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INTERJÚ | Minden korábbi generációnál jobban kell védeni az 5G-hálózatokat 

Hamarosan döntés születik  
a biztonságos beszállítókról

Eddig két pozitív eredmény született a négy orvosképző egyetem és a statisztikai hivatal 
által koordinált országos koronavírus-szűrő programban. Tegnapig 8744 vizsgálat történt, 
de legalább 10 500-ra van szükség ahhoz, hogy a minta reprezentatívvá váljon.
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Az Ericsson hálózatai folyamatosan épül-
nek, eddig 91 kereskedelmi 5G-szerző-
déssel és 32 már élő hálózattal rendel-

kezik a vállalat világszerte – mondta a Világgaz-
daságnak Éry Gábor, az Ericsson Magyarország 

vezérigazgatója. A Telekommal a héten öt évre 
szóló szerződést írtak alá, így az első négy ge-
neráció után az 5G-rádióhálózatot is az Erics-
son szállítja. Az uniós tagállamoknak a követke-
ző hetekben dönteniük kell arról, hogy melyek 

azok a beszállítók, amelyeket megbízhatónak 
minősítenek. A következő évtizedben a gazda-
ság minden területébe beépülnek az 5G-hálóza-
tok, ezért ezeket a korábbiaknál jobban kell vé-
deni. | KOTROCZÓ MELITTA

��Akadozik a nemzetközi 
postaforgalom
A nemzetközi postaforgalomban 
útvonaltól függően 40-50 százalé-
kos emeléstől ötszörös ugrásig ter-
jed a szállítási költségek drágulása 
– közölte a Világgazdasággal a Ma-
gyar Posta. A távol-keleti csoma-
gokra három-nyolc, az amerikaiak-
ra akár nyolc-tizenkét hetet is kell 
várni. | GY. B.

VEZETŐ TECH CÉGEK ÁRFOLYAMA | 
2020. január 2.  május 12. (százalék)
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��Könnyen felszívódhat  
a nyersolajfelesleg
A mai nyolcforintos benzináreme-
lés csak előjátéknak tekinthető, a 
szaú diak újabb, napi egymillió hor-
dós júniusi kitermeléscsökkentése 
és az újrainduló gazdaságok növek-
vő igénye ugyanis jókora ralit válthat 
ki a vergődő olaj- és üzemanyagpia-
con. Az önkéntes kvótacsökkentés-
re 5 százalékos erősödéssel reagált 
a WTI alaptípus jegyzése, és úgy tű-
nik, a piaci kiszorítósdi véget érhet az 
árháborút megszenvedő amerikaiak, 
oroszok és szaúdiak között. A járvány 
miatt fellépő hatalmas állami több-
letkiadások fedezéséhez mindegyi-
küknek magasabb és stabil olajárra 
van szüksége. | K. B.

Egyre több 
üzlethelyiség 
áll üresen 
S. T. | Megduplázódhat az üres üz-
lethelyiségek száma Budapesten, 
ahol a Kibérelem.hu adatai szerint 
feleannyian sem keresnek már ki-
adó ingatlant, mint korábban, és 
sok üzlet nem tud majd kinyitni. 
Egyelőre nem ismert, lehet-e majd 
kedvezménnyel bérelni önkormány-
zati ingatlanokat, és milyen további 
engedményekkel, például terasznyi-
tási lehetőséggel segítik a vállalko-
zásokat. Már tavaly két-háromezer 
önkormányzati és társasházi üzlet-
helyiség állt üresen.
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 EUR/HUF 350,60 (0,78 Ft)  USD/HUF 322,51 (–1,29 Ft)  CHF/HUF 333,46 (0,95 Ft)  EUR/USD 1,0873 (0,0068 USD)  EUR/CHF 1,0519 (0,0003 CHF)

MAX 815,85 pont 0,18  

FTSE 100 6 003,55 pont 1,07 

Xetra DAX 10 823,49 pont –0,01 

CAC 40 4 480,79 pont –0,21 

Dow Jones 24 272,09 pont 0,21 

Arany (1 uncia) 1 706,55 USD 0,62 

Brent (1 hordó) 29,85 USD 0,74 

18 órakor levett adatok

FŐBB MUTATÓK | 2020. május 12.

BUX 35 143,13 pont 0,67
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��Szárnyalnak  
a technológiai részvények 
Többfajta magyarázata létezik  
a technológiai részvények elmúlt 
hetekben mutatott briliáns teljesít-
ményének. Úgy tűnik, e papírok kö-
zül kerülnek ki a Fed-pénzeső nyer-
tesei, a válság által érintett hagyo-
mányos papírok jóval kevesebbet 
tudnak profitálni belőle. | J. R.

��Jól állja a válságot  
régiónk munkaerőpiaca 
Nyugaton jobban megsínylik a ko-
ronavírus-járványt a munkaerőpia-
cok, mint Közép-Európában, ahová 
milliószámra tértek vissza a dolgo-
zók. Még a korábbi nagy munkaerő-
kibocsátó Románia trendjei is ked-
vezőbbek, mint az uniós átlag, nem 
is beszélve Spanyolországról és 
Olaszországról. Bár Közép-Európa 
is visszaesésre számíthat, de gaz-
daságai most sokkal védettebbek, 
mint a globális pénzügyi krízis ide-
jén. A kormányok lehetőségei  
a foglalkoztatottság segítésére kor-
látozottak: a mintának tekintett 
német Kurzarbeit programot illető-
en is szaporodnak a kételyek. | P. S.

Bespájzolt 
gyógyszerből 
a lakosság
K. R. | A magyarországi patikák-
ban márciusban mintegy hatvan-
milliárd forintért váltottak ki vény-
köteles gyógyszert, míg az elmúlt 
másfél évben a havi átlagos forga-
lom negyvenötmilliárd forint kö-
rül volt a Benu Magyarország Zrt. 

és a Hiflylabs Zrt. adatai szerint. 
A márciusi forgalom 30,5 száza-
lékkal haladta meg a februárit, és 
még nagyobb mértékben az előző 
év azonos időszakáét. Kimagaslóan 
nőtt a fájdalom- és a lázcsillapítók, 
valamint a vitaminok forgalma. Már 
látszik, hogy áprilisra visszaállt a 
korábban megszokott havi gyógy-
szerköltés.

Éry Gábor: az első négy generáció után 
az 5G-rádióhálózatot is az Ericsson 
szállítja a Telekomnak
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��A hazai piacon nőtt a leginkább  

az alternatív hajtású gépkocsik részaránya 
Az Európai Unión belül Magyarországon nőtt legnagyob-
bat az alternatív hajtású személygépkocsik részaránya az 
első negyedévben – idézi az MTI az európai autógyártók 
szakmai képviseletének jelentését. Míg összességében ne-
gyedével csökkent az unióban eladott autók forgalma, 
ezen belül az egy évvel korábbi 2,5 százalékról 6,8 száza-
lékra emelkedett az elektromosak részaránya. Magyaror-
szágon az idei első negyedévben 517 akkumulátoros elekt-
romos autót helyeztek forgalomba, 35,7 százalékkal töb-
bet a tavalyi első negyedévinél, míg a tölthető (plug-in) 
hibrid autók száma 109,9 százalékkal, 487-re nőtt. Tölthe-
tő elektromos autóból 1004 kelt el, 63,8 százalékkal több, 
mint egy éve. Az országban forgalomba helyezett összes 
alternatív hajtású autó száma 6683-ra emelkedett. | VG

��Palkovics: aktív munka folyt a magyar-
német innovációs csoportban
Magyarország és Németország további gazdasági együtt-
működéséről, valamint a kormányfők által útjára indí-
tott innovációs munkacsoportról esett szó Palkovics Lász-
ló innovációs és technológiai miniszter, valamint Peter 
Altmaier német gazdasági és energetikai miniszter tegnapi 
online egyeztetésén. Az innovációs munkacsoportban  
a felek a vállalkozásfejlesztés, energetika, digitalizáció, in-
nováció, kutatás és felsőoktatás, közlekedés és mobilitás 
területein keresik az összehangolt intézkedésekben, pályá-
zati lehetőségekben megtestesülő közös témákat, projek-
teket. Az elmúlt hónapokban is élénk munka folyt többek 
között a mesterséges intelligencia, a kvantum- és a bio-
technológia, az ipar 4.0 vagy akár a szegedi ELI-ALPS lé-
zerközpont kapacitásainak hasznosítása kapcsán. | VG

��Erősödtek az agrárárak
Márciusban 10,3 százalékkal voltak 
magasabbak a mezőgazdasági fel-
vásárlási árak, mint egy évvel ko-
rábban. Az élő állatok átlagos fel-
vásárlási ára egy év alatt 23,2 szá-
zalékkal emelkedett. | VG

��Meghalt Király László 
György, volt APEH-elnök 
Hétfőn, 64 éves korában elhunyt Ki-
rály László György közgazdász, aki 
2002 és 2005 között az APEH elnö-
ke volt, később adótanácsadóként 
dolgozott – számolt be a halálhír-
ről a Kecskeméti Lapok. Király Lász-
ló György hozta létre a Kecskeméti 
Fotószalont, több fotográfiai könyv 
kiadását segítette elő. 2011-ben 
Bács-Kiskun megye Művészeti Díjá-
val tüntették ki, ettől az évtől a Ma-
gyar Fotográfiai Múzeumot működ-
tető alapítvány kuratóriumának el-
nöke volt. | VG

Az éves 
áremelkedés

4,2
százalékponttal nagyobb 

volt a februárinál

KIADÁSOK | Márciusban bespájzolt a lakosság gyógyszerekből

Megugrott a patikák forgalma
KONCSEK RITA | Sokan több 
hónapra előre bespájzol-
tak gyógyszerekből a ko-
ronavírus miatti kijárá-
si korlátozásokra rea-
gálva. Márciusban csak 
vényköteles termékekért 
hatvanmilliárd forintot 
hagytak a patikákban. 

A magyarországi patikákban 
az idén márciusban mintegy 
60 milliárd forint értékben 

váltottak ki támogatott, vényköteles 
gyógyszereket, míg az elmúlt más-
fél évben a havi átlagos forgalom 45 
milliárd forint körül mozgott – derül 
ki a Benu Magyarország Zrt. és a 
Hiflylabs Zrt. kutatásából.

A márciusi forgalom 30,5 száza-
lékkal haladja meg a februárit, és 
még nagyobb mértékben az előző 
év azonos időszakáét. A vényköteles 
forgalom növekedése azért is külön-
leges, mert ezeket a termékeket a 
lakosság csak orvosi közreműködés-
sel tudja beszerezni, a vásárlások 
megemelkedett száma tehát távol-
ról sem nevezhető indokolatlan-
nak. Az adatok szerint márciusban 
nagyon sokan a koronavírus-járvány 
terjedésének megakadályozása mi-
att bevezetett korlátozó intézkedé-
sek hatására váltottak ki egyszerre 
többhavi gyógyszert.

A legnagyobb növekedés az 
anyagcserét befolyásoló készítmé-
nyek esetén tapasztalható, ilyenek 
az inzulinkészítmények és a sav-
lekötők. Hasonlóan emelkedett a 
légzőrendszerre ható gyógysze-
rek forgalma, ezek többek között 
az asztma kezelését segítik, de ki-
emelkedő volt a vérnyomáscsök-
kentők és a koleszterincsökkentők 
forgalma is, az értékesítésük mér-
téke több mint 40 százalékkal nőtt.

Néhány konkrét termék forgalma 
több mint a kétszeresére erősödött, 
de e bővülés hátterében általában 
a készlettel, a termékhelyettesítés-
sel összefüggő technikai hatások, 
és nem a járvány okozta fogyasztás-

változás áll. Ám a technikai hatá-
sokat nem számítva is voltak olyan 
készítmények, amelyeknek a forgal-
ma több mint 50 százalékkal emel-
kedett. Ilyenek egyes vényköteles 
D-vitamin-készítmények és vérnyo-
máscsökkentők.

A Benu Magyarország Zrt. adatai 
szerint a nem vényköteles gyógy-
szerek forgalma is erősen bővült 
tavasszal. „Kimagasló növekedést 
tapasztaltunk a fájdalom- és láz-
csillapítók, vitaminok és torokfer-
tőtlenítők forgalmában, ám a nö-
vekedés ideiglenesnek mondható. 
Az áprilisi adatok már visszaesést 
mutatnak, ami alátámasztja, hogy 
sokan több hónapra előre vásárol-

tak vényköteles és nem vényköteles 
gyógyszereket” – mondta Zlinszky 
János, a Benu Magyarország Zrt. 
vezérigazgatója.

A forgalmi adatok a régiók szint-
jén erősen eltérnek. Bár a vénykö-
teles készítmények forgalma min-
den megyében nagyot nőtt, de míg 
Somogy megyében „csupán” 26 
százalékkal, addig Pest megyében 
több mint 36 százalékkal. Érdekes-
ség, hogy a budapesti növekedés is 
alacsonynak számít a 27 százalékos 
értékkel, ami az agglomeráció hatá-
sának köszönhető, hiszen az ott élők 
jellemzően a lakhelyükön vásároltak 
– mondta Virág Zsolt, a Hiflylabs 
Zrt. igazgatósági elnöke.

Csak két teszt 
lett pozitív
K. R. | A négy orvosképző egyetem 
és a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) által koordinált országos ko-
ronavírus-szűrő programban 8276 
PCR-tesztből két pozitív eredmény 
született – mondta Merkely Béla, a 
Semmelweis Egyetem rektora. A 
program pénteken zárul, és a ter-
vek szerint szeptemberben megis-
métlik. A rektor szerint hatásosak 
az eddig bevezetett korlátozó in-
tézkedések: tömeges fertőzés nem 
történt, nagy valószínűséggel nyáj-
immunitás sem alakult ki, Magyar-
ország a kevésbé fertőzött országok 
közé tartozik.

Hozzátette, elkezdődhet a lazítás, 
de megfelelő kontrollal. Az orszá-
gos reprezentatív járványügyi vizs-
gálat eddigi adatai alapján a felkért  
17 787 személy 14 százaléka eluta-
sította a vizsgálatot. A kutatás akkor 
válik reprezentatívvá, ha 10 500– 
11 200 vizsgálat történik, eddig 
8744-nél tartanak.

Merkely Béla közölte, hogy a rész-
eredmény szerint a reprezentatív 
minta alapját képező 14 éven felü-
li lakosságból 243 és 7230 között 
van a fertőzöttek száma. Az átfertő-
zöttség az első 1524 mintából kilenc 
esetben igazolódott be. Amennyiben 
ez lenne a teljes reprezentatív min-
ta, akkor az átfertőzöttség gyakori-
sága – 95 százalékos biztonsággal 
– 2,7 ezrelék és 1,1 százalék között 
lenne, vagyis 22 399 és 92 624 kö-
zött lehet Magyarországon a fertő-
zésen átesettek száma.

Eddig

8744
résztvevőt teszteltek 

JAVASLAT | Gyorsan talpra álló gazdasággal számolhatnak a 2021-es büdzsében

A kormány ma tárgyalja az ország idei költségvetését
R. P. | Elkészült a 2021-es költségve-
tés tervezete, a kormány ma tárgyalja 
– jelentette be Varga Mihály pénzügy-
miniszter a közösségi oldalán. A jövő 
évi előirányzat fő számai nagy való-
színűséggel megegyeznek a múlt hé-
ten közzétett konvergenciaprogram 
számaival, vagy legalábbis közel áll-
nak hozzájuk. Ebben a bruttó hazai 
termék (GDP) 4,8 százalékos növeke-
désével, 2,7 százalékos deficittel és 
69,3 százalékos adósságrátával kal-
kulálnak. A készülő tervezettel kap-
csolatban lapunknak nyilatkozó szak-
értők szerint a konvergenciaprogram 
számai reálisak 2021-re, az Európai 
Bizottság tavaszi jelentése azonban 
lassabb kilábalást feltételez, igaz, 

kétéves távlatban csak 1,5 százalék-
ponttal alacsonyabb GDP-t prognosz-
tizálnak. 

A jövő évi büdzsé tervezete mellett 
a 2020-as költségvetést is módosít-
hatják, az átcsoportosítások szüksé-
gességéről Orbán Viktor miniszter-
elnök mellett több kormánytag is 
beszélt a koronaválság kezdete óta. 
A módosított büdzsé 2020-ban 3 szá-
zalékos GDP-csökkenés mellett 3,8 

százalékos hiánnyal és 72,6 száza-
lékra szökő GDP-arányos államadós-
sággal számolhat, amennyiben kö-
vetik a konvergenciaprogram által 
felvázolt makropályát. A szakértők 
azonban arra figyelmeztetnek, hogy 
vagy a gazdasági visszaesés mérté-
ke lehet nagyobb, vagy a hiány le-
het magasabb a kormányzati előre-
jelzésnél. Mind az idei, mind a jövő 
évi előirányzatban jócskán nőhet az 
állami beruházások aránya. A maga-
sabban képzettek foglalkoztatására 
digitalizációs fejlesztési programok 
indulhatnak, az alacsonyabban kép-
zettek pedig infrastrukturális beru-
házásoknál kaphatnak munkát az 
elemzők szerint.

