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Дослідження стійкості економіки Брунею в умовах пандемії Covid-19 на основі програми
Організації Об’єднаних Націй зі зменшення ризику стихійних лих
Спалах Covid-19 – друга за руйнівністю подія століття. Пандемія, поряд з глибокими кризами в галузі охорони
здоров’я, викликала найбільші економічні потрясіння, які вимагають уваги урядів для покращення ситуації з
метою уникнення економічного спаду. Мета дослідження полягає в оцінці економічних наслідків Covid-19 в
Брунеї шляхом оцінки схильності, вразливості та стійкості економіки. У рамках цього дослідження була
розгорнута програма Організації Об’єднаних Націй щодо зменшення ризику лих для емпіричного вивчення
економічних наслідків. Дані, пов’язані зі показниками валового внутрішнього продукту, цін на нафту,
міжнародної торгівлі товарами, туризму, безробіття, індексу споживчих цін, грошової маси і національних
рахунків, було зібрано з вересня 2019 року по липень 2020 року і проаналізовано за допомогою моделі
панельної регресії з фіксованими ефектами. Результати показують, що новина про спалах Covid-19 виявила
слабкі місця в енергетичному секторі, зробивши значний негативний вплив. Крім того, аналіз показує, що
енергетичний і туристичний сектори вразливі до потрясінь під час пандемії Covid-19. Під час піку спалаху
пандемії рівень безробіття в Брунеї також зріс. Крім того, енергетичний і туристичний сектори менш стійкі до
потрясінь під час пандемії. Отримані дані свідчать про те, що індекс споживчих цін значно підвищився в
процесі відновлення економіки. Отримані дані свідчать про те, що загальні темпи зростання ВВП, міжнародна
торгівля товарами і фінансовий сектор продовжують демонструвати більш високі показники під час пандемії
Covid-19. Результати дослідження сприяють розробці політики для країн з ринковою економікою, пов’язаної з
процесом економічного відновлення під час пандемії.
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