
Kényszerpihenő
helyett túlórák

Avagy kik a COVID-19 nyertesei?



Bevezetés

2020 olyan – újfajta, korábban csak scifikben látott kihívásokat hozott, amelyekre 
kevesen számítottak.

Mely vállalat gondolta volna az éves pénzügyi tervezésnél, hogy – nem piaci okok 
miatt – veszélybe kerülhet a működése, hogy alkalmazottai nem tudnak majd 
bemenni dolgozni, vagy hogy a külföldről beszerzett alapanyagok nem fognak 
megérkezni? Ki gondolta volna, hogy a gondosan megtervezett nyaralás vagy 
fesztiválok helyett új alternatívát kell keresni, hogy egyszerre kell megfelelni a 
home office-ban, a gyerekeket segíteni az otthoni tanulásban, vagy hogy az 
élelmiszer bevásárlás komoly logisztikai/tervezési kihívássá válik?

Felborultak a megszokott mindennapok, bezártak a határok, vállalatok, üzletek. 
Egyszerre lett könnyű a jelenben lenni – mivel a jövővel kapcsolatban csak 
találgathattunk, és online lehetőségek tárháza zúdult rank – és nehéz, – hiszen a 
négy fal közötti bizonytalanságban, vagy éppen a járványcsúcsban a munkahely 
felé ingázva nem egyszerű a pillanatban maradni.

A járvány legsúlyosabb hetei alatt számtalan cikk és tanulmány született 
a COVID-19 veszteseiről, valamint rendelkezünk egy általános képpel az 
egyértelmű nyertesekről is. Kevesebb szó esik viszont azokról az ágazatokról és 
vállalati szereplőkről, akik közvetetten tudtak előnyt kovácsolni a pandémia által 
megváltozott körülményekből.

Jelen tanulmány célja egy szélesebb kép kialakítása a világjárvány nyerteseiről, 
rámutatva olyan összefüggésekre is, melyek nem tekinthetők magától értetődőnek. 
A tanulmány fókuszterületét a magyar, valamint európai és észak-amerikai piacok 
jelentik, a vizsgált időszak a 2020 márciusától május végéig terjedő időtartamra 
fókuszál, bizonyos esetekben ennél hosszabb kitekintések 
is szerepelnek. 
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A 2008-as válság emlékei

A vállalatvezetők fejében még élénken élnek a legutóbbi átfogó világválság, 
a 2008-ban bekövetkezett pénzügyi összeomlás emlékei. Ahhoz, hogy 
a koronavírus utáni talpraállásra prognózisokat fogalmazzunk meg, nagyban 
segíthet, hogyha megvizsgáljuk az egyes iparágak akkori regenerálódásának 
ütemét.

A krízist követő konszolidáció leggyorsabban a mezőgazdaság, a gyógyszeripar, 
az élelmiszeripar, az egészségügy, valamint az informatika területén volt érezhető, 
hiszen a helyreálló keresleti viszonyok elsősorban ezeket a területeket élesztették 
fel, utalva ezzel az említett területek kulcs jelentőségére. Ezzel szemben a 
strukturális válság miatt hosszú, statisztikai adatok szerint közel 24 hónapig tartó 
hanyatlás után tudott normalizálódni a nehézipar, az energiaszektor, a logisztika, 
valamint a pénzügyi piac.

Nagy kérdés, hogy mennyire lehet más természetű 2020 válsága, amely egy külső 
hatás miatt csap le a világgazdaságra, érkezésére pedig a legborúlátóbb elemzők 
sem számítottak. Készülhettek egy ilyen kihívásra a piaci szereplők, vagy csak a 
vak szerencse dönti el, hogy ki tud előnyösen kijönni a krízisből?

A 2008-as gazdasági
válság hatására
bizonyos ágazatok
24 hónapra visszaestek 24

hónapra
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A járvány kitörésekor számos olyan tényező merült fel, amely bizonyos 
szolgáltatók és megoldások egyértelmű hasznára vált, az új körülmények 
gyakorlatilag a meglévő működési modellekhez illeszkedtek.

A társadalmi távolságtartás jegyében felálló távoktatás és távmunka már 
a kezdetektől fogva megkerülhetetlen szereplővé tette az online konferencia 
felületeket, tudásmegosztó platformokat. A munka és az oktatás területén 
a tervezett menetrendek betartása miatt kevés idő állt rendelkezésre a digitális 
átálláshoz, így értelemszerűen a már bevált szolgáltatók szerezhették meg a 
szükséges fogyasztói bizalmat, ebből tudott jelentősen profitálni például a Zoom 
és a Microsoft Teams.

A bezárkózás a vásárlási szokásokat is felül írta, egyre nagyobb népszerűségre 
tett szert a webshop alapú vásárlás és az online rendelés, ezzel is csökkentve a 
közvetlen találkozások számát. Ma már nemcsak az elkészített ételek rendelése 
jelenti a mindennapi rutin részét, de akár a hozzávalók beszerzése is elintézhető 
pár kattintás segítségével. Mindemellett a kiszállítás iránti megnövekedett igény 
a futárok számára is extra forgalmat generált.

Március óta azt is teljesen természetesnek tekintjük, hogy otthonról elindulva 
nem csak a kulcsot és a telefont pakoljuk el, hanem egy maszkot is előkészítünk. 
Mivel az egészségi állapotunk minden más értéknél fontosabbá vált a járvány 
idején, így jelentős igény mutatkozik a bizonytalanság csökkentésére mindenki 
számára elérhető COVID-gyorstesztek segítségével.

A fejezet a fentiekkel összhangban azokat a megoldásokat mutatja be röviden, 
amelyek már a pandémia kitörésekor borítékolhatóan megugró kereslettel 
számolhattak és a koronavírussal együtt tartósan életünk részei maradhatnak.

Akikről már márciusban
tudtuk, hogy nyertek
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A vendéglátási szektor miközben a kijárási korlátozások miatt soha nem látott
forgalom csökkenéssel szembesült, hetek alatt hatalmas változásokon ment
keresztül: kis és nagy éttermek, ebédmenüs és Michelin-csillagos éttermek is 
napok, hetek alatt csatlakoztak valamely ételrendelési platformhoz. Az USA-ban 
az elviteles rendelés forgalma 8,7%-kal nőtt, bizonyos előrejelzések szerint a 
piac globálisan a következő 5 évben kétszeresére nőhet – a trend a COVID-19-et 
megelőzően is létezett, de a vírus jelentősen felgyorsította az átállást.

A házhozszállítási bevételnövekedés a legtöbb étterem számára nem
kompenzálja a kiesett bevételeket, ugyanakkor közép-, hosszú távon a most 
kiszállításra átállók a fogyasztói szokások átalakulásával akkor is elérhetik
vendégeiket, amikor azok nem akarnak kimozdulni otthonról. A házhozszállítás
iránti növekvő fogyasztói igényt mutatja a Falatozz.hu forgalmi statisztikája is, 
a kritikus időszakban az oldalt használó új megrendelők száma 59%-kal
növekedett. 

Céges ebéd hiányában

Az elmúlt években sokat lehetett olvasni arról, hogy míg más kategóriákban 
növekedés figyelhető meg, addig nincs áttörés az online élelmiszervásárlásban. 
Kutatások szerint ennek két fő oka az (volt), hogy: 
1) a fogyasztók nem bíznak abban, hogy egy idegen a legjobb, legfrissebb 
termékeket választja ki, 2) nem szeretnének fizetni a kiszállításért.

Ezt a két problémát felülírta a COVID-19: bár a koronavírus miatti kijárási 
korlátozások az élelmiszerüzleteket nem érintették, számos háztartás számára 
az online kiszállítás lett az egyetlen biztonságos megoldás.

• Jól mutatja a szolgáltatás megugró népszerűségét, hogy az Amazon 
élelmiszer-házhozszállításért felelős ágának, az Amazon Groceries-nek az 
elmúlt hetekben a korábbihoz képest akár 50-szeres rendelésszámot kellett 
teljesítenie. Becslések szerint az üzletág 2023-ra a jelenlegihez képest 
3-szorosára, 70 milliárd dolláros biznisszé nőhet.

Hazánkban is felpörgött az online  élelmiszerbevásárlás – hetekre előre beteltek 
a nagy láncoknál foglalható kiszállítási idősávok. Januárban a piacvezető cseh 
Rohlik.cz külpiacra lépéseként indult Kifli.hu indulása ennél nem is lehetett volna 
„szerencsésebb” – már március közepén négyszeresére nőtt a forgalma.

De ezek mellett a komoly logisztikai rendszerrel és beszállítói hálózattal 
rendelkező óriások mellett is maradt még hely: a Smartkosár nevű, korábban 
árösszehasonlítással foglalkozó startup napok alatt építette fel Roksh nevű 
webshopját, ahonnan egy szűkebb kínálat mellett, gyorsan – lehetett rendelni. 
Hozzájuk hasonlóan vidéken (nagyvárosokban, a Balaton környékén) több 
hasonló webshop indult: voltak, akik egyszerűen csak „bevásároltak helyettünk”, 
míg mások egy-egy termékcsoportra (gyümölcsök, pékáruk) specializálódtak. A 
COVID-dal biztosan nyertek, és az is biztos, hogy az újranyitás után csak a legjobb 
ügyfélélményt (gyorsaság, kínálat, minőség) biztosítók maradnak nyertesek.

Online biztonságosabb: e-élelmiszerbevásárlás

+59%
Új megrendelők számának
növekedése a Falatozz.hu 
oldalon

50x
Rendelésszámok
növekedése az
Amazon Groceriesnél



A COVID-19 jelentős mértékben átrendezte az élelmiszeripar keresleti és kínálati 
oldalát. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a karantén alatt az emberek 
szignifikánsan többet vagy kevesebbet esznek, csupán minőségbeli változásokat 
okoztak az elmúlt hetek, főként az ellátási láncok átalakulása, rövidülése miatt.