GDP-növekedés
Államháztartási egyenleg 
Államadósság

2020
–3

–3,8
72,6

2021
4,8

–2,7
69,3

Forrás: Konvergencia-program

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ GDP-ARÁNYOS SZÁMA |
százalék

Varga Mihály a Világgazdaságot olvassa
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Dátum
január
február
március

2019
46,1
41,4
43,2

2020
48,5
45,4
59,2

Forrás: Hiflylabs

A HAVI BRUTTÓ GYÓGYSZERFORGALOM |
milliárd forint

Nagyon fogytak egyes vényköteles 
D-vitaminok és vérnyomáscsökkentők
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TÁVKÖZLÉS | Az Ericsson egyik legfontosabb kutatás-fejlesztési központja Budapest, így a vállalat technológiája egyben magyar is

Új típusú védelmet kívánnak az 5G-hálózatok
KOTROCZÓ MELITTA | Folyamatosan 
épülnek az Ericsson hálózatai, 
eddig 91 kereskedelmi 5G-szer-
ződésük van világszerte, amely-
ből 32 hálózat már elkészült – 
mondta a Világgazdaságnak Éry 
Gábor, az Ericsson Magyaror-
szág vezérigazgatója.
A  múlt év végén az Európai Unió egy 5G-re 
vonatkozó ajánláscsomagot, toolboxot tett 
közzé, ez adja a jövőbeni szabályozás alap-
ját. Hol tart az erről szóló egyeztetés?

QQ   A következő hetekben kell válaszolnia 
minden tagországnak arra, hogy milyen 
mértékben vezeti be a toolbox ajánlásait a 
saját nemzeti jogrendjébe. Ez az ajánláscso-
mag technikai és stratégiai intézkedéseket 
tartalmaz, mivel másfajta veszélyekkel kell 
számolni az 5G esetében, mint a korábbi 
generációknál, ez pedig új típusú védeke-
zést is kíván. Olyan mértékű az 5G-hálóza-
tok komplexitása, hogy a védelmükről nem 
lehet kizárólag technológiai jellegű szabá-
lyokkal gondoskodni, rendkívül fontos a há-
lózatba vetett bizalom is. A tagállamoknak 
dönteniük kell arról is, hogy mely beszállí-
tókat minősítik megbízhatónak, és melye-
ket magas kockázatúnak. Az utóbbira lehet 
példa, ha a cég anyavállalata nem demok-
ratikus politikai berendezkedésű országban 
működik, vagy bizonyos adatok átadásának 
módja ütközik az európai jogrenddel.

Miért sérülékenyebb az 5G a korábbi gene-
rációknál?

QQ  Az 5G-hálózatok nagy része már be fog 
kapcsolódni az ipar 4.0 digitalizációs fo-
lyamatba. A következő tíz évben a gazda-
ság minden területébe beépül a gyártástól 
a közszolgáltatásokon át a közlekedésig, a 
készenléti rendszerektől az egészségügyön 
át a mezőgazdaságig. Már nem elég csak a 
maghálózatot védeni, mert annak egy része 
a cégekhez lesz telepítve. A szoftvereket 
nem lesz elég évente frissíteni, hanem akár 
hetente kell, a biztonságukat azonban ilyen 
gyakoriság mellett a hatóság nem tudja fo-
lyamatosan tesztelni. Ezért, ha nem bíznak 
meg a rendszer kiépítőjében, a vendorban, 
az egész rendszer sem tekinthető biztonsá-
gosnak. A hálózatbiztonságot négy helyen 
lehet erősíteni, legelőször a standardok 
szintjén, amelyekbe több védelmi funkciót 
építettek be – ez egyébként kész van és jól 
működik. A második védelmi vonalat a be-
szállítók által tervezett és gyártott megbíz-
ható berendezések képezik. A harmadik a 
hálózatok minőségi telepítése. Végül az üze-
meltetés közben is becsúszhatnak hibák, en-
nek kiküszöbölésében már a mesterséges 
intelligencia is segít, és ezen a területen is 
komoly rendszerek álltak fel.

Mikorra készül el a szabályozás, és hogyan 
befolyásolja majd a piacot?

QQ  Eredetileg április végéig kérték az aján-
lásokat, és június végéig a törvényeknek 
is el kellett volna készülniük, de mindez a 
járványhelyzet miatt csúszik. Ám már idén 
lesz valamilyen szintű uniós és nemzeti tör-
vénykezés is. Ha a tagországok a toolbox 
szellemiségéhez igazodva hozzák meg a tör-
vényeket, akkor elképzelhető, hogy a háló-
zat bizonyos részei biztonsági okokból csak 
az európai vendoroknak lesznek fenntart-
va, ami versenyelőny lehet. Ugyanakkor 
azt javasolják, hogy az operátorok ne csak 
egy vendortól függjenek. Tehát, ahol eddig 
egyetlen vendor volt a beszállító, annak osz-
toznia kell. Ezek miatt is nehéz megmon-
dani előre, hogy mit hoz az új szabályozás.

Magyarországon a 4G világszínvonalú, az 5G 
is az lesz?

QQ  Valóban a világ élvonalába tartozunk, és 
van rá esély, hogy ez az 5G-vel is így legyen, 

hiszen megvan a szükséges szakmai tapasz-
talat a hazai szolgáltatóknál is, nálunk is. Rá-
adásul rendelkezésre áll az a technológia, 
amellyel akár a 4G-s hálózaton is el lehet 
indítani az 5G-t. Az Ericssonnak sikerült a 
világon először kidolgoznia és szabványosí-
tania azt a technológiát, amely lehetővé te-
szi, hogy ugyanazon a bázisállomáson 4G- és 
5G-képes telefonok is kommunikálhassanak 
egyszerre. Ez egy nagyon finom átmenetet 
eredményez, és a szolgáltató így megteheti, 
hogy akár az egész országban egyszerre be-
vezeti ezt a szoftvert. És csak annyit foglal le 
az 5G a rendelkezésre álló frekvenciasávból, 
amennyi 5G-terminál ténylegesen a hálózat-
ban van. Az új, 3,5 gigahertzes frekvenciasá-
von működő 5G-bázisállomások telepítésével 
még jobban fog működni a rendszer.

A cégek mennyire nyitottak az 5G bevezeté-
sére, hol tartanak a folyamatok?

QQ  Mindenki kísérletezik. Németországban 
is több tesztünk fut, együtt megyünk a cé-
gekhez a szolgáltatókkal, hogy segítsünk 
felmérni, milyen lehetőségeket érdemes az 
adott cégnek kihasználnia, és együtt talál-
juk ki a felhasználási területeket, amelye-
ket aztán lehet szabványosítani, csomagol-
ni, és az operátor szállíthatja. Hiszen az nem 
életszerű, hogy minden megoldásra teljesen 
mást találjunk ki. Minél jobban kikristályo-
sodik, mire van szükségük a vállalatoknak, 

annál hatékonyabbak lehetnek a szolgálta-
tók, és annál gyorsabban terjed az 5G. Pél-
dául ha a vállalat szeretne egy új gyártósort 
felszerelni, és ezért át kellene huzaloznia az 
egész gyárat, de több száz kilométerre lenne 
szükség a méterenként kétszáz euróba kerü-
lő kábelből, akkor nem kérdés, hogy megéri 
az 5G, amit egy gombnyomással elindíthat. 
Szükség van képzésre és az igények felkel-
tésére is. Magyarországon is több teszt fut, 
de ezek még nem nyilvánosak.

Tapasztalatai szerint egy-egy cég miért vo-
nakodik az 5G bevezetésétől?

QQ  Általában az a vállalatok egyik nagy prob-
lémája, hogy eddig a saját belső biztonsá-
gos rendszerüket használták, amelyek egy 
részét most külső szolgáltatók veszik át. 
Ez mindig rizikó. Ilyen helyzetekben ki tu-
dunk építeni hibrid vagy teljesen privát mo-
bil rendszert is. A skála úgy néz ki, hogy 
az egyik végén központilag az operátor ad 
mindent, és semmi nincs az ügyfélnél, a má-
sik végén pedig minden az ügyfélnél van, és 
az operátor csak üzemeltet. Valószínű, hogy 
ezek kombinációja terjed majd el, vagyis a 
rendszer legkritikusabb, legvédettebb ré-
szeit érdemes lesz a cégekhez telepíteni. 
Ezt persze a cég mérete és anyagi lehető-
ségei is nagyban befolyásolják.

Miből áll ezeknek a rendszereknek a költ-
sége, és mekkorák a különbségek az egyes 
vendorok árai között?

QQ  Az összehasonlításnál a teljes bekerülési 
és üzemeltetési költséget érdemes vizsgál-
ni, akár évtizedes távlatban. A telepítéshez 
az egész országban telepíteni kell bázisállo-
másokat, valamint maghálózati egységeket 
a szolgáltatónál és az adott cégnél, majd sű-

ríteni a kapacitásigénnyel arányosan. Szük-
ség van továbbá szoftverekre, amelyeket fo-
lyamatosan frissíteni kell, ami újabb költség, 
ahogyan a kapcsolódó rendszertámogatás 
is. Ezek viszont általában a kiadások kisebb 
szeletét teszik ki. Fontos tétel még a bérleti 
díj, amelynek összege értelemszerűen függ 
a bázisállomások helyétől. Az áramfogyasz-
tásnak is nagy szerepe van a költségek kö-
zött, e téren egyébként az Ericssonnak jelen-
tős eredményei vannak, jelenleg az 5G-ben 
nálunk fogyasztanak legkevesebb áramot a 
berendezések. Ebben az iparágban óriási a 
verseny, ezért az árak nagyjából megegyez-
nek. Ha egy gyártó túl drága, hosszú távon 
nem tud fennmaradni.

Az 5G kiépítésében milyen szerepet kell vál-
lalnia az államnak?

QQ  Az egyik legnagyobb szerepe az, hogy biz-
tosítsa a szükséges frekvenciákat – ez Ma-
gyarországon sikeresen megtörtént, időben 
előbbre tartunk sok más európai országnál. 
Szükség lenne olyan szabályozói könnyíté-
sekre, amelyekkel egyszerűsödne a rend-
szer kiépítése, a tervek elfogadtatása és az 
engedélyek megszerzése. Az 5G-ben sok 
szempontból más lesz a bázisállomások elhe-

lyezése, már nem hatalmas tornyokra és an-
tennákra kell gondolni, az eszközök lehetnek 
akár egy buszmegálló tetején is, más válto-
zatuk pedig akár csatornában is elhelyezhe-
tő. E felépítményeket azonban olyan szerve-
zetek birtokolják, például a villamos művek, 
amelyek nem feltétlenül érdekeltek a háló-
zatépítésben. Ilyenkor lenne szükség állami 
ösztönzésre vagy a vállalatok olyan célú támo-
gatására, hogy próbálják ki az új technológi-
át. Továbbá idővel az 5G esetében is szükség 
lenne egy szupergyors internet programra a 
társadalom digitalizációja céljából.

Az Ericssonnak ma milyen 5G-s fejlesztései 
és élő hálózatai vannak?

QQ  Eddig 91 kereskedelmi 5G-szer ződésünk 
van a világon, ezekből 44 már publikus és 
32 már élő 5G-hálózat. Büszke vagyok arra, 
hogy a harmincadik élő hálózatunk pont a 
Magyar Telekom áprilisban bekapcsolt háló-
zata volt. A Telekommal egyébként a héten 
öt évre szóló szerződést írtunk alá, így az el-
ső négy generáció után az 5G-rádióhálóza-
tot is az Ericsson szállítja. Már tavaly építet-
tünk országos 5G-s lefedettséget Svájcban a 
Swisscomnak, és nekünk volt először négy 
kontinensen működő 5G-hálózatunk. Tehát 
nehéz azt mondani, hogy nem vagyunk az 
élen, amikor nincs előttünk senki. Az elmúlt 
három évben nagyot változott az Ericsson, 
visszatért a távközlési hálózatok alap-infra-
struktúrájához, és minden oldalhajtást el-
adott. Ezzel párhuzamosan ötezer embert 
vettünk fel kutatás-fejlesztésre, e területre 
évi négymilliárd eurót költünk. Ennek is kö-
szönhető, hogy már ötmillió olyan bázisállo-
mást adtunk el világszerte, amely egyetlen 
gombnyomásra azonnal 5G-képes állomássá 
tehető. Magyarországon a kutatás-fejlesztés 
területén 1600 kollégánk végez stratégiai 
fontosságú munkát, a többi között az 5G te-
rületén is. Például Budapest a vállalat anali-
tikai fejlesztésének és a felhőalapú 5G Core 
maghálózati elem fejlesztésének is a központ-
ja. Az 5G Core még nincs kereskedelmi for-
galomban, de már elindul egy-két teszt. Még 
idén elérhető lesz, és megadja az 5G végső 
értelmét, azaz a nagyon alacsony késlelte-
tést. Az Ericsson 18 európai helyszínen vé-
gez kutatást-fejlesztést, közöttük Budapest 
az egyik legfontosabb. Ezért elmondhatjuk, 
hogy az Ericsson 5G-technológiája nem csu-
pán európai, hanem magyar technológia is.

Nettó árbevétel
Üzemi eredmény
Saját tőke
Hosszú lej. köt.
Adózott eredmény

2016
47
2,7
4,5

0
2,7

2017
47
2,5
4,1

0
2,4

2014
39,1
1,7
1,8

0
1,2

2015
42,6
1,6
1,8

0
0,6

2018
50
2,6
4,2

0
2,4

Forrás: Opten
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Éry Gábor: a következő tíz évben 
a gazdaság minden területébe beépül
az 5G, és már nem elég csak 
a maghálózatot védeni
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HIRDETÉS KIBÉRELEM.HU | Csökken a bérlők érdeklődése

Egyre több üzlethelyiség áll üresen
SÁNDOR TÜNDE | Duplájára nőhet 
az üres üzlethelyiségek száma Bu-
dapesten, mivel a sokhetes kény-
szerpihenő alatt kérdésessé vált 
számos bezárt üzlet újranyitása, 
ráadásul meredeken zuhan a ki-
adó üzlethelyiséget keresők száma 
– tájékoztatta a Világgazdaságot 
Bogdán Szandra, a bevásárlóutca-
menedzsmentre alapított kama-
rai cég, a BUM Kft. Kibérelem.hu 
nonprofit adatbázisának projekt-
menedzsere. Budapest tematikus 
bevásárlóutcáiban a boltok 70 szá-
zaléka zárva van, és mint arról a 
menedzsment napokban közzétett 
felmérése tanúskodik, a válságke-
zelő csomagok ellenére is úgy tű-
nik, többen a veszélyhelyzet elmúl-
tával sem tudnak majd kinyitni.

 A szakértők előrejelzése szerint 
hamarosan megduplázódik a ki-
adatlan, üres üzlethelyiségek szá-
ma a fővárosban. Ezt támasztja alá 
a kongó üzletek kiadásának és hasz-
nosításának elősegítésére alakult, 
említett Kibérelem.hu statisztiká-
ja is. A márciusi intézkedések óta 
a korábbi felére csökkentek a kere-
sések az oldalon, a bérlési hajlan-
dóság pedig szinte a nullára esett. 
Bogdán Szandra szerint a vállalko-

zások kivárnak, mert még nincse-
nek információk arról, hogy milyen 
további intézkedéseket vezetnek 
be. Nem tudni például, hogy le-
het-e majd kedvezménnyel bérel-
ni önkormányzati ingatlanokat, és 
milyen további engedményekkel, 
például terasznyitási lehetőséggel 
igyekeznek esetleg segíteni a vál-
lalkozásoknak.

Mindenesetre a Kibérelem.hu ol-
dal felkészült a veszélyhelyzet utá-

ni nagyobb aktivitásra: naprakész, 
megbízható demográfiai és piaci 
adatokat közöl a megüresedett in-
gatlanok lokális környezetéről. A 
rendszer a meghirdetett üzlethe-
lyiségek 300, 500 és 800 méteres 
zónáiban megadja a terület lakos-
ság-, háztartásszámát és teljes vá-
sárlóerejének értékeit.

Az életben maradt vállalkozások-
nak ingyenes megjelenést lehetővé 
tevő portálon a vállalkozók tájéko-
zódhatnak a Budapesti Kereske-
delmi és Iparkamara által javasolt 
gazdasági intézkedésekről is. A köz-
hasznú projekt része az üzletnyi-
táshoz szükséges információs bá-
zis és a szakembereket ajánló lista. 
Mindezeken túl mielőbbi vállalko-
zásmentő csomagokra is szükség 
lenne, hogy elejét lehessen venni 
a gyaníthatóan meredek vissza-
esésnek, az üzlethelyiségek töme-
ges kiürülésének – véli a BUM Kft. 
projektmenedzsere. Budapesten 
már tavaly is két-háromezerre tak-
sálták az üres üzlethelyiségek szá-
mát, amelyekbe önkormányzatok, 
társasházak és magántulajdonosok 
vártak bérlőt, miközben a kiadott, 
jó helyen lévők bérleti díja folyama-
tosan nőtt.

