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„Volumul de. fuţă a rezultat. din datoria de a, “doriti 
Dui la lămurirea. problemelor, monetare. şi fiiianciăre, în 
„vederea fizării noului Program, al partidului naţional-ţă- 
rănesc. O parte. din probleme, în special. cele Jinanciare, 
“au fost desbătute îii cercul de studii al partidului şi solu- 
țiunile expuse sunt rodul acestei conlucrări ideologice. O 
altă parte din problemele tratate a format obiectul preo- 
cupărilor, în cursul activităţii desfăşurate ca ministru de 
finanţe, când au căpătat deslegări cari au fost aplicate şi 
verificate. In fine, o a treia parte a rămas numai în sta- 
diul unor propuneri, cuprinse în proiecte de legi, rapoarte 
şi memorii. 

Prin această împrejurare, nu credem că lucrarea ce 
prezentăm publicului a pierdut din obiectivitate în con- 
statările de fapt şi concluziunile ce s'au desprins. Am nu- 
trit continuu convingerea nestrămutată, că politica nu 
poate duce la rezultate pozitive, dacă nu e întemeiată pe 
o cercetare metodică a realităților naţionale, după cur 
ştiinţa rămâne sterilă dacă nu confruntă enunţările teo- 
retice cu faptele, prin cercetarea sistematică a realităţilor. 

Persistenţa dezechilibrului bugetar are urmări ne- 
aste peniru viața noastră economică și socială și ame- 
nință în mod serios capacitatea de acțiune naţională a 
“Statului nostru. Dacă această problemă preocupă în grad 
“superlativ chiar Statele cari pot învinge dificultățile finan- 
“ciare, prin apel la rezervele de capital; cu atât” inai inalt 
-trebuie să ne preocupe pe' noi, cari nici nu suntem. în mă- 
sură să acoperim deficitele prin împrumuturi interne şi
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cari avem experiența acoperirii deficitelor dinainte de 
1928 prin împrumuturi externe, încheiate în condițiuni 
apăsătoare. 

| Pentru a deştepta interesul opiniei publice luminule,. 
am socotit oportun să dăm publicităţii rezultatele unor: 
cercetări mai recente şi a unor preocupări mai vechi, ve-- 
rificate prin e:cperiență. 

In deosebi în vremuri de dezechilibru, bugetul, 1n0- 
neda şi creditul se condiționează în mod reciproc. Nu se: 

- poate tinde spre un nou echilibru financiar solid şi dura- 
bil, decât prinir'o acțiune coordonată asupra acestor trei 
elemente fundamentale; moneda, creditul şi bugetul, î 
concordanţă cu structura şi cu nevoile economiei na-. 
ionale. E | 

“In mod firesc, licratta s se împarte î în irci! "părţi dis- 
“tiricte, dar. sirâns. legate una 'de' alta: 'partea întâia tratea-. 
ză “problema morietară, „partea două problema creditului 
şi i peea, treia problema finanțelor, publice. 53 

d 

  

pa 

   
CD TI Tai m re 

1 Datele: cuprinse în primele! două capitole din în mare e parte, rezultate dintr'o seri 
ţiativa' şi sub direcţiunea- mea, 
Finanţe, în. ajunul € d 
„Ati, 1933). ci eringei „economice, Şi. monetare dela Londra. 
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Oricine a. urmărit, « cu. “ctențiune „desfășurarea. evenimen: 
telor monetare și financiare, în timpul ce sa scurs. dela sfâr- 
'şitul războiului mondial, şi-a putut da seama şi,de complezi- 
tatea: problemelor ce sau impus, rând. „pe rând; în. toate: Sta- 
tele şi de insufiența soluţiunilor. de până ; acum. In. deosebi, 
în ultimii cinci ani, în cursul. depresiunii... economice... mon- 
-diale,.care a zdruncinat ordinea economică. existentă şi. a dis- 
drus bazele. fundamentale ale, economiei. „mondiale, eforturile 
“neîntrerupte” de. experimentare a unei. serii de soluțiuni nu 
au izbutit nicăeri.să restabilească echilibrul economic, Aceeaş 
soartă au avut-o şi încercările de a pune capăt haosului eco- 
nomic, printr'o acţiune concertată pe»teren- internațional; Ul- 
Zima încercare, conferința internațională monetară și econo- 
-mică, care.a avut loci în vara, anului: 1933 la „Londra s'a. în- 
cheiai printr'un eșec. a e ea | 

„. Aceste constatări nu: 'dovedesc că: oamenii: 'de “Stat con- 
temporani, î în a căror grijă. stă soarta popoarelor, -ar fi, infe- 
riori celor dinaintea războiului mondial. Dificultăţile ce sau 
“aglomerat i în calea desvoltării normale a tuturor, Statelor. lu- 
mii în această. perioadă, sunt. mai. degrabă un, simptormn, ; că 
omenirea se află într'o fază de tranziție, spre, a nouă formă de 
echilibru social şi. economic... . . în i ni aa 

- Dacă această caracterizare a situațiunii este exactă. pentru 
toate Statele,.de bună seamă că există , deosebiri . datorite 
-structurii:economice şi sociale, profunzimii. consecințelor. răz- 
Boiului şi crizei mondiale, dar şi politicii economice și finan-. 
ciare, practicate, în această:perioadă de:timp„s::.; i 

"3: » Examinând, sub acest. aspect, politica. monetară. și “finan- 
ciară, urmată, în ţara noastră în ultimul. deceniu şi jumătate, 
Vom fi siliți să constatăm. că, complezităţii şi gravităţii, cres- 
«cânde a problemelor.nu i-a, corespuns. întotdeauna. acea înfe- 
legere a situaţiunilor şi acea fermitate. în. deciziune. și execu- 
tare, care, în: aceeaș. vreme, în. alte State a reușit să, „producă 
o redresare,: capabilă 'să atenueze., „efectele dejavorabile;ale 
crizei şi să stăvilească:agravarea răului: + A E ta A 
a: Astfel, după * ce, prin. greşeli; săvârşite:,cu 'pilejul; unifi- 
«cării: monetare, 's'a.creiat:o, inflațiune monetară. de : :Dropor-
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țiuni considerabile şi s'a cauzat deprecierea monedei națio- 

nale până la 2,5 centime aur, s'a socotit posibil a se duce o 

politică de revalorizare a leului. În timp ce în celelalte State 

se practica o politică de stabilizare monetară, care avea su 

favorizeze un proces de refacere economică şi financiară, în 

fara noastră, prin politica de revalorizare monetară, s au pa- 

ralizat toate eforturile de asanare economică şi financiară. 

Rezultatele sunt cunoscute. Părăsirea tardivă a acestei erori 
monetare a făcut ca stabilizarea leului să fie un pas forțat, să 

se realizeze la un moment işi în condițiuni defavorabile. Mai 
mult decât atât, în loc să fie consacrarea unui echilibru eco- 
nomic şi financiar, stabilizarea leului a devenit un panaceu 
dela care toți aşteptau salvarea. Realizată opt luni înainte de 
“apăriția 'primelor manifestări ale: crizei mondiale, stabiliză- 
reaileiilui 's'a'transformat curând 'dintr'un' panaceu universal 
într'o!'decepție generală;'cu toate că, în scurtă perioadă 'până 
la declanșarea! crizei mondiale, :: ea fusese urmată de.unele 
'simptome, serioase de redresare." > îi e i a i, 
--** “Criza imondială. a' dezazat: sistemul monetar internaţio- 
“năl, Un 'mare' număr de State: au'abandonat'etalonul de aur, 
în mod: formal, altele'l-au abandonat de fapt.: Toată lumea e 
'astăzi- de acord: că 'restaurarea: sistemului. monetar după răz- 
'boiul' mondial 's'a făcut pe temelii şubrede, deoarece -nu s'au 
“creiat: condițiunile- prealabile: pentru asigurarea'unei stabili- 
'tăți a schimburilor, şi 'cel 'puţin'a unei. evoluţiuni normale.'a 
“preţurilor.'În momentul de faţă, fiecare Stat'se:luptă pentru 
realizarea unui echilibru economic interior și: foloseşte” mo- 
“neda,'ca mijloc'pentru a-și: ameliora pozițiunea; 'în :schim- 
“bul de inărfuri'cu'celelalte State. - sii. vi sii dinu 
„i " Pentru' a'doua oară, noi :facem -greșalaisă..ne: singulari- 
zăm 'în politică 'monetară..In loc'să' urmăm: aceeâș ::cale .ca 
“Statele 'vecine 'cu 'aceeaş structură economică; facem:o politică 
de'prestigiu-monetar, care riscă să 'ne silească a face din nou 
un pas forțat, în ziua când se va-produce,:pe plan internaţio- 
.nal, întoarcerea la etalonul de aur al fiecărui Stat în parte, la 
„paritatea ce va 'conveni fiecăruia; dar:în 'cadrul unor norme, 
cari să înlesnească 'reluarea schimburilor dintre popoare, pe 

ce pa 
SQ a 

“baza unor'valori certe: vi site tie a a pi 
„Erori grave:găsim'şi în 'politica:de: credit::N'am fost. ca- 

“pabili să'ne construim un sistem" de'credit-adecvat' structurii 
noastre 'social-agrare, 'după împroprietărire. Banca. N ațională 
“a coritinuat: să-și păstreze.':structura * dinainte: de 'război.“în 
dezacord coiriplet-cu: nevoile:de: credit:ale: unei “țări agricole 
In aceste condițiuni; Bănca:Năţională: n'a putit:conduce. cu. 'rentele. de. credit pentru asigurarea... alimentării: normale -a economiei: noastre 'naţionale.:Mai:mult decât atât,-ea r'a- pu- lut exercita nici o influenţă asupra 'nivelului dobânzilor. cure au atins limite "cămătăreşti, :cu consecințe-dezastroase: pentru umea:producătorilor şi cu-rezultatul final al dezagregării'or-
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ganizării de credit, care în ţara noastră a luat în:timpul cri- 

zei 'actuale proporții. formidabile,. în comparație .cu celelalte 

ări. . e a i d aa 
seri Organizaţia noăstră de credit nu s'a adaptat, după război, 

nouilor condițiuni. social-economice. Indată ce, în'deosebi ca 

urmare a urcării dobânzilor pentru. împrumuturi, piaţa .in- 

ternă n'a mai fost accesibilă pentru'scrisuri funciare, singura 

sursă de credit specializat sa închis şi nevoile. de, credit „pe 

termen lung mau':mai putut fi satisfăcute, decât prin „dena- 

turarea. caracterului -institutelor, de-credit. curent, care şi-au 

văzut astfel: activul imobilizat. : Chiar în * aceste» condițiuni 

anormale, agricultura ;mică şi mijlocie n'a avut nici. o altă 

sursă de credit, în: afară: de. băncile -populare, “decât. cămă- 

tăria. In geriere, între posibilitățile de credit ale, agriculturii 

şi cele ale industriei şi comerțului, ezistă:o.disproporție, .me- 

nită să adâncească discordonanţa dintre liniile de evoluţie ale 

celor două ramuri de.producțiune' națională, 'care, în. loc să:se - 
complecteze şi. să 'se stimuleze reciproc,:se. împiedică una, pe 

alta; în'mersul lor firesc.., +: ii e at Ina 

“= Urmărea âcestei.desvoltări. anormale. a.sistemului nostru 

de credit a fost slaba rezistență pe:care:a opus-o fenomenelor 

'crizei din ultimii ani și proporțiunile formidabile. ale. prăbu- 
şirilor bancare, :care -au:constituit. o'adevărată . catastrofă. 

Statul a fost silit să intervină în repetate rânduri, pentru asa- 
narea: creditului. Cu “prilejul stabilizării, monedei naţionale, 
Statul a: preluat asupra sa un.portofoliu' imobilizat de.câteva 
miliarde lei, aflat la Banca.Naţională, pentru a înlesni aces- 
teia să reînceapă' a funcţiona în. mod: normal. Prin :această 
operație, Statul a urmărit, indirect, să, salveze un, număr .de 
bănci şi alte instituţiuni de credit.. După cinci ani, Statul a in- 
tervenit din nou, de,data aceasta :pentru. acoperirea -pierderi- 
lor suferite de Banca Naţională şi de unele. instituţiuni :de 
credit de pe: urma conversiunii. datoriilor: particulare. > 
.„;. -Repetarea la intervale atât de'scurte a intervenţiunii. Sta- 
tului .pentru “asanarea sistemului--de credit, este:un: indiciu 
al unor slăbiciuni.congenitale ale acestuia,.care decurg din.ne- 
potrivirea între structura social-economică. a ţării noastre şi 
organizarea. creditului. Dacă, întâia. oară, .s'a putut :crede,.că 
aportul financiar. al' Statului: poate, salva. organizaţiunea :exi- 
'stentă a;creditului, repetarea acestei erori. ar. putea fi. fatală. 
Lăsând la o parte. faptul că nu intră în căderea Statului. de a 
“acoperi: din contribuţia cetățenilor. zece:miliarde de lei,..pa- 
-gube realizate de institutele de credit particulare, — deși acest 
fapt prin el însuşi:condamnă întreaga organizație de credit: 
ezistentă — nu putem. să nu subliniem că trebuie, să se-pună 
capăt acestei situaţiuni. anormale, .printr:o :reformă. radicală 
a organizaţiunei de credit. Această afirmare este astăzi cu. atât 
mai necesară, cu cât.se pare.că'experiența de'până acum nă 
fost suficientă, pentru a'lumina 'problema... Unele ,.cercuri 

.
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cred că, priit asanarea parţială a unor institute de credit, prin 
organizărea unui "control asupra activității. băncilor și. prin 
anume modificări în organizarea Băncii Naţionale, sistemul 
nostru de credit 'se“poate:reface, pe vechile 'baze. 
“Nu voimisă căutăm cât-loc ocupă în această credinţă ten- 
dinfa unora'de 'ă' recâștiga unele poziții pierdute sau de a-şi 
consolida unele privilegii şi ce 'parte are mentalitatea sinceră 
conservatoare): pentrucă avem convingerea că şi într'o parte 
şi în'cealăltă iluzia:joacă un rol important. Dar urgenfa cre- 
Zerii unui aparat de 'credit; adecvat nevoilor economiei na-- 
fionale:şi Statului român, nu mai îngăduie nici o rătăcire de 
la calea'indicată de cercetarea obiectivă a datelor problemei. 
_* Aceleaşi aspecte 'se descoperă în domeniul finanțelor pu- 
blice: dificultăți: reale deoparte, insuficiența eforturilor de 
redresare, de cealaltă parte. :: IE SEI aaa 
" 1n-primii zece 'ani după război, nu. s'a izbutit să.se - în- 
tocmească 'un' sistem. fiscal potrivit surselor de: venituiri par- 
ticulare! şi 'capacităţii - reale : de - plată: a contribuabililor, o 
metodă de gestiune financiară, care să asigure controlul rigu- 
ros asupră cheltuelilor: publice şi 'o gestiune financiară ordo- 
nată, după cuni'nu s'a ajuns a'se organiza un aparat-de așe- 
zare,'control şi percepere, care să asigure intrarea regulată şi 

> 

cinstită a'tuturor veniturilor cuvenite Statului. - i 
"Urmarea a fost, nu numai. că nu s'au putut stăvili defici- 
tele bugetare —— explicabile doar în-anii imediat după război, prin forța îmipre jurărilor, — dar, cu' toate excedentele-aparen- te'în uneleidin exerciţiile următoare, această perioadă s'a în- cheiat în:1928 cu deficite considerabile, a căror cifră totală — grație:dezorganizării contabilităţii publice — n'a. putut fi.sta- bilită nici de echipa de experți care a: lucrat sub : conduce- rea d-lui profesor Charles Rist, în 1928, la prepararea. planu- lui de'stabilizare, e i e Pe Panu .„ Comandamentul" echilibrului. financiar, înscris în planul de “stabilizare, r'a”putut fi: împlinit nici: în perioada urmă- toare de cinci 'ani..De bună ''seamă, "explicația" principală este a'se: căuta în 'scăderea: vertiginoasă a venitului. național, provocată de consecințele crizei economice mondiale: asupra 'economiei noastre naţionale. Nu “este mai . puțin : adevărat însă, că deficitul bugetar nu se poate reduce'lă un'caz fortuit la'o fatalitate, în' fața căreia n'avem' decât să:ne' supunem 'si ale cărei “consecințe trebuiie să le 'suportăm! cu '.resemnare. Acordând factorului conomic primatul, între “elernentele ce „compun cauzalitatea deficitului bugetului românesc, nu putem totuşi să nu 'subliniern: că reducerea, înti'o măsură: atât. de considerabilă, :a venitului:naţional 'nu decurge: exclusiv din prăbuşirea: preţurilor: produselor agricole şi materiilor prime pe" piața mondială, ci 'şi din aniumne * lacune în “organizarea. producţiunii și a valorificării: produselor 'naţionale, precum şi din defectele organizării creditului, în propria noastră fară.
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“n 1 Dacă '6 acțiune de îndreptare în: aceste: domenii; nu.,s'ar 

fi putut întreprinde cu efect imediat, pe toată linia,.totuşi, prin 

'executarea unui plan. sistematic de. lucrări. publice: şi prin 

creiarea unor instaldțiuni, menite să amelioreze condiţiunile 
'de valorificare ale unora dintre produsele naționale, (silozuri, 
frigorifere,:uscătorii, etc:) s'ar. fi putut compensa, cel puţin 

în parte, micșorarea venitului naţional, provocată. de. scăde; 

rea prețurilor pe “pieţele mondiale, s'ar fi 'mărit capacitatea 
de consum a masselor producătoare, în special a celor rurale, 

şi sar fi ridicat cifra generală de: afaceri, încât sar. fi în: 

lesnit - prin aceasta şi. alimentarea mai bogată; a. bugetului 
public; n i ee e aa pa e 

“Nu numaăi în 'donieniul. economic, dar nici în cel financiar 
nu's'au. făcut. toate eforturile pentru stăvilirea. deficitelor. -.. 

-- “Politica fiscală: a 'oscilat: dela fiscalism forțat (1929),.la 

degrevări excesive, cu. caracter :plutocratic' şi la dezarmarea 

fiscului de armele. de' apărare împotriva evaziunii dela-im- 
pozite,-care'ăre .o 'extindere însemnată la.noi (1934). i, 

-- . Administrația fiscală continuă să fie de'o calitate inferi- 
oară. Inceputul. de reorganizare pe: baze serioase a aparatu- 
lui fiscal realizat în 1933, în loc să fie. continuat, a fost între- 

“rupt, după.abia. jumătate. de an de 'aplicare.. Organizaţia fis- 
cală a ţării a fost din nou transformată, criteriile de severă 
selecționate 'ale'personalului financiar au fost neglijate şi spi- 
ritul vechi de rutină şi abuz şi-a reluat locul de mai înainte. 
„-. Politica de“cheltueli: publice: a părăsit linia unor. econo: 
zii organice,'trasată în 1933.:Unui-plus-de economii, asupra 
datoriei publice:externe- i-a 'corespuns un: plus: de 'cheltueli 
administrative. După cinci. ani: de comprimare a: posturilor 
bugetare, efortul 'realizat a fost aproape complet anihilat, în: 
irun singur an. iar tr 

Controlul preventiv asupra cheltuelilor, introdus în:1929, 
a devenit o simplă formalitate..şi 'sfera'sa de.acțiune -a fost 
îngustată. la 'o pătrime din totalul cheltuelilor bugetare, prin 
modificări succesive ale legilor organice, chiar. şi: pe cale de 
decret, în:cursul anului 1994. i sii ui 
“: “In locul-unei" politici: financiare: coordonate; “continuată 
pe aceleaşi linii fundamentale; în ultimii cinci ani, s'a-mers 
în zig-zag, nu'numai în politica-'fiscală,:ci chiar în :admini- 
strațiunea și gestiunea financiară, unde: nu au ce:căuta 'deo- 
:sebirile de vederi politice. Deaceea, nu s'a izbutit. până.acum 
“2 se încetățeni 'în organizarea financiară a Statului acele or- 
'gane de adiinistraţie,: şi acele'prattici,:pe care. ezperienţa 
Zutiiror :ţărilor.: le-a: .dovedit .eficace::Nici: în această. măsură 
znodestă,: n'am. progresat: în ultimii. cinci ani, cu: toate 'că-nu 
ne-a lipsit riici sfatul tehiic,: nici concursul: experților: străini, 
cari.au:fost chiemaţi cu prilejul stabilizării monetare. :.": 

Rezultatul este dezolant. In al şaselea an de criză, în 
care sa obținut o diminuare a sarcinei datoriei publice ex- 

N



10 

terne cu 75%, sa întocmit un buget cu un deficit inițial de 
câteva miliarde lei şi, ceeace este mai grav, cu toate mijloa- 
cele extrabugetare: de peste un miliard lei, ce s'au folosit in 
cursul lunii Decembrie 1934, care încheie al. treilea trimistru, 
tezaurul continuă să fie descoperit cu alt miliard de lei, iar la 
sfârşitul exerciţiului vom avea: un 'nou deficit mai însemnat 
decât cel precedent. -: - : e 
:" Gravitatea 'situațiunii. noastre financiare va atinge astfel 
un: punct culminant, la finele exerciţiului curent. Dacă nu 
ne hotărim să punem capăt deficitului bugetar, ne amenință 
un mare pericol. Cei. cinci ani deficitari consecutivi au lăsat 
o moștenire, care apasă greu asupra puterii financiare a Sta- 
tului nostru și asupra întregii. economii :naţionale.. : Noi Nu 
avem o piaţă ' financiară internă, capabilă să absoarbă bonuri 
de -tezaur, pentru a face. faţă. imediat: nevoilor Statului, ce 
nu-pot:fi acoperite 'cu veniturile bugetare, în caz de deficit 
şi care să: permită 'apoi convertirea .bonurilor de tezaur în 
titluri de rentă. In alte State; pe această cale se lichidează ur- 
mările unui deficit bugetar 'şi în acelaș timp, fie. prin. spori- 
rea asietei fiscale, fie prin micşorarea cheltuielilor, se resta- 
bileşte echilibrul. În fara noastră, această cale este închisă. 
+. Deficitele noastre îmbracă sau forma unor.credite forțate, 
impuse furnizorilor şi funcţionarilor. Statului, sau se .trans- 
formă în operaţiuni de credit, cu caracter de inflaţie la banca 
de emisiune, sau şi una şi alta. Amândouă metodele 'de finan- 
tare a deficitelor sunt 'dăunătoare. Cea: dintâi agravează po- 
ziția întreprinderilor. ; econoinice şi a institutelor de . credit, 
scumpeşte 'şi'îngreuiază aprovizionarea . serviciilor publice, 
amenințând cu încetarea funcționării. acestora şi: creiază. di 
ficultăţi materiale funcţionarilor publici, capabile. să producă 
frământări sociale şi să diminueze prestigiul: Statului; . cea 
de'a doua duce în'mod cert'la inflaţia şi la deprecierea mone- 
tară,:provocând panica, cu toate consecințele:ei. -. :;. .. -. „w.Este un imperativ nățional să înlăturăm acest pericol, cu un ceas mai degrabă... n ei 
- Am ajuns la un punct suprem. Statul nu-și. mai :poate 
implini misiunea națională, cu mijloacele bugetare actuale şi cu repartiția lor actuală. Nevoile apărării naţionale au un caracter de extremă urgență. Dacă nu vom. fi în stare să le împlinim, vom fi răspunzători de a ne fi paralizat capacitatea 
de acțiune nățională. .. ........ . ai ea . “Cari sunt căile şi.:mijloacele. pentru restabilirea-forţelor 

| financiare ale economiei naţionale şi ale Statului? «i e... +. Acestei preocupări tinde să servească. lucrarea de “faţă, 
care n are alt scop, decât să proiecteze lumina adevărului 'asu- În ieseam pete monetare și Financiare și să înleanecacă feleg | | ealizare. a'mijlodcelor” de însă- nătoşire. e A ta Vie 
i 

pa 

; 
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| | "STABILIZAREA. LEULUI. a 

POLITICA DE REVALORIZARE IN PERIOADA ANTERIOARĂ: ; 
STABILIZĂRII.. .«, ÎN , . 

| Stabilizarea 1cgală a leului s'a zăcut abia. la 9 ) Februarie 
1929, după. ce eşuase complet politica de revalorizare a. leului, 

încercată pe baza planului din. 1925; elaborat de Ministrul „de: 

Finanţe, Vintilă Brătianu şi concretizat în ..convenjiunile, în-- 
cheiate cu. Banca Naţională, a: României. a da ei e tace: 

Leul, care:era cotat atunci la: 25 centime aur, urma, să fie: 
revalorizat prin următoarele măsuri: . ,; eur 

a) Incetarea oricărei emisiuni de, bilete de iezaur; b). ram-: 

bursarea progresivă ..pe timp. de. 15—20, ani a. avansurilor- 
primite de Stat dela Banca Naţională, dintr un fond de.lichi- 
dare, constituit dintr'o serie de-venituri,. cedate de,Stat institu- 

tului de emisiune; c) plafonarea. emisiunii. cita lit 
; In lupta parlamentară ce s'a deschis în îural planului. pre- 

conizat, S'a.desvăluit. „concepţiunea fundamental .. greşită. a 

acestui. plan de: ;revalorizare şi. deflaţiune, pe: timp . de ;15-—20 
de ani şi consecinţele nefaste ale aplicării lui pentru economia. 
„noastră naţională. In special, plafonarea emisiunii. la 21. 071 
anilioane. lei, care :nu: putea, fi: depăşită -sub nici un . cuvânt, 
-nici: chiar : pentru. ; cumpărarea de devize sau aur, de 'către 
“Banca "Naţională, a fost viciul lui capital. d i alia 

Fixarea arbitrară a plafonuliui emisiunii era cu atât ma:  
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absurdă, cu cât ea avea .loc într'o perioadă în care preţurile 
se aflau în continuă urcare 1). 

REPERCUSIUNILE POLITICII DE REVALORIZARE. 

Rezultatul imediat al acestei politici a fost agravarea con- 
dițiunilor de credit, cu începere dela 1926. Dobânzile au cres- 
cut în această vreme, atingând în 1928 16—18%, la împrumu- 
turile acordate de marile bănci întreprinderilor de primul 
rang, dobânzile curente variau între 18—36%, şi dobânzile 
uzurare, percepute micilor debitori agricoli, ajunseseră la 
50—609% pe an şi chiar mai mult. 

„Acest fapt este datorit exclusiv imposibilității în care fu- 
sese pusă Banca Naţională de a satisface, în măsura necesară, 
cerințele reale ale:pieţii, din cauza plafonului emisiunii. 

Posibilităţile de expansiune ale creditului, fie pentru achi- 
ziționarea de devize, fie pentru satisfacerea necesităţilor cir- 
culaţiei, erau limitate la siimele vărsate de Stat în contul fon- 
dului de lichidare, care, însumau în Iunie, 1926, 290 milioane 
lei, iar în Decembrie 1926, 796 'niilioane lei: Ele erau cu desă- 
vârşire insuticiente. ta - : “3 ae Die 

Efectele dezastroase ale acestei politici nu sau limitat ::::-- - 
însă'la criza deicredit şi la înflorirâa 'cametei, cu'tot lanţul 
de: repercusiuni 'asupra întregii 'activităţi econoinice a țării. 
Plafonul emisiunii d împiedicat! Banca Naţională să folosească 
conjunctura! favorabilă. 'a- exportului! în:1927; pentru a: 'acu- 
mula devize şi, printr'o politică de 'cumpărare: şi: vânzâre: de 
devize; să! dirijeze 'cursul'l6ului 'spre' o stabilizare! de :fapt, 
reală. Chiar în măsura - slabă: în care: Bânca: Naţională “a achiziţionat devize în acel azi, ea'nu a piitut-o făce decât prin- 
tr'o'restrângere 'a: operaţiunilor: de scont,“ deci' printr'o nouă xestricţiune: de credit. -::: i i iti i ei ui 
"1: Politica'de'revalotizare 'n'a'reuşit să înlăture fluctuaţiu- nile schimbului şi deprecierea monedei. Deficitul balanței: co- merciale: din 1925, (785 milioane: lei), şi: în special deficitul balanței plăţilor, care este factorul regulator'al cursului unei “monede, au determinat deprecierea: progresivă â'leului; din Pta Tibi Do E ie ea a a e catei Pa rr sua 

     
ep CEO COE a. 1) Dela Ianuarie 1925, până la Decembrie 1928, preţurile ' dc gros 'S'au urcat: cu:27%;; iar cele:de detaliu cu: 23%.'In schimb,;''cursul schimbului în străinătate s'a urcat, în acelaş interval, în: raport cu me- dia 1925—1926, cu circa 25%, iar; faţă de punctul minim, atins în lu- pie Apriliez-lunieș1926, en pește 4096, e iati
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August 1925 — după intrarea în vigoare a convenţiunii de re-. . 

valorizare, — cursul leului la Zărich trecând “treptat dela” in 

dicele 37,40 (fr. elv.). la 58,50 în Mai 1926 (curs extrem), iar 

după medii lunare, dela 38,25 la 51, 56. o 

Din lunie 1926, „perspectivele. unui an" agricol. favorăbil 

au produs un reviriment. Cursul leului! sa ameliorat î în mod 

progresiv, sub influenţa afluxului! de devize, provenit din ex-= 

port şi din împrumutul. de.200 milioane lire italiene. ' (circa 

1.750 milioane 1ei),: încheiat î în. cursul acelui! an. Dar, oferta 

continuă şi susținută de devize nu putea fi absorbită, de Banca 

Naţională, la cursul pieţii, deoarece circulaţia monstară atin- 

sese, în ;cursul verii 1926, plafonul, ridicându- -se la. 2 mili- 

arde lei.. Presiunea. exercitată de către oferta de devize" a, dus 

la urcarea cursului leului, i iar Banca Naţională ma putut pro: 

fita de afluxul de devize, pentru a-și întări stocul ei metalic.: 

Sub influenţa a două recolte favorabile, cari au 'dat un 

excedent al balanței comerciale de 5,363. milioane lei în anii 

1926—1927 şi a imposibilității. Băncii “Naţionale de a practică 

o politică de devize adecvată, leul s a revalorizat î în "mod ra» 

pid, trecând dela 51,56, în. Mai 1926, “Ja 31,35, în. Iunie "1927, 

ceeace reprezintă o creştere de circa 40%. i 

Creşterii puterii de cumpăr are a leului în străinătate Du 

i-a corespuns însă o ridicare a capacităţii de cumpărare .pe: 

piaţa internă. Dimpotrivă, prețurile interne au continuat +: : Ş 
pia 

mersul lor ascendent D, 

Puterea de” achiziţie” a leului î în afară era, în Decembrie 

1927, comparativ cu “puterea. sa de. achiziţie internă, cu; 41% 

superioară faţă de Aprilie-—Iunie 1926; iar la finele: lui 1928, 

cu 25%; pentru preţurile de detaliu creşterea a fost de 51%, 

respectiv, A 

  

, aa certi 

1) Decaiajul între puterea de cuiapărare internă şi externă'â leu- 

ui rezultă” din următoarele date: iii ct 

“Schimb. Proţuri Preţuri : :-: i Indicii :.;.,i: Evolaţia: 

Ea RER po ATBUS, , „ros Schimb „Argus 6 Gros puterii de' cum: 

N Pi tei ot părare externă” 

i pr a . | "în raport cu pre- 

: a EI IRI urile interne; 

SIDE [Iau i : Argus 6; Gros" 

PI 

  

    

Iunie p „19264847, “ai 23300 100 100 100: 100 1100 
Dec... . : 21997'''31,92 5340 | 3611: 64 102: 109: 151:+:141 

Dec. - 1928 “92,144 5989 :] 4000 -:66. “107, 121: 1141 + -128 

“Trebuz amintit că Îndicele: ' Argus priveşte: exclusiv. Bucureștii. !
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INFLUENȚA XASURILOR "ECONOMICE CONTRADICTORII: CORE ITI 

Ta mod normal, politica de' vevalorizăre” a: schimbului! ar 

fi trebiiit să fie însoţită de o politică generală de. 'deflaţie, deci 

de comprimarea prețurilor! interne şi 'de severe economii bu= 

getare. In loc de aceasta, să. urmat o “politică economică şi 

pugetară. diametral. „opusă, . contribuindu-s =se Ja urearea preju- 

rilor interne. | i 

, „Sub imperiul tendinţelor: contradictorii: 'ale politicii de re 

valorizăre monetară şi a măsurilor tarifare (ridicarea tari- 

fului vamal şi a. tarifelor de transport); sa produs o rupere 

a echilibrului între puterea de achiziție i internă şi externă a 
monedei naţionale, care s'a tradus prin menţinerea importu-. 

lui, la. un, volum urcat, în cursul anilor 1927—1928, când suc- 

cesiunea a două recolte mediocre a determinat o: comprimare 
a exportului înt? o măsură „considerabilă. 

a “Rezultatul a fost provocarea deficitului balanței Comer-- 

ciale, care în 1928 s'a ridicat la 5 2 miliarde lei, faţă. -de' exce- 

dentul de 4, 3 miliarde din 1927, deci o diferență în minus „de 
95 miliarde, lei. dela un an la altul, e i a 

"Urmările revalorizării precipităte a: leului. nu „puteau să. 

întârzie. | TREI pa 
ji 1 LE 

i, : at 

DELA REVALORIZARE, LA STABILIZARE PRECIPITATĂ | 
DE FAPT. : 

“maată ce s'a “observat că această politică nu poate fi con= 

tinuată, în loc ca ea să fie abandonată, desfiinţându- -se plafo- 

nul şi îngăduindu-se. Băncii Naţionale, să practice o politică. 
de devize, prin care să dirijeze, fluctuaţiunile leului, în raport. 

cu factorii. economici reali. şi să-l îndrumeze apoi către o sta- 
bilizare de fapt, reală, s'a trecut brusc, către! finele. anului 

1927, la politica menţinerii leului la cursul atins în vara 1927, 
fără să se ţină seama de faptul că acel curs era datorit unor" 
împrejurări trecătoare şi avea un caracter artificial. 

Menţinerea cursului leului, la nivelul urcat din. vara 1927, 
a fost posibilă, fără intervenţiuni pe piaţă, în cursul ultimelor: 

luni ale acelui an, numai datorită afluxului de devize, care: 

însă a încetat odată cu începutul anului 1928. Susținerea mai. 
departe, în mod artificial, a cursului a avut ca efect un exod 
masiv de devize, fie pentru achiziţionarea de mărturi, fie: pen- 
tru a beneficia de diferenţa de curs, în. eventualitatea unei 

stabilizări la: un curs mai scăzut, al leului. Astfel, disponibi-
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lităţile de devize ale Băricii: Naţionăle; cari: la începitul anu- 
lui 1928 se cifrau la circa 2,9 miliarde: lei, au fost! epuizate la 
finele;lunii Mai, iar susţinerea cursului leului, considerat, ca 
„stabilizat de fapt”, nu s'a putut realiza fără concursul unor 
credite externe în valoare globală de, 4, 5 miliarde lei.. MIE PRI 

  

PIERDERILE DE DEVIZE ŞI CAPITALURI IN 1928, . iti 

_ = 
P
a
i
 

La finele lunii Aprilie 1928, stocul! de devize al Băncii 
Naţionale fiind complect epuizat, sa recurs la avansuri pe aur 
la Banca Angliei și la: Banca Franţei şi mai târziu la creditul 
contractat de Stat prin intermediul sindicatului rafinorilor, 
în valoare de circa 1.050 milioane lei, iar în cursul lunii: Sep- 
tembrie acelaş an, concomitent'cu elaborarea planului: de sta- 
bilizare, s'a contractat un al. treilea! credit de 12 milioane 'do- 
lari, în acelaş scop. Prin urmare; aceste credite sau ridicat la 
următoarele sume:. : ii tit za 

"Sindicatul. rafinorilor “ E 1. 030 milioâne lei. 
îi 

  

Avansuri pe-aur, circa ;:;" 1.500: Do Se NR 
“Banca: Comercială Italiână - i e 

„2: milioane dolari) . sia, 000 - a a 

Total „4.550 itioane! lei, ai ” ee 9 i 

La sfârșitul, anului 1928, stocul de devize: al Băncii. Naţio- 
nale. era „redus, cu toate aceste, aporturi. de; împrumut,. la: o 
sumă neînsemnată. Astfel, „persistenţa într'o politică greşită:a 
proyocat, în cursul anului, 1928, o pierdere: ia putu d 

„.. în devize, de ie ete e etate mie „ 2900 milioane: lci 
În credite (niprumuturi contractate inert uitare 

în condițiuni oneroase de guvern şi. Banca,, 

Mpa mp ee 4500; , e E 

    

Naţională). . ei ea 

deci... . E: [azeri a 117200 zare lei 
fără a ţine seamă de aflutul: 'de:: veapita- : ri a 
luri străine; în căutare de plasament, c care! at ieri - 
Sa ridicat la circa. îsi: sir 2.200! aa: 

"deci, în total PR i Ii să 9.600 iioane: lei 
fonduri de primă lichiditate, cari, erau atât de necesare pieţii 
românești. | | 

Abia în Iulie 1928, Banca Naţională « a. fost autorizată să 
depăşească plafonul circulaţiei, în "vederea: achiziţionării de 
devize. Măsura era însă tardivă, şi n'a “putut avea alt efect, 
decât să sporească circulațiunea monetară în cursul toarmfici. Ec SS 

AA i
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1928, în urma: contractării,. prin Societatea Naţională :de Cre: 
dit Industrial, a unui. credit: de 12:milioane dolari, care a' ser- 
vit la retragerea, portofoliului imobilizat al acestei instituţiuni 
dela institutul de emisiune. :;;..:: DI aia îi 

NESINCERITATEA BUGETARA, FACTOR AGRAVANT AL; i ERORILOR MONETARE. | a a Sa cati cut 
„„ In afară: de această politică:monetară: total greşită, ce s'a urmat dela.1925 şi până la. 1928 inclusiv,-politică bugetară 4 

provocat mari perțurbaţiuni, cari. s'au repercutat atât 'asupra 
institutului ide. emisiune, -:cât . şi :asupra organizaţiunii : de 
credit. ,,;: je: ze tsi (RR ze pe pai 

; jo 

i Situaţiunea finanţelor. publice; care.după cifrele oficiale 

4 

părea înfloritoare, era falşificată: prin anume practici neper- 
mise, graţie cărora se arătau, excedente' fictive. . Se făcea: să 
apară excedente bugetare, prin aplicarea unei concepţiuni bu- 
getare eronate, bazată pe lipsa de sinceritate. Anume, se com- parau încasările cu plăţile, în loc de a le pune faţă în:faţă cu angajamentele contractate, pe consideraţiunea că angajamen- tele rar constitui o, sarcină pentru; buget. ..In modul acesta, înainte de a se fi achitat angaj amentele contractate, se împăr- ţiau „ezcedentele” ' şi se afectau, cu anticipație, pentru lu- crări de:investiţiune,: iar” adesea, chiar aceste credite fictive astfel. deschise:: erau depăşite” în mod. neregulat. In: modul acesta, jexcedentele”-fictive S'ati transformat în deficite reale. O consecinţă directă a'acestei concepțiuni bugetare, care a influenţat în' miod defavorabil activitatea-economică, a fost neplata furnizorilor 'Statului. Intreprinderile f urnizoare, ale căror creanţe faţă de Stat'rămiâncâu neplătite, erau silite astfel 
să apeleze la bănci, pentru a-şi reconstitui fondurile de rul- ment imobilizațe:: Băncile percepeau pentru aceste credite do- bânzi excesive, cari „au:avut urmări dezastroase, „la început asupra rentabilităţii.şi ulterior. asupra solidităţii: întreprinde: rilor însăși. Pe; deoparte, aceste dobânzi au contribuit la spâ- 
rirea preţului de;cost al produselor fabricate şi au; scăzut ca- păcitateă de. coricurență şi de' destacere a acestor, întreprin- deri; pe de altă parte, scăderea rentabilităţii le-a pus, în im- posibilitate de a îndeplini angaj amentele faţă;de bănci, ceeace a povocat imobilizarea ereditelor bancare și acumularea. da- aa... 
toriilor, prin, capitalizarea dobânzilor, .. ii i i, A do SC ao eta aa a etapă , 

   : ț a Dece pei e ef Pet e Ta e Ea PT CE TO DT e e a ati Ta IA
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cari 760 milioane; contrăetatate î în "Tanuari€ 1929), pinteni 

CONDIȚIUNI NEPRIELNICE UNEI STABILIZARI MONETARE... 

19. 

  

REPERCUSIUNILE ASUPRA VIEȚII! ECONOMICE! iz usbzoti via în sole 
+: Aceste înăprejurări au: fost Biinctul culrinait al unei evo- 
Iaţiuni care: adus 'la' stagnarea' vieţii” ecoiiomice; 'Ele'' au. "fost 
-precedate de dificultăţile de ciedit; cari au “îngrcuiat” situa- 
țiunea tuturor întreprinderilor. economice şi' le-a: dus“ treptat, 
cu începere din 1925;:la micșorărea “continuă: a rehtabilităţii 
or, cu excepţia: rentabilităţii băncilor „(în 1928, „media! renta- 

"za At) ati, 

  

“ Dezorganizarea- creditului: pe tcimnăeni lung; prin! devalori- 
zarea 'scrisurilor: funciars, lipsa: unui credit“agricol: adecvat 
nouii structuri :a: proprietăţii: âgrare;. . -imobilizările- băricilor, 
cari au 'substituit: 'creditul bancar: eredituliii” ide: “investiţie şi 
imobiliar, au: creat - reacţiunii, a căror! Agravare' 'continuă,. în 
perioada: de: revalorizare: şi de stabilizare artificial” obţinută 
— dela 1925 la 1928, — a adus la dezagregărea întregii orga- 
nizaţiuni economice. : misi mi 

 Intr'o “asemenea: situațiună,: în: ' momentul: când! retoltele 

       

deficitare din 1927 şi 1928 au avut drept urmare încâsările Bu- 
'getare reduse, Statul neposedând râzerve "acurmulăte;! din: 6X- 
cedentele”. cari'în fapt': âu'reprezentat : deficite, a fosticon: 
strâns să apeleze la Banca! Naţională, care în 1928 :a: 'acordat 
tezaurului avansuri oculte (contabilizate la conturi debitoare), 
prin 'călcarea dispoziţiunilor convenţiunii din: 1925. Aceste 
avansuri s'au ridicat în Ianuarie 1929, la: 4: miliarde Iei. (din 

i i 

   
Rae pt i EI a) ci urci ol E tir 

ai 4 i 

"Din cele. ce:preced, rezultă că, în 1928, când sau. început 
pregătirile ;pentru. stabilizarea legală. a leului, nici;una. din 

'condiţiunile prealabile pentru asigurarea;succesului unei sta- 
bilizări nu fusese creiată, prin politica urmată, până utunci. 