• A tartós élelmiszerek (pl. konzervek, gabonafélék) a kijárási korlátozások első 
szakaszában slágertermékek lettek, nagyjából 90%-kal nőtt meg a keresletük, 
hiszen ezek fogyasztásával az emberek lecsökkentették a vásárlások számát 
és az emberi interakciókat.

• A kockázatkezelő magatartásra jellemző lépés volt még a sütéshez szükséges 
felszerelés halmozása: a liszt értékesítési volumene jelentősen, 
Magyarországon például 168%-kal megnőtt. 

• Emellett a pánikfelvásárlások miatt egész Európában élesztőhiány lépett fel, 
még úgy is, hogy piacra dobták a sütőiparnak gyártott 500 g-os kiszerelésű 
termékeket is. A járvány kitörésekor az általában 1-2 hétig kitartó mennyiség 
csupán néhány óra alatt fogyott el a boltokból.

Fontos leszögezni azonban, hogy ezek a termékek csak ideiglenesen tudtak 
nyerni a felborult fogyasztói trendeken, mivel a vásárlók gyorsan rájöttek, hogy az 
élelmiszerellátás fennakadások nélkül képes működni, így a felhalmozó 
magatartás is megszűnt.

Akikről már márciusban tudtuk, hogy
nyertek
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A koronavírus terjedése elleni védekezés során a higiénia szerepe jelentősen 
felértékelődött. Az új higiéniai szabályok betartásához szükséges eszközök és 
szerek használata hosszú távon is nagy változásokat indukál mind az emberek 
életmódjában, mind a gazdaságban.

A közösségi érintkezés alapvető elemévé vált a maszkviselés, manapság 
magától értetődő, hogy az élelmiszerboltokban, valamint a tömegközlekedési 
járatokon kötelező az arc eltakarása. Hasonlóan elterjedtté vált a kesztyű 
viselése is a fertőzések visszaszorításának céljából.

A higiéniai termékek piacán a B2C (Business to Consumer) üzleti modell mellett 
a B2B (Business to Business) értékesítési lehetőségek is egyre fontosabbak. 
Nemcsak a végfelhasználók keresik a higiéniai termékeket, hanem irodaházak, 
repterek és más gazdasági szereplők is releváns megrendelői a fertőtlenítőknek, 
maszkoknak stb., tekintve a nagy tételszámokat.•A higiéniai termékek és 
megoldások a fejlődő világban még nagyobb üzleti potenciált jelentenek, hiszen 
több országban alapvetően sokkal nagyobb a fertőzések veszélye az utcai 
szemétdombok, a szennyvíz, a piaci viszonyok stb. miatt.•A szappanpiac szintén 
virágkorát éli, például a WHO világszerte a kézmosás fontosságára hívta fel az 
emberek figyelmét, ennek köszönhetően szignifikánsan megnőtt a termékek iránti 
kereslet, felmérések szerint az emberek 69 százaléka gyakrabban mos kezet a 
járvány kitörése óta.

Maszk nélkül sehova

69%
Azok aránya, 
akik a járvány hatására
többet mosnak kezet

+168%
A liszt értékesítési
volumenének növekedése
Magyarországon
márciusban

Céges ebéd hiányában



Akikről már márciusban tudtuk, 
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32 millió
Új Microsoft Teams 
felhasználók száma
márciusban

Zoomot minden háztartásba?!

Bizonytalanság helyett: COVID-19 gyorstesztek

10 EUR
A gyorstesztek várható
egységára 3-4 hónapon
belül

A világjárvány során azok az államok tudták reálisan kezelni a problémákat, akik
a gyakori tesztelésekkel átfogó képet nyertek a társadalom fertőzöttségéről. A 
központi egészségügyi szervek mellett megnövekedett az igény a magánúton
történő tesztelésre is, számos magánklinika nyújtott ehhez kapcsolódó
szolgáltatást. A tesztelés iránti magas társadalmi igényt mutatja, hogy két
meghatározó magyar vállalat, a MOL és az OTP is tesztelte több ezer
munkavállalóját.

Amíg a vírus ellen nem érkezik vakcina, addig a tesztek minden bizonnyal velünk
maradnak, az igazi fogyasztói értéket az jelentheti, amennyiben sikerül
leszorítani a költségeket, és a gyorstesztek otthon is elvégezhető, megfizethető
egészségügyi eszközökké válnak. Jelenleg a gyorstesztek megbízhatósága is 
probléma, mivel az esetek 90 százalékában olyanokat
is betegnek mutatnak, akiket egyébként a megbízhatóbb PCR tesztek nem
jeleznek fertőzöttnek.

A Harvard Medical School várakozásai szerint azonban 3-4 hónapon belül akár
10 eurónak megfelelő összegért is vásárolhatóak lesznek a mostaninál
jelentősen megbízhatóbb gyorstesztek, amik vállalatok és magánszemélyek
számára is sokkal szélesebb körben lennének elérhetőek. Ennek megfelelően a 
tesztekben rejlő piaci potenciál tovább is növelhető.

Az „irodát” és tanórákat az otthonokba elhozó online videokonferencia/oktatási 
platformok (Zoom, Google Classroom, Microsoft Teams, VPN Super Unlimited 
Proxy and Hangouts Meet by Google) kétségkívül a COVID-19 nyertesei – ha 
nem lennének, akkor a megszokott hétköznapok, napi teendők még annyira sem 
tudtak volna megvalósulni, mint most. A Zoom részvényei márciusban egy hét 
leforgása alatt 108$-ról 162$-ra nőttek - nem is beszélve a felhasználók által egy 
hét alatt Zoom-on (vagy más hasonló platformokon) töltött időről: nem csak a 
felhasználói számban van változás, hanem a felhasználók lényegesen több időt 
töltenek az oldalon, azt már nem csak 1-1 konferenciára használva, hanem 
kisebb-nagyobb meetingekre egész nap. 
A Zoom népszerűsége továbbra is töretlennek tűnik, így a vállalat részvényeivel 
június közepén már 250$-nál is magasabb áron kereskednek.

Az online csapatmunkát támogató platformok is nagyot nőttek forgalomban –
a Microsoft Teams napi felhasználói száma márciusban 12 millióról 44 millióra 
nőtt. Jelenséggé váltak a Facebookon/Youtube-on/Instagramon élőben adott 
ingyenes vagy épp fizetős jóga/fitneszórák, koncertek, színházi előadások.

A fizetős változatok jelenleg „fapadosabb” üzleti modellel működnek –
becsületkasszával, vagy átutaláshoz kötött Facebook csoport belépéssel. 
Kérdés, hogy a jövőben lehetővé válnak-e a már ezekbe a platformokba integrált 
fizetési megoldások.



Akikről már márciusban tudtuk, 
hogy nyertek

Akik nélkül nincs e-kereskedelem: futárcégek

Abban, hogy az áruforgalom a korlátozott mobilitás mellett is zavartalan 
maradhatott, kiemelt szereppel bírtak a futárcégek. A tradicionális 
kiskereskedelem általános visszaesésével szemben a webshopok és az 
e-kereskedelem 104 százalékkal bővülni tudott, ami folyamatos megbízással látta 
el a csomagküldő vállalatokat. A Magyar Posta csomaglogisztikai osztálya 
például arról számolt be, hogy április első két hetében a tervezettnél több mint 20 
százalékkal voltak nagyobbak a beérkező napi tételek, a forgalom a karácsonyi 
csúcsot idézte. Az Express One Hungary Kft. (mely az Osztrák Posta 
tulajdonában áll) szintén ugrásszerű növekedést észlelt a rendelések számában, 
a járványhelyzet bejelentése után eltelt öt hétben 31 százalékkal nőtt forgalmuk 
az egy évvel korábbihoz képest. A fontosabb magyar iparági szereplők egyaránt 
azt emelték ki, hogy a járvány hatására a B2C értékesítés növekedett leginkább.

Az elmúlt hetekben nemcsak a már működő futárcégek bővültek, de számos új, 
kisebb szereplő is belépett a piacra. Erre jó lehetőség volt például a vidéki 
hálózat építése, ahol a nagyobb cégek csak kisebb lefedettséggel rendelkeztek, 
így egy-egy termékcsoportra fókuszálva, például egy nagyobb zöldség/gyümölcs 
termelő termékeit, vagy éppen egy nagykereskedő maszkjait kiszállítva lehetett 
piacot szerezni.

A COVID-19 a piac bővülése mellett innovációt és emelt fogyasztói élményt 
is hozott: természetessé vált az érintésmentes kiszállítás; a vírus utáni időkben 
pedig várhatóan a befektetők körében egyre népszerűbbek lesznek majd az 
önvezető/robot-alapú kiszállítást fejlesztő vállalatok.

+31%
Az Express One 
Hungary Kft. forgalmának
növekedése a járvány hatására
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A világjárvány hatására alapjaiban változtak meg a fogyasztói szokások, 
átalakultak a technológiáktól, megoldásoktól elvárt legfontosabb jellemzők. 
A vírus idején mindennél fontosabb értékké vált a biztonság, amely az élet több 
területén is új trendek felemelkedéséhez vezetett.

A társadalom összetettségéből és rendszerszintű összefonódásából kifolyólag a 
legnagyobb kihívást a hálózati biztonság megteremtése jelentette. A járvány által 
létrejött új társadalmi rendben háttérbe szorultak a közvetlen társas kapcsolatok 
és fizikai távolságtartás miatt szükség volt digitális támogató folyamatok 
kiépítésére. Ebbe a kategóriába sorolhatók a kiberbiztonsági szolgáltatók, 
valamint a drónok, de új lendületet kapott a QR-kód-megoldás is. A járvány egyik 
sajátos következménye, hogy a közösségi biztonság miatt a társadalom még az 
egyéni szabadságjogok mérsékelt korlátozását is elfogadta.

A virtuális tér gördülékeny működtetése mellett természetesen a fennmaradó 
társas érintkezés biztosítása is prioritást élvezett. A mindenki által ismert és 
kötelezően használt maszkok és kézfertőtlenítők mellett olyan innovatív 
megoldások is szolgálták a fizikai biztonság megszilárdítását, mint a 
fertőzésveszélyt minimalizáló speciális felületek, vagy éppen különleges 
festések.

