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MEGJELENTETHETŐ: 2023. MÁRCIUS 27. (HÉTFŐ) 

MÁRCIUSBAN ÉREZHETŐEN EMELKEDETT A GKI KONJUNKTÚRAINDEXE 

Márciusban az üzleti és fogyasztói várakozások egyaránt sokat javultak, a GKI konjunktú-
raindexe ötödik hónapja emelkedik. A GKI Gazdaságkutató által – az EU támogatásával – 
végzett felmérés szerint az üzleti szektoron belül az ipari és szolgáltató cégek várakozásai 
jelentősen javultak, az építőipar és a kereskedelem várakozásai viszont érezhetően, de 
ennél kevésbé romlottak. A fogyasztók már nem aggódnak jobban, mint 2020-ban, a 
Covid-járvány kitörésekor kialakult pánik idején. Ez azonban így is nagyon erős pesszimiz-
must jelez. Márciusban érdemben csökkent a cégek áremelési törekvése és erősödött 
foglalkoztatási hajlandósága, amit a fogyasztók véleménye is visszaigazolt. Az ország gaz-
dasági helyzetének megítélése a februárinál sokkal kedvezőbb lett az üzleti szférában és 
a lakosság körében is.  

Az elmúlt hónapokban az üzleti szférán belül az egyes ágazatok hangulata meglehetősen 
hullámzóan alakult. Márciusban az ipari bizalmi index jelentősen emelkedett februárhoz 
képest, s elérte szeptemberi szintjét. Javult az előző háromhavi és a várható termelés, a 
rendelésállomány – ezen belül az exportrendelések – megítélése, a készleteké viszont kissé 
romlott. Az építőipar hangulata ellenben sokkal pesszimistább lett, ami már a Covid-jár-
vány időszakára emlékeztet. A magasépítők kilátásai markánsabban, a mélyépítőké eny-
hébben romlottak februárhoz képest. A két szakágazat véleménye között nincs nagy kü-
lönbség, de az utóbbiak a borúlátóbbak. Az építőipar egészében az előző háromhavi ter-
meléssel kapcsolatos elégedettség alig változott, a rendelésállomány értékelése viszont 
számottevően romlott. A kereskedelmi bizalmi index márciusban kéthavi emelkedés után 
csökkent. Az eladási pozíció és a rendelések várható alakulásának megítélése nem válto-
zott, a készleteké viszont sokkal rosszabb lett. A szolgáltatói bizalmi index a februári hatal-
mas ugrás után márciusban tovább emelkedett, s értéke egyetlen ágazatként ismét a pozi-
tív tartományba került. A válaszadók a februárinál kedvezőbben ítélték meg az általános 
üzletmenetet, az elmúlt és következő időszak forgalmát. 

Márciusban a vállalatok foglalkoztatási hajlandósága már ötödik hónapja erősödött, s bár 
egy-egy hónap javulása minimális, a bővítést tervező cégek aránya egy hajszállal már újra 
magasabb a csökkentést tervezőknél. A javulás márciusban minden ágazatra jellemző volt. 
Csökkent a lakosság munkanélküliségtől való félelme is. Márciusban folytatódott az üzleti 
szféra áremelési törekvésének hónapok óta tartó jelentős fékeződése, már a cégeknek – 
ezen belül a kereskedelmi vállalkozásoknak is – csak bő egynegyede készül áremelésre. Ta-
valy augusztusban ez az arány még kétharmad volt. Az áremelési szándék az építőiparban 
a legerősebb. Szerény mértékben, de tovább mérséklődött a fogyasztók inflációs várako-
zása. A magyar gazdaság jövőbeli helyzetének javuló megítélése márciusban minden ága-
zatban és a lakosság körében is folytatódott.  

A GKI fogyasztói bizalmi index február után márciusban is jelentősen emelkedett.  A lakos-
ság saját pénzügyi helyzetét márciusban az előző hónaphoz képest jelentősen, megtakarí-
tási képességét pedig némileg javulónak értékelte. Az emberek a nagyértékű tartós fo-
gyasztási cikkek jelenlegi és jövőbeli vásárlási lehetőségét egyaránt javulónak gondolták. 
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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 
III. -3,2 -43,8 -13,8 
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