Balanța comercială: era. negativă; (defieit, de.5;297 mi- 
Ioane. lei). tii toi pi ai i ezurzaa Saţe ela tar) 

:; Balanța plăţilor se! echilibrase numai. “prin. creditele., pe 
termen: scurt: obţinute, Şi prin devizele .cedate,. de; Banca: Na- 
-ţională, -. i rit A ai Cta ao piete Su 

Bugetul era deficitar cu 2.500 milioane şi tezaurul; era 

încăreat. cu angajamente: neacoperite,i ân,sumă; de;6.200 mi- 
„Jioane Tei. it e irma te iti tir intii n 

Nivelul preţurilor, iiiterne: eia: mai, ridicat. decât. nivelu 
puterii de cumpărare a leului î în afară, „RI stii
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Stocul de devize al Băncii, Naţionale era. complet epuizat. „ora, Prin faranjamente:. cu, creditorii . :străini RA (revalorizarea “Teatelor, prin convenţia dela. Paris),. anuitatea. externă creștea 'cu "400 milioane „lei anual, înainte de: contractarea împrumu- tului de. stabilizare, ip cpt ee m e su „Nici situaţiunea, economici i naţionale. “româneşti. nu era mai favorabilă, în preajma stabilizării. Ea se. afla sub. sem- nul unei întreite tendințe. „conjuncturale:, Dani tza „ate 1. „Apogeul, unei: crize. cronice, cu. caracter mai ales fi- nănciar, provocată. de politica de revalorizare monetară, în- temeiată, î în afară, pe: o intervenţiune, de susținere artificială a leului, peste cursul, mijlociu, indicat, de media „de 2,50 a varia- iilor sezonale şi, contrazisă înlăuntru.. de;urcarea preţurilor, până atunci, artificial comprimate, sub efectul politicii de de- grevare a taxelor de export. ; ' AR « ti ” "La aceasta se adăuga politica de restricţie a circulaţiei, prin, plafonarea emisiunii „Băncii: “Naţionale, şi efectele defici- telor, bugetare. reale, resfrânte sub forma. acumulării datorii- lor arierate, ale, Statului către industrie, Acești factori combi- nați i impuneau producţiei sarcini, financiare. extrem. de grele, ea, trebuind. să recurgă la ajutorul, „creditelor şi să suporte do- i 

bânzi, ridicate. „. petec te. 
2, O;criză industrială ciclică, cu înfăţişare specific + româ- casei, data. stabilizării corespunzând cu: perioada în care producţia Şi, „preţurile. industriale, după ce atinseră, nivelul maxim în 1927, plafonau în „uşor declin, sub influenţa celui de al treilea factor: îti e cr 

ii:t: 8..Criza; agricolă, : provocată de deficitul. recoltei: de ş po- rumb 'din1928, 'antrenând 0 nouă: urcare 'a. preţurilor: agri- cole aflate peste.paritatea mondială şi o agravare a deficitului balanței comerciale. ....:.... -: ta e tii 
Politica de: revalorizare,: posibilă” atât timp | cât exceden- tul balanței comerciale îngăduia Băncii Naţionale obţinerea 

devizelor : necesare: susţinerii cursurilor şi atât timp cât Pro- 
ducţia î îi-punea la. dispoziţie devizele Proveriind din creditele 
externe, devenea Ammposibilă, la Primul deficit al acestei 'ba- 
danţe. a, | 

Acest: deficit ; sa produs î în a 1928, ) prin n acţiunea combinată 
a stimulării importului și a stânjenirii exportului, sub influ- 
enţa simultană a disparităţii prejurilor şi: a. recoltei deficitare 
din 1928. . - a: ” 

-
-
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DE CE TOTUŞI, STABILIZAREA NU PUTEA FI AMÂNATĂ, iii ci) 

„In această 'situaţiune, stabilizarea apărea ca'un panaceu 
pentru toată lumea. Ea era cerută de negustori, dornici de si-... iti; 
guranţă în tranzacţii; de industriași, dornici să-și:pună ordine; „i 

  

în bilanţuri;, de importatori şi exportatori, nerăbdători, să nu 

mai piardă din vânzarea produselor de export, în perioada 

deprecierii sezonale. a: schimbului Şi, din, cumpărarea produ- 
selor de import, în perioada urcării lor corespunzătoare.. ;... ; 

Se pune în mod firesc întrebarea, dacă, la sfârşitul anului 
1928, faţă de, împrejurările neprielnice: relevate mai sus,.. nu 

se impunea amânarea stabilizării legale a, leului. sertar 
| După o îndelungată perioadă - — un deceniu, — — în. care 

toate clasele producătoare suferiseră. pagube, î în: urma infla- 
țiunii, a deflaţiunii şi a fluctuaţiunilor, valutare, întreaga opi- 

nie publică, era înclinată spre grabnica realizare, a stabilizării 

monetare. De aceea, char guvernul liberal, care practicase, po- 
litica de deflaţie şi inaugurase, în 1925 politica de, revalorizare 

a leului, î începuse tratative şi elaborase, cu concursul „experţi- 

lor străini, un plan de stabilizare, către mijlocul anului, 1928. 

Dela această operaţiune se aştepta o serie.de avantagii pentru 
economia naţională şi pentru, Stat:, ati înca aie berbal 

1. Inlăturarea riscurilor schimbului î în afacerile. „comer; 
ciale şi a! pierderilor pentru producătorii. agricoli. „si 
E 2, Uşurarea, condiţiunilor de „credit în interior, şi; €onso- 

lidarea organismului de credit, prin preluarea. -de, către insti- 
tuţiuni, specializate. â finenţășilor pe, termen; lung, prin, încu- 

  

    
achiziţie a banului.. i fiat 1 i a ru ! N ta 35 i 

3 -Normalizarea eljiuitlor financiare cu pietele străine, 

da. 

  

țiuni sau. credite pe: termen lung... EL: Pa Si FREE zi 

4, Provocarea. unei ;reprize a “acăivităţii economice, prin 
scăderea sarcinilor dobânzilor, ca „urmare a, „dispariţiei Tiscu- 
lui fluctuaţiunilor monetare şi a  normalizării circulaţiunii 
curentului de capitaluri, tă 

pice i în chip, aplauzabil, amânarea seăliărit: stabilizării: Orice 
- încercare în acest sens ar fi fost “interpretată: ca un 'insieces 

politic al primului guvern naţional-ţărăhese diri'toamna aiiu- 
ui :1928; căderea regimului 'nățional-liberal: fiind 'de'altfel, în 

i page 
IE ARI 3 - ta
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parte, şi o consecinţă a nereuşitei încheierii îimprumiitului ex=* * » tern,. de care, depindea şi desăvârşirea: operăţiunii monetare. 
OPERAȚIUNEA "STABILIZA RII CONSIDERATĂ, MIJLOC DE! La INSANĂTOŞIRE A: VIEȚII: ECONOMICE. ! a 

"Stabilizarea' leului'': apare, în această! lumină, ca un pas forțat, 'deoârece! 'ea wa urmat unei epoci 'de prestabilizare, în care să sc fi pus bazele reale” ale unei stabilizări de fapt, 
astfel" încât: să fi fost numai consacrarea legală a unei situa- țiuni reale: 'In'loc: să traducă! o stare de fapt într'o' stare de 
drept, care să: "consolideze un proces de însănătoşire a vieţii economice, aflat în! plină desfășurare, stabilizarea. monedei noastre naţionale: a fost considerată ca o metodă, de însănă- toire a vieţii” economice însăși, i 

"Cu, alte: cuvinte; în loc să însemneze consacrarea. mone- tară a' unei: stabilităţi î în toate : "domeniile" vieţii economice şi să? “aibă chiemârea de a 'conitribui! la. menţinerea unui echilibru! econoinic, obţinut “ anterior : printr'o politică ade evată: de! devize, de credit, bugetară şi "economică, stabili: . zarea “leului | a fost” adoptată i ca un: mijloc eroic, ' de ultimă oră; pentru 'a: preveni 'o câtastrofă : monetară şi a contribui la îndreptarea unei situaţiuni” dezastruoase a economiei naţio- nale ; iomnâneşti,“ te ii tii 
"Cum, prin uirmâre; stabilizarea - tinda” să: inăuigureze o. politică monetară, destinată s să aducă o înviorare a economiei. românâști' sleite, ea nu: a implicat i în prima fază 0 simplă adaptare: a' politicii” monctara' “la: fluctuaţiunile: normale ale: vieţii economice, ci a urmărit! scopul: de'a provoca o îndrep- tare a situaţiunii economice şi financiare: în: general. “Pentru” obţinerea” unor! asemenea, rezultate, stabilizarea: leului ar fi trebuit: să 'coincidă « cu o perioadă de prosperitate economică internaţională. Din: nefericire;! ca sa făcut - prea târziu: numai cu 8 luni înainte de: declanşarea crizei mon- diale; care avea să "producă! dezechilibrul general şi dezagre- garea vieţii: economice internaţionale, i 

PREVEDERILE PLANULUI DE STABILIZARE, e 
, 

„Să vedem î în ce măsură stabilizarea leului a putut să re- medieze, criza economiei româneşti, sub cele trei aspecte ale sale: financiară, : industrială. Și agricolă, în. perioada anteri- "oară crizei, „mondiale. ,.. 
„i i Avându-se; în; "vedere, caracterul cu. totul excepțional al 

ri r
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stabilizării leului, ea: fiind rhcnită '« 'să: devină! un făctor de î în- 

dreptare al unei situaţiuni: foarte :: critice, * "sa elaborâti un 

" „plan: de :stabilizare”,i prin 'care: Sau. “fixat! normele: "generale 
ale -politicii monetare româncşti,. cui i.dubiul:scop 'de a 'salv- 

„ garda operaţiunea de stabilizare în 'sine: işi de a deveni! mij 

jocul de ameliorare a:situaţiunii economice," iat ai 

Planul. de „stabilizare conţine, în : prim: loc, măsurii pen: 

tru asanarea. bilanţului: Băncii Naţionale, destinate! a-i reda 

lichiditatea necesară. şi a-i da 'putinţa:'să : asigure convertibi- 

litatea nestânjenită a'leului; în acelaș timp, pune: bazele unui 
program de refacere a finanţelor publice, ' în vederea obţi- 

neni unui, echilibru. bugetar :riguros, considerat! ca 'o' “condi: 
iune indispensabilă !. a. normalizării.: vieţii” 'economice : şi. a 

menţinerii stabilităţii legale; şi în:'sfârșit, 'enunţă” un 'pro- 
gram de investiţiuni. pentru căile ferate şi pentru. alte' lu: 
crări publice; menite să:pună la: îndemână economiei româ- 

nești  instruimentele , trebuincioase; care 'să-i. asigure o' dez: 

voltare prosperă” şi să 'contribuc: la înviorarea, activităţii « eco- 

nomice, îti du SIE ar rii pasii e td aia în 

"Petru: realizareă: practică: a.:acestui.- plan, se: prevedea 

încheierea. unui împrumut extern. Acesta a fost încheiat “chiar 

în Februarie 1929..:Deasemeni: se :statua- ca 'Statul:'să bene- 

ficieze de - diferenţa. ce .urma: să: rezulte din. reevaluarea sto: 

cului metalic. „i ii rai ii pai ai 

DESTINAȚIA SUMELOR DIN IMBRUMUT, 
Din. împriimutul 'de: stabilizare. (plătit în două brăne, în 

- Februarie: şi în August 1929) şi “din 'vărsămintele germane, 

obţinute pe baza acordului din 10. Noembrie, 1928, a “rezultat 

o sumă de 17. 432 milioane, lei, căreia i sa „dat desținaiunile 

următoare: . iti i Na 
a a) 25. milioane dolari (adică, 4. 180 milioane Iei): aveau să 

servească pentru răscumpărarea de efecte! “imobilizate, din 

portofoliul de” reescont al'Băncii Naţionale. şi pentru. vambur- 

sarea avansurilor făcute. de aceasta, Creditului Industriăl și 

instituţiilor: cooperative de 'credit.: A 

b) Circa 38 milioane: dolari - (adică! 16.182 “milioane lei) 

trebuiau - să constituiască. fondul: de rulment” al tezaurului. şi 

al C. F. BR. pentru plata arieratelor : şi “formareă unei masse 

de manevră. necesară în lunile de încasări „mai, reduse. 
e în aa



 ————————— 

„ut .6).Cirea 36 milioane dolari (exact 5.850 milioane lei) au fost; afectaţi investiţiunilor, căilor: ferate, sii „1. d), Restul. (adică 1.219 milioane lei) a fost destinat dife- * ritelor. lucrări și investiţiuni! de utilitate publică şi în 'spe: cial pentru, agricultură; drumuri, ete, : ni " „Este caracteristic, pentru concepţia de bază a planului de stabilizare, lipsa: oricărei prevederi pentru creiarea unui institut.de credit agricol. pe termen 'lung, atât: de. necesar, atât pentru înlesnirea  asanăriii debitorilor. "agricoli, cât şi chiar pentru. uşurarea situaţiunii băncilor particulare, cari, în lipsa unor instituţiuni specializate, fuseseră induse să acorde credite „pentru investiţiuni, ;agricultorilor,. Repartiția 'sume- lor; din; împrumutul, extern fiind făcută în: planul de stabi: lizare elaborat de :guvernul liberal. din 1927/28, guvernul na- țional:ţărănesc, ma putut:să''o. schimbe, 'dedarece af ectaţiu- nile, făcute, din, totalul, împrumutului erau indispensabile pentru asigurarea-lichidităţii "portofoliului! Băncii. Naţionale; pentru: garantarea; echilibrării bugetului, pentru reconstrucţia căilor ferate şi unele investiţiuni productive, Pe de altă parte, la :finele anului; 1928,;: condițiunile.. pieţii. internaţionale--deve- 

„i . ! 

astfel încât o; mărire,a:sumei împrumutului nostru extern nu mai era posibilă..De aceea,;: creaţiunea.. creditului agricol ipo: tecar a trebuit să fie amânată până în 1931, când: s'a emis, cu mari greutăţi, împrumutul de desvoltare. 
! 

. . i ivi si ta pate ca iii, o gt ati 1. 
sarcina anulă 'a „datoriei, publice, ..cu 0, sumă de, 1.789 mili- 
Sa pi Dig Mad ge i , : 

iuPrumutul, de. stabilizare! a mărit încă din. Deir an 
oane lei. Pate, Date eee nt aici + Acest împrumut, încheiat întrun moment în care iniţia- liva nu mai erâ în mâinile noastre, a arătat în mod cvidenţ cât de multa Postat, încercarea de. a realiza refacerea 'eco- norică a; țării „prin. noi înşine”, într'o vreme, dominată de ideea interdependenţii economice, a „popoarelor, în economia mondială, aflată 'în deplină funcţionare; normală, i "In acelaş timp, a dovedii, că înțârzierea de a face apel: la concursul. capitalului străin La timpul nimerit, —, din partea 
“a i tat SRR inot canari a Ta 

e. 

. 
poe 

Anei fări care, Driii structura ci economică, cra în mod fatal obligată, în era, ecoiomiei' moridiale, să folosească creditul extern şi capitalurile străine, nu a făcut decât să întârzie momentul operaţiunii şi să ne pună în situaţiunea de a fi 
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constrânși' să:acceptăm un împrumut, în “condițiuni: mult 
mai grele, "decât ar fi putut fi realizat cu câţiva ani i înainte. 

Sta! 
SITUAȚIA BANCII „NAȚIONALE, DUPA STABILIZARE, 

“Prima tranșă a împrumutului de stabilizare, a adus, încă 
dela începutul lunii Martie 1929, un aport de devize de 8.440 
milioane lei Băncii Naţionale, cu care aceasta a putut. uşor 
face faţă tuturor cererilor, i iar în;lunile. următoare acest stoc 
a fost complectat. cu alte devize, î în valoare de. 1.570 milioane 
lei. Pe de altă parte, a doua tranșă a împrumutului — aco- 

- perită integral de societatea suedeză. de chibrituri — a 1 pro- 
curat Băncii. Naţionale, un. stoc, nou de 4.179 milioane lei, în 
devize, Pa e e Ea 

De “unde, în i momentul stabilizării, angajameritele, la 
vedere, ale institutului, de. „emișiune, erau acoperite numai cu 
cele, 8.258 milioane. lei, reprezentând ; stocul. „de .aur. reeva- 
luat, îndată, după intrarea primelor devize din. împrumut, 
acoperirea. s a mărit cu o cantitate de:3. 654 milioane lei, afec- 
tate în acest scop, şi raportul de acoperire sa fixat la peste 

.. 38%, superior 'deci cu: 3% minirăului! prevăzut: de: lege. i: 
Incă dela 14 Februarie 1929, s'a organizat o bursă liberă: ” 

de: "devize, unde cotarea: oficială a''leului se' făcea''pe 'baza 
cererii şi-a ofertei. 'Incctul cu încetul, Banca: Naţională: s'a 
retras de pe: piaţa 'devizelor, iar: serviciul schimbului a în: 
ceput să- funcţioneze liber; banca'dâ emisiune intervenind. nu- 
mai: când apăreau dificultăţi pe piaţă şi când cererea; de de: 
vize ar fi forțat cursul acestora, să depășească golăpointul de 
ieșire.” i Ia mp . i LR Dea : 

- Pentru a-şi 'putea' îndeplini funcțiunile sale! inonetare 
normalc și pentru a garanta stabilitatea * deplină: a leului, 

: Banca Naţională: trebuia să: “poată asigura” convertibilitatea 
nelimitată, dar să aibă şi lichiditătea necesară, “încât activul 
său să corespundă unor tranzacțiuni. economice” 'reale! şi să 
poată fi lichidat automat la scadenţă!” Deaceea, prin” conven- 
ţiunea încheiată cu Statul, institutul de emisiune şi-a! reyi- 
zuit complect * principiile - politicii sale monetare de până 
atunci, și prin nouile statute sa! prevăzut asanarea tuturor 
posturilor imobilizate -din' activul: său, cu: excepţia unei 
sume de 4. 000 milioane lei, reprezentând un 'vest de împrumut 
cătie Stat, ce urma a se amortiza întrun interval''mai lung. 

în După” cum ani arătat, o parte din fondurile ' împrumut:
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Și a avansurilor, pe, termen. -lung din activul. Băncii, Naţio- 
nale, urmând ca şi beneficiul baterii monedei divizionare. 
să fie utilizat în acelaş scop, ceeace sa făcut, afectându-se, 
pe langă cele 4.180 inilioanc, provenite din “împruniut,. circa 
2.500 milioane lei. 1. Dia uitai po Ii 
„1: Intreaga politică monetară'a Băncii Naţionale, în „acea- 
stă primă perioadă” după: stabilizare, a fost orientată în sen- 
sul unei cât mai complete işi rapide lichidări a imobilizărilor 
rezultate: din perioada prestabilizării, 
ii Să cercetăm în ce' măsură aportul, — atât de, intern, sub 
forma de:bani proaspeţi, cât şi extern, sub forma rezervei de 
devize, adusă de împrumutul de stabilizare, — integrat în 
mecanismul .nouei politici “monetare, a fost de natură să în- 
lăture dificultăţile, cu care uvea' de luptat! economia naţio-- 
nală şi finanţele 'românești; spre - .a-i deschide drum către o. 
epocă de prosperitate, pe'care nu o cunoscuse, în acelaş. 
limp cu celelalte țări, în cei, zece ani dela încheierea păcii. 

POLITICA DE LICHIDARE A ARIERATELOR ŞI REZULTATELE. ...... 
OBȚINUTE, e ete et 

;ș-. Să. începem cu. examinarea; situaţiei tezaurului, public, 
„care, în,preziua. stabilizării, era din cele mai critice. Deficitul 
considerabil. al executării bugetului pe: 1928, la care se adău-. 
gau: plăţile neregulat, făcute,. fie “asupra, numeroaselor con= 
turi ale tezaurului, fie.pentru alte :cheltueli | extrabugctare,. 
obligaseră;tezaurul să facă un apel.din ce în ce mai presant la 
Banca Naţională şi să recurgă apoi la expedientul unor, îm-- 
prumuturi. pe termen scurt în: străinătate, garantate. de sin- 
dicatul rafinorilor şi de Banca Comercială, Italiană. Chiar în: 
ultima lună înainte de stabilizare, tezaurul mai împrumutase- 
dela Banca. Naţională o sumă :. de 760 milioane . lei,.sporind: 
astfel totalul avansurilor ei directe şi oculte către Stat, până: 
la apreciabila . sumă de 14.657.milioane : lei.: Această: sumă a: 
fost redusă la 4.000 milioane lei; prin creditarea: contului Sta- 
tului cu beneficiul reevaluării. stocului de aur şi cu cea mai 
mare parte a fondului .de.lichidare.a avansurilor., către Stat, 
creiat pe.baza, convenţiunii din.1925. ... -:.: i 
1: In, acelaş: timp, pentru. acoperirea . întregului. deficit al 
exerciţiului 1928. care. urma să se încheie; la 30 Iunie 1929, 
ca şi pentru: plata arieratelor, C.F.R. şi restanţelor. Statului
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anterioare anului 1928, s'a defalcat, din foridurile împrumu- 

tului; de stabilizare , „ŞI! “din. vărsămintele „germane, o sumă 
totală, de 6.182 milioane. lei... îi Pit i: 

" Plata arieratelor a început destul « de: curând. Sau orătit 

mai întâiu datoriile cele mai: urgente ale C. F..R. şi:s'a li- 
chidat deficitul exerciţiului 1928. Apoi, plăţile: au continuat 

— pe măsură ce se.făcea triarea; creanţelor — până în: pri- 
mele luni ale anului:1931, fără ca totuşi să se poată ajunge la 

stingerea tuturor creanţelor arierate. contra Statului, :: prin. 

mijloacele. puse la: dispoziţie din:împrumutul extern. ' 
„Fondul de rulment al C. F. R. a fost.epuizat şi a tre- 

buit să i se adauge.noui resurse, iar-fondul de'rulment al 
tezaurului, după ce a servit la acoperirea deficitului. anului 

1928,.a fost utilizat pentru rest —. adică pentru 631: milioa- 

ne — la plata unei părţi din arierate, cealaltă parte a arie- 
ratelor, până la concurenţa unei sume 'de 2.000 milioane lei, 

rămânând de: lichidat În exerciţiile. următoare. a Ri 

EFORTUL PENTRU RESTABILIREA ECĂILIBRULUL a a 

BUGETAR. Sate a i Tep ii 
“ Fondurile de : "rulment fiind! "complect întrebuințate, te. 

zaurul a fost nevoit, în priniele; luni ale, anului 1929, : I_ când 
încasările erau încă excepțional de 'slabe! din 'cauza 'recol-. 

tei deficitare din 1928 - —'să facă " apel la „avansurile“ tem-- 

porare” ale Băncii Naţionale. Incasările' primelor patru! luni. 

au! 'însumat 8.192 milioane lei,!: cu '466' milioane mai. puţin 
decât în perioada coresptinzătoare din 1928. Echilibrarea 
bugetului pe 1929 apărea' deci, în primele luni ale” anului, o: 

operaţie , dificilă, deşi evaluările, atât la venituri” “cât şi la 

cheltueli,: "fuseseră făcute cu: prudenţă, iar efortul fiscal 
cerut contribiiabililor fusese mărit, atât prin sporirea: impozi- 

telor! directe, 'cât şi a celor indirecte (în special a taxelor de 

consumaţie, a taxelor de timbru şi a a taxei pe cifra de ataceri, 
ca şi a preţului tutunului). 

| “A fost nevoie să se procedeze la'« o nouă ajustare | şi spo- 

rire a diferitelor” impozite și taxe în lunile, Mai-lulie, dela 

comprimare a cheltuelilor, anulându-se, în: luna” fulie, 'ere- 

dite în valoare de 482 milioane lei. Iar în 1930 sau votat 

mai multe legi capitale, printre care legea contabilităţii pu-



28 

  

blice, legea Curţii de Conturi și legea reorganizării: ministe- Telor şi sau luat primele. măsuri. în vederea centralizării încasărilor şi plăţilor Statului,” a: - distribuţiei fondurilor şi a -controlului angajărilor,. : 
-u “In lunile de vară ale anului 1929, încasările s "au îmbu- nătăţit apreciabil şi au ajuns în Septembrie şi Octombrie să întreacă media lunară 'de 3.500 milioane lei, cifre ce nu'mai useseră atinse în nici.unul. din anii anteriori. Plusul de în: casări, realizat în ultimele trei luni (lulie-Septembrie) înainte de crahul' dela New-York, faţă de încasările corespunzătoare din 1928 este de 977 milioane lei, iar luna Octombrie a înre- Bistrat singură un Surplus de 628 > milioane. faţă de una 0c- tombrie :1928. : - ia "Tezaurul, care acoperise. întreg deficitul anului 1928 ca și o:parte din arieratele anierioare, cu banii din fondul său de rulmeit,:creiat prin. împrumutul: 'de stabilizare, a putut face faţă obligaţiunilor: salc. curente şi: a restituit, încă dela sfârşitul lunii Octombrie, | o „parte, din avansul temporar. ;. Dar cealaltă parte nu 'a putut fi restituită — în ultimele două... ++. luni —, decât cu ajutorul unui artificiu contabil, traducând astfel începutul. dificultăţilor, de trezorerie, care. erau .să, se - Agraveze atât de mult i în. perioadele următoare... „.. Este, dovedit că o parte din! „dificultăţile: din, trecut ale tezaurului fuseseră învinse şi, că politica bugetară. a Statului — îndrumată spre; o: mai bună. utilizare, a veniturilor ; pu- plice, pentru acoperirea nevoilor curente, — se îndrepta spre o echilibrare reală -a lor, deschizând perspectiva” înlătărării epocii nefaşte; a. deticitelor „bugetare ct ti sii ne „La „aceasta a contribuit şi împrejurarea că unul: din fac- torii cei mai puternici de! agravare a deficitelor - — şi anume | politica. de investiţiuni din. veniturile ordinare ale Statului — a. fost, cel puţin o „bucată de vreme, înlăturat, Prin destinarea unei părți însemnăte a împrumutului, străin, pentru. cheltueli: de, investiţiuni . -Productive: căi; ferate, drumuri, agricultură. : Situaţia tezaurului nu „putea fii Însă. socotită; ca; definitiv însânătoşită, atâta vreme. cât acesta nu, isbutise „să-şi creieze „un fond de rulment propriu, şi, fusese: obligat să: imobilizeze jumătate; din avansul temporar, raportându-l dela un, an. 1a 

altul. j De piei a af IEEE 

  

da PT. . 3 a TU e DĂ i oger oare
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PERSISTENȚA., DEFECTELOR : ORGANISMULUI, DE CREDIT: bi. ni. 

AL doilea . aspect, „îngrijorător. :al crizei: peciti 'din 
prejeia stabilizării . româneşti: îl 'constituia 'tensiunea" extra- . 
„ordinară. a creditului, „Organizaţia :- 'creditului '':era "complet 
desaxată, atât. din: pricina politicii nefaste. de: credit impusă. 
Băncii „Naţionale î în epoca ..revalorizării, !'cât ;:şi din pricina. 
defectelor - proprii de funcţionare, ale pieţii..de.-credit '(lipsa 
creditului spetializat: şi a unei gestiuni .prudente);' dar mai. 
ales, din: „cauza, nepotrivirii. între:structura ;! „organizaţiei de: 
credit şi: noua „configuraţie a economiei:noăstre:naţionale, în: 
urma reformei exproprierii ; şi!, a: :împroprietăririi: sătenilor... 
Stabilizarea . trebuia: să aducă; odată: cu. reintrodiicerea - unei. 
politici. mai liberale, de reescont, iȘi. un aflux:;: de: capitaluri. 
străine, cu dobândă eftină, „menit: să înmulțească fondurile: 
disponibile ale băncilor, care la rândul lor să-le poată pune: 
— în condițiuni de rentabilitate normală — la:dispoziţiunea. 
întreprinderilor economice. Însă aceste: efecte. “ce se 'scontau. 
nu auavut loc... ii cer tote beat, 
„Banca Naţională, ; „care, se: arătase “diopsă. „să'sprijine- 
cererile „raţionale. de; ;reesconti, ale băncilor, particulare, s'a. 
văzut. ameninţată — din pricina. taxei de:scont,reduse — să. 
facă o operaţie cu: totul, .neeconomică, înlesnind o evadare a. 
capitalurilor româneşti, _în,..străinătate, . deoarece .'băncile- 
noastre preferau: să. speculeze, î în afară — „unde perspectivele: 
de. «câştig erau foarte atrăgătoare — decât. să rişte..banii: în. 
întreprinderile româneşti — care nu le inspirau încă destulă. . 
încredere. Deaceea a ;fost nevoită să urce taxa de scont în. 

două; rânduri, la 3 şi! la 14 Mai, la 8% şi apoi 9'%4%, pentru; ca. 
să îndepărteze o cerere intempestivă de scont, care se. tradu- 

cea: printr un. curent paralel, cu criza de, devize; i 

Singurele mișcări mai importante, de fonduri s au u produs. 
în două direcţii. Statul, inclusiv; C.E. R, plătind « o bună. “par; 
te din arierate, a permis industriilor să reducă datoriile lor: 
flotante faţă. de străinătate, contractate, mai ales din pri-. 
cina importului neplătit din 1928, precum Şi. faţă de băncile: 

românești, - 

pe 1. 

Băncile, la rândul. lor, redobândindu-și fondurile în: 
parte, au lichidat o parte din creditele. pe termen . scurt, pe: 

care le:obţinuseră în străinătate, înainte de stabilizare. - 
"Ajutorul efectiv dat de bănci industriei: românești nu 

pare a fi fost prea mare și în orice caz nu a fost eficace. Din 

d
 -
.
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cifre statistica,i care nu concordă: în toate''cazurile, pare a 'se 
„desprinde::concluziunea că: băncile''au' procedat, “in: acest : 
răstimp 'la''o înlocuire a: debitorilor: lor particulari, „cu: debi- 
tori-întreprinderi, . cari înțelegeau — în: faţa "perspectivelor 
relativ fâvorabile, ce li se deschideau''prin! stabilizare — să accepte” condiţiunile :oneroase: ale finanţatorilor lor: Sinipto- matic şi grav este fenomenul ce''se desemncâză din interpre- “tarea statisticilor.referitoâre la bilanţurile întreprinderilor in- dustriale: şi anume, imobilizarea i crescândă! a fondurilor 'de rulment: activul imobilizat întrece capitalurile proprii cui'circa 314: miliarde, 'în: 1929, faţă:de'1: 'miliârăd în anul 'precedent. „Deasemeni;: angajamentele: fără! activ: lichid corespunzător au. crescut. cu:un- miliard, -traducând! 'situaţia 'din' ce în ce mai grea a” întreprinderilor industriale, e „îi. - Lăpsite de: capitalurile trebuincioase şi apăsate de "do- bânzile -uzuare, întreprinderile: nu''au putut să-şi restabileas- că rentabilitatea.: In schimb,''ele au: provocat: votarea legii concordatului preventiv (în August 1929), care a--mărit ne- siguranţa . creditului, determinând şi mai mult, băncile să se menţină într'o rezervă prudentă faţă de 'noui plasamente. - = Dint'examinarea comparativă a bilanţurilor - instituţiu- nilor româneşti de 'credit;:la finele: anului 1929 faţă da 1928, se-poate totuşi deduce '0''uşoară: creştere a' activităţii, con- firmată şi de creşterea operaţiunilor financiare de plăţi fără numerar: (viramente şi comperisaţiuni) 'dela un 'an la altul. m-a 

4 îi 
et II Sti Ei 

e i Pi ii 1998 , ii 1929 ri 

Efccie scontate! !* ::: '. 29.104 miliodne '31'826 milidăniă 
Diverse 'avarisuri E rar, 4.771; EA . FE 5.597 : - NI i: 
Gaj şi garanţii diverse **"11.597::; Sia 15.054 ata 
'Depuiieri spre fructificare'! 29,655 :"1i i aug 
Conturi 'curente: creditoare; '17.205:::: pi 1956 E i 
Reescont!'": mii „11.885 i pi . 12.170 tă - 

Mişcarea compensaţiunilor ! 56.673 i 62.266 iii 
Mişcarea: viramentelor:” :'! -299.297 DIRRaa "848.508. ui 

POLITICA! DECREDIT A INSTITUTULUI DE EMISIUNE, .! „iei îti ui „Beescontul: la: Banca:; Naţională :a "crescut ''considerabil, 
dacă ţinem:seama .de faptul. că; deşi; în 1929, s'au scos .din. bi- 
lanţ circa 1,7, miliarde, lei;:rprezentână portofoliul imobilizat, 
volumul;reescontului a. scăzut :numai.. cu ;; 550 ;milioane -lei. 

.. *



Bi. 

Avansurile totale ale Băncii: Naţionale au fost “Ia! sfârșitul 
anului 1929 de 11,4 miliarde lei; faţă de 10,3, miliar de'anul : 

“r meioza capeti precedent:. mii Sir e ai 
ri “Institutul dei emisiune:nu a Batut: "dice! o “politică! dizectă 

de eftinire a creditului, A' procedat: atunci! pe, 'cale indirectă, 

învitând băncile” să nu perceapă 'dobânzi care: 'să întreacă ci 

mai mult: de' șase puncte taxă oficială: a 'scontului ! şi amelin- 
țându-le că în' caz contrar le. va “reduce creditele: de reescont, 

“Dobânzile! s'au stabilit; în consecinţă; în n jurul următoa- 

zelor procente: i i a db 
ore ini Me "Mai i “4 Mai, 

bu NE Ș, ti 

  

      

  

„_Scont particular. a 18%..-; 120%, 20,5%. „ 

Cont curent pi RE 20%... îi 22%r: "235%... RR 

„Cont bănci 4 a Mu, “14%. i 155%. 
în „Cont curent, bănci. 149: 169%, + it, 17 5% „, 

': Fixarea dobânzilor maxirie a: atras: o reducere. 'şi'0 ni- 
velare:a procentelor plătite: pentru "depunerile! spre 'fructifi- 

care şi: am asistat la: un început: de retragere, de fonduri din 
bănci, îi: tis pa Da sita 

In sfârșit, trebuie să remarcăm că înlăturârea coeficien- 
tului de risc, din cuantumul: dobânzii, a îndemnat băncile; în 

afară de dorinţa de a lichida treciitul, să “execute cu mai multă 
rigoare! pe debitorii insolvenţi;: Număriil “protestelor! şi fali 
mentelor a crescuti în a consecinţă: ea 
a INREI : HE pă ” i ia tz AU 

    
i Proteste . i „1928. 1 2029 Pia 

ad , | „.Cerute: pr "Oi. 310.340 meat Sag ra 

„st v-Declarate.:. ;;.1.869 + , 2.203: în citit 

Falimente tă ” 
Număr: +:593.035 1 :: 633.054 tii 

Valoare „7.909 „8.445 milioane lei : PI e 

| "Se poate tape: concltizia'« că politica. "Davicară” a "României, 
în această” perioadă, nu a dus la sporil a așteptată, a, credite- 

lor comerciale, care să fi provocat o, urcâre. apreciabilă. a. re- 

escontului, « ci a. îriregistrat, numai. .0, mişcare ceva mai înseri- 

nată de capităluri, rezultând, din împrumutul de stabilizare, 
pe care băncile, de: zau primit dela. Stat, sau dela întreprinde: 

  

   

pa ia i e
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BRUSCA, DEPRESIUNE PE PIAȚA FINANCIARA, e n! timp ce pe piaţa monetară internă nu-sc observa o ame- liorare sensibilă, dar nici vreo înrăutăţire, pe piaţa capitalu- rilor situaţiunea, devenia, din ce în ce mai defavorabilă. Incă cu începere din;luna Martie, S'a.putut observa o bruscă scă- dere a tranzacţiunilor, totale, în bursă, scădere ce sa accen- tuat aproape neîntrerupt până în Octombrie. Valoarea lunară 
arca Di za puii Ca Ă R i 

zoana 

a tranzacţiunilor totale; a, scăzut în acest interval dela 480,5. milioane lei în Februarie. la 122,9 :milioane lei. în Octombrie, adică la un sfert. 
PI „ Indicele cursurilor valorilor cu venit fix a scăzut delu 139,5 în Februarie; la 116,4 în Octombrie, iar. cel al valorilor cu venit variabil dela 158 la'92,6. Scăderea efectelor ă avut drept! consecinţă o 'maj orare a rentabilităţii lor, care a crescut dela 7,95% în Februarie la 9,58% în Octombrie. Accastă ur- care se explică prin' faptul că în cursul ănului 1929 dobânzile pe piață erau în creștere, ajungând la media, de 16,11% faţă de 1463% în cursul anului precedent, ceeace impunea.o adap- tare a cursului. rentelor la noul, nivel. al dobânzilor curente. Fenomenul scăderii cursurilor în bursă evidenţiază, pe deoparte, caracterul ;factice al urcării ce intervenise în anul 

derea în bursă a intervenit imediat după'stabilizare, datorită unor cauze specific românești şi anume: încetarea urcării 
. . iai Uşi , st preţurilor şi deci a beneficiilor, iar nu ca o repercusiune u 7 crahului bursei americane;'câre a avut loc'abia în luna Oc- lombrie și care' nu a făcut! a&cât să accentueze mişcarea de scădere. 

aaa 
RUPEREA ECHILIBRULUI INTRE PRETURILE AGRICOLE ŞI INDUSTRIALE, ;,., zi pai | e tr d IRI IEEE . :.. In. ceeace privește producţia industrială, nu se poate des. prinde o' tendinţă generală; unele ramuri fiind în. progres, pe când altele: intraseră deja într'o fază descendentă. In agri- cultură, producţia era în plină , desvolțare, dâtorită recoltei abondente. Sporirea cantității a avut însă o influență! depre- sivă de mare „amploare asupra .Preţurilor “produselor agri- cole. Aceste preţuri au' pierdut tot avansul câştigat în pe- rioada anterioară de recoltă deficitară și au scăzut chiar sub paritatea preţurilor "mondiale, pe cât timp preţurile indus-
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triale continuau, a se:urca; Astfel, s'a produs mişcarea 'de for- 
fecare. între preţurile: produselor agricole în 'scădere: şi cele 

industriale staţionare, în defavoarea primelor, fenomen care 

perzistă, şi în:momentul 'de: faţă, având aceleaşi efecte: defa- 
vorabile pe cari le: avea variaţia: sezonală: a: schimbului: în'pe- 

Tioada preliminară. stabilizării. cepe e o 

AMELIORAREA BĂLANȚEI: COMERCIALE ŞI POZIŢIA: ! pa 

BALANȚEI PLĂŢILOR. „me imi 

In acelaş timp, s'a produs, începând din luna August, o: cui 

inversare a tendinței: comerţului exterior, balanţa: devenind i 
excedentară. e 

Ca rezultat al acestei schimbări de tendinţă, oferta de de- 
vize provenind: din: export a înlocuit, din luna 'August, cere- 
rea constantă de până atunci pentru nevoile comerţului. Pen- 
tru întreg anul, balanţa comerţului exterior s'a soldat cu un 
deficit de 668 milioane lei, bată de 5.228 milioane i lei deficit 

în. 1928. Rae 
“Micgorarea considerabilă a acestui daficit a iăfluențat fa- 

vorabil poziţia balanței de plăţi a acestui an. Cu toate acestea, 
echilibrul balanței de plăţi a fost obţinut în:anul 1929; nuniai 
graţie împrumutului. El a necesitat o pierdere apreciabilă din 

cantitătea de devize intrâtă în. țară; prin imprumutul de sta- 

bilizare. 

- Intradevăr, mişcările 'de capitaluri, pentru nevoile Sta- 
tului şi ale'paiticularilor,: au' depăşit volumul lor normal : şi 
nu au putut fi satisfăcute c ca în trecut, din excedentul masiv 

al exportului. - ae Daia 
Totalul intrărilor de devize, din împrumut şi alte 'avan- 

suri ale străinătăţii, s'a ridicat la circa 17,4: miliarde lei, iar 

-eşirile: de devize 'au însumat în 1929 circa 9,2 miliarde lei, 
din care 0,7 miliarde pentru surplusul: de import, 5,7 miliarde 

pentru: datoria publică şi restul de :2,9 miliarde rambursări 

făcute, fie de industriile, care'îşi: plăteau creditele obţinute 
pentru importaţiunile din 1928, fie de bănci, care lichidau cre. 

ditele obţinute în anii anteriori pentru nevoile lor sau pentru 

nevoile Statului. 
Este interesant de relevat, în această ordine de idei, că 

ameliorarea balanței comerciale nu a corespuns numai unei 

" activări a exportului, ci şi unei descreşteri a importului. 

Intradevăr, în anul 1928, când exportul s'a redus sim-y 
țitor, în urma recoltei deficitare, importul sa menţinut ri- 

3
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dicat, la nivelul anului precedent, din cauză.că: preţurile agri- cole erau foarte urcate şi veniturile, în ispcial 'ale claselor consumatoare de: produse importate,. erau mari. Dimpotrivă, în 1929, odată. cu prăbuşirea preţurilor cerealelor, s'a produs o. reducere simultană a 'venitului naţional, deci o'scădere a capacităţii de consumaţiune, câre, prin frâna ce a exercitat-o asupra importului,. a “contribuit, la.:redresarea balanței CO- . merciale. Da | E | 
„ANUL STABILIZĂRII, PERIOADĂ :DE CONVALESCENȚA, -.. .'... INTRERUPTA: DE SIMPTOMELE PREMERGĂTOARE ALE , DEPRESIUNII MONDIALE. 

ÎN 
„i În rezumat, politica monetară a “României, în perioada care merge dela stabilizare la primele simptome ale crizei -mondiale, se. caracterizează printr'un aport considerabil de mijloace lichide-— atât interne cât şi externc,.— adus eco- nomiei:naţionale... . ...;, ti ia Devize în cantitate apreciabilă au permis, în bună parte, lichidarea. îndatoririlor. pe termen: scurt, contractate faţă de străinătate, de: către. particulari,. bănci 'şi: Stat; .. Balanța. de plăţi, pasivă , prin. deficitul balanței “comerciale; a: fost “uşor echilibrată. şi a: dat răgaz,:prin fondurile împrumutului; fac- torilor de: redresare să-și producă efectele, fără ca stabilitatea monedei să fie ameninţată. 

NE -:':. Contravaloarea în:lei a:împrumutului extern a fost uti- lizată: deasemeni. pentru:a' înlătura imobilizările: tezaurului și „ “ale;Băncii Naţionale, iar sumele. destinate investiţiunilor pPro- „ ductive au fost menite să infuzeze vieţii economice mijloace : .noui'-de plată: era iz ut "i. "Cantităţile: de devize cedate: de Banca Naţională: nu au micşorat! prea :mult: stocul de acoperire,: nici utilizarea su- melor din împrumut nui-au sporit în mo exagerat totalul an- 'gajamentelor la vedere, aşa: încât: procentul “acoperirii — după. o perioadă trecătoare ide: speculație, oprită bruse prin ridicarea taxei. scontului,: —:nu a încetat de a creşte, până la sfârşitul anului, îi ii, ie Ia 
„1 Li 

mda . 

, 
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: Acoperirea - Acoperirea 
metalică aur şi devize 

23 Februarie — 33,42% 

30 Martie „27,68% „89,42% 
27 Aprilie 32,57% 42,07% 
25 Mai 31,11% 39,58% . 
30 Iunie 32,86% 40,06% 
27 Iulie 32,84% 38,36% 
3l August e „98 „38%, .. 47,16% 
28 Septembrie -! * "97 28% * 46,04% | 
26 Octombrie . Na 27,60%... mn 1447423%,,.. e 

"- 30.Noembrie ”. -i:: 29,05% * "'50 39% 
30 Decembrie 80,08% 52,16% 

i MM AA 3 

Poziţia leului apare sita! destul „de, solidă, în " icoastă ă 

primă perioadă, după stabilizare. ” aie 
In general, anul:1929 a'fost mai favorabil faţă,a de: cel pre: 2 i 

cedent dar inferior anului 1927, deoarece simptoimele pre 

-cursoare ale crizei - mondiale, ce: 'se: afla în faza „incipientă, 

împiedecau acţiunea « “faciorilor: permanenţi „de. ameliorare, a 
conjuneturii: economice, iii i ini ui 

In special, afluxul: de capitaluri Străine, pe care. se conta, 

— menit:să. învioreze: creditul: româneșc, şi să, dea balanței 
de e plăţi un element 'de sigurânţă' pentru! anii viitori, > nu sa 

Produs, din cauza” 'conjuncturii: financiare internaţionale, ; 

;.ti' Criza: economică mondială a “surprins. ţara, noastră, în- 
tun. moment de: 'convalescenţă, obţinut cil “mijloace” artifi- 
ciale: şi 'a'anihilat toate: rezultatele: “favorabile, dobândite în 

cursul anului '1929, accentuând: până: la maximura relele, de 
tipi, 

care „AVusesem de suferit înainte de „stabilizare, tai 
: . i „n e 

      

   
    



A aa 

Re CAPITOLUL II 3 race d 

MONEDA. IN CURSUL DEPRESIUNII: ECONGMICE 
e MONDIALE. .. 

