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Rezumat. Evoluția economiei țărilor economic dezvoltate în condițiile de criză din anul 2020 a 

diminuat simțitor. În regiunea europeană, economia a dat dovadă de elemente optimiste, dar nu prea 

performante - 1,2%. În anul 2020, economiile țărilor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică (OCDE) au fost marcate de declanșarea coronavirusului. Pe fondul bulversărilor comerciale 

prelungite și al incertitudinilor politice avansate, economia țărilor dezvoltate a suferit o deteriorare 

considerabilă, generalizată în ultimul an. Acest lucru riscă să împiedice eforturile de iradicarea sărăciei, 

crearea de locuri de muncă decente, extinderea accesului la energie curată, accesibilă și realizarea 

multor alte obiective de dezvoltare durabilă. Evoluția economică mondială a PIB-lui, în anul 2019, a 

scăzut la 2,3%, cea mai mică rată de la criza financiară mondială din anii 2008-2009. Cu toate acestea, 

schimbările climatice își fac propriile ajustări (cu excepția pandemiei Covid-19) asupra dezvoltării 

economice a țărilor. Cu toate acestea, în ciuda previziunilor optimiste pentru perspectivele economiei 

globale pentru 2020, conform cercetărilor efectuate, menționăm că deși indicatorii economici globali 

par favorabili, aceștia nu reflectă starea reală a lucrurilor, întrucât omenirea se confruntă cu provocări 

de creștere economică în contextul financiar, social, medical și alte probleme cronice. 
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Introducere. Într-un context marcat de conflicte comerciale prelungite și o serie de incertitudini 

politice, economia globală a prezentat  o deteriorare semnificativă și profundă. Această încetinire este 

însoțită de o nemulțumire tot mai mare față de calitatea socială și de mediul creșterii economice într-un 

context de inegalități generalizate și agravarea crizei climatice. Chiar dacă tensiunile comerciale, la nivel 

mondial, se diminuează pe unele fronturi, riscul unei recidive este ridicat, întrucât întrebările generale care 

stau la baza lor rămân fără răspuns. Se preconizează că în anul 2020 va reveni ușor și va ajunge la 2,5%, 

cu condiția să se evite anumite riscuri.  

Gradul de investigare. În prezentul studiu, autori s-au bazat pe unele cercetări, articole și 

monografii și studii privind problemele reglementării economiei țărilor dezvoltate economic, în special 

ale: Williamson J., Galbraith J.K., Keynes J., Kissinger G., Lindblum C., Samuelson P., Stiglitz J., Soros 

J., Tanzi V., Hansen A., Hicks J. Cercetarea în cauză se bazează pe concluzii privind rolul reglementării 

de stat în dezvoltarea socio-economică, materializate în lucrările lui Grinberg R. S, Lvov D. S, Polterovich 

V. M, Shamkhalov F. I., Shchetinin V. D. 

Scopul studiului constă în studierea stării de lucruri și perspectivele dezvoltării economiei țărilor 

dezvoltate în contextul crizelor de la începutul secolul XXI, inclusiv pandemia COVID-19. 

Metode de cercetare. Metodele de dezvăluire și interpretare a problemelor abordate în lucrare 

sunt caracterizate printr-o abordare deductiv-analitică în iluminarea problemelor de interpretare teoretică 

și fundamentare a politicii de ocupare, printr-o prezentare istorică concretă a faptelor implementării sale 

practice. Combinația acestor metode de interpretare a subiectului pare a fi destul de fructuoasă. Proiecția 

postulatelor teoretice generale asupra sferei realității economice contribuie la o evaluare mai exactă a 

afirmațiilor doctrinare și clarifică imaginea dezvoltării istorice prin metode istorice, statistice, previziune 

și interpretare, comparare și altele. 

