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Dopady pandemie COVID-19 na světovou ekonomiku
Abstrakt

Abstract

Diplomová práce se zabývá hodnocením dopadu celosvětové pandemie COVID-19 na
vyspělé země G7 a Českou republiku a na státy v uskupení BRICS. Důraz je kladen
především na hodnocení vývoje od prvotních restriktivních opatření vlád až po stimulativní reakce tvůrců hospodářské politiky. Na základě metod analýzy a komparace jsou pak vyhodnoceny dopady na vybraná odvětví a skupinu největších globálních,
převážně technologických společností. Na základě zjištěných poznatků a za pomoci
teoretického pozadí je v závěru práce vedena diskuse o budoucím vývoji postcovidové společnosti se zaměřením na globalizaci, digitalizaci a hospodářsko-politickou situaci.

The thesis deals with the assessment of the impact of the global pandemic COVID-19
on the developed G7 countries and the Czech Republic and on the BRICS countries.
The focus is mainly on the evaluation of developments from the initial restrictive measures of governments to the stimulative responses of economic policy makers. Based
on the methods of analysis and comparison, the impacts on selected sectors and a
group of the largest global, mainly technology companies are then evaluated. Based
on the findings and with the help of the theoretical background, the thesis concludes
with a discussion of the future development of the post-Covid society, focusing on
globalization, digitalization, and the economic policy situation.

Cíl a metodika

Výsledky

Primárním cílem diplomové práce
je zjistit dopad celosvětové pandemie COVID-19 na vyspělé země G7
(Spojené státy, Japonsko, Německo,
Spojené království, Francie, Itálie,
Kanada) a Českou republiku a na
státy v uskupení BRICS (Brazílie,
Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika), jenž
celkově reprezentují přes 70 % globální ekonomiky. Největší důraz je
kladen především na hodnocení vývoje od prvotních restriktivních
opaření vlád až po stimulativní reakce tvůrců hospodářské politiky.
Dílčím cílem je na základě metod
analýzy a komparace zhodnotit
přímé dopady na vybraná odvětví a
skupinu největších globálních, převážně technologických společností.
Dalším, nicméně neméně důležitým
cílem je, za pomoci teoretického
pozadí a zjištěných výsledků diskutovat o budoucím vývoji postcovidové společnosti se zaměřením na
globalizaci, digitalizaci a hospodářsko-politickou situaci.

Pandemie byla akcelerátorem změn, které již v
globální ekonomice probíhaly. Intenzivnější mezinárodní vědecká a politická spolupráce se již ukázala být řešením alespoň pro omezení pandemie,
pomohla například při vývoji vakcíny a při imunizaci obyvatelstva. Očkování však musí probíhat současně a koordinovaně v celosvětovém měřítku,
neboť pandemie není pod kontrolou nikde, pokud
není pod kontrolou všude. Na mezinárodní scéně
budou tedy muset jednotlivé státy spolupracovat,
aby vyřešily úzká místa ve výrobě, zvýšily produkci
a zajistily všeobecný přístup k vakcínám pro
všechny obyvatele na světě. Pandemie bude dále
akcelerovat především globalizací trhu práce.
Vznikne globální pracovní trh, který nebude potřebovat fyzickou migraci, ale pouze pokročilé síťové
technologie pro vzdálenou komunikaci a kooperaci. Pracovníci zůstanou ve svých domovech a zároveň budou pracovat ve vzdálených kancelářích.
Tento trend lze již v současnosti pozorovat v jistých odvětvích jako call centra nebo vývoj softwaru, nyní se však stane mnohem běžnější. Dalším
pozitivním efektem je dočasné snížení emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů, a především
urychlení procesu zavádění digitálních technologií.
Za pouhých několik měsíců přinesla pandemie roky
změn ve způsobu online vzdělávání a podnikání firem ve všech odvětvích a regionech.

Závěr
Pro vyhodnocení dopadu bylo nejprve nutné identifikovat charakter šoku, neboť na správném posouzení je pak závislá adekvátní reakce tvůrců hospodářské politiky. V případě globální koronavirové pandemie je nutnost správné interpretace charakteru šoku o to důležitější, neboť se jedná o krizi, která nemá v moderních ekonomických dějinách obdoby. V období počáteční nejistoty v první polovině roku 2020 bylo zřejmé, že cílem téměř všech vlád byla masivní fiskální expanze doprovázená uvolňováním měnových podmínek v podobě
snížení úrokových sazeb, jejíž podstatou bylo zabránit nepřiznivým sociálním a ekonomickým dopadům. Výsledky práce ukazují, že mnoho zemí ve snaze odvrátit katastrofické dopady na hospodářství poskytlo rozsáhlou fiskální podporu v astronomických výškách. Stejně tak monetární politika často akomodativně doprovázela fiskální politiku podporou přístupu
k likvidě a zajištěním příznivých a stabilních podmínek financování pro dotčené aktéry trhu, tedy pro domácnosti a firmy.