FINANCIARĂ DIN EUROPA CENTRALA... E 
CUM S'A REPERCUTAT, DEPRESIUNEA MONDIALĂ ASUPRA... i: ECONOMIEI ROMÂNEŞTI, „n „ue Criza economică mondială, : deslănţuită. în urma crahu- lui dela, New-York, în Octombrie, 1929, sa resfrânt pe: două căi asupra pieţii monetare românești, aflată până atunci sub influenţa „combinată a. primelor efecte ale'stabilizării, mone- | tare, unite Cu. acelea „ce. au decurs, dintr'o recoltă abundentă „(recolta anului .1929), Care; a: urmat:uneia deficitare, E, ap iză “a. resfrânt, în. primul, rând, asupra „picţii capi- talurilor pe termen. scurt, provocând o retragere. de fonduri continuă, din, Noembrie, 1929 și. până în Iunie 1982, caca fost în contradicţie cu rolul.ce urma. să aibă:capitalul străin după „stabilizarea monetară, Chiemată,. în mod :normal, să determine! o destindere a, pieţii donetare,;, Criza s'a resfrânt, în al doilea rând, asupra pieţii eco- nomice, unde a provocat o scădere generală a preţurilor. Deși această scădere nu a afectat cantitativ producţia principalelor ramuri de activitate ale țării— agricultura şi industria petroliferă,—și nici nu a făcut să scadă soldul ex- cedentului balanței comerciale, ea a determinat o micşorare 

„.._A) DELA CRAHUL DELA NEW-YORK,, PANĂ. LA CRIZA 

“.. , 
FI 

h are şi o îngreuiare a executării bugetului, începând din 1930. Această îngreu- iare se va restrânge asupra situaţiei tezaurului şi prin el asupra Băncii Naţionale.
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RETRAGEREA CAPITALURILOR. „STRĂINE DE PE PIATA, a îsi _ 
MONETARA. i Da aia Aia aa ei 

» „Urmările finianciare ale: crahului': dela New-York sau 
vădit încă din luna: Octombrie':1929, prin 'nervozitatea: pieţii 
schimburilor — învederată prin” creşterca' neobișnuită a 'volu- 
mului compensaţiunilor, — — câuzată de retragerea - capitalu- 
rilor. americane: de pe: pieţele Europei! Centrale; piaţa” ame- 
ricană fiind silită! să facă faţă retragerilor de capitaluri” oc- 
cidentale - europene. Această retragere a provocat; 1a rândul 

Orientale, restrângere 'care 'a'atins şi la “noi instituţiunile de 
credit. cu angajamente importante :faţă: de :âceste “pieţe,” m 

*Destinderea progresivă. a pieţelor. montare: occidentale, 
care a:avut.loc: după reacţiunea - bursieră. “din: Statele Unite, 
nu a' avut nici o urmare favorabilă pe: piaţa: noastră şi nici 
o legătură cu abundența monetară, observată ia noi în: lunile 
următoare ale anului 1930, care sa produs în mod: exclu- 
siv sub influența întrebuinţării fondurilor provenite. din. îm: jr 
prumutul de stabilizare. „Dimpotrivă, această abundență” in-" 
ternă de disponibilităţi a'mascat temporar, din! punct: 'de ve- 

dere al creditului, retragerea de „capitaluri: străine, care: se 
oglindește limpede în cifrele privitoare” Ja mișcarea! credite- 
lor internaţionale, comparată 'cu: mișcarea “principâlelor: po- 
sturi ale bilanţurilor instituţiunilor de credit și celor îndii: 
striale din 1980, i etic 

„În tot' timpul acestei "perioade sa! “produs o: 'eşire: aproa- 
pe continuă de capitaluri. care, între: 'Noembrie' 1929 Si: “Mai 

1931: inclusiv, s s'a ridicat la, circa 8. 100: milioane: dei: din. care 

4.600 milioane'în 1930, : îi îi iun piatră 
“Bilanţurile. societăţile 'bancare: contina “această! 'situă- 

ţie. Tate adevăr,.î încă' 'dela „sfârşitul anului: 1929 Băică: Blank 

a încercat: dificultăți care s'au accentuat: "în; Februarie 1930, 
sub” influenţa panicii deponenţilor! şi 'Gaată'!cu''eă" sau: te- 
simțit și celelalte bănci care ;se aflau Antr'o.ssituaţie asemă- a 
nătoare, Oc a a ZE a A ONDIDA MOI 

Bilanţurile ne arată că, spre a face faţă restrângerii cre= iii 

ditelor. în :cont :curent' (minus 1,4: miliarde lei); : băncile au 
fost silite să'lichideze o. parte. a: portofoliului. (0,7 miliarde) 
și € a a participaţiunilor Ie lor 05 miliarde): pote tut Do 

în 1: i a ri PE pi Si Pati polei 
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“Concursul dat pieţii,. în -acest; moment;::.de. Banca Na- 
jională a ajutat băncile să învingă panica. 

Deşi,: după înlăturarea acestei tensiuni; momentanc, de- 
punerile în. bănci, „au. început: să :crească : din :nou, :sub: in- 
fluenţa, utilizării fondurilor. provenite din împrumutul de sta- 
pilizare, încetinirea. afacerilor, ca urmare:a scăderii gene- 
rale. a. preţurilor, î în: prima jumătate a. anului. 1930, a:împie- 
decat. băncile să-şi lărgească sfera; operaţiunilor. -Ele au în- 
trebuinţat o.parte a acestor. fonduri. la reducerea reescon- 
contului, iar restul. a fost utilizat pentru mărirea disponibi- 
lităţilor de, numerar... e ii pt ii 

„Lăpsa unor plasamente. sigure,; precum şi abundența: re- 
lativă. de. numerar, a:provocat;scăderea. dobânzii oferită de 
bănci pentru. depozite... „Banca Naţională. a reînfiinţat -bonu- 
rile de.casă, al:căror:cuantum. a: atins, în Mai 11930, 934 mi- 
lioane lei, pentru a. .drena: aceste, disponibilităţi. Şi a evita ex- 
patrierea: lor, în-căutare de plasamente remuneratoare, peste 
graniţă. Ea iu pe eee : 

PRĂBUŞIREA PREȚURILOR, Pe NI 
In! prima jumătate, a, „anului „1930. sa. produs generali- 

zarea crizei economice. ru i a : 
„Scăderea preţutilor, „limitată, până; atunci la. principa- 

jel cereale. — „sub influenţa, unui factor „specific, intern: re- 
colta abundentă; urmând. uneia deficitare, —.s'a- generalizat, 
în primele luni ale anului 1930, sub influenţa. depresiunii 
mondiale, la „toate, produsele, în deosebi, la, Produsele de ex- 
port, ceeace. a, antrenat, o; scădere, a. mivelului general al 
preţurilor: de peste 30%, faţă de nivelul anului, precedent. 

Iniţiativa acestei scăderi a preţurilor agricole, a căror 
prăbuşire a precedat, pe aceea a celorlalte : materii prime şi 
a produselor industriale, determinând o: „lărgire. a: discrepan- 
fei.. dintre, preţurile. „agricole şi cele , industriale, sa. „realizat 
prin intermediul preţurilor, de; expori, 

tc Tae ape ! 
iar pa 

ADÂNCIREA FENOMENULUI DE FORFECARE A PREŢU: Matia, 3, i 
RILOR AGRICOLE SI INDUSTRIALE ŞI SCADEREA „VENI- tir 
TULUI MAP Pi pi it e Fe aa «tza tir 

“Sub: inflieaţa stiăcesiiuii căderii: preţurilor :: agricole, 
aunnali încet de“: âceed'a! preţurilor, industriăle,: ami văzut 
că curbele celor două-categorii: dă preţurir:alcătuese : “unrfel 
de foarfece, deschizându-se în al doilea semestru al fiecă-
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rui an şi: închizându-se în primul. semestru al anului urmă- 
tor.. Acest ritm anual, în care se'resfrânge periodicitatea: pro: 
ducţiunii agricole româneşti !și. variaţia, cererii de: produse 
industriale, nu: este decât -o, nouă :formă în 'care se :: adap- 
tează schimburile, după stabilizare, la variaţiunile sezonale; 
în lipsa unei politici de adaptare elastică a .creditului.. Se re- 

petă astfel, după:stabilizare, aceleaşi. cauze cari: făceau .să 

sufere economia; românească: înainte: de - stabilizare, de. pe 

urma variaţiei sezonale a schimburilor, . 

Schimbul nemai putând varia, decât în. Limitele | res- 

trânse ale goldpoint-urilor, apariţia. bruscă a recoltei. se res- 

frânge. direct:asupra oscilăţiunii:preţurilor, pe care le ampli- 

fică, accentuând. disparitatea dintre: cele. agricole şi: cele in- 

dustriale, prin :mişcarea de forfecare aminiită,. cu aceleaşi 
efecte dăunătoare: ca și: variaţiunile sezonale ale schimbu- 
rilor din perioada 1923—1928, exportul cerealelor. făcându-se 
într'o perioadă de scădere. a. preţurilor şi. importul, într una 

de urcare alor... ii i it e 
; Faptul. cauzează .o: pierâcre. de:substanţă: economiei'.na- 

ționale românești, care se adaugă la aceea provenind: din 

scăderea mai accentuată a prețurilor agricole faţă de pre 
țurile industriale... -:: ap d N 

„- Cu tot. regresul aproape; general: al. producţiei industri- 
ale; producţia cantitativă a, principalelor mărfuri 'de export, 

cerealele şi petrolul,.nu:a.scăzut. Ea. a -fost staţionară la ce- 
reale şi în. progres ; la petrol... In schimb, ''valoarea acestei 

producţii afost în scădere, din. cauza: mişcării. descendente 

a preţurilor, făcând să: scadă. întro „proporţie... „corespunză- 
toare; şi: venitul. nepional, “Scăderea -venitului. naţional ne-o 

arată cifrele următoare:. e Tate sat 

    
1929 1959 miliarde lei ini ate i 
"1980": 149 DE NIN 
"a9aa ie: i Rea 

  

pi ta, ii , Fă Ri „i: i MN IA 4 

SITUAȚIA FAVORABILĂ: A, BALANȚEI "COMERCIALE: 
ANIHILATĂ DE EXODUL, CAPITALURILOR. iei: 

:;* Soldul: balanței: comerciale ; sa a menținut excedentar, « cu 
excepția primelor. luni ;ale.; anilor: 1930:,şi-11931,. sub - influ- 
enţa simultană a comprimării, automate, a; importului, ; mai 

sus semnalată precum şi a creşterii cantitative. a. „exportului. 
- Deşi această . creştere cantitativă. a exportului, într'o pe- 

110,6 tea 
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rioadă de scăderea preţurilor, reprezintă o'sărăcire a :eco- 
nomiei naţionale, silită să exporte cantitativ: mai: mult pen: 
tru.0o valoare egală, totuşi „soldul: excedentar: al balanței co- 
merţului,. în această . perioadă, a venit în . sprijinul. pieţii 
monetare, e ii 

Soldul balanței” comerciale: a: fost linsă însufţcient! să 
acopere, în' perioada; considerată, eşirile de:devize necesare 
pentru plata datoriei. publice: externe, şi cu:âtât'mai insufi- 
cient să acopere mişcarea! de retragerea: capitalurilor pri- 
vate din “ţară, despre:care am.vorbit. . . i 

Comparând : soldul 'balânţei: corherciale : din: 1930,: care 
a :fost: activ. cu: 6.047 milioane 'lei,: cu »soldul: mişcărilor .de 
devize “pentru 'nevoile comerţului, 'câre arată o intrare: supli- 
mentară de credite de numai 1.454 milioane lei faţă .de ieşiri, 
se poate spune că, în acestiân;:circă 4.593 milioan€ lei âu 
plecat în străinătate. 1 put 

In aceste : îrhprejurări,;'moneda! nu: sa putut menţine 
decât prin ajutorul nouilor împrumuturi contrăctate 'de: Stat 
în străinătate, atât pentru nevoile tezaurului cât şi ale pieţii 
monetare. ..:: ci e ca ca pi 

SDRUNCINAREA PROFUNDĂ A EDIFICIULUI CREDITULUI.. ....: i 
_ Generalizarea scăderii” preţurilor la toate ramurile pro- 
ducţiei industriale, precum şi a: doua. scădere -a preţurilor 
agricole au făcut ca,:din a'doua jumătate a anului 1930, 
influenţa sarcinilor financiare. să ! se resimtă tot mai apăsă- 
toare. asupra: producţiei, amenințând! cu insolvenţa” atât pe 
agricultori 'cât şi-pe industriaşi şi îngreuind, prin aceasta, 
situaţia întreprinderilor 'de credit... Deastădată; au fost deo- 
potrivă atinse, atât băncile cu capital: naţional cât şi cele cu 
capital străin. ; : ci pi 

Statul, pentru a înlătura. dificultăţile, crescânde ale pieţii 
creditului, a urmărit la început o reorganizare a instituţiu- 
nilor de credit specializat, în special a celor destinate cre- 
ditului agricol. In acest scop; s'au început. tratative în've- :.:: 
derea înfiinţării creditului agricol: ipotecar,: destinat: împru- .::! 
muturilor de'investiţii pe-termen lung, 'reorganizând în: ace- 
Jăş timp Banca Centrală Cooperativă, pentru creditele 'de ex- 
ploatare şi Casa Rurală, pentru finanţarea cumpărărilor' de 
pământ ale-micii proprietăți, e - Când,-în'ă “doua jumătate a anuliii 11930, datoriile aari.
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cultorilor au devenit excesive, s'au manifestat două tendinţe: 
una: de apărare.a: debitorilor, 'concretizată în legile - pentru 

îngreuiarea.. execuţiunilor silite :şi. pentru „reducerea: dobân- 
zilor şi: eşalonarea. plăţilor, pe calea;unor:aranjamente între 
creditori: :şi -debitori,! încheiate “printr'un sistem ''de .. concilia- 
țiune şi arbitraj şi facilitate prin intervenţia: unor institu- 

țiuni financiare speciale; alta de conversiune generală a da- 

toriilor agricole. Un „compromis, încercat. de Banca Agri- 

culturei “Româneşti şi. prin Creditul Ipotecar 'Tranzitoriu nu 
a putut da roade, din cauza întârzierii - punerii: lui în func- 

țiune şi agravării situaţiei debitorilor î în 1931, ceeace a con-,. ..... 

tribuit la votarea legii generale : a conversiunii în 1932. Acea- 
sta nu a: „putut, ti însă, aplicată, fiind, N declarată, neconsti: 

“tuţională. - iai De ape tul 

Sub innucaţă, acesor “fhetori,: Bancă” Naţională a "mo- 
dificat în. 191 şi, “politica. de ventilare a portofoliului. imo- 
pilizat, care, "dintr? o; „politică de lichidare, sa transformat î în- 

tr'o' politică de sprijinire a: debitorilor aflaţi în! dificultăţi fi 

nanciare, ii ii 
o . Tei o eo Sutu 

PREPONDERENȚA : ACTORILOR ECONOMICI ASUPRA” ate 
CELOR MONETARI. et Sat ba m zis 

Caracteristica. gnezulă, a, acestei. perioade. „constă în 

jăsturnarea: raporturilor. dintre piaţa 'economică.şi piaţa mo- 

netară.. Căci, de-unde.în: perioadele. care au precedat. şi: .au 
urmat imediat stabilizării,- viaţa. economică: stătea sub..in- 

fluenţa; politicii monetare, începând din. toamna. anului ;1929 

situaţia .pieţii monetare: a fînceput ;să. sufere; 'repercusiunile 
depresiunii - generale economice. :1;.., ţii teii eros si 

.Din punct de vedere al influenţei: depresiunii economice 
asupra. vieţii monetare, această perioadă poate. fi împărţită 
în patru subdiviziuni; cuprinzând: întâia; perioada -Februa- 
rie-Noembrie 1929; a doua, epuca Decembrie:1929-lunie 1930; 
a treia, epoca din Iulie-Noembrie: 1930; și, ultima; intervalul 

Decembrie .1930-Mai 1931. «tai pt et nt 
pi 

PERIOADA FEBRUARIE—NOEMBRIE 1929, LL RPEtIia mi 

Prima perioadă care precede “ "depresiunii, "economice, 

continuă, ca rezultate, perioada precedentă, căreia 'de fapt ar 
trebui să-i aparţină. dacă nu sar caracteriza * prin “începutul 

retragerii creditelor. internaţionale, sub influenţa craHului 

dela New-York.'Ea-se 'află: îri primul rând sub influenţa 'ex- 

  

A.



PERIOADA DECEMBRIE 1929 TUNIE 1930. 

42 . 

  

portului recoltei: abiindente: a anului 1959. Intern, “perioada 
se caracterizează 'printr'o. scădere :a! “mijloacelor de plată şi printr”o scădere neînsemnată a taxei scontului de 914 la 9%, 
incapabilă să: animeze operaţiunile: de credit ale băncii de emisiune. Situaţia. rezumativă 'a: factorilor: cari influenţează asupra monedei . apare următoarea: e 

 Plăţile. Statului “354 milioane lei 
- Soldul retragerii credite n — 275: 

“ Soldul „mișcării imărfurilor ip 889 : -, >, 
Soldul: mişcării devizelor : "2630: . „ 9 

IDE ” 

s » 

A doua ' perioadă, care, începând din Decembrie 1929 se extinde | până în prima jumătate a anului 1930 şi coincide cu perioada de generalizare. a crizei „economice, se caracte= rizează prin, retrageri masive de „credite, la începutul şi sfâr- şitul. ei, şi prin mișcarea defavorabilă ; a soldului balanței co- merciale, ca-urmare.a încetinirii exportului în primele 3 luni ale anului, datorită” parțial sistării traficului pe apă și. parţial abţinerii vânzătorilor, față de o cădere a preţurilor pe care o socoteau trecătoare, caracterul prelungit : al. depresiunii mondiale nefiind încă destul de evident. 
i! In aceste. condițiuni, 'soldul' excedentar redus al balanței comerciale nu'a acoperit nici pe "departe: "necesităţile de trans- fer pentru: plata: datoriei: publice : şi pentru retragerile- de ca- pitaluri tot mai. accentuate, provocând, cum sa “arătat, difi- cultăţi: băncilor care aveau" angajamente :.în: străinătate, în primul trimestru al anului: 1930. Ieşirile: de devize au depăşit în acest interval 6.700 milioane! lei. Mişcarea factorilor: care influențează asupra: situaţiei monetare: este următoarea: 

  

“Plăţile -Statului:- ini — 5.025 milioane lei ;:.::..- “ 1" Soldul i mişcării. creditelor! "218.127: n ia ai 1 “Soldul mişcării mărfurilor +: 4 AS tii ii: Soldul mișcării devizelor 6.714 în iii % Dacă la aceasta adăugăm restituizile: de:capitaluri făcută de către Stat: 

„Imprumut aprovizionare 1929 = 418 mili o ane Iei 
Rata” a doua a împrumutului, a 

. III, “nQn iii Pi 
„Prin. sindicatul: rafinorilor. 689, „n a 

SR a tt ata PI Sopa 1.107. Znilioane. lei. 

ieșirile: totale de devize se ridică la: 7, 821. milioâne: lei... a



43 

PERIOADA IULIE NOEMBRIE, 1930: ee a Pita iii det 

., Perioăda a treia, care se” “întinde: între: “Tulie-"Noeimbiie 

1930, corespunzând restrângerii generale a pieţii, concomitent 

apariţia recoltei anului . 1930, se caracterizează: în acelaş fel 

- ca prima perioadă..Excedentul maâsiv al: balanței comerțuliii 

depăşeşte retragerile' de credite şi' fuga de capital precum $ şi 

plăţile pentru : Stat, înregistrând o: intrare. netă de: 'devize 

de aproape 2 miliarde lei, inferioară totuşi cu peste 4 miliarde 

şi jumătate ieşirilor din perioada, precedentă, Situaţia este;: În ai 
acest interval următoarea: Ra 

“Plăţile Statului: « apa: 2.005; “milioane! lei: 
“: Soldul mişcării creditelor” i "940 i 
 Soldul mișcării mărfurilor + '4.907 - N 

. Soldul mișcării devizelor, „Ah 1. 962. . 53 i | E . 

“La acestea trebuesce adăugate intrările de devize repre- 
zentând preţul concesiei şi avansul I.T. T.. asupra împru- 
mutului de consolidare proiectat, “adică: pi i 

. Avans IL. T.T. dt 1 .000 milioane: lei - 
= Preţul concesiuni LPT. 850 ii pri „ 

e a ++, 1.850, milioane ; lei... 

“Cu acestea, intrările. de; devize sunt de.3.812 milioane: lei. 

PERIOADĂ DECEMBRIE 1930—MAT. 1931.:.; eee rect te 

; Perioada a patra ţine din: Decezmbric 1930 până: în Mai 
1951 şi se;continuă în:realitate în. perioada: următoare, cores- 

„ punzând. celei de a doua. prăbuşiri a preţurilor: produselor in- 

dustriale. ai 

„Fuga de capital. naţional şi, retragerea, de. credite, alături 
de, ieșirile masive „pentru plăţile Statului, continua: în, această 

perioadă, paralel: cu existenţa, unui șold inșuficient al balan- 
ţei comerciale, ceeace atrage o: nouă. micșorare, a. disponibili- 

  

tăţilor în devize de peste, 5 mailiar de. lei: ic pi 

i Siinatia, se rezumă, prin, următoarele cifre: ceara 

+ Plăţile Statului poe a 8.604. milioane: lei .i .uii: 
rii Soldul, "mişcării creditelor. 3.705 ;; fini io ta cdti 

.Soldul. mişcării mărfurilor, 7, 2.351: piese e 

ii IE Soldul mișcării, devizelor.'—:; „5.018 :, ie aa ce patit 

„i. +Pentru:a':face faţă: acestor ieşiri imâsive,:'Banca “Naţio- 

nală: €"obligătă să ivecurgăila:vânzări : de:aur, în valoare. de
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circa un miliard de lei, procurându-și devizele necesare, In - aceste împrejurări, situaţia” este uşurată, riumai prin intrarea noului împrumut de consolidare, în Aprilie 1931, a cărui va- loare, brută este de 6.937 milioane lei, | Ie 0 parte a acestei sume este destinată rambursării avan- sului 1. T.T. şi numai restul reprezintă o intrare netă de de- vize, care servește, pe deoparte la creșterea acoperirii (plus 3.300 milioane lei), ia pe dealtă parte la constituirea fondului de.rulment al. datoriei publice... ae . PREȚUL CU CARE AM PASTRAT POZIŢIA MONEDEI, IN PERIOADA STABILIZĂRII. 
E 

Independent de mișcările de capitaluri publice, situaţia diferitelor elemente ale balanței: plăţilor a fost, pentru în- ireaga perioadă Februarie 1929 — Mai 1931 următoarea: 
Perioada “Mărfuri ' Credite : Plăţile Stat. Total 
„e 889 75 351 4 268. IL: 4 11438 -: — 9.127 '  — 5.025 — 6.714 III. + 4.907 —: 940 : :— 2.005: + 1.962: IV. 0 +2351.: 3.705 —_3.664  -: ——5.018 „Total + 9.585: — 8.047 . — 11.045 19.507 Situaţiunea aceasta arată că excedentul de devize intrat, mai. ales 'în' cel-de al doilea semestru 'al anilor consideraţi, sub influenţa balanței comerciale. . active ' (+9.585 milioane ” lei) a fost redus, prin retragerea “permanentă de capitaluri (— 8.047 milioane) în această perioadă, la 1.538 milioane 'lei, astfel încât nu a'imai putut acoperi cererile de devize pentru nevoile Statului, Ă Sa ' Statul a' fost deci silit să-şi asigure Plata” cuponului în 1930 'din devizele: Băncii „Naţionale, 'ceeace :a slăbit continuu poziţia ei monetară, prin epuizarea. stocului “de devize Şi prin vânzarea parţială a stocului de aur: n Ei ii ze E Situaţia monedei nu a'putut-fi! susținută, decât. prin împrumutul de consolidare contractat în 1931, care 'a intro- dus în ţară devizele "necesare refacerii stocului Băncii Naţio- nale şi asigurării fondtilăi de rulment al datorici' publice, „ Spre”a sustrage însă mişcarea “stocului de. devize fluc- tuaţiunilor provenind 'din plăţile masive ale Statului la anu- mite epoci ale. anului, odată cu constituirea: acestui fond de rezervă; devizele necesâre acoperirii: plăţilor externe ale;Sta- 
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iului: nu. au.mai fost: păstrate.- în acoperire, !ci au:constiiuit 
un. cont.special din activ.: Din această. cauză; dela sfârşiiul 
perioadei pe, care o cercetăm, mişcările stocului de devize nu 
mai oglindesc mișcarea reală a devizelor Băncii Naţionale, să 

y + pr 
a ae a. a a it . _ 

îi B) IN TIMPUL: CRIZEI:BANCARE ȘI FINANCIARE DIN. ! 
„ii 0 „EUROPA CENTRALĂ! ? aa 

FACTORII. FINANCIARI RECAPĂTĂ PREPONDERENȚA, : =... 4. 
1. Perioada cuprinsă, între crahul.-. financiar: din'. Europa 
Centrală și căderea lirei sterline se, caracterizează .prin aceea 
că în. această. fază influenţa pieţii „financiare asupra situa- 
fiunii monetare, este, cu mult mai „importantă . decât: aceea 
a picţii economice. Intradevăr, în, această perioadă. creditul 
începe să manifeste simptome '.. îngrijorătoare -. pentru :piaţa 
monetară, trecând astfel pe primul plan al preocupărilor, 
„Im cursul lunei, Mai, tensiunea. pieţii monetare occiden- 
tale şi efectele crizei, care a cuprins treptat. toate-ţările 
Europei Centrale şi Orientale, s'a tradus prin căderea Kredit- 
anstalt-ului, urmată de'o panică a 'depunătorilor de propor- 
ţiuni nebănuite, în toate țările Europei Centrale şi în special 
în Germania. Retragerile masive de credite 'şi de dobânzi au 
provocat insolvenţa: a numeroase bănci şi au' determinat pe 
altele a denunța fondurile plasate pe termen scurt în 'dife- 

'rite bănci din Europa Orientală. | 
GRAVITATEA ŞI AMPLOAREA CRIZEI BANCARE, .,.... i VID Ia Dot aice 

„In România, primele efecte ale crizei bancare din Eu-'!:" 
'ropa Centrală s'au tradus.prin căderea Băncii 'de Est din Cer- 
năuţi, urmată la intervale scurte de căderea Băncii Generale 
şi a Băncii Bercovici: (Iunie şi Iulie 1931). Panica deponenţi- 
lor” şi : denunţările. de credite 'externe au pus în dificultăți 
serioase toate băncile din. ţâră, care, în: urma epuizării ra- 
pide a disponibilităţilor proprii,: n'au putut recurge decât la 
sprijinul. Băncii :'Naţionale, :ceeace s'a! tradus prin urcarea 
“rapidă a volumului reescontului în Iulie şi August 1931. +» 
„Luna Septembrie a: fost:o lună de:acalmie:relativă,; în 
urma: constituirii sindicatului bancar, compus din băncile 
Crisoveloni, : de: Credit, 'Moldova: 'şi “Românească, scopul 
principal al institutului fiind 'sprijinirea' Băncii Blank, care 
'după cum S'a:arătât, se afla într'o stare foarte precară încă 
din 1930. Efectul asupra 'depunătorilor a fost însă numai tre- 
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cător, căci :în-:Octombrie:run-ul a: atins: maximum de inten- 
sitate; Banca Naţională a intervenit din nou pentru.susținerea 
instituţiunilor de credit, fără a putea salva însă:Banca Blank, 
care şi-a închis. ghişeele. *. a 

In cursul lunii Octombrie, conturile creditoare ale băn- cilor, din sindicat 'au înregistrat o scădere. de 25% din to- talul lor, adică circa: 2.200 milioane lei. Cererile acestea de retrageri au fost satisfăcute în mare parte de Banca Naţio- „nală, prin mărirea “scontului cu circa'11/ 'miliârde lei. Cu- - rentul -de: retrageri 'a depunerilor a continuat, deşi atenuat, până la finele lunii Februarid' 1932, când depunerile acestor bănci s'au stabilizat în jurul cifrei ae 5.600 milioane Iei. i: După 'această dată, retragerile au pierdut caracterul lor de intensitate, debitorii 'mulţurindu-se cu sumele pe care băncile le puteau plăti la cererile lor.“ ::  - “ In urma acestori evenimente, situaţiunea băncilor a suferit importante modificări structurale, cari se:rezumă prin urmă- 

e n mad agzl Reducerea disponibilităţilor. 4,9... Retrageri de depuneri: 17,7 
CI 

  

Creşterea: reescontului DE 6,3 .. Retrageri. de credite... . 
Lichidarea,. debitorilor, și: „tara: Be termen. scurt .. ;.5,5 
„„..Portofoliului. ..., i ÎS ate i, 

24,3: iii pi E 23, 

re 

REPERCUSIUNILE CRIZEI BANCARE 'ASUPRA: BANCII îi, 

„i La rândul ei,; Banca Naţională a 'suferit urmările acestei tensiuni. fii ii ti ae pt i: 
::.. Portofoliul comercial a crescut, pe măsura în care Bana „Naţională a venit în ajutorul instituţiunilor de credit, trecând dela: 7.102 milioane -lei în Aprilie, la 13.336 milioane. în 'No- embrie. 1931. In perioada” critică, cuprinsă: între lunile Iurie 

şi. Noembrie 1931, Banca.:Naţională. . trebuia ::să facă faţă, 
concomitent cu creşterea ;reescontului, -unor pierderi impor- 
tante de devize şi în' consecinţă ..nu a: putut : să admită la scont decât numai două treimi: din efectele prezentate, pentru 
a. nu disloca echilibrul între angajamente: şi acoperire. ....: „..„» Paralel “eu. creşterea ; portofoliului;; constatăm o. sporire 
a circulaţiunii dela -18.630'milioane lei în“Aprilie, la. 23.519 
milioane lei în: Noembrie:1931, sporire care nu-a fost posibilă 

. Pi LR Iad i, 

' pt . E Pia . îi
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decât după ce s'au adus: :unele, modificări de prezentare: si- 
tuaţiunii. săptămânale a Băncii „Naţionale. ;. :;; î: ir torii 

„ „Sub influenţa 'retragerii creditelor. străine şi a: evaziunii 
capitalurilor naționale;: rezervele de: devize ': ale Băncii. .Na- 
ionale au înregistrat pierderi importante; Stocul: de 'acope- 
rire a scăzut în mod aparent cu circa 1.200 milioane lei,:iar 
raportul de acoperire s'a redus, la: 36,32%, cu toate că. Banca 
Naţională a degajat contul angajamentelor la vedere de unele 
angajamente pe termen şi cu toate că între'timp a iintrat:o 
parte din. ultima -tranșe :. a împrumutului :de + desvoltare din 
1931, circa 400;milioane lei și creditul obţinut dela Banca Re- 
glementelor Internaţionale, de aproximativ:200 milioane. lei. 

. Criza: bancară din Europa.Centrală' a intensificat drena- 
rea constantă - de credite şi capitaluri transformând-o într'o 
retragere masivă. Ieşirile „de devize dela!; Banca! “Naţională 
Sau ridicat, în această .; perioadă, la: aproximativ ; :2.600. mi- 
lioane lei. Aproape întregul excedent al balanței comerciale 
a fost cedat de'Banca, Naţională. pieţii ş şi a luat drumul străi- 
-nătăţii.. Numai 621 milioane lei „au rămas. disponibile pen- 
tru plăţile, publice în: străinătate, care. în ; intervalul lunilor 
“Iunie. — Octombrie 1931 s'au ridicat la'3. 229 milioane. lei, to- 
“talul. mişcării devizelor. înregistrând deci 'un sold negativ.de 
2.608 milioane lei. Observăm că; în' această perioadă, Banca 

„Naţională a suportat soldul, acesta;. deficitar, în întregime 
din rezervele sale. i ii 

Fenomenul de neîncredere generalizându-se . a cuprins 
- şi piaţa“ capitalurilor, 'lumea dorind 'să lichideze * valorile 
mobiliare ce'le poseda, la: orice prețuri. Scăderea a fost mai 
accentuată la . valorile: cu venit variabil, : din 'cauza-dificul- . 
tăţilor în „cari se aflau întreprinderile economice. ŞI mai. ales - 
instituţiunile bancare. . | “, pt „i 

Gravitatea situaţiunii, de, pe. piaţa financiară a. a agravat pă 
pe aceca a întreprinderilor ceonomice, câre se aflau sub în-:.-iiţ 
râurirea continuă „a factorilor, leelansaţă de depresiunea 
mondială. , du . . Dai „. Cata cr 

aa Pia a ae iai 

PREŢURILE ŞI VALOAREA PRODUCȚIUSII: CONTINUA - a 
SĂ SCADA. -. .- ua îi a 

Preţurile agricole. au “scăzut, la apropierea mouei. i recolte, 
'cu.17% în interval de 4 luni, ajungând în Septembrie 1931 la 
indicele 29, (baza 100 media.1929), 'cel'mai scăzut indice atins 
dela: stabilizare :până atunci,:cu toate: că 'între; timp s'a intro- 
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dus prima -de export de.10; .000 lei la vagonul de grâu: Preţul 
lemnului și al petrolului . au fost . staţionare, ' "sau 'chiar î în 
uşoară. urcare: sezonală,. în jurul indicelui 62 pentru lemn şi 
40 0 pentru petrolul destinât exportului. : '-"::: -... . 

 Discrepanţă! între. preţurile - agricole şi induisteiale, | care 
se: niicgorase într'o mică măsură în vara anului 1931, sa reac- 
centuat! în a:doua .jumătate a anului. pi 

* Cantitativ, producţia” a:rămas' staţionară în această pe- 
rioadă 1 în ce priveşte produsele: petrolifere, 
„i: Numai. recolta 'a fost superioară” celei. precedente în pri- 
vinţa, principalelor. două! categorii de cereale; 'în special po- 
rumbul a:dat o 'recoltă apropiată. de aceea cu totul excepţio- 
mală a anului 1929.: S'a.. observat: deasemeni 'o' creştere” a pro- 
ducţiei: indigene a. textilelor, justificată prin faptul că. ţă- 
ranii, în. imposibilitate de“ a-şi procura îmbrăcămintea de pe 
piaţă, din cauza scăderii veniturilor lor monetare, și-o Pro- 
curau prin muncă proprie. ... 1 rii: 

-. ::” Valoarea ! acestei: producțiuni. a fost: “totuşi - fn 'scădere, 
faţă de' valoarea: producţiunii anului precedent, antrenând 
'o 'scădere'! corespunzătoare a venitului naţional, care-a Pro- 
vocat' o agravare a situaţiunii: debitorilor, îngreuiând şi mai 
mult situaţia: creditului iîn: genere şi în special a „creditului 
agricol, precum şi situaţia tezaurului. i 

: Valoarea producţiei! în:1931, comparativ: cu 1990; a variat 
astfel: NR RR) 

ra Pern ai , Ă 

„Producţia! agricolă. “ Producţia, industrială 
ee pa în. miliarde de: lei, i , 
e Ex trace, Manu- „: A Total Cereale” “Animale Lemn: Total is tivă !:fact.: Constr,; Total i general ' 

1930 43,9:'23,9 74 '75,3' 104" "18 8 i 36 111,3. 
191 359 16 5 56,9 6 15 9 „30 „869 | 

COMERȚUL “EXTERIOR INREGISTREAZA PRIMELE o 
DIFICULTĂȚI. 

“ Soldul! balanței comerciale, deticitar în! Luni 1931, sub 
influenţa combinată . a turburărilor monetare din: Europa 
Centrală şi a incertitudinii asupra. nouei recolte de porumb, 

  

sa restabilit î în toamnă, sub intluenţa variațiilor eportaţiuni- Di 
lor massive de cereale. - 

Incepând 'din Iunie 1931, se observă o scădere! generală 
:a cantităților exportate. Ea a fost mai accentuată la animale, 

din: cauza restricţiunilor puse .în' calea exportului 'în Statele
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din: Europa : Centrală pentru anumite * produse “şi a conti- 
nuat-pe o perioadă mai lungă lă lemn şi la "petiol decât la: cereale, al căror export a: crescut'din August, stimulat 
fiind de .prima de-export şi de 'noua recoltă. | a 

„Rezultatul se manifestă printr'o dublă inversare ă soldu- 
lui balanței comerciale, în această perioadă. Balanța comer- 
cială a evoluat astfel. : ce 

  

. Nae Import | “Export : „a “Balanța -:: i: 

a 

  

i în milioane de lei. 
21991 Iunie 1,945. 558 213: iii 
n Mulie + 1.849: 1314 35: 

„nui: August -.. 1.222 :1.990 - + +76: 
Septembrie” 1.368 . --:2.449 -.. + ADI9 031 : 

„În rezumat, soldul mişcării comerţului: exterior, în: acea- 
stă perioadă, a fost favorabil cu 2.027 milioane lei, valoarea 
exportului fiind de 7.311 milioane Iei, a importului de 5.284 
milioane lei. 
„E de observat că introducerea primei de export la grâu 
a îngăduit. exportatorilor să -exercite un adevărat dumping. 
la export. Intr'adevăr, în loc, ca.. rezultatul introducerii pri: 
mei să aducă o urcare a preţurilor interne, acestea au conti 
nuiat să scadă, depășite .însă de scăderca, preţurilor. de. ex- 
port, exportatorii preferind să piardă o parte din primă dar 
să lichideze stocurile fie şi la preţuri mai joase. | 

Agravarea situaţiunii „Întreprinderilor | economice.+ re- 
zultă din cifrele reprezentând - valoarea. efectelor . protestate 
şi a moratoriilor acordate în judeţul Ilfov şi rezultatele fi- - 
nanciare ale exploatării. Și. unele: şi altele prezirită o-gravi- . 
tate excepţională. | | 

Bilanţurile societăţilor industriale au cauzat o creştere a 
capitalurilor proprii de aproape 41Y/' miliarde lei, provenită 
din, reevaluarea averii.lor fixe şi pierderi depăşind 2% mii: 
arde, aa 

MĂSURI INSUFICIENTE” PENTRU A REMEDIA „O SITUAȚIE... iat BUGETARĂ 'DEZASTROASĂ.. “ | a 
Din punct. de vedere bugetâr, scurta! perioadă de care ne 

ocupăm avea'să consfinţească. imposibilitatea acoperirii. pre- 
vederilor bugetare pe 'ariil 1931: Scăderea îngrijorătoare a 

4
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încasărilor, faţă de anul precedent, nu numai în cifre abso- 
dute, dar şi ca tendinţă „(ritmul sezonier. al veniturilor. Sta- 
tului indicând în genere, in ultimele -luni:ale anului, o îm- 
bunătăţire, care, de data aceasta a refuzat să se producă), fă- 
cea necesară o serioasă , revizuire a bugetului în. curs, în 
vederea unei masive comprimări. a creditelor bugetarc. In 
locul acestei revizuiri, am avut în cursul--lunii .Iulic 19310 
rectificare a bugetului, — pornită dintr'o tendinţă de since- 
ritate contabilă în socotelile Statului —, care a adus o redu- 
cere de circa 2.350 milioane lei: la creditele acordate mini- 
sterelor, însă în schimb a introdus în buget o serie de chel- 
tueli noui, 'cari fuseseră omise: sau pentru cari se prevăzu- 
seră credite insuficiente, şi în acelaş timp sa înglobat în 
buget. un credit de 3.114 milioane lei pentru lichidarea şi 
achitarea -rămăşiţelor exerciţiului 1930. 

In realitate, indiferent de schimbarea formei de pre- 
zentare a' bugetului, întreaga' operăţiune nu 'a însemnat de- 
cât:o reducere 'de 700 milioane lei, cu totul insuficientă pen- 
iru a asigura'echilibiarea efectivă ă! veniturilor cu cheltue- 
lile Statului. Pe de altă parte, odată cu rectificarea buge- 
tului s'a prelungit: și exerciţiul “1931 'pe o perioadă .compli- 
mentară de 3“luni, 'cu “toate: că principiile contabilităţii pu- 
blice o “interziceau formal și - sa dat astfel ' prilej pentru o- 
nouă confuziune a operaţiunilor, care a făcut posibilă o în- 
depărtare! dela -metodele de comprimare a! cheltiielilor şi a 
pregătit 'enormul deficit cu 'care a încheiat acest exertiţiu. IZEI IE EREI E III ini E > 

3 
Ci +. C) PERIOADA RESTRICŢIUNILOR.. INTERNAȚIONALE, DELA “ SUSPENDAREA ETALONULUI AUR DIN ANGLIA ȘI PANA ASTAZI, Pt A 

DIRECTIVELE MĂSURILOR RESTRICTIVE IN DOMENIUL - “i: 
MONETAR. ta Dai i 

„In această. perioadă. reacţiunile automate ale vieţii eco-- 
nomice, în :vederea 'adaptării :. balanței “plăţilor. .'la situaţia 
creiată- prin mişcările. de: capitaluri: 'de 'o'-amploare "deosebit. 
de mare, provocate de criza mondială şi care amenințau sta-. 
bilitatea monetară în diferite State, nu mai pot avea o influ- 
enţă determinantă, din cauza măsurilor de intervenţiune, în. | * 
domeniul monetar şi valutar. . a 
“" “Această intervenţie s'a produs pe 'două căi: E Ti mn aaa ii ape a a ia -- In' marea majoritate a! ţărilor, intervenţia sa făcut în. ai e îs , ta Da ee, d. ai
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! 

scop de, a:înlesni pieţii:monetare adaptarea la: fluctuaţiunile 
economice, lăsând moneda să fluctueze, prin suspendarea 
;convertibilităţii și încercând, prin devalorizarea'ci; sătâtenu- 
„eze efectele: depresiunii: asupra vieţii economice: „Este: cazul 

7% Angliei, urmată de 46 ţări şi apoi al Statelor Unite. tii: 
.+. In-alte ţări, intervenţia -:a'urmărit:să sustiagă: piaţa: Mo- 
„netară; influențelor: economice şi: financiare, fie: prin măsuri 
restrictive în comerţul de devize, fie :prin încercarea .de:a 
influenţa balanța comercială, graţie, contingentării, importu- .; 
lui sau prin amândouă. -- Sara iar aa i rii 

REPERCUSIUNILE LOR ASUPRA: ECONOMIEI NOASTRE : Pepe 
NAȚIONALE, aa : .. în R , îs pam e pis ere RI 

. 

Deta iii 

Aceste măsuri. au.. influenţat. în :sens. . diferit: :economia 
naţională românească. Prin măsurile ;restrictive ale, comerțu- 
lui, s'au redus posibilităţile noastre de export, fapt care; adău- 
„gat la continuarea, scăderii: preţurilor,:a contribuit la: MiCşO- 
„rarea valorii exportului, influențând. defavorabil: poziţia :ba- 
-lanţei, comerciale, Iar măsurile: de -restricţiurie 'ale: comerţu- 
„lui de devize au avut drept urmare: ca :sumele: realizate. prin 
export să nu poată fi folosite pentru plăţile: externe :şi “să 
acopere, în parte: cel puţin, deficitul: cauzat:în balanţa plă- 
-ţilor, prin mișcările -de- capitaluri, deoarece o.parte idin''ex- 
„cedentul exportului a :rămas:blocat;: în: ţările: practicând :6- 
gimul restrictiv al. comerţului 'de. devize. initiat 

„.Remediul: căutat: în „politica:;! de. clearingrisau- compen- 
'Saţiuni nu. a: reuşit: să facă; disponibil :acest sold, căci: Sta- 
tele. debitoare căutau. să. restitue în mărfuri ;; creditele: blo- 
„cate, ajungând 'astfel . să determine: o creştere ::a importului 
„nostru, egală cu valoarea acestui sold, creştere câre: a făcut-— 
„pe; altă cale — să dispară. excedentul: exportaţiunilor:: SERE 

„De pe:urma :acestor măsuri, a suferit :îni ispecial: 6xpor- 
“tul nostru. de lemn. şi de 'animale vii, în -Austria -şi: Ungaria, 
țări faţă de care aveam până în 1932 o balanţă comercială 
„excedentară.: Ca: urmare: a „aceloraş: măsuri; a' scăzut: impor- 
tul nostru: din Germania! şi : Cehoslovacia; '-fâţă: de: care ba- 
lanţa noastră era:deficitară. îs ii ti one onoreze 

Singura eşire din acest impas consta înteo desvoltare a 
exportului nostru către : ţările din occident, care nu intro- 
-duseseră încă restricțiuni în comerţul lor de devize, sau către 
țările mai îndepărtate, Este ceeace s'a și întâmplat. Astfel,
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-a crescut procentual exportul nostru către: Anglia, “Belgia şiFranța, ec, e - 
-,- „Din nefericire" însă, în această nouă direcţie; 'aveam să 
îîntâlnim efectele deprecierii monctare'şi ale politicii de cori- tingentare, 'chiar în unele din 'aceste State. Comerţul nostru 
exterior ;a' suferit din acest punct de: vedere influenţe deo- 
:sebite, după. cum bâlanţă noastră: era debitoare : sau credi- 
toare, cu Statul respectiv. ..:, ... -.. NORI 3 

EVOLUȚIA COMERȚULUI EXTERIOR, ÎN REGIMUL , RESTRICȚIUNILOR INTERNAȚIONALE, ia ! - 
Principial, importul nostru "din:Statele cui monedă de-: preciată nu era activat de pe urma acestei schimbări, decât În măsura “în. care deprecicrea. monedelor era mai mare decât urcarea corespunzătoare a preţurilor produselor impor- “tate de noi::Era cazul Angliei. Ia : 7» Deasemeni, exportul nostru inu' avea de suferit de pe “urma, unei i creșteri. a: concurenţei, decât: dacă urcarea pre- -țurilor. era inferioară: urcării schimburilor, fapt : care îngă- ;duia acestor. ţări să exercite un adevărat dumping de pe ur- ma schimburilor: i : 

- n Situaţia noastră «mai atârna. şi. 
sau: debitor al: balanței. capitalurilor, 
ţări.. Deprecierea-.constituia o uşurare netă pentru toate sar- „cinile noastre financiare, 'contractate în: aceste: monede, Ea -mai constituia o:pierdere:la devizele: depreciate (lire, dolari) cuprinse în':acoperireâ ': băncii: de: emisiune, sumă' nu prea însemnată! şi amortizate din fondul special, creiat pentru : diferenţele. de -. curs, renpele d “în bilanţul: anului 1931. In: sfârşit, deprecierea, acestor montde forte mai prilejuia.o pierdere la capitalurile naţionale; emigrate de teama depre- cierii.monedei naţionale în aceste-țări, Precum şi-la monedele străine ale acestor ţări, tezaurizate 'de. particulari -la :noi în 

„i: Sub efectele 'acestei politici, soldul: balanței comerciale 
-a::rămas excedentar în tot timpul. acestei! perioade, după cum se poate vedea din situaţia: de mâiijos:: îi. ei 

7 

  

. , 1 - 

de -caracterul creditor 
„cu fiecare din aceste 

“din fericire în 

! + 

a ai 
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i inipori “Export e Balanţă | 

? AM -. RSR a. - în milioane de 1ei e e | 

1929 29.628: “-28.960 — 668. 
N, i 23.044 08502 4 D478! 
1931 - 15.755 :22197 1: + 6442: 
„1932 12.011 16.723 + 4712. 
- 1933 2. 11.592 4101 4 2.509: 

  

... Fenomenul. comprimării, automate: a; importului, păralel 

cu restrângerea ce suferea exportul, explică menţinerea” 'sol- 
dului pozitiv al balanței, în cursul: anilor:1932:şi;1933:ca şi. 
în primii ani ai crizei economice... Acest sold a:mers însă: des- 

crescând din 1931.. e fat tepe marti 

„.In.1933, valoarea. importului a: reprezentat numai :50,;47%: 

faţă de 1930, “iar. valoarea 'exportului, 49,59%,: ceeace :însem= 

nează că întreg comerţul: nostru: cu sfrăinătatea Sa redus, în 

valoare, exact la jumătate, în interval de trei ani. | 

+ E-de observat că, pentru întâia oară delă începutul cri- 

zei, în 1932 exportul:a scăzut cantitativ, cu''excepţia petro- 

lului şi derivatelor sale cari sau menţinut:în continuă cre- 
“ştere, cum arată tabloul de mai i jos: 

Daca ra t 
a. o 

  

1) In cursul anului 1934, ca urmare a lipsei de directive ce a ca- 

racterizat. acţiunea guvernului actual, poziţia -favorabilă.-a-balanţei co- 

merciale, care dura: din. 1930, a fust compromisă. Iată, într? adevăr situa- 
iunea pe 8 luni, comparativ cu cea din acelaşi interval. -al anului trecut:: 

  

“ Import Export Balanța - 

i a în milioane. de lei: tri 

1933 7.186. 18,915 + 1.129 

în 21984 e 8.157 8203 + 46; 
„i îi 

„ se constată că i exportul, a scăzut în valoare — „deşi a crescut. can- 

titativ —, dar i în schimb că itiportul” a crescut şi. în “cantitate şi în Xa 
loare: Pentru j prima oară; dela: 1929, „se constată o, creștere a importului, .,



a 
1930 
1931: 
1932 * 
1939) 

  

Cereale Peirol Lemne Total 
şi si şi: Animale cantități 

derivate derivate. -.derivale vii exportate 

„în, mii de tone ..: m 

1.725 - 2.881 1 979 : - 66  .:::7.065 

3.238 8.905 1.591. 87 :. 9215. 
3.449 4. 697 - 1. 438 90  ,..10.047 

"2.625 * 5184 874! 41 9.057 
“1.891 15.886 "636: 29 * '':8.778 

ii Scăderea volumului: exportului “să: agravat în '1933, cu 

la dublul volumului: din :1929.:: 
E 1 

îi îi 

"Sub influenţa factorilor. externi, în ultimii doi: ani, 'tom- 

punerea exportului românesc a suferit modificări profunde; 
atât: în structura! cât: şi în :valoare.; Participarea procentuală 

a principalelor .categorii :de : produse la export sa schimbat: 
între :1929, și 1933, precum “urmează: + Mei 

' EI: . 

