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AGBARIENII ȘI INDUSTRIAŞII
— IN URMA UNUI DISCURS —

Discursul d-lui Emil Costinescu,
ministru de finauţe, în care orat
oru]

a

trecut

cu

o uimitoare

uşurinţă

peste vederile şi programul agra
rienilor romini, a provocat pănă acum
respunsuri excelente, documenta
țe

şi sustinute cu acea căldură— care

„Du impedică tăria argumentaţiu
nei—
pe care numai o convingere adin
că
o poate

da.

Cititorii

noştri

imi

vor

ierta totuşi libertatea cemi iai de
a interveni şi eii, cu modesta mea

pană, în această discuţiune, pentru
că -soeot -ea 0-daiorie, ca unul ce
am
luptat de la inceput pentru respindireu ideilor agrare, de a contribu
i,
cu ori-cit de puţin ar fi, la lumi
na.
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vea acestei chestiuni aşa de

tante pentru
rei noastre.

impor-

viitorul economic al ță-

Inainte de toate

însă,

mi

se

va

permite o observaţiune. Pănă acum,
cu toate că Societatea şi ziarul «Agru-

rul» există deja de peste doui ani,
cu toate studiile şi articolele publi.

cate in această revistă, cu: toate con-

ferinţele ţinute la Societate, cu tot
Congresul agricol care a fost o afirmare strălucită a vederilor noastre

ideile

agrare

pănă. acum
bătute

n'a

onoarea

avut

încă. totuşi

de a fi fost com-

de persoane compețente, prin

studii serioase şi documentate. Adversarii agrarismului romin saă mărginit la simple afirmări, bazate pe

„intuiţii sai interese personale, iar nu

pe cercetări şi studii contradictorii,
la nepolitețe grosiere, la inexactități,
şi, une-ori, la persiflăuiti sarbede, cari
mată măcar avantaju! de. a : fi Sspirituale;
„Acesta este tot bagajul intelectual
cu :care ai fost combătuţi pănă
acum agrarienii. La teoria: lor, fundată pe o cunoaştere clară a ădevăratelor interese.ale țărei, 'la studiile
şi articolele serioase, bazate pe cifre

—
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şi pe fapte reale, în directă atin
gere
cu viaţa economică a țărei. nu
li s'a
respuns nimic, de către nici
unul
din adversarii lor. Doar pe ici pe
colo
cite un antrefilei in vre-o gazetă
economică, in care «paşoptismul»
economic, ca să zic ast-fel, formează toată
argumentarea, iar nu discuțiunea
situațiunei economice a țărei noas
tre,
aşa cum ea este azi. De sus pănă
jos,
de ia cel mai obscur partizan al
totului economic, al industrializ
ărei
forțate a tărei, Şi pănă la un mem
bru de guvern, care era ţinut la mai

multă obectivitate şi tormă în modul

de exprimare,— nici unul dintre
aceştia n'a opus vre-un argument
serios

la obecţiunile aşa de serioase ce

sai făcut de către agrarieni polit
icei
filo-industriale a ţărei.
|
Aceasta constitue deja o puternic
ă
presumţiune în favoarea ideilor agra
riene. justeței vederilor şi a argu
mentelor lor.

"Le voiii relua acum din not Şi le

voii grupa iarăşi, pentru a arăta în
acelaşi timp şi tăria lor neclintită,
cum

şi faptul că discursul d-lui Emil Cos-

tinescu, ministru de finanţe, n'a reuşit să slăbească din importanța
lor,
aşa că punctul de vedere agrar
ră-

—

„mine

intreg acum,
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după

"curs, ca şi inaintea lui.

acest

dis-

Ce susţin agrarii ? Un Incru foarte
simplu: ca guvernul,
a cărui menire
este să veghieze asupra intereselor
generale ale ţărei, să aibă o politică
economică în conformitate cu imprejurările naturale ale puterei noastre

de producţiune şi cu

interesele

a-

proape a unanimităţei locuitorilor acestui stat. E un principii aşa de
firesc acesta, in cit trebue timidate
pentru a nu susţine că se impune
cu puterea convingătoare a unei
axiome matematice. Suntem o ţară
curat agricolă, cu o populaţiune rurală a cărei unică ocupaţiane este
agricultura. Ce este deci mai natural de cit ca Statul să aibă erije şi
solicitudine de această mare ramură

de producţiune a ţărei, să 'vegheze

asupra ei cu toată atenţia şi să caute
a o face să prospere pe toate căile
posibile ?
Nu trebue, cred, o mare sforiare mintală pentru a pricepe şi pă-

trunde acest lucru aşa de simplu şi

aşa de logic,

care

decurge

întrun

mod aşa de limpede din premisele
situaţiunei noastre fizice, sociale şi

naționale.

—
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Lucrurile cele mai simple şi evi-

dente trebuesc însă reamintite incontinui acelora cari le-ai uitat, din
interes sau în urma rătăcirei unor

convingeri greşite. La această operă

de memorizare
agrarii romini.

ai lucrat pănă acum

Criza din 1899 a deşteptat

şi

pe

agricultorii noştrii. Pentru prima
oară, ati căpătat ei conștiința inte-

reselor lor profesionale, şi de aci a
fost firesc să se nască mişcarea a-

grară in forma pe care o cunoaştem
cu toţii. Agrarii, reprezentanţii agriculturei ţărei, cer ca guvernele să
adopte o politică economică in conformitate cu interesele agriculturei,
cu dezvoltarea, cit mai intensă a a:
cestei ramure de producţiune.
Programul acesta de revendicare
economică, care are la baza lui întreg teritoriul productiv al țărei şi
ca. interesaţi la realizarea lui aproape
cinci milioane de romini, programul
acesta, zic, intilneşte însă în calea
lui alte revendicări economice, opuse
lui. Politica industrială este de importaţiune străină. Ea este inspirată

de teorii străine şi chiar, în mare
parte, de nevoi şi interese străine,

8

„Aci o mică digresiune. Aceste cuvinte nu trebue să jicnească pe nimeni, căci nu am cituşi de puţin intențiunea de a ataca pe cine-va cati
de a face insinuări pe seama cui-va,
Cauza. agrară este prea dreaptă ca
să fie nevoită de a recurge la personalităţi, pentru a masca slăbiciunea
argumentelor. In special, in ce mă

priveşte pe mine, mă silesc in totca discuţiile contradictorii să
nu iasă din cadrul curtuaziei Și a
dauna

obectivităței, cu toate că din tabăra
ailversă polemica a luat un colorit

„personal şi ofensător.

Aceasta

este

însă o chestie de temperament,—să
trecem deci.
Am spus că politica industrială
este de provenienţă străină. Cu aceasia n'am spus insă nimic in ce

priveşte defectul ei. La urma urmei

trebue

să mărturi-im

titea şi atitea

lucruri

că: am

bune

luat a-

de

la

străini... Aci am procedat insă fără
discernămint. Am fost orbiţi de fru-

musețea unei teorii, și am căzut in

mrejele ei, fără a fi în stare să înțelegem că lucrăm în contra intere-

selor noastre celor mai importante.