A biztonságra való igény a virtuális megoldások mellett a közvetlen 
hétköznapokat is befolyásolta, így megugrott a kereslet a higiéniai termékek, 
a vitaminok és a helyi termelők ismert hátterű termékei iránt. Az ide sorolható 
termékek elsődleges célja az egyéni biztonság szavatolása.

A pénzügyi biztonság jegyében számos fintech-megoldás nyert fogyasztói 
bizalmat, hiszen a készpénz minél erőteljesebb visszaszorítása trend volt 
a fertőzésveszély miatt. A befektetési piacokon észlelhető trendek ezzel 
szemben vegyes képet mutattak, hiszen egyrészt a kockázatminimalizálás 
jegyében jelentősen megugrott az arany befektetések volumene, azonban 
a bizonytalanabb helyzetű országok befektetői előszeretettel fordultak kevésbé 
konvencionális termékek, így például a kriptovaluták felé. Az egészségügyi 
válsághelyzet idején azok a vállalatok is befektetői bizalmat tudtak szerezni, 
amelyek vegyipari vagy egészségügyi profillal bírnak és így reményt adnak a 
járvány megfékezésére.

Biztonság
innovatívan
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Drónok: többfunkciós segítség

Akik nélkül nincs biztonságos távmunka: 
kiberbiztonsági szolgáltatók

Hálózati biztonság

A lezárások és kijárási korlátozások nemcsak a személyi szabadság 
korlátozásából fakadó kényelmetlenségeket jelentenek, hanem a távmunka miatt 
a vállalatok számára is megnövekedett adatbiztonsági kockázattal járnak. 

• Az FBI adatai szerint a korlátozások idején napi szinten átlagosan 3500 
panasz érkezik be adathalászati támadások miatt, amely jelentősen 
meghaladja az átlagos időszakban jellemző 1000 bejelentést. A legjellemzőbb 
próbálkozások a vállalati tűzfalakon kívül dolgozó személyek elleni 
adathalászati támadások (phishing), a támadók emellett gyakran a közösségi 
média platformokat is használják.

Ahogy a tanulmányban részletesen taglaljuk, a járvány után a home office 
intézménye tartósan a munkavégzés része maradhat, így a kiberbiztonság 
hosszú távon is esszenciális tényezőnek fog számítani. Jelenleg úgy tűnik, hogy 
az adatbiztonság biztosítása túl nagy feladatot jelent a vállalatok konvencionális 
IT és kockázatkezelő részlegeinek, így a következő időszakban nagy lehetőség 
előtt állnak azok a kiberbiztonsági szolgáltatók, akik kiszervezett folyamatok 
segítségével támogatni tudják a vállalatokat a biztonságos átállásban.

• A világjárvány alatt kiszervezett kiberbiztonsági megoldások egyik fontos 
szolgáltatója a Cyberhat, de előtérbe került a teljeskörű biztonsági platformot 
biztosító Tanium, valamint a veszélyhelyzetek megelőzésére és az 
azonosításra szakosodott Callsign és CyberadAPT vállalatok is. 
A kiberbiztonsági szolgáltatók szerepe tartósan az IT és a biztonsági 
osztályok közötti egyensúlyozásban és azok kiegészítésében lehet.

A koronavírus kitörése óta több olyan drón született, ami kifejezetten 
a járványhelyzetre készült.

Indiában a drónok alkalmazása több aspektusból is segíti az ország védekezését 
a járvány ellen. Egyrészt, mivel a városokban jellemzően szűk utcák vannak, 
ezért a drónok által fecskendezett fertőtlenítés sokkal hatékonyabb, mint a 
hagyományos módszer. Egy drón nagyjából 20 km-t képes egy nap alatt 
fertőtleníteni. Másrészt, a drónok segítségével könnyen meg tudják figyelni a 
lakosságot, hogy betartják-e a kijárási korlátozásokat. Mindemellett, a drónok a 
gyógyszerek házhozszállítására is alkalmasak, amellyel nagy segítséget 
nyújtanak az idősebb generációnak.

Amerikában a Draganfly nevű startup Connecticut hatóságát szeretné segíteni 
olyan drónokkal, amelyek képesek 60 méterről beazonosítani az emberek 
testhőmérsékletét és egyéb egészségügyi jellemzőit.

Ghánában a Zipline nevű vállalat a COVID-19 kezeléséhez szükséges 
egészségügyi eszközök elosztó rendszerét működteti, drónnal szállítják ki 
az egyes elemeket az országok különböző pontjaira. A vállalat az USA-ban is 
terjeszkedni akar, egy központ akár 10 millió embert is el tud látni.

20 km
Egy drón által egy nap alatt
lefertőtlenített terület

3,5x
A kiberbiztonsági
támadások számának
növekedése az USA-ban



A járvány egyik nem várt nyertese a QR-kód. Kínában már a COVID-19 előtt 
is népszerűbb volt, mint Európában vagy Amerikában - 2016-ban 5,6 billió 
dollárnyi QR-kód alapú forgalmat generáltak. A lakosság 93%-a által használt 
WeChaten keresztül könnyen fizethetnek ki bármit QR-kód alapon, de ezt a 
technológiát használják személyazonosításra, termékcsomagoláson, egyházi 
adakozásra, esküvői pénzgyűjtésre, de háziállatok azonosítására is. Mindennek 
köszönhetően a vírus kirobbanásakor különösebb fogyasztói edukáció nélkül 
tudtak bevezetni QR-kód alapú, az állampolgárokat három egészségügyi 
kategóriába soroló rendszert. A WeChatből és Alipayből is elérhető kérdőív 
kitöltése alapján az állampolgárok QR-kód-olvasóval ellenőrizhető színkódot 
kapnak (zöld-mozoghat, sárga-otthon kell maradnia, piros-karanténban kell 
maradnia), mely nélkül nem léphetnek ki az utcára sem.

Kína után számos más ország, például Franciaország és Oroszország 
is hasonló rendszert vezetett be. A QR-kód felhasználásának jövőbeni 
növekedése nemcsak a közigazgatási rendszerben várható, hanem 
a bankkártyás fizetést is felválthatja – lásd a következő pontban.

Biztonság innovatívan

Egy régi megoldás új köntösben: a QR-kód

Inflálódnak a személyiségi jogok: 
a megfigyelés elfogadottságának növekedése

Hálózati biztonság
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A járvány kezelése megmutatta a nyugati világban ideálisnak vélt széles 
személyi szabadság árnyoldalát is. A centralizáltan működő Kínában a digitális 
megfigyelés lehetőségeinek maximális kiaknázása a járvány viszonylag gyors, 
hatékony izolálását tette lehetővé, amely a kínai vezetőség számára legitimációs 
alapként is szolgálhat a jövőben. Kínában többek között a vírus elleni harc 
jegyében fejlesztettek arcfelismerő technológiát, amely az emelkedett 
testhőmérséklet kiszűrésében lehet hasznos, valamint segíthet 
a maszkot nem viselő személyek kiszűrésében.

Ezzel szemben Európában a lakosság már a kisebb kijárási korlátozásokat 
a személyi szabadság durva megsértéseként élte meg, több helyen 
tiltakozásokat is szerveztek az intézkedések ellen. Az EU például kiemelten 
lassan reagált a vírus megérkezésére, a tagállamok egyéni védekezési stratégiát 
alakítottak ki, illetve a határok ellenőrzésében is csak lassan alakult ki egységes 
álláspont.

Jól mutatja a hozzáállás drasztikus átalakulását, hogy két hónappal később már 
egész Európában elfogadott tény, hogy a határokon aktív ellenőrzés folyik, sok 
országba pedig belépni is tilos. Az emberek megbékéltek a ténnyel, miszerint 
csak korlátozottan hagyhatják el lakhelyüket, meghatározott időpontban 
mehetnek bevásárolni. Az sem okoz jelentős tiltakozást, ha 
a munkahelyre való belépéskor a munkavállalóknak kötelezően meg kell adniuk a 
személyes adataikat, valamint információt kell adniuk saját utazásaikról, 
környezetük egészségügyi állapotáról.

A megfigyelési rendszer működéséhez a telekommunikációs vállalatok is 
hozzájárultak, Németországban például a kijárási korlátozások ellenőrzése 
érdekében a hatóságok a hálózatot a lakosság mozgásának monitorozására 
használták. Kínai közösségi média platformok, mint a WeChat and Weibo az 
esetlegesen megbetegedett személyek kiszűrésében játszottak szerepet.

3
Különböző színkód, 
amely alapján a 
QR-kód-olvasó dönt az
állampolgárok egészségügyi
állapotáról
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Higiénia a maszkon és kesztyűn túl

Fizikai biztonság

5x
Plexifelületek
gyártásának bővülése
a Röhm Plexiglas 
vállalatnál

A járvány idején a kiskereskedelmi egységek, így az élelmiszerüzletek, 
benzinkutak és gyógyszertárak eladóterében tömegesen jelentek meg a vírus 
terjedését gátló, pénztárnál elhelyezetti plexifalak. Értelemszerűen a speciális 
eszközt gyártó vállalatok a helyzet nyerteseinek számítanak, például a német 
Röhm Plexiglas vállalat legalább ötszörösére növelte termelését plexifalakból 
a megugró kereslet hatására.

Felületek

A higiéniai termékek mellett egyéb, fertőzést megelőző megoldások is nagy 
szerepet kaptak a piacon. Felértékelődött az antimikrobiális anyagok használata, 
amelyeken a vírusok és/vagy baktériumok hamarabb elpusztulnak. A minőségibb 
– és egyben drágább – alapanyagokat a lakberendezési és közlekedési eszközök 
felületeihez alkalmazzák elsősorban. Az antimikrobiális anyagok közül a 
legelterjedtebb a kvarc, réz és féldrágakő alapú munkalapok vagy a parafa, 
bambusz használata, továbbá a felületeket az antimikrobiális festék segítségével 
is rezisztenssé tehetünk.

