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A pandémia milliárdos nyereséget hozott a tech-gigászok számára. 2021 második 

negyedévében csupán az Apple, a Google és a Microsoft összesen 57 milliárd USD 

nyereséget könyvelt el. [2022. 04. 27.: 2022 első negyedévében a felhőszolgáltatások 

forgalma 18%-kal növekedett.]  

 

Az Apple üzlete úgy pörgött, mint Karácsonykor. A forgalom az előző év azonos 

időszakához viszonyítva 36%-kal, 81,4 milliárd USD-re növekedett. A nyereség 21,7 

milliárd USD (18,4 milliárd EUR) volt, 93%-kal több mint egy évvel korábban.  

2021 második negyedévében a növekedés javát az iPhone hozta. A forgalom elérte a 

39,6 milliárd USD-t. A Mac forgalma 16%-kal, 8,2 milliárd USD-re, az iPad-üzlet 

12%-kal, 7,4 milliárd USD-re növekedett.  

A Google anyakonszernje, az Alphabet forgalma 2021 második negyedévében az 

előző év azonos időszakához viszonyítva 62%-kal, 61,9 milliárd USD-re növekedett. 

A nyereség elérte a 18,5 milliárd USD-t, miközben egy évvel korábban szűk 7 milliárd 

USD volt.  

A Google üzleteinek húzóágazata a keresőfelületen megjelenő online-reklám volt. A 

reklámbevételek 69%-kal, 50,4 milliárd EUR-ra növekedtek. Ehhez a Youtube 7 

milliárd USD-vel járul hozzá, miközben egy évvel korábban még 3,8 milliárd USD-t 

hozott. [2022. 04. 27.: 2022 első negyedévében a forgalom 23%-kal növekedett, az 

elemzők azonban többre számítottak. A nyereség 17,9 milliárd USD-ről 16,4 milliárd 

USD-re csökkent. A részvények tőzsdén kívüli kereskedelme csökkent.]  

A Microsoft bevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 21%-kal, 46,2 

milliárd USD-re növekedtek. A nettó nyereség 47%-kal, 16,5 milliárd USD-re 

növekedett. Legtöbbet a felhőalapú szolgáltatások hoztak a konyhára. Az Azure-

platformnál, amely számos más vállalkozás és applikáció számára biztosít hálózati 

szolgáltatásokat és tárhelyeket, a forgalom meglepő módon 51%-kal növekedett. A 

PC-ágazat, amelyhez a Windows-szoftver mellett hardver-termékek is tartoznak, mint 

az Xbox játékkonzolok és a „Surface“-tabletek, 9%-kal, 14,1 milliárd USD-re 

növekedett. [2022. 04. 27.: 2022 első negyedévében a bevétel az előző év hasonló 

időszakához viszonyítva nyolc százalékkal növekedett.]  
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