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Abstract. The new economy, as defined in the current period of socio-economic development, 
has as its main feature globalization. Thus, during this period, as a result of the appearance and 
spread of the Covid-19 pandemic, in addition to the great human tragedies caused by this virus, 
a series of economic and financial problems arose, which is a real challenge for both 
international bodies and for national institutions. The objective of the research is to identify the 
main socio-economic changes that have occurred at the international level, but also nationally, 
on the occasion of this pandemic and highlighting the impact of measures taken by competent 
bodies. The research method is non-participatory observation, and the data source is the 
information published by authorized national and international bodies, but also the literature. 
The research results aim to highlight the impact of the measures taken so far, worldwide and 
nationally, on economic and social life. Future research directions include the analysis of the 
evolution and impact of this pandemic on national and international economic life, as well as the 
highlighting of measures taken, both locally and internationally, by authorities or other 
competent bodies, in order to remove the negative consequences generated by this new crisis, 
to end the pandemic, but also to prevent its recurrence. 
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Rezumat. Noua economie, așa cum este definită actuala perioadă de dezvoltare socio-
economică, are ca principală caracteristică globalizarea. Ca urmare a acestui lucru, efectele 
acesteia, pozitive sau negative, se transmit foarte repede și se resimt la o scală foarte mare, 
generală. Astfel, în această perioadă, ca urmare a apariției și răspândirii pandemiei Covid-19, pe 
lângă marile drame umane pe care le-a generat acest virus, au apărut o serie de probleme 
economico-financiare, care constituie o adevărată provocare, atât pentru organismele 
internaționale, cât și pentru instituțiile naționale. Obiectivul cercetării constă în identificarea 
principalelor modificări socio-economice apărute la nivel internațional, dar și național, cu ocazia 
acestei pandemii și evidențierea impactului măsurilor luate de organismele abilitate. Metoda de 
cercetare este observația neparticipativă, iar sursa de date o constituie informațiile publicate de 
organismele naționale și internaționale autorizate, dar și literatura de specialitate. Rezultatele 
cercetării urmăresc evidenţierea impactului măsurilor luate până în acest moment, la nivel 
mondial și național, asupra vieții economico-sociale. Ca direcţii viitoare de cercetare se pot 
menționa analiza evoluției și impactului acestei pandemii asupra vieții economice naționale și 
internaționale, precum și evidențierea măsurilor luate, atât la nivel local, cât și internațional, de 
către autorități sau alte organisme abilitate, cu scopul de a se înlătura consecințele negative 
generate de această nouă criză, de a pune capăt pandemiei, dar și de a preveni reapariția 
acesteia. 
Cuvinte cheie: criză economică, pandemie, Covid-19, globalizare, intervenții politice. 
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Introducere 
 Viața economică și socială de pe întreg globul este afectată în prezent  de o  pandemie 
îngrozitoare provocată de virusul Covid-19. Acest virus s-a răspândit cu o viteză enormă și numai 
în decursul a câtorva luni a ajuns să fie prezent în toate  colțurile lumii, ceea ce a   alarmat  
organismele internaționale, dar și naționale, care au adoptat o serie de măsuri menite să 
preîntâmpine efectele devastatoare ale Covid-19 asupra sănătății umane, dar și unele care au 
avut drept scop evitarea unui blocaj economico-financiar, care să conducă în final la o nouă criză 
internațională. Se pare că lupta cu această pandemie nu este deloc ușoară și nici de scurtă 
durată, ci, dimpotrivă, este una de durată și cu multe necunoscute. Dacă în domeniul medicinii 
efortul este orientat spre investiții în echipamente necesare pentru tratarea cât mai eficientă a 
pacienților infestați și în activități de cercetare, care au drept scop identificarea unui vaccin 
salvator, în domeniul economic se caută soluții care să prevină un blocaj de nivel mondial. 