Eszközök, technológiák

A fertőzések megelőzése érdekében sok innovatív termék kerül a piacra, 
gyakoriak a  „touchless” termékfejlesztések. A legöbben az érintésmentes 
szappanadagolók, hőmérők vagy csaptelepek között válogattak.

Mivel rendkívül sokan dolgoznak otthonról, ezért fokozódó igény mutatkozik 
az “okos otthonok” berendezéseire, amely vezetéknélküli technológiai 
megoldásokat jelent, pl. távvezérlésű TV, fűtés, világítás, roló stb. Továbbá, 
az irodákban az automatikusan nyíló ajtók és liftek is igen népszerűek lettek, 
hiszen a hagyományos kilincsek mágnesként vonzzák a kórokozókat.

Az újszerű, modern technológiai megoldások folyamatos fejlődésének 
köszönhetően májusban, Hongkongban piacra dobták az öntisztító kilincset is, 
amely UV-fénnyel sterilizálja magát.
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Kockázatminimalizáló befektetési döntések

Készpénzt nem fogadunk el: fintech

Pénzügyi biztonság

A koronavírus miatt az érintésmentes/mobil-alapú fizetéssel szembeni 
bizalmatlanságot felülírta a félelem a vírustól – hetek alatt drasztikusan állt 
le a lakosság a készpénz használattal. A Mastercard közlése szerint például 
az érintésmentes tranzakciók száma 40 százalékkal emelkedett az első 
negyedévben, Ausztráliában pedig ebben az időszakban 17%-kal nőtt 
a mobil alapú fizetések száma.
Az érintésmentes fizetés egy következő szintjét azok a QR-kód alapú fintech-
megoldások hozhatják, melyek a fejlődő világban (Kína, India, Brazília) már 
elterjedtek, hiszen ezekkel mind a közvetítők (Mastercard, Visa), mind pedig az 
eszközök (bankkártya-terminál) kikerülhetők – csak telefon kell hozzá mind vevői, 
mind eladói oldalról, ami nagyon fontos meggyőző érv lehet a kis- és közepes 
üzletek számára.
A fizetési megoldásokon kívül a koronavírus kirobbanásával egyre többen 
kezdtek használni tőzsdei appokat - az Egyesült Királyságbeli Freetrade 
appot például 2020 márciusában naponta 125%-kal többen töltötték le. 
A koronavírus alatti és utáni időszakban nagy növekedést realizálhatnak 
azok az appok, amelyek jutalékmentes tőzsdei szolgáltatásokat biztosítanak.
A hitelezési piacon nagy növekedés az olyan fogyasztói/kkv hitelezési 
platformoknál várható, mint a Tyro, Prospa, Fundbox, amelyeken online, 
pár perc alatt lehet hitelkérelmet leadni, egy napos értékelési idő mellett.
A digitalizáció fontossága soha nem került annyira előtérbe, mint most, ezért nagy 
lehetőségek előtt állnak azok a fintech/IoT cégek, amelyek bankok, szolgáltatók 
számára pénzügyi, hitelezési, számlanyitási folyamatok automazációját, 
ügyfélszolgáltati botok fejlesztését végzik. A következő időszakban két fontos 
kulcsterület lehet a jelzáloghitel és életbiztosítások digitalizációja.

Arról már írtunk, hogy a Zoom részvényei hogyan kaptak szárnyra 
a világjárvány okozta korlátozások következtében, azonban felmerülhet a kérdés 
mindannyiunkban, hogy mi a helyzet más befektetésekkel, milyen lehetőségekkel 
éltek a befektetők? A következő fejezetben arról lesz szó, hogy hogyan változtak 
a hagyományos és a nem hagyományos befektetések, mibe invesztáltak 
leginkább a tőzsdén.
Bitcoin – nem hagyományos befektetés
A kriptovaluták piacára is jelentős hatást gyakorol a világjárvány.
Egyes országokban – elsősorban az instabil és kihívásokkal teli gazdaságokban -, 
a kriptovaluták iránti kereslet a COVID-19 járványhelyzet közepette szignifikánsan 
megnövekedett. A Bitcoin peer-to-peer kereskedési volumene Latin-Amerika több 
országában az elmúlt hetekben tetőzött, és minden idők új csúcsát érte el.
A LocalBitcoins mennyisége Chilében rekordot döntött április első hetében, több 
mint 330 millió chilei peso volt.
Nemcsak Dél-Amerikában, hanem más kontinensen, például Oroszországban is 
megnőtt a kriptovaluták forgalma, március utolsó hetében 5,56% -kal nőtt 
a februári átlaghoz képest.

330 millió
A LocalBitocoins
mennyisége rekordot
döntött Chilében április
első hetében

+40%
Növekedés a Mastercard 
érintésmentes tranzakciói
körében
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Pénzügyi biztonság

Kockázatminimalizáló befektetési döntések

Technológiai cégek részvényei

A COVID világjárvány közepette, márciusban fokozódott a tőzsdei eladási hullám 
az USA-ban, a legnagyobb technológiai vállalatok (a Microsoft, az Apple, az 
Alphabet és az Amazon is) kezdetben ezer milliárd dollárnál is többet veszítettek 
a piaci értékükből a februári csúcsaikhoz képest. A befektetési piacon észlelt 
krízisből a leggyorsabban az Amazon tudott felállni, amely még a járvány 
tetőzése idején is biztonságos befektetésnek számított a részvénypiacon. Ennek 
elsődleges oka, hogy az online kiskereskedelem a kijárási tilalom mellett is 
szárnyalt, a fogyasztók a koronavírus miatt sokkal többet vásároltak virtuálisan. 
Április elején az Amazon piaci értéke nagyjából 1148 milliárd dollár volt, amely 
június elejére 1250 milliárdra nőtt. Mindeközben az S&P 500 részvényindex is 
kiegyenlítette veszteségeit, így ebből a szemszögből is csupán rövidtávú 
hatásnak tűnik a járvány miatt kialakult tőzsdei pánik. 

Gyógyszer – és vegyipari befektetések

A világjárvány robbanásszerű terjedése okán a legtöbb gyógyszer – vagy 
vegyipari vállalat elkezdett gyártani a COVID-19 elleni védekezéshez szükséges 
eszközöket és gyógyszereket, amivel jelentős hozamot tudhattak magukénak 
rövid idő alatt.

A GeoVax nevezetű kisebb amerikai biotechnológiai vállalat fő profilja, hogy 
olyan betegségek ellenszerét fedezzék fel, melyeknek még nincs vakcinája. 
Január végére 225%-os emelkedés következett be a cég részvényeiben 
(2,6 dollárra emelkedtek 80 centről), amikor bejelentették, hogy egy kínai céggel 
kooperálva dolgoznak a Covid-19 ellenszerén. A befektetők azonban nem sokáig 
reménykedhettek a vakcina kifejlesztésében, sokkal nagyobb vállalatok is 
elkezdtek dolgozni az ellenszeren, így a GeoVax értékpapírjai

0,2-0,3 dollárra csökkentek.

Aranykereslet – Hagyományos tőzsdei befektetések

A járványhelyzetben rendkívül megnőtt a fizikai aranykereslet és a koronavírus 
megfékezése céljából hozott intézkedések abszurd helyzetet idéztek elő: több, 
mint egy hónapig jelentősen magasabb áron forgott a fizikai aranyrúd, mint a 
tőzsdén kereskedett arany alapok

1250 
milliárd USD
Az Amazon piaci értéke
rekord nagyságú értéket
mutat júniusban

+225%
Emelkedés a GeoVax
részvényeinek árában
a potenciális vakcina
gyártásának hírére



Az egészség megőrzése és az immunrendszer erősítése egyébként is alapvető 
szerepet játszik a mindennapokban, viszont a járvány idején még fontosabb lett 
számunkra. Ennek köszönhetően az immunerősítő termékek piaca fokozatosan 
növekszik. A WHO által elismert immunerősítők közé sorolhatók a B vitaminok, 
a C vitamin, a D vitamin, a cink, a magnézium és a multivitaminok.

• Kína különösen lényeges exportőrnek tekinthető, hiszen az aszkorbinsav 
(a C vitamin legtisztább koncentrált formája) piacának 95%-a Kínában 
található.

• A táplálékkiegészítők esetén is elmondható, hogy a B2C piac mellett 
a B2B piacon is fellendülés várható. A gyártók egyre több élelmiszerhez 
(pl. tejtermékek, üdítők, csomagolt élelmiszerek) adnak hozzá vitaminokat, 
ásványi anyagokat, hogy fokozzák forgalmukat.

Biztonság innovatívan

Tartós és egészséges: élelemiszervásárlási
preferenciák a járvány alatt

Egyéni biztonság

Felértékelődik az egészségmegőrzés

Becsomagolt félelmek

18

Az elmúlt évtizedben egyre nagyobb népszerűségnek örvendő vega és vegán 
termékek fogyasztása is tovább fokozódott, hiszen a húsfélék és tejtermékek 
beszerzése, valamint tárolása is nehezebbé vált. Emellett, a COVID esetleges 
állati eredete miatt a hús megítélése valószínűleg egyébként is romlott. 
Várhatóan a bevált csomagolt élelmiszerek, zöldségek és gyümölcsök iránti 
kereslet a COVID-19 után is megemelkedett marad.