A tematikus bevásárló
utcák ban az üzletek  
70 százaléka zárva van 

KORONAVÍRUS |
A Meditop 
gyártja majd  
a hatóanyagot
VG | Lezárult a koronavírus el-
len Ázsiában már hatékonynak bi-
zonyult gyógyszerhatóanyag, a 
favipiravir magyarországi fejlesz-
tésének első fázisa. Miután sikerült 
előállítani a generikus hatóanyagot, 
őszre lehetővé válhat a gyógyszer 
hazai engedélyezése és gyártása. 
A szükséges klinikai vizsgálat és 
a hazai gyógyszergyártó kapacitás 
kiépítése az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium és a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal támogatásával, kutatóinté-
zeti, egyetemi, országos gyógyin-
tézeti és ipari összefogásban zaj-
lik. A favipiravir hatóanyag hazai 
előállítását, klinikai tesztelését és 
a gyógyszergyártás elindítását a 
magyar állam a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Alapból 
több mint 370 millió forinttal finan-
szírozza.

A konzorciumot a laboratóriu-
mi eljárást kidolgozó Természet-
tudományi Kutatóközpont veze-
ti, a hatóanyagot az Első Vegyi 
Industria Zrt. és a Richter Gede-
on Nyrt. együttműködése biztosít-
ja, a készítményt pedig a Meditop 
Gyógyszeripari Kft. fogja gyártani. 
A klinikai vizsgálatokban a kutatói 
kezdeményezésű klinikai vizsgála-
tok szervezésére és lebonyolítására 
létrejött országos HECRIN konzor-
cium tagjai vesznek részt: a négy 
klinikai központtal rendelkező or-
vosi egyetem, a Dél-pesti Centrum-
kórház – Országos Hematológiai és 
Infektológiai Intézet és az Országos 
Korányi Pulmonológiai Intézet.

MAGYAR POSTA | Várhatóan csak az őszre térhet magához a nemzetközi csomagpiac

Drágább és lassabb a szállítás

GYÖNGYÖSI BALÁZS | A nemzetközi postaforgalomban útvo-
naltól függően 40-50 százalékos emeléstől ötszörös 
ugrásig terjed a szállítási költségek drágulása. Míg  
a távol-keleti csomagokra 3-8, addig az amerikaiakra 
akár 8-12 hetet is várni kell.

Magyarországon 3,3 millió-
an vásárolnak online, kö-
zülük kétmillióan (84 szá-

zalék) külföldről, Európán kívülről 
is rendelnek – közölte kutatási ered-
ményét a Világgazdasággal a Ma-
gyar Posta. A határon túli e-keres-
kedelmi túlsúly miatt is lényeges, 
hogy a koronavírus megjelenése 
Európában óriási csapást mért a 
nemzetközi postai forgalomra. A 
légi járatok számának drasztikus 
csökkenésével több nemzetközi út-
vonal egyszerűen megszűnt, a ren-
delkezésre állók pedig magasabb 
költséggel működnek. A szállítás 
a Magyar Posta szerint útvonaltól 

függően a 40-50 százalékos emelke-
déstől az ötszörös megugrásig ter-
jedően drágul. Eközben visszaesett 
a forgalom, ezért a bevétel is jóval 
kisebb, ráadásul a járvány a szol-
gáltatóknak extra kiadásokat okoz.

Az unión kívülről érkező, online 
rendelt termékek nagy része az 
Egyesült Államokból és a Távol-Ke-
letről, főként Kínából származik – 
mondta a Világgazdaságnak Fucskó 
Ádám, a Magyar Posta nemzetközi 
csomagokkal foglalkozó osztályve-
zetője. A távol-keleti küldemények 
kiszállítási ideje jelenleg 3-8 hét, az 
amerikaiaké 8-12 hét, de ez sincs 
kőbe vésve. Fucskó Ádám rávilágí-

tott, hogy kiszámíthatatlan a Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtér mel-
lett működő Nemzetközi Posta Ki-
cserélő Központ terhelése is: voltak 
napok, amikor légi úton egyáltalán 
nem érkezett küldemény, de köz-
úton is alig, máskor viszont a napi 
átlag többszörösét kellett az üzem-
nek feldolgoznia. Kína a küldemé-
nyek egy részét szárazföldi útvonal-
ra állította át. Az Európába szánt 
küldemények vasúton érkeznek, fő-
ként Litvániába és Lengyelország-
ba, onnan pedig kamionokon jutnak 
a célországba, ami miatt legalább 
két héttel hosszabb a szállítási idő.

Mintegy 10 százalékos vissza-
esés tapasztalható az európai for-
galomban, amelyben a március kö-
zepi határzárak rövid időre hirtelen 
vákuumot okoztak. Miután lezárták 
a szállítási útvonalakat, ez még a 
szomszédos országokat is érintet-
te, de aztán újraindult az áru- és a 

postaforgalom – magyarázta az osz-
tályvezető. Európai viszonylatban a 
legtöbb csomagküldemény Német-
országból és Belgiumból érkezik 
Magyarországra. A posta azonban 
a kimenő lakossági küldeményeknél 
is tapasztalt szigetszerű növekedést 
áprilisban, például Németország 
irányába. Ennek az lehet a magya-
rázata, hogy az itthoniak nem tud-
ják meglátogatni a külföldön élő 
családtagot, így marad a csomag.

A szakember úgy véli, hogy az 
őszre térhet magához a nemzetkö-

zi csomagszállítási piac, de a költsé-
gek és a volumenek mások lesznek. 
Például a kínai küldeményeknél az 
utóbbi egy-két évben megszokott 
két számjegyű növekedés bizto-
san csökken. Áprilisban az ameri-
kai importmennyiség is 80 száza-
lékkal esett éves alapon, ráadásul 
még nem ismert, hogy az elmaradó 
volumen mekkora része esett áldo-
zatul a logisztikai nehézségeknek, 
és mekkora hányad a tartós kiesés. 
Fucskó Ádám szerint a járvány kö-
vetkeztében összehangoltabb lett 
az együttműködés a nemzeti pos-
ták között, mindenki nyitottabb az 
innovatív megoldásokra. A védeke-
zés első szakaszából a belföldi e-ke-
reskedelem profitált, kérdés, hogy 
ez az előny hosszú távon is megma-
rad-e, vagy az átmenetileg bizony-
talan szállítás ellenére az olcsóbb 
külföldi termékek maradnak vonzók 
a magyarok számára.

Az állam több mint

370
millió forinttal támogatja 

a projektet 
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Áprilisban a posta a kimenő 
lakossági küldeményeknél is tapasztalt 
szigetszerű növekedést

A MAGYAR POSTA ÁLTAL KEZELT
CSOMAGOK SZÁMA | becslés (millió darab)

Forrás: Magyar Posta, VG-grafika
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��Anglia felkészülhet a negatív kamatokra 

Ugyan a brit jegybank már 
túl van két kamatvágáson 
és a nagyjából 650 milliárd 
fontnyi eszközvásárlási prog-
ram beindításán, mégis szük-
ség lehet további stimulusra 

– közölte tegnap Ben Broadbent, a Bank of England 
kormányzóhelyettese. A szakember nem jelölte meg, mi vár-
ható a jövőben, de a szavaiból további eszközvásárlásokra és 
a mostani, 0,1 százalékosnál még mélyebbre csúszó kama-
tokra is lehet következtetni. Azt sem zárta ki, hogy a lazítás 
közben a kamat a negatív tartományba csúszik, annak elle-
nére, hogy korábban több hitelintézet is kritizálta az ötletet. 
Broadbent elutasította azt a felvetést, hogy a jegybank az 
elsődleges piacon finanszírozza az államadósságot. | VG

��Tekernek egyet a pénzcsapon a norvégok
A Norvégia olajbevételeiből, valamint az ezekből szárma-
zó összegek tőke- és ingatlanpiaci fialtatásából táplálko-
zó, ezermilliárd dolláros állami tartalékalapból még soha 
nem szivattyúztak ki annyi pénzt, amennyit a kormány a 
járványhelyzet kezelése miatt most szükségesnek tart. Az 
októberi tervnél 71 százalékkal többet, 40,6 milliárd dollárt 
akarnak kivenni, ha a parlament is jóváhagyja. Elvileg csak 
gazdasági veszélyhelyzetben lehet az alap 3 százalékánál 
többet átcsatornázni a költségvetésbe: a 2008-as válság 
idején felhasznált 4,1 százalék után most 4,2 százalékos 
kivéttel próbálják az első negyedévben 6,9 százalékos visz-
szaesést elszenvedő gazdaságot feltüzelni. A bevételeket  
a 2022-től kivetendő, kilónként 13 forintnyi lazacadóval 
egészíti ki a haltenyésztésben világelső ország, amely  
az idén 4 százalékos gazdasági visszaeséssel számol. | K. B.

��Zuhantak a járvány miatt 
az orosz autóeladások
Soha nem látott mértékben vissza-
esett az új autók eladása Oroszország-
ban áprilisban a koronavírus-járvány 
miatt, és az ágazati szövetség májusra 
sem vár sokkal jobb eredményt. | VG

��Kilábal a német 
bankrendszer a válságból 
A koronavírus-járvány nem fenyeget 
átfogó pénzügyi válsággal, a német 
bankszektor rendelkezik a válság ke-
zeléséhez szükséges eszközökkel, még 
ha kis sérülésekkel kerül is ki belőle – 
mondta Felix Hufeld, a német szövet-
ségi pénzügyi felügyelet, a BaFin el-
nöke a szervezet 2019-es éves beszá-
molóját ismertetve. A BaFin a pénz-
intézetekkel együtt minden lehetsé-
ges forgatókönyvre felkészül, mert a 
törlesztéskimaradás fedezetére elkülö-
nített összegek nem elegendők a koc-
kázatok teljes kivédésére. | VG

Áprilisban éves   
össze hasonlításban

72,4
százalékkal kevesebb,  

38 922 új autót adtak el 

Jöhet a horvát euró 2023-ban

H. D. | Akár már 2023 nyarától az 
euró lehet Horvátország hivata-
los pénzneme. A szomszédos állam 
még tavaly nyáron kérte felvételét 
az európai árfolyam-mechanizmus-
ba (ERM II.), az euró bevezetésé-
nek előszobájába. Annak érdeké-
ben, hogy az ország megfeleljen a 
kritériumoknak, a pénzügyi tárca 
egy 19 rendelkezésből álló akció-
tervet hozott létre hat területen, 
amelyeket az ország mára sikere-
sen teljesített. A rendelkezések ér-
telmében a parlament a pénzmosás 
és a terrorizmus finanszírozásának 
megakadályozását segítő és az üz-

leti környezetet javító törvényeket 
alkotott. Az ERM II.-höz – a tervek 
szerint – az EU soros elnöki tiszt-
ségét betöltő szomszédaink július-
tól csatlakoznak, ez az utolsó lépés 
az euró bevezetése előtt. Ha az or-
szág a következő két évben megfe-
lel a konvergenciakritériumoknak, 
2023 nyarától lehet euróval fizetni 
a horvát pénztáraknál. Ehhez azon-
ban még arra is szükség van, hogy 
az infláció, az államháztartási hiány, 
valamint az államadósság se nőjön 
nagyot a következő két évben. Az 
egységes fizetőeszköz mielőbbi be-
vezetése a horvát kormány szerint 
azért fontos, mert az eurózóna tag-
jaként a koronavírus okozta válság 
kezelésében így már számíthatná-
nak az Európai stabilitási mechaniz-
musra, amely mintegy 700 milliárd 
eurós tagállami garanciavállalással 
rendelkezik. A koronavírus-járvány 
a gazdaságát a turizmusra alapozó 
Horvátországot igen keményen sújt-
ja, a becslések szerint akár 5 száza-
lékos GDP-visszaesést is okozhat.

KERESKEDELMI FESZÜLTSÉG | Kína nem teljesíti a megállapodásban vállaltakat

Nagyon fogy az amerikai sertésáru 
M. CS. | Kína 79 újabb amerikai ter-
méket mentesít a büntetővám alól, 
amelyet ellenlépésként vezetett be 
a kétoldalú kereskedelmi feszültség 
csúcspontján. A mentesség május 
19-én lép életbe, egy évre szól, és 
többek között ritkaföldfémeket és 
nemesfémeket, orvosi fertőtlenítő-
szereket és félvezető alkatrészeket 
érint. A pekingi pénzügyminiszté-
rium tegnapi közleményéből nem 
derült ki, hogy pontosan milyen ér-
tékben importálnak ezekből a ter-
mékekből.

Ez már a második mentességi 
lista, az elsőt februárban adták ki, 
és 696 árucikket foglalt magában, 
például a szójababot és a disznó-
húst. A Reuters elemzése szerint 
az utóbbiból erősen növekszik a 
Kínába irányuló amerikai export, 
miközben a vágóhidakon és feldol-
gozóüzemekben pusztító koronaví-
rus-járvány miatt élelmiszer-ellátá-
si zavarok fenyegetnek az Egyesült 

Államokban. A washingtoni agrár-
tárca adataiból kiderül, hogy már-
cius közepe óta négyszeresére nőtt 
a kivitel, az év első három hónap-
jában pedig csak a világ legna-
gyobb sertéshús-feldolgozója, az 
egyébként kínai tulajdonban lévő 
Smithfield Foods legalább 13 680 
tonnát szállított az ázsiai ország-
ba. Szójából hétfőn 240 ezer ton-
nát rendeltek kínai vevők, az idén 
összesen több mint hárommillió 
tonnát, ez azonban messze elma-
rad a tavaly ilyenkor jegyzett majd-
nem tízmillió tonnától.

Kína a januárban aláírt kereske-
delmi megállapodás első szakaszá-
ban azt vállalta, hogy a következő 
két évben 200 milliárd dollárral 
emeli amerikai importjának érté-
két, ennek teljesítése azonban a ko-
ronavírus-járvány miatt aligha sike-
rül. Egy ellátásilánc-elemző cég, a 
Panjiva adatai szerint Peking a havi 
célkitűzés felét sem érte el, április-
ban a kétoldalú forgalomban éves 
bázison 3,5 százalékkal nőtt a kínai 
export, és 14,2 százalékkal esett 
az import, a kínai többlet pedig a 
várt 6,35 milliárd helyett 45,34 mil-
liárd dollárra nőtt. Ráadásul a kí-
nai kormány szócsövének tartott 
Global Times cikke szerint egyes 
kormányzati tanácsadók a megál-
lapodás semmissé tételét javasol-
ják, hogy Kína számára kedvezőbb 
feltételeket alkudjanak ki. Ezt a le-
hetőséget azonban Donald Trump 
amerikai elnök hétfőn kategoriku-
san elutasította.

FOGLALKOZTATÁS | Aligha tartható fenn sokáig a Kurzarbeit program – vélik a szakértők

A régiónk munkapiaca viszonylag ellenálló
PETŐ SÁNDOR | Erősen meg-
sínylik a járványt Közép-
Európa gazdaságai is, de 
a munkanélküliségi rátá-
juk nem szökik fel annyi-
ra, mint egyes nyugati 
országokban. Pedig milli-
ók költöztek haza a régi-
óba, miután megjelent  
a fertőzés.

T ömegével özönlöttek vissza 
Közép-Európába a munka-
vállalók, miután a korona-

vírus miatt nyugaton sorban álltak 
le az üzemek és a szolgáltatók. Sú-
lyos aggodalmakat keltett, hogy ez 
a régiónkban is nekilódíthatja a jár-
ványt, és a nyugaton látottnál is na-
gyobb feszültségeket okoz a munka-
erőpiacon. Egyik sem történt meg. 
A járványban elhunytak száma sok-
kal alacsonyabb, mint az EU nyugati 
és déli részén, és a fertőzöttek szá-
ma a régiónkban összesen is jóval 
kevesebb, mint egy-egy nagy uni-
ós tagállamban. Az EU átlagánál 
még Romániában is kedvezőbbek a 
munkanélküliség trendjei, ahova a 
járvány kezdete óta 1,3 millió em-
ber özönlött vissza, tovább terhelve 
a régió többi országánál sokkal rosz-
szabb helyzetben lévő állami költ-
ségvetést. A románok szerint leg-
alább egyharmaduk aktívan munkát 

keres, és fontos szerepet vállalhat a 
mezőgazdaságban és az ipari terme-
lésben.

Sérülékenységet okozó tényezők 
a korábban kielégíthetetlen mun-
kaerőéhséggel küszködő Közép- 
Európában is bőven vannak. A 
Scope Ratings hitelminősítő régiós 
áttekintése szerint például Lengyel-
ország munkapiaci kitettsége azért 
nagy, mert magas az ideiglenesen 

alkalmazásban állók és az önfoglal-
koztatók aránya. Magyarország a 
globális értékláncoknak erősen ki-
tett, és ugyanezt a sérülékenységet 
Csehországgal kapcsolatban is em-
legetik az elemzők. Világos, hogy a 
régió munkaerőpiacai erősen függ-
nek attól, milyen gyorsan tér ma-
gához a nyugat-európai termelés. 
A közép-európai gazdaságok azon-
ban várhatóan kevésbé sínylik meg 

a válságot, mint a nyugati partne-
rek, és sokkal jobb állapotban van-
nak, mint egy évtizede, a globális 
pénzügyi válság éveiben. „A jóléti 
veszteség, amelyet most várunk, a 
közép- és délkelet-európai régióban 
biztosan drámai, de nem egyedülálló 
a történelemben, és emiatt kevésbé 
egzisztenciális, mint Nyugat-Euró-
pában – írta elemzésében a Raif-
feisen. – Úgy gondoljuk, ez az üze-
net akkor is áll, ha még lejjebb kell 
vinni a GDP-előrejelzéseket.” Eu-
rópa-szerte és Közép-Európában is 

hatalmas terheket ró az állami költ-
ségvetésekre, hogy az alkalmazottak 
megtartásában segítséget nyújtanak 
a nehéz helyzetbe került vállalatok-
nak. Ezen a fronton is óriási a nyo-
más a kormányokon a gazdaságot 
gátló korlátozások feloldására. Jel-
zi ezt, hogy a világszerte mintaként 
emlegetett német Kurzarbeit prog-
ram fenntarthatósága miatt is szapo-
rodnak az aggodalmak. Mintegy 370 
ezer cég vette igénybe a támogatást, 
és a német munkaerő negyedét érin-
ti. Az Ifo kutatóintézet szerint ennek 
ellenére az autóipari cégek 39, a ho-
telek 50 és az éttermek 58 százalé-
ka már áprilisban is bocsátott el em-
bereket. A programban részt vevők 
egyre nagyobb támogatást várnak 
el. Az elemzők félelme az, hogy a 
fizetéskiegészítések életképtelen cé-
gek tömegének adnak vérátömlesz-
tést, és emiatt elmaradnak a létfon-
tosságú strukturális átalakítások.

MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA, TÉNY
ÉS ELŐREJELZÉS | százalék
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Forrás: Európai Bizottság, Bloomberg, VG-grafika



2021


2020


2019
Románia       Bulgária       Lengyelország

EU-átlag       Olaszország       Spanyolország

Peking két évre

200
milliárd dolláros 

importemelést vállalt  
az Egyesült Államokból 

Romániába 1,3 millió ember tért haza a nyugat-európai 
munkaerőpiacról. Egyharmaduk már otthon keres munkát
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Nem, senki sem tudja, hogy mi történik. Akár 
az utca emberével, akár bankigazgatóval ta-
lálkoztam. Még olyan szakmai gurukkal is volt 

szerencsém beszélni az elmúlt pár hétben videokon-
ferenciák alkalmával, mint Nassim Nicholas Taleb, A 
fekete hattyú szerzője – aki világszerte híres köny-
vében a mostanihoz hasonló helyzetekről ír. Mégis 
szinte mindenki ugyanolyan valószínűséggel tudta 
megjósolni a bekövetkezendő jövőt, vagy legalábbis 
hasonló teatralitással tárta szét a kezét, amikor a jö-
vőről beszélgettünk.

Ha választanunk kell, mit tanultunk meg ezekben a 
hónapokban, talán pont azt, hogy akármilyen döntés-
hozót vagy akármilyen szakembert kérdezünk, senki 
sem ismeri pontosan a jövőt. Eddig is limitált valószí-
nűséggel jöttek be a forgatókönyvek, de a mostani, 
sarkított helyzetben jött el igazán a fekete doboz ese-
te, vagyis látjuk, hogy mi megy be, de hogy mi jön ki, 
az nehezen előre jelezhető.

Csakúgy, mint Tom Hanks a Számkivetett című film-
ben, mindenki a saját, egyéni szigetén rekedt (a négy 
fal között a szeretteivel vagy egyedül), és ugyanazo-
kat a forrásokat, weboldalakat böngészve, gra-
fikonokat elemezve szinte kísérte-
tiesen hasonló beszélgetéseket 
folytatott, bárki is volt a vonal 
végén.

A tanulság a beszélgetések 
során szinte ugyanaz, a vál-
tozás lehetősége pedig soha 
nem ütött még ilyen gyorsan 
és ilyen nagyot realitásunk ta-
lajára. A változás bennünk is 
változást szülhet, vagy akár vál-
tozásra kényszeríthet. Van, akinek 
a megszokott munkarutinjáról kell lemondania, 
van, akinek egy teljesen új karrierúton kell elgon-
dolkodnia. Ha fel is ismerjük a változás szükségessé-
gét, az oda vezető út kemény és munkás, van, akinek 
egyszerűbb, van, akinek sokkal rögösebb.

Kétszer volt szerencsém egy kis magyar szervezet 
éléről egy globális szervezet felső vezetőségébe kerül-

ni, teljesen más iparágakban. Először egy kis győri he-
lyi nonprofit szervezet tagságából az egyesület globális 
központjába, majd a teljes európai szervezet vezetésé-
be. A második esetben pedig a saját vállalkozásunk által 
képviselt amerikai tanácsadó szervezet európai üzlet-
ágát vezettem. Adótanácsadóként kezdtem, nonprofit 
szervezet vezetőjeként folytattam, majd húsz év alatt 
elérkeztem egy HR-analitikai és -szervezetfejlesztő cég 
vezetéséhez. A házmester az, aki mindenhez ért, meg 
ugye az, aki képes az adaptációra, a változásra. Mire 
volt szükség a változáshoz? Talán az első és legfonto-
sabb a változás szükségességének felismerése. Aztán a 
változással kapcsolatos visszajelzések befogadása, és – 

talán a legnehezebb 
– elindulni a válto-

zás hosszú útján.

Ki képes a változásra? Adataink pontosan és vilá-
gosan mutatják. A külvilágból érkező véleményekre 
való nyitottság és a kíváncsiság a két legfontosabb 
tényező. Ha a válság által sújtott iparágak egyikéből 
a technológia vagy a gyógyszeripar felé orientálódva 
most újra kell magunkat definiálni, vagy akár csak ap-
ró változtatásokban gondolkodunk, mindkét esetben 
hasonló helyzet előtt állunk.

Kérdeztük-e valaha a mellettünk állóktól, mit gon-
dolnak rólunk? Volt-e arra valaha lehetőség, hogy ko-
moly válaszokat kapjunk? A kapott válaszokat hogyan 
értékeltük? Tudjuk-e a helyükön kezelni őket, építő 
kritikaként, vagy érdek nélküli, valós alapokkal ren-
delkező bókként felfogni? Vajon kíváncsiak vagyunk-e 
egy „mi lenne, ha” szcenárióra, vagy inkább az „in-
kább nem”-et választjuk? Látjuk-e magunkat a jövő-
ben, érdekel-e bennünket, mi lesz velünk 2030-ban? 
Kutatásaink alapján, akik magukkal szemben eléggé 
alázatosak, sikeresebben állnak neki a feladatnak. Ké-
pesek vagyunk-e a saját hibáinkat felismerni? Elismer-
jük-e, ha valaki hozzáadott ahhoz, akik ma lehetünk? 
Aktívan figyelünk és tanulunk másoktól? Akár – mint 
Cyrano – „magunkat kigúnyoljuk, ha kell”, vagyis ké-
pesek vagyunk magunkon nevetni, és nem érezzük, 
hogy kiválasztottak vagy különlegesek vagyunk?

Sok kérdés, de mindegyik egy irányba vezet: ön-
magunk megismeréséhez, önmagunk reális értékelé-
séhez, mindazokhoz a fundamentumokhoz, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy továbblépésünkhöz erős 
alapot adjanak. Kérdések, amelyeket magunknak is 
bármikor, akár most is, fel tudunk tenni, és ha az élet 
nagy tesztjében a legtöbb kérdésre igen lesz a vála-
szunk, akkor eséllyel tudunk nekiállni a feladatnak.

Sokan mondták már, egy dolog biztos: a változás (na 
meg az adók meg az elmúlás, de ezt most hagyjuk). A 
mindennapok szintjén sincs ez másképpen, hiába ki-
sebb mértékegységgel mérünk, mint a mostani hely-
zetben. A kaland a miénk, legyen az egy tavi kirándu-
lás vagy egy óriási tengeri viharban való partra érés. 
Mint minden más válsághelyzetben, most is ráébre-
dünk erre, de ezúttal a ráébredés után ne forduljunk 
a másik oldalunkra, és ne szunyókáljunk tovább, ha-
nem keljünk ki az ágyból, és fogjunk hozzá. Kemény 
lesz, lehet, hogy borzasztó nehéz, de az élet nagy ka-
landja mindenkinek megadja a lapot a játékhoz. All in?

FEHÉR ZSOLT, 
a Hogan 
Assessment  
Európáért  
felelős  
igazgatója

GALAMBOS TIBOR, 
az MVM NET 
Zrt. műszaki 
igazgatója

A mai rendkívüli, pandémiás 
helyzetben különösen felérté-
kelődnek az okostechnológiák, 

amelyek lehetővé teszik a személyes 
kontaktus nélküli, távoli monitorozást, 
vagy akár az érintésmentes fizetést. Az 
okosmérés bevezetése kulcskérdés le-
het az ilyen típusú helyzetek hatékony 
és biztonságos kezelésében, mivel így a 
személyes találkozások minimalizálása 
mellett biztosítható például a fogyasz-
tások nyomon követése. A veszélyezte-
tett korcsoportok, elsősorban az idősek 
egészségének megőrzésére megoldást 
jelenthetnek a hálózaton keresztül biz-
tosítható távfelügyeleti szolgáltatások, 
valamint az elektronikus jegyvásárlás 
és az elektronikus fizetés is hozzájá-
rulhat a megelőzés hatékonyságának 
növeléséhez, a személyes kontaktusok 
számának csökkentéséhez.

Mindehhez különösen fontos, hogy 
milyen kommunikációs technológiák 
állnak rendelkezésre. Ahhoz, hogy a 
különböző okoseszközök képesek le-
gyenek egymással kommunikálni, egy 

rendkívül összetett kommunikációs kö-
vetelményrendszernek megfelelő meg-
oldásra van szükség. A tapasztalatok 
alapján ezt legjobban az úgynevezett 
LPWA technológiák képesek kiszolgál-
ni. Ezen belül is az LTE 450-nek neve-
zett rendszer az egyik legalkalmasabb 
a modern technológiák alkalmazására. 
Sok országban épül ilyen hálózat, Ma-
gyarországon azonban már 2016-ra, a 
világon másodikként létrejött.

Ám hogy ez a hálózat mire is jó, ah-
hoz meg kell értenünk az IoT, az Inter-
net of Things, vagyis a dolgok internete 
már közel egy évtizede létező fogal-
mát. Az IoT hálózatba kapcsolt esz-
közök emberi beavatkozást nélkülöző 
kommunikációs technológiája, amely 
mára életünk szinte minden terüle-
tén meghatározó megoldás. Elég csak 
az okosotthonokra, az okosvárosokra, 
az okosmérési megoldásokra vagy az 
okosgyárakra és -irodákra gondolni. De 
a távoli felügyelet és az elektronikus fi-
zetési megoldások is idetartoznak.

Az LTE 450 hálózatok gyakorlatilag a 

civil, mindenki által használt mobilhá-
lózatokkal párhuzamosan léteznek. Fő 
jellemzőjük a zavartalan rendelkezés-
re állás, amely rendkívüli események-
kor is biztosítja a felhasználók számára 
az adatátviteli hozzáférést, függetle-
nül a publikus hálózatok terheltségé-
től. A technológia további előnyei a 
magas szintű titkosítás, autentikáció 
és integritásvédelem, amelyek együt-
tesen garantálják a hálózat felől ér-
kező támadások kivédését. De nézzük 
meg, hogy a mindennapokban milyen 
felhasználási területeken könnyítheti 
meg az életünket, teheti hatékonyab-
bá a gazdaságot ez a technológia. Az 
ilyen hálózatok korszerűbb adatkom-
munikációt tesznek lehetővé. Ez töb-
bek között az energetika területén is 
fejlődést hozhat, például az okosmérés 
hatékonyabbá tételével vagy a rend-
szerirányítási funkciók fejlesztésével. 
A kereskedelmi és a szolgáltatási szeg-
mensben is látványos fejlődést hoz az 
online pénztárgépek, az étel-, ital- vagy 
akár a parkolóautomaták közötti haté-

konyabb, gyorsabb, biztonságosabb 
adatkommunikáció. Az ilyen hálózat 
alkalmas elektronikus fizetésre, vala-
mint az e-jegyrendszerekben mobiljegy 
értékesítésére is.

Az LTE 450 továbbfejlesztése az úgy-
nevezett LTE Cat-M1 megoldás. Ez 
egy olyan, sokoldalú IoT-technológia, 
amely képes nagyobb adatforgalmat 
generáló, akár nem helyhez kötött al-
kalmazásokat is kiszolgálni. A nagyobb 
adatátviteli kapacitás és a kedvezőbb 
késleltetési idő lehetővé teszi a valós 
idejű kétirányú kommunikációt, vagy-
is távoli eszközök állapotának rendsze-
res monitorozását, beállításukat, frissí-
tésüket és az esetleges üzenetek vagy 
riasztások nyugtázását is a hálózaton 
keresztül. Ez a megoldás kis adatát-
viteli igény esetén – tipikusan szenzo-
roknál és okosmérési alkalmazásoknál 
– lehetővé teszi az LPWA technológiák-
ra jellemző alacsony fogyasztási érté-
kek megközelítését, ráadásul egy vé-
dett frekvenciasávban. A felsoroltak 
a mostani, pandémiás helyzetben, de 
azon túl is számottevő pozitív hatást 
gyakorolnak mind az emberek életére, 
mind a gazdaság egészére.

Okosmegoldások járványon innen és túl

Változni kell és lehet!?  
– Válságmenedzsment egyéni szinteken 

Az élet nagy kalandja mindenkinek  
megadja a lapot a játékhoz
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ENERGIA | Újabb kvótacsökkentéssel próbálják felsrófolni az árakat a szaúdiak – Gyorsan felszívódhat a fölösleg

Helyrebillenhet az egyensúly az olajpiacon
KRIVÁN BENCE | A Brent alap-
típus árát 3 százalékkal 
30,5 dollárra, a WTI-ét 
5,3 százalékkal 25,4 dol-
lár fölé repítette a hír, 
hogy a szaúdiak az olaj-
piaci árak normalizálása 
érdekében tovább csök-
kentik kitermelésüket. 

Júniustól önként, kvótáján felül 
napi plusz egymillió hordóval 
csökkenti olajtermelését Szaúd-

Arábia, hogy ezzel is hozzájáruljon 
a részben általa kiváltott olajpiaci 
összeomlás utáni romeltakarítás-
hoz, az árak stabilizálásához. A vá-
gást a szaúdi uralkodó, Szalmán 
király és Donald Trump múlt pén-
teki telefonos egyeztetését követő-
en, hétfőn jelentették be. Sajtóhírek 
szerint az amerikai elnök nyomást 
gyakorolt arab tárgyalópartnerére 
azzal, hogy meglebegtette két ame-
rikai rakétavédelmi egység kivoná-
sát Szaúd-Arábiából, erősen csök-
kentve ezzel az Irán elleni védelmi 
képességet. Bár ezt cáfolták, a lé-
nyeg, hogy a március eleje óta az 
Egyesült Államok, a Kőolaj-exportá-
ló Országok Szervezete (OPEC) és 
Oroszország között zajló kitermelé-
si verseny ezzel véget ért.

Az OPEC és Oroszország a múlt 
hónapban a rendkívüli helyzetre, a 
globális kereslet 30 százalékos zu-
hanására tekintettel rekordszámba 
menő, 9,7 millió hordós napi ter-

meléscsökkentést vállalt májusra 
és júniusra. Az oroszok a rájuk eső 
2,5 millió hordót már teljesítették, 
ahogy a szaúdiak is gyorsan vissza-
vettek a márciusi 12,5 millió hor-
dós napi felhozatalból: az olajipa-
ri minisztérium adatai szerint az 
áprilisihoz képest júniusban napi 
4,8 millió hordóval kisebb, 7,5 mil-
liós kapacitással működnek. Ilyen 

mértékű visszafogásra két évtize-
de nem volt példa. A szaúdiakhoz 
időközben csatlakozott Kuvait és az 
emírségek: kvótájukon felül napi 80 
ezer, illetve 100 ezer hordós júniusi 
csökkentést vállaltak. A szaúdi olaj-
miniszter, Abdulaziz herceg szerint 
a vágásnak köszönhetően kiszívják 
az árfolyamot negatívan befolyásoló 
olajfelesleget a piacról, helyreállhat 
a kereslet-kínálat egyensúlya, ame-
lyet az újrainduló gazdaságok és Kí-
na növekvő igényének megfelelően 
alakítanak majd a szereplők.

Elemzők szerint az olajpiac urai 
attól, hogy közös érdekeik mentén 
együttműködnek, még nem om-
lanak egymás karjaiba, viszályuk 
azonban azt világosan megmutat-
ta, hogy az erőfitogtatás, a rivális 
kivéreztetése öngyilkos taktika, az 
ilyenből senki sem jöhet ki győztes-
ként. Ha mégis, akkor az olcsón ter-
melő szaúdiak jártak a legkevésbé 
rosszul, mivel az őket régóta zavaró 
amerikai palaolaj-forradalom tüzét – 
egy időre – takarékra tudták állítani. 
Christyan Malek, a JPMorgan igaz-

gatója szerint a szaúdiak egy-másfél 
éves időtávon tudják az amerikaiak 
rovására növelni világpiaci részese-
désüket. Ám olyan szinten vannak 
együttműködésre utalva, ami más 
szereplőknél nem jellemző. A király-
ság számára most létkérdés, hogy 
megcsappant költségvetési bevéte-
leit felpumpálja, s ez az olajszektor 
nélkül nem megy. Ennek jegyében 
hétfőn Rijád bejelentette, hogy a 
forgalmi adót a triplájára növeli, és 
nem támogatja tovább a közfoglal-
koztatottak lakhatását.

