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MEGJELENTETHETŐ: 2023. JANUÁR 30. (HÉTFŐ) 

TALÁN TÚL VAN A MÉLYPONTJÁN A GKI KONJUNKTÚRAINDEXE 

Januárban minimálisan mértékben, de harmadik hónapja emelkedett a GKI konjunktúra-
indexe. A GKI Gazdaságkutató által – az EU támogatásával – végzett felmérés szerint a 
fogyasztói bizalmi index javulása e negyedév alatt összesen is hibahatáron belüli, s szintje 
továbbra is a Covid-járvány kirobbanásakor tapasztalt pánikra jellemző alatt maradt. Az 
üzleti bizalmi index emelkedése ennél kissé érzékelhetőbb, szintje nagyjából a két évvel 
ezelőttinek felel meg. A cégek és az emberek is a decemberinél sokkal optimistábban lát-
ták a magyar nemzetgazdaság perspektíváját. Inflációs várakozásuk csökkent, a foglal-
koztatási helyzet megítélése viszont rosszabb lett. (A GKI 2023 januárjától az EU módszer-
tanának megfelelően egy új programmal végzi a szezonális kiigazítást, ami kis mértékben 
módosította a historikus adatokat.) 

Januárban az üzleti szférán belül az ipar kivételével minden ágazat kisebb-nagyobb mér-
tékben optimistább lett. Az iparban a rendelésállomány és a készletszint megítélése rom-
lott, az elmúlt időszaki termelésről és a termelési kilátásokról alkotott vélemény javult.  
Kedvezőbbnek látták a cégek exportrendeléseiket is. Az építőipari bizalmi index januárban 
4 ponttal emelkedett, s ezzel négyhavi csúcsára került. A magas- és mélyépítők kilátásai 
egyaránt javultak. Az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség nem válto-
zott, a rendelésállományok értékelése érezhetően javult. Januárban a kereskedelmi bi-
zalmi index is négyhavi csúcsára jutott. Leginkább az eladási pozíció megítélése lett kedve-
zőbb, de a rendelések várható alakulását, s kissé a készletszínvonalat is jobbnak látták a 
válaszolók. A szolgáltatói bizalmi index januárban lényegében stagnált. Az általános üzlet-
menet megítélése nem változott, a forgalmi várakozások erősödtek, az előző havi forga-
lom és létszám megítélése romlott. 

Januárban a foglalkoztatási hajlandóság összességében – ezen belül az iparban és a szol-
gáltató szektorban – csökkent, a kereskedelemben és az építőiparban kissé erősödött. Így 
továbbra is valamivel több a létszám csökkentését, mint bővítését tervező cég. A termelés 
bővítését akadályozó tényezők közül az iparban ismét a munkaerőhiány van az első helyen, 
ez az építőiparban csak a második, a szolgáltató szektorban pedig a harmadik legfonto-
sabb ok. A lakosság munkanélküliségtől való félelme némileg erősödött. Az üzleti szféra 
áremelési törekvése januárban jelentősen lefékeződött, már csak a kereskedelemben ké-
szül a cégek nagyobb fele áremelésre. Kissé enyhült a fogyasztók inflációs várakozása. A 
magyar gazdaság jövőbeli helyzetének megítélése januárban sokkal optimistább lett az 
előző hónapokban tapasztaltnál; különösen a cégek, de a lakosság körében is. 

A GKI fogyasztói bizalmi index a május-októberi jelentős romlást követően az elmúlt ne-
gyedévben alig változott, januárban lényegében stagnált. A lakosság a saját várható pénz-
ügyi helyzetét az előző hónaphoz képest enyhén rosszabbnak érezte, jövőbeli megtakarí-
tási képességének megítélése viszont nem változott. Az emberek a nagy értékű tartós fo-
gyasztási cikkek jelenlegi vásárlási lehetőségét romlónak, míg a következő egy évre vonat-
kozót javulónak érzékelték. 
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MÓDSZERTANI MAGYARÁZAT: 

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az Európai Bizottság módszertanának megfelelően – konjunktúra-in-
dexének kiszámításakor az üzleti szférán belül az ipar, a kereskedelem, az építőipar és a szolgáltató 
szektor (ez utóbbiban – hasonlóan az EU gyakorlatához – a pénzügyi és a közszolgáltatások nem 
szerepelnek a vizsgáltak között), illetve a lakosság várakozásait veszi figyelembe. A GKI konjunktú-
raindex a lakossági bizalmi index és az üzleti bizalmi index súlyozott átlaga. 