—
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Şi ce e mai trist este că şi

astă-zi

incă suntem stăpiniţi de această teorie. care face pe mulți dintre băr-

batii

de stat romini

să

lucreze

cu

atita ardoare și putere de convinsere — nu ne ocupăm de acei cart
aii interese speciale — la realizarea
ei: la intemeierea cu ori-ce pre! a
unei industrii mari in actualele imprejurări economice, culturale şi
demografice ale ţărei.
Agrarienii nu sunt ostilă acestei
idei, în principiă. Teoria totului
econormic işi are şi partea ei justă
.
Este lără indoială mult adevăr in

susținerea acelora cari afirmă că,
un

stai civilizat are nevoe şi de agricultură şi de industrie și de comerţ

bogat, pentru a se dezvolta în mod
armonic în toate direcţiunile econ
omiei publice. Dar fie-care lucru
la
timp şi după împrejurări, Agrarienii

sunt economiști reali, cari vor ca politica țărei să fie şi dinsa reală: să nu se:

sacrifice interesele celor multi pen-.
„tru o chimeră, a cărei realizare
am.
ivebui so plătim cu jertfe: imense.
Agrarienii spun: noi nu suntem
contra industriei ca industrie, dar
susţinem că imprejurările din țară

—
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mu sunt incă propice pentru dezvolta-

rea ei şi ca atare nu trebue să forțăm

noi in

mod

perderi

artificial

insemnate

lucrurile,

pentru

noi,

cu
cu

cheitueli mari, cu sacrificii din partea consumatorilor cari trebue să
plătească toate obiectele industriale
cu preţ urcat etc,, ci să aşteptăm în

linişte mersul normal al procesusu-

lui economic, care va rezolva el de
la sine întreaga chestiune.

Ne

lipseşte

Yoe pentru

şi puternică.

toi de

care este ne

a crea o industrie mare

Am

arătat

de atitea

ori in coloanele ziarului «Agrarul»,
ca şi atiţi alţi scriitori, că importăm
din. străinătate elementele cele mai
esenţiale şi primordiale ale indus
.
triei: capital, maşini, techniciani,

specialişti,
barea

toate

fabricanți

care se pune
acestea,

ete, Şi între-

este: lăce bun

pentru

ce

sacrificii

din partea Statului, preţuri ridicate
pentru consumatori la obiectele cele
mai necesare şi ingreuiarea expor
tului agricol ai țărei ? Care este
aci
folosul ţărei, al consumatorilor,
dacă
nu un folos imediat, cel putin
de
viitor ?
Am spuso de atitea ori : sunt
em

—
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0 țară la inceputul dezvoltărei ei,
unde capitalurile sunt rare şi scumpe,
unde nu sunt brațe suficiente pentru agricultură, unde chiar munca
cimpului,

singura

ocupaţiune a ma-

rei majorităţi a locuitorilor, se află
încă în prima fază de dezvoltare,
ande trebue să aducem aşa dar din
străinătate toate aceste elemente peniru a putea intemeia o industrie.
Ni sa răspuns oare la toate aceste
obiecţiuni așa de serioase Și precise?

Nu, de nimeni şi de nicăiri. Sa tre-

«cul pur şi simplu peste ele,—ca Şi
cum n'ar avea cea mai mică valoare

Nimeni

nu şi-a dat osteneala

să a-

rate că este folositor ţărei de a infiinţa cit mai multe industrii, chiar
fără, capital, fără personal technie ŞI
fără meseriași pricepuţi.
Agrarienii spun: să aşteptăm, să
ne indreptăm toată atenţia şi toată
„puterea de sacrificii spre agricul-

iura. care,

dezvoltindu-şi diferitele

ei ramuri de bogăţie, este în stare,
ea singură,
să aducă prosperitatea în ţară. Şi, după ce capita-

lurile vor fi crescute şi vor fi devenit mai abundente prin creşterea .

bogăției

locuitorilor,

după

ce

ŞCO-

—
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lile profesionale vor fi dat protesio-

nişti şi tecihniciani în deajuns, după ce
agricultura va fi fost indrumață spre

metoadele intensive, atunci, şi în a-

celaşi timp

cu progresul

economiei!

rarale,se va dezvolta şi industria in

mod firesc. Aceasta este politica
agrară, nu duşmană industriei, ci
apPărătoare a intereselor celor mai
insemnate ale ţărei, ale consumatorilor ei. Agrarienii merg chiar
mai departe, ei admit incurajare
a.
industriilor derivate din agricultur
ă, pentru că aceste industrii pot
servi

ca un

debuşei

al produselor

cim-

pului şi, găsind în țară materia
primă necesară in abundență, se
pot
dezvolta în mod normal, fără a apăsa
pe consumatori şi a reclama sacrificii mari din partea statului,
Agrarienii nu sunt fanatici. Ei
se ridică nici contra industriei nu:
principii nici in contra absol in
ut a:
tuturor industriilor, fiind-că
admit
pe cele cari aii la bază agric
ultura.
Prog

ramul

nostru este

aşa dar ra--

tional, bine cumpânit, izvorit
cdevăratele nevoi ale statului.
acum incă odată: ce sa opus
iui program, aşa de Clar,
aşa

din a
Intreb.
acesde ]o-

—
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gic şi care are o temelie aşa de so"lidă şi naturală?

Nu ni sati opus de cit vorbe. Unii ati incercat să ne sperie cu pe„zicolul unei ţări curat agricole. pe
“care prima secetă mai accentuată o
«duce la două degete de peire, la un
-dezastru ca cel din 1899, Obiecţiu nea aceasta are insă un singur păCat: aceea că e. superficială. Agri“cultura nu se mărgineşte numai la
" -producţiunea, bucatelor: pe cimp : ea
reprezintă industria cea maj variată,

cea

mai

bogată în diversitatea

și

complexitatea ei. Cind toate aceste
"ramuri ale agriculturei sunt puternic dezvoltate, nu mai poate exista
teama unui dezastru, care şi el se
poate inlătura perfect în urma pro-greselor technicei moderne: a irigațiunilor, impăduririlor etc.
Argumentul acesta cade deci la
“prima critică mai serioasă, ba mai