95%
A világ aszkorbinsav
készletének többsége
Kínában található

1,5x
Az egyszer használatos
csomagolású termékek
forgalmának növekedése

A vírus gyors terjedése miatt jelentős bizalmatlanság alakult ki az emberek 
között, valamint a vásárolt áru megbízhatóságát illetően is. A fertőzés 
kockázatának minimalizálása érdekében a kiszállítók, valamint az 
élelmiszerboltok sokkal jelentősebb hangsúlyt fektettek a csomagolásra, 
a megszokottnál kisebb kiszerelésű termékek is külön csomagolást kaptak. 
Ezt alátámasztják a csomagolóeszközöket forgalmazó Indepack Kft. adatai 
is, akik tájékoztatása szerint a magyarországi járvány első 3 hónapja során az 
egyszer használatos csomagolású termékek forgalma másfélszeresére nőtt.
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Biztonságos nyaralás: vidéki turizmus

Egyéni biztonság

Minimális érintkezés nagyvárosi környezetben: 
kerékpározás

A koronavírus járvány által egyik leginkább visszavetett ágazat a turisztika, 
hiszen az utazásokat mobilitási korlátozások, valamint a fogyasztói aggodalom 
vetik vissza. Leginkább az eddig legnépszerűbbnek számító klasszikus 
nagyvárosi helyszínek és tengerpartok helyzete nehéz, jellemzően ezeken 
a helyszíneken van legkevésbé esély a tömegek elkerülésére. A hosszabb 
utazásokat megnehezítheti az a tényező is, hogy a potenciális utazók jelentős 
része a járvány idején kötelezően elhasználta szabadsága egy részét. A 
megszokott turisztikai trendek érvényesülését a légiforgalom korlátozásai is 
megnehezíthetik, így az utazók számára a közeli, eddig kevésbé ismert 
látványosságok felfedezése jelenthet alternatívát.

Jól mutatja ezt a trendet a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének 
(MSZÉSZ) előrejelzése, akik a budapesti szállodák esetén csupán mintegy 
30 százalékos kihasználtságra számítanak az év egészére nézve. Ennek 
hátterében egyrészt a látogatók többségét adó külföldi turisták elmaradása áll, 
másrészt az utazók megváltozott igényei, akiknek célja az idegenekkel való 
érintkezés és a tömeg elkerülése, valamint a higiéniailag kifogástalan szállások 
keresése.

A helyzetből leginkább a vidéki magánszálláshelyek, valamint a falusi turizmus 
profitálhatnak, amelyek képesek biztosítani a megfelelő távolságtartást. A 
Szállás.hu előzetes adatai szerint például a falusi turizmushoz kapcsolódó 
foglalási számok 500 százalékot nőttek tavalyhoz képest Magyarországon.

+500%
A magyarországi falusi
turizmus foglalási
számainak növekedése

A biztonság a közlekedési szokásokat is befolyásoló trenddé vált a járvány alatt, 
a legtöbb ember igyekezett kerülni a nagyobb tömegekkel való érintkezést, így 
lehetőség szerint ideiglenesen vidékre költözött a járvány indulásakor. 
A dolgozók azon rétege viszont, akik nem tudták távmunkában ellátni feladataikat, 
előszeretettel választották a kerékpározást közlekedési módszerként, hiszen a 
tömegközlekedéssel szemben alkalmas az emberi kontaktusok minimalizálására.

A megváltozott szokásokat jól mutatja, hogy a  BKK egyes járatain 90%-kal 
csökkent az utasok száma, míg a gépjárművek forgalma is nagyjából a felére 
esett vissza. A kerékpáros infrastruktúra bővítése egész Európában prioritás volt 
a járvány hónapjai alatt. Párizsban például 650 kilométer ideiglenes kerékpárút 
kijelölésével reagált a városvezetés a járványra, Milánó pedig már a koronavírus 
utáni időkre készülve 35 kilométer közút kerékpáros és gyalogos közlekedésre 
való átállítását határozta el.

+650 km
A Párizsban kialakított
ideiglenes kerékpárút
hálózat hossza
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A világjárvány ideje alatt az emberek többsége minden eddiginél több
szabadidővel rendelkezett, amely egyrészt a meglévő szórakozási lehetőségek 
még intenzívebb használatához, valamint új elfoglaltságok térnyeréséhez 
vezetett.

Az oktatás és a munka mellett a szórakozás is a virtuális térbe költözött, így nagy 
igény mutatkozott a digitális szabadidős megoldások iránt. Ennek hatására 
számos tradicionális szórakoztató platform mellett olyan új szereplők is 
megjelentek, mint a kínai TikTok. Szintén a beszűkülő sport és utazási 
lehetőségek vezettek a videojátékok és az online szerencsejáték felíveléséhez, 
amelyek némi izgalmat kölcsönöztek a bezártsággal és unalommal fémjelzett 
mindennapokba. Az emberek jelentős része nem csak a szórakozásra formált 
igényt, hanem lehetőséget látott saját maga fejlesztésében is, így felgyorsult az 
oktatási témájú appok terjedése.

Az otthonhoz kötöttség a digitális tér mellett a tradicionális tevékenységeket is 
felélénkítette. Újra népszerűvé váltak klasszikus, manapság kevésbé jellemző 
szabadidős tevékenységek (pl.: kenyérsütés, barkácsolás), a lakosság jelentős 
része talált örömet eddig jellemzően szolgáltatásként (pl.: hajvágás) igénybe vett 
elfoglaltságok felfedezésével. 

A fejezetben két csoportban, egyrészt a digitális kategóriában, valamint 
a klasszikus aktivitások körében mutatjuk be a megváltozott szabadidős 
preferenciákat.
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15 másodperc is elég lehet

Még több virtuális szórakozás

Digitális felfedezések

112 millió
A TikTok applikáció
letöltéseinek összesített
száma májusban

+75%
Az online videojátékok
csúcsidős forgalmának
növekedése

A szórakoztatásra szakosodott platformok (Facebook, Netflix, Youtube) 
a megugrott szabadidő hatására növelni tudták elterjedtségüket.

A járvány ideje alatt a legnépszerűbb eszközök a laptopok és asztali 
számítógépek voltak, ami magyarázható a felhasználók korlátozott mobilitásával. 
Mivel a többség otthonról kívánta használni a szórakoztató platformokat, így az 
okostelefonos appok használatára kevésbé voltak motiváltak. Az online 
streaming platformok különösen felkészülten élték meg a korlátozásokat, mivel a 
hagyományos televíziózással szemben számos, már legyártott saját műsorral 
rendelkeztek. A széles skálájú választék és az új műsorok egyaránt hozzájárultak 
a fogyasztói érdeklődés fenntartásához. A Netflix mellett a Disney is sokat tudott 
profitálni a kialakult helyzetből, amely megduplázta a felhasználók számát a 
COVID-19 ideje alatt. Az internetes filmforgalmazás az iparágban egyébként 
elkönyvelt veszteségek ellensúlyozására is alkalmas volt, hiszen a mozik 
bezárása és a nagyobb produkciók forgatásának leállítása miatt új alapokra 
kellett helyezni a bevételi lehetőségeket.

A közösségi élmények pótlását és az unalom elűzését szolgálja a videojátékok 
népszerűségének növekedése. A Verizon közlése szerint a korlátozások idején 
az online videojátékok csúcsidős forgalma mintegy 75%-kal növekedett

A karantén alatti unalom és bővülő szabadidő felgyorsította a TikTok applikáció 
térhódítását, amely a változások egyik legnagyobb nyertesének számít. A rövid 
videók megosztására alkalmas felület májusban még a videokonferenciákhoz 
használt Zoom applikációt is megelőzte a letöltések számában.

A TikTok-ot májusban mintegy 112 millió alkalommal töltötték le különböző 
eszközökre, a felhasználók száma 20%-al növekedett a pandémia ideje alatt.

A felület több szempontból is a jövő domináns reklámfelületének tekinthető. 
A felhasználók többsége a Z és Y generációkból kerül ki, ezen korosztályok 
eléréséhez kiemelten fontos a platform lehetőségeinek kiaknázása, mellettük 
pedig egyre nagyobb arányban vannak jelen az idősebb felhasználók is. 
A felhasználók jellemzően sok időt, átlagosan napi 52 percet töltenek 
a felületen.
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Mozgás nélkül is létezik (e)sport

Digitális felfedezések

A járvány ellehetetlenítette a sportesemények lebonyolítását is, így elmaradt 
a 2020-as Olimpia, leálltak a nemzeti sportbajnokságok. A megváltozott 
körülményekhez leggyorsabban a technikai sportok tudtak alkalmazkodni, 
amelyek e-sport formájában jelentek meg a korlátozások alatt.

A Nascar és az F1 is rendezett virtuális versenyeket, amelyek egyéb 
sportesemény hiányában jelentős érdeklődést váltottak ki a fogyasztók részéről. 
Az e-sport közvetítésekre leginkább a fiatalabb korosztály képviselői fogékonyak, 
a 15-24 évesek közel 35%-kal több időt töltenek e-sport közvetítések nézésével a 
COVID-19 terjedése óta.

A sportesemények szüneteltetése és a fizikai fogadóirodák bezárása 
természetesen a szerencsejáték-ipart is befolyásolta. A megváltozott 
körülmények között előtérbe kerültek az online kaszinó játékok, valamint 
az online póker. Ausztráliában 67%-os növekedést könyvelhetett el az online 
szerencsejáték a korlátozások idején. Az Amerikai Egyesült Államokban szintén 
megugrott az online játékkedv: 43%-os növekedés volt észlelhető 
az online póker piacán, amelynek fő forrását az új belépő játékosok adták, 
akiknek a száma 255%-al növekedett.

+255%
Új belépő játékosok
számának növekedése
az online pókerben



Új szakma a karantén alatt?

A koronavírus korlátozásai és a karantén időszak mindannyiunk számára új 
kapukat nyitott meg. A szabadidő hasznos és produktív eltöltését sokak számára 
a tanulás, a továbbképzés jelenti. A munkaerőpiacon az elmúlt évtizedekben 
felértékelődött a tudás szerepe, ezért sokan az ingyenes online képzési anyagok 
segítségével fejlesztik magukat a járványhelyzetben. 

• Március közepétől áprilisig, néhány héten belül globálisan megduplázódott 
a Google keresések száma ez e-learning kifejezésre. Magyarországon még 
szignifikánsabb növekedést tapasztalhatunk ezen a téren, március elejéhez 
képest áprilisra 5x annyian kerestek e-learning anyagokat, mint korábban.

