CURENTE ŞI TENDINŢE IN G INDIREA ECONOMici ROMÂNEA SCA.
DIN PERIOADA INTERBEUcl
ION A GR IGOROA I F. I
Problema dezvoltArii economiei naţionale, a poslbllltAţllor sale ş i a căilor c e trebuiau
ur mate, a constituit, In a doua jumătate a secolului al X IX-lea şl ln primele decenii ale seco
lului nostru, obiectul unor ample dezbateri şi confruntAri In care s-au angajat Istorici, econo
m iştl, jurişti etc. şi reprezentanţi ai tuturor forţelor politice. ln funcţie de situaţia economicA
d Intr-o etapă sau alta, In funcţie de Interesele urmArile de grupul sau clasa socialA respectivA,
au fost elaborate dUerlte soluţii privind calea de dezvoltare a economici româneşti. Au fost
exprimate numeroase opinii şi au fost formulate păreri deosebite apartinind unul curent sau
altuia, unul partid ori altuia sau cblar diferitelor grupAri ale aceluiaşi partid. Cind aflrmAm
acesta, avem In vedere şi conţinutul larg al problemei, numeroasele elemente ce o compun (esen
ţa şi stadiul relaţiilor d e produe fie • . raportul Industrie - agricultură. poziţia faţa de c apitalul
străin etc.), avem In vedere, pe de o parte, poziţia teoretică şi, pe de altA parte, rezultatele prac
tice obţinute.
ln anul 1918, In condiţii Internaţionale favorabile, s-a desăvlrşlt unitatea statului naţlo
J�al român, rezultat al unul Indelungat şi necesar proces Istoric şi victorie strAlucitA a mlşcAr il
de eliberare a romAnilor de pe ambele versante ale Carpaţilor. RomAnia Intra Intr-o nouă etapA
a evoluţiei Istorice, In care problemele sale fundamentale cereau o rezolvare corespunzAtoare
noilor condiţii şi poslbllltAţl. S..a realizat cadrul naţional propice unei mal intense dezvoltAr i
a economiei, ştiinţei şi c'ulturli, pe Intreg cuprinsul ţArii. Actul Unirii a fost lnsoţlt de elabo 
rarea unor măsuri, reforme cu caracter burgheza-democratic : votul universal, egalitatea tu
turor cetăţenilor indiferent de naţionalitate, reforma agrară ş.a. Aceste tranformărl (fiecare
In tr-o măsură şi In limite bine determinate, precizate tot mal atent de istoriografia noastrA din
ultimii anil) au avut consecinţe similare asupra bazei economice şi a regimului social-politic
Gln ţara noastril. A fost adoptat, după 1 918, un ansamblu de măsuri care au statornicit, pe plan
legislativ, administrativ, financiar, cultural etc., unitatea statului român. Unirea realizată
pe baze democratice a grăbit elaborarea acestor reforme şi le-a lărgit considerabil conţinutul,
faţă de ceea ce Intelegeau unele cercuri conducătoare să acorde Inainte de război. Ele s-au apli
cat, evident, României Intregile, avind aceleaşi consecinţe pozitive, economice, politice, sociale,
culturale etc. pe Intreg teritoriul ţării.
UnUicarea naţional-statală a impulslonat dezvoltarea forţelor de producţie, a economiei,
In general . Unele din noile posibllltAţi nu au putut li valorificate la parametrii maxim!, datoritA
1 D . Şandru, Reform a agrară din 1 921 In Romd.nia, Editura Academiei R.S. România,
Bucureşti, 1975 ; M. Muşat, 1. Ardeleanu, V.i aţa politică in Romd.nia 1 918 - 1 921, ediţia a 1 1-a,
Editura politică, Bucureşti, 1976 ; 1. Scurtu, Din oiaţa politică a Romd.niei. Intemeierea şi acti
oitatea Partidului fărănesc (1918 - 1 926), Editura ,.Litera" Bucureşti, 1975 ; Aron Petrlc,
Cu privire la trăsăturile regimului social-politic din Rom4nia in anii de după 1 918, In ,.Forum
ştiinţe sociale. Cercetări privind Istoria României", anul 1, voi. V I, Bucureşti, 1970 ; l. Agrlgo
roalei, 1. Saizu, Formarea statului naţional romd.n şi re/ormele democratice postbelice, In ,.Analele
ştiinţifice ale Universităţii «Ai. l. Cuza », Istorie", t. XXV, 1978.
J1
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unor factori, obiectivi şi suhieeUvl, ee decurgeou din caracteristicile dezvoltării eronomlel
burgheze i n terne, precum şi din caracteristicile schimburilor Internaţionale, ale raporturilor 
şi n u numai economice - dintre statele miel, mijlocii şi marile puteri capitaliste. D e asemenea,
trebuie să s e ţină seama de faptul eă România participase, timp de peste l ani (1 91 6 - 1 9 18 ) ,
la pri mu l răz boi mondial ş i suferise p a gu b e Imense In oameni ş i materiale ea urmare a purtării
op eraţlllor mUlt are pe teritoriul său şi a jafului economic dl' mari proporţii, In zona ocupată .
A fost ne·voie de un efort deose bit pentru a se depăşi r eest e greutăţi ; s-a trecut la refacerea
�� la orf(a nl zarea economiei unitare astfel eli, In 1924, a fost atins nivelul antebelle, urmind
a poi depA �Irea lui.
RomAnia lntregltă, observa VIrgil )1adgearu, ,.po se dă Izvoare şi forţe de producţlune
care trebuie sA fie l uate In v eder('. Astfe l : Industria metalurgicA, a f(azulul metan, a lemnului,
clmentului, stlclăriel, indu stria chimică şi textllă, creşterea vitelor, cultura viţel� vie ,1 a po 
milor fructifer! constituie un aspect economic Important al noi lo r provlncll"1• Faţă rle nhelul
antebelic, ror'a industriei a crescut de peste douA ori (235 %), de la 2 1 1 .582 H.P. la 480 093 H.P.• .
Aspectul canti tativ al acestor date nu trebuie rupt - In nici o direcţie - de latura ea 
Utatlv! L In multe din aceste ramuri, I ntreprinderile erau, I n majoritatea cazurilor, miel şi mij
locii, cu un gra d redus de prelucrare a materiilor prime. Pe de altj parte, In dustria metalurgicA
pi �zenta, procentual, o creştere mai mică (76,8) faţă de alte ramuri, dar această creştere avea
o Importanţă deosebitA pentru tntreaga economie'. Conform unei alte statlstlcl�, ln 1919, numArul
tntreprlnderllor In dustriale metalurgice era de 305, din care 171 In vewa Românie şi 134 In
nolle provincii, numai cA ace$tea din urma erau, In majoritate, mal pufernlel'. Astfel, dacă no
tăm cu cite 100 numărul Intreprinderilor, capitalul investit şi personalul utlllzat In vechea Ro
milnle, numArul I ntreprinderilor metalurgice din noile provincii reprezenta 78,4 %. dar capi
talul Investit se ridica la 126,4 % şi personalul la 295,5 % - fapt ce sporea ponderea lor In ramura
respectivă, la nivel naţional.
!nainte de Unire, economia Transilvaniei, deşi cunoscuse o oarecare dezvoltare, nu era
nlcl pe departe la nivelul posibllitAţllor, deoarece fusese menţinută In situaţia de anexA furnl
zoart: de materii prime şi piaţA de desfacere pentru produsele lndustr"'le dln re11iunile dezvol
tat e ale Imperiului. O comisie alcătuită de guvern care a vizitat, In noiembrie 1919, Intreprinderi
şl lnstala�U miniere, metalurgice etc. din Transilvania, cu scopul de a se pronunţa asupra mă
surilor necesare I n v ederea refacerii şi dezvoltări! acestei ramuri, nota, Intre altele : " lmpreslunea
cu care am rJ mas noi este di industria metalurgicA din Transilvania n-a fost dezvoltată decit
1n măsur� In care ea t rebu fe a satisface nevoile marilor uzine din Interiorul Ungariei. Se storcea
din Transilvania tot ce se putea pentru a indestula nevoile uzlnelor dincolo de Tisa" 8 •