În acest context, rolul statului în economie a crescut, iar măsurile adoptate ar trebui să 
asigure buna desfășurare a activității socio-economice. În România, principalele măsuri luate de 
autorități, în această perioadă de pandemie, au constat în restricționarea circulației persoanelor 
și închiderea unor sectoare de activitate. 

Revizuirea literaturii de specialitate 
Rolul statului în economie a reprezentat de-a lungul timpului un subiect de controversă 

între economişti, motiv pentru care întâlnim în literatura de specialitate foarte multe studii care 
abordează acest subiect, atât la nivel internațional (cele mai actuale: *1, 2, 4, 6+), cât și național 
(cele mai actuale, fiind [3, 9, 10]). 

Dacă unii autori sunt adepții statului neutru, alţii, dimpotrivă, susțin statul intervenţionist, 
cu implicări puternice în viaţa economică şi socială. Astfel, în secolul XVIII şi în prima jumătate a 
secolului XIX, școala economică de gândire „clasică”, reprezentată de A. Smith, J. B. Say, D. 
Ricardo, J. St. Mill etc., susţine liberalismul economic şi neimplicarea statului în economie, 
concepţie reluată şi dezvoltată în anii 1970 de către economiştii „neoliberali”, precum M. 
Friedman, Th. Sargent, A. Laffer, care au susţinut şi dovedit că intervenţiile statului destabilizează 
economia și au pledat pentru „statul minimal”. Gândirea economică „neoclasică” de la sfârşitul 
secolului XIX şi începutul secolului XX, reprezentată de S. Jevons, A. Marshall, A. Pigou, C. 
Menger, E. Böhm-Bawerk, F. Wiese, L. Walras şi V. Pareto, a acceptat, în general, creşterea 
rolului economic al statului [5]. 

Mai nou, unii autori și-au îndreptat atenția asupra impactului pe care îl are noua 
pandemie Covid-19 în rolul implicării statului în economie *8+. 

Metodologia cercetării 
Obiectivul cercetării constă în identificarea principalelor modificări socio-economice 

apărute la nivel internațional, dar și național, cu ocazia apariției și răspândirii Covid-19 și 
evidențierea rolului organismelor internaționale abilitate, dar și a statului în lupta cu această 
pandemie.  

Metoda de cercetare este observația neparticipativă. Sursa de date o constituie 
informațiile publicate de organismele naționale și internaționale autorizate, dar și literatura de 
specialitate.  

Rezultatele cercetării urmăresc evidenţierea impactului asupra vieții economico-sociale a 
măsurilor luate de către organismele abilitate până în acest moment, atât la nivel mondial, cât și 
național, în lupta cu actuala pandemie Covid-19.  

Ca direcţii viitoare de cercetare se pot menționa urmărirea și analiza evoluției și 
impactului noului virus asupra economiei, cu evidențierea măsurilor luate în vederea înlăturării 
efectelor negative generate, stopării acestei pandemii, dar și prevenirii reapariției acesteia. 
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Rolul statului în economie în contextul stării de pandemie 
Dezvoltarea ştiinţei economice coroborată cu transformările apărute în funcţionarea 

economiei de piaţă, dar şi cu celelalte evenimente marcante ale secolului XX au condus la 
redefinirea rolului statului. În primul rând, în a doua jumătate a secolului XIX, însuşi rolul 
„statului-jandarm” a crescut și au fost adoptate primele legi anti-trust (SUA, 1890 şi 1914), iar, pe 
de altă parte, la sfârşitul secolului XIX, unii lideri politici din ţările occidentale au luat o serie de 
măsuri care au introdus conceptul responsabilităţii statului pentru bunăstarea populaţiei, 
conform căruia guvernul acţionează asupra mecanismelor pieţei cu scopul de a-i proteja pe 
cetăţeni de evenimente neprevăzute şi, totodată, pentru a le asigura un nivel minim de trai *5+. 

În prezent, cerințele pentru intervenția statului sunt variate și vin din partea diferitelor 
categorii economico-sociale. 

