Лєнка Веселовска
Порушення ланцюгів поставок в контексті початку світової пандемії COVID-19
Світ знаходиться у безпрецедентних умовах, оскільки світова пандемія COVID-19 спричинила значні зміни у
ланцюгах поставок. Метою статті є оцінка реакції компаній Центральної Європи на початку пандемії. Для
збору даних від великої кількості компаній було проведено опитування. Так як оцінка довгострокового впливу
пандемії та відповідних заходів вимагає часу, проаналізовано різноманітні зміни у ланцюгах поставок
внаслідок кризи на початку пандемії COVID-19 та заходи, впроваджені компаніями. Проаналізовано зміни у
різних секторах економіки через цю ситуацію. Найбільш поширеним кроком для впровадження нових
розробок на ринку є зміни у обсягах виробництва. Однак найбільш успішним кроком є налагодження нових
партнерських відносин в ланцюгах поставок. Цей крок пов’язаний зі збільшенням доходів та кількості
клієнтів. У деяких випадках порушення ланцюгів поставок позитивно впливає на доходи як реакція на
пандемію COVID-19. Результати міжкраїнних досліджень свідчать про те, що польські компанії зробили
щонайменше один крок для подолання цієї кризи. Біля 20% словацьких та біля 30% чеських компаній не
вносили зміни у свою роботу на початку кризи. Однак загалом ланцюги поставок у країнах Центральної
Європи виявилися досить стійкими, оскільки більшості компаній вдалося усунути порушення ланцюгів
поставок, а в деяких випадках навіть подолати їх.
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Ленка Веселовска
Нарушения цепей поставок в контексте начала мировой пандемии COVID-19
Мир находится в беспрецедентных условиях, поскольку мировая пандемия COVID-19 повлекла за собой
значительные изменения в цепях поставок. Целью статьи является оценка реакции компаний Центральной
Европы в начале пандемии. Для сбора данных от большого количества компаний был проведен опрос. Так как
оценка долгосрочного влияния пандемии и соответствующих мероприятий требует времени,
проанализированы разнообразные изменения в цепях поставок вследствие кризиса в начале пандемии COVID19 и мероприятия, внедренные компаниями. Проанализированы изменения в различных секторах экономики
из-за данной ситуации. Наиболее распространенным шагом для внедрения новых разработок на рынке
являются изменения в объемах производства. Однако наиболее успешным шагом является налаживание
новых партнерских отношений в цепях поставок. Данный шаг связан с увеличением доходов и количества
клиентов. В некоторых случаях нарушения цепей поставок положительно влияет на доходы как реакция на
пандемию COVID-19. Результаты межстрановых исследований свидетельствуют о том, что польские
компании сделали не менее одного шага для преодоления данного кризиса. Около 20% словацких и около
30% чешских компаний не вносили изменения в свою работу в начале кризиса. Однако в целом цепи поставок
в странах Центральной Европы оказались достаточно устойчивыми, поскольку большинству компаний
удалось устранить нарушения цепей поставок, а в некоторых случаях даже преодолеть их.
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