Nu facem - şi nici nu putem face - abstracţie de earacteristclclle dezvoltării eaplta
lis•e, cu l i mitele sale eoonomlco-soclale ; dar, Unirea Transilvaniei a avut, tn cadrul problemei
naţionale, o latură economică Importantă, chiar dacă, pentru o anumită perioadă, ea a urma t
o evoluţie capitalistă, In raport cu stadiul de atunci al României. lneadrată organle In economia
naţională, acolo unde-i era locul firesc, Industria Transllvanlel a cunoscut o dezvoltare lmpor
tantă7. Din provincie periterică a Imperiului, ţinută In Inferioritate economică, politică, eul-

z V i rgil M a d gearu, Evolutia economiei româneşti după primul ră:boi mondial, Bucu
reşt i, t 940, p. 215.
3 La Roum anie economique, Bucureşti, 1921, p. 62. N.P. Arcadian a acordat acestui
aspect o atenţie deosebită. Intr-un p aragraf special, Industria mare după primul razboi mondial,
din lucrarea lndustriali:area României, el analiza pe larg (aproape 30 de pagini), noile poslbiU

tfţl de după desăvlrşirea unlt ăţil de stat. In procente, sporurile variau Intre 200 şi 250 % : nu
mărul locuitorilor erau de 220 % faţA de vechea Românie, suprafaţa totală - 2 1 5 %, suprafaţa
cultlvabilă - 21 5 %, lungimea diilor ferate - 250%, forţa Industriei - 235 % ( lndustrializarea
Romaniei, ed. I I-a, Bu cureşti, 1936, p. 147). Se ştie că datele diferă de la o statistică la alta,
dh cauza greutăţllor de informare, a diferitelor criterii care au stat la baza lntocmiril lor etc.
Subliniem că aici ne interesează mai mult sensul creşterii, al dezvoltărll cuprinse in aceste cifre
:şi, mal puţin, valoarea lor absolută.
4 La Roum anie economique . . . , p. 62.
1 1 1, Bucureşti,
� C. Orghi d an, lndllfltria metalurgică, In Enciclopedia Romllniei, voi.
s.a., p. 850.
6 Comisia a intocmit, ln decembrie 1919, un Studiu re:umatio al industriei metalurgice
din Trans ilvania (23 pagini dactilografiate), care se aflA tn Arhivele statului Bucureşti, Fond
Casa RegalA, dosar nr. 25/1919, f. 1 şi urm.
7 Vezi La Trans iylviill it, Bu cureşti, 1938, p. 483.
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turală etc., Transilvania s-a emancipat şi s-a putut dezvolta, prin capacitatea de creaţie a popu
laţiei ei, prin bogăţiile sale naturale, prin tlreasca el tncadrare politică8• Simion Mehedlnţl ob
lerva, cu deplin temei : "Renaşterea economică a Transilvaniei, după ce şi-a recăplltat rolu 1
el Istoric in cuprinsul neamului românesc, c dovada cea mal l ămurită că provincia din mljlocu 1
ţArii formează o unitate organică cu restul statului român" •.

Un rol deosebit de activ 1-a avut, In România lntregită, politica economică a statului
ti gindirea economică care 1-a stat la bază. A crescut ponderea concepţiilor şi tezelor favorabile
lndustrializărll şi ele nn condus la măsuri rn pronunţat raractrr protecţlonist, mal ah•s In anii
IUVernărllor liberale (1 922 - 1 926 ; 1 927 - 1 928 ; 1934 - 1 937). Dacă plnă In 1 9 1 8, caracteri
zarea RomAniei ca "ţară eminamente agrlrolil." avea o largă circulaţie (atit ca mod de Interpre
tare a realităţii rconomlce, cit şi ca politică economlră), după Unirea cea mare sint tot mal
puţini rconomlşti care susţin o asemenea teză. Pe drept cuvint, N. Arcadian va consemna :
"După intregire (subt. ns. , I.A.), Ideologia lndustrofobă a citorva sau perlmata pledoarie pentru
o ţară "eminamente agricolă" n-a Izbutit să Impiedice, In nici un fel, avintul şi continuitatea
procesului organle de Industrializare a ţării" 10 • Dominantă In glndirl'a economică românească
devenea problema lndustrlalizărll, In nu mite accepţiuni şi c u nuanţe spcclflce epocii.