Az üzleti bizalmi index az ipari, a kereskedelmi, az építőipari és a szolgáltató bizalmi indexek szám-
tani átlaga. Az ipari bizalmi index a vállalkozások rendelésállományának és készleteinek megítélése, 
valamint a termelési várakozásaira vonatkozó kérdésekre adott válaszokból adódik. Az építőipari 
bizalmi index a rendelésállomány megítélése és a foglalkoztatási várakozások átlaga. A kereske-
delmi bizalmi index az üzletmenet és a készletszint megítélése, illetve a forgalmi várakozások át-
laga. A szolgáltatói bizalmi index az üzletmenet megítélése, illetve a forgalmi és foglalkoztatási vá-
rakozások átlaga. Szezonálisan kiigazított adatokat közlünk, azaz a megfelelő matematikai mód-
szerrel (Tramo Seats eljárással) kiszűri a szezonális hatások - például a téli és a nyári időjárás különb-
ségei, a karácsony előtti nagyobb kereslet, a nyári szabadságok miatti kisebb termelés - okozta el-
téréseket. 

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 adódik. 
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A GKI KONJUNKTÚRAINDEX ÉS ÖSSZETEVŐI, 2019-2023 
Év Hónap Üzleti bizalmi index Fogyasztói bizalmi index GKI konjunktúraindex 

2019. 

I. 13,4 -5,9 8,4 
II. 12,2 -1,7 8,6 
III. 12,3 -2,2 8,6 
IV. 5,8 -3,0 3,5 
V. 8,3 -4,7 4,9 
VI. 5,0 -2,7 3,0 
VII. 4,6 -5,5 1,9 
VIII. 6,1 2,1 5,0 
IX. 0,3 4,7 1,5 
X. 3,0 -2,4 1,6 
XI. 9,1 -2,1 6,1 
XII. 3,9 0,4 3,0 

2020. 

I. 1,5 -7,4 -0,8 
II. 1,2 -6,2 -0,7 
III. -0,8 -8,3 -2,7 
IV. -33,5 -47,6 -37,2 
V. -27,8 -38,5 -30,6 
VI. -16,2 -36,2 -21,4 
VII. -13,4 -30,1 -17,7 
VIII. -14,7 -26,7 -17,9 
IX. -13,9 -26,6 -17,2 
X. -10,5 -31,8 -16,0 
XI. -16,6 -29,5 -20,0 
XII. -7,4 -34,5 -14,5 

2021. 

I. -5,6 -27,8 -11,4 
II. -7,7 -31,4 -13,9 
III. -7,3 -27,3 -12,5 
IV. -5,4 -29,5 -11,7 
V. 0,7 -21,3 -5,0 
VI. 2,4 -8,7 -0,5 
VII. 6,1 -15,3 0,5 
VIII. 5,9 -15,3 0,4 
IX. 5,3 -21,0 -1,6 
X. 9,5 -10,2 4,4 
XI. 10,0 -20,1 2,2 
XII. 5,9 -17,2 -0,1 

2022. 

I. 6,9 -16,0 0,9 
II. 4,8 -11,5 0,6 
III. 1,1 -28,6 -6,6 
IV. 1,3 -29,7 -6,8 
V. 0,9 -36,9 -8,9 
VI. 0,4 -44,2 -11,2 
VII. 0,6 -46,5 -11,7 
VIII. -4,5 -53,2 -17,2 
IX. -3,9 -54,4 -17,0 
X. -11,1 -57,3 -23,1 
XI. -11,4 -55,7 -22,9 
XII. -8,2 -56,7 -20,8 

2023. I. -7,8 -56,6 -20,5 
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