Astfel, dacă cetăţenii-consumatori solicită statului să îi protejeze împotriva unor 
evenimente, considerate fatalităţi în trecut, cum ar fi catastrofe naturale, schimbări climatice, 
epidemii etc., dar şi împotriva noilor riscuri cauzate de dezvoltarea industrială, precum poluarea, 
contaminarea alimentelor, efectul de seră etc., producătorii privaţi pretind ca statul să le asigure 
viitorul prin reducerea incertitudinilor, respectiv, să fie un „stat strateg”, care trebuie să 
coordoneze şi să sprijine iniţiativele private pe diverse căi, precum ar fi: crearea unor reţele de 
întreprinzători, subvenţionarea unor progame de cercetare-dezvoltare ş.a.m.d. *5+. 

În contextul noii epidemii Covid-19, mulți specialiști urmăresc cu atenție rolul statului în 
economie, care se pare că s-a amplificat.  

Astfel, autoritățile statului sunt responsabile de luarea unor decizii importante prin care 
se urmărește stoparea răspândirii virusului, dar și înlăturarea efectelor negative generate de 
acesta, atât la nivel de întreprindere, cât și la nivelul economiei naționale. 

Din păcate, evoluția infectării cu noul virus la nivel mondial este una spectaculoasă (de la 
59 de cazuri pe data de 08 ianuarie 2020 la 55.154.651 de cazuri pe date de 17 noiembrie 2020), 
aspect care se observă și în figura 1 *13+. 

Figura 1. Numărul de cazuri cumulative de Covid-19 la nivel mondial în perioada 8 
ianuarie - 17 noiembrie 2020. 
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Extinderea acestui virus cu o viteză uimitoare în întreaga lume a determinat luarea unor 
măsuri urgente pentru a putea gestiona criza medicală, iar acestea au condus la tulburări pe 
piețele financiare, cu consecințe grave asupra multor sectoare de activitate din economiile 
multor țări.Dacă unii autori [12] au sesizat principalele probleme generate de acest virus 
(întârzieri sau întreruperi tot mai mari în aprovizionare, fluctuaţii importante ale tarifelor 
resurselor, scăderea semnificativă a consumului la nivel mondial, diminuarea sau sistarea 
activității din turism și transporturi), care reprezintă elemente de natură să genereze 
perspectivele unei potenţiale crize, nici previziunile la nivel mondial nu sunt deloc optimiste. 

La nivel european, pentru a atenua efectele negative ale acestei pandemii asupra 
nivelului de trai al populației și asupra economiei, Comisia Europeană a adoptat un set amplu de 
măsuri economice, a flexibilizat la maximum normele bugetare europene, și-a revizuit normele 
privind ajutoarele de stat și a instituit Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus, în 
valoare de 37 de miliarde euro *7+. Și la nivel național s-au adoptat decizii pentru a evita oprirea 
brutală a economiei. Principala măsură adoptată a fost cea de a limita libertatea piețelor. 

Conform unor autori *8+, tentația guvernelor de a îngrădi libertatea piețelor ca urmare a 
unei recesiuni severe are două mari determinații, și anume: 

 una este aceea că guvernele trebuie să arate că „fac ceva”, pentru a-și dovedi

„utilitatea”;

 celălalt motiv este dat de tipul de raționalism practicat predominant în știința

economică pe care guvernele își fundamentează politicile economice, respectiv: cel al

ordinii spontane și cel „constructivist”.

Și România se numără printre țările care sunt afectate de acest nou virus. Dacă pe 15 
februarie nu era niciun caz de infectare cu Covid-19, pe 17 noiembrie, numărul cazurilor a ajuns 
la 373.474, conform figurii 2 [14]. 