    

, “Gergale “Petror | “Lemn . 
tai şi: ii ta ji, şi dată “şi - ' Animale 

merita eee „. derivate i. ni: derivate; ; derivate vii 

piu g Ra 1: go: : RE % -: aa - A 

Căntităţi e 
1929 . 35,13) 40,8 28,0 0,9 
1933 215 68,6. 6,7 0,3 

Valori 
1929 35,02) 33,0 16,2 6,9 
1933 24,0 56,6 6,7 3,0 

„e p. -. 
, (ai 

a „3 In. primele” opt luni! ale: anului” 1954; exportul cantitativ, pe 
grupe "deproduse, comparativ cu acelaș interval al anului precedent, 
a fost următorul:!i îi 

Cereale Petrol II 
şi şi: -- Lema Animale 

derivate derivate . p. vii 

i | în mii de tone ;.: 

1933 1.948 3.958 . o 364 20 
1934 608 4240 | | 543 27 

2), Pentru! cereale, dăm „cifrele exportilui “din ai anul 1930, anul 1929 
fiind, „din cauza. celor două recolte precedenie deficitare, un an anor-. 
mal “în ce privește exportul 'de cereale.
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. In,dauna cerealelor şi a. lemnului, a' căror “participare! a 

scăzut continuu, produsele petrolifere:au ajuns:să reprezin- 

te aproape 69% în cantitate şi 58% în valoare din totalul ex- 

portului, devenind. principalul produs de export aliţării:: 
Trebuie să ținem seama de : faptul că din, Februarie. 

1932 a început să funcţioneze oficiul de compensaţii, aşa. it 
că mișcarea comerţului a fost, într'o oarecare, măsură, in- 

fluenţată” dela această, dată, de institutul de emisiune, . care 

însă abia în Mai 1982 a obţinut monopolul asupra comerţului 

de devize, a 
Dacă în 1932, cu "toată scăderea! cantitativă a expor: 

tului, nu sa înregistrat, ur deficit al balânţei, comerciale, 
această Sa datorat în' parte şi faptului. că prețurile princi- 

palelor articole de export s'au, oprit din scădere, în prima 

jumătate a anului, manifestând chiar, î în a doua jumătate, 0 

repriză la cereale, sub influenţa, recoltei deficitare, de, grâu, 
şi la produsele petrolifere; Excepţie a făcut preţul lemnului, 

care a înregistrat. „Obișnuita scădere sezonală în cursul verii, 
fără ca să atingă totuşi, niv elul scoborit din anii trecuţi. ini 

In 1933 însă, atât preţurile . cerealelor. „cât Şi, ale. 'pro- 
duselor' petrolului. la export: au suferit din nou. 0 „scădere 
simţitoare, sub influenţa "recoltei abundente şi a scăderii pre- 
țurilor pe piaţa mondială. 

Tendinţa de micșorare cantitativă a i irnportului” Sa oprit: : 
în:1933 şi a făcut loc în 1934 unei creşteri, determinate, nu de 

factori normali, ci: în cea-mai mare parte: de defectuozităţile 

grave de funcţionare ale sistemului contigentării importului, 

care se caracterizează prin lipsa de. sistem. Pa mita 

VALOAREA PRODUCȚIUNII. ŞI VENITUL: NAȚIONAL IN, 
SCADERE: CONTINUĂ. că 

Valoarea 'producţiunii ai scăzut în: 1992, față de! cea! "din 

1931, sub influenţa scăderii preţurilor, dar această: "scădere | a 
iost mult mai mică pentru producţia de cereale” decât în 

anii precedenţi. Valoarea! producţiei de cereale s'a “menţinut 

în 1932 la aceea din: anul precedent, împrejurul cifrei de 25 

miliarde lei, scăzând din nou în 1933 la 23 miliarde și jumă- 

tate; iar văloarea: întregii producţiuni, agricole a 'crescut în 
1932 la 48 miliarde lei, dela 46; miliarde: lei în anul. prece- 

dent, menţinâhdu-se i în 1933 la 41 miliarde: Producţia. petro: 
literă a crescut în: 'valcare'î în 1982, în. n proporție, cu produeția 

me a E it 

it asi)
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cantitativă, -preţurile fiind în- creştere,” “dara scăzut în - ahul 

următor, paralel cu'preţurile;,:: - ser 
Ca „atare, scăderea, venitului naţional; : care: a Iners ac- 

centuându-se. între 1929 şi 1931, sa: încetinit din 1932. 

UŞOARĂ! 'AMELIORARE. IN AGRICULTURĂ ŞI AGRAVĂRE A. 
POZIȚIEI CREDITULUI: - . 

'Rentabilitatea'” agriculturii sa ameliorăt, odată. cu scă- 
derea: sarcinilor, indicele preţului muncilor : agricole (baza 
1930) scăzând, în 1932, dela 86,5 în anul precedent, la 72 
şi la 66,5 în 1933, în vreme ce preţurile interne. mijlocii au 
scăzut mult mai "puţin trecând în medie dela 78%, în 1931 
(bază ' 1930), la 75%, (diferenţa între „sfârșitul anilor) în 
1932 şi la 74% în 1933. - 
:: "La această” ameliorare a contribuit şi. moratoriul "dato- 
riilor - agricole, instituit prin legea din toamna anului 1931, 
care a' deplasat de pe capul” agricultorilor sarcina. de. circa 
6: „miliarde, adică peste 15% din valoarea „producţici, pre- 
cum: şi reducerea: la jumătate. a impozitelor cuvenite către 
Stat, care a redus sarcina fiscală „cu 400 milioane. lei. 

: Această : 'uşurare a constituit însă o ăgravare, a situa- 
ției organizării, de credit care, se afla, într”o poziţiune. foarte 
critică. 

SDRUNCINAREA POZIŢIEI. MONETARE. 

., Retragerile . de credite externe: şi expatrierea căpitalilui 
saional, din a doua 'jumătate a anului :1931-:şi 'din primele 
Juni iale anului 1932, au 'avut consecinţe: grave, “atât pentru 
situaţiunea monetară 'a institutului de. -emisiune, cât şi: pen: 
tru situațiunea creditului în general, deoarece pe .. această 
cale economia românească a fost 
primă lichiditate, care ar, fi putut: contribui la' destinderea 
pieţii. monetare, atât. de necesară pentru activarea: > proceșului 
de lichidare. . Ș pia p- 

+ Stocul de acoperire : “al institutului de emisiune, astfel 
cum rezuliă din situaţia oficială, a înregistrat o.nouă scădere 
substanţială, .: reducându-se „dela .44;75%, - cât era: .la. înce- 
putul anului 1931, la 36, 04%, la. finele. aceluiaş an.. 
DI “Elasticitatea institutului. de. emisiune: a.:devenit aproa- 
pe inexistentă, mai ales dacă ţinem scama că angajamentele . 
la vedere au, crescut cu: 3. miliarde lei,, ajungând. la. 27.615 
milioane şi de sporul considerabil al conturilor de angaja- 

€ 

privată de fondurile de e



57 

mente la” terimen,: cari: ia finele: anului. 1931. atinseseră. cifra 

de 2.556-milioane lei. .. îsi vii tai pi tatea ID . î.. - za mo 

- Intre timp, piaţa devizelor a: căpătat un: -aspiect: din ce în 

te mai îngrijorător. Intrările: efective; au: scăzut în 'aşa -mă- 
sură încât:au periclitat posibilităţile de: acoperire legală:ale 
monedei naţionale. .. Situaţiunea :a -devenit şi mai. critică: în 
luna Ianuarie 1932, în cursul căreia devizele cumpărate: de 

Banca. Naţională a României au atins abia suma de 104 
milioane lei. n apa au 

Dacă analizăm, comparativ evoluţiunea comerţului. ex. . 

terior şi mișcarea devizelor la Banca Naţională între Octom=" ” “ 

brie 1931' şi Mai 1932, rezultatul! ne: » apare + cu adevărat de- 

zastros; _ 

| Tabloul” de mai jos ne arată valoarea lunară a: devi 

zelor: “furnizate de piaţă, în acest interval, : institutului 'de 

emisiune şi a, 'celor furnizate pieţii; faţă de valoarea expor: 

tului şi a importului, pentru care însă dăm cifrele: cu trei 

luni în urmă, ţinând 'seama de întârzierea: obicinuită a plă- 

ților faţă de: momentul: intrării iși ieșirii mărfurilor corespuri- 

zătoare: | 

Deviie cumpă- “Devize vându-. a 
! rate de B. N.': tedeB. N. Export Imporl -: 

Rota 

în milioane de, lei 

  

Octoiabrie- 1931. 6 pi aia a 349% 

Noembrie 893, 0438 1999, 1.292. 

"Decembrie. ,.......475.,... 675. : „2447 1.368 . 

Januarie 1932. 104480, 2067, 11.238 

Februarie. 004 47. 2234 1.125, 

Martie... 309 . O 162 1.730. 1130 

Aprilie 1. 298 i 22; a 1174, 932, 

ata 2929... „2565... 12.965 „= 8864: 
a 

Vedem deci că, pe când în această perioadă. valoarea 

exportului a atins aproape 13 miliarde lei, devizele efectiv, . .....,. 

cumpărate de Banca Naţională. au însumat abia 2.929 mili 

oâne. lei, ceeace reprezintă, mai puţin de 25%,. deşi. balanța 

tomercială a arătat un sold pozitiv de 4. 600 milioane i lei. 

Diferenţa între devizele cumpărate: şi vândute de Banca 

Naţională în aceeași perioadă arată” un „excedent de numai 

364: milioane lei. '
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"Dacă 'cerdetăm' nu :humai soldul mişcării 'devizelor pro- - 

venind din activitatea comercială, ci soldul intrărilor şi ieşi- 

rilor. totale: de devize la Banca' Naţională a. României, pe ace- 

laş 'interval,! inclusiv. plăţile. făcute : pentru Stat, vedem că 

aceste intrări şi ieşiri totale s'au soldat: cu un minus de pe- 

ste 3.200: milioane: lei, ceeace. însemnează că în aceste 8 luni 

numâi, aproape! trei miliarde de lei în devize au fost aco- 

perite de: Banca: Naţională din: propriile sale. disponibilităţi, 

care erau destul de reduse. ui 
na 

INTARZIEREA MĂSURILOR! DE APĂRARE. A MONEDEI. . , 

“Situaţia era, atât de precară. încât, pentru consolida- 

rea poziţiei sale valutare, Banca Naţională a fost constrânsă 

să contracteze, încă din Ianuarie, 1932, „un credit la Banca 

Franţei de 250 milioane, franci francezi (1.630 milioane lei). 
La acesta mai trebuie adăugat împrumutul de 150 milioane 

franci francezi, contractat tot în Ianuarie: 1932, de C.A. M. 

care însă-nu a produs ; o. intrare! efectivă de devize, ci a servit 

numai pentru a putea menţine; ;acoperirea statutară, care ar 

fi fost atinsă din cauza avansului făcut Statului, în acea lună. 
A trebuit să se producă o asemenea situațiune disperată, 

pentruca să se înţeleagă pericolul. ce ameninţa atât viaţa eco- 

nomică românească, cât şi stabilitatea monedei naţionale şi 
să se introducă, abia la 18 Mai 1932, un regim legal de control 

al plăţilor cu străinătatea, sub forma. unui monopol al comer- 
țului, de devize, acordat Băncii Naţionale. Această întârziere 

în adoptarea' măsurii de ocrotire a intereselor naţionale, n a 
folosit 'decât.intereselor finânţei străine, care a pompat o mare 
parte din capitalurile şi creditele. plasate la noi. — de cari 
economia românească avea nevoie, mai mult ca oricând — 
și Statelor vecine, cari şi-au procurat. uşor devize dela noi. Ea 
a favorizat deasemeni categoriile de posesori de capitaluri dis- 
ponibile, cari nu aveau incredere ! în moneda naţională, să 
expatricze aceste fonduri. 

EFECTELE. INTRODUCERII RESTRICȚIUNILOR MONETARE. , 
| Introducerea restricțiunilor î în „comerțul de devize.a pro- 

vocat şi. la noi, ca în toate Statele cari au luat măsuri similare, 
naşterea. unui târg clandestin, unde valutele” erau negociate 

_cu.un: agio,. ce se manifesta şi pe. pieţele străine. Prin. simplul 
fapt că cireulaţiunea' leului. în străinătate nu: mai era liberă,
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s'a :produs o: scădere. de:5 5.— 15% în special. asupra ' banc- 

notelor. îi: mt e e ami 

Această scădere nu.a avut însă la început niciun efect ....... 
asupra puterii . de cumpărare, a leului în interior. . III 

Cum,. Banca Nâţională | menținea, „baza. parităţii, aur, în 
transacţiunile ci devize, era. de: aşteptat, ca cei interesaţi. să 1i- 

miteze la minimura şi numai la strictul necesar remitereă de- 

vizelor către institutul de.emisiune; comereializând” restul ; în 

piaţa clandestină, la cursuri mai ridicate... e ci i: i 
Imediat după introducerea :controlului: devizelor,; situa 

țiunea apare :puţin ameliorată. Cumpărările de devize pe 

piaţă au crescut dela 410 milioane, lei în Mai 1932, la'970 mi- 

lioane în Iunie, pentru: ca apoi să crească coritinuu î în perioada 
de export, până la fincle anului.:In: acelaş timp, vânzările 'de- 
devize. pentru piaţă s'au menţinut. staţionare; în, jurul. cifrei 

de 500 milioane lei lunar. tt tat 
Cum era şi firesc ca sub un astfel de regim cererile să. în-. 

treacă cu mult nevoile reale şi urgente în devize, o bună 
parte din cereri au fost sau refuzate, sau amânate şi eşalonate. 

Iată situaţia: cererilor.și aprobărilor de devize, dela intro- 
ducerea regimului de control până la finele anului 1932,.ast-. 

fel cum a fost arătată de: serviciul. de: control al: devizelor dim 

Banca Najională + e Dei tie ral, 

în i în! Devize * Devize Devize: 
solicilale aprobale : .: respinse: 

pu în milioane de lei 
  

Comereianţi 2 O19800 02307 993, 
Industriaşi ..... 2202 1484 708- 
Intreprinderi agricole, 1 par- Ra SIR căi 

ticulari și diverse ..-.......:. i 4540... 183 

  

Instituţiuni, de Stat şi 
- regii autonome. 5046 pi 35.086 

i Tl, 221. - D397 Si 334 

. Prin urinare, în. total; în primele Si luni de aplicare 

a regimului, au fost solicitate: devize, în. sumă. de 1: 221 .mi- 

lioane lei, din cari au fost: satisfăcute cereri în sumi de 9.387 | 

milioane lei, deci 84% şi respinse 1.834 milioane lei, deci. 16%. 

„La suma totală. a plăţilor « efectuate prin devizele aprobate, 

mai trebuiesc adăugate plăţile efectuate cu autorizaţiunile de 
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export de mărfuri prin. compensație: cari au. depășit-un' mi- 
liard lei, şi de plăţile prin clearing, de circa 350 milioane lei: 

MIŞCAREA 'DEVIZELOR IN CURSUL: ANULUI 1932, ai 

Situaţiunea schimbului a căpătat un “aspect destul de fa- 

în „care intrările de 'devize au fost cele arătate mai jos: 
4 

devizele cumpărate. pe piaţă: a. 8.306 milioane lei 
intrările în clearing : iri ie „i 216. i * 
compensaţiunile oficiale şi particulare „1142 : 

Lei "9.664 milioane lei 

 Jeşirile; de devize pentru nevoile, pieţii, satisfăcute prin 
Banca “Naţională, au fost î în acest interval, următoarele: 

devize disponibile vândute-de B: N. BR. 3428 milioane. lei 
ieşiri în clearing. . . . . . . ) 937 

„compensaţiini ...;'. 1142: 
i Dă D= 2002 tare i 
Deci, piaţa a furnizat Băncii Naţionale, în acest interval 

al prizee. 7 luni de aplicare a regimului de restricțiuni, de: 

vize în sumă de 4.762 milioane de lei; - 

Mişcarea mărfurilor între 15 Februarie şi 30 Septembrie 
1932 — cu un decalaj de trei luni i în urmă — a fost însă ur- 

mătoarea: | INN 

valoarea: titrari exportate aa. 10.050 milioane lei 

valoarea mărfurilor importate -. „ 6.871 > 

deci un excedent de . a „3.179 milioane Iei. 

'-De unde putem constata că, în perioada arătată, valoărea 
exportului a depăşit suma devizelor intrate la :Banca 'Naţio- 
nală cu numai 386 milioane lei, pe când valoarea importului 
a întrecut volumul mijloacelor de plată pentru străinătate 
puse la dispoziţiunea pieţii cu 1.955 milioane lei. Arierate im- 
portante au rămas deci de ichidat în. străinătăte, de i pe urma 
importului de mărfuri din: 1992. 

“Cum plăţile efectuate „pentru Stat între 18 Mai şi 31 De- 
cembrie' 1932 au: fost de 4.200 milioane iei, constatăm: că lă: 
sfârşitul anului î a rămas totuși o  xezervă i de devize, e câre e este
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iar devize eşite dela Banca Naţională | SI .. 5.445 

la care, dacă adăugăm intrările diverse .. 117. 

deci, în total . 

ajungem la un deficit cert de 2331 Tnilioane lei. | 

POZIȚIA REALĂ A BĂNCII, NAȚIONALE LA SFARŞITUL; „i e i 

ANULUI 1932. 7 

GI 

-ărătată de - consilierul” tehnic al Băncii Naţionale, i în ultimul 

său raport, a fi fost de 896 milioane lei. 1) - E CNI, 

Dacă ţinem 'seama. de' mişcarea generală a' devizelor. în - 

cursul întregului an 1932, ameliorată mult în urma introdu- 

cerii controlului, cadrul balanței comerciale şi al balanței plă- 

ţilor în acest ân se prezintă astfel:' 

Din schimbul de mărfuri, devizele intrate la Banca Na- 

țională au însumat  . . o... 9.495 milioane lei 

(99. 

deci, un excedent de. ..... iri 4.050 milioane Iei 

» 

avem un total disponibil de: . .. .. „i 4.167 aloe lei 

din care dacă scădem' plăţile efectuate: . a n 

pentru Stat în sumă: de. îi. „6.077 milioane 'lei 

şi plăţi diverse IRI PE "421. NR, 9 
Di Aa titi i 

"6.498 Erei lei 

po. Pi, Iă 

Numai graţie intrărilor de capitaluri noui i pentru Stat, sub 

formă de concesiuni (drumuri, telefoane). şi sub formă de îm- |... 

prumuturi, s'a putut: face “faţă acoperirii plăţilor necesitate... 

de Stat şi evaluate, „Pentru, întreg anul 1932, „la 6.077 mi- | 

lioane ei. i 
ian 

Dacă analizăm situaţiunea. acoperirii Băncii Najionăle la 

finele, anului 1932, "vedem că emişiunea a scăzut, în cursiil 

“acestui an, cu 'circa 2. 200 milioane lei, ajungând la 21. 594 mi- 

lioane lei, “ în schimb totalul. angajamentelor. la. vedere ! sa 

menţinut împrejurul 'cifrei dela” sfârşitul anului precedent, 

fiind de 27. 960; 'milioane lei, iar angajamentele la termen . au 

însumat 5. 337 Tilioane lei. A pe “ 

Pentru acoperirea acestor angaj jamerite; “vedem. 'că i Bach 

“Naţională 'dispuneă, * conform bilanţului la sfârșitulu, anului 

  

1982, dei n ci paie O CRIN 
” aur efectiv... E DI tai '19.527 miiiloâne! dei, Ş 

Stocul de devizt: 495 inilioane Iei * i Rai 
„alte devize. .. - 6 pe 559, Ea 

  
maica treee en 
Vi ta 

sie i 0 dota 710080 milioane Iei 

  

1) Vezi raportul consitierului tehnic din Iulie 1934 anexa XV. 
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ceeace -permiteă:să: arate o acoperire! de 35 „84%, adică, cu 

:0, 84% peste cota legală. ..... i. ir du 

„ Cercetând devizele arătate la începutul anului 1933 găsim: 
E i 

eter aa Ia 
i în “stoc! EI N i - “4 milioane! lei, e A 

"alte devize. cai 46. A 
  

MERE i i atei "total 130 milioane: lei. : E 

' Cecacă înserândază. că în.cursul ariului 1932: am fi avut un 

excedeiit din intrări de devize de 428 milioane Iei, datorit vân- 

zărilor de aur în' Franţa.. . . . vi ' 

In fapt, “mişcarea 'generală''a' “devizelor, în: cursul anului 

:1932, nu numai că nu a fost favorabilă; dar am avut un deficit 

de 2.331 milioane lei, ceeace; a făcut .ca:situaţia- acoperirii 'să 
«devină îngrijorătoare. In realitate, procentul de acoperire al 

angajamentelor la vedere . scăzuse la finele .anului 1932 la 

27 „83%; adică. cu: circa 7% sub procentul legal de acoperire, 

dacă ţinem seama, că în stocul de acoperire al Băncii Naţio- 
nale se găseşte cuprinsă o parte din creditele pe termen scurt, 

obţinute în străinătate, 'din 'câre unele blocate, cari credite fi: ! 
gurează în pasivul pilanţului, la postul „angajamente la-: 
termen”, „i : si au i 

aur, . 
: pr. Piesa 

CREDITE STRAINE, CONTRACTATE “Sr AURUL. CEDAT, - ee 
DE BANCA NAȚIONALĂ. | 

lat adevăr, pentru a caracteriza intreaga situaţiune” mo- 
netară, este. necesar. să subliniez că Banca Naţională, î în. -poli- 
tica sa 'de devize, ; a folosit - — în afară de devizele proprii sau 
intrate prin cumpărare, şiă în, afară de. cele rezultate din îm- 
prumuturile „de stabilizare şi de desvoltare, — “următoarele 
credite în devize, î în cursul anului 1932; 
0) Avansul primit dela “Banca. Franjci “de '250 milioane 
franci francezi, evaluat la 1.637 milioane lei, conform. conven- 
ţiei din 26 Decembrie 1931, în tranşe de;20 milioane franci 
francezi, începând . „dela 5 Tanuarie, 1932 până: la 28 Apri- 
lie 1932. 

.b) Avansul obținut dela Banca Angliei, de. 680 milioane 
lei, pe gaj de aur, care a, fost rambursat până . da, sfărșitul 
anului. 

-c) Avansul. de. 75: milioane franci” elveţieni, ain partea 
Uniunei Băncilor Elveţiene::Din acest avans, sa acordat Mi- 

p.. îs pr .. - Ps .. pa ef e aa. , ca ati . vaii cae DE ID RI tie Ma ae E ri a
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nisterului de Finanţe un.credit de. trezorerie - dc: 1.9137 mi- 

lioane lei. pei i 

Devizele provenind din.acest credit au fost cedate: de Stat 

Băncii Naţionale, cu.obligaţia. de'a le replăti, iar institutul de 

emisiune a pus la dispoziţia tezaurului. contravaloarea: în lei, 

la 15 August 1932. Din aapasta a folosit numai: 35% în stoc 

(500 milioane lei). ME E a arsi 

---- d) Creditul de 150 milioane franci francezi, acordat de.. 

Banque de Paris ct des Pays Bas, garantat de C.A.M. 

Prin introducerea, la 18 Mai 1932, a măsurilor restrictive 

în comerţul de devize, sa putut:împiedica în oarecare măsură 

retragerea, creditelor străine şi fuga capitalurilor: naţionale, 

care. persistau: : Rezervele de devize ale Băncii Naţionale: se 

aflau atât de reduse î însă, încât — pentru.a face faţă necesită- 

ţilor de transfer. .reclamate, de: plata. cuponului: datoriei pu- . 

plice externe — m'au fost suficiente. creditele 'în:devizei sem- 

nalate. Institutul. de emisiune-a trebuit să vândă, în lunile Mai 

şi August 1932, aur din stocul său, pentru valoarea: de 547 mi- 

lioane de lei, wreconstituindu-și, pe. această cale, stocul de 

Numai! acestui fapt se datorește rezerva de devize de care 

Banca Naţională dispunsa la: începutul anului: 1933 şi care 

se ridica, după datele serviciilor băncii, la 760 milioane lei, iar 

după datele raportului experţilor din Iunie 1934, însuşite în 

ultimul raport. şi de consilierul technic pe, lângă . Banca Na- 

țională, la 896 milioane lei. a a î 

ÎNRĂUTĂȚIREA SITUAȚIEI MONETARE IN 1933. 

Să urmărim cum a evoluat. "mişcarea  devizelor în cursul 

anului 1933, “comparativ cu unica sursă activă a Balânţei de 

plăţi 'care este la noi excedentul balanței comerciale; Şi. care 

era poziţia monetară a Băncii Naţionale la începutul anului 

1934, pentru a yedea apoi schimbările survenite în. anul 

în: curs 1), 

| Totalizate pe categorii, după natura lor) par ticăilără; initră- 

“vile: şi '€şirile de devize, furnizate şi acordate pieţii, "deci 

„+ :2) Cifrele privitoare la. mişcarea devizelor din raportul! anual al 

„serviciului de,control al devizelor;nu corespund celor publicate în ra- 

portul experţilor din Iunie 1934, cari se găsesc şi în, ultimul raport.al 

cansilierului technic pe lângă Banca Naţională, din. Iulie 1934.. Cum 

“aceste din urmă date sunt mult mai „detailate, le-am. preferat celor glo- " 

“Dale, publicate de serviciul băncii, cari 'sunt de altfel şi mai vechi. '!



“Gd 

corespunzând mişcării + mărfurilor, au fost în:anul: 1933, ur- 

mătoarele: 

“ Intrări de devize libere . :.. :. -... 6.965 milicane lei 

: Intrări pe baza acordurilor de 'clearing 2.205 
„at , *Compensaţiuni i în câdrul acordurilor aie 

"de clearing . 3. . 1. : 1.168 - 
- Compensaţiuni particulare ee 8.109 . „5 

, ae 
1. : ta ai CEI „f iu . . a [beata ) EI oii ie . N a „13.447 IG lei 

"sv 

» » 

: In. faţa. aicestor 13 447. miilioarie: lei, totalizând-atât 'devi- 

ze libere cedate Băncii Naţionale cât şi cele provenind din 
„conturile de clearing şi de compensație, ieșirile de devize pen- 
tru. nevoile 'comerţului, industriei, agriculturii și: particulari- 
lor, satisfăcute de Banca Naţionâlă,-s au ridicat la UI -095 mi: 

lioane lei,.cum se vede din tabloul următor: 

„ Teşiri de devize libere..: ..'.- „.-. . '4.326 milioane lei 
. Ieşiri pe baza acordurilor de dearing 2.492 
“Compensaţie prin clearing :... “1168 », 

„> * Compensaţiuni particulare iii i 28.109 - 

mai atit 4 I-095 milioane lei 

In schimb; statistica. comărțilui. exterior: ne arată că miş 
“carea' mărfurilor, pe intervalul de.1 un „ans cu o. întârziere de 
trei iuni, a totâlizat:.. taie SER 

- “Valoarea irăportului „i “12. 219 milioane” iei 
Valoarea exportului . . 15, 260. a i 

» » 
pn .- 

Conștatăm deci că exportul - — care ar “i urmat, în mod 
normal, să, dea loc la un aport de devize î în, sumă egală — de- 
pășeşte, în valoare, cu 1. 313 milioane lei valoarea devizelor 
intrate sub toate formele... 

„Valoarea exportului care n'a dat loc la intrare de devize 
apare mult 'mâi importantă, dâcă luăm ca termen de compa- 
raţie, valoarea mărfurilor. exportate în intervalul 1 Ianuarie — 
31 Detembrie 1933, şi nu perioada de 12 luni cu „un decalaj de 

LăJ „ 

» „ 

, 

“trei luni în urmă. 

„Este drept că'cifrele.de mai.sus-ne arată, 
existenţa unei diferenţe.şi între: valoarea: importului şi a ieşi- 
'rilor. de devize, prima depășind! cu 1.124 : milioaihc: ci pe 
dbua: "Această diferenţă, Yeptezentând : “mărfurile: inaportate, “pentru care nu s'au, obţinut. mijloace, 46 plată i în. străinătate 

pe de altă parte,
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«ela Banca Naţională, este însă cu aproape 50 milioane lei 

rai RR 

„Ceeace trebue reţinut însă; este că partea, cxbortului: fără 

contrapartidă de intrare de devize a. depăşit cu 689 milioane 

lei partea importului: a „cărui plată nu a fost asigurată "de 

Banca Naţională.. Aceste devize, rămase în, străinătate, au con- 

tribuit probabil, la micşorarea arieratelor,. reprezentând ; im- 

, portaţiuni anterioare neplătite.. 

  

| Diferenţa. între devizele i intrate sub diterite forme. "Băncii 

Naţionale, de pe urma, mișcării comerţului, Şi. cele ieşite, i în 

anul. 1933, reprezintă 2. 352, milioane. de. lei,, care n a putut, să- 

tisface nevoile Statului, pentru. transferul, cuponului, datoriei 

externe şi pentru. celelalte. plăţi î în "străinătate necesare servi-. 

ciilor publice. Statului, i sau, atribuit în anul 1933; devize, în. 

sumă; de 3. 636 milioane. Iei, pentru, șatisfacerea acestor, nevoi. 

Pentru aceasta, 'Banca Naţională. a, trebuit să utilizeze ezerya.. 

de devize disponibile, constituită la începutul anului. Şi, “căre 

se. ridica la 396 milioane, de lei. Ca urmare, la inceput anu- 
i pr ai 

pt PPE Ni 
BANCA NAȚIONALĂ, PIERDE CONTROLUL PLĂŢILOR ,, tinta la e 

„EXTERNE. 

   
$ 

se vera 

La această epocă, 'Situaţiuica apare, deci. "Tiilt mai deră- 

vorabilă decât la începutul anului 1933, Dificultatea cea mare, 

afluxului ce-l. reprezintă, excedentul balanţă € comerciale, Sol-. 

dul a 'scăzut, în 1933, la 2. 109. milioang' lei, care nu, trebuie! să 

uităm că nu reprezintă devize disponibile, pe, pieţe străine, din 

„cauza reţelei de măsuri, restrictive, în "vigoare... în țările, de- 
Site dart 

  

bitoare. 
„Dar, poziţia, Băncii, Niţioale a, cvenil, mult mai, defa- 

"vorabilă î în cursul anului 1933 şi: din Burictul de "vedere. al VO-. 

„lumului, plăţilor î în 'străinătate, satisfăcut de, ea, în comparaţie 

cu volumul total al plăţilor efectuate,. “Astfel, pe « când î în 1932, 

83% din. totalul devizelor intrate. au, fost furnizate Băncii Na- 

| ţionale, î în 1933 proporţia. s a redus la. 52%..ări devizele atri- 

Duite de iristitutul de emisiune, în "1932, pentru! plata importu- 

ui, au reprezentat” aproape 70%, din totalul, devizelor ieşite, 

„pe. când î în.1933 numai; 39%. Această” comprimare, s” a operat 

„În avantajul celorlalte, forme de mijloace de plață. şi anume 

a plăţilor pe baza acordurilor, de clearing, a 'compensaţiunilor 

pe: aceleași baze și mai ales a “compensaţiunilor "particulare. 
5 

“x 
ss 
pi 

N. 4 i
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“Păziţia, dini punct 'de vedere: al acoperirii monctart, a ine 

stitutului de emisiune, la “sfârşitul 'anului 1933, se poate re- 

zuma în cifrele următoare: circiilaţia! 'biletelor a' înregistrat o 

ușoară. scădere, lă 21.219 milioane lei; în schimb totalul anga- 

jamentelor la' vedere a crescut! cu: mai "mult de 500: milioane 

lei, ajungând Ja':28. 476 "milioane lei; pe' când! angajamentele 

'la'termen sau: redus: 'Ja'3.957: milioane 1ei.'Acoperirea . acestor 

angajamente este, alcătuită, după: cifrele din: bilanţul la sfâr- 
'şitul, anului, din: aur efectiv! „pentru: 9.895 milioane lei; stoc 
“total: de: devize: pentru '370'milioanc: lei,: ceeace fixa raportul 
„de acoperire la 35,65%, Consilierul technic: al Bâncii Naţionale 
'arată însă că situaţiunea reală a: acoperirii, — prin rectifica- 

'rea cifrei stocului de aur şi devize;: ţinând scama de partea 
"corespunzătoare creditelor: şi devizelor: nedisponibile şi prin 
“complectarea angajamentelor: la vedere" cu.0 parte din' cele 
'contabilizate: în. angajamentele pe: termen - — : este ilustrată de 

raportul 27, 74% i 

POLITICA COMERCIALA, RESPONSABILĂ DE SITUAȚIUNEA 
DEZASTRUOASA DIN 1934. 

Pentru primele 6'luni ale: anului 1934, situaţiunea' mișcării - 
„devizelor apare dezastruoasă, ca urmare a dispariţiei soldu- 

lui activ al balanței. comerţului, fenomen. semnâlat mai sus. 
“Intrările de devize libere, în sumă de 2611 milioane lei nu 

au reprezentat nici 40%! din totalul devizelor intrate de 6.600 

milioane, „diferenţa de 60% reprezentând . mişcarea devize- 
lor. în, conturi de 'clearing! şi compensație. Ieşirile sub toate 
formale, ' atât de devize libere. cât şi” de devize în cont s'au 
"ridicat la 5.796 milioane lei. Soldul de circa! 800: milioane lei 
abia a putu satisface nevoile Statului. 

| Şi nici o nădejde de, ameliorare. nu-şi "poate găsi îndrep- 

țăţire atâta' vreme cât politica de „relaţiuni” comerciale cu 
străinătatea 1 nu va fi, 'sprijihită pe 0. concepţie de: stimulâre 

a exportului, cu atât; mai 'puterică, cu cât restricţiunile” ce ne 

"înconjură: devin "mai: acute, “urmând “exemplul! Statelor Ye- 
cine, din ! bazinul: Dunării, + cari toate, au realizat acest „coman- 
dament, impus "de; structura economiei lor. - 

"La 30: Iunie: "1934, bilanţul . Băncii Naţionale” arată o 
creştere a stocului aur la 10.097 milioane lei! şi 0 reducere 
a: devizelorila 107 milioane lei: “Pasivul nu arată decât foarte 

slabe schimbări, faţă de. sitiiaţiunea la sfârşitul anului pre-
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cedent: angajamentele la vedere însumează 28.571 milioane 
iar cele la termen 3.931 milioane lei. Procentul de acoperire 
rezultând din aceste cifre este de 35,68%, iar cel calculat de. 
consilierul technic al Băncii Naţionale, după rectificările sem- 
nalate, în ce priveşte cifrele acoperirii reale şi ale angaja- 
mentelor la vedere, este de 28,63%. 

  

   

 



CAPITOLUL III 

POZIȚIA ACTUALĂ A LEULUI. 

CONDIȚIUNILE MONEDEI IN REGIMUL CONVERTIBILITĂȚII 

ŞI IN REGIM DE RESTRICȚIUNI. 

In lumina faptelor şi constatărilor ce preced, să încer- 

câim a fixa poziţia actuală a monedei noastre naţionale. 

Prima condiţiune ce trebue să realizeze o monedă ca să 

"fie stabilă, este capacitatea de a satisface toate plăţile externe, 

la cursul oficial. 
Dacă moneda se află sub regimul convertibilităţii libere 

în aur, imposibilitatea de a se face transferurile pentru plă- 

ţile externe se traduce, în primul rând, prin epuizarea pro- 

gresivă a stocului de acoperire şi apoi printr'o scădere a cursu- 

lui schimbului la bursele internaţionale sub paritatea legală, 

îndată ce cursul nu poate fi menţinut în limitele goldpointu- 

rilor, prin jocul automat al mișcării aurului şi devizelor. 

Dacă moneda se află sub regimul reglementării comer- 

țului de devize, lipsa de mijloace pentru efectuarea regulată 
a plăţilor externe nu se oglindește automat în scăderea cursu- 
lui la bursele internaţionale sub paritatea legală, dar apare 

imediat în cursurile la care se încheie transucţiunile la bursa 

neagră şi în cele din urmă se reflectează. şi. în colarea dela 
bursele internaţionale, deşi în aceste cote lipseşte preciziunea 

rezultată din funcţionarea mecanismului schimburilor .inter- 
naţionale, în cazul unei monede convertibile în aur. 

Pentru a ne da seama de situaţiunea leului, este deci ne- 

cesar.să analizăm felul în care s'au făcut plăţile externe în 
cele două perioade: dela stabilizarea leului şi până la intro- 

- ducerea regimului de control al plăţilor externe, în Mai 1932, 

şi dela introducerea restricţiunilor valutare până azi.
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A) 'PLĂȚILE: EXTERNE, DELA' STABILIZAREA. LEULUI. PÂNĂ. LA : 

_ INTRODUCEREA” CONTROLULUI. PLĂŢILOR :EXTERNE. - -i i 

In această perioadă, soldul balanței comerciale: s'a! pre- 

zentat, după cum am văzut, în modul următor: pe sl 

1000 i 22 GEO milioanele 1/7 
980 BAT pm 
CADA pp 
„1932 (primele 44 luni) + 148 sn 

„ Prin urmare, mişcaărea-mărfurilor a lăsat în aceşti ani ac- 

tivuri foarte importante, cu excepţia pasivului din-1929.:1-:;;. 

Ca o consecinţă a crizei mondiale, cererile:de mijloace de 

„plată externe — atât. ale Statului; pentru. achitarea anuităţii 

datoriei publice şi pentru ceielalte nevoi, cât şi ale:particulu- 

rilor pentru. plata mărfurilor: importate „şi pentru. achitarea 

unor credite pe termen scurt: şi: pe termen lung,. acordate. de 

_capitalişti. străini: întreprinderilor. românești — au : fost,-.în 

această perioadă, exagerate. Țările care aveau capitaluri; in- 

vestite. în. România au “cerut restituirea :lor,:fie pentru:a le 

plasa. în condițiuni mai. favorabile; .: (în. perioada. boomului 

american), fie pentru a se asigura împotriva riscului : prea 

mare'al plasamentului, fie. în sfârşit pentru. a. face faţă:nece- 

-sităţilor. proprii. ,..::--: ti e atita ui 

:.. Aceste cereri 'de.restituiri de. credite. au' consumat :—..pe 

lângă întregul: excedent al-mijloacelor de: plată, 'rămas:după 

; acoperirea cererilor pentru plata importului: şi 'cuponului: da- 

toriei publice externe şi a celorlalte plăţi::ale; Statului, — a- 

proape întregul disponibil al celor două împrumuturi din 1929 

“şi 1931,-din care numai o'parte'a 'servit.la acoperirea .defici- 

tului balanței 'de -plăţi pe anul:1928—1929.. Cifra: retragerilor 

de credite. străine: în .această perioadă este. evaluată, în ra- 

"portul experţilor 1) la, 8—9, miliarde de lei. i a 

: EPUIZAREA REZERVELOR DE DEVIZE PENTRU PASTRAREA |. .:t:.: 
:CONVERTIBILITAȚII LEULUI. eee i ii e 

Deci, în perioada convertibilităţii libere a leului: (Februa- 

:rie 1929—18 Mai 1932): disponibilităţile.mijloacelor. de plată 

străine; rezultate ;din' mișcarea: comerţului! exterior,:au:putut 

ai 

; e . PIE i . Ri . 
ri 

1) Ori.de câte: ori seva cita raportul experţilor precizez că este 
: vorba. de raportul ultimei echipe de experţi, chiemată.de guvernul ac- 
:1mal ca să stabilească capacitatea „de, plată'a Statului, român, ; (Mar- 

„tie-lunic 1934), imprimat abia în 11935. *!
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satisface cererile de plăţi: normale — cupon şi:plăţile Statu- 

lui, —.dar.p:au putut face:faţă nici nevoii de a se acoperi de- 
ficitele balanței plăţilor din 1928 şi 1929 şi cu atât mai pu- 

țin nevoilor” extraordinare, provocată de cererile: de restituire 
a creditelor străine şi de fuga capitalurilor naţionale. | 

Intârzierea, cu totul inexplicabilă, ce s'a pus în introdu- 
cerea măsurilor de control. ale comerţului devizelor a costat 
pierderea tuturor disponibilităților de devize, care în Mai 1932 
erau epuizate, cu toate că, după cum am arătat mai sus, încă 
din: Decembrie 1931, Banca Naţională, după sfatul :consilie- 
rului- technic,: a'cerut şi a obţinut dela;Banca Franţei'un cre: 
dit temporar de'250 milioane -de franci adică 1.637 milioane 
lei, angajând, în acest: "scop, stocul ci metalic pentru o sumă 
echivalentă: EEE ii, 

“In afară de. aceasta, Banca Naţională a a consumat şi re- 
zerva. de: devize libere, pe care-o: constituise, conform celor 
două contracte. de împrumut din” 1929 'şi'1931, în valoare de 
506:milioane lei, rezervă care nu devenia liberă decât în ul- 
timul an al expirării : fiecăruia din:contractele: de împrumut, 
considerând în'acest scop ca echivalentă o par te corespunză- 
toare din stocul său metalic: î 

“Prin urmare, în' perioada de conver libilitate a leului, în 
urma dificultăţilor economice şi financiare, parte de origină 
internă, -parte- de. origină: externă “(primele manifestări ale. 
crizei mondiale); efectuarea: plăţilor externe s'a: putut asigură 
numai cu ajutorul unor credite: externe ș şi consumar ca tuturor 
rezervelor de devize. e, 

“a PLAŢILE EXTERNE, DUPĂ A INTRODUCEREA. REGLEMENTĂRI 
” COMERŢULUI. DE DEVIZE ȘI: PÂNĂ ÎN PREZENT.: 

Regimul iniţial al reglementării comer țului de devize i 
constat în introducerea obligaţiunii livrării la Banca Naţio- 
nală a tuturor devizelor provenind din'toate tranzacţiunile cu -::..:..: 
străinătatea şi în concentrarea distribuirii devizelor, î în mâi--- Da 
nile Băncii Naţionale.. Nae SRI pp 

: Să 'cercetăm cum sa realizat în practică concentrarea de: 
vizelor la Bânca' Naţionălă şi în.ce-fel:s'au distribuit devizele 
de către Banca Naţională, luând de bază datele: din raportul 

| experţilor străini, coroborate cu datele Băncii „Naţionale. 
“Pentru 'a se. apercia!, “intrășile, şi ieșirile ! lunare! ale de- 

vizâlor din Mai "1932, precium,, şi nişcările. constatate în .€ ca-.
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drul acordurilor de,clearing: sau sub, forma. compensaţiunilor, 

scoțând în evidenţă intrările. şi egirile de, devize pentru Stat 

şi pentru piaţă, sc impune să compari, aceste. cifre cu: „cele | 

ale comerţului exterior. .......: ia a Ti ama put 

Din datele Băncii Najionalt, a ar rezulta că, “din momentul. 

instituirii controlului :de devize şi până astăzi; valoarea de- 

vizelor -cumpărate de Banca „Naţională. sau. justificate ; (din 

acordurile de clearing sau compensaţiuni). -a „corespuns în- 

tocmai 'sau aproape, întocmai cu valorile declarate la expor- 

tul mărfurilor prin vămi. Dar nimeni nu se îndoeşte că va- 

loarea reală a mărfurilor 'exportate 'a fost şi este mai mare 

decât cea declarață;, deci. că, în, fapt, :Banca Naţională n'a 

realizat întreaga: -contravaloare î în devize. a exportului. RE 

VOLUMUL MIJLO ACELOR DE PLATĂ DOBÂNDITE ŞI CEDATE 

DE BANCA NAȚIONALA. ” 

Din datele cuprinse în raportul experţilor, rezultă că, în. 

anul 1932, valoarea :exportului:a depăşit cu 386 milioane lei 

devizele intrate şi valoarea importului : cu 1. 959 milioane lei 

devizele ieşite. Deci, pe de o parte Banca Naţională m'a rea- 

Jizat integral valoarea în devize a exportului declarat; iar pe 

de altă parte'n'a: putut asigura: plata' întregului import; efec-. ...- 

tuat, de pe urma căruia au rămas importante arierate. ! îi: 

- Pentru'ă se evita acest din urmă fapt, s'a introdus, la:1 Ia- 

nuarie 1933, regimul contingentării importului, fără a'se reuşi 

însă să se realizeze o schimbare radicală.a acestei situaţiuni. 

