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MEGJELENTETHETŐ: 2022. AUGUSZTUS 29. (HÉTFŐ) 

AUGUSZTUSBAN NAGYOT ESETT A GKI KONJUNKTÚRAINDEXE 

Augusztusban már negyedik hónapja tart az üzleti és fogyasztói várakozások folyamatos 
romlása. A GKI Gazdaságkutató által – az EU támogatásával – végzett felmérés szerint ez 
év áprilisa óta az üzleti várakozások mintegy 13, a fogyasztóiak viszont közel 30 ponttal 
estek, s augusztusban is ez utóbbiak zuhanása volt a markánsabb. Az üzleti bizalmi index 
2021 tavaszán, a fogyasztói pedig 2020 tavaszán, a Covid-járvány miatt bevezetett korlá-
tozások okozta pánik idején volt utoljára hasonló mélységben. (A fogyasztók véleményé-
ben most augusztusban először tükröződhetett a rezsiemelés bejelentésének hatása.) 

Az üzleti bizalmi index augusztusi csökkenésében minden ágazatnak szerepe volt, legke-
vésbé az iparnak, itt a júliusi esés volt markáns. Immár csaknem minden ágazatban több a 
pesszimista, mint az optimista cég, az iparban e két arány csaknem megegyezik. Az iparban 
az előző hónaphoz képest romlott az elmúlt időszak termelésének és a termelési várako-
zásoknak a megítélése, ugyanakkor javult a rendelésállományé – az exporté is – és a kész-
leteké. Az építőipari bizalmi index érezhetően romlott, háromhavi mélypontjára süllyedt. 
Augusztusban a magasépítők kilátásai alig változtak, de az amúgyis pesszimistább mélyépí-
tőké számottevően rosszabbak lettek. Az előző háromhavi építőipari termelés és a rende-
lésállomány értékelése egyaránt romlott. A kereskedelmi bizalmi index augusztusban júli-
usi emelkedésénél nagyobb mértékben csökkent, különösen az eladási pozícióról és a ren-
delések várható alakulásáról alkotott vélemény lett rosszabb. A szolgáltatói bizalmi index 
a júliusi javulás után augusztusban ugyancsak zuhant, rosszabb lett az általános üzletme-
net, az elmúlt időszaki és a várható forgalom megítélése. 

Augusztusban a júliusi szünet után folytatódott az üzleti szféra foglalkoztatási hajlandósá-
gának április óta tartó romlása, gyakorlatilag már csak az iparban és a szolgáltató szektor-
ban több a létszám bővítését, mint a csökkentését tervező cég. Folytatódott a lakosság 
munkanélküliségtől való félelmének ugyancsak április óta tartó erősödése. Főleg az ipari 
cégek áremelési törekvése kapott új lendületet augusztusban, csak a kiskereskedelemben 
volt tapasztalható minimális enyhülés. E szektorban azonban a cégek több mint 70%-a így 
is emelni tervezi árait, s ezt az arányt augusztusban az építőipar is megközelítette. A fo-
gyasztók inflációs várakozása a júliusi megtorpanás után tovább erősödött. A magyar gaz-
daság jövőbeli helyzetét az elmúlt hónapokban a vállalatok és az emberek is egyre dráma-
ibbnak látták. E tekintetben a mostaninál csak a Covid-válság első és a gazdasági világvál-
ság néhány hónapjában volt pesszimistább a hangulat.  

A GKI fogyasztói bizalmi index mélyrepülésben van. A lakosság saját pénzügyi helyzetének 
alakulását az előző hónaphoz képest jelentősen rosszabbnak érzékelte, megtakarítási ké-
pességét pedig a februári, mindenkori rekord szintje óta folyamatosan romlónak. Az em-
berek a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek jelenlegi vásárlási feltételeit változatlannak, 
míg a következő egy évre vonatkozót erősen romlónak érzékelték júliushoz képest. 
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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 

 VIII. -2,1 -49,2 -14,3 
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