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 Myslel som, že sme mŕtvi. “ Emmanuel Bamfo, šéf spoločnosti Globe, ktorá bola založená pred 6 rokmi, začal 

premýšľať o tom, čo urobiť, keď ich v marci zasiahne koronavírus. Jeho firma pôsobila ako krátkodobý Airbnb ich

aplikácia umožňuje ľuďom prenajať si na niekoľko hodín svoje domovy alebo dokonca iba niektoré z nich, ako je 

spálňa alebo kúpeľňa. Počas pandémie sa to stalo neatraktívnym návrhom.

 Namiesto toho pán Bamfo svoju službu rýchlo upravil. Používatelia aplikácie teraz môžu kúpiť čas v prázdnych 

bytoch, ktoré by sa za normálnych okolností prenajímali na dlhšiu dobu. Nájom bytu v San Franciscu stojí 25 až 125 

dolárov za hodinu, čo ponúka únik pre tých, ktorí chcú chvíľu pracovať bez detí, alebo potrebujú zmenu scenérie. 

 Dopyt sa zdá byť vysoký. Aplikácia spoločnosti obsahuje celosvetový čakací zoznam s viac ako 113 000 (spoločnosť 

musí skontrolovať totožnosť potenciálnych nájomcov) a tvrdí, že má 10 000 hostiteľov.
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 Konečný úspech spoločnosti Globe zostáva neistý. Úradníci v San Franciscu napísali spoločnosti a zdôraznili, že jej 

služba porušuje poriadok mesta v prístave. Ale skoré úspechy spoločnosti Globe po prispôsobení sa ukazujú, že 

predpovede zániku „zdieľanej ekonomiky“ vyvolaného pandémiou sa môžu ukázať ako prehnané. Vírus namiesto 

toho, aby ich zničil, núti odvetvie, aby sa znovu prestavalo. To môže dokonca znamenať návrat k jeho socialistickým 

koreňom.

 Veľká recesia v dôsledku finančnej krízy v rokoch 2007 - 2009 urobila veľa na vytvorenie ideologického impulzu na 

používanie technológie na vybudovanie hospodárstva, v ktorom by spotreba bola sociálnejšia, skromnejšia a 

udržateľnejšia. 

 Namiesto vlastníctva vecí by ľudia mali myslieť, že by k nim mali zdieľať prístup prostredníctvom aplikácií a iných 

online služieb. “Nechcem veci, chcem ... zážitky, ktoré ma napĺňajú," uviedla Rachel Botsman, jedna z šampiónov 

tohto trendu.
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 Využívanie služieb typu peer-to-peer na zdieľanie a výmenu vecí, od kníh a CD po elektrické náradie a autá, sa nikdy 

neodštartoval. Väčšina z týchto podnikov nevytvorila dostatok peňazí na to, aby sa dokázala udržať. Dláždili však cestu 

ďalšiemu hospodárstvu zdieľania, ktoré sa snaží zarobiť peniaze vytvorením online trhovísk, ktoré zodpovedajú dopytu a 

ponuke. Naštartovanie tohto druhu by sa mohlo v žargóne „zmenšiť“ na veľké globálne podniky. Táto veľkosť prisľúbila veľké 

zisky a pritiahla spoločnosti rizikového kapitálu.

 Airbnb, Uber a Bird boli deti z plagátov novej zdieľanej ekonomiky. Najväčší poskytovatelia dovolenkových prenájmov, jazdy 

na taxi a e-skútre na svete zvýšili financovanie vo výške viac ako 30 miliárd dolárov a ich ocenenia dosiahli na svojom vrchole 

viac ako 100 miliárd dolárov. Očakávalo sa, že Airbnb a Uber budú najväčšie verejné zoznamy technologických startupov. Ešte 

pred koronavírusom, hviezdy zdieľanej ekonomiky začali strácať svoj lesk.

