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MEGJELENTETHETŐ: 2022. DECEMBER 19. (HÉTFŐ) 

2022 VÉGÉRE MEGÁLLT A GKI KONJUNKTÚRAINDEX TÖBB MINT FÉLÉVES ESÉSE 

Decemberben szerényen, de az üzleti és a fogyasztói várakozások is javultak. A GKI Gazdaságku-
tató által – az EU támogatásával – végzett felmérés szerint az üzleti bizalmi index emelkedése 
kizárólag az ipari várakozások jelentős javulásának következménye, a többi ágazat ugyanis ki-
sebb-nagyobb mértékben borúlátóbb lett. A fogyasztói bizalmi index, ha minimálisan is, de máso-
dik hónapja emelkedik. Ugyanakkor a lakosság továbbra is pesszimistább még a 2020 tavaszán, 
a Covid-járvány okozta pánik idején tapasztaltnál is. A cégek és a lakosság véleménye a foglal-
koztatási és inflációs helyzetről decemberben érdemben nem változott, a magyar gazdaság jövő-
beli helyzetét viszont a vállalkozások és a fogyasztók is rosszabbnak látták, mint novemberben. 

Decemberben az üzleti bizalmi index visszaemelkedett októberi szintjére. Ezzel együtt is az ötödik hó-
napja tartózkodik a negatív tartományban, vagyis több a ború-, mint a derűlátó cég. Ez utóbbi minden 
ágazatra igaz, a legkevésbé az ipar pesszimista. Az ipari bizalmi index decemberben korrigálta novem-
beri visszaesését, sőt még az októberinél is valamivel magasabb értéket ért el. A termelési kilátások, a 
rendelésállományok és a készletek megítélése egyaránt javult, az elmúlt időszaki termelést és az export-
rendeléseket viszont rosszabbnak látták a válaszadók. Az építőipari bizalmi index hibahatáron belül rom-
lott, de így is 28 havi mélypontjára került. Novemberhez képest javult az előző háromhavi termeléssel és 
a rendelésállománnyal kapcsolatos elégedettség. A kereskedelmi várakozások a novemberi enyhe ja-
vulás után decemberben ennél kisebb mértékben csökkentek. Az eladási pozíció megítélése kissé, a 
várható rendeléseké sokkal rosszabb lett, a készleteké viszont javult. A szolgáltatói bizalmi index de-
cemberben elvesztette novemberi szerény növekményét. Romlott a forgalmi várakozások, az általános 
üzletmenet és az előző időszak forgalmának megítélése.  

Decemberben hibahatáron belül javult az üzleti szféra foglalkoztatási hajlandósága, de így is valamivel 
több a létszám csökkentését, mint bővítését tervező cég. Az ipar kivételével – ahol a novemberi esés 
után jelentős a javulás – romlottak a foglakoztatási elképzelések. A lakosság munkanélküliségtől való 
félelme hat hónapos erősödést követően nagyon kis mértékben, de november után decemberben is csök-
kent. Az üzleti szféra áremelési törekvése novemberben lefékeződött, ám decemberben összességében 
kissé ismét erősödött. Ezen belül a kereskedelmi cégek körében gyengültek, az iparban nem változtak, 
az építőipari és szolgáltató szektorban viszont markánsabbak lettek az áremelési tervek. A cégek na-
gyobb fele továbbra is minden ágazatban áremelésre készül. November után decemberben is kissé eny-
hült a fogyasztók inflációs várakozása. A magyar gazdaság jövőbeli helyzetének megítélése a novem-
beri javulás után az ipar kivételével minden ágazatban romlott, s a fogyasztók körében is negatívabb lett.  

A GKI fogyasztói bizalmi index a május-októberi jelentős romlást követően novemberben, majd hibaha-
táron belül, de decemberben is emelkedett. A pesszimizmus azonban így is nagyon erős. A lakosság 
decemberben a novemberinél is rosszabbnak érezte saját pénzügyi helyzetét, jövőbeli megtakarítási ké-
pességét viszont kissé jobbnak látta. Az emberek decemberben a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek 
jelenlegi vásárlási lehetőségét novemberhez képest javulónak, míg a következő egy évre vonatkozóan 
romlónak érzékelték. 
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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 

XI. -11,6 -53,4 -22,5 

XII. -10,2 -53,0 -21,3 
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