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складу. У березні 2020 роки я оголосив про початок здійснення Стратегії щодо 
забезпечення географічного розмаїття, спрямованої на поліпшення представленості 
в Секретаріаті непредставлених держав-членів» [2]. 

Не виключено, що для прийняття рішучих заходів з реформування знадобиться 
великий з'їзд, як в Сан-Франциско в 1945 році. Переосмислення правил повинно 
бути ще більш всеосяжним. Така перспектива виглядає надуманою, коли світ 
поглинений боротьбою з вірусом і коли США і дві інші великі держави ведуть 
нову холодну війну. Проте, в розпал Другої світової війни важко було уявити, 
що виникнуть інститути, які будуть підтримувати мир протягом трьох чвертей 
століття.  

Майбутня роль ООН на міжнародній арені неочевидна. Однак, необхідність 
існування подібної міжнародної організації безсумнівна. Сучасна ситуація вимагає 
розгалужених каналів дипломатичної та суспільної комунікації, узгодження 
інтересів і вироблення хоча б самого спільного бачення найбільш важливих 
проблем.  

Таким чином, можна прийти до висновку про те, наслідки пандемії COVID-19 
повинні дати імпульс процесу реформування Організації Об'єднаних Націй. Безумовно, 
ретельний аналіз і прогнозування, з яким ООН підходить до прийняття рішень щодо 
реформування необхідний, так само як необхідний прояв волі до прийняття цих 
рішень. Тільки тоді ООН зможе розвиватися як прообраз глобального громадянського 
суспільства, яке буде ефективно справлятися з викликами сучасності. 
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19  
НА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
2020 рік змінив світ практично до невпізнання, міжнародна економіка була введена 

в стан стагнації. Жодна країна не залишилася незачепленою наслідками кризи 
COVID-19 для більшості галузей економіки. Ця криза справді не схожа ні на яку 
іншу [1]. За оцінками експертів МВФ, обсяг світового ВВП скоротився на 4,4%, 
однак прогнозується його зростання на 5,2% в 2021 р. [2]. 
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Зважаючи на невизначеність того, як буде розвиватися пандемія, за відсутності 
вакцин та методів лікування, відновлення, ймовірно, буде також невизначеним. Ерік 
Берглоф з Лондонської школи економіки вважає, що "Поки ми не переможемо вірус 
скрізь, світова економіка не прийде в норму" [3]. 

Саме тому провідні фахові інститути розвинених країни та профільні міжнародні 
організації почали займатись розробкою вакцин. 

Ми розглянемо дійсний вплив і прогнози від поширення і виробництва вакцини, 
покладаючись на дані від таких міжнародних організацій, як МВФ та ВОЗ. 

По-перше, злетіли акції міжнародних фармацевтичних компаній, що займаються 
розробкою вакцин проти COVID-19. Значно зросли акції «Moderna», «Novavax» 
і «Astra Zeneca». При цьому компанії зможуть значно збільшити виручку в 2021 р. [3].  

По-друге, оголошення про створення дієвих вакцин від COVID-19 раніше, ніж 
очікувалося, вже призвели до поліпшення ринкових настроїв і створили умови для 
відновлення світової економіки в цілому (рис. 1). В кінці 2020 р. було відзначено 
підвищення активності в сфері авіаперевезень, готельного господарства і споживчих 
послуг, оскільки інвестори повернулися до цих раніше сильно постраждалих 
секторів в розрахунку на вигідне вкладення коштів [1]. 
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США ЄС Країни з ринком, що формується
 

Рис. 1. Динаміка показників фондового ринку 
 
По-третє, доступ до вакцин є нерівномірним для країн з різним рівнем розвитку, 

і для їх справедливого розподілу може знадобитися час. Закупівля доз вакцин для 
країн з ринком, що формується шляхом прямих переговорів або через багатосторонню 
основу COVAX істотно відстає від закупівлі розвинених країн. З огляду на те, що 
в 2017-2019 рр. на країни з ринком, що формується доводилося приблизно 65 % 
світового зростання, затримки в подоланні пандемії в цих країнах можуть викликати 
негативні наслідки для світової економіки [4]. Порушення в ланцюгах поставок 
можуть позначатися на рентабельності підприємств навіть в тих регіонах, де пандемія 
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перебуває під контролем. А оскільки зростання є життєво важливим елементом для 
фінансової стабільності, нерівномірне і часткове відновлення економіки створює 
загрозу для нормального функціонування фінансової системи.  

По-четверте, у довгостроковому періоді вакцинація здатна повернути людей до 
нормального життя. Світова економіка зможе повернутися до нормальних показників 
приблизно до кінця 2021 р., хоча деякий збиток збережеться і в 2022 р. Крім того, 
зміни в економіці піднімуть деякі сектори на новий рівень, в той час як інші сектори 
будуть постійно слабкіше. Можна припустити, що до кінця літа 2021 р. ділова 
активність прискориться.  

З відновленням світової економічної активності прогнозується зростання 
обсягів світової торгівлі приблизно на 8 % у 2021 р. і більш помірними темпами, на 6 %, 
у 2022 р. Відновлення торгівлі послугами, як очікується, буде йти більш повільними 
темпами, ніж відновлення обсягу торгівлі товарами, що відповідає зниженій 
активності в сфері міжнародного туризму і ділових поїздок, яка буде зберігатися до 
тих пір, поки не відбудеться повсюдного зменшення захворюваності. [5] 

В цілому, проаналізувавши дані з різних джерел, можна прийти до висновку, 
що прискорена вакцинація населення здатна покращити показники розвитку світової 
економіки. Зростуть обсяги інвестицій в сферу охорони здоров'я, а країни і міжнародні 
корпорації почнуть тісно співпрацювати для найшвидшого отримання вакцини в цій 
екстреній ситуації. Навіть саме оголошення появи вакцини вже зміцнило очікування 
щодо відновлення світової економіки і викликали підвищення цін на ризиковані 
активи, незважаючи на збільшення чисельності захворювань COVID-19 і невизначе-
ність, що зберігається з приводу економічного прогнозу.  

До тих пір поки вакцини не стануть широко доступні, пожвавлення на ринку 
і економічний підйом як і раніше спиратимуться на триваючу підтримку збоку 
заходів грошово-кредитної і податково-бюджетної політики держав. Несправедливість 
у розподілі вакцин викликає посилення чинників фінансової уразливості, особливо 
у випадку країн з пограничною економікою. 
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