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MEGJELENTETHETŐ: 2023. FEBRUÁR 27. (HÉTFŐ) 

APRÓ LÉPÉSEKKEL, DE NEGYEDIK HÓNAPJA EMELKEDIK A GKI 

KONJUNKTÚRAINDEXE 

Februárban az üzleti és fogyasztói várakozások egyaránt javultak, azonban továbbra is 
rossz hangulatot tükröznek. A GKI Gazdaságkutató által – az EU támogatásával – végzett 
felmérés szerint a fogyasztók még mindig pesszimistábbak, mint 2020-ban, a Covid-jár-
vány kitörésekor kialakult pánik idején voltak. Ehhez képest az üzleti szektor várakozásai 
kedvezőbbek, nagyjából a 2020 véginek felelnek meg. Most a legkevésbé a szolgáltató 
cégek pesszimisták, januárban még az ipariak voltak azok. A foglalkoztatási helyzet meg-
ítélése alig változott, a cégek áremelési törekvése és a fogyasztók inflációs várakozása 
azonban érezhetően mérséklődött.  

Az üzleti bizalmi index javulása döntően a szolgáltató szféra ugrásszerűen javuló várakozá-
sainak köszönhető, az iparban ugyanis ismét erősödött a pesszimizmus, míg az építőipar-
ban és a kereskedelemben nem volt jelentős változás. Az ipari bizalmi index februárban 
kissé csökkent. A rendelésállomány megítélése – az exportrendelésé is – romlott, a készle-
teké és a termelési kilátásoké nem változott. Az elmúlt időszak termelését is rosszabbnak 
látták a válaszadók. Az építőipari vállalkozások hangulata lényegében nem változott (hiba-
határon belül javult) a januárihoz képest. A magasépítők kilátásai kissé romlottak, a mély-
építőké valamelyest javultak. Az építőipar egészében az előző háromhavi termeléssel kap-
csolatos elégedettség és a rendelésállomány értékelése is kissé rosszabb lett. A kereske-
delmi cégek várakozásai négy hónapja javulnak, azonban még így is ez a legpesszimistább 
ágazat. Februárban az eladási pozíció és a rendelések megítélése kissé javult, a készleteké 
viszont romlott. A szolgáltató cégek körében kedvezőbbé vált az üzletmenet, valamint az 
elmúlt és a következő időszak forgalmának megítélése is. 

Februárban a vállalatok foglalkoztatási hajlandósága hibahatáron belül erősödött, csak-
nem azonos a létszám növelését és csökkentését tervező cégek aránya. A javulás a szolgál-
tató és az építőipari vállalkozássok körében következett be. A lakosság munkanélküliségtől 
való félelme viszont kissé erősödött. Az üzleti szféra áremelési törekvése január után feb-
ruárban is jelentősen fékeződött, már csak a cégeknek – ezen belül a kereskedelmi vállal-
kozásoknak is – bő egyharmada készül áremelésre. Fél éve ez az arány még kétharmad volt. 
Az áremelési szándék az építőiparban a legerősebb. Jelentősen mérséklődött a fogyasztók 
inflációs várakozása. A magyar gazdaság jövőbeli helyzetének megítélése – a januári nagy 
javulás után – februárban minden ágazatban és a lakosság körében is kissé optimistább 
lett.  

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke a 2022. május-októberi jelentős romlást követően 
némi hullámzás mellett alig változott, majd 2023 februárjában érzékelhetően emelkedett. 
Azonban még így is markáns pesszimizmust tükröz. Februárban a lakosság saját pénzügyi 
helyzetét és megtakarítási képességét a januárinál kedvezőbbnek érezte. Az emberek a 
nagy értékű tartós fogyasztási cikkek jelenlegi vásárlási lehetőségét romlónak, a következő 
egy évre vonatkozót viszont javulónak érezték. 
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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. A GKI 2023 januárjától 
az EU módszertanának megfelelően a szezonális kiigazítást egy új programmal végzi, mely kis mér-
tékben módosította a historikus adatokat. 

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 
II. -6,4 -51,9 -18,2 

 
 

GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. 
1056 Budapest, Váci utca 84. fszt.2. 

Telefon: +36-30-014-7848        E-mail: gki@gki.hu 
További információk:  

Karsai Gábor (karsai.gabor@gki.hu) 
Petz Raymund (petz.raymund@gki.hu) 

mailto:gki@gki.hu
mailto:karsai.gabor@gki.hu
mailto:petz.raymund@gki.hu

	Apró lépésekkel, de negyedik hónapja emelkedik a GKI konjunktúraindexe
	Módszertani magyarázat:

