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MEGJELENTETHETŐ: 2022. JÚLIUS 25. (HÉTFŐ) 

JÚLIUSBAN LASSULVA, DE TOVÁBB CSÖKKENT A GKI KONJUNKTÚRAINDEXE 

A GKI konjunktúraindexe júliusban több mint egyéves, tavaly március óta nem látott 
mélypontjára esett. A GKI Gazdaságkutató által – az EU támogatásával – végzett felmérés 
szerint ez év áprilisa óta az üzleti várakozások mintegy 8, a fogyasztóiak viszont több mint 
20 ponttal estek, de a júliusban a cégek és a lakosság pesszimizmusa hasonló mértékben 
erősödött. (A lakossági felmérésre még a „rezsiemelés” bejelentése előtt került sor.) A 
cégek áremelési törekvése összességében nem változott, a magyar gazdaság helyzetének 
megítélése tovább romlott. 

Az üzleti bizalmi index júliusi csökkenése kizárólag az ipari várakozások érezhető romlásá-
nak következménye. A többi ágazat várakozása ugyanis júniushoz képest javult, bár egyiké 
sem érte el a májusi szintet. Az ipari bizalmi index júliusban a tavaly áprilisi szintre esett. 
Egyaránt romlott az elmúlt időszaki és a várható termelés, a rendelésállomány – ezen belül 
az export – és a készletek megítélése. Az építőipari termelők hangulata – kéthónapos rom-
lás után – júliusban pozitívan korrigált. A magasépítők kilátásai ugyan tovább romlottak, de 
a mélyépítőké érezhetően javultak, bár továbbra is ez az alágazat a pesszimistább. Érezhe-
tően javult a rendelésállománnyal való elégedettség, az előző háromhavi termeléssel kap-
csolatos viszont csak kevésbé. A kereskedelmi bizalmi index ugyan kissé emelkedett júni-
ushoz képest, de így sem sokkal magasabb a Covid-járvány idején tapasztaltnál. A kereske-
delmi cégek főleg rendelésállományukat ítélték meg a júniusinál kedvezőbben, de eladási 
pozíciójukat is jobbnak látták, míg készleteiket kissé kedvezőtlenebbnek. A szolgáltató vál-
lalkozások körében az általános üzletmenet és a várható forgalom megítélése egyaránt ja-
vult, az előző negyedévi forgalomé viszont romlott. 

Júliusban megállt az üzleti szféra foglalkoztatási hajlandóságának április óta tartó enyhe 
romlása, az építőipar kivételével minden ágazatban több a létszám bővítését, mint a csök-
kentését tervező cég. A vállalatok tevékenységének bővítését továbbra is főleg a munka-
erőhiány akadályozza. Ugyanakkor a lakosság munkanélküliségtől való félelme április óta 
erősödik, bár egyre kisebb mértékben. A cégek áremelési törekvése júliusban összességé-
ben nem változott, nagyobb felük kifejezetten áremelésre készül, kivéve a szolgáltatókat. 
Az árak növelését főleg a kereskedelmi és az építőipari cégek tervezik, utóbbiaknál ez a 
törekvés júliusban felerősödött. A fogyasztók inflációs várakozása több hónapos erősödés 
után kissé gyengült. A magyar gazdaság jövőbeli helyzetét az orosz-ukrán háború kitörése 
óta a vállalatok és az emberek is hónapról hónapra egyre drámaibbnak látják. Ehhez a pénz-
ügyi mutatók alakulása és a kormányzat egyensúly-javító lépései is hozzájárulhattak.  

A GKI fogyasztói bizalmi index a május-júniusi jelentős romlást követően júliusban ennél 
kisebb mértékben hanyatlott tovább, s az elmúlt három év minimumára csökkent. A lakos-
ság három hónapja egyre rosszabbnak érzi saját pénzügyi helyzetét, megtakarítási lehető-
ségét, valamint a nagyértékű tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségét. 
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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, 2018-2022 
Év Hónap Üzleti bizalmi index Fogyasztói bizalmi index GKI konjunktúraindex 

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 

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 
XI. 9,1 -25,1 0,2 
XII. 4,4 -19,4 -1,8 
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Év Hónap Üzleti bizalmi index Fogyasztói bizalmi index GKI konjunktúraindex 

2022. 

I. 6,4 -17,8 0,1 
II. 5,3 -17,0 -0,5 
III. 2,4 -28,0 -5,5 
IV. 10,5 -20,0 2,6 
V. 6,9 -29,5 -2,6 
VI. 3,7 -39,4 -7,5 
VII. 2,0 -41,7 -9,4 
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