Rezultate și analiză. Rolul economic al statului este supus variațiilor continue. Inițial, se credea 

că piața este cel mai bun mecanism de reglementare a economiei, ce asigură o creștere economică stabilă 
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și o creștere a bunăstării populației. Pe de altă parte, statul ar trebui să îndeplinească doar funcții limitate 

necesare prosperității pieței: să asigure apărarea și securitatea cetățenilor, să aplice relațiile contractuale și 

să protejeze drepturile de proprietate [1]. Cu toate acestea, în multe cazuri, statul a jucat rolul de catalizator 

în dezvoltarea economiei naționale, creând o infrastructură de transport, mijloace de comunicare și 

asigurând dezvoltarea sistemului educațional [2].  

Criza cauzată de pandemia coronavirusului este fără precedent și va avea consecințe pe termen lung. 

Economia mondială va pierde 6% din PIB în acest an. Dar dacă există un al doilea val al bolii, reducerea ar 

putea fi de 7,5 la sută sau chiar mai mare, creșterea ajungând de la 2,8 la 5,1 la sută în 2021, conform 

prognozelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică [5]. 

Dinamica globală se axează pe capacitatea țărilor de a inova în fața vremurilor în schimbare, care 

poate fi o direcție de depășire a crizei economice post-covid. Răspunsul unei economii la megatendențe, 

cum ar fi: progresele tehnologice și riscurile schimbărilor climatice, poate dicta succesul său pe termen lung 

[3]. 

Centrul mondial pentru inovare, adică Coreea de Sud nu este ignorată, cu una dintre cele mai 

complexe economii din societate, aceasta conduce în exporturile de tehnologii de comunicații și mașini. De 

asemenea, este în fruntea 5G, fiind prima țară care a lansat-o [4]. 

În contextul globalizării, capacitatea guvernelor de a reglementa economia și capacitatea 

întreprinderilor de autoreglementare au fost mult subminate. Menținerea acestei situații în sfera G28, 

tendința de liberalizare și aprofundare a globalizării, promovată de afaceri, pe fondul încercărilor 

guvernamentale de a reglementa economia globală prin intermediul instrumentelor bazate pe piață, vor 

influența reducerea ciclurilor eсonomiсe mondiale pentru a face  ca viitoarea criză să fie mai  puţin sensibilă 

și transformabilă globală. 

Concluzii. Este de remarcat importanța investițiilor în sistemul de sănătate (inclusiv producția de 

dispozitive medicale), consolidarea măsurilor de testare și monitorizare, pentru a preveni un nou val de 

pandemie, dar și consolidarea cooperării globale în căutarea unui vaccin/tratament. În același timp, 

observăm importanța măsurilor OCDE pentru a sprijini angajații și companiile afectate de pandemia Covid-

19, inclusiv prin proiecte de restructurare și digitalizare și continuarea politicilor menite să evite șocurile de 

lichiditate. În cele din urmă, perspectivele pentru planurile de redresare post-pandemice ale OCDE se 

concentrează pe tranziția către o economie ecologică și politici fiscale bazate pe impozitare progresivă și 

echitate. Cu toate acestea, scenariul negativ (pe care OECD îl numește scenariul domino)  sugerează o 

răspândire mai largă a coronavirusului în regiunea Asia-Pacific și în principalele economii dezvoltate ale 

emisferei nordice, în comparație cu situație din prezent. În acest caz, epidemia va acoperi într-un fel sau 

altul țări care reprezintă mai mult de 70% din PIB-ul mondial (după paritatea puterii de cumpărare).  

Principala lovitură a creșterii economice va veni din cererea redusă din țările afectate. Cifra de afaceri a 

comerțului global va scădea cu 3,75% în 2020, în principal din cauza întreruperilor lanțurilor de 

aprovizionare regulate între China și Statele Unite, Uniunea Europeană, Japonia etc. Datorită scăderii 

cererii în țările OECD, vor apărea efectele deflației (creșterea mai lentă a prețurilor), iar băncile centrale 

vor fi obligate să reducă ratele dobânzii cheie cu o medie de 1 punct procentual în 2020. „Pierderea 

încrederii” pe piețe va duce la stres financiar: implicitele împrumuturi corporative pot crește. 
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