��Busás osztalék  
az Aramcótól
A Saudi Aramco profitja a negyedé
vel, 16,6 milliárd dollárra zuhant az 
első negyedévben az olajpiaci ösz
szeomlás hatására. Az elemzői kon
szenzus 17,8 milliárdról szólt. A vi
lág vezető olajtársasága katoná
san fizet: 18,75 milliárd dollár oszta
lékkal örvendezteti meg részvénye
seit, a pénz több mint 90 százalé
ka a szaúdi államkasszában landol. 
Ekkora összeget még soha egy cég 
sem fizetett ki negyedéves osztalék
ként. A társaság megerősítette az 
idei üzleti évre előírt 75 milliárd dol
láros osztaléktervét, a rijádi tőzsdé
re ősszel bevezetett cég árfolyama 
1,3 százalékos erősödéssel reagált a 
hírre. Az Aramco készpénzállománya 
22,4 milliárd dollár, ez a versenytár
sakéhoz képest tekintélyes, válság
álló tartalék.

ÖSZTÖNZÉS | Elemzők szerint még bőven tart a medvepiac, csak túlságosan optimisták a részvénykereskedők

Vállalati kötvényekből álló ETF-eket vásárol a Fed
TOPOLAY GÁBOR | Elkezdte tegnap az 
amerikai Fed a tőzsdén kereskedett 
alapok (ETF) vásárlását. A jegybank 
által kiszemelt, vállalati kötvények-
ből álló ETF-ek többsége a befekte-
tésre ajánlott kategóriába tartozik, 
de olyan alapokból is vásárolnak, 
amelyekben high-yielding, azaz a 
bóvlikategóriába tartozó papírok is 
vannak. A tervek szerint a Másodpi-
aci vállalati hitelprogram néven futó 
intézkedés keretösszege 37,5 milli-
árd dolláros lesz, a forrást a kincs-
tártól kapta a jegybank. Ugyan egy-
előre csak a másodpiacon vesznek 
eszközöket, de nemsokára az elsőd-
leges piacon is megjelenhet vásárló-
ként a Fed: a jegybank közleménye 
szerint a közeljövőben indul a prog-
ram kiterjesztése.

A New York-i Fed közzétette a 
BlackRockkal kötött szerződést 
is, amely szerint a vállalat fog-
ja menedzselni a vásárlásokat. A 
BlackRocknak van némi tapaszta-
lata a területen: a világ legnagyobb 
alapkezelője és ETF-kereskedője. A 
közzétett dokumentum szerint a vá-

sárlásoknak három fázisuk lesz: a 
stabilizációs rész, a piaci monito-
rozás, majd a támogatás fokozatos 
csökkentése. Ha a kötvénypiaci ára-
zások visszatérnek arra a szintre, 
amely megfelel a gazdasági és üz-
leti környezetnek, a támogatás egy 
csökkentett szinten fut tovább – áll 
a dokumentumban.

A program nagy horderejű és jel-
zésértékű is: az 1950-es éves óta 

ez az első alkalom, hogy a Fed be-
lenyúl a vállalati adósságpiacba. 
Ráadásul az elemzők szerint az, 
hogy a jegybank bóvlikategóriás 
papírokat is megvesz, jól mutatja, 
milyen drámai harcot vív a jegy-
bank a járványt követő válság 
negatív hatásainak csökkentése 
érdekében. A New York-i Fed köz-
leménye szerint a program folyta-
tásáról és a másodpiaci színre lé-

pésről hamarosan tájékoztatják a 
befektetőket.

Kell még pár nap, mire a Fed vá-
sárlásai meglátszódnak a vállalati 
kötvények árazásaiban, egyes elem-
zők azonban már most megmentő-
ként tekintenek az árfolyamokat 
felnyomó lépésekre. A Longview 
Economics friss elemzése szerint 
ugyanis a high-yielding-szektor ár-
folyamaiban látszik meg leginkább, 
hogy az elmúlt hetek részvénypia-
ci ralija ellenére még távolról sincs 
vége a medvepiacnak.

A Longview tanulmánya rámutat, 
hogy 1997 óta minden medvepiac 
végét a high-yielding vállalati köt-

vénypiac szpredjeinek csökkenése 
jelezte. A befektetésre nem ajánlott 
vállalati papírok és a hasonló lejá-
ratú államkötvények közti átlagos 
hozamkülönbözet azonban az S&P 
500 index bő 30 százalékos erősödé-
se ellenére alig csökkent: az elmúlt 
hetek 20 bázispont körüli szintjei-
ről tegnapra mindössze 17,6-re. „A 
szpredek lassú változása általában 
olyankor látható, amikor a részvény-
árfolyamok a túlzó optimizmus mi-
att még a medvepiac közben kezdik 
meg az átmeneti ralit.”

Eszerint tehát a részvényke-
reskedők a monetáris és fiská-
lis stimulusok, valamint a legtöbb 
gazdaság tervezett újranyitása mi-
att már előre isznak a medve bőré-
re, és feltétlenül bíznak a V alakú 
felpattanásban, pedig ezt egyelőre 
sem a tőzsdei, sem a makrogazda-
sági kilátások nem támasztják alá. 
A Longview elemzői szerint az je-
lezné a piaci lejtmenet végét, ha 
a szpredek 10 bázisponton belül-
re kerülnének, ez azonban a jelen 
árazásokat tekintve még odébb van.

Az S&P 500 index
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A termeléscsökkentési rekord 
vélhetően kiszívja az olajfelesle-
get a piacról

Forrás: Refinitiv Forrás: Refinitiv                                                                         VG-grafika

INDEXEK VÁLTOZÁSA | 2019. július 1.  2020. május 12.
(változás százalékban, 18 órai adatok)

ÁRFOLYAMOK | 2019. július 1.  2020. május 12.
(változás százalékban, 18 órai adatok)
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KIEMELKEDŐ
ÁRFOLYAMMOZGÁSOK | 
EHEP
Cyberg
Nutex
Megakran
Kulcs-Soft
AutoWallis

Alteo
AutoWallis
Appeninn
Akko Invest
BIF
Cyberg
CIG Pannónia
Delta
Duna House
DM-Ker
EHEP
ENEFI
Est Media
ÉMÁSZ
Kartonpack
Nutex
Nordtelekom

12,94
5,26
2,91

–5,41
–3,09
–2,50

Egy euró

350,60 forint |
 0,18%

Egy dollár

322,51 forint |
–0,39%

 

 

–0,53%

1,01%

1,28%

Forrás: Refinitiv
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STRATÉGIA | 

Nehéz megfejteni az áprilisi ralit

Pintér András,  
a Budapest 
Alapkezelő 
befektetési 
vezetője

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ | 

Mérsékelt optimizmus 
a börzéken
T. G. | Óvatos optimizmust láthattunk tegnap a pénz- 
és tőkepiacokon: a kommentárok szerint a kereske-
dők annak örültek, hogy átmenetileg enyhülni lát-
szik a kínai–amerikai konfliktus. A mérsékelten jó 
hangulat a hazai kereskedésben is látszott: a BUX 
átlagos forgalomban 0,7 százalékot erősödött. A 
blue chipek mind jól szerepeltek, az OTP kurzusa 
egész nap töretlenül emelkedett, az európai bank-
szektort felülteljesítve, végül 1 százalékos gyara-
podással zárta a kereskedést. 

A Mol árfolyama csak 0,1 százalékot erősödött, 
ami elmarad a Brent 1 százalékos drágulásától, de 
sokkal jobb, mint a globális energetikai szereplők 
tegnapi teljesítménye. A Magyar Telekom papír-
jai a ma érkező gyorsjelentés előtt nagy hajrával 
1,3 százalékot drágultak, a Richter jegyzése pe-
dig 1 százalékot emelkedett. Az S&P stabilról po-
zitívra módosította a Takarék Jelzálogbank BBB 
minősítésű, devizában kibocsátott jelzáloglevél-
sorozatát. Az euró a legtöbb fizetőeszközzel, így 
a dollárral és a forinttal szemben is jól teljesített 
tegnap, a hazai deviza 0,2 százalékos gyengülés-
sel zárta a napot.

„A cikk nem a befekte-
tési elemzés független-
ségének előmozdítását 
célzó jogi követelmé-
nyeknek megfelelően ké-
szült, és nem vonatkozik 
rá a befektetési elemzés 
terjesztését, közzététe
lét megelőző ügyletkö-
tésre vonatkozó tilalom.”

„Az amerikai tőzsdeindex mindösz-
sze 15 százalékkal van történelmi 
csúcsa alatt, pedig nekem úgy tűnik, 
hogy a világ több mint 15 százalék-
ban romlott el” – fakadt ki egy ápri-
lis végi interjúban Howard Marks, a 
legendás befektető. És persze lehet, 
hogy igaza is van, de most mégis ve-
szem a bátorságot, hogy egy picit vi-
tatkozzam vele. Marks megjegyzése 
ugyanis arra utal, hogy a piac „elrom-
lott”, legalábbis a kialakult gazdasá-
gi helyzet tükrében a részvénypia-
cok viselkedése nem megalapozott. 
Hiszen mégis hogyan lehet az, hogy 
az amerikai részvénypiacok az egek-
be szökő munkanélküliség és a lefa-
gyó gazdaság ellenére az elmúlt év-
tizedek egyik legjobb teljesítményét 
nyújtották áprilisban?!

A befektetők ilyen jellegű érzelmi 
disszonanciájára több magyarázat is 
van. Egyrészt a piacok mindig a jövőt 
árazzák, épp ezért általában gyorsab-

ban is fordulnak, mint a gazdaságok 
(lefelé és felfelé egyaránt). Másrészt 
a tőzsde a relatív értékítéletek világa: 
a korábban beárazott szcenáriókhoz 
képest a kevésbé rossz (azaz relatíve 
jobb!) forgatókönyvek is tudnak ár-
folyam-emelkedést okozni. Harmad-
részt pedig a tőzsde nem egyenlő a 
gazdasággal. Az amerikai tech óriá-
sok helyzete – öt cég alkotja az S&P 
500 index több mint 20 százalékát – 
nem hasonlítható össze a kis- és kö-

zépvállalkozások millióinak problé-
máival.

Még egy szempont a vállalatérté-
kelés matematikája. A tőzsdei cégek 
értékének nagy részét ugyanis nem 
az idei vagy a jövő évi teljesítményük 
adja, hanem az elkövetkező évtizede-
ké. Így megint csak oda lyukadunk 
ki, hogy a mostani sokk kapcsán a 
két kulcskérdés: meddig tart, és mi-
lyen tartós hatásokkal jár? Mert ha 
csak pár negyedévig, összgazdasági 
szinten nagyobb tartós hatások nél-
kül, akkor a vállalati szektor teljes 
kapitalizációjában sem törvénysze-
rű a tartós és hatalmas zuhanás.

Mert bár most minden a máról 
szól, a tőzsdei cégek valós értékének 
nagy részét az elkövetkező évtizedek 
lehetőségei adják.

Így nem is az a fő kérdés, hogy a 
piac „elromlott-e” vagy sem, hanem 
az, hogy a valóban elromlott gazda-
ság mikor gyógyul meg.

A rovat szakmai  
támogatója  

a Budapesti Értéktőzsde 

Fokozatos 
javulásra számít  
a Duna House 
C. D. | Áprilisban 58 százalékkal 
esett vissza a magyarországi ingat-
lanpiac az egy évvel korábbihoz ké-
pest, mindössze 5971 ingatlan cse-
rélt gazdát, szemben a tavalyi azonos 
időszakban mért 14 166-tal – közöl-
te a Duna House (DH) saját adatain 
alapuló becslését. Márciushoz képest 
már élénkebb volt a vevői érdeklődés 
és a befektetői aktivitás is a piacon, 
az ingatlanközvetítő tegnap megje-
lent barométere szerint a lakáspi-
ac ezzel elérhette a mélypontját. A 
DH szakértői kiemelték, hogy a jár-
ványhelyzet enyhülése már élénkü-
lő ingatlan-adásvételi számot, ezzel 
együtt magasabb ingatlanközvetítői 
jutalékot eredményezhet, támogatva 
a társaság bevételeit. Ezt alátámaszt-
ja, hogy a cég összeállítása szerint a 
keresletindex 2 százalékponttal, 55 
százalékpontra emelkedett a márci-
usban mért értékhez képest, ám ez 
az előző évekhez mérten még így is 
jóval alacsonyabb. A DH hálózata ál-
tal értékesített ingatlanokat alapul 
véve az első negyedévhez képest 
a fővárosi téglalakások kivételével 
mindenhol árcsökkenés volt kimu-
tatható, ennek mértéke 1–10 száza-
lék közötti volt ingatlantípustól és el-
helyezkedéstől függően. 

A fővárosban újra erősödött a 
befektetői aktivitás a Duna House 
hálózatában, és 35 százalékos 
részaránnyal közelít a normál hely-
zetben megszokott 40-45 százalé-
kos szinthez. Szintén pozitív képet 
mutat, hogy eladói oldalon nem je-
lent meg kimutatható módon a be-
fektetési célból vásárolt ingatla-
nok piacra dobása, vidéken ennek 
aránya mindösszesen 4 százalék. A 
cég az áprilisi folyamatokról meg-
jegyezte, hogy a vírushelyzetben a 
lakásvásárlók körében egyre kere-
settebbé váltak a nagyobb ingatla-
nok az agglomerációban.

A MOL ÁRFOLYAMA | 
2020. január 2.  május 12. (forint)
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AZ S&P 500 INDEX ALAKULÁSA | 
2020. január 2.  május 12. (pont)
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��Figyelmeztetni kellett  
a SET-et
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezér-
igazgatója figyelmeztetés szankcióban 
részesítette a SET Groupot. A BÉT hatá-
rozatban szólította fel a társaságot a be-
vezetési és forgalomban tartási szabá-
lyok maradéktalan betartására, utal-
va a vállalat tavaly év végi tőkeemelésé-
nek bejegyzési eljárására. További köte-
lezettsége is van a SET-nek: az alaptőke-
emelés során kibocsátott, a korábbiak-
kal megegyező jogosultságú, új törzsrész-
vények bevezetéséhez el kell készítenie 
az egyszerűsített tájékoztatót. Abban az 
esetben, ha a Budapesti Értéktőzsde 
az új törzsrészvények bevezetésének in-
dokolatlan elhúzódását észleli, újabb 
szankciókról dönthet, ugyanakkor a SET 
a mostani figyelmeztetés ügyében is fel-
lebbezhet 15 tőzsdenapon belül. | C. D.

��Felvásárlási célponttá 
válhat a Richter
Az új részvényesi szerkezet a jövőben meg-
nyithatja az utat, hogy a Richter felvásárlás 
áldozatává váljon – értékelte Bogsch Erik,  
a Richter igazgatóságának elnöke a Portfo-
liónak azt, hogy egy áprilisi törvényjavaslat 
alapján a kormány a Mathias Corvinus Col-
legium alapítványának tulajdonába adná 

a Richter 10 százalékos részvénycsomagját. 
Az igazgató szerint ez súlyos bizonytalan-
sági tényező lenne, hiszen az alapítványok 
a működéshez szükséges osztalékokból 
nem biztos, hogy fedezni tudják a költsége-
iket. Emiatt rákényszerülhetnek, hogy  
a részvényesi csomagot részben vagy 
egészben értékesítsék (ugyanakkor az ál-
lamnak vételi joga lenne, a részvényekre el-
idegenítési és terhelési tilalom vonatkoz-
na). Bogsch Erik úgy fogalmazott: nagyon 
szomorú és csalódott lesz, ha a törvényt a 
jelenlegi formájában elfogadják, és a meg-
határozó 25 százalék plusz egy szavazat ál-
lami befolyás 5 százalékra csökken. | C. D.

A Richter részvényárfolyama 
idén 9,4 százalékkal emelkedett, 
közelít a februári csúcsértékhez
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BUX | 35 143,13

BUMIX | 3275,23
CETOP 20 | 1623,87

Változás
Nyitó
Minimum
Maximum
Részvénypiaci forgalom
Részvénypiaci kapitalizáció

235,01, 0,67%
34 817,34
34 811,29
35 387,05

10 673 M Ft
6834 Mrd Ft

–17,45 pont, –0,53%

AZ ARANY ÁRFOLYAMA | 2020. május 12. (dollár/uncia) 

Forrás: Refinitiv, VG-grafika

A WTI ÁRFOLYAMA | 2020. május 12. (dollár/hordó) 

18 órai adatok
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MOL | Az integrált üzleti modell a jelenlegi helyzetben felértékelődik

Nagyobb hangsúlyt 
kaphatnak a szolgáltatások
KADLÓT TIBOR | A válság még 
inkább megerősítette 
a Molt abban, hogy he-
lyes döntés volt a 2030-
ig szóló stratégiai átala-
kításba belevágni – hang-
súlyozta Ratatics Péter, 
a Mol Magyarország ügy-
vezető igazgatója.

