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Az oltások alkalmazásának 
szé leskörűvé válásával a CEBR 
londoni elemzői szerint a világ 
nagy része az idén „elindul a 
normalitás felé”, és ennek nyo-
mán életre kelhet a koronaví-
rus-járvány miatt tavaly elfojtott 
fogyasztás. A szakemberek azzal 
számolnak, hogy a világgazda-
sági szintű GDP-érték – amely 
számításaik szerint tavaly 4,4 
százalékkal zuhant – az idén 5,3 
százalékkal növekszik.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

T öbb évtizede nem tapasztalt 
ütemű fellendülés indulhat az 
idén a világgazdaságban, miu-

tán a koronavírus elleni globális oltá-
si kampány kiteljesedésével várható-
an megkezdődik az élet visszatérése 
a normális kerékvágásba – jósolták 
2021-re szóló pénteki előrejelzésük-
ben londoni pénzügyi elemzők.

Az egyik legtekintélyesebb lon-
doni gazdasági-üzleti elemzőház, a 
Centre for Economics and Business 
Research (CEBR) minden év első nap-
ján összeállítja a következő tizenkét 
hónapra szóló átfogó világgazdasági 
prognózisát. Idei előrejelzésükben 
a CEBR londoni elemzői közölték: 
várakozásuk szerint az oltások alkal-
mazásának széleskörűvé válásával 
a világ nagy része az idén „elindul a 
normalitás felé”, és ennek nyomán 
életre kelhet a koronavírus-járvány 
miatt tavaly elfojtott fogyasztás.

Növelheti az árakat
az utazási vágy
A ház szerint ez áremelkedést és 
sok területen – mindenekelőtt a 

szolgáltatási szektorokban – akár 
hiányt is okozhat, mivel a kínálat 
nem feltétlenül tud majd lépést tar-
tani a hirtelen megugró kereslettel. 
A CEBR várakozása szerint különö-
sen igaznak bizonyulhat mindez a 
turizmus területén, mivel nagyon 
sokan, akik a korlátozások miatt ta-
valy nem vakációzhattak, és még az 
idei év elején sem mehetnek példá-
ul sítúrákra, alig várják, hogy utaz-
hassanak vagy meglátogathassák 
szeretteiket.

 Mindezek alapján valószínűsít-
hető, hogy a legjobb üdülőhelyek, 
repülőjáratok és szállodák teljesen 
betelnek az év második felére. Ez is 
áremelkedésekkel járhat, részben 
azért, mert a költséges elővigyáza-

tossági, távolságtartási intézkedé-
sekre várhatóan még szükség lesz, 
másrészt azonban azért is, mert a 
példátlan kereslet közepette a tu-
risztikai vállalkozások igyekeznek 
majd behozni az előző másfél évben 
elszenvedett veszteségeiket – áll a 
CEBR pénteki előrejelzésében.

Közel félszázada
nem látott növekedés
A ház hangsúlyozza, hogy a turiz-
mus a globális hazai össztermék 
(GDP) 10 százalékát állítja elő, így az 
ágazat kilábalása lendületet ad majd 
a világgazdaság egészének.  Ebben a 
környezetben a CEBR londoni elem-
zői azzal számolnak, hogy a világ-
gazdasági szintű GDP-érték – amely 

LEGUTÓBB 45 ÉVVEL EZELŐTT VOLT AZ IDÉN VÁRTHOZ HASONLÓ ÜTEMŰ ÉVES NÖVEKEDÉS

Padlógázt adhat a világgazdaságnak a vakcina

Oltási optimizmus. Derűlátóak a gazdasági elemzők a koronavírus elleni vakcinák megjelenése 
nyomán a világgazdaság növekedési kilátásairól

Pusztító szárazság. Kukoricából mintegy 45 százalékkal kevesebb termett, mint egy évvel korábban
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számításaik szerint tavaly 4,4 szá-
zalékkal zuhant – az idén 5,3 szá-
zalékkal növekszik.

 A cég kiemeli, hogy legutóbb 45 
évvel ezelőtt, 1976-ban volt ugyani-
lyen ütemű éves növekedés a világ-
gazdaságban.

