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Svet sa nachádza na historickej križovatke, pretože 

všetky ekonomiky sa pokúšajú vytiahnuť z 
problémov, ktoré vyvolal COVID-19. 

Ujma, ktorá spôsobila škodu, bola strašná, pokiaľ ide 
o život a stratu obživy. Predstavuje však tiež 

príležitosť na opätovné vybudovanie inkluzívnejšieho
a zodpovednejšieho spôsobu. 

Blokácia súvisiaca s koronavírusom poskytla pohľad 
na to, čo je možné z hľadiska obmedzenia znečistenia 

a čo sa môže stať, keď sa zanedbajú systémy 
zdravotnej starostlivosti a siete sociálneho 

zabezpečenia. 

Teraz je na predstaviteľoch súkromného a verejného 
sektora, aby sa chopili tejto chvíle a pomohli vytvoriť 

spravodlivejšiu a udržateľnejšiu spoločnosť.



Využitie štvrtej priemyselnej revolúcie 

Technológia môže byť nástrojom pre pozitívnu zmenu

Keď sa rozšírila pandémia COVID-19, spustila sa vlna nebezpečných dezinformácií online.

Zdôraznila aj potenciálny prínos a potenciálne obavy týkajúce sa súkromia súvisiace s technológiami schopnými sledovať 
polohu osoby.

Technológie poháňajúce štvrtú priemyselnú revolúciu hrali po celom svete pozitívne aj negatívne úlohy, pretože krajiny 
zápasili s jednou z najťažších globálnych zdravotných kríz v modernej histórii. 

Napríklad v USA a ďalších krajinách sa na šírenie dezinformácií použili najmä internetové a sociálne  siete o konšpiračných 
teóriách o prepojeniach medzi technológiou 5G a koronavírusom. 

Medzitým sa v Južnej Kórei efektívne využívala technológia sledovania kontaktov, ktorá pravdepodobne porušovala zákony o 
ochrane súkromia ako aj v iných krajinách vrátane vládnych aplikácií používaných na sledovanie pobytu zahraničných 
návštevníkov a náramky na sledovanie polohy. 

Keď sa globálna ekonomika začína zotavovať z pandémie, mohli by sa tieto technológie ďalej využívať spôsobmi, ktoré 
môžu priniesť výhody pokiaľ ide o obnovu zdravia, ochranu životného prostredia a spájanie ľudí.



Využitie štvrtej priemyselnej revolúcie 

Medzi príklady technológií, ktoré sa používajú na boj proti COVID-19, patria strojové skripty umožňujúce strojové učenie, 

ktoré sa používajú na bezpečné sledovanie príznakov u ľudí. 

Medzitým sa na potlačenie šírenia koronavírusu v opatrovateľských domovoch používali nositeľné technológie, ako sú 

inteligentné náramky, ktoré boli pandémiou mimoriadne ovplyvnené. 

Keď pandémia ustupuje, technológia sa dá lepšie využiť na uľahčenie trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov. 

Technológia blockchain môže pomôcť hráčom v globálnom odvetví morských živočíchov lepšie prispôsobiť ponuku dopytu, 

pretože účinky pandémie naďalej prechádzajú trhmi a niektoré úlovky sa doslova vracajú späť do mora. 

Ďalším príkladom aplikácie technológie na environmentálne výzvy je výzva agentúry NASA z mája 2020, aby hráči pomohli 

identifikovať a klasifikovať svetové koraly pomocou videohry nazývanej NeMO-Net.



Posilnenie regionálneho rozvoja 

Mnohé krajiny neúmerne trpeli následkami pandémie

Kríza COVID-19 by podľa Organizácie Spojených národov mohla od roku 1990 prvýkrát zmeniť svetový ľudský rozvoj meraný z 
hľadiska vzdelania, zdravia a životnej úrovne  od roku 1990. 

Očakáva sa, že tento pokles bude výraznejší v rozvojových krajinách, ktoré sú podľa OSN menej schopné vyrovnať sa so 
sociálnym a hospodárskym spádom. 

Je zrejmé, že pandémia vyvolala potrebu posilniť regionálny rozvoj a lepšie využívať finančné prostriedky na rozvoj na tlmenie 
nevyhnutných lekárskych a ekonomických dopadov v častiach sveta, ktoré už zaostávajú z hľadiska infraštruktúry. 