T örténelmi időket él az olaj-
ipar, korábban még nem for- 
dult elő, hogy a kereslet jó-

kora visszaesésével egyidejűleg kí-
nálati sokk is érje a piacot – mondta 
Ratatics Péter, a Mol Magyarország 
ügyvezető igazgatója a Brain Bar teg-
napi rendezvényén. A vállalatvezető 
arra számít, hogy a jelenlegi hely-
zet hosszabb ideig velünk marad. A 
nyersanyagkereslet szép lassan nö-
vekedésnek indulhat, a kínálati oldal 
viszont csak akkor állhat helyre, ami-
kor a most elhalasztott beruházások 
éreztetik majd a hatásukat.

Hosszabb távon az olajvállalat is 
a fosszilisenergia-igény csökkenésé-
vel számol, a mostani válság hatásá-
ra visszazuhanó kereslet csak meg-
erősítette a társaságot abban, hogy 
helyes az az irány, amelyet a 2030-ig 
tartó stratégiában kijelöltek. A stra-
tégiai nagyberuházásokat, mint pél-
dául a tiszaújvárosi poliolgyár meg-
valósítását, nem lehet gyorsítani, a 
szolgáltatások fejlesztésében azon-
ban könnyebben alkalmazkodhatnak 
a változó helyzethez. A kiskereske-
delemi szegmensben a tervek között 
szerepel, hogy kitörjenek a töltőállo-
mások keretéből, és további kereske-

delmi egységekkel – például kávézók-
kal – jelenjenek meg a városokban.

Ratatics Péter, a Mol hazai operá-
cióvezetője az összefogás szimbólu-
mának nevezte, hogy a járvány elle-
ni védekezés jegyében két hét alatt 
át tudtak állni a fertőtlenítőszer-
gyártásra, ez más körülmények kö-
zött féléves fejlesztési folyamat lett 
volna. Az új termék hosszabb távon 
is a Mol kínálatában marad. Egyre 

hangsúlyosabban jelenhetnek meg 
a termékkínálatban a szolgáltatá-
sok. Az önvezető járművek 10-15 
éven belül a mindennapok részévé 
válhatnak, ez a gépjárműbirtoklás 
háttérbe szorításával a mobilitást is 
a szolgáltatási koncepció irányába 
mozdíthatja el.

Ratatics szerint a járványhelyzet 
ismét bizonyította, hogy a Mol szá-
mára előnyös az integrált olajipari 
működés, ezért a kitermelés és a fi-
nomítás közötti kiegyensúlyozott üz-
leti modellen a későbbiekben sem 
változtatna a társaság. Az azeri olaj-
mező-vásárlást hosszú távú befekte-
tésnek tartják, Norvégiában pedig a 
nagyon előnyös állami támogatási 
rendszer miatt volt érdemes pozíciót 
felvenniük. Az Északi-tengeren már-
ciusban feltárt új lelőhelyen legko-
rábban három-négy év múlva indul-
hat meg a kitermelés.
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FELÜLTELJESÍTÉS | A technológiai részvények elmúlt hetekben mutatott briliáns teljesítményének többfajta magyarázata létezik 

Ezredforduló megismételve?
JÓNAP RICHÁRD | Kettészakadt a részvénypiaci univerzum, 
az eddigi nyertes technológiai ágazat profitálhat leg
többet a Fed-pénzesőből, a hagyományos szektorok 
szenvedésre vannak ítélve.

A  tőkepiacot az 1990-es évek 
óta követő piaci szereplők 
egyik legmeghatározóbb 

élménye volt az, ami a technoló
giai részvényekkel történt az ez
redfordulón. A már kilenc éve szin
te töretlenül emelkedő, „új világot” 
képviselő részvénycsoport 1999 ok
tóbere és 2000 márciusa között a 
megelőző sokszoros emelkedésre 
rátett még egy lapáttal. A Nasdaq 
100 technológiai index öt hónapon 
belül duplázott, majd szinte egyik 
napról a másikra véget ért a rész
vénypiaci parti.

Részvénypiaci partinak – megint 
csak az amerikai technológiai szek
tor behemót, közepes és kisebb rep
rezentánsai jóvoltából – nem ma
radtunk híján az elmúlt hetekben 
sem. A Covid–19-világjárvány által 
okozott részvénypiaci sokk ponto
san 21 kereskedési napig tartott, 
február 24-től március 23-ig. En
nek a tőzsdekrachnak a legfőbb ka
rakterisztikája az volt, hogy nagyjá
ból egyforma mértékben öntötték a 
részvényeket a befektetők, függet
lenül attól, hogy milyen szektort 
képviselt az adott papír. Természe
tesen azért a hajózási társaságok, a 
légitársaságok és az olajrészvények 
a piaci átlagnál jóval nagyobb mér
tékben estek, de az esés legfőbb jel
lemzője az volt, hogy a nagy intéz
mények mindent adtak, amit értek. 
Egészen szélsőséges pesszimizmus 
uralkodott a globális részvénypia
con, amit a gazdasági világ leállása 
által kiváltott hatások nagymérték
ben indokoltak is.

Március közepére akkora lett a 
pánik, hogy a befektetők megfeled
keztek arról, hogy immár több mint 
tizenegy éve, 2008 vége óta ennek a 
részvénypiacnak van egy „gazdája”, 
aki nem más, mint az amerikai mo
netáris hatóság, a Federal Reserve 
(Fed), az pedig kiváló gazdája a pi
acnak a 2008–2009-es válság óta. 
Az elmúlt évtizedben, amikor bajba 
kerültek a részvényindexek, jött a 
Fed, és lazított a monetáris környe
zeten. Fontos hangsúlyozni, hogy az 
elmúlt évtizedben legfeljebb a rész
vényindexek kerültek kisebb-na
gyobb bajba (például 2015–2016 
fordulóján vagy 2018 karácsonyán), 
és messze nem az amerikai gazda
ság.

Idén tavasszal precedens nélkü
li sokk érte a világgazdaságot és 
március második felére a korona
vírus által addigra már a világon 
legnagyobb mértékben sújtott 
Egyesült Államokat. Március első 
felében a Fed a szokásos eszköz
rendszerével próbálkozott életet és 
reményt lehelni a gazdasági és a 
részvénypiaci szereplőkbe. Kamat
csökkentés, kamatnullázás és pár 
százmilliárd dolláros nagyságren
dű csomagok képezték a monetáris 
oldali orvosságot. A járvány hatá
sai ezeken úgy gázoltak át, mintha 
ott sem lettek volna, megállíthatat
lannak tűnt a részvénypiaci esés.

A történetben a karakteres for
dulónap a 2020. március 23-i hétfő 
volt, amikor a Fed szintet lépett a 
pénzpumpálásban, és limit nélkü

li likviditásbővítést ígért a problé
mák kezelésére. Ez a gyakorlatban 
a pár százmilliárd dolláros pénzin
jekciók világából a pár ezermilli
árd dolláros pénzinjekciók világá
ba való áttérést jelentette. Ennek 
materializálódásaként a legfris

sebb adatok szerint a Fed mostani 
mérlegfőösszege 6721 milliárd dol
lár, szemben a február végi 4159 
milliárd dollárral. Ez a mostani két 
hónap alatt bekövetkező 2562 mil
liárd dollárnyi mérlegfőösszeg-bő
vülés nagyobb, mint a 2008–2009-
es válságra adott háromlépéses 
válasz első két eleme, a QE1 és a 
QE2 volt.

A részvénypiacon ez a március 
23-i nap volt a totális mélypont, 
amelyet a következő három napon 
nagyon ritkán látható erős emel
kedés követett, az S&P 500 index 
a hétfői zárásnál 17,6 százalék
kal került feljebb a csütörtöki zá
rásra. A drasztikus emelkedés a 
Fed akciója mellett az extrém túl
adottság és a pesszimizmus követ
kezménye volt. Ahogy a megelő
ző eséskor is nagyjából egyszerre 
mozogtak a különböző szektorok 
részvényei, ebben az emelkedés
ben sem válogattak a papírok kö
zött a befektetők. Innentől kezd
ve azonban éles fordulatot vett a 
történet. A március 26-i záráshoz 
képest a Nasdaq 100 technológi
ai index további 17,8 százalékot 
emelkedett, de a hagyományos 
részvényeket tömörítő NYSE 
Composite „csak” 7,1 százalék
kal került feljebb. Sőt, a várható 
brutális gazdasági válság által na
gyon érintett bankindex egyene
sen esett is azóta 1,9 százalékot. 
Kettészakadt a részvénypiaci uni
verzum. Az eddigi nyertes techno
lógia – részben a világjárvány ál
tal okozott vállalati és lakossági 
digitalizációs kényszer következ

tében – még nagyobb nyertes lett. 
A válság által érintett hagyomá
nyos részvények és részvényinde
xek eközben jóval kevesebbet tud
tak profitálni a Fed pénzesőjéből, 
és tovább szenvednek. Ez a szét
szakadás nagyon látványos, ha az 
egyes amerikai és globálisan veze
tő tőzsdeindexek 2020-as teljesít
ményeit hasonlítjuk össze:

Nagyon ritkán látható ilyen mar
káns teljesítménykülönbség külön
böző részvényosztályok között ilyen 
rövid idő alatt, mint ahogy az idén 
eddig történt. A hagyományos rész
vényeket magában foglaló NYSE 
Composite szinte ugyanakkora mí
nuszban van az idén, mint a német 
tőzsdeindex. Ezt eddig 25 százalék
ponttal teljesítette felül a vezető tech
nológiai index, a Nasdaq 100. A már 
tavaly is óriásit emelkedő technoló
gia az idén is pluszban tud lenni a vi
lággazdaság romhalmazain, és a má
jus 11-i záróára a 14. legmagasabb 
záróérték az index történetében.

A technológiai részvények elmúlt 
hetekbeli briliáns teljesítményére 

többfajta magyarázata létezik. Egy
részt sok tech cég nemhogy bevé
telkiesést nem szenved el a járvány 
miatt, hanem egyenesen az üzletét 
fellendítő faktorként tekinthet a 
globális karantén heteire (például 
Netflix és Zoom). Másrészt a tech 
cégek döntő többsége készpénztar
talékokon ül, szemben a hagyomá
nyos iparágak soksok eladósodott 
szereplőjével. Harmadsorban zajlik 
egy reálgazdasági korrekció is azok 
részéről, akik lemaradtak a digitá
lis átalakulásról, és most hirtelen 
éveket kell fejlődniük a megválto
zott körülmények miatt. Mindezek 
már elégséges magyarázatot adnak 
a technológiai részvények most zaj
ló felülteljesítésére. De nem adnak 
igazi magyarázatot a szárnyalásra 
az összeomló világgazdaság mel
lett.

Ha az 1990-es években zajlott a 
technológiai részvények első for
radalma, akkor a 2010-es években 
zajlott a második. Ahogy 1999 vé
gén és 2000 elején a kilencvenes 
évekbeli emelkedésről lemaradók 
fájdalma elért egy határt, és ez vég
eredményben egy technológiai bu
borékfújáshoz vezetett, ugyanúgy 
nem bírják már a tempót a techno
lógiai részvények 2010-es évekbeli 
sokszoros árfolyam-emelkedéséről 
lemaradó befektetők sem. A kima
radás okozta fájdalom 2019 végére 
és 2020 elejére érte el azt a szintet, 
hogy kezdett begyorsuló emelkedé
sekhez vezetni például az Apple, a 
Microsoft és a Teslarészvények 
árazásában. A globális részvénypi
acon ugyanis 2018 eleje óta, de sok 

helyen már 2015 nyara óta nem le
hetett érdemi hozamot elérni, csak 
akkor, ha technológiai részvényei 
voltak valakinek. Aki technológi
ai részvényekben utazott, „szétke
reste” magát, aki a hagyományos 
szegmensekben, annak jó esetben 
csurrantcseppent valami. Ez veze
tett a koronavírusvilágjárvány által 
félbeszakított, a lemaradók által ge
nerált begyorsuló emelkedésű tech
nológiai indexekhez 2019 októbe
re és 2020 februárja között. És ez 
éledt újra drámai mértékben ápri
lisban, amikor elfogytak a márciusi 
pánikeladók, és ott maradt a piacon 
a gazda, a Fed töméntelen mennyi
ségű pénze. A befektetői társada
lom korábbi lemaradása és a ka
ranténnal nem sújtott technológiai 
cégek nyomulása miatt (látva más 
szektorok mostani és várható mér
hetetlen szenvedését) szinte min
den pénz a technológiai részvénybe 
megy át a globális részvénypiacon. 
Ebben a szegmensben láthatjuk a V 
alakú visszapattanást, ha a Nasdaq 
100 utóbbi hat hónapját nézzük. 

Ezzel szemben az amerikai bank
index (szintén hat hónap) jól mu
tatja azt a várható szenvedést, ami 
a technológián túli gazdaságot éri 
majd a vírus utáni világban:

Ez már inkább L alak. Ezeknek 
a történéseknek az eredője veze
tett a befektetői társadalom nagy 
részét totálisan sokkoló áprilisi és 
májusi részvényralihoz. Egyszer
re omlik össze a világgazdaság 
(annak minden szörnyű mutatójá
nak a napvilágra kerülésével), és 
egyszerre jellemző a technoló giai 
részvények felülteljesítése a lema
radók vételei miatt, a Fed pedig 
folyamatosan locsolja a tűzre az 
olajat. 

Olyan ez, mint a meteorológi
ában egy kettős fronthatás. És 
mindeközben az S&P 500 index 
súlyának 21 százalékát adó ötös 
fogatnál (Microsoft, Apple, Ama
zon, Google, Facebook) az ameri
kai munkavállalók kevesebb mint 
1 százaléka dolgozik. Az amerikai 
tőzsde most nagyon nem egyenlő 
az amerikai gazdasággal.

Szürreális év eddig a 2020-as  
a tőzsdéken, és csak egy biztos: a 
hátralévő része is szürreális lesz.

A NASDAQ INDEX ALAKULÁSA | 
2019. november 11.  2020. május 11. (pont)
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NEMZETKÖZI ÁRUTŐZSDÉK, SZABADPIACOK | 2020. május 12.
Egység Árf. Vált. %

NEMESFÉMEK

ARANY LME USD/uncia 1707,49 11,50 0,68

EZÜST LME USD/uncia 15,55 0,00 -0,01

PALLÁDIUM LME USD/troy uncia 1854,23 -40,51 -2,14

PLATINA LME USD/troy uncia 765,20 8,31 1,10

ENERGIA

WTI NYMX USD/hordó 25,58 1,44 5,97

BRENT NYMX USD/hordó 30,06 0,43 1,45

GÁZOLAJ NYMX USD/tonna 244,25 4,25 1,77

FÖLDGÁZ NYMX USD/mmBtu 1,77 -0,05 -2,90

MEZŐGAZDASÁG

KUKORICA CBOT US cent/bushel 316,00 -2,50 -0,78

BÚZA CBOT US cent/bushel 524,75 0,00 0,00

ZAB CBOT US cent/bushel 318,75 0,00 0,00

CUKOR NYBT US cent/lb 10,27 0,15 1,48

KAKAÓ NYBT USD/metric tonna 2481,00 0,00 0,00

NARANCSLÉ NYBT US cent/lb 116,50 0,95 0,82

KÁVÉ NYBT US cent/lb 107,75 -1,20 -1,10

HÚSIPAR

ÉLŐ MARHA CME US cent/lb 94,93 2,25 2,43

SERTÉS CME US cent/lb 67,85 1,53 2,30

LME: London Metal Exchange. NYMX: New York Mercantile Exchange. CBOT: Chicago Board of Trade. NYBT: New York Board of Trade. CME: Chicago Mercantile Exchange.
Forrás: Refinitiv

DEVIZAÁRFOLYAMOK | 2020. május 12. 1 egységre, forintban

Bankok Vételi 
EURÓ

Közép 
EURÓ

Eladási 
EURÓ

Vételi 
USD

Közép 
USD

Eladási 
USD

Vételi 
GBP

Közép 
GBP

Eladási 
GBP

Vételi 
CHF

Közép 
CHF

Eladási 
CHF

CIB BANK 343,34 350,35 357,36 317,47 323,95 330,43 391,76 399,75 407,74 327,28 333,11 338,94

COMMERZBANK ++ 346,90 350,50 354,10 319,88 322,80 325,72 394,88 399,00 403,12 330,11 333,19 336,27

ERSTE BANK 336,83 350,86 364,89 310,09 323,01 335,93 382,02 397,94 413,86 320,28 333,63 346,98

GRÁNIT BANK 348,84 350,95 353,06 322,33 324,28 326,23 397,32 399,72 402,12 331,76 333,76 335,76

KDB BANK 346,15 350,35 354,55 320,09 323,98 327,87 393,66 399,65 405,64 328,14 333,14 338,14

K&H BANK 349,21 351,32 353,43 321,61 323,55 325,49 395,88 398,27 400,66 330,57 332,57 334,57

MKB BANK 348,93 352,10 355,27 322,22 325,15 328,08 397,34 400,95 404,56 331,77 334,78 337,79

OTP BANK+ 348,28 350,74 353,20 321,85 324,11 326,38 396,89 399,69 402,48 331,15 333,48 335,82

RAIFFEISEN BANK 346,79 351,00 355,21 320,71 324,61 328,51 396,43 401,25 406,07 329,71 333,71 337,71

TAKARÉKBANK 346,80 350,30 353,80 320,69 323,93 327,17 395,72 399,72 403,72 329,76 333,09 336,42

UNICREDIT BANK 341,87 351,00 360,12 315,28 323,70 332,11 389,68 400,09 410,49 325,07 333,74 342,40

+ = külkereskedelmi árfolyam; ++ = Commerzbank: délutáni árfolyam;  A közölt adatok tájékoztató jellegűek.

