
2. Какво е covid-19 ? 

Коронавирусната болест 2019  е инфекциозна болест, която се 

причинява от тежкия остър респираторен синдром коронавирус. На 

11 март 2020 г. Световната здравна организация обявява пандемия 

от коронавирус (2019-2021). Вирусът се разпространява предимно 

между хората по време на близък контакт, често чрез малки 

капчици произведени от кашляне,кихане или говорене.Хората 

също могат да се заразят при пипане на заразени повърхности и 

след това своите лица. Вирусът може да оцелее върху повърхности 

до 72 часа. Той е най-заразен по време на първите три дни след 

появата на симптоми, макар че разпространението може да бъде 

възможно преди да се появят симптоми и след късните фази на 

болестта. 

3.Икономиката е гъвкава система от отношения, която се адаптира 

към неблагоприятни външни шокове – лошо време и бедствия, 

пандемии, терористични актове. 

Какви проблеми на икономиката предизвиква коронавирусът? 

Извън глобален катастрофичен сценарий, след период на 

ограничителни мерки световната икономика ще започне да се 

връща към нормалността. важно е колко бързо стопанските субекти 

ще възстановят продуктивността си и капацитета си. 

4. Икономиката беше засегната от невиждано силен пандемичен 

шок 

Международната търговия рязко се сви, функционирането на 

световните вериги за създаване на стойност беше сериозно 

нарушено, а несигурността на световните финансови пазари 

внезапно се повиши.Разпространението на COVID-19 се отрази 



много силно върху икономическата активност първоначално в 

Китай, а по-късно и в целия свят.  

5.Икономически спад  

Коронавирусът предизвика най-големия спад на световната 

икономика след Голямата депресия, но свързаните с ваксините 

добри новини доведоха до постепенно възстановяване на 

доверието 

Голямата депресия е тежък икономически срив, който започва в 

Съединените щати през 1929 г., а след това се разпространява по 

целия свят и продължава през по-голямата част от 30-те години на 

миналия век. 

 Рязкото съкращаване на световната икономика се дължи главно на 

значителния спад на дейността в сектора на услугите, който беше 

силно засегнат от мерките за ограничаване на пандемията, и на 

свиването на търговията и инвестициите. Растежът на 

производството в преработващата промишленост се възстанови по-

бързо от този в сектора на услугите, подпомогнат от 

правителствените програми за стимулиране, от по-голямото 

търсене на електроника, компютри и медицински стоки и от по-

бързото прекратяване на мерките за ограничаване на пандемията в 

сравнение със сектора на услугите, чиято дейност предполага 

повече преки контакти между хората. 

6. Общата инфлация се забави 

Инфлация-общо увеличение на цените 

Глобалната инфлация през 2020 г. се забави отразявайки слабото 

глобално търсене вследствие на 

пандемията и резкия спад в цените на много 



борсови стоки. 

Прогноза за инфлацията от 08.06.2020г. 

     Европа-3,7% за 2021г. , 3,9% за           2022г. 

Отговор на COVID-19 на Световната банка 

 

От началото на пандемията COVID-19 Групата на Световната банка е 

ангажирала над 125 милиарда долара за борба със здравните, 

икономическите и социалните въздействия на пандемията, най-

бързият и най-големият отговор на кризата в историята. 

Финансирането помага на повече от 100 държави да укрепят 

готовността за пандемия, да защитят бедните и работните места и 

да започнат климатично възстановяване. Банката също така 

предоставя 12 милиарда щатски долара за помощ на страните с 

ниски и средни доходи при закупуване и разпространение на 

ваксини, тестове и лечения COVID-19. 

7. Безработица 

Кризата с коронавируса е предизвикателство за европейската 

икономика и за поминъка на гражданите. По време на тази здравна 

криза е много важно да защитим не само особено важните сектори 

на нашата икономика, но и нашите активи, технологии и 

инфраструктура, и което е още по-важно — трябва да защитим 

работните места и работниците. 
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9. Цените на петрола 

Цените на петрола рязко намаляха през първата половина на 

годината вследствие на значителния спад на световното търсене и 



по-специално поради съкратеното му потребление след 

въведените ограничения за пътуване и работата от вкъщи. 

10. Глобалният недостиг на чипове е проблем на веригата за 

доставки, причинен от липсата на достатъчно количество 

силициеви микрочипове, които захранват днешната електроника. 

Тези чипове са в почти всичко с компютърен компонент, от 

домакински уреди до автомобили до потребителска електроника. 

Тесните места във веригата за доставки, причинени от 

недостига на чипове, засягат вашата индустрията бизнесът, а 

цените на електрониката и оборудването се движат нагоре. 

 

Все още е възможно снабдяването с нови компютри и друго 

електронно оборудване. Просто се нуждае от повече време за 

изпълнение, отколкото иначе.  

И така, как се стигна до тук? Е, сложно е, но с една дума, COVID. 

По-голямата част от глобалния производствен капацитет за 

полупроводници се намира в Азия, която беше първият регион, 

спрян в началото на пандемията COVID-19 

 
 