Principalele măsuri adoptate de autorități pentru stoparea răspândirii pandemiei au fost, 
așa cum am mai precizat, de restricție a circulației persoanelor și de închidere a unor sectoare de 
activitate prin declararea stării de urgență sau a stării de alertă prin emiterea mai multor 
ordonanțe de urgență. Acest lucru a avut consecințe grave atât pentru anumite categorii de 
persoane, cât și pentru multe întreprinderi. Astfel, mulți salariați și-au pierdut locul de muncă 
sau au intrat în șomaj tehnic (pe data de 11 mai 2020 erau 337.593 contracte individuale de 
muncă încetate și 908.346 contracte individuale de muncă suspendate, iar pe data de 15 mai 
2020 erau 634.709 contracte individuale de muncă încetate și 362.520 contracte individuale de 
muncă suspendate) *11+.  

Din categoria întreprinderilor, cele mai afectate sunt cele mici şi mijlocii. Acestea au fost 
nevoite să-și reducă activitatea cu peste 50% sau chiar să și-o închidă. Dintre cele mai afectate 
sectoare de activitate sunt turismul, hotelurile, restaurantele, cateringul (HORECA), transportul 
de persoane, iar într-o oarecare măsură producţia industrială, și o parte din servicii. 

Cu toate acestea sunt și întreprinderi sau sectoare de activitate care nu au fost afectate. 
Astfel, companiile care folosesc tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor (TIC), serviciile de retail 
şi curierat, comerţul cu bunuri alimentare nu au suferit în această perioadă; ba mai mult, o parte 
dintre acestea au înregistrat o creștere a activității în această perioadă. 

Un alt efect negativ al acestei pandemii îl constituie afectarea bugetului de stat, atât din 
punct de vedere al diminuării veniturilor (prin reducerea sau chiar închiderea activităţii 
economice a întreprinderilor se va ajunge la o scădere a veniturilor populaţiei şi creşterea 
şomajului, care vor afecta negativ sumele colectate sub formă de impozite și taxe), cât şi din 
punct de vedere al sporirii unor categorii de cheltuieli (creşterea considerabilă a cheltuielilor cu 
asistenţa socială și cu serviciile de sănătate publică). 
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Figura 2. Numărul de cazuri cumulative de Covid-19 în România în perioada 15 
februarie - 17 noiembrie 2020. 

Această situație are ca efect reducerea investiţiilor de stat şi a altor cheltuieli menite să 
susțină economia națională, motiv pentru care se impune o rectificare a bugetelor publice astfel 
încât să se poată evita un blocaj financiar la nivelul autorităţilor, în perioada următoare. 

Dar nu toate deciziile luate de autoritățile publice au avut efecte negative. Unele măsuri, 
precum alocarea sumei de 6,9 miliarde de lei pentru cheltuieli sociale și 3 miliarde de lei pentru 
fondul de rezervă de urgență, sprijinirea întreprinderilor printr-un pachet de măsuri (de 
exemplu, șomajul tehnic și Fondul de intervenție de 15 miliarde lei pentru a oferi garanții IMM-
urilor pentru contractarea de împrumuturi pentru finanțarea investițiilor, accelerarea 
rambursărilor TVA, suspendarea sau neînceperea executării silite a sumelor datorate bugetului 
de stat, precum și adoptarea altor facilități fiscale) sunt considerate o „oază de speranță” pentru 
cei afectați de această pandemie. 

Concluzii 
Rolul statului în economie diferă de la o țară la alta și a cunoscut modificări în timp, iar 

cerințele pentru intervenția acestuia sunt destul de variate și vin din partea unor categorii 
economico-sociale neomogene. 

Așa cum am observat și în acest studiu, intervenția statului în economie în stare de 
pandemie este mai pregnantă, iar măsurile luate au uneori și o serie de consecințe mai puțin 
plăcute. Pentru a se putea ține sub control pandemia generată de noul virus Covid-19 și pentru a 
se evita un blocaj economic, care să conducă la o nouă criză s-au luat deja o serie de măsuri, atât 
la nivel național, cât și internațional, dar este nevoie în continuare de o colaborare eficientă a 
organismelor internaționale, companiilor, specialiștilor și autorităților. 
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