“mult, el arată şi mai

mult

dea agrarienilor cari cer

în

loc

săşi

ca

drepta-

statul,

concentreze toată

pu-

terea de sacrificii asupra industriei,
să lucreze mai bine pentru propăşi-

'rea agriculturei în toate ramurile et.
Alţii sati incercat să combată

pe

—
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agrarieni, spunind că industria nu
trebue să aştepte, pentru a căpăta.
fiinţă, intregul procesus economic pe

care lam arătat, mai sus, adică creş-

terea populațiunei, a capitalului, a.
numărului technicianilor, ete. Istoria.
țărilor mai inaintate, spun aceştia,
ne arată că dezvoltarea industriei
n'a coincidat nicăeri cu apogeul progresului agriculturei, Şi, că dimpotrivă, in Anglia, Franţa, Belgia, Italia, Germania, industria sa întemeiat
şi prosperat, pe cina agricultura
era:
incă în faşe, braţele lipseau şi
capi-

talurile erai rare. In aceiaşi ordine

de idei,d. Emil Costinescu, ministru
de finanţe, a spus, in discursul d-sale
,
că 0 țară n'are nevoe nici de
mate.

rie

primă pentru aşi

dustrii

puternice.

probă

intemeia inAnglia, a.

ex. care are țesături numeroase

ocupă

ŞI

sute de mii de lucrători la a-

ceastă industrie,

cu toate căşi

im-

portă materia primă, bumbacul,
lina,
inul, juta, etc., din ţări străine,
din
India, America, etc.
Faptul, în sine, ca o simplă
Statare istorică, este foarte adevă conrat.
Dar aceasta nu constitue 0
premisă
care să justifice o concluzie
in sen-

—
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sul pe care a tras-o d. Costinescu ŞE

toți acei cari urmează politica, d-sale
economică.
ÎIntr'adevăr, dacă
am
studia cauzele progreslor industriale
ale fie-cărei ţări în parte, am vedea
lesne că la fie-care dintrinsele at
prezidat cauze naturaie, de un ordin
special, au fost condițiuni particulare,
pe care noi rominii suntem departe
de a le avea. D. ex. Anglia. Această
iară a avut condițiuni cu totul aparte, cari o predestinau parcă u-

nui strălucit viitor industrial şi comercia]. Intiiii de toate, are ferul și

cărbunele în abundență,

materia pri-

mă cea mai însemnată şi care con-

dilionează progresul ori-cărei industri; apoi poziţiunea ei pe apă, înconjurată din toate părţiie de ocean,—
ceea-ce n'a fost o piedică, ci, din conira, un impuls
o uşurar
,e, pentru întreprinderi comerciale îndrăzneţe. Ta
A nglia, apoi, despopularea, satelor şi
părăsirea cimpiilor a fost un fapt

îndeplinit încă acum un veac şi ju-

mătate,

cind marea

mulţime alocu-

itorilor se ingrămădise la

afară de toate

acestea,

oraşe, Şi

ceea-cea con-

tribuit mai mult la avintul enorm pe
care a luat-o industria engleză, a fost

—
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taplul că această industrie n'avea
nicăiri nici rivali nici concurenți. In
"asemenea condițiuni, aşa de prielnice,

a fost

natural

ca

industria

să

se dezvolte în Anglia, cu toate că
mavea în ţară materii prime - nici
agricultura n'ajunsese la un staditi

înalt de dezvoltare. Aceleaşi con-Sialări le putem face, dacă studiăm

în amănunt istoricul economic al altor tări, al Franţei, Germaniei, Italiei
"etc. La fie care din aceste vom găsi
cauze speciale, condițiuni a parie,
cari aii motivat reuşita intreprinderilor lor industriale într”o. măsură
“mai mare saii mai mică: cauze de
ordin economic, politie, cultural, etc.
Astă-zi insă situaţia lumei este cu
totul schimbată. Inainte, cind industria era in prima ei tază, popoarele cari
se dedaii activitătei industriale aveai

şanse de a găsi debuşeuri numeroase,

cari

să

le

retribue

sacrificiile

şi

munca făcută pentru întemeierea atelierelor şi a 'fabricelor. Problema
“chinuitoare a debușeurilor nu exista

“sub forma acută de azi, cind toată
înțelepciunea diplomației constă în
a găsi pieţe de desfacere pentru ne-

gustorii şi fabricanţii ţărei lor. As-

CALULIF

—
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tă-ză, trebuesc organizaţii speciale,
lupte enorme, jertte colosale, pentru

a reuși să capeți un debuşeii care să

primească supra-producţiu
nea, fabricelor din ţară. Şi lupta aceasta se dă
fără incetare şi tără cruțare, intre puterile mari, între acele cari aă indă-

rătul lor o istorie industrială

lară și cari dispun
ca ale noastre.

de

secu-

alte mijloace

Se pune aşa dar intrebarea:

oare

Rominia dispune azi, cind industria,
comerțul şi căile de comunicaţiune

suni aşa de

dezvoltate

la alte

.

po-

poare, de condițiuni de acelea, de
ordin special, cari so indreptăţească
la adoptarea unei politici economice,

care e menită să jicnească şi să facă

să sufere interesele principalei” ei
ramuri de bogăţie, agricultura? Cari
sunt acele condițiuni? Am dori să

le cunoaştem şi noi.

Cari?

Voința

saii interesul citor-va. cari nai
sprijin şi alt mijloc
. de reuşită

cit banul

ectelor

de

necesitate ?

alt
de

statului şi scumpetea
ob=

consumaţiunede prima.

Şi—să mi se erte insistența—repet intrebarea : la ce bun toate aceste sacrificii, care e folosul lor, ce
zO0
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cişiig ne aduc, în vre-o direcţie oare-care ?

Nu dispunem

de

nimic:.

nici de

oameni capabili, cu relațiuni intinse
comerciale şi industriale, nici de capitaluri etiine şi numeroase, nici de
muncitori instruiți, nici măcar de
mulţi muncitori neinstruiți. Şi vroim
totuși

orbeşte

să ne creiăm de

toute

piece o mare industrie, chiar de acele, cum a spus d. ministru de finanţe, cari trebue săşi aducă materia primă de peste mări şi ţări.
Nu este oare o nebunie din partea noastră să avem pretențiunea
de a înfiinţa la noi industrii mari,
ori-ce fel de industrii, indiferent
care ? Mi se va obecta poate că nimeni n'are asemenea ambiţiuni extraordinare şi că toată sforţarea tinde
ca să creiăm industrii cari să acapareze consumul intern, fără a ne
gindi la expori. Poate. Dar în cazul
acesta, trebue să ne gindim că o
mişcare, odață pornită nu se mai

poate opri in loc aşa de uşor, că din

momentul ce se vor inființa industrii
numeroase vom fi în curind puşi în
fata problemei insemnate a expor-

tului şi a debuşeurilor, fiind.că su-
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pra—producţiunea nu se poate opri.
Dovadă Ungaria, Pusia, Italia. In
Ungaria, chestiunea găsirei debu$eurilor pentru industria întemeiată
cu ajutorul statului este o problemă

arzătoare. şi încă foarte grea de rezolvat. Asemenea şi în Rusia. Şi apoi
chiar dacă

ar fi să ne

mărginim

la

debuşeul intern, la creiarea unei industrii

care

să se

multumească

cu

consumul intern — ceea-ce este aproape o imposibilitate, probă fabricile noastre de zahăr — incă infiin(area, acestor fabrici se izbeşte de o
sumă de greutăţi, dintre cari ces
mai însemnată este aceea că pune
pedici la scurgerea produselor agvicole în străinătate, din cauza protecțiunei vamale de care are nevoe.
Ori-cum am intoarce deci chestiunea, vedem că nimic
nu justifică întemeierea unei industrii mari

la noi

în

ţară

şi că,

din

contra,

sunt multe motive cari constitue un
adevărat rechizitoriii împotriva ej.
De I6-ani urmăm această politică —
filo-industrială. Suntem deci în drept

sa ne punem intrebarea: ce rezultate
a adus ? Pe baza Legei pentru incura-

—
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jarea industriei naţionale din 1887
sati acordat pănă azi avantagii la