Alături de I. G. Duca, Vlntllă Brătlanu, 1\litlţă Constantinescu, Tancred Constantinescu
f.a. - reprezentanţi al Partidului Naţional-Liberal, 1. N. Angeiescu şi Mihail Manollescu (ime
d iat după război membri al Partidului Poporului, clţlva ani mai tirziu, primul a trecut la li
berali, Iar al doilea, a evoluat pe poziţii politice de dreapta), Şt. Zeletin, N. Arcadian şi alţi
specialişti de marcă (Incadrati sau nclnr.adraţl In vreun partid politic) au adus, nu Intotdeauna
de pe poziţii identice, Importante contributii la teoria şi practica indus trlalizi'U"II RomânieP 1 •
Deosebit d e semnificativă este afirmaţia lui I . N. Angelcscu (profesor universitar şi dcţinător
a Importante posturi In departamente cu profii economic), făcută Imediat după realizarea UnlrU :
"Avem toate condiţiile care se cer unei ţări industriale : ma teriile prime cele mai variate şl lz 
voarele de energie cele mal bogate. Industrializarea României nu este numai posibilă, dar ş l
necesară" 1 2. Raportul agricultură-Industrie a ocupat un loc Important In discuţiile angajate
ln gindirea economică. După desăvlrşlrca unităţii statului naţional a devenit preponderent
curentul care, ln dinamica economiei româneşti, punea accentul pe dezvoltarea Industri e i,
cWar dacă, la majoritatea ginditorilor respectivi, aceasta nu avea, deocamdată, finalitatea schlm
blril raportului In favoarea lndustrieln.
8 Victor Jinga, Problemele fundamentale ale Transilvan iei, voi. 1 1 , Braşov, 1 9 4 5 , p.
386 şi urm.
8 Simion Mehcdinţl, Opere complete, voi. 1, Bucureşti, 1943, p. 223.
10 N . Arcadlan, Politica industrială, In F.ncic/opedia României, voi. 1 1 1, Bucureşti,
ş . a., p. 193.
1 1 I n legătură cu acest aspect, vezi Progresul economic in România 1 8 7 7 - 1 9 7 7, Editura
politică, Bucureşti, 1977 (capitolul Confruntări in gindirea econom ică privind evolutia econom iei
româneşti ) ; D . 1\l ureşan, Concep/ia economică a lui Ştefan 7.elelin, Editura Academiei R . S.
România, Bucureşti, 1 975 ; M. l'odosia, Teorii burglreze în perioada interbelică cu prilJire la in
dustrializarea Romdn iei, laşi, 19ll7; M. Rusenescu, 1. Saizu, Viata politică in România 1 922 - 1 !J:!S
1979, Edi tura politică, Bucureşti ; Gh. Buzatu, Problema pr trolului romdnesc şi nationalizarea
subsolului m inier in 1 923, 1n "Anuarul Institutului de Jstorie şi arheologie ,,A.D. Xenopol" Iaşi",
t. V, 1968 ; G. M acarle, Vintilă Brătianu şi industrializarea Romdniei, tn ,,Analele ştUnţlflce
ale Universităţii "Al. 1. Cuza" Iaşi, Şt. economice " , t. X IX , 1973 ; V. Nechita, Mihail Manoi
lescu despre profilul industrial al României, In ,,Analele ştllnţUlce ale Cnlversităţll "Al. I. Cuza"
Iaşi, Şt. filosofice, economice şl j urldlce", t . X IV, 1968 ; I. Sai7.u, Opinii din perioada 1 922 - 1 928
privitoare la de=/Joltarea economiei nationale, in .. Anuarul Institutului de istorie şi arheologie
"A.D. Xcnopol" laşi ", t. I X, 1972 ş.a.
11 1 . N . Angelcscu, Politica econom ică a Romdniei Mari, in "Analele statistice şi econo
mice", nr. 9 - 1 0, septembrie-octombrie 1919, p. 25 - 26.
13 La O. Drilghiccscu, uflat atunci sub influenţa Partidului Naţional - Liberal, găsim
formulată ideea ca Industria să depăşească, după o anumită perioadă, agricultura : "Cu cărbunii,
cu petrolul, cu gazurile naturale, cu fierul şi diferite metale ce conţine solul nostru şi tot astfel
cu bogăţiile foresliere şi cu cerealele, care se pretează la atitea derivate de fabricaţie alimentară,
cu creşterea vitelor şi cu lndustrllle ce pot deriva din ea, se poate prevedea o dezvoltare industri
ală de aşa natură şi cu repeziciune ră, In treizeci plnă Ia patruzeci de ani, ar putea depăşi şi ecllpsa
agricultura" (D. Drăghicescu, Partide politice şi clase sociale, Bucureşti, 1922, p. 105).
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clase de ţărani de sine stlitătonre (observaţi conceptul - nota ns., I.A.) şi Industria lizare, e l
re cipro c ă Intre dezvoltarea agriculturii ţărăneşti ş i Intre
prinderile Industriale mari ( . . . ). Dacă nu este Inerentă ţărănlsmulul o tendinţă Impotriva
de2:volti!ril industrial e, In schimb el este impotriva protectionismului vamal , creator al lndus
trlllor de seri!, al tru st u rl lor şi cartelurllor• 20. Iar Ion Mlhalache scria, I n 1925 : ,. Industria este
o necesitate din lnsuşl pu n ct u l de vedere al interesului noului regim a grar, pt•ntru absorbirea şi
utUlzarea bratelor ce prlsosesc a gricul t urii . Dar partidul u i t ări\ncsc conccpc lnsă altfel de ln
dultrle decit aceea artlficiall! şi parazitar:i creată pc contul s ta t u l u i pentru partizanii politicii" 21 •
Erau aeslzate citeva aspecte reale, in spe cial In ce priv eşt e finanţarea industriei şi profiturile
n:al l za te de marii capltallş t l , dar se trecea cu vederea pcstl' aportul Industriei In cadrul veni

dimpotrlvl! se descoperă o Intregire

tulu i naţion al. tn acelaşi timp, ţărăniştii nu l nţelcgt n u că protccţlonlsmul vamal era o politică
necesară, core spunzAtoare etapei de dezvoltare a econ o mie i romllncştl. Ră�{IUnzlnd, parcă,
unei asemenea poziţii la sflrşitul deceniului al IV-lea şi avind ca a rgume n te de bază rezuttatrle
obţinute In acel a n l în dezvoltarea Industriei, N. Arcadlan a pre cia protrc!lonlsmul ca ·..o ex
presie a te n d i n ţei de industrializare, o expresie a năzuinţelor de a ne crea ( . . . ] o bază mal sigură
pentru Independenta noastră politică ; In fine, o so l u ţ ie pl'ntru a ut il i za forţele de muncă ru 
rale disponibile" 2 2 .
Pol itica �porţ ilor dcschlsl'" a P.N.Ţ. (adoptarea d a contribu i t Ia adincirea frămlntă
rilor In terne din in terioru l partidulu i ) oferea capitalului străin poslbllilall·a de a .pătrunde nes
tingherit In economia României. I.l'gea mlnelor din 1 929 prevedea .. egalitatea de tratament"
pentru toate eapilalurile i ndiferent de naţlonalitatl', ceea ce avant• marile societăţi mono
polls te strJUne. Promovarea politicii .,porţilor deschise" şi contractarea unor mari lnprumuturi
externe a d u s la o creştere a dependen ţei faţă de străinătate, fapt agravat şi de condiţiile In
ternaţionale din anii erizel econ o mic e (1929- 1 933).
Trebuie lnsă să pre clzl!m că, In condiţille creşterii pericolului hitlerist. ale tendlnţelor
de Integrare a României In .,ordinea e cono mi că europeană" promovată de al I I I-lea Re lch,
V Irgil Madgearu - reputat pro fe sor universitar şi economist practician - s-a pronunţat cu
botărlre pent ru apărarea şi dezvoltarea Industriei româneşti, pentru dezvoltarea schimbului
extern p e baze echitabile. Pentru atitudinl'a sa deschisă antihltlerlstă, \"irgll Madgearu a fost
asasinat de legionari la sflrşitul lui noiembrie 1940.
Unii fruntaşi ai fostului Partid conservator s-au orientat tn direcţia menţinerii - Ia
limite mai reduse - a marii proprietăţi funciare şi de adaptare a ei la noile condiţii istorice.
Con trar realităţii, C. Garoflid afirma că Unirea din 1918 "nu a schimbat caracterul eminamente
agricol al ţării noastre" şi că .,nu trebuie să ne Inchipuim că vom putea sprijini vreodată pros
peritatea economică a acestei ţări pe altceva decit pe agricultură" 23 • Această poziţie Insemna,
In fond, menţinerea economiei româneşti la nivel scăzut, mai ales că se pronunţa şi pentru ,.in
troducerea pe scară mare a capitalului străin" u. Industria trebuia subordonată complet agri
culturii, şi ca protil şi ca mod de organizare, Intr-un s i s tem artificial, de dispcrsare a Industriilor
(sub forma unor Intreprinderi mici şi mij locii) pe proprietăţile funciare mari şi mijlocii, pentru
a prelucra produsele agriculturii tn vederea exportului şi pentru a utiliza forţa de muncă a
,.ţărănimii ruinate• (termenul li aparţine lui C. Garoflld)25•
Prin reforma agrară, aprecia C. Garoflid, problema agricolă a Inlocuit problema agrară ;
repartitla proprietăţii funciare era considerată un capitol Inchis şi discuţia trebuia tranferată
numai pe planul producţiei şi productivitil.ţii28• După el, ,.o nouă cxtensiune a proprietăţii ţă
răneşti", deci

o

nouă reformă agrară, nu mai era posibilă. C. Garoflid,

ca

ministru al reformei

a !o(rare din 1921, avea dreptate să atragă atenţia că latura economică a problemei a fost negli
Jată, dar regretul său i zv orăşte dintr-o poziţie de natură conservatoare, lnsoţită de o e xagerare
20

. . p. 83.
regim agrar, Bucureşti, 1 925, p. 25.
22
industria/il, In /,;nciclopedia României, vol. I I I , p. 1 94 .
23 C . Garoflid, Păreri economice şi f inanciare, Bucureşti, 1 926, p. 6 - 7.
26 ibidem, p. 157.
25 Un program agrar, Bucureşti, 1 923, passim ; ldem, .1\Jenirea proprietdJii m ijlocii şi
mari, Bucureşti, 1 938, p. 290.
:• A se vedea Intervenţia lui C. Garoflid In Cameră, In şedinţa de Inchidere a discuţiei
31

Virgil M adgearu, Doctrina tăriinească, in Doctrinele partidelor .

Ion

Mlhalache , Noul
N. Arcadlan, Politica

15 Iunie 1 921, in "Monitorul oficial", nr. 1 1 8, 7 iulie 1 92 1 ), precum şi Expunerea de

generale la proiectu l de reformă agrară (.,Dezbaterile parlamentare. Adunarea D eputaţllorw,

fedlnţa din

tare.

a legii agrare pentru vechea Românie, redactată de C. Garoflid (,.Dezbaterile parlamen
Senatul*, şedinţa din 21 februaric 1921, 1n "Monitorul oficial", nr. 29 din 25 februarie 1921).

motiue
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a rezultatelor obţinute : reforma a grară ,.a transformat aşa de repede o ţară de latifundii Intr-o
ţară de prea mică proprietateM. C. Garoflid - economist agrar cu o pregătire deosebită - se
pronunţa pentru o a gricultură intensivă, prntru crraren de staţiuni agronomice, executarea
de lmpăduriri, irigaţii, crearea unui institut de credit agricol, pentru dezvoltarea lnvăţlhnln·
tului agricol etc. ; dar, toate aceste măsuri aveau scopul, mărturisit, al lncurajării şi lntăriril
proprietăţii mijlocii şi mari şi al ruinării micii gospodării (dr sub 7 - 1 6 ba, in raport cu cond!·
ţiile geografice) : ,.Prin a ceastă diferenţiere a ţărănimii, prin ridicarea unei clase lnstărite şi
prin lmpingerea unei părţi a populatiei rurale către meşteşug, comerţ şi industrie (in limitele
şi In organizarea amintită - notQ ns., I.A.), se va obţ ine un aşezămlnt mai priincios pentru
agriculturăM. Permanent şi In mod deschis, C. Garoflid subordona problema producţiei agricole
şi a evoluţiei Intregii economii naţionale mcnţ im·rii şi întăririi marii proprietllţi rămase după
reformă, întăririi ţărănimii lnstări te. Dar chiar inter!'scle marii proprietăţi de la sate, ale ţ ărli·
nimii lnstărite - şi C. Garoflid nu a observat propria·i contradlc�ic - nu puteau fi lndeplinite
fără o dezvoltare a industriei. Tn esenţă, concrpţia sa rrn nu numai ireallzabllă ci şi antldemo
cratiră In direcţie socială, fiind !ndrrptatA Impotriva ţărănimii sărace. Mulţumirile pe care C. Gn·
roflid le·a adresat regelui Carol al Il-lea pl'ntru asigurările date In sensul că o nouă reformă
nu mai era posibilă Il cnractcrizrază pc deplin. C. Garoflid a făcut parte din grupul de reprezen·
tanti ni marii bu rghezii şi moşierimi pe carr s-a sprijinit dictatura rcgală (In calitate de pre·
şedinte al Uniunii Centrale a sin dicatelor agricole şi de preşedinte al Uniunii Centrale a sindi
catelor viticole, C. Garoflid a fost numit mrmbru In Consiliul Superior Economic ce-l avea
preşedinte pe C. Argetoianu şi In care mai intrau C. Angelescu, 1. Gigurtu, I . Bujoiu ş.a.).
În cond iţiile aplicării reformei ngrorr şi a rreştrrii rolului ţărănimii In viaţa politică a
ţării prin acordarea votului unlvrrsal, unii fruntaşi conservatori, şi, In spec.al, C. Rădulescu·
Motru, au lncrrcat sii dl'a naştrre unul ţărănlsm de nuantă conservatoare Indreptat attt lmpo·
trtva mişcării socialiste cit şi (Intr-o primă t'tapă) Impotriva ţărănismulul (l-am numi, prin con·
trast, de nuanţă , dernocratkă). Dară doctortna ţărilnlstă recunoaşte, Intr-un anumit sens, ca
pacitatea politică a ţărănimii, rolul el In evoluţia ulterioară a societăţii româneşti, ţ ărănlsmul
conservator scotea In ev i denţA şi exa gt'ra pasivitatea ţărănimii şi, prin aceasta, aşa-zisu l el
conserva torlsm .
C. RAdulescu·Motru a făcut, Inainte şi după primul război mondial , un aspru rerhlzl·
toriu politicianismului burghez 27• Critica viza fapte reale, aspectele negative şi abuzurile dez
văluite au existat Intr-a devAr, dar ea plel·a de pc poziţia conservatoare a formelor fără fond.
Afirmind că lncllnaţllle sufleteşti ale ţărănimii (care reprezenta, după el, practic Intreaga na 
tiune) nu o apropie de a ctivitatea industrială, C. Rildulescu-Motru se ridica , la Inceputul dect·
nlulul al I I I-lea, Impotriva dezvoltării Industriei (cu exceptia unor meşteşuguri şi a "Industriilor
agricoleM care să prelucreze produsele a griculturii). România trebuie sA rămlnă o ţară agrarA
deoarece industria ca şi alte forme, instituţii ale rivlllzaţlel moderne ("am maimuţărit, In formA ,
burghezia europeanăM scria el, in 1 92 3 , reluind o idee, mal veche, a junimismului) nu se potri
veşte cu sufletul de păstor şi plugar al românului28. Prin conservatorismul său, prin Inclinatiile
sale sufleteşti, ţărăn imea se In dreptA in mod firesc către Partidul conservator; ea ,.va da Par·
tldului Conservator constituţia lui definitivă" şi va pune capăt abuzurilor din viaţa politicA
a ţării. Ţăranul nu-şi are locul In democraţia ţărănismulul, apreciată de Rădulescu-Motru ca
total dcmagoglcă, ci in politica conservatoare, "care urmăreşte ridicarea morală a sufletului
cetăţenescM şi nu Indeplinirea "unor pofteM, precum setea de pămlnt 19•

Nu e cazul să mal insistăm asupra faptului că ţărănimea nu s-a orientat deloc spre gru ·
pările conservatoare, aflate atunci In plin proces de descopunere şi că aceste I de i erau , In mare
parte, speculaţii teoretice In neconcordanţă cu realitatea . tn condiţiile aplicării reformei a grart',
I ncercarea de a atrage ţărănimea de partea Partidului Consevator, singurul care-i "inţelege"
aspiraţiile sufelctcştl, era zadarnică, după cum zadarnică era Intreaga Incercare de a salva Par·
Udul Conservator de la decesul pregătit de lnsăşi dezvoltarea societăţii româneşti.

27 Vezi şi Gall Ernii, Sociologia burgheză din România. Studii critice, E . S . P.l..P., Bucu·
reştl , 1 958, p. 1 02 şi urm.
I H C. Rădulescu·Motru, Conceptia conservatoare şi progresul, expunere făcută la
Jnstl·
lutul Social Român, la 17 decembrie 1922, publicată ln Doctrinele partidelor politice . . , p. 58 ;
l dem, Adevăruri pentru România Mare. Scrisori din m ijlocul Jăranilor, In " Ideea europeanlK,
nr. 126, 26 august - 2 septembrie 1923, p. 2.
28 ldern, Spre lărănismul conservator, tn Omagiu lui

1924, passim.