• A Coursera, mely a világ egyik vezető, egyetemi kurzusokat kínáló elearning 
platformja eddig is kínált ingyenes képzéseket, de a bizonyítvány 
megszerzése díjköteles volt. A járvány kitörésével hónapokra ingyenessé 
tették az egyes képzésekkel megszerezhető tanúsítványt is.

Az online kurzusok között a középiskolásoktól kezdve az idősebb 
munkavállalókig minden korosztály talál számára érdekes és hasznos 
tananyagot. Ezzel az aktív munkavállalók számára óriási lehetőség nyílik arra, 
hogy továbbképezzék magukat és új szakmákat sajátítsanak el. 

• A Udacity-n, mely szintén egy vezető elearning platform, általában 4-6 
hónapig (hetente körülbelül 10 óráig) tartana egy olyan csúcstechnológiai 
készség megtanulása, mint például az adatelemzés, a szoftverfejlesztés, 
a digitális marketing vagy a termékkezelés. A jelen helyzetben azonban egy 
intenzívebb felkészülés során - csupán 1 hónap alatt - el lehet sajátítani ezen 
képességek egyikét. A cég versenytársaihoz hasonlóan áprilistól 1 hónapos 
tanulást ingyen elérhetővé tett mindenki számára.

Nyelvtanulási appok

Világszerte fokozódó igény mutatkozik diákok és felnőttek körében egyaránt 
olyan módszerekre, amelyek segítségével fejleszthetik vagy szinten tarthatják 
nyelvtudásukat otthonról is. Több fizetős nyelvtanulási applikáció, például 
a Babbel vagy a Duolingo is igyekezett a fogyasztói igénynek eleget téve 
márciusban ingyenesen elérhetővé tenni szolgáltatását. Ennek köszönhetően 
mindkét alkalmazás népszerűsége jelentősen megnövekedett. A Duolingo új 
felhasználóinak száma globálisan 40%-kal nőtt meg, az Egyesült Államokban 
91%-kal ugrott meg, de még ennél is nagyobb növekedést mutatott 
Franciaországban és Spanyolországban.
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Amire eddig sosem volt elég idő: 
e-learning platformok

Digitális felfedezések

5x
Az e-learning anyagok 
keresési népszerűségének 
emelkedése áprilisban

+91%
Új duolingo felhasználók 
az Egyesült Államokban 
márciusban
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Az otthon az új iroda

Időtöltés a házban és házon kívül

1-2 nap
A jövőben állandósuló home 
office napjainak várható heti
száma

A koronavírus hatására tömegessé vált a home office munkavégzés, valamint az 
emberek szabadidejük jelentős részét is otthon töltötték. A járvány egyik hosszú 
távú hatása lehet, hogy a távmunka a mindennapok részese marad, így az irodai 
munkásoknak tartósan heti 1-2 nap otthoni munkavégzéssel kell tervezniük. 
Ennek megfelelően a lakosság felismerte, hogy szükséges a lakások, házak 
átalakítása annak érdekében, hogy mind a munkavégzés, mind a szabadidő 
eltöltése hatékony és komfortos legyen.

Az érdeklődést jól mutatják a lakásfelújítási adatok is, a GKI és a Masterplast 
2020. májusi felmérése szerint a lakosság ez évi lakás-felújítási és korszerűsítési 
tevékenysége az általános gazdasági válság ellenére alig esett vissza az egy 
évvel korábbiakhoz képest. A fennmaradó érdeklődésre jó példaként szolgálnak 
az IKEA üzletek európai újranyitásai is, amit egész Európában tömegek fogadtak.

A reggeli rutin megőrzése segít fenntartani a mindennapokban a produktivitást, 
ezért érdemes továbbra is figyelmet fordítani az öltözködésünkre, amely általában 
felkészít és ráhangol az adott napra. A karantén időszakában állandósult home 
officeban nagy igény mutatkozik az egyszerre kényelmes és elegáns business 
casual viseletre. Ennek fényében a fast fashion óriásai (H&M, Reserved stb.) is 
létrehozták a home office kollekciójukat, alkalmazkodva az újszerű igényekhez. 
Számos női magazin is foglalkozik ezzel a kérdéskörrel (pl. Vogue, Elle, Instyle) 
rámutatva arra, hogy a divat és a stílusos viselet továbbra is fontos szerepet tölt 
be az emberek életében.

Otthon is kényelmesen

25



A boltok gyorsan fogyó árukészlete, valamint a kibővült szabadidő sokakat arra 
ösztönzött, hogy maguk is kertészkedésbe és gazdálkodásba kezdjenek. Az 
amerikaiak hamar kiürítették a vetőmag-polcokat és nagy készleteket vásároltak 
fel a kerti szerszámokból, valamint állatokat, különösen csirkéket vásárolnak, 
hogy folyamatosan tojáshoz jussanak.

• A W. Atlee Burpee & Co amerikai vetőmaggyártó vállalat 144 éves fennállása 
óta idén márciusban érte el értékesítési csúcsát.

• A kanadai Stokes Seeds, amely az Egyesült Államokba és Kanadába szállít 
vetőmagokat, 1000 online megrendelést kapott a március 21-i hétvégén, 
amely a négyszerese a normálhoz képest.

• Oroszországban a vetőmag iránti kereslet márciusban 20-30%-kal nőtt meg 
az előző év azonos időszakához képest.
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Do It Yourself újraélesztve

Időtöltés a házban és házon kívül

Ház körüli feltöltődés

A COVID miatt elrendelt karantén idején az emberek új hobbikat keresnek 
és választanak, amelyek egyrészt kreativitást igényelnek és kikapcsolódást 
biztosítanak számukra, másrészt értékteremtők a mindennapok tekintetében, 
akár költségmegtakarítást tesznek lehetővé a válság idején.

A koronavírus okozta korlátozások óta számos közösségi média platformon 
találkozhatunk olyan képekkel, posztokkal, amelyek házikenyér készítésről 
számolnak be. Rengetegen a karantén ideje alatt sütöttek először kenyeret. 
Ezt indukálhatja a boltok bezárása, a hobbi sütés iránt megnövekedett kedv vagy 
akár a hagyományok felelevenítése is.

A bezártság és a szolgáltatások korlátozottságának másik fontos következménye 
volt, hogy sokan otthon oldották meg a hajvágást és a manikűrözést is. Az 
Egyesült Királyság legkeresettebb kozmetikai termékei az otthoni szépségápolási 
eszközök lettek. Április közepétől a hajvágó ollók online rendelése több mint 
3000%-kal növekedett a RedBrain (online vásárlási szolgálgtató) szakembere 
szerint. A legkeresettebb termékek toplistáján találhatók továbbá a hajcsavarók, 
a manikűr ragasztók és a körömkészletek is. A szolgáltatók pedig alkalmazkodva 
az új helyzethez, igyekeznek tutorial videók formájában segíteni a laikusoknak.

4x
A Stoke Seeds vetőmagjai
iránti kereslet növekedése
márciusban

+3000%
A hajvágó ollók online rendelési
volumenének növekedése
áprilisban
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Többek szerint a vállalatok stabilitása igazán akkor mutatkozik meg, amikor 
valamilyen nem várt, alapvető működést befolyásoló tényezővel kell 
szembenézniük. A COVID-19 idején minden szereplő részéről magasfokú 
rugalmasságra van szükség, az eddig bevált modellek pedig több esetben 
módosításra szorulnak.

Működési modell tekintetében a válság idején csak azok a szereplők képesek 
talpon maradni, akik megfelelő pénzügyi tartalékokkal rendelkeznek, hiszen 
a kereslet több iparágban is nehezen becsülhető, bizonytalan. A tartalékok 
megléte a hirdetési piacon is előnyt jelenthet, mivel a vállalatok túlnyomó része 
jelentősen kisebb összeget tud marketing kiadásokra allokálni, így az aktívan 
hirdetők nagyobb hírverésben és több elért fogyasztóban reménykedhetnek.

A vírus az ellátási láncokat is igazán érzékenyen érintette, a lezáruló határok és 
a szigorúbbá váló biztonsági előírások megnehezítették a pontos árumozgásokat 
és többletköltségekhez vezettek. A krízist leghatékonyabban azok a vállalatok 
voltak képesek átvészelni, amelyek rugalmas beszállítói kapcsolatokat tartanak 
fent, valamint felismerik a fogyasztók elérésének megváltozott alternatíváit. 
Átfogó tanulságnak tűnik, hogy leginkább azok a szereplők tudták zavartalanul 
folytatni működésüket, akik egyszerű ellátási lánccal rendelkeznek, valamint 
a fogyasztókhoz szorosan kapcsolódva működnek.

Végül kiemelendő, hogy az új helyzet  felgyorsíthat egyébként is jelenlévő 
folyamatokat, így rövid idő alatt válhat teljesen elfogadottá a home office, illetve 
ehhez kapcsolódóan növekedhet azon vállalatok száma, akik az agilis 
munkavégzést mindennapi rutinjuk részévé teszik.
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Akiknél biztosítottak a távmunka feltételei

Akik agilisen működnek

69%
A dolgozók többsége
úgy gondolja, hogy
otthonról dolgozva
legalább olyan hatékony
mint a munkahelyén

Az EU-ban 2017-ben a lakosság 5%-a dolgozott csak rendszeresen otthonról –
most csak azok járnak be, akiknek – a munka jellegéből adódóan – semmiképp 
sem oldható meg az otthoni munkavégzés. Az USA-ban a korábban ingázó 25-34 
évesek 40%-a kezdett el otthonról dolgozni. Feltételezhető, hogy sok vállalatnál 
most derült ki, hogy a home office – ha nem is minden, de bizonyos 
munkakörökben igenis működik, ami egy optimálisabb irodaméretet/elosztást 
és a jövőben alacsonyabb költségeket hozhat. A dolgozók többsége a közösségi 
kapcsolatok és a hatékonyság miatt továbbra is igényli a munkahelyi 
munkavégzést, azonban a Deutsche Bank felmérése szerint a munkavállalók 
48 százaléka heti 1-2 nap home office lehetőséget tart ideálisnak. Az otthoni 
munkavégzéssel szemben gyakori ellenérv a produktivitás visszaesése, azonban 
a dolgozók válaszai ezt sem támasztják maradéktalanul alá. Májusban a 
válaszadók 69 százaléka gondolta úgy, hogy otthonról dolgozva legalább annyira 
hatékonyak, mintha fizikálisan is jelen lennének munkahelyükön.