V rámci Rozvojového programu OSN sa odhaduje, že 86% detí v základnom vzdelávaní je skutočne mimo škôl v krajinách s 
nízkym rozvojom, pretože im chýbajú nástroje na učenie prostredníctvom internetu. 

Mnoho rozvojových krajín bude tiež potrebovať pomoc, pokiaľ ide o fiškálny dopad pandémie. 

Tieto krajiny dokázali v poslednom desaťročí získať peniaze relatívne lacno, čiastočne aj vďaka nízkym úrokovým sadzbám,  
teraz však dlhujú bilióny dolárov v čase, keď sa veľká časť hospodárskej činnosti vrátane cestovného ruchu zastavila.



Posilnenie regionálneho rozvoja 

Krajiny klasifikované OSN ako „malé ostrovné rozvojové štáty“ sa považujú za zvlášť citlivé na účinky COVID-19 a môžu mať 
nadmerné množstvo problémov s zotavením sa z krízy bez dostatočného financovania rozvoja. 

Tieto krajiny mali v minulosti problémy s získavaním dostatočných finančných prostriedkov na vybudovanie svojej odolnosti 
voči prírodným a hospodárskym otrasom a sú obzvlášť vystavené nielen kvôli COVID-19, ale aj kvôli blížiacej sa sezóne 

hurikánov. 

Mnoho miest v rozvojových a rozvinutých krajinách má cenné ponaučenia z minulých kríz, ktoré im môžu pomôcť zvrátiť 
koronavírusy. 

Kapské Mesto vyvinulo nástroje počas vodnej krízy v roku 2018, ktoré sa použili počas konferencie COVID-19 - napríklad 
megafóny používané v oblastiach s obmedzeným prístupom na internet na povzbudenie ľudí, aby šetrili vodu, ktorá sa v 
súčasnosti používa na podporu sociálneho distancovania. 

Niektoré existujúce regionálne opatrenia môžu tiež pomôcť vybudovať zdravé zotavenie COVID-19. Koalícia Under2, sieť 
štátnych a regionálnych vlád, sa usilovala o oživenie hospodárstva, ktoré zdôrazňuje ciele Parížskej dohody o zmene klímy a 

ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.



Oživenie globálnej spolupráce

Pandémia preukázala význam multilaterálnych organizácií, ako je WHO

Obete COVID-19 zahrnuli už tak zložitý vzťah medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami. V predvečer pandémie USA a 

Čína zmiernili napätie, keď dosiahli dohodu o „prvej fáze“ obchodnej dohody, ktorá by odstránila clá a vyriešila otázky 

duševného vlastníctva. 

Keď sa však rozšíril koronavírus, vlády každej krajiny zaujali stále agresívnejší postoj k tomu, ako sa s ňou zaobchádzalo čo 

viedlo k špekuláciám o zrodení novej studenej vojny. 

Jedným z znepokojujúcich aspektov rozpadu v globálnej komunity je krížový oheň zameraný na Svetovú zdravotnícku 

organizáciu (WHO), nevyhnutnú agentúru, ktorá sa snažila zasielať včasné varovania o vznikajúcej hrozbe zo strany 

koronavírusu. 

Mnohí odborníci sa domnievajú, že kríza COVID-19 ukázala, aké dôležité sú multilaterálne organizácie ako WHO a ako sa môže 

pandémia poraziť iba prostredníctvom medzinárodnej spolupráce. 

Na tento účel požiadal generálny tajomník OSN António Guterres v apríli 2020 o globálne prímerie s cieľom podporiť väčší 

boj proti COVID-19.



Oživenie globálnej spolupráce

V budúcnosti bude globálna spolupráca nevyhnutná pre rozvoj odolnosti, ktorý je potrebný na lepšie riešenie kríz. 

Niektorí špekulovali, že prerušenie spôsobené programom COVID-19 trvalo poškodzovalo hospodárske putá podporujúce 

medzinárodnú spoluprácu. 

Podľa oficiálnych čínskych štatistík sa napríklad počet podnikov zahraničného obchodu v krajine počas februára a marca 

2020 znížil o viac ako 24%. 

Aj keď globalizácia v dohľadnej dobe nezmizne, po COVID-19 môže začať vyzerať inak. 

Napríklad rekonfigurácia „globálnych hodnotových reťazcov“ spájajúcich ekonomiky by mohla zahŕňať skrátenie, ktoré 

znižuje závislosť niektorých regiónov od relatívne malého počtu zahraničných dodávateľov. 