AZ MNB DEVIZAÁRFOLYAMAI |  
2020. május 12. 1 egységre, forintban

Devizanem Középárfolyam

ANGOL FONT 399,31

AUSZTRÁL DOLLÁR 210,24

BOLGÁR LEVA 179,30

BRAZIL REÁL 55,70

CSEH KORONA 12,74

DÁN KORONA 47,02

DÉL-AFRIKAI RAND 17,64

DÉL-KOREAI WON 26,47

EURÓ 350,70

FÜLÖP-SZIGETEKI PESO 6,45

HONGKONGI DOLLÁR 41,81

HORVÁT KUNA 46,36

INDIAI RÚPIA 4,29

INDONÉZ RÚPIA 2,17

IZLANDI KORONA 2,21

IZRAELI SÉKEL 92,16

JAPÁN JEN 301,34

KANADAI DOLLÁR 231,26

KÍNAI JÜAN 45,71

LENGYEL ZLOTY 76,98

MALÁJ RINGGIT 74,76

MEXIKÓI PESO 13,49

NORVÉG KORONA 31,57

OROSZ RUBEL 4,41

ROMÁN LEJ 72,59

SVÁJCI FRANK 333,49

SVÉD KORONA 32,98

SZERB DÍNÁR 2,98

SZINGAPÚRI DOLLÁR 228,60

THAI BÁT 10,09

TÖRÖK LÍRA 46,11

ÚJ-ZÉLANDI DOLLÁR 197,14

UKRÁN HRYVNA 12,09

USA DOLLÁR 324,09

KERESZTÁRFOLYAMOK | 2020. május 12.
USA-DOLLÁR EURÓ JAPÁN JEN GBP CHF CAD AUD

AUSZTRÁL DOLLÁR 0,651 1,668 0,014 1,890 1,586 1,097 –

KANADAI DOLLÁR 1,400 1,521 0,013 1,723 1,446 – 0,912

SVÁJCI FRANK 0,967 1,052 0,009 1,191 – 0,691 0,630

ANGOL FONT 1,231 0,882 0,008 – 0,839 0,580 0,529

JAPÁN JEN 107,270 116,570 – 132,070 110,840 76,640 69,880

EURÓ 1,087 – 0,009 1,133 0,951 0,657 0,599

USA-DOLLÁR – 0,920 0,009 0,920 1,033 0,714 1,535

Az adatok tájékoztató jellegűek.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
Cím: 1087 Budapest, Hungária krt. 40–44.,  
Aréna Corner Irodaház
Tel.: +36-1-7994516, Fax: +36-1-7994519
E-mail: branch@bocbp.t-online.hu

http://www.bankofchina.com/hu

Éves 
kamat EBKM Éves 

kamat EBKM Éves 
kamat EBKM

CNY Lekötött Betéti Kamatok

DEVIZANEM < 50 000 CNY
50 000 –  

499 999 CNY
500 000 CNY <

1 HÉT 0,90 0,90 1,10 1,10 1,30 1,30

1 HÓNAP 1,50 1,50 1,60 1,60 1,80 1,80

3 HÓNAP 1,80 1,80 2,10 2,10 2,50 2,50

6 HÓNAP 2,50 2,50 2,80 2,80 3,00 3,00

12 HÓNAP 3,00 3,00 3,30 3,30 3,60 3,60

EUR Lekötött Betéti Kamatok

DEVIZANEM < 50 000 EUR
50 000 –  

499 999 EUR
500 000 EUR <

1 HÓNAP 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

3 HÓNAP 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

6 HÓNAP 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

12 HÓNAP 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

USD Lekötött Betéti Kamatok

DEVIZANEM < 500 000 USD
500 000 –  

4 999 999 USD
5 000 000 USD <

1 HÓNAP 0,10 0,10 0,20 0,20 0,30 0,30

3 HÓNAP 0,30 0,30 0,40 0,40 0,50 0,50

6 HÓNAP 0,50 0,50 0,60 0,60 0,70 0,70

12 HÓNAP 0,70 0,70 0,80 0,80 0,95 0,95

A HUF, USD, CNY és EUR betéteket az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) biz-
tosítja. A Bank kínai jüan (CNY) váltási lehetőséget biztosít magán és vállalati 
ügyfelek számára. A részletekért kérjük vegyék fel a kapcsolatot a Bankkal a fenti 
telefonszámon.

Tájékoztatásul közöljük a 2020. május 4-i deviza árfolyamainkat:

Vételi Eladási

CNY / HUF 44,7497 45,9897

USD / CNY 6,9026 7,3631

EUR / CNY 7,5247 8,0684

Érvényes: 2018. december 6-tól

STANDARD LEKÖTÖTT BETÉTI KAMATOK | %
lakossági ügyfeleink részére

TÍZÉVES ÁLLAMKÖTVÉNYEK HOZAMA |
Hozam Változás

MAGYARORSZÁG 2,050 0,38

LENGYELORSZÁG 1,415 0,92

CSEHORSZÁG 1,074 -0,03

ROMÁNIA 4,570 0,14

USA 0,707 0,19

NÉMETORSZÁG -0,507 -0,14

TÖRÖKORSZÁG 12,770 0,40

FRANCIAORSZÁG -0,024 0,11

OLASZORSZÁG 1,891 -0,04

SPANYOLORSZÁG 0,866 0,00

PORTUGÁLIA 0,927 0,24

BÉT – AZONNALI RÉSZVÉNYPIAC | 2020. május 12. 
Záróár Változás Átlagár Mini-

mum
Maxi-
mum

Kötés-
szám

Mennyiség Árf. érték Utolsó 
kötés  

dátuma

Mini-
mum 

Maxi-
mum

Névér-
ték

(Ft) (%) (db) (M Ft) (52 hét)

PRÉMIUM KATEGÓRIA

4IG 513 -1 -0,2 509 506 514 35 16 105 8 205 5. 12. 286 1 184 20

ALTEO 746 6 0,8 743 742 746 5 6 617 4 914 5. 12. 594 900 12,5

ANY 1 185 -5 -0,4 1 189 1 185 1 190 8 1 715 2 038 5. 12. 1 025 1 405 98

APPENINN 301 -6,5 -2,1 303 299 310 52 89 806 27 184 5. 12. 196 514 100

AUTOWALLIS 70 -1,8 -2,5 70 69 74 55 185 637 13 067 5. 12. 51 147 12,5

BIF 306 – – – – – 0 – – 5. 11. 256 325 10

CIG PANNÓNIA 135 -0,5 -0,4 135 135 135 8 4 201 567 5. 12. 100 423 33

DUNA HOUSE 3 020 – – – – – 0 – – 5. 6. 2 560 4 350 50

GRAPHISOFT PARK 4 700 -90 -1,9 4 754 4 700 4 790 44 6 909 32 846 5. 12. 3 490 5 400 0,02

MASTERPLAST 582 -14 -2,4 585 582 594 9 6 684 3 910 5. 12. 514 782 100

MOL 2 050 2 0,1 2 063 2 046 2 080 465 980 658 2 023 076 5. 12. 1 501 3 340 125

MAGYAR TELEKOM 395 5 1,3 394 390 396 111 301 896 118 883 5. 12. 335 464 100

OPUS 254 – – 255 253 260 86 122 670 31 245 5. 12. 129 483 25

OTP 9 365 90 1,0 9 345 9 180 9 395 1213 502 751 4 698 399 5. 12. 7 865 15 850 100

PANNERGY 608 – – 603 596 610 13 4 311 2 598 5. 12. 461 772 20

RÁBA 998 – – – – – 0 – – 5. 11. 666 1 245 1000

RICHTER 7 015 70 1,0 7 002 6 855 7 095 879 486 709 3 407 863 5. 12. 4 702 7 150 100

TAKARÉK 430 – – 422 415 430 13 7 367 3 106 5. 12. 266 696 100

WABERER'S 720 -10 -1,4 724 720 740 18 5 775 4 178 5. 12. 562 1 480 0,35

ZWACK 17 000 50 0,3 16 984 16 950 17 000 5 118 2 004 5. 12. 14 800 18 000 1000

STANDARD KATEGÓRIA

AKKO INVEST 400 – – 403 394 408 196 229 382 92 349 5. 12. 5 100 44 600 1600

CSEPEL 272 -8 -2,9 285 272 290 3 1 320 377 5. 12. 500 928 9

DELTA 87 -1,5 -1,7 88 87 90 67 269 888 23 801 5. 12. 76 183 0,78

EHEP 3 840 440 12,9 3 731 3 350 4 000 231 19 867 74 121 5. 12. 500 20 400 40

ENEFI 339 -6 -1,7 331 326 339 9 2 412 797 5. 12. 175 734 10

FORRÁS/OE 1 020 20 2,0 1 020 1 020 1 020 1 31 32 5. 12. 960 1 200 1000

FORRÁS/T 1 250 – – – – 0 – – 5. 7. 1 100 1 790 1000

FUTURAQUA 80 0,1 0,1 81 80 83 88 301 503 24 524 5. 12. 38,2 136,8 5

KARTONPACK 16 800 – – – – – 0 – – 5. 8. 3 420 42 800 200

MKB BANK – – – – – – 0 – – 9. 6. - - 1000

NORDTELEKOM 31 -0,7 -2,2 31 30 33 46 262 755 8 232 5. 12. 27 51 10

NUTEX 34 1 2,9 33 32 34 160 1 371 693 45 447 5. 12. 25 65 24

PENSUM 507 – – – – – 0 – – 3. 31. – – –

SET GROUP 67 0,6 0,9 67 66 68 23 22 390 1 496 5. 12. 156 886 100
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��Kérdőjeles a szomszédok nyara is
Rekordot döntött tavaly a magyar turisták száma és a vendégéjszakák mennyisé-
ge is Horvátországban, ezzel folytatódott az évek óta tartó tendencia. A magyarok 
közül a legtöbben Crikvenicát keresték fel, Rovinj a második, Vir pedig a harma-
dik legkedveltebb célpont. A magyar turisták több mint kétharmada, csaknem 442 
ezren egyénileg utaztak, mintegy 203 ezren utazási iroda által szervezett nyaralá-
son vettek részt. A leglátogatottabb település Zágráb, Abbázia (Opatija), Porec, a 
legtöbb magyar vendégéjszakát viszont Rovinj, Medulin, Porec sorrendben regiszt-
rálták 2019-ben. A Horvát Turisztikai Közösség közlése szerint 2019-ben az előző 
évit 3,3 százalékkal meghaladó, több mint 644 ezer magyar vendég 2,3 százalék-
kal több vendégéjszakát töltött el Horvátországban, és ezzel ismét megdöntötte 
saját korábbi rekordját. | S. T.

ADRIA-PART | A zágrábi kormány már a határok megnyitására készül

Vírusmentesek maradtak  
a teljesen elzárt horvát szigetek 
MURÁNYI ERNŐ | Horvátországban 
a járvány következtében a vendég-
éjszakák száma csaknem 70 száza-
lékkal 290 ezerre, a turisták száma 
pedig 69 százalékkal 104 ezerre zu-
hant márciusban – közölte a napok-
ban az ország statisztikai hivatala. 
A 43 ezer belföldi vendég összesen 
106 ezer éjszakát (mínusz 61 szá-
zalék), a 61 ezer külföldi pedig 184 
ezer éjszakát (mínusz 73 százalék) 
töltött regisztrált szálláson. A legna-
gyobb küldőpiac Németország volt 
11 ezer vendégérkezéssel, ami 74 
százalékos visszaesésnek számít.

Déli szomszédunk egyébként ki-
válóan kezelte a ragályos betegség 
okozta kihívást, hét eleji adatok sze-
rint 2187 fertőzést regisztráltak az 
országban, és eddig mindössze 90 
bizonyult végzetesnek, miközben 
1764-en meggyógyultak, és már csu-
pán 333 beteget tartanak nyilván. A 
hatóságok az első fertőzések meg-
jelenésekor gyorsan döntöttek, és 
nemcsak a külső határokat zárták le, 
hanem a belföldi települések közöt-

ti szükségtelen utazásokat is meg-
tiltották. Az idegenforgalmi szem-
pontból kulcsfontosságú tengeri 
szigetekre tartó kompokra például 
csak a helyi lakosokat engedték fel, 
ezért ezek a turistaparadicsomok 
szinte teljesen vírusmentesek ma-
radtak. Mindezt annak dacára ér-

ték el, hogy az Adria másik partján 
tombolt a pandémia, és a hatóságok 
munkáját a zágrábi földrengés is ne-
hezítette. Ahogy Andrej Plenkovic 
kormányfő mondta a CNBC-nek: „A 
koronavírust már az első félidőben 
kiütöttük.” Mindez azonban mégis 

kevés lehet, hiszen Horvátország 
nemzeti jövedelmének csaknem 20 
százalékát az idegenforgalom adja, 
és ha folytatódik a márciusihoz ha-
sonló trend – ami eléggé valószínű –, 
az nagy érvágás lesz az országnak. 
Plenkovic azonban mégis derűlátó-
an nyilatkozott. Mivel úgy ítéli meg, 
hogy nemcsak saját országában, ha-
nem Szlovéniában, Magyarorszá-
gon, Csehországban, Szlovákiában, 
Ausztriában és Németországban is 
hatásosan védekeztek, ezért szerin-
te már a közeljövőben újra meg le-
het nyitni a határokat.

Ebben a fél évben Horvátország 
az Európai Unió Tanácsának soros 
elnöke, ezért a zágrábi kormány ab-
ban is hathatósan közreműködne, 
hogy az EU büdzséjéből minél na-
gyobb szelet jusson a tagországok 
gazdaságának újraindítására – jelen-
tette ki Plenkovic, aki amellett is ki-
állt, hogy az uniós helyreállítási terv 
a közösség mind a 27 tagjára kiter-
jedjen, és ne csak az euróövezet 19 
országára.

VENDÉGLÁTÁS | Az üzletek elcsendesülése nyomán tetemes lesz a deficit az idei jogdíjbevételekben

Zenével hatásosabb a start

SÁNDOR TÜNDE | Több mint háromszáz vidéki üzlet jelezte már az Artis-
jusnál az újranyitást, a cégeket a hatásos háttérzene összeállításá-
ban ajánlásokkal is segítik.

Vidéken, a korlátozások fokozatos lazítá-
sának első hetében már több mint há-
romszáz üzlet újraindulását jelentették 

az Artisjusnak. A következő hetekben fokozato-
san történik meg a nyitás, de még nagyon hosz-
szú idő telhet el, mire a válság előtti szintet új-
ra eléri a piac – vélekedik Tóth Péter Benjamin, 
az Artisjus üzleti transzformációs igazgatója. 
Mint a Világgazdaságnak nyilatkozva elmond-
ta, a koronavírus-járvány a második világhá-
ború óta nem látott, példátlan arányú jogdíj-
visszaesést okoz. Bár ma még nehéz pontosan 
felmérni a károkat – tette hozzá –, de a leg-
valószínűbbnek az a forgatókönyv tűnik, hogy 

a vendéglátás-kereskedelem-turizmus terüle-
tén a leállások miatt a zenei jogdíjak kiesésé-
nek volumene eléri a 60 százalékot is. Az ösz-
szes többi jogdíjas területtel együtt – úgymint 
rádió, televízió, élő zene – a teljes szerzőijog-
díj-forgalomban a szervezet szakértői 30 szá-
zalékos visszaesést tartanak valószínűnek. 
Mindez hozzávetőlegesen 4 milliárd forintos 
kiesést okoz a szerzők jövedelmében, ez a ki-
esés azonban nem azonnal, hanem a 2021-ben 
esedékes jogdíjkifizetéseknél fog jelentkezni. 
Egyébként éppen most, nagyjából egy héten 
belül lesz egy nagyobb jogdíjkifizetés az Ar-
tisjusnál, de az még a 2019-es pénzek és el-

hangzási adatok alapján a válság előtti képet 
tükrözi majd. Az egy év múlva várható hasonló 
kifizetés számaiból, az ideinél jelentősen ala-
csonyabb összegekből lesz látható a most ke-
letkező deficit mértéke.

Az Artisjus mindenesetre igyekszik rugalma-
san segíteni az üzleteknek az újraindulásban, 
azaz figyelembe veszi a csökkent befogadóké-
pességet, a rövidebb nyitvatartási időt. A for-
galom beindítását és növelését nagyon jól tudja 
támogatni a megfelelő zeneszolgáltatás – ez a 
korábbi felmérésekből is kiderül. Segítségkép-
pen ajánlást készítettek és tettek közzé a vál-
lalkozásoknak a Zenével Jobb című honlapon 
arról, hogy ilyen helyzetben milyen zenét érde-
mes szolgáltatni a vendégeknek, vásárlóknak.

