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Цифри на сьогодні 

 

✘ Confirmed cases 

✘ 4,262,799 

✘ Deaths 

✘ 291,981 

✘ Recovered 

✘ 1,229,319 

✘ Data correct at 13.25 UTC 13 May 





Криза. 

Причини та 

очікувані 

наслідки 











✘ Але світ завжди відновлювався  



Економіка та 

бізнес. Ріст та 

спад цін. 

Статистика 















Західна Європа 

Європейські уряди оперативно 

відреагували на кризу і грають на 

перспективу. 

 

Президент Єврокомісії Урсула фон 

дер Ляйен допускає випуск 

облігацій ЄС або "коронаоблігацій" 

для боротьби з економічним 

впливом спалаху коронавируса. 

 

"Якщо ми успішно переможемо 

вірус, нам потрібні будуть всі ці 

компанії, які ми зараз 

підтримуємо. Якщо компанії 

збанкрутують, пізніше буде 

набагато складніше вийти з 

кризи", - сказала вона. 



Перспективи та 

прогнози. Вихід  



ЕКОНОМІЧНІ ВПЛИВИ: За прогнозами, опублікованими 6 

травня, коронавірус спричинить найглибший спад в 

історії ЄС. Цього року економіка ЄС скоротиться на 7,4%, 

і всі країни відчують спад. 

 

ШЕНГЕН кордонів : ЄС повинен якомога швидше 

повернутися до майбутнього відкритих кордонів після 

COVID-19, сказав Комісар Йоханссон депутатам 

Європарламенту, оскільки Європейська Комісія хоче, щоб 

держави-члени почали поступово скасовувати 

національний прикордонний контроль. 

 

ФАКТОРИ РИЗИКУ: У найбільшому на сьогодні 

дослідженні факторів ризику, пов’язаних із COVID-19, 

дослідники виявили, що люди азіатського та чорного 

етнічного походження піддаються більшому ризику смерті 

від вірусу, але досі не змогли повністю пояснити, чому. 

Висновки та плани 



✘ LONDON  

The United Kingdom 

will gradually begin to 

relax confinement 

measures this week, 

with people 

encouraged to return 

to work and unlimited 

exercise to be 

allowed, Prime 

Minister Boris 

Johnson announced 

Sunday (10 May) 

✘ BERLIN. After protests in 

major cities over the 

weekend, German 

Chancellor Angela Merkel 

had warned that people 

must adhere to the 

protective measures in place 

on Monday (11 May). This 

comes in spite of recent 

easing of the measures 

announced by Chancellor 

Angela Merkel last week (6 

May). The latest plans 

reopen all shops regardless 

of size, but still require a 

1.5-metre distance and 

wearing masks in stores and 

public transportation. 

✘ ROME.  On 

Monday (4 May), 

4.5 million Italians 

returned to work. 

However, there 

remains 

confusion around 

which activities 

are allowed, as 

the government 

guidelines are 

unclear about 

whether walks 

outside are 

permitted. 

Світ 

сьогодні 





Чотири варіанти 

розвитку  





CORONAVIRUS 

COVID19 

#stayathome 

 

Підготувала Маша Горб  

Дякую за увагу 