 Zarobenie peňazí sa ukázalo byť ťažšie, ako sa očakávalo. Uberove jazdy si vyžadovali veľké dotácie. Udržiavanie flotily 

elektronických skútrov sa ukázalo byť drahšie, ako si predstavoval Bird. V spojení s rizikovým kapitálom sa tieto spoločnosti 

presťahovali na iné trhy. Uber sa snažil vyvinúť autonómne automobily a dodávať jedlo. Airbnb uvažovala o produkcii 

televíznych programov, ako aj o prevádzkovaní hotelov.
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Keď Uber v máji minulého roka zverejnil stratu v rokoch 2016 až 2019 

celkom 16,6 miliárd dolárov. 

 Uviedol, že stratí viac hotovosti pred dosiahnutím zisku, čo 

je veľký dôvod, prečo jejho pôvodná verejná ponuka nebola 

tak úspešná ako mnohí predpovedali. 

 Dokonca aj spoločnosť Airbnb, ktorej obchodný model 

znižovania poplatkov za prenájom znamenal, že už nejaký 

čas dosahoval zisky, začala v prvých deviatich mesiacoch 
roku 2019 strácať 322 miliónov dolárov. 

 Pandémia prerušila plány na flotáciu, ktorá bola očakávaná 

, že sa uskutoční v apríli alebo máji.
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 Zameranie na ziskovosť s dôrazom na znižovanie nákladov už bolo vo vzduchu, keď pandémia takmer zastavila 

podniky. Airbnb čelil zrušeniu 1m a vráteniu $ 1bn. Počet jázd Uber klesol v apríli až o 80% v porovnaní s 

predchádzajúcim rokom. Bird, ktorý pociťoval podobnú štipku, reagoval koncom marca prepustením viac ako 400 

zamestnancov, tretiny svojej pracovnej sily. Začiatkom mája Airbnb prepustil 1900 zamestnancov, štvrtinu svojej 

pracovnej sily. Uber tiež prepustil štvrtinu svojich zamestnancov, okolo 6 700 pracovníkov. Lyft, jeho hlavný súper v 

Amerike, robil škrty, ktoré boli len o niečo menej divoké.

 Tieto firmy sa okrem prepúšťania snažia obnoviť dôveru svojich zákazníkov. Hlavným cieľom je zvýšená čistota. 

Airbnb radí hostiteľom, ako čistiť miestnosti, a medzi rezerváciami zaviedla 24-hodinové obdobie voľných miest. (Nie 

je to povinné, ale hostia si budú môcť online pozrieť, ktorí hostitelia ho sledujú.) Vtáčie skútre dostávajú pravidelný 

kúpeľ. Uber kontroluje, či vodiči nosia masku tým, že im urobia selfie (jeho aplikácia dokáže automaticky zistiť, či ho 

majú).



EKONOMIKA ZDIEĽANIA SA BUDE MUSIEŤ ZMENIŤ

 Firmy tiež využili krízu ako príležitosť „vrátiť sa k základom“, podľa slov Briana Cheského, šéfa Airbnbu. Jeho firma sa teraz 

sústreďuje na hostiteľov, ktorí si prenajímajú svoje súkromné domy a nie profesionálne domy s niekoľkými nehnuteľnosťami, 

ktoré boli čoraz väčšou súčasťou podnikania firmy. Uber prepadol niekoľkým firmám, vrátane plánovanej kreditnej karty pre 

vodičov a jej služby elektronického bicykla. Chce sa sústrediť na to, že je firmou, ktorá „pohybuje ľudí a veci v mestách“, 

uviedla nedávno jej generálna riaditeľka Dara Khosrowshahi.

 Veľkou otázkou je, či bude čistejšie a štíhlejšie pre tieto firmy stačiť, aby sa odrazili, keď sa zrušia blokácie, alebo či „izolačné 

hospodárstvo“ zmení návyky do tej miery, že zdieľanie sa posunie na okraj. Je vlastníctvo určené na návrat?