A kijárási korlátozások bevezetésével a ven-
déglátásban teljesen megszűnt a helyszíni ze-
neszolgáltatás lehetősége, ami körülbelül 15 

ezer helyet érint. Hasonló cipőben járnak a 
szálláshelyek: a helyszíni zeneszolgáltatás 
teljesen megszűnt, hiszen vendég híján be-
zártak a házak. A kereskedelmi és szolgáltató 
üzleteknél szintén igen jelentős a visszaesés, 
de erre vonatkozóan még nincsenek pontos 
adatai az Artisjusnak. Az újranyitások kap-
csán egyelőre sok a bizonytalanság, figyelik 
az érintett ágazatok reakcióit, a korlátozás-
sal kapcsolatos változtatásokat és az érdek-
képviseletek közléseit. A Magyar Turisztikai 
Ügynökség vezérigazgatója nemrég biztató 
kilátásokról nyilatkozott, reprezentatív la-
kossági felmérések szerint a vidéki újranyi-
tásokról szóló kormányzati bejelentések után 
megtorpant az előfoglalások lemondása, meg-
indultak az új foglalások és az ajánlatkérések, 
ami a korábbiaknál optimistább nyári prognó-
zisokra ad okot.

Márciusban 
azonnal

70
százalékkal esett  

vissza a vendégforgalom  
a járvány hatására 

Kívül nem mindig tágasabb

A terasznyitásokkal elkezdődött a vidéki ven-
déglátó egységek újranyitása, de a melegkony-
hás éttermek stabil működéséhez a benti ter-
mek megnyitása is szükséges, amire Csapody 
Balázs, a Pannon Gasztronómia Akadémia el-
nöke, a balatonszemesi Kistücsök étterem tu-
lajdonosa a járványhelyzet kedvező alakulása 
esetén jó esélyt lát pünkösdre. Mint a szakem-
ber rámutatott, a szabadtéri területeken nem 
lehet folyamatos üzemben dolgozni, az időjá-
rás szeszélyes, és esténként, de még napköz-
ben is sokszor barátságtalanul hűvös, szeles 
az idő, egy kiadós ebédhez vagy vacsorához vi-
szont másfél-két órára is az asztalnál kellene 
tartani a vendégeket. A helyzet pozitív mellék-
hatása, hogy megnőtt a rendkívül jó referenci-
ákkal, nemzetközi vendéglátós tapasztalatok-
kal rendelkező álláskeresők száma, a külföld-
ről hazatértek itthon tartása javítaná a magyar 
vendéglátás színvonalát – mondta Csapody. 
A gasztronómiai szervezet elnöke abban bí-
zik, hogy az eddig munkaerő-hiányos szektor-
ban most minél több vállalkozás profitálni tud 
a minőségi munkaerő-kínálatból. A két hóna-
pos leállás nagyon súlyos károkat okozott min-
denkinek, jó esetben csak a sokéves megtaka-
rításokat emésztette fel, rosszabb esetben az 
újraindulást is megnehezítő likviditási problé-
mák vannak. A vidéki vendéglátósok többsége 
egyelőre kivár, és a pünkösdi ünnepi forgalomra 
koncentrálva készül a startra. | S. T.



Csapody Balázs, a balatonszemesi Kistücsök étterem 
tulajdonosa is az újranyitásra készül
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SELYEMÚT | Új expressz hoz Kínából árut Hamburgba, de visszafelé egyelőre nem visz semmit

Lejtőn a rotterdami kikötő forgalma
B. HORVÁTH LILLA | Az energia- 
hordozók, valamint a vas - 
érc és az acélhulladék 
szállításában élen járó 
kikötőket erősebben 
sújtják a járvány  
miatti szállítási korláto-
zások, keresletcsökke-
nések, mint azokat, ame-
lyek alapvetően más áru-
féleségek továbbítására 
összpontosítanak.

A  rotterdami kikötő tavaly is 
megtartotta fölényesen ve-
zető pozícióját a Hamburg–

Le Havre-zónába tartozó tíz nagy 
európai kikötő között, létesítménye-
iben 469,4 millió tonna árut raktak 
át. Bár ez a mennyiség csak igen 
szerény növekedést jelez az egy év-
vel korábbihoz képest, ám kedvező 
szerkezeti átalakulást mutat: a szi-
lárd és a folyékony ömlesztett áru 
mennyisége csökkent, a konténere-
sé viszont bővült.

A legnagyobb tételt az átrakott 
nyersolaj képviselte (104,2 millió 
tonna), majd az olajtermékek követ-
keztek (68,2 millió tonna). Megfor-
dult továbbá 30 millió tonna vasérc 
és vashulladék, valamint 22 millió 
tonna szén is Rotterdamban a társa-
ság által közzétett éves adatok sze-
rint. Az áruösszetételt erősen ural-
ták az energiahordozók és a vasérc, 
s mivel a koronavírus-járvány mi-
att jelentősen csökkent csökkent a 
globális energiahordozó-igény, és 
parkolópályára állt az iparvállalatok 
acél iránti kereslete is, a rotterda-
mi kikötőt érzékenyebben érintheti 
a válság, mint azokat, amelyeknek 
a portfóliójában más áruféleségek 
átrakása dominál. Az év első három 
hónapjában a rotterdami kikötőben 
kezelt áru mennyisége 9,3 százalék-
kal maradt el az egy évvel korábbi-
tól, az áprilisi adat pedig a várako-
zások szerint 10-20 százalékkal lesz 
alacsonyabb a 2019. áprilisinál.

Tavaly csaknem 470 millió ton-
nás mennyiséggel a hollandiai ki-
kötőre jutott az összes árumeny-
nyiség 36,6 százaléka, amely 
megfordult az említett zóná-
hoz tartozó tíz kikötőben, vagy-
is Rotterdam mellett Hamburg, 
Bremerhaven, Wilhelmshaven, 
Amszterdam, North Seaport, Ant-
werpen, Zeebrugge, Dunkirk és Le 
Havre létesítményeiben. A forga-
lom mennyiségét tekintve a má-
sodik legnagyobb súlyú a belgiu-
mi Antwerpen volt (18,6 százalék), 
a harmadik pedig a németországi 
Hamburg (10,6 százalék). Ham-
burg helyzete abból a szempont-

ból kedvezőbb, hogy alig függ az 
olaj- és olajtermék-szállítmányok-
tól, igaz, a vasérctől és a vashulla-
déktól annál inkább. Erősen olaj-
függő Wilhelmshaven, Antwerpen 
és Le Havre is, a megcsappant 
vasércigény miatt azonban North 
Seaport és Dunkirk üzemeltetői-
nek is fájhat a fejük.

Nem véletlen, hogy a kikötők 
igyekeznek a vírushelyzet miatt 
meggyengült forgalmukat mielőbb 
fellendíteni. Korábbi cikkünkben 
megírtuk: a világ húsz legnagyobb 
kikötője között az antwerpeni, a 
hamburgi és a rotterdami, valamint 
az említett tízbe nem tartozó bar-
celonai is vállalta, hogy fenntartja 
működését a Covid–19-járvány ide-
jén is, hogy tompítsa a pandémia 
gazdasági hatásait. Most különö-
sen fontos minden forgalom újrain-
dulása, például az, hogy Hamburg 
újra vár Csehországból tehervona-
tokat. Hasonlóan kedvezők az új 
kapcsolatok is, ezek egyikéről szin-
tén a hamburgi kikötő adott hírt: a 
Billwerder nevű termináljára né-
hány napja megérkezett Kínából az 

új Santung–Európa expressz szerel-
vénye, amelynek 41 konténerében 
szélturbina-alkatrészek, LED-ek, 
szerszámok és orvosi eszközök vol-
tak. A következő santungi szállítmá-
nyok május 16-án és 30-án futnak 
be, de a vonatok egyelőre csak hoz-
zák az árut Kínából, oda nem visz-
nek semmit. Kína nagyon fontos 
Hamburgnak, amely a távol-keleti 
országból tavaly egyedül vasúton 
heti 204 vonatpárt fogadott, majd 
indított vissza húsz különböző vá-
rosba. Emellett évi 2,6 millió konté-
nernyi, tengeren érkező kínai árut 
is kezelt, vagyis a teljes konténer-
forgalmának majdnem a harmada 
kínai volt.

IATA: búcsú  
az olcsó  jegyektől
VG | Le kell tenni az olcsó repülő-
utakról, ha a koronavírus-járvány 
miatt érvényesíteni kell a társas 
távolságtartás szabályát, mert ez 
esetben egy-egy repülőn sokkal 
kevesebben tartózkodhatnak egy-
szerre – jelentette ki nemrég Ale-
xandre de Juniac, a Nemzetközi 
Légi Szállítási Szövetség (IATA) ál-
talános igazgatója. A rövid távú já-
ratok jellemző kihasználtsága 70-72 
százalékos, ez túl magas a társas 
távolságtartás elvárásaihoz. Ezért 
legalább a középső üléseket üresen 
kell hagyni a három-három üléses 
elrendezésű gépeken, de ekkor az 
eddigi jegyárak mellett nagy bevé-
teltől esnek el a légitársaságok. Az 
Air France-KLM korábbi vezére le-
hetetlennek nevezte ezt a megol-
dást, amely minden légitársaságot 
sújtana, de elsősorban a diszkon-
tokat. Az egyetlen megoldás Ale-
xandre de Juniac szerint az árak 
legkevesebb 50 százalékos emelé-
se lenne, hogy legalább minimális 
profitjuk keletkezhessen a társasá-
goknak. Vagyis – jelentette ki – vége 
az olcsó utazásoknak.

A szakember nem érvel a közép-
ső ülések üresen hagyása mellett. 
Szerinte megfelelő biztonságot ad, 
ha a repülőgép személyzete más 
óvintézkedések betartása mellett 
maszkot visel, és ugyanígy tesznek 
az utasok is. Ekkor nagyon alacsony 
lesz a fertőzés átadásának lehetősé-
ge, és elejét lehet venni a légitársa-
ságok hatalmas bevételkiesésének 
is. Az említett egyéb óvintézkedé-
sek egyike, hogy meg kell mérni 
minden repülőtéri alkalmazott és 
a repülőgépre felszálló összes sze-
mély hőmérsékletét.

A társas távolságtartás mellett a 
repülőgépek átlagos kihasználtsá-
ga legfeljebb 62 százalékos lehet, 
holott a nyereségességük átlagosan 
77 százaléknál kezdődik. Múlt évi 
jegyárakkal számolva – járattól és 
gépmérettől függően – 43–54 szá-
zalékos áremelésre lenne szükség 
a szövetség vezető közgazdásza, 
Brian Pearce egy prezentációja sze-
rint. A IATA úgy kalkulál, hogy ed-
dig 314 milliárd dollár veszteséget 
okozott a légi utasok elmaradása.

A ROTTERDAMI KIKÖTŐ ÁRUFORGALMA |
oda-vissza, 2019 (millió tonna)

Forrás: Port of Rotterdam, VG-grafika

Európa

Ázsia

Amerika (egész)

Afrika

Óceánia

217,1

97,5

86,3

45,6

9,2

A hamburgi kikötő 
tavaly havonta 

204
Kínából érkező vagy oda 

tartó vonatpárt kezelt
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��A fa raklap jobb, mint a műanyag 

A baktériumok kevésbé maradtak életben a fa rakla
pokon, mint a műanyagon – derül ki a drezdai faipa
ri intézet tanulmányából. 2018. február és 2019. de
cember között hasonlították össze az EPAL Euro rak
lapok mikrobiológiai tulajdonságait a H1 műanyagból 
készültekével. A tesztek előtt nem tisztították meg a 
raklapokat, és az Escherichia coli és a Staphylococcus 
aureus baktériumokat vizsgálták – írja a Magyar Mező
gazdaság című szakportál. A kutatók szerint a fa rakla
pok felhasználhatók az érzékenyebb élelmiszeripari te
rületeken is, de, akárcsak a műanyag esetében, szigo
rúan be kell tartani a higiéniai előírásokat, állandó mi
nőségellenőrzésre és rendszeres tisztításra van szük
ség. A fa raklapok akár tizenháromszoros antibakteriá
lis tulajdonságot is elértek. | VG

��Meggondolatlan fiatalok miatt betiltják 
az alkoholfogyasztást a Szajna-parton
Március 17. óta hétfőn hagyhatták el először otthonaikat  
a franciák igazolás nélkül, és jóllehet a boltok kinyithat
tak, a bárok, kávéházak, éttermek, szórakozóhelyek nem 
látogathatók még, és minden zöld terület, park, játszótér 
is zárva marad legalább június 2ig Párizsban, a gyüleke
zés pedig csak tíz főig engedélyezett. Tegnapelőtt a Szaj
naparton és az egyik népszerű piknikező találkozóhelyen, 
a belvárosi Szent Mártoncsatorna partján azonban több 
tucat fiatal gyűlt össze. „A karantén feloldása csak akkor 
lesz sikeres, ha mindenki óvatos és felelősségteljes. Egye
sek felelőtlen magatartása miatt azt kérem a prefek
tustól, hogy tiltsa be az alkoholfogyasztást a Szent Már
toncsatornánál és a Szajna rakpartjain” – írta Christophe 
Castaner belügyminiszter a Twitteren. | MTI

��Másfelé veszik az irányt 
a teherszállító hajók 
A teherhajók újabban nem a Szuezi
csatornát választják, hanem Afrikát 
megkerülve, a Jóreménység fokánál 
hajóznak – írta a Gcaptain. | VG

��Lóvontatás helyett 
jönnek az e-fiákerek 
Bécsben és más osztrák városok
ban 2021 végéig a turistákat szál
lító, lóval vontatott fiákereket vil
lanymeghajtásúakra kellene cse
rélni – közölte az osztrák állatjóléti 
szövetség javaslatát a Villanyautó
sok portál. | VG

Várhatóan több 
mint

10
millió dollártól esik el  

az üzemeltető 

BEVERLY HILLS | Az érdeklődők további emblematikus relikviákat is megszerezhetnek

Kurt Cobain gitárjára licitálhatnak a rajongók
MURÁNYI ERNŐ | Kurt Cobain, 
a Nirvana frontembere 
az együttes legendás 
koncertjén egy Mar-
tin D-18E elektroakusz-
tikus gitárral lépett fel, 
amelyet most Beverly 
Hillsben bocsátanak ár-
verésre.

A  híres MTV Unplugged kon-
certsorozat keretében ren-
dezték meg 1993. novem-

ber 18-án New Yorkban a Nirvana 
legendássá vált fellépését. Az ese-
ményről egy albumot is készítet-
tek, amelyet sokan a valaha ké-
szült legjobb élőlemeznek tartanak. 
Kurt Cobain, a zenekar énekes-gi-
tárosa egy Martin D-18E elektro-
akusztikus gitárral a kezében rob-
bant be a színpadra és játszotta 
végig a show-t. A Nirvana hozta 
be a seattle-i stílust, és egy egész 
generációra volt óriási hatással. 
Az együttes máig legnépszerűbb 
slágere, a Smells Like Teen Spirit 
1991-es megjelenése jelezte a rock 
főáramlatának drámai eltolódását 
az 1980-as évek népszerű irányza-
taitól a grunge és az alternatív rock 
irányába. Szinte hihetetlen, hogy a 

drogfüggővé vált Cobaint mindösz-
sze öt hónappal a fellépés után hal-
va találták otthonában.

Röpke 27 évvel később, idén jú-
niusban licitálni lehet az ikonikus 
gitárra a Julien’s Auctions árvere-
zőháznál, Beverly Hillsben, a kikiál-
tási ár egymillió dollár lesz. Van egy 

csavar is a történetben, a hangszer 
miatt ugyanis egy elkeseredett váló-
peres csetepaté alakult ki. A gitárt 
Cobain lánya, Frances örökölte, aki 
2017-ben vált el a férjétől, Isaiah 
Silvától. Silva azt állította, hogy 
Frances Cobain neki ajándékozta a 
Martin D-18E-t, és a bíróság igazat 

is adott neki, tehát megtarthatta a 
gitárt. Később azonban megszólalt 
Cobain özvegye, Courtney Love is, 
aki a hangszert rendkívül értékes 
családi darabnak nevezte. Az árve-
rezőház a Page Six újság kérdésé-
re sem közölte, hogy ki a megbízó, 
és a családtagok sem árultak el ez-

zel kapcsolatban semmilyen infor-
mációt.

Mindenesetre a gitárt péntektől 
a hónap végéig meg lehet csodál-
ni a londoni Piccadilly Circusön le-
vő Hard Rock Café kirakatában. A 
licitálás győztese megkapja majd 
a tartalék húrokat és a hozzá va-
ló pengetőket, sőt a gitártokot is, 
amelyen még rajta van a Cobain 
által ráragasztott matrica. A ra-
jongók további emblematikus re-
likviákat is szerezhetnek. A külön 
Cobainnek készített, de később 
széttört fekete Fender Stratocaster 
gitár kikiáltási ára hatvanezer dol-

lár lesz, azért az ezüstlamé ingért, 
amelyet a Heart-Shaped Box video-
klipjében viselt, mindössze tízezer 
dolláron kezdődik a licit. Az emlí-
tett koncerten viselt, égetett lyu-
kakkal teli kardigánja tavaly októ-
berben 334 ezer dollárért került új 
tulajdonosához.

A hangszer miatt 
családi vita is kialakult 

A néhai sztár 
hangszerének 

1
millió dollár a kikiáltási ára 
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