Mnohí odborníci sa však nakoniec domnievajú, že najlepším spôsobom, ako môžu krajiny v budúcnosti zabezpečiť prístup k 

základným produktom, je pomôcť vybudovať silnú sieť medzinárodnej spolupráce. 

V spoločnom vyhlásení vydanom v apríli 2020 WTO a MMF poznamenali, že záväzok z roku 2008 zdržať sa nových 

obchodných a investičných obmedzení pomohol zmierniť finančnú krízu a urýchlil oživenie  a uviedol, že teraz je potrebný 

podobný odvážny krok. 



Vývoj trvalo udržateľných obchodných modelov

Kríza COVID-19 zdôraznila mnoho spôsobov, ako podnikať zodpovednejšie po tom, ako ustúpi

Náklady na pokračovanie v podnikaní po pandémii COVID-19 bez presunu investícií zo znečisťovania fosílnych palív na čisté 
obnoviteľné zdroje energie povedú podľa listu zaslaného v mene viac ako 40 miliónov zdravotníckych pracovníkov vedúcim 

predstaviteľom ďalších kríz len k ďalším krízam. /G20 v máji 2020.) 

V liste sa žiadalo, aby vlády pri zostavovaní rozsiahlych stimulačných balíkov po pandémii uprednostňovali čistý vzduch, čistú 
vodu a stabilnú klímu  spôsobom, ktorý zvyšuje odolnosť voči budúcim zdravotným krízam a súčasne vytvára udržateľnejšie 

pracovné miesta. 

Podľa správy uverejnenej Medzinárodnou agentúrou pre energiu z obnoviteľných zdrojov, zatiaľ čo program COVID-19 môže v 
roku 2020 potlačiť emisie oxidu uhličitého, oživenie by znamenalo návrat k emisiám oxidu uhličitého súvisiacim s energiou, 

ktoré sa od roku 2010 v priemere ročne zvyšujú o 1%. 

Podľa správy by teraz zvýšenie investícií do obnoviteľnej energie mohlo do roku 2050 strojnásobiť počet pracovných miest 
v tomto odvetví súvisiace opatrenia na obnovu po kríze COVID-19 by mohli zahŕňať flexibilné energetické siete, nabíjanie 

elektrických vozidiel, skladovanie energie a efektívne riešenia.



Vývoj trvalo udržateľných obchodných modelov

Kríza v mnohých častiach sveta zväčšila potenciálne nedostatky súčasných obchodných modelov a dodávateľských 

reťazcov. 

Najmä pokiaľ ide o jedlo, COVID-19 a jeho sekundárne účinky vystavili mnoho ľudí ďalšej deprivácii.

V apríli 2020 Svetový potravinový program varoval, že pokiaľ sa nepodniknú rýchle kroky na riešenie pandémie, počet ľudí v 
krajinách s nízkymi a strednými príjmami, ktorí sú živobytím vážne ohrozeným, by sa takmer zdvojnásobil na 265 miliónov zo 

135 miliónov. 

Podľa správy krajiny subsaharskej oblasti, ako je Somálsko a Južný Sudán, doviezli v priebehu roka 2018 viac ako 40 miliónov 
ton obilnín, aby vyplnili medzery v miestnej výrobe potravín, čo ich počas globálnej krízy, ako je COVID-19, vystavilo extrémne 
zraniteľným cenovým výkyvom. 

Mnoho ľudí v USA trpí nedostatkom potravinovej bezpečnosti, podľa ministerstva poľnohospodárstva USA v roku 2018 žilo v 
domácnostiach nezabezpečených potravinami 37,2 milióna ľudí v krajine. 

Mestské poľnohospodárstvo by však mohlo byť jedným z prostriedkov riešenia nielen odolnosti potravín v budúcnosti, ale 
aj problémov životného prostredia a zdravia v postpandemickom svete.



Obnovenie zdravia životného prostredia

Obmedzenia mobility nám poskytli pohľad na to, čo je možné

Keďže sa opatrenia na pobyt doma vykonávali po celom svete v snahe obmedziť šírenie koronavírusu, na internete sa 

nachádzali prekvapujúce obrázky nedotknutej oblohy nad Los Angeles, náhle zjavné himalájske vrcholy v Indii a satelitné 

snímky znižujúce sa znečistenie v Číne. 