 Všetky tri firmy očakávajú oživenie dopytu, ale na rôznych miestach a z rôznych dôvodov. Pán Chesky predpovedá, že 

namiesto krátkych výletov do väčších miest sveta zostanú ľudia dlhšie bližšie k domovu. Priemerná dĺžka pobytu v Airbnb sa 

takmer zdvojnásobila na týždeň. Podiel domácich rezervácií sa viac ako zdvojnásobil na viac ako 80% a zostane menej ako 200 

kilometrov (320 km) od domova, ktoré predtým tvorili 33% rezervácií, teraz generujú 56%. Pán Chesky tiež očakáva, že z neho 

bude mať úžitok, ak bude práca z domu naďalej rozšírená, čo umožní ľuďom presťahovať sa na chvíľu.                           

 “Mnoho ľudí hovorí"            V tom prípade možno nemusím práve teraz žiť v meste. "



EKONOMIKA ZDIEĽANIA SA BUDE MUSIEŤ ZMENIŤ

 Uber a Bird očakávajú prechod od verejnej dopravy k autám a skútrom. Ľudia sa môžu cítiť nervózni autobusmi a vlakmi ak 

sú k dispozícii, vzhľadom na budúce rozpočtové obmedzenia v mnohých mestách. O tom už existuje nejaký dôkaz. Jazdenie 

na skútroch Bird v súčasnosti o 50% dlhšie ako pred pandémiou.

 Spoločnosť Uber má tiež v úmysle pohltiť konkurentov. Napriek tomu, že sa dostal z e-bicyklov, investoval do Lime, 

najväčšieho rivala e-skútrov Bird. Chce tiež kúpiť spoločnosť Grubhub, aby podporila existujúcu spoločnosť zaoberajúcu sa 

dodávkou potravín, o ktorej dúfa, že sa jej darí. „V ťažkých časoch má konsolidácia zmysel,“ hovorí pán Khosrowshahi, ktorý 

vynikal v tejto úlohe počas svojho predchádzajúceho zamestnania ako šéf spoločnosti Expedia, online cestovnej stránky, ktorá 

zdvihla súperov.

 Menšie firmy s zdieľaným hospodárstvom sú tiež prekvapivo optimistické. Na miestach, ktoré už zrušili niektoré obmedzenia 

blokovania, napríklad v Nemecku, sa aktivita opäť rýchlo zvýšila, uvádza správy Nicolas Brusson, ktorý prevádzkuje program 

BlaBlaCar, ktorý ponúka zdieľanie na diaľku medzi dvoma spolužiakmi v 22 krajinách. Podľa recesie koronavírus ďalej zvýši 

dopyt po lacných jazdách. Pandémia tiež prinútila jeho spoločnosť „pozerať sa na svoje aktíva novými spôsobmi“, hovorí. V 

budúcnosti chce komunite vodičov a jazdcov ponúkať viac služieb. Už vyvinula novú aplikáciu s názvom BlaBlaHelp, ktorá 

ľuďom umožňuje požiadať ostatných, aby pre nich nakupovali potraviny.
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 Ak existuje jeden príklad toho, ako môže pandémia posunúť hospodárstvo zdieľania späť na svoj začiatok, je to Olio. 

Londýnska služba, ktorá je motivovaná misiou na zníženie potravinového odpadu, umožňuje jej používateľom zdieľať 

potraviny a ďalšie veci, ktoré už nepotrebujú so susedmi. "Najprv sme mali chvíľku paniky:                                         

môže aplikácia na zdieľanie susedov naďalej existovať?" vysvetľuje Tessa Clarková, ktorá firmu riadi. Po zmene služby 

na bezdotykový odber však zdieľanie narástlo približne o 50% v prípade potravín a 200% v prípade iných vecí.

 Firmy vychádzajú z činnosti, ktorá existovali pred internetom, ako je napríklad zdieľanie potravín so susedmi, sa po 

kríze bude dariť lepšie ako online trhy, ktoré sú novými výtvormi. Kapitálová spoločnosť, ktorá investovala do 

spoločností BlaBlaCar a Olio. Hovorí, že po pandémii budú spotrebitelia ešte horliví, aby ušetrili peniaze alebo si 

nejaké veci prenajali tým, že si veci prenajmú. 

 Očakávajte, že viac z vás bude moja bude tvoja, aj keď sa musí medzi nimi dôkladne vyčistiť. 