Intradevăr, în cursul anului 1933, diferenţa: între: valoarea 

exportului şi devizele: intrate a fost mai:inare ca în :1932, ur- 

cându-se la 1.813 milioane lei, dar în schimb, diferenţai între 

valoarea importului şi devizele ieșite.a: fest mai mică și anume 

de: 1.124 milioane lei. ata aere NE ga 

“Cum a utilizat Banca Naţională: contravaloarea: exportur 

ui, ce i-a fost cedată în devize? :. i i. ati 

“In 1932, a plătit 4.200 milioane! lei pentru Stat şi: a con- 

stituit o rezervă de devize de 896.milioane lei,:după experţi, 

de 752 milioane lei, după Banca Naţională. Dăr, după'cum am 
arătat, în acest an au rămas “arierate” comerciale de. circa: :1:160 
milioane. lei tipi? 

; In 1933, a plătit numai: 3, 636 milioane lei. pentru. Stat şi 
cu toate acesteă rezerva-de: devize a' scăzut la'133 milioanc:lei 

-(87 milioane, după datele Băncii-Naţionale).. a: iii iti 

„ » Să vedem ce constatări sc “degajează din anâliza-cifrelor 
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: comerţului! exterior, în comparaţie! cu repartizarea ce sa dat 

devizelor, cumpărate 'de Bânca Naţională. 
-“Din totalul devizelor furnizaie de Banca Naţiorială pen- 

tru necesităţile pieţii s'au distribuit: a SIN 
i eta ii 

„ 101932 (18. Mai. — 31 Decembrie): 

i “In! devize libere şi prin learing 8.760 milioane lei 

  

  

Prin compensație. pi ia 1142 pt 

| - Si i i i [ aa - „total '4.902 milioane lei: 

a i n anul 1933... IN a aa 

“In dovize libere ş şi prin clearing, "6.818 milioane lei ; 
Prin compensaţii DR sa "4277 - 

  

Data A je Sa pate 

ata tii n primele 9 luni ale: anului. 1934: 

“In devize libere sau prin clearing *:4.079 milioane lei! 

  

“Prin: eonăpenșăţii + RL 0 8106 iii Di 
pa ala tea 

ai tab faza a sete sia LtOtal, 7255 itioane dei 

DEFECTELE SISTEMULUI DE DISTRIBUIRE A MIJLOACELOR pia na 

- DE PLATĂ EXTERNE, ci iti cae taia « 

:Pentru :a:;dar.0 | interpretare; justă. acestor. „cifre, este Ne=- 

cesar:să aducem :câteva:preciziuni, asupra: modului cum au. 
fost'distribuite'mijloacele de plată externe, dela introducerea. 
“monopolului: Băncii Naţionale. i::::..:: ;, Di 

„+ Devizele, fie cele libere, !fie: cele: provenind din cleariug, 

fie plăţile:prin compensații: su: servit:nu numai.la plata. im-— 
portului curent din anul-respectiv, ci şi la plăţi de datorii arie-- 
„xate, rezultate din importul de mărfuri în anii precedenţi şi la. 
restituiri :de credite: şi. capitaluri “străine, învestite mai dina-- 

"inte. Pentru anii 1932 şi 1933,.şi chiar pentru anul 1934, în: ce: 
priveşte devizele libere şi cele obţinute prin €learing, nu avem. 

" date, în bază cărora să stabilim în ce proporţie s'au făcut plăţi. 

pentru importul 'curent':şi în ce: proporţie s'au plătit datorii 

vechi, fie datorii comerciale, fie datorii: cu:caracter de credite: 

propriu zise. Avem însă, pentru primele 9 luni ale anului 1934, 
- statistica întrebuinţării sumelor. obţinute: pe cale de: compen- 

“saţiune...Din. totalui. de 3.106: milioane 'lei, cât'au -fost''com-— 
pensate în aceste 9 luni; sau: întrebuințat: 1;780-milioânie.pen-— 

“tru importul. de: mărfuri și 1.326 milioane pentru 'achitări de- 

"total 11.195 milioane lei: .:
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datorii vechi. Prin urmare, 49 „70% din totalul compensaţiilor 

“ Sa întrebuințat pentru'plăţi 'de datorii. "ii: 

Aceasta constituie o primă “preşcală: ce::sa făcut în dis- 

tribuirea devizelor.: Căci nu se poate concepe ca într'o pe- 

„xioadă în care exportul nostru întâmpină cele mai grele difi- 

cultăţi pretutindeni şi: când excedentul balanței comerciale 

„se comprimă până a ajunge incapabil să satisfacă plata im- 

„portului şi a serviciului datoriei “publice, să se întrebuinţeze ie 

.sume însemnate de devize pentru achitări de“'datorii vechi, “ 

fie ele provenite din import de mărfuri, fie reprezentând. ram- 

bursări de: credite propriu zise. In alte: State, s'a decretat mo- 

ratoriul extern 'pentru plăţile“ de asemenea natură, pentru a 

se înlesni comerţul” curent cu străinătatea. ia aa ea 

“In primele nouă luni ale anului 1934, distribuţia devize- 

or. a fost şi mai defectoasă decât: în” anii precedenţi. Căci, în 

timp! ce: “soldul activ. al balanței noastre: comerciale : pe .pri- 

mele: 9 luni a fost numai'de 243 milioane” lei, sau întrebuințat 

“în acest interval pentru plăţile Statului; 1.558 milioanc lei din 

5.037 milioane, totalul mijloacelor de plâtă: acordate, prove- 

nite din devize: libere ! şi clearing;. “Dacă! ținem seamă că, în 

afară de această cifră, care reprezintă” 27,80%: 'din total, sau 

mai întrebuințat încă 831 milioane lei pentru plăți: de datorii , 

-vechi, adică 15,80%, înseamnă că, în primele nouă luni ale 

anului în curs, sau întrebuințat numai 56,40% din totalul de- 

vizelor disponibile la” plăţi comereiale, iar'43, „60% pentru a se 

satisface plățile Statului şi plăţi de datorii Vechi. ia 
ii . i i 

urit piu 
A CRESCUT CONTINUU. 

“Dacă: examinăm acum titrele 'din “tapiourile: de” mai “sus, 

: constatăm, că 6 parte foarte. însemnată din sumele anuale, dis- 

tribuite, pentru plăți . comerciale Sa distribuit, nu direct de 

= către, Banca Naţională, : ci prin, aşa . numitele operaţiuni : de 

: compensație. “Astfel, din totalul. mijloacelor de plată acordate 

“anual, sau achitat pe cale. de „compensaţie:, 

In 1932... iai carte dei 1142: milioane lei Da 

5 "1n-1933 iii sei ci 4277 ai n: ti 

In 1934 (9 luai , “3106: pa ra 

i e total tie 8.525 milioane lei - -*! -
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”-. Raportate la totalul. devizelor manipulate în acelaş timp 

de Banca Naţională, sub toate formele, Yolumul, anual al com- | 

pensaţiunilor reprezintă: 

în 1992 îi 2000 ie , 
Rt Ra di : în 1933 i IE „38,50% * N a TR 

i zi , ai în 1934 - „43,00% pia a N 

SISTEMUL, INECHITABIL AL CONIPENSAIUNIL In, e ci 

SDRUNGINĂ INSĂŞI MONEDA... îi... 

„. Ce înseamnă acește operaţiuni de compensaţii? | 

20 . Inseamnă, că,.în loe ca exportatorul, care obţine o' aseme- 

nea autorizaţie să, cedeze Băncii. Naţionale, întreaga contrava- 

loare în devize a "mărfurilor. exportate de el, aşa cum. sunt 

obligaţi să -facă ceilalţi, exportatori, acest. exportator favorizat 

are învoirea, Băncii Naţionale şi. a Statului. ca:să reţină, în ge- 

neral 75%, în alte cazuri 100%, din valoarea exportului său 

pe, care să:0 întrebuinţeze . direct, fie. la plata. unor mărfuri 

importate, după: alegerea lui. și. în sondițiunile pe cari le sta- 

4 

“Această simplă derogare. dela regula « comună constituie o 

favoare, acordată unora din exportatori, sau unora dintre Co- 

mercianţi, cari șe adresează. exportatorilor. de mai sus, .dele- 
gându-i să efectueze în, contul lor asemenea operaţiuni. 

Dacă nu ar fi decât. acest simplu fapt, că o astfel de au- 

torizațiune constituie. o favoare şi o excepţie dela regula, co- 
mună, şi încă aceste, operaţiuni, ar fi criticabile,. din punct, de 

vedere al echităţii. 
Dar nu este numai atât, Faptul că exportatorul sau comi- Si 

tentul exportatorului are drept, de a dispune de: aproape to- 

talitatea « devizelor ce obţine, : sau de 34 din ele, incită, în tim- 
puri ca. cele. de astăzi, pe cel ce are accastă: favoare să abu- 
zeze 'de' ea. “Acest exportator caută, şi este foarte Uşor: să gă- 
sească, mij jloacele de a declara valori mai mici pentru mărfu- 
rile ce exportă şi valori mai mari pentru mărfurile importate, 
în scopul de a reţine pentru sine diferenţa în plus. Sumele re- 
ținute astfel, prin fraudă, sunt sumele cari; se vând apoi pe 
piaţă, în aşa zisă. bursă“ Neagră, la cursuri: "cari diferă de 
cursul oficial al leului.: * n 

| - Mai mult.decât:atât, dâtsrită faptului « că, în operaţiunile 
de compensație, exportatorii au găsit mijlocul de a cere şi 
de a obţine dela comitenţii lor, ca, pentru mărfurile expor-
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tate, să le. fic plătit un. comision din ce în „ce „mai. mare, sia 

ajuns la situaţia. paradoxală, şi. profund dăunătoare de: a ve- 

„dea .pe acești, exportatori xealizând. câștiguri; pe, cari. 'Je-au 

botezat „comision”, şi . cari sunt; în. -fapt,. procentul, cu, „care 

importatorii consimt. a plăti, devizele de. careau, nevoie pește 

cursul oficial, şi nu reprezintă decât: o cotă. de. devalorizare a 
leului. Din cauza acestui interes al exportatorilor,. nu 'se mai 

poate exporta cu "uşurinţă, decât mărfuri pentru cari, ci obţin 

autorizaţiuni: de: export în compensație... Cta 
sr 

EXPORTUL IN COMPENSAȚIE, "MIJLOC DE :COMPRIMARE +: i intii: 
A EXPORTULUI.: . i pi jacta tati ia si. 

Prin urmare, în realitate, expottul, nostru nu.a fost: nici 

încurajat, nici mărit pe această cale, ci dimpotrivă, a fost. rE- 

dus la atât cât au avut interes exportatorii să exporte, în. a- 

ceste condițiuni, Pentru a ilustra această constatare, vom ;a-. 
răta valoarea. principalelor : produse exportate în. primele. 9 

luni ale anului 1934, în omparaţie cu' valoarea celor. „exXpor- 

tate în clearing:.; mia , . -. . .. Sa . . pa 
1 DI E pe ia Tal Dau 

      

ee în milioane de lei e et bt i ni 

„A cereale.::: ,-: 1.580. ÎN care : 1.370. în. compensație :-- 
:. petrol, ».. n: e 5489 .;,,.: „11.742 pote 

Stai cherestea: în: 14059 | ADD pe 
-diverse . „i :1.428 . Sate DAL pi pi 

“Din aceste cifre se: vede cum, în: 'special 'exportul ae 'ce- 

reale şi de cherestea a fost acaparat de-cei interesaţi, pentru” a 
realiza câştiguri pe'această cale, şi a a tins să fie redus aproape 

„numai la 'cifra corespunzătoare! volumului! operaţiunilor: de 
export în compensație. Deasemeni, graţie beneficiilor ce: “pu- 
teau să realizeze exportatori. de. acest. fel, la vânzarea: "dă&vize- ăi 

lor la bursa: neagră, mărfurile: 'noastre au fost: vândute pe 

pieţele străine la preţuri inferioai:e . preţurilor aormale.: Din .. 
această cauză, “exportul altor cantităţi! de mărfuri decât cele 
oferite prin operaţiuni de compensaţii “ nu-'sa putut “realiza 

decât cu mari dificultăţi. Cu alte cuvinte, mărfurile noastre 

exportate prin: compensaţiune: au: concurat mărfurile noastre 
vândute pe cale normală: E aia | AER 

ORIGINEA ŞI EVOLUȚIA OPERAȚIUNILOR DE : COMPENSAȚIE, SR 

De ce şi cum s'a aj uns la acest, sistem excepţional de plăţi? 

Unul din argumentele care s'au întrebuințat . mai des, pentru 

a-i justifica existența a fost că, faţă, de restrieţiunile care, se pun 
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„de aproape toate ţările în în căiea exportului nostru, acesta: ar 

“fi singurul mijloc dea mări exportul de mărfuri. “Această ar- 

'gumentare sa "dovedit: greşită. Astăzi este 'cert, şi s'a recu- 

“noscut „aproape 'de'toată lumea, că  restricţiunile, de tot felul 

- „pe! "care: Statele, străine le-au opus exportului nostru nu au 

“'ca'să exportăm întreaga cântițate disponibilă de mărturi, din 

. “fiecăre'categorie de produse ale noastre. ! 

Sistemul de export în' 'compensaţie' a fost inaugurat la 

„sfârşitul anului 1932, odată cu admiterea acestui fel de schimb 
în administrarea convențiilor de. clearing cu Austria și Un- 
garia. Aceste două țări au cerut ca să admitem ca negocierea 

monâdelor: lor să 'se' facă la alte cursuri decât. cele oficiale, 

“exportatori” noştri putâiidu-le” vinde sub' paritate, 'importato- 

“rilor noştri din acele țări. Având î în vedere că pe atunci ba- 

" anţa noastră: comerci ială “era! “activă cu ambele țări şi că 
“aveam solduri foarte iinportante 'pe care nu le: puteam valori- 

fica pe altă cale, că, deci, exportatorii noştri nti'puteau să intre 

în alt fel, în posesia disponibilului ce aveau în aceste ţări, s'a 
: admis această concesiune 'din: partea noastră. Efectul:sa vă- 
zut imediat, căci exportatorii .noşiri;' cari aveau disponibili- 

„tăţi de şilingi austriaci şi de. pengoe, grăbiţi de: a reâliza su- . 
mele de care dispuneau, în special în' Austria, au găsit mij- 

„Jocul de;a profita de libertatea ce li s'a lăsat, acceptând să ]i 
: se plătească în lei, chiar: sume,.mai mici, decât „cele ce li se cu- 
-veneau, numai pentru, a ajunge . cât. mai repede î în posesiunea 

: sumelor, de «are, aveau, nevoie, pentru. continuarea coreeţuli 
ra PO E 

„Odată ces a văzut că acest lucru este posibil, a. fost uşor 
să se. deducă. cum se pot realiza câştiguri, pe. această, cale, din 
“operaţiuni comerciale cu. alte ţări. In special; comercianții. de 

„:,cereale. din. Austria au. constatat atunci. că. pot. cumpăra. ce- 
„xealele noastre la preţuri mai convenabile, pentru. ei, decât din 
: alte ţări, graţie faptului, ;că-şi' procurau. leii la un curs mai fa- 
xorabil: decât la cursul.normal.. Astfel s'a organizat un export 

. destul de, însemnat de cereale românești, spre. Austria, care 
“apoi erau reexportate în ţările învecinate cu. valută forte, ca... 
„Elveţia, Cehoslovacia, Italia; Germania; ete. 
Pe această cale, Austria şi-a procurat multă vrerhe devize 

“ forte; cu. cerealele noastre. Sa : 

“In ânul 1932; compebsaţiunile sau făcut numai cu Austriă
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şi Ungaria, iar în anul 1933, cifra compensaţiilor,cu aceste tări 

a fost foarte importantă, (25% din. totalul compensaţiilor): 

Iată origina: autorizaţiunilor, d de aşa, zis export, de.. „com- 

pensaţie.: ci 
COMPENSAȚIUNILE, IN 1999 ŞI 1934. ag at mii 

- Operațiunile! de compensație în “adevăratul isens' al cu- 

vântului nu sau desvoltat însă şi'nu: au 'dat loc la: abuzuri: 

decât cu începere din a 'doua jumătate a anului: 1933, când s'a: 

creiat de către cei interesaţi legenda” că, faţă cu “dificultăţile 

pe:care 'diferitele ţări ni le' puneau la export; nu mai. exista- 

mijloc de a scoate din ţară mărfurile noastre: pe. altă câle." ă i 

-* Dina doua jumătate a anului 1933; “datează autorizaţiu- 

nile de export în compensație de mare anvergură, cum au fost" 

de exemplu exporturile . de produse! petrolifere. 'âcordate” Bel- 

gienilor, contractul L..G. Farbenindustric, + “contractul cu'aşa 

numitul grup al industriaşilor români (în care nu sunt 'decât' 

7 sau 8 firme săseşti din Transilvania, 'din care: una "falită), 

contractul cu societatea „Cagero” şi alte asemenea contracte, 

care, după cum am arătat, pe lângă, faptul că au: alimentat 

bursa neagră cu sume importante; âu pus şi 'cele mai mari 

piedici exportului nostru . normal, vincitând! pe . exportatorii 

noștri să nu mai facă export.decât atunci! când realizau be- 

neficii considerabile. la operaţiuni în compensație. Pe de:altă 

parte, casele . străine - care .obţineau.:mărfurile: noastre ::pe 

această cale, în condițiuni extrem, de eftine, au: concurat: pro- 

priile noastre produse pe: “pieţele străine,. micşorând posibili- 

tăţile noastre de,a realiza devize, şi în „general posibilităţile de 

export, corespunzătoare stocurilor noastre... „ii i ni 

OPERAȚIUNILE DE COMPENSAȚIE: AU FALSIFICAT * ia aia 
SITUAȚIUNEA IMPORTULUI. -. e ae ami i 

“ Aceste operaţiuni” au! “avut însă darul dea falsifica, şi si- 

tuaiunea importului nostru: Căci! contractele cele mari “de 

export în “compensație 'Vaui' făcut în condițiuni: foarte” puţin 

precise, lăsându-se la libertatea celor tâvorizaţi, modul. cum 

se vor folosi! de ele! spre: a importa, în 'schimbul , inărfurilor 

noastre' trimise peste graniţă, orice. mărfuri ar voi sau li s ar 

impune de către țările interesate. Astfel, sa 'anihilat în bună: 

parte! efectul contingentării, menţinânidu-sc, paralel cu Tigo- 

rile acesteia, favoarea excepţională” acordată” fericiţilor, pose- 

sori de contracte prevăzână plata, prin conipensaţie, de. a im- 

  

ta
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portă '0rice'inărfuri au voit ci: Sunt cunoscute traficurile ne- aa e ge pi ? e te [ee e. . legale! care sau exercitat'cu transmiterea: autorizațiunilor de . 
export în 'compensaţie; importatorilor noştri. -: ! 

La începutul anului 1934, sau ridicat proteste şi plângeri 
unanime din partea exportatorilor noştri, cari se vedeau si-- 
liţi a, trece.prin furcile caudine ale celor. câţiva beneficiari ai 
autorizaţiunilor de export . în „compensaţie,. pentru -a putea 
plasa mărturile lor,în sirăinătate. Numai astfel, şi numai sub 
presiunea plângerilor cercurilor: interesate a, face. export, s'a 
revenit în parte asupra acestui dezastros sistezm, :și sta pus principiul, odată, cu modificarea regimului contingentării,. în 
luna Mai 1934, că exportul în compensație nu se va mai au- toriza decât cu țările. cu care avem, o balanţă comercială defi- citară. Totuşi s'au: menţinut, autorizaţiunile acordate. şi eco- nomia noastră naţională a fost astfel apăsată de neajunsurile 
pe care le produce exportul sub. această formă... Situaţiunea precară, în care a fost pus exportul nostru, silit a satisface exi- genţele unor interznediari beneficiari spre a se putea exercita, reducându-se în acelaș timp la sumele care convin acestor beneficiari, nu este încă schimbată în mod definitiv. 

DEZASTRUL COMPENSAȚIUNILOR. IN. CIFRE. 
: Pentru-a înţelege mai. bine această situaţiune, este util a ilustra: cu cifre ce'a însemnat pentru comerţul: nostru de ex- port, mai ales în: timpul din urmă, împărţirea lui în export normal şi export în compensație, . 

„ Dela sfârşitul anului:1932 şi până la 30 Aprilie 1934; sfaii dat aprobări pentru. export: în: compensație, în afară:de Aus: tria şi Ungaria, în valoare de. ..:. :..'.: 6.736 milioane lei din care s'au executat. . . .. e. .. 4.860 milioane lei ... şi au rămas ncexecutate contracte pentru. 1.896 milioane lei: . - Am văzut mai sus ce procent reprezintă acest. export în totalul valorii exportului nostru. , .. i „.... Este, însă, interesant. de văzut această proporţie şi din alt punct de vedere. In cursul primelor 9 luni ale anului 1934, s'a. făcut. export . în compensație (fără produse petrolifere) pentru 2.364 milioane de lei, pe când valoarea exportului nor- mal n'a fost decât de 1.703 milioane lei... 
„„ Este evident că, în as nea... 
normal a reprezentat numai, 41,80% „din valoarea: exportului în compensație (fără produse petrolifere) „ Banca Naţională.a 
fost lipsită, în cursul primelor nouă luni luate în considerare, 

; , Da ISI emenea : condițiuni, dacă „exportul :
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de 58,20% din devizele care i-ar fi parvenit din acest export. 

Ea a fost deci lipsită de 2.369 milioane de lei în devize, nu- 
mai din exportul unor articole reprezentând mai puțin de ju- 

mătate din valoarea exportului. 

Este suficient să arătăm, că în primele zece luni ale 

anului 1934, faţă de volumul compensaţiilor de 3.397 milioane 
lei, Banca Naţională n'a primit devize, decât pentru suma de 

499 milioane lei, adică numai 14%, — deşi potrivit contrac- 

telor de compensaţiuni urma să i se cedeze între 25% şi 40%, 

— pentru a ilustra definitiv. dezastrul la care a dus această 

politică. 

SISTEMUL .. COMPENSAȚIILOR : :A AGRAVAT POZIȚIA -MONEDEIL. Pc 

In asemenea condițiuni, având în. vedere şi recolta me- 

diocră din acest an, precum şi lipsa de mărfuri la import re- 

simțită încă' din anul: trecut, era natural ca în' ultimele luni 

să se producă pe.piaţă o alarmă, să.se abuzeze din ce; înce 

mai mult în comerțul . clandestin de devize,. făcându-se: să 

crească aşa numitele comisioane ce se percep la vânzarea au- 

torizaţiunilor de .export. în compensație . „Şi să se practice .. A. 

cursuri din ce mai mari în bursa neagră, cu sume provenite 

tocmai din traficul ilicit şi, abuziv al celor cari beneficiază 

de autorizaţiunile. 'de export. în compensație. 

„Dacă ţinem seama că „operaţiunile, făcute în acest. fel au 

atins, în 1932, 23%, î în 1933, 38 ;50%, î în 1934, 43%, din. totalul 

devizelor distribuite comerţului şi că prin urmare sumele echi- 

valente în devize au fost plătite. la cursuri diferite, de cursul 

oficial al leului, iar câştigurile realizate: de comercianții: favo- 

rizaţi, care au avut posibilitatea“ de a face astfel de opera- 

țiuni, au fost: vândute la bursa. neagră, este uşor de înţeles de 

ce şi-a făcut drum convingerea. că devalorizărea leului nu va 

putea fi evitată. 

Chiar. experţii străini au ajuns. sla constatarea: că „această 

desvoltare nu poate decât slăbi. poziţia . Băncii Naţionale ca 

regulator al -comerţului. de devize. In plus clearingurile. şi 

compensaţiunile constituesc în fapt, o prioritate în atribuirea 

devizelor. Şi această prioritate, întrucât priveşte compensa- 

ţiunile, provoacă extinderea unui sistem, de prime, plătite sub 

forme variate, sistem care; în condiţiunile . actuale ale eco- 

nomiei românești şi a finaiajelor p piibliee; este din toate. punc 

tele de vedere, indezirabi!”, 2). 

1) Vezi, „Rapport sur la situation &conomique et financiăre dela 

Roumanie”, par Dr. Prof. G. D. Bruins, E. L. Hall-Patch şi F. Richard. 

1934 ,
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PRIVIRE RETROSPECTIVĂ ASUPRA POLITICII MONETARE - 

: DELA STABILIZARE. : 

Inainte: de. a: , trece la trasarea liniilor de orientare a poli- 

ticii. noastre monetare, este. util :să aruncăm o privire de an- 

samblu: asupra. drumului parcurs în domeniul. monetar, în. 

ultimii. 5 ani, dela : stabilizarea leului.: -.. .... 

IN 1929, ȘTABILIZAREA. LEULUI ERA Că NECESITATE. Ă 

| „In primul” rând, se impune să precizăm că, — dacă: nu 
se poate contestă faptul că stabilizarea, leului: Sa făcut ca 
un pas, forţat al primului” guvern pe care l-a dat. “țării par- 
tidul: naţiohal-țărănese,. şi la un curs la care fusese în mod 
“artificial ridicat” şi susținut de, concepţiunea. greşită, care a 
predominat. la guvernele din perioada precedând stabiliza- 
ea, — nu este mai puțin. adevărat « că nici o altă politică. nu 
putea fi adoptată î în acel moment. 

| Era, oare vina noastră că operațiunea necesară a 'stabi- 
lizării. fusese! amânată dela: 1925 la '1928, perioadă în care 
ar fi putut fi realizată ' în "condițiuni mult mai favorabile, 
sub toate raporturile? Putem fi învinuiți că prima. noastră 

„4 

grije, în. momentul: când am luat frânele conducerii Statului, . 
a fost de a' “pune! în aplicare. ideia „pentru care ' luptaseri 
atâţia. ani, — fără să fi reuşit: a o impune: mai de vreme, 

| din necesitate de” a pune: capăt pierderilor 'de: necalculat 
4 ale economiei. românești,. constrânsă! să „drăiască sub povara 

unci monede nesigure? 

"Şi poate. cineva! pretinde - — - chiar astăzi: când cunoaștem 
“modul cum depresiunea! economică a compromis opera sta- 

bilizării — că ar fi fost preferabil e ca ea să: nu se îi realizat 
„i i 

E at 
pa .
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la începutul: anului 19292 cu alte „cuvinte, că 'am: fi putut 
rezista avalanşei scăderii: preţurilor ' Și. tuturor fenomenelor 
Jegate de această prăbuşire, dacă am fi “continuat să  pâs- 

_trăm o monedă la bătaia vânturilor? - ii te, 
d Iată pentru care cauză stabilizarea monetară: s'a'impus 
la 1929 ca o necesitate, chiar pregătită pe' baze! artificiale, 

'cum ne-a fost lăsată 'moştenire de guvernul precedent şi la 

un curs superior celui indicat: de jocul liber al forţelor eco- 
nomice, în accea: vreme. Amânarea stabilizării leului; pentru 

a fi pregătită pe baze reale, ar fi cerut o perioadă 'de' pre- 
gătire de cel puţin un an, 'cceace:ne-ar fi făcut:să intrăm în.:; «i inu 
criză cu o monedă neancorată de aur şi fără nici unul din: i: 
aporturile de devize şi de capitaluri, :pe cari le-au:adus îm- 
prumuturile şi concesiunile, realizate pentru stabilizare, dar 

şi graţie ei, i e oa 

IN CONDIȚIUNI NORMALE, ADAPTAREA LA „NOUA MONEDA, ai 
ERA SIGURĂ. ei Sai: 

"La începutul anului 1929 însă, nicăicri, nimeni. mu 'în- 

trevedea apropierea crizei ' de proporţiuni mondiale, care 

urma să se declanșeze în toamna acelui:an, după semnalii! 

prăbușirii bursiere dela New-York. Dacă acest: fenomen. nu 

ar fi adus scăderea catastrofală ! a preţurilor produselor: noa- 
stre principale în interval de un an, “retragerea masivă „de 

credite, fuga câpitalului năţional. şi toată! succesiunea ' 'eve= 
nimentelor care: au caracterizat această: criză - econoriică, fi 

nanciară şi de. credit, este de necorilestat că: economia româ- 

nească star fi adăptat fără: greutăţi” prea, mari nivelului 'mo- 

nedei, astfel cum fusese definit în Februarie” 1929, în „raporh 

cu aurul; i aa ae i 

Intr'adevăr, pierderile ce le pricinuiseră ireşelile acumu- 

late în- „perioada anterioară: stabilizării, de: politica” econo- 

mică și monetară a conducătorilor de atunci, erau pe cale de 
a fi rezorbite: de avântul pe: care viaţa. economică 'se 'pre- 

'gătia să-l îa, odată: organismul restabilit, sub impulsul nouilor 
directive. O serie întreagă de factori economici; pe care i-am 
analizat mai sus arată că, în scurtul interval dela' stabilizarea 

legală a leului până la crahul delă New-York multe semne 'de 
înviorare apăruseră, 'dar au fost oprite brusc, în- toamnă;; de 

repercusiunile fenomenelor internaţionale; Incepârid din luna 

Iulie :1929, încasările bugetare : începuseră -să crească apre- 

ciabil, ajungând să depășească în Octombrie cu 628 milioane 

G
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Jei pe cele. din luna corespunzătoare: a exerciţiului. precedent; 

balanţa comercială, sub influenţa recoltei bune, înregistrase, o 

inversare a “tendinței anterioare, devenind excedențară, chiar 

din vara anului 1929; În, "consecinţă, un “aflux, de. devize. se 

manifestase, în. locul cererii: constante de până atunci,; pentru 

nevoile; comerţului. Situaţiunea pe, piaţa capitalurilor şi a cre- 

ditului 1 nu.putuse înregistra: încă, întrun interval atât de scurt, 

efectele favorabile, ale stabilizării monetare, dar. nu ar fi în- 

târziat să. le resimtă, dacă răsturnarea, tuturor tendinţelor : as- 

cendente, nu ar fi avut loc în. lumea întreagă, aa 

UN EXEMPLU CONVINGĂTOR: "STABILIZAREA, DINARULUI: 

IN 1931. A ppt, fa Ea) 

i Sub'acest raport, o fară vecină, cu.0 structură economică 

sensibil asemănătoare celei a-noastre, ne.oferă o' experienţă 

care constitue cea mai convingătoare dovadă că politica noa- 

e 

stră monetară din 1929 a. cruţat.economia românească de o... 

stabilizare, făcută în condițiuni mult mai grele, ulterior: Di-... 

narul jugoslav n'a putut fi stabilizat legal în: perioada ante- 

rioară, crizei mondiale. Economia acestei țări. a avui de: luptat 

cu dificultăți, î în aşa măsură agravate. de poziţia nesigură a 

monedei naţionale, încât a trebuit, să stabilizeze legal moneda 

în Iunie 1931, într'o vreme în care. viaţa. economică era în: plin 
mers, descendent. Aceasta nu a Aîmpiedecat î însă pe conducă- 

torii avizaţi, ai politicii monetare. a Statului vecin, să ia mă- 
surile; restrictive,; dictate , de nouile. împrejurări, după. deta- 

şarea lirei sterline, de, etalonul aur,:în Octombrie .acelaş. an, 
adică. numai după “trei luni: dela. stabilizarea. dinarului.: Dealt- 

minteri, nu numai Jugoslavia a dat dovadă de. promptitudine: 

Ungaria şi Austria au introdus deasemeni măsurile restrictive 
la sfârşitul verii anului 1931. a e ui 

„Este. ceeace ar.fi: trebuit să inspire şi, pe. e, conducătorii po- 
liticii economice: şi monetare: ai: ţării. noastre. din 1931—1932 

să realizeze, cel puţin cu opt. luni mai: devreme; pentru a fi 

pus capăt retragerilor de, „capitaluri: pe.cari le-a favorizat li- 
pertatea . tranzacţiunilor. asupra: devizelor, păstrată ; într? 

vreme în care toate ţările „vecine, introduseseră. restricţiuni şi 

profitau. deci de pe.urma erorii în care, am. perseverat.o bună 

bucată de vreme. Este; a, doua oară, într'un. interval de zece 

ani, când se lua.cu întârziere.o măsură capitală pentru des- 
tinele monedei şi economiei naţionale: prima. oară a fost în- 
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târziată cu: câţiva ani. stabil zarea leului, iar acum. măsurile 

legitime de apărare a monedei... pt e iau opiu 

URMĂRILE POLITICII "GREŞITE: A PLĂŢILOR IN: » să ia a at 

STRĂINĂTATE. iata Se tura] 

"i Efectele crizei, cumulate cu: erorile: în politica : Plăților 
externe, au: contribuit la slăbirea :poziţiunii: leului: ; : 

Concluziunile ce:se desprind; din. analiza faptelor. privi 
toare la modalităţile de executare a. plăţilor. externe,..-făcute | 
în capitolul precedent, sunt „pe deplin edificatoare, în, această 

privinţă: 

1. Sub presiunea primelor creata ale c crizei i mondiale, pieri 

derca de devize ce s'a produs î în “perioada de menţinere a con- 

vertibilităţii. monedei noaștre a fost atât de puternică, încât a 

sleit tot. stocul de, devize, ÎN, trei ani “dela stabilizare, „(1929— 

1931), cu toate că, în primii. doi ani, balanţa plăţilor, sa în- 

cheiat cu activuri importante ale balanței. comerciale, iar. 're- 

zerva de devize a fost alimentată cu abundență prin resursele 

excepţionale, procurate, prin împrumuturi, de. „Stat, prin, cre- 

dite ale băncii de emisiune şi chiar prin vânzări de aur. a 
2. In. cursul perioadei, de aplicaţiune a "controlului. plă- 

ţilor externe, prin sistemul monopolului Băncii Naţionale, a- 

supra. „comerţului de devize, sau relevat „următoarele, feno- 

mene.:. 
a) Banca Nâţionălă n'a "fost apiă să “rcălizeze i în faptă în. 

treaga contravaloare în devize.-a. exportului, nici chiar a 6 

portului declarat, devizele reținute de exportatori, servind ]a.o 

primă alimentâre a bursei negre şi. având „ca efect. devalori: 

zarea cursului schimbului. Ra Ne : 
. b). Modul cum sa exercitai “controlul devizelor, şi cu în- 

cepere. din 1933 şi al importului, a dus la acumularea î în fie- 

care an, a ăricratelor de plată pentru mărfurile importate, fe- 

nomen care a avut un dublu efect. Pe de-o “parte, a determinat 
micşorarea disponibilului de. devize pentru importul curent, 

prin utilizarea unei. părți. pentru plata arieratelor, şi pe de 

altă parte a exercitat o presiune continuă asupra cursului leu- 

lui, prin forțarea. operaţiunilor. de: clearing şi de compensa- 
țiuni private, de. către creditorii. neplătiţi, şi prin mărirea ce- 
rerii de devize la bursa neagră, importatorii fiind constrânși 

a plăti arieratele, pentru a-şi asigura putinţa unui nou. import. |
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conierciale, cu toată: diniinuarea între 'timp a plăţilor externe 
pentru Stat; micşorarea într'o' proporţie şi'mai mare. a dis- 
ponibilului de devize libere al Băncii Naţionale,.ca urmare ea. i. 
introducerii operaţiunilor de compensaţiune. 

Rezultatul acestei evoluţiuni nu putea fi: decât devalori- 

zarea treptată a cursului. external leului, care s'a.  aeeeniuat, 
în deosebi 'din a. doua jumătate a anului 1933. 

PARITAȚII ACTUALE TREBUIE PIERDUTĂ: m 

In: aceste 'condiţii, devalorizarea: cursului extern: al leu- 
lui este incontestabil un fapt real. iu 

"Conducătorii 'actuali ai politicii financiare a Statului şi 
Băncii Naţionale socotesc că: „devalorizarea ” leului nu este 
reală”. Sa. emis părerea că sacrificarea | unti părţi. din valoa: 

rca reală a exportului, nostru, și, deci: “posibilitatea! de: “devalo: 

urilor creatoare de abuzuri, care! se timesc autorizăţiuni: de 
export în compensație. După aceaștă ăserţiune; cauzele ceva- 
lorizării: cursului! extern al leului s se' reduc la operaţiunile” de 
export î în compensație. Aaaa a: 

In taptii însă, "dacă este exact: că, prin acest sistern de ex- 

port. Şi import; sa grăbit şi accentuat! procesul: de devalori- 
zare al cursului extern al leului; nu se poate trece! uşor "peste 

celelalte cauze, dintre cari cele mai importante nu „depind de 
puterile. noastre. | ui d Di | 

Este o iluzie: să 'se creadă că Bahca Najională a fost în 

a 

realizat întreaga 'contravaloare a esportului.. ! | 
Pe de altă parte, odată ce s'a format o' i de atierate, 

nu este posibil a se împiedeca' formarea „continuă de arierate 

comerciale, provenite din import, decât prin organizarea mo- 

nopolului, importului. > | 
"Nu atârnă de noi să înlătutăiin „operăţiunile de clcăring 

și de "compensație, în câdrul lor. * Ra 

“Dar mai ales, avem o putere Jimitată i în direcţia! activării 
balanței comerciale. 

„Chiar dacă am: Yrea să facem. “abstracţie de: toate coste 
ve 

reducerea activului balanței” „comerciale, pe. primele 9 luni | 
„ale anului: 1934, la 243 milioâne lei, în “comparaţie! cu' 1.796 
ziilioâne lei î în acelaşi interval al' anului trecut; perspectivele 

slabe ale: exportului în semestrul al doilea,: din cauza 'defici-
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tului: recoltei: de. păioase şi a. preţurilor reduse. pentru „pro- 
dusele petrolifere, la care se;adaugă: absenţa, oricărei. iniţia- 
tive eficace a Statului pentru promovarea. exportului. i 

- „In consecinţă, admițând că operaţiunile de export în com- 
-pensaţie, care agravează poziţia leului, ar. fi, imediat înlă- 
“turate, cursul extern al leului, nu; va „Putea îi restabilit” prin 
această simplă măsură... ..,., i a 

POZIȚIA BALANȚEI COMERCIALE ŞI POZIȚIA MONEDEI. 
Planul de ultimă oră ce pare a se adopta de către Banca i 

„Naţională pentru dozarea cererilor de. devize, pe baza unui i 
program, cu tendinţa de a se evita în! "cât mai mare măsură 
îndreptarea, cererilor de devize. spre bursa neagră, este tardiv 
şi neaplicabil. Stabilirea unei ordine. de preferinţă a plăţilor 
externe, — care ar fi: a). plata împortului. curent; 5) plata 
obligaţiunilor Statului; c) plata dobânzilor Şi. a dividendelor 
la capitaluri şi credite străine; d) plata unui amortisment' re 
dus la aceste capitaluri, — nu mai poate fi eficace, î în împre- 
jurările' de astăzi. Aplicarea unui asemenea plan. ar. fi fost 
încă posibilă în 1933, deşi parţial şi cu efecte incerte,” căci 
în acel an am un'activ 'de 2.500 milioane lei al balanței 
comerciale. In 1934 însă soldul balanței comerciale este redus 
la zero pe primul. semestru şi cu perspective neîncurajatoare 
pentru cel de al doilea. Astăzi, ar fi o încercare zadarnică să 
se aplice un plan de distribuire a' unui disponibil de devize 
-care apare inexistent. Nu trebuie uitat că Statul sa. angajat 
a transfera pentru datoria publică externă. 1.300 milioane: lei 
în devize, în.afară de celelalte plăţi pentru serviciile publice 
Şi, că urmărește a-și lua noui angajamente pentru comenzi 
necesare apărării naţionale. Iar ultimele” măsuri luate de gu- 
vern pentru reglementarea comerţului extern sunt: menite: a 
stânjeni exportul şi a mări prima valutară, deci deprecierea 
de fapt a leului, fără a asigura” cel. puţin diminuarea: impor- 
tului în fapt. . - Sc Iu 
o Dealtminteri, a. socoti că prin simpla comprimare a'im- 
portului se poate realiza activul necesar -: în balanţa comer= 
xcială pentru a: face faţă nevoilor, este: a nu' cunoaşte datele 
problemei importului. De bună seamă, '0o oarecare: compri- 
“mare mai este -posibilă, dar cu: pericolul de'a duce la'rarifi- 
carea mărfurilor pe piaţa internă şi deci la creşterea preţu- 
rilor. O asemenea măsură nu poate fi în nici un caz efectivă 
în anul :1934, când, drept urmare: a, compenșaţiunilor, „Îm- 

a a d "a
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portul”, a fost sporit pe primele 9 iuni cu 757 'milioâne lei faţă 
de perioada corespunzătoare: din'anul trecut. .; 

In sfârşit, după o perioadă 'de 'consolidare. a. deprecierii 

“cursului schimbului '; unei monede; este greu de:presupus re- 

stabilirea” ei "la: vechea! păritate, dacă nu intervin factori: de 

ameliorare sensibilă a condiţiunilor schimburilor economice 
externe, în favoarea țării respective; ceeace nu: este cazul 

„nostru. „Te Pe imi ee 

SEMNIFICAȚIA MIŞCĂRII “PREȚURILOR. 

"Cu toate că, „aceşți factori deterrainanţi pentru devalori- 
zarea “schimbului nu pot; fi negaţi, se socoate că mai suntem 

în termen. de. a. restabili cursul legal al leului, deoarece nu 

sau "produs pe piaţa internă fencmene. care să arate că cfec- 

tele „politicii greşite . de devize | ar, fi. atât de adânci încât 1 n'ar 
„mai, putea fi îndreptate.. ÎI 

| Criteriul de apreciere, luat în' considerare de” cei 'cari ju- 
decă. astfel situaţiunea, este, nivelul preţurilor, interne, , 

Iată indicii, „luaţi î în colisiderate: 

rr îi a. 
pa. 

ie pi 
int : i i Aaa i Da Media lunară. : 
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etice - .. 

. Aceste. cifre. “nu. sunt: însă atât, „de, elocvente, cum Sar 
| părea,. chiar; dacă: lăsăm. laoparte examinarea. „semnificației: 
juste a: fiecăruia dintre, „aceste. numere indice,. ce rezultă, din 
felul cum sunt alcătuite ŞI. calenlate, se 

  

toată. lumea; î în această. perioadă, adică. scăderea generală: a 
„preţurilor, descoperă însă un ritm, mai lent al acestor mișcări, 

în. comparaţie. cu cel: din alte. ţări, cu aceeaşi „structură. eco- 
nomică. și. marchează, chiar:în. ultimele, luni o. > :fepeinţă spre 

„MECATE: pina pi oii bu ii, sii inc 

    

7 ti mia Pra iri E: E 
0, IL st. sunt indicii sitului e: latistică iar: rca ai.  Istit 

tului de conjunctură: e
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Dacă: scăderea ! : cursului” leului : ma avut iînrâuriri mai 

adânci asupra mişcării prețurilor, această nu se explică prin 

faptul că valoarea importului de' mărfuri sar. fi menținut 

prin utilizarea devizelor procurate la. cursul normal.de către, 

Banca Naţională, şi că sar fi plătit cursuri ridicate mai, ales 

pentru devizele destinate rotragerilor de credite şi rapatrierii 

sau fugii de capitaluri. Este ua fapt dovedit, că în fiecare an 

au, rămas arierate. de plată pentru mărfurile anterior. împor- 

tate şi că sau importat mărfuri în compensație peritru sume, 

în fiecare an, crescânde. Aceasta dovedeşte că şi pentru î însezm- 

nate „cantităţi « de mărfuri! 'importăte sub o formă sau alta, sau 

plătit prime,. care Sau tradus î în "cote 'de devalorizare: a leului. 