297 fabrici, dintre cari 8 de ape şi

băuturi,
nage,

7 de arte grafice

2 de

bazalt

şi

şi carto-

ceramică,

17

de cafea, ciocolată, rahat, fructe zaharate şi paste făinoase
5 ,de ciment

şi articole

de

ciment, 8 de conserve,

de hirtie, carbon şi celuloză, 10
de parchete. şi timplărie mecanică,
6 de mobile de lemn şi de fer, 21

de mașini agricole şi metalurgie, 17
de petrol, 34 de țesături, fringhii şi
sfori, 1 de nasturi de sidef, 23 de luminări şi săpun, 6 qe sticlărie: şi
geamuri,20 de tăbăcărie, 16 de uleiuri
vegetale şi produse chimice, 10 de
var, piatră şi ipsos şi 9 de zahăr
şi glucoză. Dintre acestea, aii inceiat de a functiona, nu sai înfiinţaţ

și sai retras beneficiile legei la un

număr mic de fabrici,
Valoarea avantagelor : scutiri de.
impozite, scutiri vamale, premii, reduceri pe căi ferate etc., se urcă anual
la suma aproximativă de 19.000.000
lei, afară de suma de peste două
milioane acordată odată peutru totdeauna diferitelor fabrici. Capitalul
fix al acestor fabrici : imobile, maşin
i,
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instalaţiuni diverse eic., se
urcă la
cilra de 93.000.000 lei, iar capi
talul
circulant la 53.000.000 lej, Indu
stria
avantajată de stat întrebuinţea
ză aproape 19000 lucrători, dintre
6000 lucrători sunt străini, iar cari
13000
romini,
Aceasta este, in moa sumar,
tuațiunea industriei subvenţionat sie
Stat, din toate punctele de ved de
ere.:
capital, investiţiuni, lucrător
i. Nu
mă voi intirzia în critica de
nuni ce se face de obicei fabr amăicelor
noastre: că nu intrebuințează
lucrători

romini in număr suficienţ

şi la
ocupaţiunile maj superioare,
că aduc
materie primă din străinăt
ate cu
ioate că se găseşte in tară,
că
aceasta nu se incurajează anu prin
mite
cultuii agricole, cum de ex.
ovicultura, creşterea cinepei şi
a inului etc.
Aceste sunt obecţiuni de detal
ii,
defecte cari pot fi inlăturate
prin
măsuri legislative maj aspre
şi printr'un control mai sever,
Principalul este chestiunea de
prin
cipii : utilitatea saii neutilitatea infiin
ţărei de industrii

raportul

mart.

ţifrefor de mai

ŞI, sub

sus, între-

—

99—

harea care se pune este: oare experiența de 15 ani s'a pronunțat pentru sau contra intemeerei de industrii la noi

în

țară?

La prima vedere sar părea că răspunsul nu poate să nu fie favorabil.
260 fabrici, 93 milioane capital fix,
23 milioane capital circulant, 19000:
lucrători dintre cari 13000 romini —
ca un începui şi pentru îimprejurările din ţara noastră, unde toate
se fac pe apucate, fără metodă şi
spirit de urmare, se poate susţine că

e ceva, că are oare-care însemnătate.

Nu se poate contesta

să creăm un început
industrială, dar cu

că am reuşit

de activitate
cite sacrificii

— 12 milioane anual — şi pe ce bază
șubreiă ! A trebuit ca Statul să re-

nunte la sume de cite6—7 mil. âin
veniturile sale vamale anuale, să concedeze terenuri gratuit, să scutească
fabricele de impozit, să reducă ta“rifele pe căile ferate, să inalţe: barieri vamale la hotare, să ingreueze
exportul

vitelor

şi al produselor

a-

gricole și să incarce greii prețurile obiectelor deconsumaţiune, pen-

tru a reuşi

să

obţie

rezultatul de

—
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“mai sus, în definitiv aşa de mediocru
|
pentru ţară.
Lista industriilor pe care am reprodus-0 aci, ne arată că incurajările
aii fost acordate fără discernămint.
Cine sa prezentat a primit beneficiile statului şi sacrificiile consumatorilor. Chestiunea n'a fost studiaţă,
Cind sa hotărit inființarea industriilor

nu

Sa gindit nimenea

că

tire-

bue să se procedeze pe serii : ca in- tiiă să se incurajeze tormarea industriilor agricole şi a celor miniere, cari
ai în tară la noi materie primă in
abundență şi debuşeii asigurat, şi apoi să se treacă la cele- Pale. Tabloul
fabricelor legale ne prezintă aşa dar
un caracter “foarte disparat. Avern
ast-fel fabrici de ape şi băuturi, de
arte grafice, de bazalt, de ciment, de
timplărie mecanică, de mobile” de
fer, de metalurgie, de nasturi de sidef, eic. cari figurează alăturea şi ait
primit aceleaşi incurajări ca ȘI in=
dustriile derivate din agricultură. Aceasia ne explică de ce unii arată
cu atita satisfacţie lista celor 260 saii
270 fabrici incurajate. Ceea-ce mă
miră insă mai mult este că avem pănă
azi numai atitea fabrici. Nu 260 sati

—
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270, ci 400 sati 500 fabrici ar fi tre-

buii şi ar fi putut să se infiinţeze în
țara noastră, în restimpul acesta, de

16 ani, - şi atunci am fi avut intr'adevăr

de

ce

să

fim

mindrii.

