
 
 

GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. 1 1 

MEGJELENTETHETŐ: 2022. OKTÓBER 24. (HÉTFŐ) 

OKTÓBERBEN ZUHANT A GKI ÜZLETI BIZALMI INDEXE, A KERESLETHIÁNY MÁR 

SOK HELYEN NAGYOBB GOND, MINT A MUNKAERŐHIÁNY  

A GKI konjunktúraindexe októberben már fél éve csökken. Míg az előző hónapokban ez elsősor-
ban a fogyasztói bizalmi index zuhanásának volt a következménye, októberben az üzleti várako-
zások minden ágazatra jellemző markáns esése volt a fő ok. A GKI Gazdaságkutató által – az EU 
támogatásával – végzett felmérés szerint az üzleti várakozások a 2021 eleji covidos időszakban 
voltak hasonlóan negatívak. A fogyasztók pedig jelenleg pesszimistábbak, mint 2020 tavaszán, a 
Covid-járvány okozta pánik idején voltak, s az index értéke megközelítette a 2010 óta mért mély-
pontját. Az ipari és a szolgáltató cégeknél a kereslethiány bővülést akadályozó szerepe már kissé 
megelőzte a munkaerőhiányét. 
Októberben az üzleti szférában minden ágazat lényegesen pesszimistább lett, immár az iparban is több 
a romlásra, mint javulásra számító cég. Az ipari bizalmi index októberben visszaesett tavaly márciusi 
szintjére. Szeptemberhez képest romlott a rendelésállományokról alkotott vélemény – ezen belül az ex-
porté is –, és stagnált a készletek megítélése. Az építőipari bizalmi index harmadik hónapja romlik, ok-
tóberben kétéves mélypontjára süllyedt. A magasépítők kilátásai lényegesen rosszabbak lettek a szep-
temberinél, a mélyépítőké kissé javultak. Az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség és a 
rendelésállományok értékelése is romlott. Októberben a várakozások a legnagyobb mértékben a keres-
kedelemben lettek rosszabbak, jelenleg ez a legborúlátóbb ágazat. Egyaránt sokat romlott az eladási 
pozíció és a rendelések várható alakulásának megítélése, s kissé rosszabbodott a készleteké is. A szol-
gáltató vállalkozások körében gyengült az általános üzletmenetről és a várható forgalomról alkotott vé-
lemény. Az előző időszak forgalmának és létszámának megítélése is romlott.  

Októberben folytatódott az üzleti szféra foglalkoztatási hajlandóságának romlása, s másfél év után 
ismét több lett a létszám csökkentését, mint bővítését tervező cég. Kivétel az ipar, ahol még kissé növe-
kedett is a foglalkoztatás növelését tervező cégek aránya. Tovább erősödött a lakosság munkanélküli-
ségtől való félelme. Az áremelési törekvés a szeptemberi megtorpanás után az építőipar kivételével 
ismét erősödött, az iparban és a kereskedelemben a cégek közel 70%-a készül áremelésre. A fogyasztók 
inflációs várakozása is tovább fokozódott. A magyar gazdaság jövőbeli helyzetének megítélése az üzleti 
szférában a szeptemberi, ugyancsak átmeneti szerény javulás után ismét drámai mértékben romlott, a 
pesszimizmus megközelíti a covid válság kezdeti pánikhangulatát. A fogyasztók ennél is borúlátóbbak.  

A GKI fogyasztói bizalmi indexe legutóbb 2012 októberében volt ilyen alacsony. Folytatódott a lakosság 
saját pénzügyi helyzetéről alkotott véleményének egyre negatívabbá válása. Öt hónapos visszaesés után 
ez már kedvezőtlenebb, mint a koronavírus válság kezdetén volt. Az emberek saját jövőbeli megtakarítási 
képességükről alkotott véleménye a februári, mindenkori rekordot jelentő szint óta jóformán egyenletes 
havi ütemben gyengül. A lakosság a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek jelenre vonatkozó vásárlási 
feltételeit jelentősen, míg a következő egy évre vonatkozót kissé rosszabbnak érzékelte, mint szeptem-
berben.  
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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 
IX. -1,1 -52,6 -14,5 
X. -10,1 -55,4 -21,9 
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