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На сучасному етапі світова еконо-
міка знаходиться у стані нової еконо-
міної кризи, яка викликана поширен-
ням пандемії COVID-19 та наслідками 
введених більшістю країн світу каран-
тинних заходів для зниження темпів її 
поширення. На сьогодні немає жодної 
національної економіки, яка б не за-
знала падіння за головними макроеко-
номічними показниками під впливом 
суворих карантинних обмежень, однак 
їх розміри та інтенсивність прояву від-
різняються хронологічно.

За інтенсивністю введених каран-
тинних заходів та рівнем падіння ВВП 
можна умовно виділити чотири хроно-
логічні етапи:

– перший етап: початок поширення 
пандемії в світі, за часом відповідає 
першому кварталу 2020 року;

– другий етап: впровадження суво-
рих карантинних обмежень та заходів 

більшістю країн Європейського Сою-
зу – в часовому розрізі відповідає дру-
гому кварталу 2020 року;

– третій етап: спад захворюваності 
на COVID-19  та послаблення каран-
тинних обмежень  – літо 2020  року та 
переважно весь третій квартал 
2020 року;

– четвертий етап: друга хвиля пан-
демії та впровадження нових каран-
тинних обмежень.

Розглянемо кожний хронологічний 
етап розвитку подій більш докладно.

Перший етап поширення пандемії 
COVID-19  характеризується незна-
чним впливом на стан національних 
економік країн світу, окрім Китаю, які 
пов’язані головним чином з наступ-
ним:

– обмеження розмірів світової тор-
гівлі, головним чином за рахунок тор-
гівлі з Китаєм;
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– перший дефіцит окремих видів ви-
робничих ресурсів та комплектуючих;

– перші обмеження у свободі між-
народного переміщення кадрів.

Перший квартал та хронологічний 
етап економічної кризи ще не характе-
ризується значними темпами падіння 
ВВП в країнах Європейського Союзу 
та США, бо фактично перші карантин-
ні тенденції відносяться лише до бе-
резня 2020  року, а тому ще не мають 
катастрофічного впливу. За результа-
тами першого кварталу такі європей-
ські країни, як Румунія, Болгарія, 
Польща, Литва, Угорщина показують 
зростання рівня ВВП в порівнянні з 
аналогічним періодом 2019 року.

Другий етап поточної економічної 
кризи відповідає за часом другому 
кварталу 2020 року і характеризується 
стрімким «закриттям» більшості наці-
ональних економік, а саме:

– закриття кордонів для міжнарод-
ного переміщення кадрів;

– обмеження в міжнародній торгівлі;
– введення суворих карантинних 

обмежень для підприємств та населен-
ня всередині країн;

– стрімке зростання витрат на ме-
дичне забезпечення та охорону 
здоров’я;

– вимушене запозичення коштів у 
міжнародних кредитних організацій 
для покриття нестачі коштів на по-
криття першочергових витрат, яке ви-
никає як наслідок недоотримання по-
даткових надходжень та зростання ви-
трат на медицину.

Окремо слід зупинитися на тому, 
яким чином пандемія вплинула на по-
казники економічного розвитку Ки-
таю, бо це та країна, яка стала почат-
ком поширення пандемії та кризи. 
Стрімка реакція на події та ефективні 
заходи з контролю захворюваності 
привели до того, що уряд країни зміг 
стримати обвалення національної еко-
номіки і показники падіння ВВП в 
першому кварталі 2020  року станови-
ли 10%, а в другому кварталі втрима-
лися на рівні 11,5%. В цілому прогноз 
падіння економіки Китаю в 2020  році 
становить 6,8%.

Цікавим є також той факт, що пан-
демія COVID-19  та спричинена нею 
економічна криза призвела до того, що 

Таблиця 1 
Показники скорочення ВВП в країнах Європейського Союзу, США та Україні в першо-
му півріччі 2020 року
Країна Зміна ВВП, %

І квартал 2020 року ІІ квартал 2020 року
Україна -1,3 -11
Австрія -2,9 -12,8
Франція -4,7 -19,3
Німеччина -1,9 -11,7
Іспанія -5,2 -18,5
Італія -5,4 -12,8
Велика Британія -2,2 -20,4
США н/д -32,9
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негативні тенденції вперше з 1980 року 
проявилися в економіці Японії, втрати 
ВВП якої за результатами другого 
кварталу 2020 року склали 7,8%.

В табл. 1 наведені основні макроеко-
номічні показники країн Європейсько-
го Союзу та США в першому та друго-
му кварталі 2020  року в порівняння з 
аналогічним періодом 2019 року.

Головними галузями, які зазнали 
найбільш катастрофічних наслідків від 
введення карантинних обмежень в 
країнах Європи стали:

– пасажирські перевезення;
– туризм;
– промислове виробництво;
– сфера послуг та розваг;
– вантажні перевезення.
Цікавим для аналізу є третій етап 

розгортання пандемії та її наслідків, 
який відповідає за часом літньому пе-
ріоду та вересню 2020  року. Основні 
характеристики цього періоду:

– скорочення рівня захворюваності 
в світі;

– введення адаптивних карантинів;
– зняття більшості обмежень на 

міжнародне переміщення кадрів;
– зняття суворих карантинних об-

межень всередині країн для населення 
та підприємств.

Такі дії стали стартом для стрімкого 
відновлення національних економік 
країн європейської зони, які показали 
значне покращення макроекономіч-
них показників вже за результатами 
третього кварталу (табл. 2).

Однак поширення другої хвилі пан-
демії COVID-19  стало причиною для 
початку четвертого етапу економічної 
кризи та введення нових карантинних 
обмежень. Але після катастрофічних 
наслідків, які були отримані в другому 
кварталі 2020  року, більшість урядів 
європейських країн вже не наважилася 
на повторне впровадження всього 
спектру весняних обмежень. Тому є 
причини вважати, що тенденції до від-
новлення стану національних еконо-
мік, яки мали місце в третьому кварта-
лі 2020  року, поширяться і надалі та 
приведуть до оздоровлення національ-
них економік більшості країн світу та 
повернення до передпандемічних по-
казників вже в 2021 році.
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Таблиця 2 
Показники зростання ВВП в країнах-ліде-
рах Європейського Союзу в ІІІ кварталі 
2020 року
Країна Приріст ВВП, 

%

Німеччина 8,2
Італія 16,1
Іспанія 16,7
Франція 18,2
Загалом по Європей-
ському Союзу

12,1
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