Căci

ce mirare ca industriaşii şi techni-

cianii străini să fi năvălit in tara
noastră aducind cu ei capitaluri şi
lucrători străini, cind legea de incurajare a industriei naţionale şi politica de protecţiune vamală.le asigură
beneficii sigure, scontate dinainte.
Să ne inţelegem. Cind se acordă teven gratuit, scutire de impozite, reduceri din taxele de transport, asiurarea debuşeului intern prin turifele vamale etc.
este intr'adevăr
curios că străinii n'au alergat in tară
pentru a acapara prin fabricile lor
acele produse industriale cari se consumă la, noi in cantitate mare.
Experienţa celor 16 ani nu dove-

deşte așa dar nimic, in ori-ce caz ea

nu poate fi minuită ca un argument
impotriva, agrarienilor, pentru că,
după cum am spus, am fost in drept

să ne aşteptăm la o activitate industrială şi mai bogată, la un număr de

fabrici mult mai mare de citcelactual, în urma legilor de protecțiune

—
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cari le acordă atitea avantaje. Cele
260—270 de fabrici nu dovedesc deci
că ţara întruneşte condiţiunile nece-

"sare pentru a 'şi asimila o activitaţe
industrială întinsă, ci doar faptul, care
n are nevoe de un lux de argumente,
că acolo unde sunt asigurate avantagii şi profite de 30%, — cum a dovedit ancheta industria—lăse găsesc
mulți, şi indigeni şi străini, cari sunt
gaia, să culeagă aceea-ce li se oferă

cu atita generozitate şi mărinimie.

ŞI totuşi sacrificiile făcute pănă a-

cum de stat şi de consumatori par

încă insuficiente acelora carişi daii
toată osteneala ca politica industrialismului exagerat să triumfe pe loate
căile. Am avut deja o mostră a acestei tendinţe extreme în discursul
d-lui ministru de finanțe, carea de-

clarat urbi et orbi că, in materie de:

întemeere de industrii, nu trebue să
se ţie seamă de nimic, de nici-o condiţiune protivnică, ci să procedeze
pe calea cea mai simplă... să se infiinţeze fabrici, chit ca budgetul pu.-

blic şi budgetul particularilor să su-

poarie consecințele
economice. Părerea

acestor fantezii
aceasta a deve

„nit şi aceea a intregului guvern, căci

—
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la Congresul camerelor de comerţ,
ținut la Brăila in zilele de 95 şi 26
Maiii curent, d. Const. Stoicescu, ministrul domeniilor, agriculturei şi industriei, a declarat că guvernui a şi
realizat aproape toate dezideratele
congresului în ce priveşte incurajarea industriei naţionale prin legea,
modificătoare a celei din 1887, care
se va depune pe biroul Corpurilor
Legiuitoare la deschiderea sesiunei
parlamentar e.
Dar, ce aii hotărit camerile de comerț ? In ce priveşte legea pentru în-

curajarea industriei, congresul 0 socoteşte natural ca un corectiv indispensabil în materie de protecțiune şi
ca atare este de părere că ea trebue
să conţie elementele următoare

a) A nu se mai face deosebire în-

tre industrie mare şi mică, ambele
aducind foloase economice naţionale.
b] Transportul avind o influenţă
determinantă in propăşirea industriei, este elementul care trebue mai
bine studiat şi înlesnit industriei. Ca
atare, tarifele de transport să fie intocmite ast- fel în cit să combată efectul tarifului de penetraţie cu cari
ţările vecine ştii aşa de bine să de-

—
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joace măsurile de protecțiune celuăm.

Să se acorde bonificări la un număr
mare de vagoane şi chilometrii parcurşi în ţară, atit pentru materie
primă cit şi pentru fabricate, fiind

constatat

('? Nota autorului)

că acest

stimulent vine in favorul căilor ferate. Pentru vagoanele complecte de
materie primă fabricată saii combustibilă, taxele de transport să nu fie
mai mari de cit acelea din cel maj
redus tarif special în vigoare. Pentru
ambalage inapoerea lor gratuită cu
cupoane.
c) Restituirea de taxe vamale saii
ale londului comunal la materiile reexportate, după ce aii suferit in țară

vre-o sransformare, precum şi la orice produse şi materii prime ce sar

exporta,

ținindu-se

seamă de dehbuşeuri.

pe

cit

Pentru

posibil

mate-

riile prime cari nu se găsesc în tară
dar cari ar puteafi produse în tară
să se acorde reduceri iar nu scutiri
de taxe,

d) Autorităţile se vor furnisa numai din țară şi nu vor recurge în

străinătate de cît în cazurile când
prețurile oferite în ţară ar fi cu 15

la sută mai

mari de cit

preţurile

—
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similarelor străine la cari se vor fi
adăugat şi vama şi transportul.
e Caetele de sarcini să se facă în

vederea, fabricatelor

f) Scutiri de taxe

din

ţară.

vamale pentru

maşini, părţi de maşini şi accesorii,
cum şi tot ce servă la instalaţii, aceasta pe toată durata concesiunei

și întru cit acele articole nu. sar fa-

brica

în țară de

calitatea necesară.

9) Guvernul va ceda gratuit tere-

nul necesar şi, în condițiuni minime,
căderi de apă, pe timp utilizabil, ce
sar afia pe proprietăţile Statului, Domeniului Coroanei saii ale societăţilor
de bine-faceri, şi scutiri de impozite
către stat, judeţ saii comună.

Rh) Scutiri de vamă pentru materii
prime şi semi-fabricate cari nu se

găsesc in țară,
Aceste sunt, nici. mai mult nici
mai puţin, dezideratele congresului.
Iar guvernul, reprezentat la congre-.
sul Camerilor de comerţ prin d. Stoicesc
a declarat
u, că aderă aproape in

totul la. acest program ecOno:nIc, pen-

iru incurajarea industriei naţionale,
ba îl mai extinde, prin aceea că acordă prin proectul de lege ce s'a

—
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lucrat la ministerul domeniilor ŞI alte
avantage, cum linii de garaj etc.
Politica inaugurată prin Legea de

la 1878 triumfă aşa dar pe toată linia. Mai

mult,

ea, este

mai accen-

tuată, mai exagerată şi mai

intinsă

acum ca in legea veche. Sacrificiile
ce a consimţit Statul,12 milioane lei
anual, şi ingreuiarea exportului agricol, ai părut insuficiente. Sai maj
adăugat aşa dar şi alte incurajări,
pentru ca fabricanţii să aibă şi mai
asigurate profiturile lor de 30 Şi 35 0/..
Dispoziţiunea cea mai insemnată
din dezideratele Congresului camerilor de comerţ, pe care a admis-o
şi noul proect de lege, este aceea
prin care se intind avantagiile legale