Alex.
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In decen i u l următor, se produ ce o apropiere reciprocă Intre ţalrănlsmul-conservator şi
lărănl smul propr i u -z is . Era şi rezultatul a lu necă rii spre dreapta a P.N.Ţ. (chiar dacă nu In
a n sambl ul său) şi al consecln, elor guvernărilor din anii crizei economice . De la opoziţia de na
tură conservatoare faţă de ţărăn ism din d ecen iu l al I II-lea, C . Ridulcscu-Motru se apropie de
reprezentan ţii P.N.Ţ., fiind un : dept - cu pu nc te de vrdere proprii, de sorginte conserva

toare - al teoriei "statului ţărănesc" şi, revenind, Intr-o oarecare măsurii , asupra atitudinii
�ale Ln p roble m a industriei=D.
tn general , tezele şi Ideile promovate de pc pozllll conservatoare, atit timp cit au mal
existat ase mene a poziţii, au Izvorit din re gret u l p<'ntru lovitura dată marU proprietăţi şi din
resp i n ge rea căii de dezvoltare industriali! a tllrll. In comparaţie cu celelalte curente şi opinii,
I nf l uen ţa lor a fost mult mai redusă.
Nu ne-am propus ai ci să prezentăm I n tregu l tablou al gindirii econorn.lce româneşti din
perioada interbe lică. Anallza p robl emei necesită un spaţiu mult mai larg. Am luat' In discuţie
unele o rientări burgheze care ni s-au părut sl·mnlficatlve pentru tnţelegerea nu numai a aspec
tului In sine ci şi a evoluţiei economice, a cvolu11el so cl eU i t l i româneşti, tn general, In cele
două decenii.
Dezvoltarea

oada modernă a Istoriei noa stre ( ln c hela tă tn 1918) au avut un caracter obiectiv, decurgind din
legile generale ale orinduirii burgheze. Consecinţele Marii Uniri - de cea mal mare importanţă se Impletesc şi se intercondiUonează organic cu prelungirea unor factori anteriori, cu consecin

economi că a R o mâniei, progresele realizate In Industrie In raport cu peri

ţele reformelor amintite (tn special a celei a grare), cu condiţiile subi�nve, cu politica economici
p romovată de numite cercuri con ducătoare b urgh eze etc. şi se plasează Intr-o anumită conjunc
tură eco nomi că şl politică i n ternaţională . După dezvoltarea din 1 922 - 1 928, Intreruptii. şi dati
tnapoi de criza economică, indu s tri a a cunoscut un avint deosebit, atin gind punctul maxim din
condiţiile orin du irii capitaliste In anul 1938. Agricultura a continuat sA rămlnii. ramura pre
dominantă a e conomiei naţionale, dar p on derea Industriei a crescut ; In 1 938, agricultura dlldea
4 1 % din venitul naţional, Iar Industria 30,8 % , tn timp ce In 1912 - 1 91 3 , Industria participa
cu 1 9, 6 % , i ar In 1929, cu 22 % din venitul naţlonaJ31. Românla. J}rezenta caracteristicile unei
ec onom i i capitaliste agrar-industrl rJe32•
Industria a Inregistrat - faţă de perioada anterioară anului 1 918 - sporuri cantitative
lnsernnate, dar şi u nele modificări calitativesa. Răspunzlnd necesităţilor Interne şi unor cerinţe
legate de apArarea ţării (mai ales după lncordarea sltuaţiel lntemaţlonale prin Instaurarea bltle
rlsmulu i la putere), industria a Inregistrat un ritm mai ridicat de dezvoltare In ramurile me
t a l urglcll , s l derurgiell , textllă ş.a. Nu s-a pu tu t atinge şi depăşi raportul genera l favorabil ra
murilor indu striei uşoare, alimentare, textlle etc., dar tendinţa schimbării sale s-a manifestat,

S e consta tă , In perioada interbelică, tendinţa deplasării lmportului d e l a produse gata
fabricate spre I mp ortu ri de materii prime şi semnlfabrlcate. Din 1 930 plnă In 1 939, ponderea
mate riilor p ri me In totalul lmportului creşte de la 9,6% la 33,8 %, a semlfabrlcatclor, de la 25,4 %
la 32,2 %, iar a fabricatelor scade de la 65 % la 33%. Faţă de 65,2 % , In 1929, producţia Industriei
ajunge sA sati sfa că , In 1938, 78,6% din nevoile de produse Industriale (In raport cu stadiul şi
r.erin �ele de atunci ale dezvoltării sale)M .
In noua fază de dezvoltare a economiei româneşti, s-a manifestat un proces obiectiv de
creştere a r o l u l u i capitalului autohton, un proces plin de asperităţi şl contradicţii, dar ajutat
prin promovarea (cu excepţia crizei economice din 1 929- 1933, perioadA dominată de guver
ările Partidului Naţional-Ţărănesc) a unei po li t i c i protecţloniste, de limitare a capitalului
In spec ia l

l�

31
az

după

1 93 3 .

z. Ornea, op. cit., p. 334.

Progresul economic in România .

. .
Nicolae Petreanu,
interbelică, in Problem e

p. 228.