A távmunka hatékony működéséhez szükségesen terjedni kezdett az agilis 
munkamódszertan, amely lehetővé teszi a fizikailag távol lévő munkavállalók 
hatékony kooperációját az agilis szertartások segítségével. Több tradicionális 
nagyvállalat is alkalmazni kezdte a menedzsment tudomány ezirányú trendjét, 
például Magyarországon az OTP Bank és a Magyar Telekom is így folytatta 
működését.

A Magyar Telekom esetében a dolgozók egy jelentős része, 1200 fő dolgozik 
jelenleg agilis elvek szerint, míg az OTP esetében egy kisebb kísérletet folytatnak 
és egyelőre 700-an követik a módszertant. Az otthoni munkavégzés kapcsán 
különösen hasznos elemnek bizonyult az úgynevezett daily standup intézménye, 
amely segít fenntartani a csapatok kapcsolódását, valamint képes irányítani az 
erőforrás allokálást. A  fizikai jelenlét hiányában a product owner felelősségköre is 
hangsúlyosabbá vált, hiszen a távmunka mellett még fontosabbak a sprintek 
megtervezései.

A kijárási korlátozásokból nyertesen kerülhetnek ki azok az egyéni vállalkozók is –
jellemzően szolgáltatók -, akik sikeresen vitték át szolgáltatásukat az online térbe 
– például jógaoktatók, edzők, coachok. Számos, eddig főleg egyéni vagy 
kiscsoportos órákat/konzultációkat tartó vállalkozó az online térben kipróbálhatott 
olyan új, skálázható üzleti modelleket, amelyek számukra nagyobb bevételt 
hoznak úgy, hogy a vendégek mégis kevesebbet fizetnek érte (például 10 fős, 
2000 Ft/fő áru jógastudiós óra helyett élő adás 500 főnek, fejenként 100 forintért).

1200
A Magyar Telekom 1200 
dolgozója az agile módszertan
szerint állt át a távmunkára
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Az amerikai médiavásárlók és -tervezők körében végzett felmérés rámutatott 
arra, hogy a koronavírus miatt a rövid távú hirdetési kiadások mind digitális, mind 
hagyományos téren jelentősen visszaestek a járvány hatására. 
Az Interactive Advertising Bureau adatai alapján a potenciális hirdetők 
24 százaléka befagyasztotta marketing kiadásait az év hátralevő részére, 
míg 46 százalék jelentős költségvetési racionalizálás mellett döntött.

A visszaesés hatására csökkenő reklámzaj és az elnémuló riválisok miatt 
különösen előnyös lehet azon vállalatok helyzete, akik rendelkeznek 
a szükséges tartalékokkal a hirdetési tevékenység fenntartásához. 
A Whitereport Médiapiaci Válságmonitor ajánlása szerint a válság alatt is 
aktív vállalatok nagyobb részesedést tudnak elnyerni a fogyasztók figyelméből, 
mindemellett lehetőségük van növelni spontán ismertségüket (top-of-mind 
ismertség) is.

A koronavírus hatására elmaradó forgalom sok vállalkozás számára 
a fizetésképtelenség rémével fenyegetett, 2020. májusában a német 
vállalatok 24 százaléka kényszerült állami segélyt igénybe venni fennmaradása 
érdekében.

Az utazási korlátozások egyik legfontosabb kárvallotja a magas kihasználtságra 
alapozó fapados repülőtársaságok köre. A szegmensen belül számos vállalat 
szembesült fizetésképtelenséggel, így kulcsfontosságú a működési biztonság. 
Jó példa a megváltozott helyzetre a Wizz Air, amelynek helyzete alátámasztja, 
hogy ideiglenesen nem a nyereségesség, hanem a likviditás kap kiemelt 
szerepet. A Wizz Air jelentős tartalékokkal bír, jelenlegi készpénzállományával 
üzemi költségei mellett mintegy másfél évig fenn tudna maradni, ha most le 
kellene állítania az összes járatot.

Akik mernek/tudnak most hirdetni

70%
A potenciális hirdetők
70 százaléka csökkentette
kiadásait

1,5 év
A Wizzair tartalékai
segítségével akár másfél év
operatív kiesését is el tudná
viselni
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Akik helyi szinten termelnek

Akiknek egyszerű az ellátási lánca

230
Regisztrált helyi termelők
száma a létrehozott “Helyi
termelő kereső” platformon

Azon termelők többsége, akik korábban piacon értékesítették termékeiket, 
a COVID miatt az átvevő pontokra való szállítás, illetve a házhozszállítás mellett 
döntöttek. A helyi termelők saját honlappal, webshoppal vagy más online 
felületekkel tették elérhetővé a termékeik megrendelését. A megnyíló virtuális 
termelői piacok lehetőséget nyújtottak a nagy áruházak és tömegtermelők 
kikerülésére, valamint a fogyasztók számára is lehetőséget biztosítottak, hogy 
támogassák a helyi kisvállalkozások fennmaradását.

A digitális átállás támogatását az állam is felkarolta, így az Agrárminisztérium és 
a Nébih egy országos hirdetési felület létrehozásával segítette a helyi termelőket, 
amely összeköti őket a potenciális vásárlókkal a piacok bezárása utáni 
időszakban. Országszerte több, mint 230 helyi termelő regisztrált a keresőben. A 
„Helyi termelő kereső” célja, hogy a termelők értékesítési lehetőségeit fenntartsák 
és „hidat képezzenek” a fogyasztói igény és a kínálat között. A rendszer a tervek 
szerint a járvány utáni időszakban is fontos értékesítési csatorna maradhat.

A rendszer hosszú távú fennmaradását szolgálhatja a fenntarthatóság iránti 
növekvő igény, hiszen a szállítás mérséklése, valamint a helyi gazdaság 
közvetlen támogatása egyaránt fontos üzenetet jelent a fogyasztók számára.

A koronavírus hatására a vállalatok jelentős logisztikai kihívásokkal voltak 
kénytelenek szembenézni. Keresleti oldalról sokszor irracionálisan magas igény 
jelentkezett egyes termékek iránt (élesztő, hús, toalett papír), ami megnehezítette 
a folyamatos rendelkezésre állást. A másik oldalról a beszállítói kapcsolatok is 
nehézkessé váltak, a korlátozott mobilitás hatására elsősorban a soklépcsős, 
számos inputra támaszkodó ágazatokban jelentkeztek ellátási nehézségek. 
Ennek megfelelően például a válság különösen nagy nyomást helyezett az 
autóiparra, vagy éppen az elektronikai, elektrotechnikai termékeket gyártó 
vállalkozásokra. A helyzet nyertesei azok az iparágak lehetnek, melyekre 
kevésbé jellemző a globális hálózatosság és laposabb beszállítói kapcsolatokkal 
rendelkeznek. Fontos tanulság a jövőre nézve a partnerkapcsolatok 
diverzifikálása is, amely csökkentheti a sebezhetőséget.



Bár az élelmiszer-kiszállítás a leggyorsabban növekvő e-kereskedelmi piac – az 
USA-ban idén várhatóan 25,5%-kal bővül -, a házhozszállítással más szereplők 
is nyertek: a háztartási eszközök, kütyük, fitnesz eszközök piacán is. A 
növekedést két tényező mozgatja:
• Olyan termékek vásárlása, amelyekre eddig is igény volt, de eddig 

a legtöbben boltban vették meg
• Olyan termékek e-kereskedelme, amelyekre eddig nem volt igény – például 

home office miatt megnőtt laptop-kereslet, vagy otthoni edzéshez szükséges 
eszközök

Hogy kik nyertek ezzel? A kiterjedt (fizikai) bolthálózattal rendelkező vállalatok 
rövid-, illetve középtávon nagy veszteségeket könyvelhetnek el, de sokan közülük 
az online átállással nyernek is, hiszen – ha az online bevételek most nem is 
kompenzálják a bezárt boltokét -, hosszú távon növekvő online vásárlói réteggel 
számolhatnak. Előnyben azok az üzletek vannak, akik a megnövekedett e-
keresletet magas felhasználói élményt biztosító felülettel és megfelelő 
raktárkészlettel fogadták.
A COVID hatására feltételezhetően a márkahűség csökkent – a fogyasztói 
bizalmat nem márkanévvel, hanem időre teljesített szállítással érhetik el a boltok. 
Így – mivel számos (egyébként ismert) B2C üzletlánc készletekkel, 
házhozszállítási kapacitással (még) nem teljesen volt felkészülve a megnövekvő 
keresletre – az elmúlt hetekben nagy nyereséget realizálhattak azok a 
nagykereskedők, akik a disztribútoroknál versenyképesebb árral és megfelelő 
készletekkel most a végső felhasználókat is elkezdték kiszolgálni.
A most elért fogyasztókat hosszú távon azok a webshopok tudják majd 
megtartani, amelyek diverzifikált portfólióval rendelkeznek, a várakozások szerint 
nem valószínű, hogy a most súlyzót/fitnesszalagot/laptopot vásárlók ugyanezen 
termékek miatt visszatérnének.
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Azok a vállalkozók, akik a COVID-19 alatt nyitottak webshopot, például higiéniai 
termékek vagy sporteszközök értékesítésére, megalapozhatják egy sikeresen 
működő webshop fogyasztói bázisát. A Shopify, a világ egyik legnagyobb 
webshop-platformja egyszerűbbé tette a regisztrációt – a vállalat tőzsdei értéke 
egyébként folyamatosan nő, a tavalyi érték közel háromszorosánál tart jelenleg. 
A ShopRenter több mint 4000 hazai webáruház platformját szolgáltatja – a 14 
napos próbahasználat iránti korábbi webshopok száma duplázódott, havonta 
200-250 új bolt nyílik.