Počas prchavých situácií tieto scény poskytli pohľad na to, čo by mohlo byť možné so zmenami v dopravných návykoch a 

investíciami do verejnej infraštruktúry, ktorá môže ľudí dostať tam, kam potrebujú, bez toho, aby znečisťovali vzduch a 

urýchlili klimatickú katastrofu. 

Pandémia v skutočnosti nezabezpečovala úľavu od neustáleho nebezpečenstva, ktoré predstavuje prírodné prostredie  a 

namiesto toho hrozí zväčšením mnohých existujúcich problémov. 

Hospodársky pokles v dôsledku pandémie znamená, že veľa ľudí, ktorí stratili pracovné miesta v šedej ekonomike v mestách, 

sa podľa Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo pravdepodobne vrátia do oblastí, kde musia poraziť stromy kvôli 

potravinám a palivám. 

Podľa FAO to bude odhadovaných 10 miliónov hektárov lesa stratených ročne medzi rokmi 2015 a 2020.



Obnovenie zdravia životného prostredia

Jedným konkrétnym spôsobom obnovenia udržateľnejším smerom by mohlo byť lepšie uľahčenie cyklistiky ako možnosti 

dopravy v mestách. 

Európske mestá vrátane Berlína, Paríža a Bruselu vypracovali počas krízy plány na podporu cyklistiky s dočasnou aj stálou 

infraštruktúrou. 

Vo Francúzsku predstavitelia vlády predstavili plán vo výške 22 miliónov dolárov, ktorého cieľom je pomôcť ľuďom ľahko 

opraviť bicykle a získať dočasné parkovacie miesta. Úradníci v Paríži tiež uzavreli jednu z hlavných ulíc mesta, Rue de Rivoli, 

súkromným automobilom  v nádeji, že vytvoria väčší priestor pre cyklistov. 

Dôraz na cyklistiku bude dôležitý v neposlednom rade preto, že mnoho ľudí bude po mesiacoch varovaní, aby si udržali 

odstup od ostatných, pravdepodobne dávať pozor, aby pokračovali v každodenných cestách vo verejnej doprave. 

Podľa výsledkov prieskumu, ktorý uverejnila konzultačná a inžinierska spoločnosť SYSTRA v máji 2020, jedna pätina 

autobusových dochádzajúcich v Spojenom kráľovstve mala pocit, že verejnú dopravu budú využívať menej po uzamknutí, a 

viac ako polovica plánuje znížiť využívanie verejnej dopravy v dôsledku strach z choroby.



Zmena dizajnu sociálnych zmlúv, zručností a 
pracovných miest
Pandémia odhalila nerovnosti, ktoré spôsobujú zbytočné utrpenie

Šírenie COVID-19 zväčšilo ťažkú existenciu mnohých pracovníkov a nerovnosť, ktorá trápi mnohé spoločnosti. Nároky na 

nezamestnanosť v USA medzi polovicou marca a koncom mája 2020 dosiahli 40 miliónov, analytici špekulujú o tom, že miera 

nezamestnanosti v Číne sa dostane na dvojcifernú úroveň, a mnohí pracovníci, ktorí si udržali prácu, boli často držaní na 

frontových pozíciách v odvetví zdravotníctva, výroby a služieb a plnili úlohy spôsobom, ktorý ohrozoval ich zdravie. 

V USA bolo podľa najväčšej únie mäsových zväzov infikovaných viac ako 10 000 pracovníkov (prevažne latino) a COVID-19 

zabíjal Afroameričanov neprimerane rýchlo. 

Keďže sa dopyt po službách, ako je napríklad zdieľanie vozidiel, odparil, mnoho vodičov nemohlo získať prístup k tradičným 

dávkam v nezamestnanosti. 

Aj keď sa zdá, že na mnohých miestach hrozba COVID-19 ustupuje, veľkosť tejto pracovnej sily v gigantickom hospodárstve sa 

pravdepodobne bude naďalej rozširovať. 

Do roku 2019 bolo v Británii iba 5 miliónov pracovníkov v oblasti hospodárstva s gigantickým hospodárstvom  vrátane 

mnohých ľudí, ktorí museli popri tradičnejších pracovných miestach vykonávať prácu navyše.



Zmena dizajnu sociálnych zmlúv, zručností a 
pracovných miest
Keď COVID-19 ustupuje, existujú spôsoby, ako môžu ekonomiky začať vytvárať zdravší vzťah so svojimi pracovnými silami. 