şi asupra industriei mijlocii și a celei

mici. Pănă azi era nevoe, pentru a
se obţine incurajările legei, ca fabrica
să dovedească că are un capital de
50.000 lei. De astă-zi inainte nn va

mai fi aşa. Bine-facerile legei de in-

curajare se

vor

intinde asupra

tu-

"turor fabricilor şi atelierelor din țară,

protejindu-le pe toate. Saerificiile pe

cari va trebui aşa rar să le consimţă

Statul vor fi colosale. Suma de 12
milioane lei anual, cit reprezintă a-

vantagiile actuale, va fi intrecută cu

mult, şi sacrificiile vor lta nişte pro-

porțiuni cari vor apăsa cu grei asupra ţărei şi așupra dezvoltărei
celor-Palte ramuri de productiune.
Faptul că avantagille nu vor fi circumserise la industria mare, ca pănă
acum, vor deştepta in țară şi in stre-

inătate spiritul de intrepr inderi aventuriere, vor ocazionaun aflux considerabil de fabricanți şi industriaşi,
străini atraşi de mirajul lungei liste
de beneficii pe cari contribuabilii ro-

mini, aşa de docili,

pue la dispoziție.
budgetul şi cum
întocmirile noastre
asemenea presiuni
Nu mai stăruiii
dispozițiuni,

sunt gata să le

Cum va rezista
vor rezista toate
economice unei
formidabile?
asupra unei alte

tot aşa

de

importantă,

din hotăririle congresului camerelor
de

comert,

aceea

ca

autorităţile

să

se furnizeze de'la fabricile din țară
şi caetele de sarcini să fie intocmite in vederea acestor fabrici, chiar
dacă produsele lor vor fi interioare
în calitate şi superieare în pret. Aceasta inseamnă grevarea cheltuelilor ciferitelor noastre autorităţi publice, incărcarea budgetului lor de
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material, impunerea directă a contribuabililor în iavoarea industriei,
despre care este foarte indoelnic
dacă va fi intradevăr naţională.
Considerentele acestea sunt însă,
se vede,

prea,

neinsemnate,

pentru

ca guvernanţii noştri să se oprească
asupra lor. In adinca lor inţelepeiune,
ei cred că pot forța nota, că pot ingrămădi toată puterea de sacrificiti
asupra unei singure ramure de producţiune, incă neexistentă, spre a o
dezvolia in mod anormal, în dauna
altei ramure de bogăţie, existentă, şi
cate nu cere nici pe de departe atitea incurajări, pentru a se dezvolta şi a inavuţi ţara,
.
Intr'adevăr, ce face statul pentru
agricultură? O paralelă intre sacrificiile acordate-de stat pentru agricul-

tură şi cele pentru industrie,ar arăta,
fără alte discutii şi comentarii, cit

de nedreptăţită este cea dintiii in
* favoarea celei de a doua. Pentru industrie, statul nu se dă inapoi de
ai face un cadoi anual de 12 milioane lei, pe cind pentru agricultură
nu găseşte nici a zecea parte din

suma aceasta. Și incă suntem la în-

ceput, căci, după

cum

arătat, sun-
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tem amenințați de a vedea

sacrifi-

ciile făcute de stat crescute in mod
enorm, prin noua lege a incurajărei
industriei naţionale.
Dezideratele Congresului
Agrar
n'aui fost ţinute in seamă. Agricultorii romini, strinşi in congres, aii votat o sumă de rezoluţiuni, dintre cari
unele de ordin pur practic, cum scăderea tarifelor de transport, construirea de magazii şi şoproane la gări
pentru conservarea, cerealelor, etc.,
dar nimeni n'a venit din partea guvernului ca să susţie aceste rezoluțiuni şi să arate dreptatea revendicațiunilor cultivatorilor. La congresul
«amerelor de comerța fost alt-fel.
Un proect de lege este gata care va
sili căile ferate să scadă tarifele, să
construiască linii de garaj la fabrici,
să admită tot soiul de scutiri, etc.
_Este.o inegalitate de tratament.
Nu o remarce dintr'un sentiment de
rivalitate meschină faţă de industria
incurajată, susţinută şi care este o-

biectul tuturor ingrijirilor autorită-

tei. Am voit doar să pun în evidență, prin demonstrarea acestei inegalități zdrobitoare, cum inţeleg

conducătorii noştrii interesele

eco-

—
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de viitor

ale

țărei

“sunt concepţiunile lor despre
“viitor,

Şi cari
acest

Chestiunea, industrială se mai pre-

ziată insă şi sub o altă faţă: ea are

legătură directă cu politica vamală
-a ţărei. Incurajările ce i acordă statul înăuntrul ţărei, prin tot felul de
- scutiri şi beneficii puse la dispozitie, nu -sunt suficiente. Industria
trebue să fie apărată faţă de concu.
venţa străină. Produs artificial, ea
“are nevoe de ingrijirile cele maj aiente şi delicate pentru a nu peri.
De aci politica vamală protecţionisţă,
taxele mari puse pe fabricatele străine, pentru ca acestea să nu coucureze in țară fabricatele produse pe
urma legei de încurajare a industriei. Alt-fel fabricile noastre nu sar
“putea susţine, sar ruina. Neavină
în țară condiţiunile naturale de e„Xistenţă ; nici capital ef tin, nici relațiuni sigure, nici techniciani in număr mare, industria noastră, pe lingă
incurajările numeroase directe 'ce i

“se acordă,

are

nevoe

de bariere

va-

“male cari să impedice intrarea obectelor industriale străine.

—
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La aceasia, agrarienii spun: Pro-tecţionismul vamal este dăunător ex-.

"portului

nostru agricol

şi al creş-

terei vitelor, mai alesal acestei din.
urmă. Agricultura nu poate merge
inainte fără cultura vitelor şi 0 asemenea cultură nu se poate face fără.
debuşeuri. Avem nevoe de pieţele:
austriace

şi germane, mai

cu seamă:

de cele austriace, cari ne pot cumpăra vitele vii, pe picioare. Pentru:
a înlesni însă intrarea vitelor în ţă-:
rile central-europene, cari exportă
multe fabricate industriale, trebue
să adoptăm altă politică vamală, să
nu fim protecționişti, pentru ca in
schimbul intrărei "libere a produselor lor industriale să ne admită:
intrarea produselor noastre agricole
şi a vitelor.
.
Acesta este programul vamal al

agrarienilor. D.

Costinescu, în dis-

cursul d-sale, Pa dezavuat complect,
a proclamat imposibilitatea lui, şi în
acelaşi timp, nevoia, neargumentată
—ce e dreptul discursurile nu sunt
făzute pentru a susţine contradic=
toriă anumite teze—a forțărei la extrem a politicei industriale,
Sar

putea

admite,

la urma

urme-—
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lor—spun aceasta ca o simplă ipoteză — ca, să se acorde industriilor tot
soiul de avantagii imaginabile ină-:
untrul ţărei: scutiri de impozite, terenuri gratuite, furniţura asigurată
Ja autorităţi, reduceri la C. F., bancă:
industrială de stat care să imprumule cu procente mici ete. Agrarienii nu sar opune, poate,—repet că
vorbesc în ipoteză--ca toată puterea:
de sacrificii din partea statului să
se concenireze asupra industriei, dar”
politica vamală, aceea cu țările străine,.
să se facă, ea cel puţin, conform cu:
interesele agriculturei, a acestei mari
și reale ramure de avuţie naţională,
Industria creată pe baza legei, nu
poate trăi insă fără protecționism

vamal,—şi aceasta dă toată acuitatea:

conflictului de interese dintre cele
două feluri de producţiuni, dintre
cari una se bucură de toată soliciiudinea guvernului in dauna calei-Valte.
D. Costinescu, intr'un ton intentionat persiflator, a contestat pu--

tinţa liber-schimbismului

și folosul

lui pentru agricultura țărei şi pentru:

exportul vitelor. D.
nanţe

a

pus

o

ministru

intrebare,

de fi-

al cărei:

—
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“răspuns voia să facă a crede că nu
:mai admite replica. D-lui. a spus :
.0are dacă noi ne vom deschide gra-niţele şi vom lăsa liberă intrarea
produselor industriale străine, cari
“vor nimici fabricele indigene, oare

Austria şi Germania, al căror

pro-

tecţionism agrar merge pănă la pro-hibiţiune, işi vor deschide graniţele

pentru grinele şi vitele noastre ?