Az új webshop-nyitásokban természetesen nem csak olyan vállalkozások 
vannak, amelyek a most megugrott sporteszköz/higiéniai termék keresletre 
reagálnak, hanem azok is, amelyek most bezárni kényszerültek fizikai boltjaikat.

A webshopnyitási dömpingből nyertesként azok fognak kikerülni, akik pozitív első 
vásárlási élményt biztosítanak (az online vásárlók 63%-a szolgáltatót vált, ha nem 
megfelelő a felhasználói élmény), rendelkeznek email/marketingautomatizációs 
megoldással, és már most előkészítik a COVID-19 utáni portfóliójukat.

200
Naponta nyíló webshop
Magyarországon

+25,5%
Az élelmiszer-kiszállítás
bővülése az Egyesült
Államokban
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Szokások, amelyek
illeszkednek a járvány
utáni értékrendbe

Egy nagyobb válság esetén hajlamosak vagyunk szigorúan anyagi szemmel 
vizsgálni a változásokat és arra helyezni a hangsúlyt, hogy a gazdasági 
változásokat elemezzük. A koronavírus esetén azonban nem felejthetjük el, hogy 
egy nehezen megfogható tőzsdei összeomlással szemben az emberek 
mindennapjaiba férkőzött be, a megváltozó szabályok és életvitel egyértelműen 
érezhetővé vált a társadalom minden szereplője számára.

Nyilvánvaló, hogy azok, akik átélték a karantén és kijárási korlátozások 
intézményét, egész életükben más attitűdöt alakítanak ki fogyasztási szokásaik és 
vallott értékeik kapcsán. Vajon újra elfogadottnak számít majd a kontinens fapados 
repülőkkel való bejárása akár egy hosszú hétvége erejéig? Marad –e elég figyelem 
és energia a fenntarthatóság kérdésének kezelésére a beköszöntő válság idején? 
Felülírhatja a hagyományt az innováció?

Rövid összefoglalónk során ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ, 
és igyekszünk megérteni, hogy milyen szemlélete és értékrendje lehet a jövő 
társadalmának.
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Szokások, amelyek
illeszkednek a járvány
utáni értékrendbe

Biztonság priorizálása

A koronavírus meghatározó melléktermékei (műanyag csomagolás, konzervek, 
eldobható maszkok stb.) jelentős befolyással vannak a hosszú távú gondolkodás 
létjogosultságára. Nagy kérdés tehát az, hogy hányan fogják továbbra is a hosszú 
távú gondolkodást priorizálni a biztonságosabb rövid távú szemlélet helyett?

Fenntarthatóság

A közlekedésből és ipari tevékenységből származó légszennyezés visszaesése 
egyértelműen kimutatható volt például a vírus által jelentősen érintett Észak-
Olaszországban és Kínában. Mindez bizonyítékot jelenthet 
az emberi tevékenység káros hatásaira és újabb lendületet adhat a zöld 
mozgalmaknak.

Slow down, spiritualitás

A karanténba zárt társadalomban utat tört magának a spirituális szemléletmód, 
hiszen a keletkezett szituációban mindannyiunkban miértek fogalmazódtak meg, 
sokan a befelé fordulás időszakát élték meg. Ezzel összhangban március közepétől
kezdődően világszerte nagyjából
30%-kal nőtt a telefonos meditációs applikációk letöltési száma.

Társadalmi felelősségvállalás

A társadalmi felelősségvállalás szerepe felértékelődött a jelenlegi helyzetben, hiszen 
számos szervezet vagy csoport szorul támogatásra. 
Az Apple például 20 millió maszkot adományozott egészségügyi szakemberek 
számára, de a H&M is bejelentette, hogy globális ellátási láncát használja a személyi 
védőeszközök, például maszkok, kesztyűk 
és kötények gyártására..

Egyház

A világjárvány szignifikánsan megváltoztatta a vallási szokásokat is. 
Az amerikai felnőttek körében végzett felmérésben a megkérdezettek
57 százaléka azt állította, hogy a személyes részvétel helyett online vagy
TV-ben nézi a miséket, szertartásokat a járvány miatt. A COVID-19 így még olyan
konzervatív intézményeket is alkalmazkodásra kényszerített, mint 
az egyházak
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Hogyan tovább?

A tanulmány széles körben mutatta be a vírus jelenleg észlelhető nyerteseit, 
azonban nagy kérdés, hogy mennyire beszélhetünk tartós versenyelőnyről, 
tényleges nyereségről az egyes szereplők és termékek körében. Egyelőre 
a legtapasztaltabb közgazdászok sem tudják megbízhatóan előrejelezni a teljes 
gazdasági visszaesés mértékét, mivel a globális járványnak még közel sincs vége, 
ez pedig a hálózatosan összekapcsolódó világgazdaságot természetesen nem 
hagyja érintetlenül. A dinamikus változásokat jól mutatja, hogy akár ezen 
tanulmány írása közben is felül kellett bírálnunk olyan megállapításokat, amik 
márciusban még egyértelműen meghatározó trendnek tűntek, de májusra már új 
megvilágításba kerültek. A hatásokat azok tartóssága és az időtáv szerint is 
csoportosíthatjuk:

• Rövid távú hatások érték a befektetési piacokat, a fontosabb 
részvényárfolyamok például már a vírus előtti értékükhöz konvergálnak. 
Ugyanez valószínűleg igaz lesz a nyelvtanuló appokra, vagy éppen az online 
szerencsejátékra és online streamingre is, hiszen ideiglenes felívelésük 
hátterében az a speciális élethelyzet állt (több szabadidő és bezártság), ami 
kimondottan a járvány aktív szakaszához kapcsolódik.

• Középtávon is kitarthat a hirtelen fellendülés és van esély arra, hogy 
életmódunk fontosabb részévé válik például a helyi termelők szerepének 
növekedése, valamint az ellátási láncok lerövidülése. Mindazonáltal, igazán 
tartósan a költségtényezők vélhetően a visszaállás felé fognak mutatni. A 
járvány egyik hozadéka lehet, hogy az emberek bizonyos tevékenységeket 
most fedeztek fel, amelyek könnyen a napi rutin részévé válhatnak, legyen szó 
akár a házi kovászos kenyér sütéséről, vagy akár a TikTok felületről.

• Hosszú távú hatásnak tűnik az átalakuló gondolkodásmód és a jövőbeli 
járványoktól való félelemre való válaszok keresése. Ebből a szempontból 
a biztonság látszik a legfőbb tanulságnak, így a távoli jövőben is 
prognosztizálható, hogy a higiéniai megoldások (lásd elválasztó plexifalak, 
speciális felületek), illetve az emberek még erősebb követése tartósan velünk 
maradhat. A vásárlási szokások közül leginkább a webshopok térhódítása 
maradhat kitartó tendencia.

A járvány során tapasztalt tanulságok alapján számos szolgáltató számára 
fogalmazható meg konkrét ajánlás, amelynek segítségével az esetleges második 
hullám során már felkészültebben nézhetnek szembe a járvány kihívásaival. Az 
alábbiakban néhány konkrét javaslat szerepel a döntéshozók számára:
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Hogyan tovább?

Vállalatunk nemcsak más szereplők működése kapcsán igyekszik markáns 
ajánlásokat megfogalmazni, hanem a PwC CEE saját maga is aktív szereplőként 
vett részt a járványhelyzetre való átállás során. A vállalat a közép-európai 
régióban példásan gyorsan valósította meg a teljes átállást a távmunkára, mindez 
tartósan is a működés szerves része maradhat. A PwC felfedezte a járvány idején 
jelentkező fejlesztési lehetőséget is, így a régióban nagyszabású kampány indult 
Digital Upskilling címmel a dolgozók digitális kompetenciáinak fejlesztése 
érdekében. A program a széles közönség számára is kipróbálhatóvá vált, hiszen 
a PwC nyilvánosan elérhetővé tette kapcsolódó applikációját. Szintén a fejlődést 
szolgálták a vállalat aktuális kihívásokra reflektáló előadásai és webinarjai, 
amelyek különböző üzletágak szempontjából tettek javaslatot a követendő 
stratégiai lépésekre. 

Talán még sosem volt ennyire aktuális a PwC „Build trust in society and solve 
important problems” jeligéje, hiszen a fogyasztók és a piaci szereplők számára is 
a bizalom és a biztonság prioritássá lépett elő. A mostani nehéz üzleti helyzetben 
és az elkövetkező hónapok során is szándékunkban áll tudásunkat a minél 
gyorsabb talpraállás szolgálatába állítani, így felmerülő kérdések és igények 
kapcsán keressenek minket bátran.

Ha élelmiszerboltot üzemeltetsz, kezdj el kiszállítani!

Amennyiben gyakran bonyolítasz le pénzügyi tranzakciókat, nyiss a fintech-
megoldások felé!

Ha befektetési tevékenységet folytatsz, koncentrálj a kockázatkerülő, értékálló
döntésekre!

Ha túl összetett ellátási lánccal rendelkezel, térképezd fel a belépési
pontokat és azonosíts helyi alternatívákat!

Ha az ellátási láncod túl egyoldalú, diverzifikáld!

Rendelkezz mindig kielégítő tartalékokkal, őrizd meg a likviditást
és a döntési szabadságot!

Ha munkáltatóként lépést akarsz tartani a trendekkel, támogasd 
a távmunkát, kísérletezz az agilis működéssel, hiszen ez rugalmasságot 
ad és megkönnyíti a váratlan helyzetek kezelését is!

Ha digitális szolgáltatást nyújtasz, fektess kiemelt figyelmet
a megbízhatóságra az adatkezelés valamint a felhasználói
élmény kapcsán is! 
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