Ion Ardeleanu,

Trăsături ale lliefii economice şi social-politice din
Român ia în perioada
fundamentale ale istoriei patriei şi Partidului Co
mun ist Român . Prelegeri, Editura didactică şi p e d a g ogică, Bucureşti, 1977, p. 168.
33 M . E . Iovanelll, industria românească 1 9 3 4 - 1938, Editura Academiei R. S . România
1975, p. 177 şi urm.
34 \'. Axencluc, Situa(ia econom ică-socială a României in perioada 1919 - 1924, tn "Analele
lnstitutului de studii Istorice şi social-politice de pe Ungă C.C. al P.C.R. ", nr. 4, 1966, p. 1 3 1 şi
urm. ; [dem, Evolu(ia economiei româneşti intre 1918 şi 1938, I n "Analele lnsUtutulul . . ", nr. 6,
Bucureşti,

1966, p. 6 şi urm. ; M . Iovanelll, op. cit., p. 194 - 195 ; Emllia Sonea, Gavrllă Sonea, Viaţa
economică şi politică a României 1 9 3 3 - 1 938, Editura ştiinţifici!. şi enciclopedică, Bucureşti,
1 978, p. 83 şi urm.
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străin. Semnificativ este faptul că la mijlocul deceniului al IV-lea, capitalul român a reuşit pentru prima dată - să depăşească c:�pitalul străin In economia României, ultimul dcţlnlnd
1ub 40 % din capitalul societăţilor Industriale pc ac\iunl. Dar, In unele ramuri, capitalul străin
continua sil deţină poziţii lnsemnate şi, In ansamblu, România continua să depindă de marile
monopoluri Imperialiste şl de marile puteri capitaliste, Intr-un complex sistem de relaţii eco
nomtco-polltlcc.
La 1flrşltul perioadei Interbelice, România prezenta tabloul neuniform, In care alături
de u:r.lne şi centre Industriale existau lnllnse regiuni filră Industrie sau cu "o Industrie" mică,
compusă din atellere, mori, "Industrie casnică" etc. Agricultura deţinea lncă o pondere mare
In venitul naţional şi peste trei sferturi din populaţia ţării locuia la sate. S-au Inregistrat şi In
agricultură unele progrese, dar productivitatea redusă, calitatea Inferioară a produselor agri
cole şi problema datoriilor agricole au constituit, la nivelul Intregii agriculturi, al ţărănimii
miel şi mijlocii Indeosebi, aspecte cu grave Implicaţii pentru economia ţării şi pentru ridicarea
materiali! o satului românesc.
FilrA lndolalil, din punct de vedere economic, România a Inregistrat - In special In ce
priveşte dezvoltarea Industriei - un salt Important, In raport cu perioada anterioard desJvir
,irii unitdtii national-statale. Cu toate aceste rezultate, obţinute Intr-un Interval scurt de timp,
RomAnia nu a avut posibilitatea sA-şi depăşească condiţia de o anumită Inapoiere economici\
faţil de statele capitaliste dezvoltate.

COURANTS ET TENDANCES DANS LA PENSEE ECONOM I QUE
L'ENTRE-DEUX-GUERRE S

ROUMAINE

DE

R�su m�
Le paracMvement de l'unite de l 'Hat roumaln marqua l 'entree de la Roumanle dans
une phase superleure de developpement. On enreglstra des progres notables dans !'economie
(speclalement dans le domaine de !'Industrie), de meme que dans la culture et la sclence .
Apres la premiere guerre mondiale, les confrontatlons de courants et d'ldees soclales,
polltlques et economiques connurent une ampleur partlcullere, par rapport aux lnterets lmm�
dlats ou de perspective des dlfferentes classes et couches sociales. Dans la nouvelle phase de
developpement de la societe roumalne, les conceptlons et les thesese favorables a l'industria
llsatlon acqulrent une importance partlcullere.
Les reprcsentants du neoliberalisme (dont la plupart appartenaient au Parti Nationa l
Liberal) dcvc lopperent le vleux protectionnisme qui prit, dans lcur conceptlon de meme que
dans la polltlque qu'ils pratlquerent , une ampleur particuliere, comme en tcmolgne la formule
"par nous-memes". Le neollberalisme representa la tentative de la grande bourgeolslc roumaint:
de developper )'industrie et de limiter la penetration du capital Hrangrr, tentative qul se con
cretlsa en resultats positlfs evldents.
Le pa11sannisme, doctrine des dlrigeants du Parti Paysan et, par la suite, du Parti Na
tional Paysan, s'interessa partlculierement a la ferme paysanne; c'est qu'il se fondait sur la these
du primat de l'agrlculture ct de la paysannerle (en tant que classe homogene) dans la vie eco
nomlque et soclalo-politique du pays. La politique "des portes ouvertes", promue par le Parti
National Paysan, offrait au capital etranger la possibilite de penetrer llbrement dans ) 'econo
mie roumalne.
Quelques dirlgeants de l'ancien Parti conservateur elaborerent, a partir de positions
dlfferentes, des theses et des ldees que flt naltre le regret de volr attaquer la grande propriete
par la reforme agralre de 1921 ; ils s'erlgeaient, en fait, contre le developpement industriei du
pays. Par rapport aux autres courants et tendances, leur influence fut de beaucoup plus reduite.
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