Ne vom permite totuşi a da replica cuvenită. Intiiti de toate tin
“insă să stabilesc următorul lapt :
„inaintea d-lui Costinescu, am prevă„Zut, şi eu şi mulţi alţii cari luptă
pentru ideile agrare, această între„bare, am aşteptat-o chiar, am văzut-o
:Venind.
N'a, fost nevoe de multă perspicacitate, ca so presimţim. Dovadă că
am a dus-o de multe ori ca argument
în potriva acelora dintre NOI, cari,
după mine unul, se fac vinovaţi de
.agrarism excesiv, intoemai după cum
„d. Costinescu sa făcut culpabil de
„industrialism exagerat. .
Dar, in acelaşi timp, am pus o altă
întrebare,

in aceiaşi

direcțiune

de

idei. Admiţină că voim totuşi să smul-

„gem

oare-cari concesii

in

favoarea
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«

agriculturei şi a vitelor noas
„le vom putea obține dac tre, cum.
ă nu vom
tace, in schimb, concesiuni
mari penimu intrarea produselor
industriale străine in ţară? Intrebare
a aceasta,
vecunosc acum in urma
discursului
d-lui Costinescu, n'a fost
la locul ei,
a fost
tără obect. Ea nare nici
un
Scop, nu are nici o legătu
ră cu realiiatea, căci d Costinesc
u nu
con-

cepe ideea putinţei şi a
necesităței
incurajărei agriculturei
Și a exportului de vite. Pentru d. min
ist
finante, viitorul agriculturei ru de
noastre”
din pungtul de vedere a]
libertăţei
vamale in diferite state se
prezintă
in culorile cele mai roze.
Cit despre
exportul vitelor, e foarte simp
să ne luăm gindul de a le lu, —
exporta,
fiind-că graniţele ne vor fi
închise.
Să luptăm. pentru a ni se
deschide,.
să căutăm combinaţiuni poli
tico-va.
mal

e pentru a reuşi totuşi să

ni se
deschidă pieţile austriace—la
ce bun?
Lupta e perduiă, după d-sa
, inainte
de a fi chiar angajată, Şi apoi
la ce s'ar:
“mai da lupta, cind, Doamne-fe
reşte, e
posibil ca să obținem concesii
pentru
expo
rtul vitelor in Austria Şi atu
n-

cea, vai! e ameninţată

intreaga, clă-

—
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-dire industrială pentru care d-sa are
„atitea cuvinte de tandreţă şi iubire.
Tariful vamal german ? O glumă.

D.

Costinescu

este

foarte

liniștit.

«Pe noi nu ne atinge proectul, a.
„declarat d-sa unui ziarist (vezi «Epoca» din 25 Iulie 1901), din potrivă
ne este favorabil (119), căci ne pune
pe un picior de egalitate cu cele-lalte

state. Ungurii, ruşii şi italienii

pot

să se plingă, de oare-ce nu se vor
mai bucura de privilegiile de cari
se bucură acum în relațiunile lor
comerciale cu Germania. In ce priveşte cerealele noastre, Germania

„are nevoe de ele şi tariful urcat îl

-vor plăti consumatorii germani».
Cind cine-va are asemenea con-.
„cepţii economice, nu mai trebue să
ne mire nimic din partea sa. Tariful
vâmal german favorabil nouă. Cum
pare această afirmare ? Toată alarma
şi emoțiunea provocată în ţările agri-

„cole a lost aşa dar fără rost? Pentru

ce dar atita gălăgie cind tariful este

„favorabil

produselor

agricole?

E-

rau lamentaţiuni zadarnice, de oare„ce vor fi toate... egal impuse. Vom
perde cu ioţii, şi plugarii romini,

Şi. cel ruşi şi cei unguri

ete, dar
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vom fi cel puţin in bună companie,
egal cu cei-lalţi. Că tariful urcat
este păgubitor şi pentru producă“torii materiilor

agricole,

nu

numai

pentru consumatori, cum crede â.
“Costinescu, nici nu mai trebue dovedit. E un lucru demonstrat
de
mult, şi este o profundă erezie economică a se susține contrarul.
Pentru d. Costinescu, tariful vamal
german ne este insă favorabil. Cit
“despre creşterea vitelor, nu mai trebue să ne ocupăm de dinsa, de oare

ce debuşeurile streine ne vor fi her

metic inchise. Cu asemenea
pre proteciia ce se cuvine

idei desagricul-

turei şi despre modul cum trebue
să stăm cu braţele incrucişate fără

a lupta în favoarea acestej producțiuni, putem să ne inchipuim de pe
“acum cum vor fi apărate interesele
-cultivatorilor romini la reînoirea con

ventiunilor comerciale, în caz că q.
Costinescu va fi şi atunci ministru

-de finanţe şi diriguitorul politicei noa-

'stre economice înăuntru

şi in afară.

Situaţia în Europa nu se prezintă
insă totuşi aşa de dezesperant :
Alegerile recente pentru Reich:Stagul german ati dat o reprezentanţă

—
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parlamentară, hotărită de a trăi în..
pace vamală cu toate popoarele şi dea incheia tratate comerciale. Aceasta.
inseamnă slăbirea agrarismului ger- :
man fanatic şi îmbunătăţirea situațiunei pănă acolo că se vor putea.
acorda concesiuni ţărilor agricole,
pentru a se putea incheia convenţiuni comerciale, Din partea Germaniei ni

se prezintă

aşa

dar o situa-

ţiune ceva mai favorabilă, de care:
vom trebui să profităm în viitor:
pentru a smulge concesiuni în favoarea, agriculturei.
In Austria, starea lucrurilor poate:
să fie şi mai favorabilă pentru noi.
Industria, austriacă şi cea ungară ai
absolută nevoe de piața noastră. Dacă
guvernul nostru va căuta aşa dar să
impue, cu ori-ce preţ, ca o condi- |
ție sine qua non, exportul vitelor:
noastre pe piaţa austriacă, există șanse ca să reuşim, cu tot cureniul de protectionism agrar care pare:
a fi fost făurit de imperiul vecin mai
mult ca o armă de minuit în tratativele comerciale cu ţările balcanice..
In ori-ce caz, nu d. Costinescu
era cel indreptătit să adreseze agra-rienilor întrebarea de mai sus, cu.