 Más nagy londoni házak is de-
rűlátó előrejelzéseket állítottak ösz-
sze a koronavírus elleni vakcinák 
megjelenése nyomán a világgaz-
daság növekedési kilátásairól. Az 
Oxford Economics új, felülvizsgált 
előrejelzésében az általa eddig 
valószínűsített 4,9 százalékról 5,2 
százalékra emelte 2021-re szóló 
globális növekedési prognózisát. 
A tanulmányban szereplő visszate-
kintő kimutatás szerint ez erőtelje-
sebb növekedés lesz, mint amelyet 
a világgazdaság a globális pénz-
ügyi válság után, 2010-ben elért, és 
meghaladja az 1980-as, illetve az 
1990-es évek recessziói utáni kilá-
balások ütemét is.

 Az Oxford Economics grafi kus 
elemzése szerint az idei naptári év 
negyedévenkénti globális növeke-
déseinek átlaga 1978 óta a legma-
gasabb lesz. A ház londoni elemzői 
közölték: az elmúlt hónapban je-
lentősen átrendeződött az alape-
seti előrejelzéseiket meghatározó 
kockázatok megoszlása.

Az Oxford Economics hangsú-
lyozta, hogy 2020 nagy részére 
határozottan lefelé ható előrejel-
zési kockázatokat érzékelt. Annak 
nyomán azonban, hogy immár 
legalább három biztonságos és 
hatékony vakcina is megjelent, 
több lefelé ható kockázati tényező 
elenyészett, közöttük a számos to-
vábbi járványhullám rizikója is, az 
előrejelzéseknek felhajtóerőt adó 
tényezők száma ezzel egy időben 
növekedésnek indult – áll az Ox-
ford Economics tanulmányában.

 » Mindezek 
alapján való-
színűsíthető, 
hogy a legjobb 
üdülőhelyek, 
repülőjáratok 
és szállodák 
teljesen betelnek 
az év második 
felére. Ez is 
áremelkedések-
kel járhat. 

 » KRÓNIKA

Csaknem felére csökkent tavaly 
a szemesgabona-termés a 2019-

es szinthez képest Romániában, 
a szárazság miatt a 2020-as évben 
kevéssel több mint 17 millió tonna 
gabonát takarítottak be – derül ki a 
mezőgazdasági minisztérium által 
közölt adatokból. Mint az Agerpres 
hírügynökség által idézett statiszti-
kákból megtudhatjuk, míg 2019-ben 
5,56 millió hektáron 30,41 millió ton-
na szemes gabona termett, tavaly 
5,34 millió hektárról alig több mint 
17 millió tonnát takarítottak be. A 
termésátlag a 2019-es hektáronkénti 
5,46 tonnáról 2020-ban 3,18 tonnára 
esett vissza.

 Mivel a szárazság a kukoricater-
més csaknem felét tönkretette tavaly, 
Romániának nem sikerült megismé-
telnie előző két évi teljesítményét, 
amikor kukoricatermés tekintetében 
első lett európai uniós viszonylat-
ban. A szaktárca adatai szerint ku-
koricából mintegy 45 százalékkal 
kevesebb termett 2020-ban, a 2019-

es 17,43 millió tonnához képest csak 
9,63 millió tonnát takarítottak be. A 
terméshozam a hektáronkénti 6508 
kg-ról 3695 kg-ra csökkent.

 Búzából csaknem 41 százalékkal 
takarítottak be kevesebbet 2019-hez 
mérten. Tavaly a 2,088 millió hektá-
ron 6,091 millió tonna termett, ami 
hektáronként 2917 kilogrammos ter-
mésátlagot jelent az előző esztendő-
ben regisztrált 4749 kilogrammhoz 
mérten.

 A minisztérium adatai szerint 
szinte felére csökkent 2020-ban az 
árpa- és a zabtermés, rozsból viszont 
26 százalékkal több termett, mint 
egy évvel korábban. Míg 2019-ben 
26 182 tonnát takarítottak be, tavaly 
33 048 tonna került a tárolókba. A 
bevetett terület 912 hektárral 10 267 
hektárra nőtt. A hektáronkénti ter-
mésátlag 2799 kilogrammról 3219 
kg-ra emelkedett. A 2019–2020-as 
mezőgazdasági év gabonatermésé-
vel kapcsolatos végleges adatokat 
2021 májusának végén közli majd az 
Országos Statisztikai Intézet – jegyzi 
meg a szaktárca.

Megcsappant a gabonatermés, a kukoricatermés a felére zsugorodott




