a munkaerőhiány, emellett a 

magasépítők számára az anyag- és kapacitáshiány, a mélyépítők számára a kereslethiány 

okoz jelentős gondot. A kereskedelmi bizalmi index szeptember után októberben is kissé 

nőtt, s valamivel kedvezőbb a járvány előtti szintnél. Különösen a rendelésállomány meg-

ítélése javult. A szolgáltatói bizalmi index októberben ismét emelkedett. Javult az általános 

üzletmenet és a várható forgalom megítélése. A növekedés fő akadálya a kereslethiány. 

A foglalkoztatási hajlandóság összességében nem változott, leginkább az ebből a szem-

pontból amúgyis legoptimistább iparban erősödött. Továbbra is minden ágazatban érez-

hetően több a létszám bővítését, mint a csökkentését tervező cég, a legkevésbé a keres-

kedelemben. Az iparban és az építőiparban a termelés növelésének fő akadálya a munka-

erőhiány. A lakosság munkanélküliségtől való félelme kissé erősödött. Az áremelési törek-

vés az iparban és a szolgáltató cégek körében enyhült, a kereskedelmi és építőipari cégek 

körében erősödött. Erősödött a fogyasztók inflációs várakozása is. A magyar gazdaság jö-

vőjének megítélése októberben romlott, különösen az építőiparban és a kereskedelem-

ben. A fogyasztók pesszimizmusa viszont oldódott, visszaemelkedett a júniusi szintre. 

A GKI fogyasztói bizalmi index háromhavi csökkenés után októberben jelentősen, júniusi 

szintje közelébe emelkedett. Szeptemberhez képest különösen sokat javult a lakosság sa-

ját pénzügyi helyzetéről és a nagyértékű fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségéről alkotott 

véleménye. Az előbbi legutóbb 2019. végén volt a mostaninál kedvezőbb. Az emberek saját 

jövőbeli megtakarítási képességüket már hatodik hónapja egyre kedvezőbbnek érzik.  
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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 

VII. 4,4 -16,9 -1,1 

VIII. 6,1 -19,7 -0,6 

IX. 6,5 -20,3 -0,5 

X. 8,7 -15,2 2,5 
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