PER

—
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aparența zdrobitoare, fiind-că, date
fiind interesele vitale ale agriculturei, care, după noi, sunt şi ale tărei,
datoria ori-cărui guvern "este de a
nu le considera ca perdute din primul moment, cum a făcut d. Costinesca, ci, din potrivă, să lupte pentru a le apăra, chiar în mijlocul celor mai mari dificultăţi. Datoria d-lui
Costinescu a fost, ca membru
de
guvern, nu să polemizeze cu agrarienii, ci să declare, din contră,
_Ccă guvernul nu se va da inapoi de
la datoria lui e a căuta să obţie
concesii favorabile agriculturei, iar

nu să dea străinătăței—care nu aș-

teaptă doar alt-ceva—impresia că am

şi renunțat de pe acum la luptă..

Aceasta ar fi fost datoria d-lui C:ostinescu, dacă ar fi privit ambele ramuri de producţiune, agricultura Şi

industria, cu aceeaşi obectivitate. [)..
ministru de finanțe este insă aşa de

mult partizanul ideei de a se înființa industrii cit mai multe in tară,

in cit a uitat că față de streinătate

reprezintă

interesele întregei

țări;

deci şi ale agriculturei, care şi dinsă

are oare-care legătură cu această țară.

Trebue să

recunoaştem

aşa dar

+

—
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domnului Costinescu că este logic cu

sine însuşi. Filo-industrialismul săi
pronunţai
conceapă

la

făcut

măcar

ca

nici să nu

nevoia

sforţărilor

pentru a obţine ceva de la streini
in favoarea agriculturei. Intrebarea

d-sale a fost

aşa dar

foarte

natu-

rală, căci din momentul ce nu mai
incerci a te opune protecţionismului
agrar al țărilor streine, este iîntr'a.,
devar absurd ca să deschizi granițele şi să laşi să intre libere produsele industriale streine. Da, d. Costinescu a avut dreptate, din punctul
său de vedere.
Agrarienii ai insă şi ei dreptate,
din punctul lor de vedere, pe care
il cred in conformitate cu interesele

cele mai bine inţelese ale ţărei. Ei
arată că mai este loc şi putinţă de
a se lupta în favoarea exportului
agricol şi alvitelor, că imprejurările
din ţările streine mai oferă încă

oare-cari şanse desucces, Dacă n'ar
fi asi-tel, ce sar intimpla? Am tre-.
bui să admitem atunci că guvernul
este hotărit a primi ca bun tariful
urcat german şi austriac pe grine

Şi că a renunțat absolut la imporiul
vitelor rominești în aceste ţări şi

—
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mai ales in Austria. Aceasta însă ar
insemna sacrificarea complectă a agriculturei, şi, de sigur, cu preţul
unui asemenea sacrificii, sar putea
incheea tratate comerciale. Dar dacă
guvernul este hotărit de a lupta pentru asigurarea importului de vite,

atunci, dacă ar fi să ţinem seamă
de părerea d-lui Costinescu că Austria nu va ceda cu nici un preţ, inseamă că mergem
de-adreptul la
un războiii vamal cu Austria. Alt-

fel nu se poate.

”

Din partea oficială suntem insă
asiguraţi că se vor incheia tratate.
Atunci, cum ? Saii Austria nu vrea
cu nici chip să ne asigure importul
vitelor şi atunci, admiţind că guvernul nostru mai are incă atita
grijă de interesele agriculturei in
cit nu cedează asupra acestei clauze,
trebue să intrăm in războiă vamal
cu monarchia vecină
; sai, dacă este
dispusă să ne acorde concesii în a-

cest punct, şi poate

şi la

exportul

grinelor, —cum e posibil să obținem şi
de la Germania-— cum rămine, in cazul
acesta, cu protecţionismul vamal la,

care ţin morţiş indusiriaşii noştrii ?

Lucrul este clar: Nu se vor putea
incheia, convențiuni comerciale de

—
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cit dacă se va renunţa definitiv la
exportul vitelor sai la un protecţionism vamal prea acut. Protecţionis-

mul agrar este astă-zi așa de

inră.

iaxele iarifului nostru minim

şi să

dăcinat la popoarele industriale din
Europa, incit. ca să putem obține
concesii pentru grinele și vitele noastre, vom trebui să facem şi noi concesii mari pentru intrarea produselor
lor industriale. La 1891, cind cu reinoirea convenţiunilor noastre comereiale, am fost siliți, pentru a putea incheia convenţii comerciale cu Germania și Austro-Ungaria, să scădem

lăsăm. intrarea

ale

produselor

streine cu "nişte taxe

industri-

cari

nu

mulțumesc de loc pe fabricanţii
noştrii. Vom putea. proceda oare
acum alt-fel ? De sigur că nu. Auzim
de ex. că e vorba de pus taxe mari
vamale pe produsele textilelor streine, pentru a încuraja stabilirea de
fabrică textile in ţară, cari pot. găsi

un debuşeii intins la noi. La 189,

a trebuit să se scadă taxele din ta.
riful minim pe textile, şi bine-in-

ieles că şi acum vom trebui să facem tot aşa, dacă voim să ne asi-

gurăm

exportul agricol și.al vitelor.

—
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Alt-fel, ce compensațiuni putem acorda sireinătăţei, cari so facă a ne
acorda, la rindul ei, avantage pen=

tru agricultură?

Dacă vom voi aşa

dar să incurajăm agricultura, vom
trebui forțamente să atenuăm mult
din ambiţiunea şi pretenţiunile noastre industriale.
Atenuarea aceasta, fiind in interesul agriculturei, ar fi şi spre binele țărei. Aceasta este părerea agrarienilor remini. Din nenorocire
nu este şi a acelora de la guvern, care
inclină balanţa numai intro parte,
Noi insă credem că dreptatea este

de

partea noastră : ceea-ce m'am in-

cercat să arăt in acest articol. Anume : că politica industrială este legală cu sacrificii mari pentru țară,
că printrinsa se neglijează dezvol-

iarea agriculturei

şi că situaţia in-

ternațională este ast-fel in cit sar
mai putea obtine concesiuni in favoarea agriculturei, dacă sar lucra
în această direcțiune. Discursul d-lui
Costinescu, ne-a arătat însă că nu

trebue să ne aşteptăm

ca solicita-

dinea guvernului să se indrepte spre
agricultură, cu ocaziunea reinoirei
convențiunilor cornerciale, ci numai
spre intărirea industriei, în dauna

—
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agriculturei şi a creşterei vitelor.
Ce va ciştiga “ara pe urma acestei
politici, nu ştim. Este însă neindoios că agricultura va perde. Şi toți
acei cari cred incă că agricultura
mai are legături serioase cu ţara
aceasta, vor fi de acord în a con-

chide că şi aceasta din urmă va perde
mult, alături de agricultura.
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