Z hľadiska rodovej rovnosti môžu spoločnosti a tvorcovia politík uplatniť „rodové hľadisko“ na riešenie stratených pracovných 
miest, kvalitu dostupnej práce a neprimeraný vplyv na najzraniteľnejších pracovníkov. 

Odborníci odporúčajú takýto prístup vzhľadom na skutočnosť, že ženy sú na pandémiu zraniteľnejšie ako muži  čiastočne kvôli 
tomu, že ženy tvoria 57% ľudí pracujúcich na čiastočný úväzok na celom svete, čo je skupina, ktorá trpí. najťažšie straty 

zamestnania podľa Medzinárodnej organizácie práce. 

Mnoho žien nebude mať podľa ILO prístup k sociálnym záchranným sieťam kvôli neformálnej povahe ich účasti na pracovnom 
pomere vrátane prístupu k dávkam v nezamestnanosti. 

Bohužiaľ, veľká časť pracovných miest súvisiacich s programom COVID-19 bude trvalá. 

Podľa pracovného dokumentu, ktorý v máji 2020 uverejnil inštitút Becker Friedman na Chicagskej univerzite, povedie 

odhadované 42% prepúšťania v USA k trvalej strate zamestnania.



Formovanie hospodárskej obnovy

Budú sa vyžadovať mimoriadne opatrenia, ktoré pomôžu chorým odvetviam a vrátia ľudí späť do práce

V máji 2020 Európska komisia podnikla nezvyčajný krok, keď navrhla vypožičať stovky miliárd eur na financovanie kolektívneho 
hospodárskeho oživenia bloku v dôsledku iniciatívy COVID-19. 

Agresívny plán - ktorý riskoval kritiku zo strany krajín, ktoré nechcú zodpovednosť za dlhy ostatných členských štátov ilustruje 
mimoriadnu reakciu vyžadovanú od tvorcov politiky na celom svete, ktorí sa snažia riešiť škody spôsobené pandémiou. 

Štúdia publikovaná University of Cambridge naznačila, že COVID-19 by mohol v nasledujúcich piatich rokoch stáť globálnu ekonomiku 
82 biliónov dolárov, čo zodpovedá asi 16% svetového HDP. 

Podľa správy len USA mohli v tomto najhoršom prípade zaznamenať stratu 19,9 biliónov dolárov, zatiaľ čo Spojené kráľovstvo by
mohlo stratiť 3,5 biliónov dolárov a Čína by stratila 19,2 biliónov dolárov. 

Najhorší scenár je však založený nielen na možnosti závažných druhých vĺn infekcie, ale aj na potenciáli zvýšenia protekcionistickej 
politiky. 

Ako poznamenal Medzinárodný menový fond a ďalšie organizácie, na dosiahnutie zdravého globálneho oživenia bude potrebná 
mnohostranná spolupráca.



Formovanie hospodárskej obnovy

Takéto oživenie by nielenže obnovilo predchádzajúce ekonomické zdravie, ale mohlo by tiež potenciálne nasmerovať 

ekonomiky na zdravšie smerovanie do budúcnosti. 

Napríklad pokiaľ ide o „modrú ekonomiku“ súvisiacu s oceánom, fondy na obnovu by mohli byť nasmerované na 

zamestnávanie (potenciálne inak nezamestnaných) ľudí, aby pomohli obnoviť koralové útesy a mangrovy, čo by mohlo mať za 

následok výraznú návratnosť investícií vo forme zvýšenia cestovného ruch. 

Jedným z modelov tohto programu zamestnanosti je americký civilný ochranársky zbor, ktorý vznikol počas Veľkej 

hospodárskej krízy s cieľom zabezpečiť zamestnávanie mladých ľudí tým, že ich poverí správou lesov, projektmi ochrany a 

rozvojom parkov a historických miest (Medzi úspechy deväťročného programu patrí výsadba zhruba 3,5 miliárd stromov a 

vytvorenie viac ako 700 štátnych parkov). 

Niektoré krajiny už využili krízu COVID-19 na posilnenie chorľavého priemyslu výhľadovo. 

V Číne sa vláda rozhodla uprostred krízy rozšíriť do roku 2022 dotácie na nové energetické vozidlá vrátane elektrických 

automobilov, hybridných vozidiel so zástrčkou a vozidiel s vodíkovými palivovými článkami.