Un indiciu îl avem şi în faptul! că, în' acest interval de timp, 

preţul. tonei de marfă” importată a “scăzut foarte puţin. a 

_ Dacă prin “aceasta : nu să exercitat: o influență pronun: 

țată asupra nivelului preţurilor. interne, aceasta, se explică, 

prin "două tendinţe. 'Pe deoparte, prin' scăderea „generală a 

preţurilor mărfurilor. pe pieţele internaţionale, ; ; pe de altă 

parte, prin scăderea volumului, importului Şi prin “schimba? 

rea caracterului importului nostru, în care au prevalat an de 

an tot mai mult. semifabricatele Şi “materiile. "prime. Aceşti 

factori au 'contrabalansat efectul de urcare a "preţurilor in= 

feine, pe care l-ar ti provocat, în “mod natural, „deprecierea: 

cursului schimbului “nostru, în alte împrejurări. 

„Există însă în economia noastră naţională unele. "cle- 

menie: latente cari ameninţă să răstoaric, în viitorul, aptopiat, 

sensul mişcării preţiirilor. pe ta 
ÎN primul. rând, dacă” xegimul actual al comerțului” e ext 
tern se va: aplica, este, În perspectivă” o penurie. a stocurilor 

de mărfuri, ca 'urmâre a reducerii volumului importului, sub 

nivelul stricț necesar, pentru: :menţinerea! capacităţii de pro- 
dueţie a industriei haționale. În al doilea rând; trebuie înre- 
gistrată tendinţa industriei naţionale, aflată înti”o: poziţie. “de 

înonopol, „priri „rebimul “vestrieţiunilor” forțate ale importului, 
„de, a ridica: preţurile mărfurilor. Şi, în al treilea: rând, exis- 

tență unci: înflaţii” latente; căracterizață prin”, „jezaurizarea 
Uhor însemnate. mițloăte! de: “plată, „ameninţă ca ieşirea în 

circulaţie a banilor ținuți î în rezervă. dela criza 'bâncără până 

acum, să 'se: “trăducă! “prliiti:g Boană după” mărfuri; care va 

putea: 'doterinină” o treşiere bruscă 'a preţurilor interne. sui Îi 
23 
“ In: aceste condițiuni dă fapt a sorti “că iestapilire a unci 
at tă - . , Sar dă tea Pe ea ai futa
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situaţiuni normale a monedei noastre și a comerţului de de- 
vize la cursul legal al leului, este. posibilă, prin simpla supri- 
mare a operaţiunilor de export î in sompensajie, apare o iluzie, 

SIIUAȚIUNEA TEZAURULUI! ŞI POZIȚIA: MONEDEI; 

Dar, posibilitatea de a se menţine stabilitatea cuisului 
legal de azi al leului, ar putea fi amenințată” şi prin perspec- 
tiva inflaţiunii. monetare, în special prin. apelul Statului la 
creditele Băncii Naţionale, pentru. acoperirea nevoilor cu- 
rente ale tezaurului. 

- In. această privinţă, | "examinarea situaţiunii tezaurului 
în ultimii ani este concludentă. După ce sa epuizat fondul 
de rulment, constituit. prin împrumuturile: din 1929, şi 1931 
cu toate resursele excepţionale la „care s'a recurs, (vărsămin- 
tele germane în 1928, preţul. concensionării telefoanelor în 
1931), tezaurul n” a mai dispus. de mijloace. lichide ' „şi.a fost 
silit să apeleze la avansuri din partea instituţiilor! autonome: 
Casa de Depuneri, Casa Autonomă a Monopolurilor,. iar în a 
doua jumătate a anului trecut, Casă Pădurilor, Regia Con- 
ductei de „petrol. şi chiar la Banca Naţională.. 
A Cu toate, acestea, în ultimul . an au existat în. „perma- 
nență întârzieri în plata celor. „mai stricte cheltueli - curente, 

- însumând în mijlociu suma. de un miliard de lei, şi la finele: 
lunii Decembrie 1994 tezaurul era descoperit cu. peste 2 mi- 
liarde lei. 

Ş Tezaurul : a epuizat toate resursele posibile: ae: pe. piaţa 
internă, după ce a micşorat gradul de lichiditate al activului 
Băncii Naţionale şi.al Casei de Depuneri. |. | 

„ In cursul ultimului exerciţiu bugetar. închis, tezaurul n'a 
putut face faţă cheltuelilor. curente, decât prin: “următoarele 
mijloace:. prin. „prelevarea“ asupra. veniturilor extraordinare. 
ale bugetului, în sumă. de 453 milioane lei; printr” un „apel. la 
Banca Naţională,. sub. titlul. creditului : elveţian, în sumă . de 
484 milioane şi a “creditului „de .campanie. al Casei Monopo- 
lurilor î în sumă de 343. milioane Şi printr'o parte din .econo- 
miile realizate, la datoria publică, în sumă de 903 milioane lei. 
„Raportul experţilor din lunie 1934, după ce examinează 

aceste date, conchide astfel: . 
mAceastă situaţiune a. tezaurului” inspiră, pentru viitor 

cele mai grave aprehensiuni, Este. sigur, că dacă deficitul. 
bugetar nu :va fi suprimat, Statul nu va avea alte resurse de- 
cât să ceară Băncii Naţionale, a cărei situațiune este în acelaş
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timp foarte oberată, noui avansuri. Ceeace ar. putea antrena, 

în ordinea. monetară, cele mai grave repercusiuni”, 1 1 

5. miliarde. lei. In, cursul executării au survenit mari, dificul: 
tăţi de trezorerie, pentru învingerea cărora sau epuizat toate 

resursele excepţionale. Sforţările ce se vor mai putea face nu 
pot decât să. amâne pentru scurtă vreme apelul la, creditul 

Băncii Naţionale, dacă. se continuă; practica financiară . „de 

astăzi. ; - . e 

Soluţiunea dificultăţilor de trezorerie pe. calea! unui, îmi 
prumut intern este tot atât de puțin. oportună, dacă este vorba 

ca Statul — pentru a izbuti să se subscrie 0 sumă importantă 

cu scopul de a se lichida o parte însemnată din. datoria flo- 
tantă a Statului — —, între alte mijloace de atracţie a publicu: 
lui subscriitor, să. fie silit să garanteze . plata - dobânzilor. şi 

- amortismentului în lei. stabilizaţi, astfel „cum, s'a : angajat 
actualul guvern prin lansarea: noului. împrumut. Un „aseme-, 
nea angajament nu poate fi î însă în mod logic luat astăzi, când 
cursul extern al leului este depreciat şi când ştiut este că o 
nouă stabilizare se va impune, chiar dacă mar fi determinată 
de condiţiunile interne, în momentul când, după stabilizarea 
dolarului şi lirei, se va ajunge la o formulă de stabilizare a 
monedelor, pe plan internaţional. Nimeni n'ar putea răs- 
punde de sarcina cu care se va încărca bugetul Statului, în 
cazul unei devalorizări, dacă Statul primeşte astăzi clauza 
plăţii în lei stabilizaţi, pentru un împrumut intern. Preluarea . 
unui asemenea risc cert este cu atât mai păgubitoare, cu cât 
printr'un împrumut intern nu sar putea lichida astăzi decât 
o foarte mică parte din datoria flotantă, făcând cele mai opti- 
miste prevederi, şi, ceeace este mai important, nu sar deter- 
mina nici o schimbare hotăritoare în direcţia unei ameliorări 
a încasărilor Statului, care să înlăture definitiv primejdia 
inflaţiunii, ca urmare a. dificultăţilor tezaurului. 

ACTUALITATEA PROBLEMEI UNEI REFORME MONETARE. 

Din aceste fapte, se desprinde limpede concluzia că men- 
ținerea stabilităţii monedei noastre naţionale este grav com- 
promisă. 

“Ultimul moment în cate ar mai fi fost posibil a se con- 
solida poziţia leului a fost în toamna anului 1933, cu . toate 

1) Vezi Raportul experţilor din 1934, pa. 24.



90 

  

"după, eşecul: conferinţei * economice: şi monetare dela 
Londra, perspectivele: se: 'întunecaseră, în lumina exarcerbării 

autarhiilor - naţionale. Aceasta! ar fi presupus însă: aplicarea 
inui “program: de măsuri, * 'cari să întărească piiterea de re- 
zistenţă economică: şi financiară: a: ţării, în faţa consecinţelor 
crizei mondiale. Nu numâi că un 'asemenca program n 'a fost 
aplicat, dar priri lipsa oricărei iniţiative în 'anume domenii, 
prin părăsirea acţiunii '. în altele; prin” dezorientarea com- 
plectă în politica comercială şi: prin măsuri direct opuse pro- 
gramului de apărare a stabilității monetăre, din toamna tre- 
cută,. Sa creiat ireparabilul: :t. îi: îi ar, : 

"De aceea, problema! cventiialităţii devalorizării leului a! 
devenit actuală, înainte de a 'se fi început procesul de:asa- 
nare ceonomică' internă şi înainte! de a se fi terminat evoluţia 
reconstrucţiunii sistemului. m6netar internaţional. 

" Odată pusă, această problemă - trebuie: să fie! îndrumată 
spre soluţionare, în, conformitate cu: interesele economiei 
naţionale. Ama | tai, 

  



      

! CAPITOLUL * Va 

  

ORIENTĂRI. PENTRU POLITICA NOASTRĂ MONETARĂ: 
' h. .t “n 

INVAȚAMINTELE: EXPERIENȚELOR! MONETARE DIN i ui 
ALTE ȚĂRI. ai if cs 

“Nu: putem : găsi :o' orientare mai sigură, pentru' alegerea 

metodei de îndrumare spre soluţionirea definitivă: a proble- 

mei monetare la noi, decât cea care se desprinde. din 'expe: 
rienţa noastră şi din experienţele. monetare, de! neobișnuită 
amploare, din. .ultiniii ani, în: alte ţări. : ii e tocul 
„» Aceste: experienţe: sau. făcut. în: următoarele. direcţiuni: 

Uni: grup de ţări;. grupul 'sterling,: a -suspendat convertibilita= 
tea monedelor sale şi a lăsat cursul schimbului să evolueze în 

„libertate, adaptându-se,..nevoilor .pieţii; ; Statele-Unite,: care ..-.::: 
au urmat aceiaşi cale, la un moment dat au consolidat par“: 

țial devalorizarea: dolarului, limitând. fluctuaţiunile,: fără să 

treacă: însă la.o nouă stabilizare;:un alt; grup de:ţări din Eu- 

ropa. Centrală: a „păstrat: stabilițatea formală.a monedei, apă- 
rând-o. prin „controlul . comerțului de devize,: recunoscând 
însă deprecierea: „monedei, în, schimbul. de. mărturi. cu străi- 

nătatea;.. una :din- ţările. din: Europa Centrală, „Cehoslovacia 

a procedat Janoua stabilizare a coroanei, în. primăvara. trecu: 

"ță; iar un alt grup:restrâns, compus din: Franţa, Olanda Bel- 
gia, Elveţia, Italia şi, Polonia, constituind așa zisul bloc. aur,.a 

preferit: să „păstreze: stabilitatea. monedelor neatinsă, : în ca- 

  

drul ctalonului aur. cei: ai teaca Ta si 

CRIZA - MONDIALA; GENERATOR AL EXPERIENȚELOR i ci ăi ii 
MONETARE: ep Eaa IL tt 

De bună seamă, toate aceste experienţe monetare. stiiit 

un reflex al: efâctelor! :crizei' wiondiale asupră: diferitelor e eco- 
pi. zii Ta ia i NES ase It a nămiii: năţionale::! ! mita e stiai
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Scăderea vertiginoasă a preţurilor produselor agricole 
şi a materiilor prime, unită cu dificultăţile din ce în ce mai 
mari de desfacere a produselor, a avut o îndoită urmare: 

a) Mlicşorarea veniturilor individuale, care pe de o parte 
"a determinat o micşorare a puterii de cumpărare, ducând, 
pe cale de consecinţă,:la restrângerea volumului tranzacţiu- 
nilor interne, iar pe de altă parte a influenţat defavorabil ve- 
niturile publice. 

b) Criza de încredere, care a avut repercusiuni interne 
(retragerea depozitelor, tezaurizarea, oprirea investiţiilor) 
și externe (retragerea creditelor, închiderea canalului de 
alimentare cu credite curente). pa Ri 

„.”  Insolvabilităţii debitorilor, în raporturile interne din fie- 
care ţară, i-a corespuns insolvabilitatea dela o ţară la alta, .... 
pe plan internaţional. d. 
;».. In' Statele industriale capitaliste, unde deficitul balanței 
comerciale nu mai. putea fi compensat cu alte posturi 'ac- 
tive din balanţa plăţilor şi unde retragerile de credite din 
partea străinătăţii luau un caracter. precipitat — după criza 
bancară din 1931, al cărei focar a: fost în Europa .Centrală; 
— sa produs în primul rând o înghieţare . a fondurilor. ex- 
terne'şi problema insolvenţelor interne a căzut pe al doilea 
plan...:... î; i ae ' : 

CAUZELE CARE AU DUS LA SUSPENDA 
TĂŢII IN GRUPUL STERLING. .....:.. Ia - Da 

In momentul! în 'care 'rezervele de aur sau. devize ale 
Statelor industriale nu mai: puteau :suporta cererile masive 
de:'restituire a creditelor, aceste ţări! p'âu mai avut decât:o 
alternativă: introducerea! moratoriului sau suspendarea con- 
vertibilităţii şi. prin” aceasta. abandonarea -etalonului : de aur. 
: -: Germania, nefiind în 'stare să 'ramburseze : împrumutu: 
rile pe termen scurt ce-i-fuseseră acordate, atât din. pricina 
carenţei băncilor din 'Europa Centrală, cât şi din' pricina 
propriei sale” politici economice, Anglia, principalul “ei cre- . 
ditor, nu a putut la rândul ei să.: înapoieze fondurile,: care 
îi fuseseră împrumutate de Franţa, Statele-Unite,:: Olanda 
şi alte ţări. Amenințată astfel să-şi epuizeze. rezerva de aur,. .. 

REA CONVERTIBILI-. + 
7 ae 

i . 

Anglia a preferat să suspende convertibilitatea ' monedei - 
sale. e a 
„++: Introducerea. unui .moratoriu .al. plăţilor „externe; ar fi 
fost poate  preferabilă. dacă nu S'ar fi urmărit :şi un alt
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scop, prin adoptarea! devalorizării monetare. Deşi trecuseră 
doi ani dela izbucnirea crizei. nici una din reacţiunile  na- 
turale, care ar fi trebuit să ducă la înlăturarea ei, nu se pro- 
dusese încă! Scăderii preţuirilor pentru produsele: agricole 'şi 

pentru 'materiile prime nu i-a corespuns o scădere-echiva- - 
lentă a preţului: obiectelor finite şi a costului vieţii în ge- 

neral. Ajustarea nu' se putea opera' din: pricina elementelor 

incompresibile ale preţului de cost: salarii, “dobânzi, impo- 
zite, sarcini sociale. i. : LR: 

Statele industriale, ă căror. producţune- 'este legată! în 
bună parte de posibilităţile lor de export, aveau de suferit -.-, 

din pricina acestor preţuri de vânzare prea urcate, cu atât: ;;: 

mai 'mult cu. cât -protecţionismul ţărilor importatoare: făcea 
concurența. „dintre. „Jările: exportatoare: din ce: în ce mai 

aprigă. eee eat „i pipa a 

„Procesul. de. deflaţie generală - — prin. înlăturarea între- 

prinderilor neeconomice şi scăderea tuturor factorilor. compo- 
nenţi ai preţului: de :cost:— era... împiedicat de ;intervenţio- 

nismul. crescând: al! diferitelor State, :care tindeau să. se:or- 

ganizeze autarhic, părăsind regimul economiei libere de altă 

dată. De aceea, nivelul; general al preţurilor de vânzare nu 

putea scobori :sub indicele. anormal de urcat de 140—160 
(faţă de 100 în 1913), pe care nu îl justifica evoluţia firească 
a vieţii economice,.şi se datora în mare parte. condiţiunilor. 
excepţionale creiate de războiul mondial, precum şi  relei 
distribuții a aurului şi abuzului de credit făcut în ultima 
„decadă. 

“Capacitatea de concurență pe. pieţele : externe, mai. 'aleş | 
pentru o ţară industrială 'de importanţă Angliei, trebuia” nea- 
părat restabilită. Insă salariile, dobânzile şi impozitele opu- 
neau o rezistenţă de neînvins, la scoborirea lor. Atunci, în- 
Tăturând posibilitatea unei inflaţii, care ar fi dus la urcarea 
nominală a acestor elemente, sa adoptat soluţia devaloriză- 
rii, ca mijloc de-i înviorâre.a comerţului exterior, prin pers- 
pectiva de a practica. preţuri de vânzare ceva mai urcate, 
care să fie superioare preţului de. cost (restabilind rentabi- 
litatea întreprinderilor), dar inferioare preţurilor. reale. din 
celelalte ţări (oferind astfel o armă eficace. î în lupta pentru 
plasarea mărfurilor englezeşti). :: tri 

Această cale: a fost urmată şi de Japonia, care trăește 
mai ales din comerţul exterior, precum şi de: toate ţările 
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care. aveau interese, comune sau. „similare: Angliei, (grupul 

sterling).;: =. pres DE E ae 

« Caracteristic, pentru; toate, Statele. din "acest grup ! este 

faptul; că. ele. au :suspendat convertibilitatea.. monedei. lor .în 

aur, sau. devize şi au lăsat apoi, moneda. să. fluctueze, în 

raport cu. nevoile; pieţii. Numai unele din ele.au mai;păstrat 

măsuri restrictive,. pentru.a împiedica. mişcările speculative 

şi fuga: de: capitaluri, . a Te ta el iat 

Deprecierea monetară în acest grup de fări sa accentuat 

în interval. de;un an şi a mers,până, la 67% 1) . 

DEOSEBIRI DE SCOP ŞI DE: TEHNICĂ 1 INTRE GRUPUL STER- i _ - rai 

LING ȘI STATELE 'UNITE. .:.: pi aa 

In” schimb, Statelă.Unitej. după :« ce-au: părăsit:  etalonul 

aur, în Aprilie:.1933, 'şi au' lăsat moneda “să fluctueze: în ra- 
port mai ales cu fluctuațiile lirei sterline, au stabilizat. pro- 
vizoriu dolarul la un nivel.cu '40% : inferior vechii parităţi, 

„după 'ce au' făcut o inflaţie apreciabilă; mai ales de credit, 

care a provocat  o'urcare *: sensibilă -a' tuturor. prețurilor. 

Bine înţeles că 'Statul a profitat de. toată. diferenţa. rezultată 

din reevaluarea: stocului de. aur, după cum 'profitase înainte, 

de avansurile -directe. ale băncilor: federale, „pentru ca .să-și 
'acupere golurile bugetare Și s să poată executa. vastul său „pro- 

gram. de lucrări publice, i: îi i ce ie i e 

' Intre: politica: monetară a: țărilor. din. grupul: sterliniz- şi 

politica monetară 'a. Statelor :' Unite, :: există “deosebiri 'i fun- 
.. e 
iat 

d), Intr adevăr, iată, cum a evoluat procentual în. ultimul, an "ae. 

î tcbierea monetară a ţărilor din acest grup, după ultima ediţie a anali- 

zei situaţiunii economice mondiale. ce publică serviciul de studii. al 

Societăţii 1 Naţiunilor: i Ta ia 
e: ; pa . „i 

    

  

  

„3 arie "31 Martie 0 o să Martie tataie 
asa 2934: pop „1939 » 1934-- 

Anglia +... 09 îi. 88. +. .: Finlanda 0. 40 iii 47: 
Canada ; 16 si AM „Portugalia:. ,. -29';;.: :..31:. 

Africa de Sud ..30 .,. ..38 „|. Grecia. ... .. 56... 57... 

Australia . i aa 50 |. Bolivia. . „53. ; 59 

gipt caii d) "38" Î'' Columbia 1.“ ui 59 

Noua Zelanăa: inipq i 3 500 | "Peru, i pai mpi Tag 

India 1. 799: 97: |) Japonia: sii, 57 „i “BA 

Norvegia .. 94 43 :[t.-Brazilia -.:.i: 86, pir 

Suedia .,. . 19242. 7, ;, Argentina . oii 40 i 6% 

Danemarca. - 48 49 - „+;Mexic, [sar 43. 
a
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Jdamentale, . Primele,, conduse; mai. ales de interesele.: pro- 
ducţiei. lor. naţionale, au, devalorizat, fără. intenţia. unei 
apropiate restabilizări. şi au .permis. monedelor „lor: să-şi 
fixeze cursul, în 'raport. cu aceste. interese, chiar. atunci când 
s'a: creiat un fond pentru egalizarea. schimburilor, menit: :să 
contracareze influenţele, speculative., Ele nu au: îngăduit in- 
flaţia monetară, în, scopuri etatiste. Cel, mult, odată cu.;în: 
tărirea acoperirii metalice şi: în devize, . au permis : sporirea 
moderată a circulaţiunii, pentru nevoile reale ale .produc- 
ţiunii naţionale. . Nestabilizând încă,. nu :au profitat până 
acum de diferenţa. de: reevaluare a stocului..metalic, care le 
va reveni. mai târziu, în momentul stabilizării legale a mo- 
nedelor. lor: naţionale. Preţurile, de. cost. au fost menținute la 
acelaş nivel şi numai prețurile de vânzare . au : variat în 
limite. restrânse. : ag pa a 

Statele. din. grupul. sterlins, „devalorizându-și moneda, 
şi-au creiat.un. instrument pentru ameliorarea comerțului 
lor exterior şi, prin;reînvierea. încrederii în, refacerea econo- 
mici: lor, naţionale,: au ; răsturnat: curentele 'de . capitaluri ; și 
şi-au întărit poziţia. balanței. lor de plăți, -.. ,. cc ct 
« ::Dimpotrivă,. Statele .Unite,. cu interese. mult mai reduse 
faţă. de comerţul lor exterior, :au : utilizat deprecierea dola- 
rului mai. ales pentru. îmbunătăţirea situaţiei” agricultorilor, 
sporindu-le : preţurile :produselor : “agricole, şi facilitând lichi- 
«darea datoriilor particulare. Pe de:altă parte, au căutat, pe 
„calea. inflaţiei monetare, să facă-o-politică: de investiţiuni 
productive, - pentru .: înviorarea. activităţii economice, : utili- 
zând moneda 'ca :mijloc pentru stimularea economiei ame- 
ricane, ii ot Pe iat : 

“- “ Aceasta 'nu trebuie să rie lase însă.-' cu onvingerea - că 
Statele Unite: nu 'au: beneficiat şi în' ce priveşte! comerțul 

„exterior de :situaţiunea avantajoasă 'a:unti monede: devalo- 
rizate. Cifrele comerţului exterior arată  întradevăr.o im- 
portantă creştere:a importului ș şi a soldului balanței comer- 
ciale în ultimul an. Pa ee rţ 

DEVALORIZAREA ȘI INVIORAREA “VIEȚII, ECONOMICE. IN 1933. i p. a 
„Este incontestabil. că. începuturile, reprizei industriale, 

maiiifestată parțial în 1932 și, generalizată, în 1933, se .da- 
torese deprecierii lirei sterline şi a monedelor din unele 
țări industriale, fapt dovedit prin indicii generali ai produc-
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ţiei industriale, în principalele țări din: luriic. Țările devalo- 
rizatoare au' profitat în! primul moment: de: căderea preţului 
real al produselor exportate şi: şi-au mărit: debuşeele, înainte 
ca Statele! direct lovite: de acest dumping valutar să: ia mă- 
suri: de apărare. Rezultatul: a: fost o înviorare, a industriilor 

de export, la care sa: adăogat” şi. o:sporire'a producţiei în 
industriile! destinate! consumului intern, care a 'crâscut odată 

cu 'revenirea încrederei şi cu activitatea sporită a industriilor 

de export. ci a i - n 

: Acestui: prim ' impuls, datorit: gărilor devalorizatoare, 

care la rândul lor au “importat cantităţi mai însemnate 'de ma- 
terii prime, i sa adăogat reactivarea: industriilor indigene, 'î în 

țările care praclică' restrieţiuni, de tot felul, împiedicând co- 
merţul' exterior. - 

De aceea, s'a constatat în cursul anului 1933 o” creștere 
generală a producției î în toate ţările, păstrând totuşi un ca- 
racter mai pronunţat în ţările care şi-au depreciat moneda. 

tite “In acelaş timp, Sa 'observat o ameliorare: a - situaţiunii 

finanţelor! publice, în: țările” devalorizatoare.: Comerţul ex- 
terior, chiar dacă nu a'crescut mult: în valoare, : se. resimte 
printr'o sporire a' cantităților. schimbate şi mai ales printr'o 
creştere 'a exportului faţă :de import: Preţurile de gros au 
încetat 'să cadă în :. aceste. țări; îndreptându-se, pe când în 
țările blocului aur, ele : şi-au 'continuat în bună parte căderea. 

«Schimbul . valutar. 'al: țărilor “devalorizatoare, fiind des- 
cătuițăt din restricţiunile« ce falșificau! nivelul adevărat! al 
cursurilor, Sa putut fixa la: nivelul. indicat de raporturile 
economice ale ţărilor respective cu celelalte State. 

Politica de emisiune prudentă a acestor State a înlă- 
turat orice pericol :de: inflaţie: Urmarea a fost un. reflux de 
capitaluri -.: spre: aceste: ţări, ; care: a' contribuit 'la 'sporirea 
stocului de aur şi” devize: al: „băncilor. de. emisiune şi. la î în- 
tărirea poziţiunii lor, .:.: si e na, „ni 

“In special, repriza mișcării! de. depieciere. monetară din 
primăvara trecută, după cum rezultă din tabloul nmiai sus 

rii e 

citat, a expus ţările, din blocul, aur pericolului de a pierde. . . 
stocul metalic, de” îndată! ce Sar adopta ! o măsură de sta- 
bilizare. . Chiar înainte ca acest! pericol: să se” 'realizeze, prin 
devalorizarea” „dolarului; nivelurile „Prețurilșr : şi - comerţul 

i sat Liei a . 2: Di ja: : II 
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de- export :din: țările 'etalonului :âur' iau: suferit! o" presiune 
mare 1). e tit e itriiterteaas Îi Deca ial 

: Ar fi însă greşit a'se interpreta ''aceste ameliorări, obţi- 
nute de ţările devalorizatoare, ca dobândiri! definitive işi“ si- 
gure. Chiar în Anglia, în cursul ultimului trimestru, sa;con-,.... . 
ștatat o încetinire. a, activităţii industriale, -i i 

     
putul   

* Pentru ţările 'din “blocul 'aur dilema 'este: foarte 'simplă 
este alegerea între: deflăţie: sau o :politică sistematică de de- 
preciere a aurului, care 'poate 'fi 'realizătă [în “diferite moduri. 
i-:"Imtaceste țări se nutreşte în' majoritate părerea că! men- 
ținerea: stabilizării e cea 'mai bună soluţie, deoarece! aminti- 
rile deprecierii monetare de după războiu sunt foarte -descu: 
rajatoare.: Dar 'această 'politică:cere o:disciplină' severă 'Şi ne- 
cesităi o deflaţie suplimentară, în 'cazul când: preţurile 'aur 
nu se vor ridica, deflaţie care este un proces penibil -işi 
dificil, deoarece presupune: o scădere importantă a'bugetelor 
publice, a întreprinderilor 6conomice şi 'a- particularilor.: Bu- 
getele nu pot deci să fi€ echilibrate; prin'noui impozite - cari 

"de: deflaţie Li ci: prin: economii ar fi în contrast: cu”politica 
radicale. tite tub iata tata cea 

„+ Au voi nici deflaţie, nici devalorizare, înseâinnă îi 'tranis- 
pune termenii'problemii monetare îriiquadratură cercului!" 
Există” totuşi o''soluţie “dă mijloc: râajustarea” preţurilor 
interne, printr'un 'procedeu mixt,:în parte prin! deflaţie'şi în 
parte prin devalorizare! Această” cale: a fost iiirmată'de Geho- 
slovacia. : Coroana: cehă: m'a suferit "pe'ipiaţa' liberă decât! 
uşoară depreciere; în 'a: doua'ijumătată 'ă laitilui 1933 'căreiă 
i s'a pus capăt, prin restăbilizărea! legală Iă!o 'pâritate cui 16% 
sub nivelul anterior, pentru menținerea! căreiă' să fac 'sforţări, 
prinir'o politică 'de deflație'a: preţurilor hi? dintii i 
“+"iln accastă: privinţă, ieste interesant: a! se reâminti 'consi- 
deraţiunile foarteij uste din ultimul -rapori, diii' Măi 1934, “al 
preşedintelui:-Băncii' Reglementelor "Internaţionale: îi! 1 
i: Nivelul: preţurilor; care este:de'o importânţă capitală: în - 
chestiunea: datoriilor: şi; care "este: 'în“acelaş"timpi un! factor . PI ae pe e e ere a ce esenţial pentru.mehnţinerea'unui:ătâlon morietar stabil pentru . . . . e e fe a a? „o E ȘI . schimburile interne şi externe; atinge'încetul cu încetul echi- 

  

1) Vezi, Revue de la Situation 6conomique mondiale en 1933—34 Socitt€ des Nations, pag. 296. e pi tt 
m 
4
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librul său, în .urma;ajustărilor interne din. fiecare ţură şi a 

aplicării unci politici denumită de obiceiu de deflaţie sau .in- 

flaţie, sau. uneori, în urma aplicării combinate şi a unui pro- 
ces.şi a. celuilalt? ri CNI Şi 

PUNCTELE DE INTREBARE "ALE VIITORULUI. a i 

. Cu toată această: 'evoluţie, care apropie omenirea de mo- 
mentul restabilirii unui etalon monetar internaţional: rămân 

încă: unele: necunoscute,.în calea rezolvării acestei: probleme. 
„.... In primul rând; nu se pot-prevedea cari vor fi reacţiunile 

politice şi sociale din țările din blocul.aur, faţă de politica de 

deflaţie, impusă de, necesitatea menţinerii actualelor parităţi 
monetare,. în cazul. când nu se: vor urca preţurile mondiale 

ÎN Aur ta at e a 

_- In al doilea;rând;nu se ştie ceva deveni mare a. germană, 

a cărei prăbuşire eventuală ar. provoca, noui dificultăţi pentru 

blocul AU sc i pi capia , 

“In. sfârşit, nu.se poate. întrevedea cvoluția lirei. sterline, 

care «depinde; de, șoarta. dolarului, ale cărei mișcări sunt de- 

țerminate. de orientarea. preţurilor în Statele Unite. | | 

„ „Fixarea, cursului schimbului între. dolar. şi; lira sterlină 
va fi determinantă pentru evoluţia sistemului monetar în 

viitorul apropiat, deoarece :Statele Unite: şi Marea. Britanie 

reprezintă 60% ;din activitatea mondială. „Este sigur — con- 
chide recentul raport asupra situaţiunii economice. mondiale 

în 1933—834,. publicat. de Șocietatea Naţiunilor — că evoluţia 
politicii monetare; a.ţărilor.cari au abandonat. etalonul aur şi 
efectele ulterioare, ale, redreşării economice. generale asupra 
producţiunii şi preţurilor: din, aceste țări vor. avea un rol im- 

portant de jucat. De când dolarul.a fost devalorizat în Ianua- 
ric, fluctuaţiunile schimburilor :au fost foarte:slabe. Dolarul 

sa menţinut între nouile sale; puncte.. de aur şi cursul lirei 
sterline ca şi cel al; monedelor. satelite s'au regulat în princi- 

pal. în funcţiune, de. franc.. Pentru: parităţile. monetare 'ca şi 
pentru declanşarea; posibilă a. mișcărilor de „preţuri. suscep- 
tibile. de a uşura, sau, agrava.presiunea.ce se exercită: actual- 

mente asupra. acestor. parităţi, factorul. care prezintă. poate în 

momentul de. faţă, cea mai mare importanță este. influenţa pe 
care o .pot exercita, Statele: Unite” Dati IN 

PI a a . , 
pa ee at DRE CI Ia 

1) Ibidem p. 359. Se ae



    

ETALONUL AUR, ESTE ASIGURAT. DD RR 

Un singur punct.: este sigur: yiitorul talonul: ie, au 

este asigurat... iz ta a 

: In această privinţă, există. unanimitate, “apă e cum, tezultă 

şi din rezoluţiunile. precise... ale, conferinţei, mondiare. şi 'e66- 

nomice dela Londra;și din xezoluţia din Mai 1 954, a „Băncii 

Reglementelor Internaţionale care, recomândă. rev enirei “da 

stabilizarea monetară, pe baza ctalonului de. aur, dar; seu. re- 

zerva: îndată ce, condiţiunile, gener ale Yor, fi favo rabile, . 
» Nu ește,:priu urmare, în.cauză talonul de, aur. „Chestiu- 

nea este, a se şti care ra fi. noua, par itate,, adică „care. Xa fi 

greutatea în aur a. unităţilor. monetare, fixate prin lege. SI 

., Multe; State nu mai. cre edi în, actuala parităte,, care, nu eşte 

un scop în sinc, etalonul, de: aur, trebuind să fie orânduit în 

funcţiune de, nevoile sociale şi. de echilibrul economic al fie- 
cărei naţiuni. De aceea, în, această materie a etalonului mo- 

nelar „nu. există, dogme; ei. numai. „eontingenţe” de, interese 

  

naționale. nt i ce catia aci iei 
ta ata at i dai A ae pa iei 

LINIILE COMUNE! ALE: EXPERIENȚEI, OR DIN:! 7 ARILE i it ti 

DUNĂRENE. ET getea tag ati a 
“1 

:Pentru'a ajunge la încheieri. concludente; pentru. .orien- 

tare a politicii noastre monetare, să analizăm în lumina .cons> 

tatărilor ce preced, politica. monetar ă: din. grupul de: ţări din 

Europa Centrală şi Sudestică.: -.: ji i nea cr 

- După cum sa amintit, din: acest grup sa detaşat de curând 

coroana cehă,.care a avut însă o situaţie deosebită, deoarece 

na suferit decât o,uşoară depreciere, în a doua jumătate a... 
anului 1933. coca 

„Este desigur un fapt caracteristic, că ţările din acest; grup 

şi-au păstrat monedele: atașate de 'aur, la paritatea stabili- 

zării, pe: când, nivelul cursului , schimbului „este în, fapt de- 

preciat.. aaa a Sici i 

Astfel, în Austria, Ungaria, Şi Jugoslavia, observăm. ur 
miătoarele caractere. comune:, toate au. suferit nu, numai. de 

efectele: depresiunii... economice generale, dar, din: a. două 
parte a anului 1931, şi de. repercusiunile unei puternice, crize 

bancare, care a zdruncinat creditul. Acest fapt. a agravat, am- 

„ploarea manifestărilor crizei economice, iar pe, de altă. parte 
«a grăbit criza, monetară... Criza. monetară , odată: : apărută „a 

fosti Agrașată de sitmabia, finanțelor publice care, inroeisra 

  

ia iar.
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străinătate, care apăsa din ce în ce mai greu asupra balan- 

ței de plăţi, deci: asupra “monedelor naţionale. .:“:- i: 

„Ca să-şi apere moneda, aceste ţări au recurs la controlul. 

devizelor. Controlul! devizelor: le-a servit şi câ instrument de: 
politică comercială! şi a fost utilizat; în mod indirect, şi pentru. 
ușurărea 'situaţiunii tezaurului; prin mijlocul 'contutrilor 'blo:- 
cate la institutele de' emisiune a' sumelor: datorate 'de:Stat în. 
străinătate şi 'hetransterăte." ie iile 

„Dacă! aceste ' State au recurs! “la: mijloace: severe pentru. 
ași păstră Stabilitatea monetară; cu toate: dificultăţile: creiate 

de situaţiunea finanţelor: publice şi de sarcina datoriilor pu- 
blice și private, explicaţia esteimai 'ales de ordin' psihologic:. 
feama de! inflaţia monetară, de consecinţele căreia fiecare din. 
aceste! țări suferise atât, “după” războiul mondial. In loc'de a. 
suspenda' 'convertibilitatea biletelor: şi a lăsa: 'cursul schim= 
bului să fluctueze î în! mod. liber; toate aceste țări: au: păstrat 
stabilitatea formală ă monâdelor, prin controlul sever:al ope- 
rațiunilor de devize, cu toate că în piaţa liberă monedele s'au 
depreciat. Iar, pentru: astimula exportul, ele au;utilizat anu- . 
me metode, prin care au facilitat exportatorilor naționali să. 
realizeze :prime valutare, corespunzătoare deprecierii de fapt 
a: "schimbului. ti pati iba ce Dei pe 

" Metodele. între ebuinţate: au:va ariati;. Garner tii, 
Vom expune în mod sumar,icum.:a evoluat. situaţiunea 

monedei! și:cari :au fost'măsurile: de: promovare a. „exportului, 
în: fiecare. din: aceste trei: ţări; Pai ei ee ep zaa 

E :XPERIENȚA AUSTRIAC, SISTEMUL" CLEARINGURILOR” a: PRIVATE, nu 7 iii, 
“In "Austria" sa: introdus! încă aia: "Septembrie 1931, con- 

tolul schimbului. ti i tă it ol 
-" Primul efect 'a' fost: creiarea: mutsci! negre. Curând după 
aceea, în: Noembrie 1931, au început să se încheie acorduri de 
clearing, pentru a se: menţine! volumul - comerţului! extern, 
prin organizarea! "plăţii importurilor: reciproce," în: moneda 
naţională; depusă la'băncile de' emisiune 'respective. Exportul 
în 1931 a: scăzut! însă 'la':2/ş 3 faţă “de: anul, precedent, iar im- 
portul a scăzut'mai puțin iii: e fiii e raita cota 
ai Experienţa: a! arătat repede: că acordiarile; "oficiale: de 
tormpensaţiuni au mari desavântăgii, printre cari principale 
sunt:'1) lipsa de! discriminare” între! diferitele” categorii 'de 
mărfuri importate,” ceeace: împiedică: limitarea: importului de 

 



    
împortatorilor austriaci cu o primă. ;,,.. 

101 

mărfuri inutile; 2) ;în;cazul când, acordul, se încheie, cu; State 

-cu: moneda: convertibilă. în, aur ; (exemplul Elveţia), el duce 

Ja: diminuarea devizelor intrate. în timpul; normal din export. 

Din' aceste 'cauze, unele; acorduri. de, „compensație, au. fost! de- 

unţate în scurtă, vreme. pe tit ci e tare îţu o 

;: Constatându-se, comprimarea, “exportului, din, cauza ,că 

exportatorii: nu. mai puteau susține, concurenţa, pe baza pre- 

țurilor exprimate în şilingi, la, paritatea, legală,, Banca „Naţio- ' 

nală a Austriei a autorizat, încă, din Februarie, 1932, ca plata 

exportului. să se facă; în. şilingi — — nu În devize, — pe, baza 

acordurilor private.de. clearing. Prin aceste acorduri, s a ad- 

mis. compensaţia, luându- -se;, ca, bază cursul depreciat, al şi 

lingului de.pe pieţele străine şi, permiţând î în același timp, ex- 
-portatorilor.austriaci să vândă importatorilor devizele străine 

la un;alt,curs, decât cel, oficial, Astfel, Banca. Naţională a a- 
cordat din .ce în, ce;mai puţine devize, peniru, comerţ, care îşi 

:satisfăcea nevoile, graţie; sistemului, acordurilor, „private,, de 
dlearing, din ce. în ce mai: numeroase. ce tir ae ob al 

., Pentru a .se. „ușura situaţia grea a schimburilor, externe, 

în Tunie 1932 sa suspendat transferul tuturor plăţilor finan- 

ciare, astfel; încât, Banca Naţională a ajuns, să nu mai, acorde 
devize nici pentru, plata. datoriilor, publice şi private. iubirea 

Prin acordurile de clearing privat,. pe. de, o :parte s'a sti: 
mulat, exportul, şi. pe de altă, „parte, ș a, apărat balanfa, de. plăţi. 

portate în şilingi, cumpăraţi de importatorii străini. pe, piaţa 

liberă străină, la;cursuri inferioare, sau, sunt puşi. în „situația 

-de;a exporta. produsele, la preţuri scăzute, atunci, când. sunt 

“plătiţi. în: monede, străine, pe cari. sunt. 'autorizaţi a le. vinde 

ei notita ct dusi tabager 
:La,1,Mai.1932 „s'a, introdus, „contingentarea., imporțului, 

pentru, produse, fabricate,. cari „concurează. pe, cele, austriace; 

; i Acordurile, oficiale de. clearing la, cursul . aur al „schim- 
bului, îngreuind exportul, austriac, excepţii: din, ce. în ce măi 

numeroase au, fost, introduse,,spre. , a-l apropia.; de, sistemul 

„suplu al. compensaţiilor private.;, Proporția devizelor.. „recla- 

“mate, de :Banca „Naţională, exportatorilor, = =, ceeace, se, denu- 
“meşte, fracțiunea | xeprezentativă a materiilor. prime, adică 

preţul materiilor prime cumpărate din străinătate Şi conţi- 
nute. în, produsele finite de export; — s'a redus, la. 12% din 
“valoarea. exportului, în Octombrie 1932, iar, din, Decembrie
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1932 Banca. Naţională: a renunţăt la reclamarea oricărei cote 
de” devize dela exportatori. - Din acest moment, Banca-Naţia- 
nală” nu a mai furnizat devize decât pentru. nevoile: Statului. 

“ Dela! suspendârea transferului, în' lunic '1932, toţi debi- 

torii austriaci erau obligaţi a vărsa contravaloarea în șilingi 
a dobânzilor şi amortizării pentru datoriile externe. Iar Banca 
Naţională a făcut: tot posibilul ' să micşoreze volumul sumelor 
în șilingi” depuse în' “contul creditorilor străini, dând cât mai 
larg putinţa! de utilizare în: Austria a acestor sume. 

Un nou pas spre libert tatea comerţului de devize : su făcut 
prin însărcinarea "de! către Bânca Naţională! a unci bănci 
(Wiener. (Giro und “Kassen:Verein), încă din Iulie: 1932, “cu 
concentrarea” organizării tuturor” acordurilor: private de: lea 
ring, banca! centrală! rezervându:şi! număi controlul: : 

Astfel, comerțul ac import: a: ajuns a fi în funcţiune de 
capacitatea! reală 'de cumpărare a! 'ţării, Banca Naţională ne- 
mai acordând devize la: cursul “oficial: atunci: când i în „piaţa 
liberă ele se „cumpărau 'cu circă "20% peste paritate: —.'ceeace 
cchivălează! eu. suprimarea primei” la: import, ee existase 
până atunci. Et e ag Tai 

Sitiaţia 3 sa!  amiclibiai î în Aşa măsiur ăi încât, la începutul 
anului 1933, Banca” Naţională! a ieliat branistetul pentru ser-- 
viciul daiosiilor: externe: in ri u ai 

Pentru as sc făcilita! Clasticitaieti de emisiune, minimum. 
de' acoperite lezalăi sa 'Tedus,- din“ “Atigust 1982, la. 20% Ce pe 
timp de 5 anii Pai cb ici ratie i 
| “In a'doua'! jurătate, a anului 1932 şi începutul anului 1933, 
curșul” șilingului: pc: piaţa liberă” a "fost foarte stabil; variind 
în jurul unei devaliări de 24%. Din 1983 cursul : liber: “este 
publicat la bursă î în mod Oficial. a pai 

"Ca" urmare a unci: jiitispritdenţe repetate a!  Taaltei Cui 
de. Justiţie, care 'statuă că angăjaimcntele cu clauză. âur'!' sau: 
în 'moncde străine se pot plăti la: ciu:sul real intern al devizei 
sau monedei str ăine, - = iar'nu la! cursul 'oficial'-- un! decret 
din Aprilic 1933, £ a recunoscut valabilitatea clauzei aur” în: ur= 
inătorul înţeles: la cutsul șilingului, stabilit î în: piața! deiclea- 

"ring privat” şi publicat î în bursă; iar!c ând:e vorba“ de''aur; la. 
preţul aurului la! Londra. Prin" acest decret, s a Aşiirat poziţia. 
delilorilor, i: + ta it a e 
i Prima cc “făceau. 'detizele” în piaţa dcatinguliii! privat: a 
crescut: dela 20% în! 1932, la 2814 % 'în' al doilea: semestru iar 
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în Aprilie 1933, la 3166, ceeâce echivalează! cu: o' depreciere 

a şilingului de 23,7%. La:acest curs,itoate: cererile. de: devize 

au putut fi satisfăcule.. ;,. :-- E RE 

Banca Naţională cumpără. devizele pentru. nevoile; :sale şi 

ale Statului, la aceleași. cursuri. da ami să 

renăseută,. odată . cu: lansârea, împrumutului de, consolidare 

extern, au făcut ca. în Mai 1933, „prima devizelor, î în piaţa de 

clearing privat. să scadă la 27 4 .. Datorită, succesului îm- 

prumutului sa putut.relua. transferul î în. lunie 1934 29 PI tg 

Situaţia a evoluat în: mod atât.de, favorabil, încât în, Oc- 

tombrie 1933, sa putut lansa un împrumut intern; icu.loz 4% 

pe 50 de ani, la cursul de 98, amortizarea începând. din:1944. 

Acest împrumut, sa lansat, cu clauza aur, însă garanţia de 

schimb a fost acordată de Stat. a cursul, liber: al monedei la 

data emisiunii împrumutului.! Acest împrumuta. produs: 270 

milioane. de: şilingi.. Produsul împrumutului. a ;fost utilizat, 

parte pentru amortizarea datoriei Statului la Banca Ă Naţională 

şi parte pentru nevoile bugetului extraordinar: i îţi... îi 

„Poziţia monedei, la finele anului, 1933, sa amelior at. pre: 

ţul pentru '100: şilingi aur s'a stabilizat din Iulie, la. 128 șilingi. 

“Ea. oglindeşte ; ameliorarea : balanței 'comerciale,: foarte 

pronunţată în 1933 şi datorită avantajului-pe care îl reâlizează 

exportatorul, având, întreg:bencficiul: deprecierei ;monetti. .-:i 

In Mai 1934, sa procedat la reevaluarea :stocului de : aur 

al Băncii Naţionale, corespunzător 'cursului:liber stabilizat de 

fapt de aproape un. an, care:era 100 șilingi aur,:= +128 şilingi 

şi beneficiul realizat a. fost folosit de Stat;:parte pentru: lichi- 

darea pierderii, Băncii Naţionale, :rezultată, din operaţiunile 

de devize şi aur, şi parte-peniru: subserierca; unui pachet de 

acţiuni, la capitalul Băncii Kredit-Anstalt., pat ri 

In "modul. acesta,:şa consacrat în, fapt deprecierea: m9- 

netară constatată în piaţa liberă, folosindu-se beneficiul rez 

evaluării stocului de aur al: Băncii Naţionale pentru scopuri 

imediate de interes naţional, dar s'a lăsat deschisă calea :șo: 

luţiunii, definitive a problemei. monetare: la. .momentul: opor= 

N ? pi EI pi priit EEE 

  

1) Imprumutul extern. din! August 1933 a fost acoperit de Anglia, 

„Franţa, Italia, Elveţia şi sa' ridicat la 309 miloiane, șilingi hârtie. EI 

a fost utilizat la consolidarea! 'datorii' ilotânte şi Ja reduecreă + unci părţi 

a datoriei Statului la Banca Najionară.! a iti 
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tun, care nu' poate fi, decât. după punerea bazelor fundamen: 
tale a restaurării etalonului. monetar. internaţional. ierta a 

(PERIENȚA UNGARĂ: SISTEMUL CLEARINGURILOR '! Ra ICIALE ŞI:AL- PRIMELOR! VALUTARE. ! "iii fiti a 
In Ungaria, origina măsurilor! de:reglemeniare a: comer- 

țului de devize a 'coiistituit-o Violentă'' rctragere a'icreditelor străine şi a capitâluriilor: naţionăle din bănci, în urma 'panicii din vară ânului'1931: Dar, întreaga.'situaţiune'a'evoluat- apoi sub impulsul'unui:alt imperătiv al economiei: naţionale: -ne- voia de-a stimula'exporiul, în' scopul: de'a 'obţine un: sola :fa- vorabil al balanței” comerciole, singur element pozitivial ba- lanţei :plăţilor.::::: Isaia) site ii ta e ate 
Prima” anăsură luatăi'——: concomitent cu creşterea taxei scontului dela 514 -la 9 —:a 'fost aceea'â introducerii iclauzei pengo aur; care a'constat în 'decretarea obligativităţii de a' se restitui depozitele făcute anterior:în: pengo;, în moneda naţio- nală,:pe baza conţinutului aur din acel moment al' pengoului stabilizat. Această clauză 'generală': de: schimb, întrodusă :pe cale legală în toate: operaţiunile: de: depozite în monedă. na- țională, a avut dărul să calmeze lipsă de încredere şi.să pună capăt retragerii icâpitalurilor.: Pentru a beneficia de 'clauza 'aur,vîn- cazul :unei devalorizări 'a: monedei, atât iparticularii aveau “interes 'ca fondurile: lor! să: fie depuse la; bănci, cât şi băncile'ca mijloacele lor rietitilizate să:fie în depozit la insti- tutul de emisiune.:;1..; sv su ii sia PP E ea "+ “n acelaş timp; s'a centralizat:la banca 'centrală'orice 'ope- rațiune -implicândi trânsfer! în:monede: streine,':cu'! obligaţia pentru toţi cetăţenii; sub penalităţi' severe, de a'declara devi- zele ce posedă. Această riguroasă măsură nu a anieliorat. însă cu nimic poziţia 'Băncii Naţionăle:în- ce priveşte: devizele!şi :a trebuit să se declare. în Decernibric 1931: suspendarea 'transfe- rului pentru obligaţiunile financiare publice şi: particulare ale Ungariei:1), i iti rroniţ Pie ti i ; “Echivalentul! în: pengo 'al "plăţilor se. elibera':creditoiilor locuind în: Ungaria,:pe când celor:din' afară! li se: plătia în cont: blocat, :putându-se: dispune :dei sumele depuse :numai cu acordul Băncii Naţionale. | | . Iar pentru a nu suprima comerțul cu străinătatea, su- tan 

i 
Ta ret a Ea cip d pia at 1: 1), Cu excepţiunea împrumutului, de, reconstrucţie din 1924, reali. zat sub auspiciile Societăţii Naţiunilor... PE | at (NR Pr 
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vernul,:a. încheiaț,: în, aceiaşi :lună,: acorduri: de: clearing. cu 
Elveţia şi: Austria . şi :a dus ulterior,.în ciuda; inconveniente- 
lor pe, cari le relevau aceste două acorâuri;: negocieri: cu'ce- 
lelalte, „țări, în acelaș scop. ini: sii i tii tau: 
In primele iuni după introducerea 'măsurilor . restrictive 

în comerţul de, devize,,.Banca: : Naţională a acordat mijloace 
de plată spe. pieţele . străine, iin măsura. disponibilităţilor 're- 
duse ce-şi creia,; dar,;pe; măsură ce se; încheiau acordurii'de 
clearing, reglementarea! plăţilor: în: afară : se făcea: pe : .baza 
acestora... ; La sfârşitul :anului 1932, Ungaria:ajunsese să :în- 
cheie astfel de acorduri ;cu optţări, cari cumpărau 70%: din 
exportul său şi-i furnizau 66% din, import. cc ie 

„Aceste „acorduri. de, „clearing. “implicau .. efectuareăi. -plă- 
jilor reciproce, ale: importatorilor; maghiari cât. şi. 'ai :celor 
aparținând! Statului parte .la.;acord,; în: moneda naţională: a 
fiecăruia, la Băncile Naţionale .respective, la; 'dispoziţia in- 
stitutului de; ;emisiune,.al. țării, creditoare, în, favoarea. :expor= 
tatorilor. „Primele | acorduri, de: acest gen prevedeau: scoate: 
rea unei. cote din devizele -depuse .în-.;conturii-de ;. clearing 
în. diferite, țări, pentru. a le, pune la dispoziţiunea Băncii Na: 
ţionale ungare, În scopul, efectuării; unor plăţi de obligaţiuni 
financiare, rămânând ca; numai diferenţa ; să. fie utilizată la 
plata importului ungar, din, ţările, respective. Acest, sistem, 
care, „asigura, Ungariei, un,, „excedent „de devize.din mişcarea 
mărfurilor, n'a „putut fi. „însă, acceptat. decât, de, „ţări. cari: în 
“mod obicinuit aveau: un sold. :pasiv. al balanței. lor.comerciale 
cu „Ungaria, cum, de pildă, Elveţia, Austria, Italia: i, | 

„In. ultima formă, în ;care, unele „din aceste. .ţări au. prez. 
lungit acordurile de, „clearing,: ele;. au, precizat ca, excedentui 
în, devize al, importului lor din Ungaria :să: nu.rămână; liber 

da, dispoziţiunea,, Băncii Naţionale ungare, ci să folosească. la 
plata: arieratelor din datoriile de mărfuri cari, în; urma sus: 
pendării, transferului, rămăseseră neplătite,. sau, plătite, în 
pengo blocaţi. .. mt cititul ie ua 

.Dela 1 Tulie. 1932, "Statul « a; jdncetat. de, a, mai vărsa. la 

fel încât arieratele. crescânde au început să se acumuleze 
şi, pentru. datoria publică. ie iati oare e 

“Un. an. de zile de. aplicare a. sistemului. de, plăţi spriji- 

nit pe, acordurile: de, clearing a, fost, suficient, pentru. a, se. 

„constata .că nici unul, din; avantagiile. ce, se, conta. să-sej ob:
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țină nu deveneau realitate. „Dimpotrivă, în loc să stimuleze exportul, s'a văzut:că sistemul uşurase importul. Şi, î în loc să ducă la lichidarea atricratelor anterioare, — existente: în Mo- 
mentul suspendării transferului, — „ajunsese să: le dubleze: şi să le. tripleze! în unele ţări; CE 

+ In sprijinirea. unei. poziţii . favorabile a balanței comer- 
ciale, Ungaria mai. introdusesc,:încă dela Ianuarie 1932, prin 
trei: decrete, prohibiţiuni de import fără! autorizaţiunii spo- 
ciale, pentru: articole. reprezentând.40% din +: alourea impor- 
tului. Prin: această: metodă a obligativităţii autorizaţiunilor 
de import, s'a: pus în mâinile: 'administe ațici un sistem mai 
suplu de a favoriză: importul din țările ce “convin "pentru 
desvoltarea,; exportului: ungar, : decât sistemul! 'contingentării importului care nu 'sa introdus în! Ungaria. In fapt, era însă o metodă de cântingentare camuflată: îi 
-."+ Reprezentantul! Comitetului” financiar al “Sozietăţii Na- țiunilor . se Pronunţă astfel, în: aportul său: dela sfârşitul anului 1932; asupra: sistemului. practicat până atunci de Un- garia:. „Acordtirile: oficiale :de clearing;: împreună cu prohi- biţiunile: la : import, cărora le-a: pregătit calea, alcătuesc ui capilol import ant” în. istorii deteriorării comerţului ' exterior al Ungariei şi a: dislocării niveluliii! preţurilor”, 

Pentru: a se opri scăderea continuă a expoitului. „Şi com- primarea paralelă “a importului, ; sa "introdus, în Decembrie 1932, sistemul: plăţilor î în "conipensaţie, asiguri ând căpor tato- rilor "anumitor: produse: agricole o primă monetară care se adaugă la! sistemul: complex ! 'de prime directe la! cpiort ce-se practica și: înainte. :: Economia : ungară se afla întro- poziţie foarte defavorabilă. Pe: deoparte, : din cauza  dispa- rităţii! între. preţurile : interne : și celei: externe ale! „Principa- 
lelor produse exportabile;: nu' se putea obţine : nici un profit: “la export, fiindcă expor tatorul' cra constrâ ins să cedeze Băncii 
Naţionale! devize străine; ec obținea” în - lată, la cursul 'ofi- cial al schimbului, Iar, pe de „altă parte, Banca 3 Naţională. 
ajunsese în “imposibilitate” de a: mai. furniza devizele recla-— 
mate: de impor tatori, sehiai”: ” pentru materiile prime. îndis- pensahile, oi tai 

In această situaţiune, Ungaria: a: adoptat: un sistem di-: 
ferit de'ecl austriac: care'nu implică cotareă' liberă: în bursă 
a cursului real al: monedci, ca 'acesta “din! “urmă, dar se: 
sprijină pe acciaş idee a "megocierilor-devizelor! obținute -d& > 

io „ia  
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exportatori la cursuri superioare celor legale, diferenţele în. 

plus ce' trebucse plătite: de importatori fiind însă. fixate de 

un oficiu de compensaţii, de acord cu Banca Naţională. 

Pentru promovarea exportului de .produse agricole; şi pen- 

tru ușurarea importului de materii brute, se plătesc expor- 

tatorilor anumitor „produse, pentru devizele cedate Băncii 
Naţionale, prime, peste. cursul oficial, aceste prime. „fiind 

compensate cu supracotele reclămate pentru, dev izele! ecdite 

importatorilor de. materii prime. Pa 

Cea mai mare parte din vechile, ncordiiri de ele aring 

au fost 'denunţate şi înlocuite cu altele, pe, aceste! baze. 

Nouile: acorduri fixează „primele, -ariabile „după. nătura pro; 

dusclor . şi ţara de origine, pe care” impor tatorii, unguri tre 

buic să. le, „plătească pentru a, „obţine devizelc” din. eo peni-- 

saţii. necesare pentru plata importului , lor: Primă. Exporta: 

orilor av ariat, în 1933, între 3 şi 15%" şi suprăcota. plătită. 
de impor tatori. între 135 şi 17%. “Banca” „Naţională reţine 
din devizele” 'ecdate! de exportatori, o parte: pentru: satisfa- 

cerea nevoilor Statului, iar restul îl cedează importatorilor 

de materii, prime, aceştia „plătin cota. suplimentară fixată, 
peste cursul oficial. . | 

Acest. sistem, de, compensații a dat naştere la multe, ne=- | 
mulțumiri, din cauza, deosebirii de regim . ce. a ereiat. între: 
diferitele, categorii, de „produse, atât la export cât şi. la îm- 

port. Dar cea. ce nu se, poate nega, este. că a vcalizat 0. ri AS 

turnare. a tendinței "balanței comerciale. Într adeyă ăr, cifrele 
comerțului exterior, î în scădere de trei ani,, Sau. resimţit 

imediat favorabil, începând a crește, "odată cu, nrodiiecirca. 

primelor, „monetare la „export. E PR 

„.0O altă măsură, menită să amclioreze. poziţia, mionetără. 

a fost introdusă, în Aprilie 1953. Deţinători, de pernigo „plo- 

conturile, lor creditoare în moneda: ung gari ă, nu numai: ca 

tru cheltuelile lori în Ungariă,. dar chiar să să le cedeze terţilor, 

cari călătoresc în această: țară, prin anumite” bănci autori 

zate, cursul de cumpărare al acestor pengo fiind lăsat la li- 

bera tranzacţie a părţilor. | Ra 
„Repercusiunile; acestor măsuri i âşupra: “comerțului exte- 

rior, sunt arătate de valoarea. exportului şi importului î în pri 

mele 11 luni:ale anului 1933, comparativ cu, acelaş: interval 
al anului precedent: ea trei
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PE a ti cei ÎN milioane. Stiai ; Aaa 

  

    

   

matii tii 2033... : 1933. i. Dizerența, Z 
„pimi: Importul: m 802: e 287 i e 15 

i; : Exportul D295 sit 855 e 60, ii 

id i m Dea 20 +68 375: 
Această âmeliătară considerabilă. a vaii comerțului 

vizibil, care arată. pentru primele ! 1 luni ale. anului 1933 
un sold" favorabil de '68 milioane de pengo, =, faţă. de' un 
sold defavorabil, de 7 milioâne în aceiași perioadă a anului 
trecut — deci [ 'ameliorâre totală de 75 milioane pengo. — 
-esteî însă contrazisă de! intrarea” devizelor la Banca! Naţională. 
"Comparativ ! cu' “anul! precedent, devizele disponibile achizi: 
ţionate: de institutul” de emisiune âu înregistrat! o scădere. de 
120. de milioane” perigo. , Această lipsă de. concordanţă. pro: 
“vine, în parte, din defectuositatea” modului „de. înregistrare” a 
“valorii acelei. „părţi a exportului, care e. plătită. direct în 
peiigo şi a imiportului' plătit în devize, Obținute | cu supra: 
-cotă peste" paritatea: legală. Dar! ea ilustrează mai ales'că 
“proporţia : exportului ungar! care nu: dă” loc la! intrare! "de 
«devize disponibile â mers crescând! “Intr adevăr, cea! mâi 
mare, parte a exportului ungar se plăteşie” prin' procedură 
-de, elearing, prin 'metoda'“ compensaţiilor”' individuale! reali- 
-zatei cu. consimţământul băncii de. emisiunc, sau 'este' “plătit 
„direct în pengo, din conturile: 'deblocate” aparținând” credito: 
“rilor, străini, „Volumul „mărfurilor: „plătite sub' această: din 
“urmă formă. a crescut, mai alesi în urmă încheiierii uriui, acord, 
în toamna, anului. 1933, cu creditorii Străini, pe. termen scurt; 
-cari au obţinut inijlocul de'a lichida” treptat "conturile „lor 
blocate î în pengo, prin sistemul exportului: adiţional” 1): 
„ Autorizaţiunile! de. „export adiţional” se acordă numai 

„celor. cari cedează” 20% . din devizele! „provenind! din, acest 
export Băncii Naţionale; la cursul „oficial. ta 

Tendinţa, de „creştere î în valoare a. soldului” pozitiv al pa: 
ianţei, comerciale, a. continuat! în. 1934, paralel î însă cu creşte: pata az lit ia 

ap Dute ep ef pa : 
i ot zii pie RU ata 

2) Prin „export „adițional se înţelege. „orice! 'expori” cară, după 
opihiunea Băncii Naţionale, nu 'este un export: a cărei contravâloare î în 
-devise: să fie' reclamată de coiisolidărea vieţii" economice 'a Ungariei”; 
-cu excluderea: 'cheltuelilor: :de: turism şi! cu aplicarea: numai excepțiot 
-nală la produsele agricole. ma  
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rea proporţiei : exportului fără! „echivalerit, de' devize: pentru 
Banca: Naţională. * Aa a i - p i 

EXPERIENȚA JUGOSLAVĂ: SISTEMUL PRIMELOR VALUTARE.” i 
“In Jigoslavia, nu sa introdus, monopolul conaplect “aL 

băncii de emisiune asupra comerțului de devize; ci un. sistem. 

de măsuri mai suple, , menite să stimuleze exportul. şi. să asi- 

gure echilibrul balanței plăţilor. Mă it 
“Sub prima formă a regimului, instaurat i încă. “din Octora- 

brie 1931, exportătorii. erau obligaţi, să „cedeze. Băncii “Naţio- 
nale” numai 50% „din devizele' obținute, din export, la, cursul 
oficial. Cur ând după aceea. acest! regim a fost înăsprit,, obli- 

“gându-se exportâtorii să cedeze Băncii „Naţionale 80%, din de- 
vizele realizate. .. MP ete 

Debitorii jugoslavi. se puteau! liberă de datoriile” "lor. în. 

străinătate; contractăte în "monedă străină, vărsând” băncilor 

autorizate sau Băncii Naţionale contravaloarea î în dinari, sume 
cari erau trânsriise creditorilor în contul! „dinari provizoriu 

blocaţi” şi cari nu puteau fi utilizaţi: decât, "pentru plăți în'i in si 
terior. Aceluiaș regim îi erau supuse 'şi 'sumele: ce! reveneau" mi 
străinilor: din cupoanele valorilor mobiliare sau “ale: titlurilor 
de' Staţii ci i ia e iti fe at ob a 

"Odată cu' apariţia: recoltei dili 1932, 'Sau: Tuatii măsuri. 
pentru încurajarea: exportului,” prin uşurarea' "plăţilor! făcute 

din conturile de: dinari” provizoriu blocăţi”,, pentru exportul 

anumitor” produse! strict: specificate: şi cu: condiţia '; să nu'facă 

parte din! cantităţile: de: contingente de! export ale țărilor res- 
peelive, deci-să fie de fapt'un export suplimentar. ! stra Dilitii 

Rezultatele! aplicării acestui sistem; de mășuri nu 'âu: lăsat 

să 'se' vadă însă efectele favorabile asupra comerțului” exterior 
al Jugoslaviei'! în! 'întâvalul ! "primelor nouă lupi ”ăle anului 
1952, în care a: fost încercat: In! ultimul“ trimestru al acestui 

de! important, încât eraţie Jui balanţa Comeircială! a' întrcului 

'an'Sa soldat e cu din activ: apreciabil! ide 196 milioane: de dinari. 

:» In'cursul anului! 1933, sa: aplicat: acelaş” regim, resttân- 
gânâuise mai mult: posibilităţile de utilizare depozitelor 'de 
dinari blocaţi, ce proveniau. din î încasarea cupoâielor împriui- 
-muturilor:de Stai, amise în monedă străină, dar extihzându- :se 
posibilitatea de plată din contul de „dinari provizoriu blgcaţi” 
şi laialte produse decât cele câteva” admise î în' "toamna" anului 

sut 

'1932 :(ca orz;secară,'ovăz, miei, cartofi, ouă, Ieinnâ/ ete), 2



ARACTE RISTICILE EXPERIENȚELOR MONETARE i - 
USTRIACE,, UNGARE ŞI, JUGOSLAVE. : 
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„0. serie de acorduri comerciale. au fost încheiate. de Ju- 
sosiaviia în cursul anului 1933 şi 1934, care. concomitent cu 
modificările aduse regimului de reglementare ca devizelor, au, 
realizat o ameliorare din ce în ce mai accenitiată a balanței 
comerciale.” Aceasta" a ajuns să , înregisireze um, „sold activ de 
500 milioane! dinari î în 1933. , n 
" Acest'rezultat se 'datoreşte atât politicii active următe În 
relaţiile comerciale cu străinătatea, cât 'şi faptului că încă 
dela începutul anului 1932 Bancă Naţională a acordat « expor- 
tatorilor, o primă pentru devizele furnizate, pe cari le achizi- 
ționa” şi le vindea” apoi importatorilor, nu la cursul parităţii 
legale, < ci cu o cotă, lai început de 20%, iar.mai târziu de 28,5 e, 
peste cursul legal al dinarului "7 

Trebuie, să adăugăm î însă, că o Parte din export. a fost 
plătit din conturile de „dinari provizoriu blocaţi”, „ ceeace în- 
scamnă că din soldul activ al balanței comerciale urmează să 
se scadă valoarea exportului plătit i în acest mod. 

: 0 e 

„Desigur, „0 apreciere definitivă. şi.  complectă a situaţiei creiate în Austria, Ungaria şi J ugoslavia prin metodele mone- 
tare aplicate în aceste țări, .nu este, „posibilă. Lipsesc în 
acest. Scop, intormaţiuni precise în mai multe. .direcţiuni.. Ast- 
fel, nu se poate cunoaşte volumul. conturilor, blocate în mo- nedă naţională pentru plata, datoriilor. creditorilor Străini. Nu avem date precise asupra „poziţiei actuale a: tezaurului şi a mijloacelor. de trezorerie folosite în. ultimii, ani, -mijloace ce apasă asupra monedei. Nu se:poate ști nici care este valoarea xeală a portofoliului de, scont, din bilanţul institutelor de emi- siune, Ceeace se cunoaște. este situaţia finanţelor publice, care în aceste. țări, cu; deosebiri de grad, continuă,a. fi deficitară, cu toată deflaţia bugetară. practicată în mod. riguros. Din, acca- stă. cauză, poziţia debitoare a fiecăreia dintre. „aceste. State a. crescut continuu prin imprumuturi, realizate de tezaur, prin întermediul unor instituţiuni sau întreprinderi! de, Stat, care au reescontat efectele. la. banca. de „emisiune, Aceste. sume, nu sunt, cunoscute. Ele nu. pot însă, „decât, să aibă..0, influenţă asupra . prețurilor şi: erediiului, echivalentă. „CU. aceea flaţiei.. ., te dare Pra RR 

„Nu se. poate coniesta . că consacrarea deprecierii reorie- tare în n tranzacțiile, de devize a avut drept. efect. să, „dea un 

a. in- 
:  
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impuls exportului acestor; ţări.;::Măsura . ameliorării. balan- 
ței lor comerciale nu se poate. însă „aprecia: din. următoa- 

rele Cauze: n e e era Tobi : Ni 
iati « 

In primul rând, “pentrucă, in regimul: controlului schim-: 

burilor şi al acordurilor. de, clearing, sa desvoltat un sistem 
de. troc, în care preţul ; mărfurilor ; și . cursul monedelor. :s 

schimbă cu. fiecare „tranziţie încheiată, Xariind. după des 

tinaţie şi după însăşi natura. mărfurilor. . pata at 
In al. doilea rând, cifrele privitoare la comerţul exterior 

al acestor ţări trebuese citite cu,o deosebită rezervă. Cele .. 

privitoare la valoarea exporiului sunt umflate, prin faptul 

că indicele oficial ai preţului de export este. superior accluia 

al preţurilor de piaţă internă; iar! cifrele relativă la valoarea 

importului sit mult 'sub cele reale, 'din cauză că se 'calcu- 

lează moneda străină, utilizată. la plata importului, la, „cursuri 

inferioare celor efectiv plătite“ de importatori. Rai 
“In aceste împrejurări, datele oficiale. relative la valoa- 

Tea: importului şi'a exportului, trebuiesc, luate sub, benefi- 

ciu de inventar. - Dia i 
Dar,. chiar dacă nu țineni seamă “de aceste consider: 

- jiuni,. aceste! date nu ilustrează poziţiuncă reală a "balanjei 

comerciale. 'Soldul activ al balanței, comerciale care „apare 
în ultimii ani: în: “Austria, Ungari ia și Jugoslavia, nu repre- 

zântă un aport : "efectiv pentru. balanţa de plăţi, deoatcce 

“creşterea” exportului se "datorește , în mare. „măsură. faptului 

că creditorii străini“au utilizat 'o parte din 'sumele “ce le rt- 

“zencau, şi care se găseau blocate, ;pentru:;cumpărături. de-i: 
mărfuri în ţările respective, acesta fiind unicul mijloc de a 

realiza „o parte :din.- ereanţele lor... ie ie ii 

„Cu toate aceste rezerve, . din' examenul de. fapt asupra 

sistemelor. de măsuri :monetare : practicate :de : Austria, :: Un- 

„garia și. Jugoslavia, -sc desprinde constatarea. că, . prin :com- 

plectarea lor cu eforturi metodice de:adaptare:a politicii: co- 

merciale externe la împrejurări, aceste ţări au izbutit;:mai 

„ales în ultimul an, să-şi amelioreze balanţa. comercială. şi po- 
ziţia financiară a Statului şi în deosebi să -ușureze situaţiunea 

tuturor categoriilor de „producători. ;, o i eta 
„Indiferent însă de succesul sau: insuccesul : acestei .poli- 

tici, un fapt de necontestat este că nici una din aceste trei ţări 

ma . urmat. politica 'abandonării;: etalonului. de: aur după 

exemplul Angliei din 1931, fiind silite — de teama inflaţiunii
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monetare şi:a dezechilibrului sistemului de, preţuri interne — să păstreze nominal etalonul 'de aur şi să acţioneze numai pe cale indirectă asupra factorului monetar, prin politica! de devize pentru activarea schimburilor “externe şi pentru UȘU- rarea' pozițiunii claselor producătoare; rczolvind chestiunea raporturilor dintre debitori şi creditori prin fhăsuri cii, carac- ter. de:moratoriu 'şi “prin 'conversiune: și încercând a ' preîn- tâmpina dificultăţile bugetare: printi?o severă politică de eco- . 
nomii; ara e at NISE 

DIRECTIVELE POLITICII MONETARE ROMÂNEŞTI, |. 
1" România a urmat, în. această -. perioadă : de, timp, o altă politică monetară. Cu toate că.eursul leului sa depreciat, în fapt, ca urmăre'a dezechilibrării balanței, plăţilor după epui- zarea tuturor. resurselor. excepționale, s'a .continuat a.se..pă- stra nu numai noiminal intactă. stabilizarea, dar. sa practicat cursul oficial în tranzacţiile” de devize; controlate de Banca Naţională, S'a. refuzat, a, se încerca practica primelor, one, tare (ca în Ungaria şi Jugoslavia) sau aceea.a clearingurilor Private, (ca în. Austria). In, schimb, după ce s'au, epuizat re- zervele,de devize ale Băncii Naţionale, s'a provocat în special eu începere din a doua jumătate, a anului; 1933, „agravarea deprecierii leului, „Prin politica, compensaţiunilor, care a ani- hilat tot efectul „Politicii. de ontingentare, a:importului şi a înlesnit practicarea clandestină a unor. prime monetare, echi- valând cu cote, de; depreciere, a.monedei:,;.-.;, sii tă 

: NECESITATEA: PRIMELOR :DE :EXPORT.u!! Data it v „i Exâminarea: caracterului:'expoitului “românesc ic ''con- vinsese înainte de conferinţa 'dela' Londra 'din '1933, 'de'iicce- sitatea politicii primelor de export... Aceste. prime'inu ! erau atunci necesare .pentru:a contrabalansa' politica primelor mo- „netare :din Ungaria şi. J ugoslavia,: deoarece nu' se: constatase- o „scădere 'a::exportului: produselor românești, în “concurenţă. cu cele:ale țărilor: vecine. „iminent ei atita ci ai „i iIntradevăr; pentru'produsăle: de 'massă, cu! târg'imondial, :care'se pot-conserva. mult: timp ':şi sunt interșanj abile,:: Sâia chiar se pot amesteca cu produse :de altă' provenicuţă; “nu 'se «pune: chestiunea debuşeurilor,. Petrolul s'a: vândut totdeauna. | cu'tişurinţă; plasându-se: uşor întreaga: cantitate 'disponibilă, după satisfacerea: consumului intern, şi sa! obţinut totdeauiia . 
zi P.. - ta. A Ţ Fi 

ii ceri a. DO pati mita foto fara e,  
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preţuri: superioâre.: Dacă întrun an .a scăzut: vânzarea într'o 
țară, sa mărit exportul într'altă țară. a topaeta 

Acelaş lucru se poate spune de cereale. “Toate. cantităţile ia 
de cereale, oferite spre. vânzare, la. export au putut fi plasate 
fără dificultăţi. Dacă î în unii ani au rămas, În. țară, „cantităţi 
din vechea recoltă nevândute; în momehntul apariţiei pe piaţă 
a cerealelor din noua recoltă, aceasta a fost din « câuză. că sau 
producătorii. sau comercianții de cereale ! nu au fost mulţu- * 
miţi cu preţul zilei şi au speculat. Atunci când am „avut re- 
colte mari, ele sau scurs fără dificultăţi. In anul 1932, expor- 
tul nostru de porumb a atins! recordul după: război cu, 173 .930 
vagoane. a 

Ţările cumpărătoalre de cereale. din Roinâziia variază 
dela, an la an, după recolta moridială a furajelor. Nu totdea- 
una ţările, care nu fac nici o dificultate la intrarea cerealelor 
românești și nu au taxe vamale, sunt în “fruntea  cunipărăto- 
rilor noştri. Astfel, în 1932 — - anul record - — Anglia: vine, ca 
cumpărătoare de „porumb din România î în rândul al nouălea, 
cu abia 6.723 Vagoane Și, Belgia în rândul al zecelea cu 6. 042 
vagoane. ” 

Dezastros pentru noi. a fost preţul atât! “pentru petroii-: 
fere, cât şi pentru cereale, Preţul însă pentru, aceste articole 
de massă, cu un târg internaţional, nu poate fi influenţat: de 

.noi şi. tratamentul preferenţial n'a jucat în favoarea noastră 
până azi decât în cazul celor 8.000 : Vagoane e porumb anual în 
Franţa, , 
„De aceea rostul primelor de export era în primul. rând 

să contribuie la ridicarea preţurilor. încasate de producători. 
„Chestiunea debuşeurilor. se punea pentru noi numai pen: 

tru: articole de: o importanţă secundară: vite, ouă fructe, „etc. 
cari, nau influenţă, hotăritoare. „âsupră . balanței. noastre, co: 
merciale, dâr cari pot, câștiga un rol important.. „Deci. numai 
pentru aceste categorii de produse primele ' de: export, erau 
considerate: ca mijloe de a stimula ; şi mări exportul. _ 

In acest! scop îndoit, Sau introdus î încă dela 1 Tulie; "1933; 
o. serie de taxe pentru autorizaţiunile' de: import, urmând ca 
din, fondul strâns pe această ' 'cale,; să se încurajeze. exportul, 
prin reducerea: tarifelor de“ transport pentru 'export, “reduce” 
rea taxelor de curățirea cerealelor în silozuri Şi prin prime 
de export pentru vite, ouă, fructe, ete,, 
"Fără îndoială, aplicarea acestui sistem. ae măsuri, ar. fi, 

8 
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putut conduce:la rezultate favorabile pentru balanţa: noastră 
comercială, îi i, ge 

r 4 . AZELE PROGRAȘIULUI DIN IULIE 1933, a | 

„Dar, sistemul primelor de export iitrodus la i Tulie 1933 
făcea parte . dintr un întreg. program, care „cuprindea urmă- 
toarele puncte:. 
d, Măsuri severe pentru echilibrarea bugetului. 

2. “Soluţionarea. definitivă a chestiunii. datoriilor interne. 
3. Asanarea: portofoliului imobilizat : al Băncii Naţionale, 
“4, Reconstrucţia sistemului de credit. 

Ie 

5.0 acțiune metodică de înviorare imediată a vieţii eco- 
| nomice, care trebuia. să „înceapă cu valorificarea cerealelor 
prin următoarele mijloace m: 
Nu „Q) Susținerea preţului! grâului, £ prin politica de înterven- 

ție pe piaţa internă a grâului. 
b) Reduceri însemnate în tariful . de transport - pentru 

toate „cerealele exportate şi alte reduceri în tariful de ma- 
nipularea' cerealelor, în silozurile şi porturile Statului, pentru 
a stimula exportul şi a mări, cu diferenţa tarifelor, preţul 
încasat de producător. , 

Cc) Intensificarea exportului, prin orienizațea compensa 
țiunilor dela, Stat la Stat, 

| „In acelaş timp cu aceste măsuri de efect imcăiat, se pro-. 
puneau măsuri, cu câracter permanent, „pentru. organizarea 
intensificării activităţii economice: a 
„„.4). Inceperea imediată a construirii reţelei de silozuri, 
pentru care s'a alocat 300 milioane lei, din fondul... obținut 
dela Institutul de Credit ipotecar agricol. | 

3) Utilizarea tuturor posibilităţilor de industrializare, 
la adăpostul politicii de contingentare, printr'o politică. de 
dirijare. a industrializării jării, în conformitate, cu "posibili- 
tăţile şi nevoile reale ale economiei naţionale, EI Ma 

„c) Inlăturarea decalajului între preţurile industriale, şi 
agricole: ptintr'un sistem de. măsuri “de control al „preţurilor 
industriale, prin legea asupra. acordurilor, industriale, : aprovi- 
zionarea satelor prin cooperative, | în cadrul - Sistemului de, 
compensație . dela Stat la Stat. a, „articolelor țărănești. de im- 

p. 
; , e. : az et 

  

2) Cităm din, „memoriul „prezentat “aveul „Vaida. „în, „Octotn- 
brie 1933, 

m
 
p
p
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port (de exemplu bumbac) şi, prin raţionalizarea desfacerii. ș.; -:.,: produselor. industriale. e ț aetui d) Organizarea unei acţiuni cât mai intense, de. lucrări publice 
Acest program, din toamnă 1933, avea drept scop orga- 

nizarea rezistenţii financiare şi monetare, cu păstrarea nomi- nală a stabilizării leului, pentru. a se lăsa toate drumurile 
deschise şi a nu 'se angaja în nici un mod, viitorul... 

PERICOLELE UNEI RESTABILIZĂRI MONETARE. tei 
„„. După cum spuneam în încheierea mermoriului suscitat 
— această politică era preferabilă, pentrucă' ea prepara eco- 
nomia naţională ca: să evite riscul unei experienţe monetare 
premature, înainte de a se fi restaurat etalonul monetar inter- 
național, nt ta mt Cât timp nu; se poate prevedea, câtă vreme va trece pâ- 
nă la reîntoarcerea celorlalte nionede la. etalonul: aur, pe ce 
baze se va face şi la ce'; parităţi'se vor. : stabiliza ' monedele 
concurente, nu este oportun a stabiliza legal:leul 'nostru la o 
nouă'paritate,:! : ss: tt a te Să | In afară de:aceasta, o' nouă stabilizăre, câtă vreme du- 
rează instabilitatea generală a preţurilor, ar fi o încercâre 
zadarnică, deoarece 'echilibrul' de preţuri ce sar. stabili în 
urmă, ar dărâma-o, chiar dăcă 'am presupune împlinite toate celelalte condițiuni... atei ti i tie 
„Apoi, condiţiunile interne, clasice pentru reușita oricărei 

operaţiuni de stabilizare, lipsesc acum şi probabil că'vor lipsi încă multă vreme, într'o măsură :: mâi':: mare - decât în '1929, când s'a făcut:prima stabilizare a lcului, îi: 
„ Activul' balanței "comerciale s'a: diminuat “brusc” şi este periclitat, în' regiiiul “actual al comerţuliii internaţional, iar 
balanţa de plăţi: riscă a rămâne: deficitară, din cauza! desfiin- țării mecanismului ': automât' al: lichidării debitelor inter” naţionale. i 

 Insfârşit, despre „un echilibru: bugetar statornic nu se poate vorbi şi perspectivele unei asemenea situaţiuni. nu se pot prevedea, atâta timp cât situaţiunea . economică: va :fi: dominată de factorii depresivi, în special în. economia agri-: colă, care. determină în, mod, hotăritor întregul curs al. vieţii 

* „i . . e Peg tittut 

y 

noastre econoinice şi finânciare. N 4
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PRIMELE MONETARE, SISTEM PREFERABIL. DAI 
„Inainte de a releva care a fost soarta acestui program, 
este necesar să reamintim faptul că după conferinţa. dela 
Londra, am popus înlocuirea primelor de export printr'un 
sistem :de prime monetare. „Motivarea acestei. schimbări 
era următoarea: Ia 
"In primul rând, împrejurarea, că proectul de. taxe asu- 
pra autorizaţiilor de import întocmit înainte de conferinţa dela 
Londra, în aşa mod încât să producă un venit de 500 milioa- 
ne; lei, fusese redus la jumătate. De fapt n'a produs decât un 
venit,de 225 milioane lei. ii: e st. 
;., In al doilea rând, eficacitatea unui sistem de prime de 
export era limitată, chiar. și în ce priveşte stimularea expor: 
tului din cauza încasării cu greutate a primelor, mult timp 
după efectuarea. exportului. Singurul efect bun îl avea redu- 
cerea tarifelor de transport şi manipulaţie. . ar 
„+ :In al treilea rând, riscul :ca' fondul adunat: să fie 'detur- 
nat dela scopul.pentru care a fost creiat, fapt care s'a şi în- 
tâmplat, 200 milioane lei din fondul adunat în 1933/34 (de 
225 milioane). -fiind utilizate pentru..nevoile curente. ale te- 
zaurului. i cu: pe 

„? Insfârşit, sistemul de prime monetare, : aplicat” : în. alte 
țări, are avantajul real al sporirii preţului încasat de. produ- 
cători în mod direct, fără nici o formalitate administativă, 
și stimulează exportul, mai ales.; al'produselor . pentru. care 
condiţiunile pieţii sunt mai-puţin'avantajoase;  -....... 
1... Dar, Banca Naţională .a României. n'a. acceptat: introdu- 
cerea sistemului primelor monetare, socotind că: va evita'să 
consacre deprecierea. cursului schimbului monedei 'noastre 
naţionale.: Programul. a. rămas astfel neschimbat, iar aplica- 
rea s'a limitat, numai la.reducerile de tarife, totalul: primelor. 
de export ridicându-se la circa 25 milioane lei... o 

IPSA DE INIŢIATIVE EFICACE. Ia e 
“- :Din restul programului nu sau: putut pune în aplicare de- cât unele puncte, din cauza schimbării de' guvern din Noem- brie 1933.::.De fapt, numai politica! de susținere ,a preţului [spy A i o oci'a! : pi: Bir, . grâului â 'căpătat un început fericit de realizare. Re :In cursul anului următor, noul: guvern n'a avut nici un 
plan economic şi financiar, care:'să justifice şi să asigure po-  
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-litica de stabilizare a monedei naţionale, * iar prin măsurile 
„Juate, a.ajuns la rezultatul contrar" celui aşteptat. ; i 

: In aceste împrejurări, este : explicabil : să "constatăm: că 
-nici.una din condiţiunile interne: fundameritale, mai sus men- 
: ționate, nu s'a schimbat din toamna 1933 şi până, astăzi, în” 
sensul pregătirii condiţiunilor favorabile unei experienţe mo- 

-netare româneşti. -: De at 
. Unele prevederi . ce păreau atunci - pesimiste s au îm- 

plinit, în schimb, peste orice: aşteptare. “Balanța comercială 
„este pe punctul de a deveni pasivă, iar deficitul bugetar pre- 
vizibile pe anl în curs.va! "depăși: deficitul, din anul precedent, 

"Dintre 'condiţiunile externe, 'sa: "precizat până acura du- 
mai că omenirea se va reîntoarce:la ctalonul aui.! Se» mai 
“desenează un fapt: instabilitatea preţurilor tinde" a- face loc 
“unei stabilizări. In schimb, până astăzi nu se “cunoaşte Şi nu 
se poate prevedea nici data, nici parităţile la care se vor în- 
“toarce la etalonul aur monedele marilor State capitaliste, cari 
sau depărtat de: aur,! în ultimii trei ani: i a ti sacii 

CARE TREBUE Să FIE ASTAZI POLITICA NOASTRĂ ae ta 
MONETARA. ai aa 

“Ce politică monstară trebuie” să urmăm “în” ceasul! "de 
faţă? DA Da ai i pn pă as DNA, 

Condiţiunilă interne nu: sigădue:: să urmăm! nici metoda 
"suspendării formale a convertibilităţii” monetare, nici: metoda 
unei restabilizări după modelul cehoslovaci : iii: în: 7 

Suspendarea formală â convertibilităţii ar însemna itre- 
"cerea: printr'o perioadă de depreciere “a: monedei, însoţită de 
fluctuaţiuni ale cursului schimbului. Această măsură, luată 
după încercarea timp de trei! ani, dela! experienţă monstară:' a 
'grupului lirei sterline, de a “păstra. stabilitățea monetară prin 
"metoda controlului comerțului de: devize, ar creiă” " 'aprehe- 
'siuni în massa deţinătorilor de lei; câre ar îngreuia' dirijarea 
"deprecierii până la: punctul optină! şi ar întârzia stabilizarea 
de” fapt a leului, în limitele unor 'oscilațiuni: limitate. *Diri- 
'jarea: deprecierii ' şi limitarea fluctiiaţiunilor, printi'o „poli- 
tică de devize adecvată a băncii de! emisiune; ar mai: întârn- 
pina şi “obstacole materiale, cât: timp activiil balanței comer- 
'ciale este aproape 'de zero şi: ămenință a'deveni pasiv... “ ? 
“In aceste” condţiuni, la prima vedere ar părea teterai 

bilă metodă stabilizării imediate: a leului, la o nouă paritate. 
Din punct 'de vedere al! “păstrării” cursului schimbului," o 'ase- 
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„menea politică ar întâmpina; chiar în actuala Situaţie a ba- 
lanţei comerciale, mai puţine dificultăţi şi ab implica riscuri 
pmai mici. Dar păstrarea parităţii ar cere o politică de control 
„asupra preţurilor interne, ;a, cărei: realizare ar presupune o 
„disciplină naţională, incompatibilă. cu regimul nostru politig 
„şi cu- calitatea administraţiei noastre publice şi — după cum 
dovedeşte experienţa cehoslovacă — n'ar prezenta' nici. o 

„perspectivă sigură de succes. Nici alegerea nouii parităţi n'ar 
„constitui o problemă insolubilă, dacă Sar.ţinea seama — în 
„afară de scopul ei principal — de toate condiţiunile de fapt. 
“Tentaţia pentru o asemenea 'operaţie -ar fi folosirea imediată 
„de către Stat a beneficiului realizat, prin reevaluarea. stocu- 
ui de aur al Băncii Naţionale, i i. 
„4 „În starea :actuală. a economiei naţionale a. gospodăriei 
„financiare a Statului, trecerea bruscă:la o: nouă stabilizare 
„— fărăenici o preparaţie — ar fi un salt în 'necunoscut, De- 
;Zagregarea completă a organizaţiei. de credit — unică şi fără 
termen de comparaţie: în nici una din ţările. dunărene.—, pe 
deoparte, şi deficitele bugetare endemice pe de altă parte, constituiesec două elemente - fundamentale de” perturbare a, funcţionării normal a economiei naţionale, care ar împiedica procesul delicat de adaptare al preţurilor, salariilor, dobân- zilor și veniturilor la noua. paritate, monetară; a 

„„.„..O asemenea trecere bruscă, la.o nouă paritate monetară, ar mai implica apoi şi riscul stabilizării monedei naţionale 
la un. curs care, în comparaţie cu: nivelul la care ar fi sta- 
bilizate ulterior monedelor țărilor, concurente „producătoare „de, materii prime, ar;pune economia noastră naţională într'o 
poziţie de inferioritate, în lupta :de concurenţă pe pieţele ex- terme, Pentru a se înlătura această situaţie desavantajoasă, în care se va găsi economia noastră națională, mar fi decât o singură alternativă:, sau. reducerea preţului. de. cost „a, produ- 
selor. noastre; de export, printr'o. politică, de deflaţie;.. sau -0. 
nouă devalorizare monetară și o nouă stabilizare. Pentru țara noastră, nici:una, nici cealaltă . din; aceste, două pers- 
pective; nu poate fi socotită favorabilă, deoarece :.o.nouă pe- rioadă de, deflaţie ar fi unită, cu dificultăţi mari de ordin so- 
cial şi politic, iar.o nouă devalorizare a.unei monede atât de 
greu încercate ca leul ar conduce la «demonetizare sigură. 
„Experienţa. primei stabilizări a leului, care, „s'a -făcut, în 
condițiuni defavorabile și.a;: fost. însoţită,. de o, atmosferă de    
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:neîncredere, cu consecințele; cunoscute din! expunerea ce'pre- 
„cede, nu” poăte fi nesocotită, în. ipoteza unei;noui:stabilizări 
„Astăzi, condiţiunile. sunt mult mai: ;defavorabile:.....:--ii 

„; Dezechilibrul, bugetar a devenit endemice, activarea 'ba- 
lanţei comerciale problematică, și: echilibrarea. balânţei de 
-plăţi, în conjonctura raporturilor financiare. internaţionale, o 
problemă cu.termeni noui şi extrem de complexă. A trece; în 
"această situaţie, la a. doua stabilizare. a: monedei noastre na- 
'ționale, ar înserina a întreprinde! o experienţă monetară cu 
“consecinţe! dezastruoase şi încalculabile pentru, economiă. na- 
-țională şi pentru Stat... ci pt a soi 

NECESITATEA PRACTICĂRII UNEI POLITICI ADECVATE: DE DEVIZE. 
“ Astăzi nu este: deci” indicată nici 'o- iniţiativă: inohetară 

directă. In schimb î însă, șe impune, o politică; de devize, care 
'să prepare: 'momentul favorabil: icând iniţiativa monetară! va 
putea să fie luată şi executată cu deplin 's succes, pentru ! creia- 
“rea unei monede sănătoase, * ! ': ă ai 

In acest scop, politica! devizelor trebue să. pătăscască' ca- 
racterul ei rigid şi factice şi să adopte: forme: suple şi adap- 
tate realităţilor, Ea trebue să. înceteze : ă fi un'scop în sine, 
un fetiş al unei. monede stabile formal ; şi instabile în fapt, 
'Şi.să se: transforme. într'un instrument câre, consacrând de: 
:precierea în fapt a.cursului schimbului; să promoveze intere- 
sele producţiunii naţionale şi să. contribue; la: realizarea ! unei 
balanţe comerciale active. ... : i: e tir io 

„Liniile mari:ale unei, politici. a devizăloi; pusă 'în: slujba 
intereselor, economiei . naţionale, 'se desprinde din 'exaimenul 
„experienţei. de până .acum:a 'grupului de-State din Europa 

- centrală, cu structura! asemănătoare :: României, cari; după 
cum am arătat, nau: fost în măsură după! suspendarea ieta- 

-lonului aur. în :Anglia,. să: se . ralieze! politicii: monetare a 
:grupului lirei sterline și -s'au limitat la influențarea cursului 
"vieţii economice,! prin reglementarea schimbului! lor extern, 
-precum şi din analiza rezultatelor negative ale: politicii devi- 
'zelor, aplicate în propria noastră ţară până acum. -!. - ni 

In primul. rând,:dacă Banca Naţională trebuie: să men- 
-ţină monopolul comerțului de devize —-- în ipoteza. că actuala 
-organizaţie de: credit: privat; nu este aptă: să organizeze 'un 
-sistem.. de: clearing privat, — exercitarea acestui monopol va 
trebui să:se limiteze: exclusiv. la 'procurarea 'devizelor: pentru 
nevoile. Statului :şi:ale .comerţului de;import, 'sistându-se” di-
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-stribuirea de devize, atât pentru: nevoile particularilor, cât şi 
ipentru'transferul arieratelor comerciale şi lichidarea obliga- 
țiunilor financiare ale particularilor, ! (cupoane, dividende, 
dobânzi, amortismente, etc.) până când activul balanței co- 
"'merciale va îngădui a'se'relua plăţile de această natură. In- 
tre timp, transferul sumelor provenite din creanţele particu- 
larilor, se va face: numai prin exportaţiuni suplimentare de 
"produse, cari nu fac obiectul exportului: normal, său nu mai 
'sunt desfăcute în cantităţi normale, sau chiar şi de produse 
cari fac obiectul tranzacţiunilor 'regulate cu străinătatea, pe 
bază de contingente, cu condiţia expresă de:a se oferi contin- 
gente suplimentare, peste media ultimilor ani. 
„„.. „Sistemul, va; trebui să fie suplu, în aplicare. Lista măr- 
furilor exportabile, admise pentru plăţile: financiare. se va 
întocmi sezonal, în raport cu situaţia exportului precedent al 
diferitelor. produse şi cu. disponibilităţile, exportabile. . 
„. Politica de devize va fi pusă în acord cu politica contin- 

„gentării importului, organizându-se un. sistem de colaborare 
strânsă între Banca Naţională şi guvern. . 

AVANTAJELE ACESTEI POLITICI DE DEVIZE. ..:. : RR , i 
„+. Consecințele favorabile ale unei asemenea politici de de- 
vize! par. putea întârzia. Exportul: va fi stimulat, prin faptul 
-că exportatorii vor realiza întreagă: contravaloară a preţului 
în lei şi prin faptul că creditorii externi vor. fi îndemnați să 
cumpere mărfuri românești pentru.a-şi lichida 'creanţele.: ”: .: 
pa Producătorii: de: materii prime' vor fi avantajaţi, expor- 
statorii fiind în măsură să.le ofere: preţuri mai urcate la anu- 
:me ramuri de.producţiune, ale: căror pi'oduse 'nui se Gxportă 
'astăzi:sau se exportă în cantităţi mici. Vor.creşște astfel! pre- 
-țurile şi. va. spori 'producțiunea 'naţională:. „ii i: 
i. +. Importul de: materii: prime se. va putea făce în mod re- 
'gulat şi în cantităţi corespunzând 'pâsibilităţiloi. producţiunii 
„noastre: industriale,. iar. importul: de mărfuri .: fabricațe : ar 
-putea fi:realizat, în raport cu posibilităţile. de :plată și cu in- 
teresele producţiunii; naţionale. : In: general, importul -va.fi 
adaptat puterii de consum şi de plată aiţării. i; 

:,, Sistemul de prime monetare, i, acordate: de : Banca :Naţio- 
mală,. exportatorilor, peste cursul' oficial, drept... contravaloa- 
rea devizelor livrate de aceştia, trebuie să -fie -adâptat:situa- 
țiunii reale a cursului schimbului::nostru pe : diferite : pieţe. 
Iar preţul vânzării; devizelor necesare importului trebuie să 
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varieze, după cum e: vorba de materii - prime necesare, in- 

dustriei naţionale şi “unelte, instrumente şi maşini, sau! măr- 

furi fabricate, favorizându-se cele dintâi două categorii. | 

„Până: când va fi cu putinţă a se introduce în buget suma 

“mecesară, pentru a se uşura situaţiunea financiară â Statului, 

devizele necesare plăţilor Statului sar livra pe 'cursul oficial, 

- diferenţa fiind acoperită printrun surplus; la preţul cu care 

ar vinde Banca Naţională devizele importatorilor, faţă de 

“preţul cu care le-ar cumpăra 'dela exportatori. * mă 

Printr'o asemensa politică de devize, nu se va! produce: o 

“urcare bruscă a preţurilor interne, care'ar “putea să sporească 

"costul vieţii şi să influenţeze bugetul Statului. In ceeace Pri- 

„veşte: preţul mărfurilor importate, sistemul nu' 'număi: că'nu 

“implică nici un element de sporire 'a preţurilor, faţă de situa- 

ţia actuală, dar ar putea chiar contribui la o coborire! a pre- 

“ţurilor ! pentrucă vă dispâre prima plătită beneficiari- 

“lor compensaţiunilor globale pentru importul! ex 'contiri- 

gent”,'sau pentru obţinerea! permisului de contingent; prime 

ce variază până la-10%. Chiar şi numai agiul ce se: plătește 

-acum în: mod clandestin pentru obţinerea devizelor este mai 

mare. decât ': va fi'prima ' ce'se va'plăti de Banca : Naţională- 

“pentru obţinerea devizelor, deoarece: pe deoparte, cantitatea 

 devizelor disponibile va spori prin stimularea” exportului, ca 

urmare a generalizării primelor monetare şi'a forţării credi- 

“torilor străini de'a: exporta mărfuri. româneşti pentru lichida- 

'rea' creanţelor! lor; iar, pe de altă parte, cererea! 'de devize va 

-fi mai redusă; prin suspendarea acordării de devize! pentru 

plăţile financiare: ale! particularilor. aia m ce 

CREIAREA CONDIFIUNILOR FAVORABILE, UNEI NOUL oa 

STABILIZĂRI. : 
Pali 

“In nodul acesta, deprecierea mai! departe: a “cursului: leu- 

“lui va fi ţinută în loc şi se va creia "ambianța, favorabilă pen- 

“tru stabilizarea. de fapt a leului, la 1 un curs real, 'corespunză- 

“tor echilibrului economici actual." 
Dacă în: momeiitul, stabilizării âe fapt a leului! neyoile 

:Statului: vor cere” reeţaluarea stocului” de aur, pentriica te- 

“zaurul să poată. folosi. 'diferenţa, această” operaţie, se va putea 

“realiza înainte de a se: iproceda lă stăbilizărea! legală: ii Se ăi 

si Astfel, “politica de devize ' va 'contribui” într'o' largă mă- 

sură 'la “ameliorarea! 'Sitiiaţiunii economice generale Și în' spe- 
asi iai 

i pă E PR
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cial la activarea balanței comerciale, va înlesni echilibrul bu- 
„getar, şi va prepara. terenul reformei.monetare.:: ...::. 

Pentru. ca, aceste rezultate. să. atingă limitele optime, de 
„bună seamă că paralel: cu o politică de devize raţională, se „impune o politică . comercială: externă, care .. să stimuleze 
„schimburile cu străinătatea, recâștigând, în. scurt timp pozi- 
(ţia noastră de ţară exportatoare şi asigurând un; activ. însem- nat în balanţa comercială. DO LI E IC Prepararea , terenului prielnic unei iniţiative «monetare „necesită, pe lângă aceasta, trei serii de măsuri:, ,..:. 

+1), Executarea rapidă a unui. program „de -investiţiuni „Productive şi lucrări publice. pentru accelerarea ritmului. ac- „tivităţii. „economice generale, cu mijloace financiare interne, „Procurate;cu concursul Băncii Naţionale .în cadrul noului ei - “plan de activitate, e age m at 23.2) Reorganizarea . sistemului nostru. de credit, pentru a pune. în. serviciul. producţiunii naţionale, economiile. agoni- „site anual din rodul muncii naţionale; cu dobânzi, ieftine. 

' 
' 

41.18) Echilibrul real în. finanţe publice... in a ;..-,: Urmărirea, cu .mijloace coordonate,.. a :.unui : asemenea ;Program' — încadrat întrun “Program ;.. general: * economic, „având ca ţintă imediaţă. ridicarea. capacităţii. de: consum şi „de plată. a maselor.producătoare şi muncitoare —— este desti- „nată. să ;creieze; condițiunile. economice “şi "financiare, priel- „nice pentru atacarea definitivă, la.momentul oportun, a.solu- „țiunii problmei monetare, facilitând nu numai alegerea nouii :parităţi, la care urmează a se face noua stabilizare, în iintere- sul claselor producătoare, dar, creind în'acelaş, timp şi: toate garanţiile de asigurare a stabilităţii monedei naţionale. 

dt 

Punerea în aplicare 'a'unui asemenea program nu mai. poate întârzia, fără a primejdui interesele noastre naţionale. “ 

„dată, am stabilizat moneda noastră prea târziu, la -un mo- 
ment neoportun — în preajma, crizei mondiale — în: condi- 
„țiuni interne nefavorabile,: datorită, unei politici - economice 
şi financiare „greşite şi cu sacrificii, imense.. Să nu cădem în - 
aceeași situaţie a doua. oară. Momentul restaurării etalonului 
monetar internaţional se apropie, Să pregătim din timp con- 
diţiunile minimale, absolut. indispensabile , pentru „noua aşe- 
zare a monedei noastre. naţionale, în; cadrul intereselor.eco- 
nomiei naţionale româneşti. 

Ia =  
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Cercetarea problemei reorganizării sistemului de credit 

trebuie să pornească dela examinarea . organizaţiunii, noa- 

stre de credit înainte de izbucnirea. crizei. bancare din 1931, 

căutând să stabilească 'ce nevoi. se alimentau şi în ce. condi- 

iuni prin instituţiunile de credit existente,. Și să cerceteze 

apoi urmările crizei pâncare. asupra acestei, organizaţiuni, 

pentru a se "putea lămuri aspectul. sub care „se „pune astăzi 

problema: creditului în țara noastră. Ni 
" “Dat fiind faptul că 'organizarea noastră. de. credit este o 

moştenire a vechei structuri , economice . şi. 'sociale dinainte 

de reforma împroprietăririi,. este în acelaș, timp. necesar să, 

se fixeze nevoile de credit ale! economiei naţionale româneşti 

în actuala structură şi să se precizeze "categoriile de instituţii, 

de credit a căror desvoltare este impusă, de împrejurări. | 

“Numai pe baza acestor date se poate. încerca. a se delimita, 

catedrele politicii Statului în“ îndrumârea, încurajarea. şi, su; 

pravegherea organizării creditului. a | 

CAPITOLUL 1 îi mar 

BAZELE ORGANIZAȚIUNII. DE: CREDIT ÎNAINTE -. 

DE CRIZA BANCARĂ. a aa m. iN 

Sistemul nostrii de credit prezință ] la izbucnirea! crizei din 

1931 următoarele trăsături caracteristice: 

"La temelia sa,:o.bancă de emisiune, ale cărei stâtute fu- 

seseră modificate cu prilejul stabilizării monetare din: Februa- 

rie 1929, în sensul unei adaptări:mai bune a institutului de 

emisiune la caracterul agrar al economiei naţionale, fără însă
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ca această adaptare să fi putut merge până la ultimele con- secințe, şi deci fără să se fi pus mijloacele institutului de emisiune în primul rând în slujba intereselor agriculturii româneşti. 

De altfel, timpul scurs dela modificarea statutelor și Până la criza din 1931 a fost prea scurt şi nu a îngăduit să ne facem o imagine complectă asupra repercusiunilor pe care schimbările aduse statutelor Băncii Naţionale le-au avut asupra condiţiunilor de credit ale țării. Se poate ca evenimen- tele cari s'au deslănţuit cu atâta violenţă.să fi covârşit măsu- rile ce au putut să fie luate de către conducerea Băncii Na- ționale, în cadrul nouilor statute. In orice caz, ținând seama de Prăbuşirea aproape. generală a creditului ce s'a produs 

depresiunii economice mondiale. a De :.. "Pe lângă institutul de. emisiune, organizaţia noastră. de credit cuprindea o refea de bănci Tari, alcătuite pe baze cen- traliste, cu sediul în Bucureşti şi cu un;număr! din ce' în ce mai mare de sucursale şi agenţii repartizate pe întreaga: întindere a păzi isa e „*- Această reţea de bănci centraliste, se: alcătuia, în ajunul crizei bancare, din 16 instituţiuni de credit având capitalul so- cial pes 00 milioane de lei fiecâre, din case 1p PAUL sc - ao 
ial peste 100 e capitala țării. ă concentrăm piine te „Dacă concentrăm, E tgaraIele Posturi ale bilănţurilor acestor bănci mari, constatăm că la începutul. anului 1931, bilanțul lor de anssnblu sc înfățișa astfel. N a PASIV în milioane delei OO acm Capital 2.964. -: Disponibil 4.396 Rezerve, „.. „une e cu-1,874 1, Bortetoliu și conturi -.. Total inijloace m curente - 25.630 proprii 4888 . Depuneri „fai? 10.966 ir Efecte publice a „Conturi curente” „15,733... „Și acţiuni, + 1149... _„Reescont af a 1.781. NE Participaţiuni . 212 .::12.930 -:Total mijloace. .i. i * Imobile :și mo- re ua " străine:; i + ---: 98480. 5 bilier. pe -1.060" :  
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La această categorie:de bănci. mari, din totalul: mijloace- 

lor 'de acţiune de 33,3 miliarde de' lei, ! 28,4 miliarde. lei, deci 
85%; erau mijloace străine, — nici capital subscris de: acţio- 

nari, nici rezerve constituite din beneficii, ci fonduri-i împru- 

mutate dela particulari sau "dela înstituţiuni publice şi private. 

"Dacă considerăm nu! numai): “băncile mari, "ci totalitatea 

băncilor românești 'alc. căror bilanţuri sunt: publicate în sta- 

tistica societăţilor pe acţiuni, constatăm că: proporţia miilor 

celor străine faţă de totalul pasivului lor era abia cu câteva - 
unităţi inferioară celei constatate pentru marile bănci. | 

Intr” "adevăr, bilanţurile celor; 1.102. societăţi, bancare, cari 
existau la începutul anului 1931.î în ara noastră, totalizate, ne 

dau cifrele urmăioare: SN Sa “pi a 

PASIV... în fnilidane de lei: . ACTIV. 
Capital i 1182937 Disponibil + "8.010 . . 
. Beleite i 5.353 Portofoliu | “31: 078, 

„Total mijloace, ! 1.682 „. Conturi curente . i 28, 114 a 
propri d - Pia: , 

Depuneri 35.112 Piete publice: -. - i La 
- Conturi curente - "18431 ȘI acuni -! a 2004 
" Reescont i "10, 033 Participaţiuni. a „8800, ă 

Total mijloace, „a i Ă Imobile şi, mo- SE 
străine... "63, 578, -bilier...:.-; ai782 

- Din totalul mijloacelor de acțiune: de care dispună! so- 
ciătăţile bancare din România în sumă de 80, 2 miliarde de DĂ 
rhijloaicele străine reprezentau 80%. Pita n RE 

PREPONDERENȚA MIJLOACELOR, IMPRUMUTATE FAȚĂ, DE , e N 

CELE PROPRII. PI i, 

portanţa covârșitoare pe care o , reprezentau. mijloa-, 

cele străine, împrumutate, ale băncilor româneşti, faţă de 
mijloacele lor proprii (capital plus rezerve), scoate în relief: 

caracterul accentuat de interes public pe care-l prezentau in- 
stituţiunile particulare. de.credit la noi şi: îndreptăţeşte înca-: 
drarea lor în norme dictate de interesul public şi 'suprave- 

gherea cea mai de aproape, a politicel, de credit şi « a activităţii 

ce desfăşoară. - ae ze i 
Este drept că astăzi, - — _ după ce, ravagiile crizei bancare: 

din a doua: jumătate a anului 1931 și 'repercusiunile legisla-. 
ției excepţionale în domeniul creditului din ultimii ani şi-au



128 

făcut efectul, — situaţiunea 'nu este aceiaşi, deoarece mijloa- 
cele străine din pasivul băncilor au înregistrat o comprimare 
mult mai puternică decât aceea a capitalurilor Şi rezervelor 
bancare. La începutul anului 1933, mijloacele proprii ale băn- 
cilor însumau 14,7 miliarde de. lei, iar mijloacele străine se 
ridicau. la 40,8 miliarde. Faţă de totalul pasivului de 55,5 
miliarde lei, mijloacele străine reprezentau deci încă 73,5% 
adică o proporţie totuşi considerabilă, ... & 

e 
Liz IMPORTANȚA “BĂNCILOR MARI. | N Sa 

Este interesant de subliniat o altă constatare importantă 
ce se degajează din cifrele bilanţurilor bancare de mai sus: 
totalul depunerilor şi conturilor curente creditoare din pasi- 
vul tuturor societăţilor bancare din țară se ridică în ajunul 
crizei bancare, la 53,5 miliarde de lei, iar totalul acestor două 
posturi din bilanţul celor 16 mari :bănci se ridică la,26,7 mi- 
liarde, reprezentând. deci 50%. Cu alte cuvinte, băncile mari, 
16 la număr, au pompat din economiile-private jumătate din „resursele de credit atrase de toate cele 1.102 bănci existente înaintea crizei: bâncare, la.un loc 1). a? 

"Băncile mari .din. Bucureşti alcătuiau, împreună, cu su- cursalele lor din. provincie, - coloana vertebrală a sistemului nostru de credit până la 1931. Operațiunile lor erau din cele mai variate şi constau atât în aşa zisele operâţiuni neutre, cum este scontul şi avansurile, cât şi din operaţiuni de finan- _ţare şi lansare de întreprinderi,. precum şi; din afaceri consor- țiale culminând în: subscripţii.; la, împrumuturi. publice. : Cu alte cuvinte, raza de acţiune a acestor. bănci era nelimitată şi băncile aveau prin aceasta un caracter mixt, ele fiind şi bănci de depuneri şi: bănci de -afaceri propriu zise,' trecând chiar - de cadrul operaţiunilor acestor două feluri de instituţiuni 
de credit a 

--::1) Este:semmificativ. deasemeni raportul dintre niijloacele finan-: ciare proprii şi mijloacele împrumutate ale: băncilor, în comparaţie: cu celelalte categorii -de societăţi anonime: .. E ACI IN a aa 

  

i „i Societăţi» Societăţi - Societăţi de”: Bănci industriale comerciale asigurare i! : 
1990. 80,7: "481 0090 81 

40,7 ! i "08 . sui qousu i; 1993 185 
o ter 
pg tuti .. for Doe hc... ţ .. aa pt 
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CARACTERISTICILE BĂNCILOR . PROVINCIALE, - 

In afară de băncile mari din Bucureşti — în sfera cărora 

trebue să mai socotim şi "câteva instituţiuni din provincie, pu- 

ține la număr, al căror sediu a. fost mutat înaintea ''crizei în 
capitala țării, tocmai pentru a- şi 'putea, adapta operaţiunile 

la cele din Bucureşti, — organizaţiunea de credit a României 
poseda o serie de bănci propriu zis provinciale, cu 'caracter 

pur regional, stabilite în centrele mai aglomerate ale ţării şi 

cu o sferă de acţiune limitată:la' regiunea respectivă.. Aceste 
bănci regionale ! primeau depuneri spre fructificare : într”o 
proporţie mare şi se limitau la aşa zisele 'operaţiuni' neutre, 
neaventurându-s€- în genere în 6peraţiuni . de finănţare şi 
păstrând, prin aceasta, un careter aproape ':curat:de: bănci 

de depozite. Cercetările făcute pe baza bilanţurilor acestor 
bănci, în anii premergători crizei, ne arată că:ele au lucrat, 

cu rare excepţiuni, cu” cheltueli-de.regie sensibil inferioare 
cheltuelilor de regie ale băncilor ” din Bucureşti și în condi-. 
jiuni ; de rentabilitate superioare., , 

INSTITUȚIUNILE. DE CREDIT AGRICOL. i retuiaipa 

“ Interesele de credit popular al6 păturei ': ţărăneşti: erau 
satisfăcute: 'de-o'a:: treia categorie: de 'bănci,: pe 'care:tre- 

bue':s'6 'amintim şi 'anume,; de 'băncile : populare, constituite 

sub forniă cooperativă şi având drept “centrală: "Banca! 'Cen- 
trală Cooperativă. In cadrul acestoră trebue să socotim 'şi un 
număr. oarecare de bănci mici, cu caracter pur local, consti- 

tuite însă sub-formă de societăţi pe acţiuni, cum, sunt, dife; 
ritele case de- credit ale agricultorilor, băncile mici româneşti 

din Ardeal strânse în jurul grupului „Solidaritatea”, precum 
şi grupul băncilor mici minoritare. ii ':-- Adi 

La începutul anului 1931, existau: în! ţară ':5.239 institu= N 

care marea „majoritate, adică. 4.967 'roraăneşti, eu 994.224 

membri, iar celelalte minoritare, : :Mijloacele, financiare . ale 

acestor cooperative. de credit erau, la acea dată, următoarele; 
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Româneşti ':' - Minoritare 

Pi în milioane de lei. “Total 
; Capital vărsat ...; 1.9866... . 385 „2.0254 
Rezerve, ,. +. .. 1.0055 AD 1.050,90 
"Fonduri tranzitorii. „1544, a „22,0 Sa 176,1 

„Beneficii „..... ., „1996 n 113, i 210,9 

:- Total mijloace DODI Aa CER ae E Aaaa : 
î Droprii. -. i, 0 08.846, 172... . 34638 
Depuneri 1.6165: 584,6  ..: 22011 

„Credite dela orga- !. PI i 
; „nizaţii coop. i. i... 1.9846... 176,4... 1.461,0 
; Diverşi: creditori, m n 819 e e 848... ui 1227 

"Total mijloace! LI A e e 
„împrumutate! i 2989: +: 795,8: 1. 3,7848 
„Total 685! 913,0 0 72481 

Cooperativele de credit! româneşti şi minoritare dispu- 
neau deci de fonduri în sumă de:7.248 milioane! de lei, din;. . 
cari 3.463 milioane, fonduri proprii sau.48% din total; depu- 
ncri spre fructificare în sumă de 2.201 milioane, sau 30% din 

_total; iar credite. din afară 1.584 milioane, sau 22% din total. 
E Valoarea împrumuturilor acordate,de aceste bănci popu- lare la aceiași dată'crau:. ....,. De e 
Cooperativcle de credit tormâncşti! ”* : 16 869-xiilioâne Iei Cooperativele 'miiioritare ! -: te am zgure LESNE ai fa Ri 
ate titi tu Total, 7848 deci, un plasament de aproape 8 miliarde de lei, ; - Pa - 

INSTITUȚIUNEA DE CREDIT: INDUSTRIAL, .. ;.. ia i rii ae 

+... „Cât priveşte industria, în afară de băricile coriezeizile en merate inai 'susi „câr6 acordau'eredite' industriașilor, 'ea 'maâi dispunea și de o organizaţie specială, acordând în special'ere: 
dite de investiţiune pe termen lung, Societatea de Credit In- 
dustrial. 

„ Situaţiunca la sfârşitul anului a creditelor acordate de 
Creditul Industrial marei şi micii industrii, dela creiarea 
acestei instituţiuni, a fost cea arătată mai jos: 

aţa 

. ri - eri, 

 



131 

pre 
aa . în milioane 'de lei: :..:.:: | pi 

„1924 „1925 i 1926 . 1927. - 1928 iti 

  

  

  

Marea: ind... -+1.370 ! „19464: „22027. „2568... 3.0971 
Mica ind. __— 290: G4Bor i «9 + 889 
Total 1870, „1956. „2.297 Se „2.659 - „3.181. 

  

Da 1929 1930. "21931, „1982. 111933) 

Marea ind. 24413 zz07a 22126 1.920. 1 119786 
  

  

Mica ind. 71370609: i DDqie 48 iiq5d 

Total +. i n 2518, 12.298. N 2208; 1:968 = aer 
PRACTICA REESCONTULUI LA: NOI. ti e ta ete taur 

Spre: mai buna caracterizare: a condiţiunilor noastre de 

credit, se 'cuvine să “arătăm; dintr un început, că aprovizio- 

narea'cu mijloace: de credit: a economiei! noastre naţionale; 

de:către institutul 'de: eimisiune;/ 'sa''făcut — şi 'continuă: a: se 

face încă — întrun mod cu totul deosebit: decât: în altei ţări 
curopene din Apus. In aceste ţări, băncile de' emisiune acordă 

de obicei credite î în schimbul prezentării la scont a poktoto” 

iului comercial: In “România! însă — dealtfel: acest * sistem 

există și în Juigoslâviă”: şi Bulgaria * — “ institutiul 'de emisiune 
acorda o sumă globală de 'rcescont fiecărei bănci! în: parte, în 
raport cu mărimea capitalului şi a' “încrederii : pe care! 'o'pre- 

zinta banca respectivă. Băncile pot să! “dispună apoi în mod li- 

ber de acest reesconți 'global: acordat de: Banca ] Naţională: 
Partizânii! acestei. “metode! susţin! că, 'din Punct: de: vedere 

al 'uşurinţei creditului, sisteniul! "practicat! de Banca Naţională 
a' României ar fi mai potrivit stricturci: nGastre' agrare şi "di- 

ficultăţilor ce apar când este vorba de: procurâre a măteriâ- 

lului 'de scont de' prima” calitate." “ patit ati 
Totuşi, este! îndoială” dacă băncile! mari din: Capitală, ca. 

şi cele din provincie; au: îndreptat într adevăr aceste! credite 

— acordate cu atâta liberalitate de către! institiatul: de emisi- 

une — -acolo' unde nevoia era“ mai; anarc Şi mai imperioasă 
pentru econoniia noăstră naţională,” său dacă nui au' abuzat. 

pentru a le plasa' în: 'afacări de alt gen decât afacerile! 'cureiătei 

de: scont,'numai pentrii ai obţine” o "râritiiierăre 'Tiai mare a! 
acestor icredite, pe care le'obţineau'î în: 'condiţiiini: cxtrem 'd6 

favorabile şi pentru care luau astfel o dobândă extrem de 
tă. . urcală, i az ae ae ri oi a a d (i 

  

ada . ra
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INEFICACITATEA POLITICII DE, CREDIT A: BĂNCII 
NAȚIONALE., , „ 

“Intro valoroasă hicrare apăr -ută la Lipscă şi tratând des- 
pre e Bânca Naţională a: României; d; dr; Xenofon Netta: 1), ana- 
lizând politica Băncii Naţionale! înainte de războiu, ajunge la 
concluzia că Banca Naţională : nu: a obținut rezultatele urmă- 
rite, neputând să micşoreze nivelul dobânzilor şi nereuşind să 
pună la dispoziţia producătorilor : credite eftine pentru încu- 
rajarea productivităţii; generale-a ţării.. In special, încercarea 
Băncii Naţionale de a.pune la. „dispoziţia - producătorilor . dela 
țară credite eftine, prin mijlocirea: celorlalte bănci, nu a dat 
rezultate. Căci! întrepunerea acestor bănci între institutul! de 
emisiune şi clienţi scumpea de multe, ori .creditul cu mai mult . 
de 10096. Banca Naţională. dădea băncilor mari din Bucureşti 
credite cu o. dobândă; ;de, 5%,; Acestea, la. rândul lor, puneau 
creditele, obținute. la „dispoziţia. băncilor din. provincie cu 3% 
şi. 9% ;iar băncile mici luau. dela, elienţii lor dobânzi de 12% 
. chiar, mai mult. pc e E 

Cu alte: cuvinte,. creditul: eftin. al institui de: emisiune 
a folosit băncilor mari şi, nici „decum producătorilor: a 

„In zadar. Sau, luat măsuri "pentru, limitarea. nivelului „do- 
bânzilor, la băncile „cari se bucurau: de creditele de reescont 
ale institutului de emisiune. „Aceste măsuri sau... arătat a fi 
iluzorii, căci. băncile private au găsit 4 totdeauna mijloace pen- 
tru. a ocoli limitele, impuse. . . i, 

Situaţiunea. aceasta era. cu, atât mai i înlesnită cu cât Banca 
Naţională acorda creditele sale. mai ales băncilor, centrale din 

„Bucureşti, Din, totalul creditelor, de, reescont „acordate î în 1914, 
pește 70%, reveniau, băncilor din București, iar tot restul. fării 
nu beneficia. decât de 30%... PE az 

Cercetând situaţiunea după. războiu,. în preajma, crizei 
bancare din 1931, constatăm că politica de credit a institutului 

“ nostru de emisiune. nu se depsebia „prea mult de politica pe 
care 0 practicase. înainte de războiu „Şi care nu, înregistrase 
prea . bune rezultate pentru economia: generală a țării, Cu toate 
că, în privinţa repartizării creditelor, sa trecut la un sistem 
nou de împărţire mai: just, pe. regiuni, totuşi, sa continuat î în 
mai mare măsură. chiar decât Înainte a se protegui î în primul 
rând băncile mari din București, care — având: să ducă „pO;. 

. af ia . î , . po - Dai „i pepe em ra tie Dat,   digerat 
tata 

  

1) Dr. Xenofon Netta, Die Rumiinische Nationalbank, Leipzig 1929. 
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vara întreprinderilor finanţate de ele în epoca de inflaţie și 

de febră industrială din anii imediat de după războiu, — nu 

au corespuns întru nimic aşteptărilor ce institutul de emi- 

siune îşi pusese în ele, în ceeace priveşte aprovizionarea cu 

credit a economiei naţionale. 
Pentru a se vedea care a fost în ultimii ani participarea la 

reescontul Băncii Naţionale a băncilor din Capitală faţă de 

cele provinciale, e de ajuns să privim cifra mediei lunare a 

portofoliului admis la scont în centrală şi în sedii: 

i - Centrală -..» Sedii 

  

    
   

   

   

  

Ă ei 1! în milioane, de leii 1 
„1.550 2.239 

!, 214227: 24090, ii: 

eee 01978: 815 hui 
ERIE e a 2094 se BOB ii 

1912: iu 669 ul 

pd 

pi ri i! , FRI 

N "A ” Ra t . : tie i 

Ă . r . 
, ii ij 

a? 2 | . ' 
i Ă si 

a „i i : i 

Dia ea i tati fi 

i , i ma IEI Fă 

i pe + re . 3 n) ! „i 

nr n . pa aa a, 

; ! COR IDEIEI IEI SN Ea rai: : a 
ae r Şi „a e SĂ vi 

aa mita iat ei hi rra 
Pa ea Ea Pta a) 

! ; i : îi st pred 

; O a A i : 
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CAPITOLUL II | 

CUM ERAU SATISFĂCUTE NEVOILE DE CREDIT. 

Din examinarea organizaţiunii de credit a României, 
înainte de anul 1931, se pot trage câteva concluziuni, în ceeace 
priveşte nevoile de credit alimentate de către instituţiunile de 
bancă din ţară, cum şi în ce priveşte nevoile ce nu puteau fi 
alimentate. 

Am văzut că repartizarea creditelor de către Banca Naţio- 
nală a României se făcea în mod defectuos şi anume prin mij- 
locirea unor institute de bancă intermediare, plecând dela 

- băncile centrale din Capitală şi mergând până la băncile mici, 
cu caracter popular, din regiunile periferice. 

Cu cât deci pătura populaţiei alimentată cu credit era 
mai central așezată, adică era mai în directă conexitate cu 
băncile centrale, cu atât posibilităţile ei de alimentare erau 
mai mari și cu atât condiţiunile erau mai puţin grele, căci, 
după cum am mai spus, băncile cari primiau credite de 
reescont dela Banca Naţională utilizau în mare parte aceste 
credite pentru susţinerea intereselor lor proprii, în întreprin- 
derile industriale la înfiinţarea cărora luaseră parte, între- 
prinderi de cele mai multe ori lipsite de fonduri de rulment 
suficiente. 

ONSECINȚELE CONCENTRĂRII COMERȚULUI DE BANCA. 
Această situaţiune era cu atât mai gravă, cu cât comerțul 

bancar era concentrat în Capitală. O dovadă a concentrării co- 
merţului bancar o constitue însăşi proporţia capitalului socie- 
tăţilor bancare din judeţul Ilfov — aproape toate în Capitală 
— faţă de totalul capitalului băncilor din ţară şi din Vechiul 
Regat:  
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„ou Intreaga ară + Vechiul Regat !. . Ilfov 

a E „In milioane de ci, | N E i 

1980 300 7976 553 
1991... Taia i 8406... . 6.046 
1992... 10976 TA „8088. 

. 

| De unde se vede că i societăţile bancare din Bucure eşti tota- 

lizau în anii 1930—1932 mai mult de jumătate . din capitalul 

tuturor băncilor din fară şi mai mult de 70% din capitalul băn- 

cilor din vechiul regat. . | 
Cu alte cuvinte, ţinând scamă de faptul: că cea mai marc | 

cotă din reescontul acordat de către institutul de emisiune re: 

venea băncilor din Capitală, primele nevoi ce se alimentau 

erau nevoile de credit ale întreprinderilor industriale şi co- 

merciale din sfera de activitatea acestor bănci. “ 

In general, se poate spune. însă că întreprinderile, coiei 

ciale au fost mai puţin aprovizionate:cu credit de; către băn- 

cile din Bucureşti, acestea având destul material 'de scont în 
întreprinderile industriale afiliate. sau “interesate, Nu trebuie 

să uităm că ani de zile comercianții s'au plâris că nu sunt sufi: | 
cient alimentaţi'cu credit de către băncile din ţară, acestea ne- 
punându-le la dispoziţie decât creditele ce le prisosiau'. după 

ce îndestulau fondurile de rulment ale întreprinderilor indu- 

striale' şi această! în condițiuni: deosebit” de grele, 'dacă' ţinem 

seamă că: institutul de emisiune încredința băncilor credite 

de'reescont cu dobândă mică: Dealtfel, aceasta a fost: şi una 
din cauzele principale care au împins multe; din întreprinde: 

! 

rile industriale fără bază reală de credit, în braţele băncilor: „iti: 
mari, care,s'au grăbit să le adopte, fără a examina mai adânc 

condiţiile lor. economice de desvoltare.i, ca e 
„... Băncile. regionale, ncobţinând, decât în mult mai, mică 

măsură credite. de. reescont, dela Banca Naţională, nu puieau 

să imobilizeze acele credite măsurate, în investiţiuni de lungă 

durată sau în finanţări « de, întreprinderi n neeconomice, a 

POLITICA. DE PARTICIPAȚIUNI A MARILOR. BĂNCI. aaa 

Aceasta poate că a fost şi superioritatea: lor asupra “ări 
cilor. mari din Bucureşti, cari, sub psihoza. industrializării cu 

orice preţ, şi-au imobilizat nu, numai capitalurile proprii, dar 

şi mijloacele de credit împrumutate, în. industrii rentabile şi . 
nerentahile. e e a
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“* Responsabilitatea : politicii de participaţiuni considera- 
bile în industrii nu oâu însă, numai băncile, cari, ne mai având 
putinţa unui plasament sigur şi remuneratoriu î în agricultura 
mare, trebuiau să se îndrepte spre comerţ şi industrie, cât: 

1 sferele conducătoare ale politicei economice care au îm- 
pins' spre „naţionalizări” şi „cointeresări”;: 

2, politica. de. păstrare a nivelului taxei scontului imuabil 
la 6 6%, dela 1920, până la 1929, ce a practicat Banca „Naţională; 

ROLUL 

"3, aceleaşi, sfere' conducătoare care — cu, toată importanţa 
dovedită a rolului social ae interes public pe care îl au băncile 
la noi de vreme ce lucrează cu 80% „mijloace financiare de îm- 
prumut — mau legiferat î în Vreme măsuri, „de „Control asupra 
comerţului bancar. 
i Odată realizată stabilizarea” “monetară, o  legitcrare în 
această materie nu putea avea loc, înainte ca organismul ban- 
car, să se fi adaptat nouei stări de lucruri, 

Balastul acesta, al întreprinderilor. industriale”. neecono- 
mice trebuind să fie aruncat „peste bord î în mod. precipitat, în 
momentele de criză. din anii imediat premergători crizei ban- 
care din 1931, a pricinuit: băncilor. de care aceste întreprinderi 
depindeau, pagube însemnate,: care în cele . „din „urmă, le-au 
doborit, i IE De Pe 
Un prim punct pe. careii zeţinena deci, din consideraţiile 

de până acum, este că băncile, mari: centrale deserviau cu cre- 
dite. de reescont, mai întâiu industria proprie, apoi întreprin- 
derile industriale, din sfera lor de „acțiune, şi soia în al treilea 
rând. nevoile „comerțului propriu. zis,. | 

! 
' La 

BANCILOR PROVINCIALE ŞI: LUPTA: LOR: CU CELE MARI. 
“In această privinţă, trebuie să facem. şi observaţia. că, de- 

parte de a ușura aprovizionarea” cu credit a regiunilor, cu aju- 
torul sucursalelor pe care le înființaseră acolo î în „decursul vre- 
mii, aceste bănci dimpotrivă au îngreuiat-o, îngustând Chiar 
cantitatea! de' credit: disponibilă în acea, regiune, prin Pompa- 
rea de către sucursale a unei părți! — recunoaștem nu atât 
de mare cum se crede — din capitalurile disponibile regionale; 
sub.formă de depuneri... „..,.:.... ii a. 

“In ceeace: priveşte alimentarea şi repartizarea cu credite 
a comercianților, mai folositor. afost rolul: :pe care l-au jucat 
băncile provinciale. Având legături directe cu comerțul lor şi 
cu populaţia regională, ele procedau în mod mai. raţional la 

O 
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acordarea de' credite: comerţului mare şi mic; precum și agri- 

cultorului mij jlociu;: agricultorul mic rămânând pe seama băn: 

cilor populare şi a cămătarilor.i:: i ei iti brie 
Ca un rezultat al analizei citrelor de bilanţ ale băncilor 

provincial, se poate face afirmaţia « că, 'spre deosebire de:băn- 

cilte centrale din București, care aveau un pronunţat caracter 

de bănci de: afaceri, "băncile: idin provincie au fost mai mult 

bănci de depozit; colectând capitalurile: regionale - în căssele 

lor şi punându-le apoi la dispoziţie, sub formă: dei împrumu- 

turi pe poliţe, conierțulii $ Şi unei părţi de agricultură, ! 

“In concurență însă cu 'sucurselele băncilor centralei, care 
colectau şi ele: capitaluri pentru: nevoile mercu crescânde ale 

| centralelor din Bucureşti, care ofercâu dobânzi urcate, păncile 
locale $ şi regionale, au fost! nevoite, pentru! aprovizionarea lor 

cu capitaluri, să urmeze şi 'ele exemplul sucursalelor băncilor 
din Bucureşti și să ofere dobânzi din ce în ce mai urcate pentru 

capitalurile colectate, „Prin aceasta, ele se vedeau nevoite să 

urce dobânda la banii pe care, la rândul lor, îi dădeau cu îm- 

prumut. In mare parte! deci, urcarea' dobânzilor, şi prin ur- 

mare Îngreuiarea condiţiunilor de restituire 'a împruniuturi- 

lor, era datorită.: politicii de 'credit :a''băncilor,':centrale din 

Bucureşti :şi concurenţei 'pe: care sucursalele” acestor: bănci 'o 
făceau băncilor locale şiregionale. ' iii ie iti 

Am văzut că, din creditele puse la dispoziţie. de către in- 

stitutul de emisiune, se alimentau în primul:rând industria şi 

comerţul, fie:prin:băncile centrale, fie.prin cele: locale şi re- 
gionale, fie, în ceeace priveşte comerţul, direct prin Banca 'Na- 

țională-a României, prin mijlocul: poliţelor:cu trei semnături. 
Trebuie să mai adăugăm, în ceeace priveşte industria;'că insti- 
tuia .Creditului Industrial acorda::mai' ales creditele: de: în- 
vestiție întreprinderilor: mari industriale, neavând pentru 'in- 
dustria:niică decât: o secţie! rudimentară « ce nu'acorda acestei 
ramuri 'tot:interesul pe'care-l. merita, pt ia pi ial 

| IE E pa 
LIPSA DE * MULOACE DE CREDIT PENTRU “AGRICULTURA. 

"Cât priveşte: agricultura! î în preajma, anului 1931 nu! ve. 

dem ca instituţiuni de, credit special decât băncile populare, 

fie sub: formă cooperativă, fie sub formă de societăţi pe. ac- 
țiuni şi, pentru. agricultorul mijlociu şi mare, băncile locale. şi 
regionale. In ceeace: priveşte creditul ipotecar, el: era inexi- 
stent, instituţiunile $ în fiinţă de dinainte de războiu neacordând 
Dare pe a , Ta A
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alte credite de lungă durată, mai ales după ce s'a instaurat 
legislaţia excepţională în domeniul creditului, legislaţie care 
a surpat temelia de credit a ţării, făcând imposibilă buna func- 
ționare a sistemului bancar... e 
+... INCOLO, agricultorul mic, adică întreaga pătură ţărănca- 
scă, era cu: desăvârşire neglijat de: către organizaţiile de cre- 
dit de tot felul,.şi era ncvoit să plătească dobânzi uzurare, cu 
atât mai grele, cu cât preţurile „ cerealelor erau mai scăzute, 
negăsind creditul necesar decât la cămătari şi la băncile locale. 

O comparaţie. între proporţia pe care o reprezintă în-ul- 
limii ani producţiunea agricolă în venitul naţional, şi propor- 
ia mijloacelor de credit ale băncilor mari şi mijlocii.— care 
se adresează în deosebi industriei şi comerţului — faţă de băn- 
cile,mici, băncile populare și puţinele instituţiuni de credit 
consacrate agriculturii, este convingătoare în această privinţă. 

  

Mii, Venitul 7. - + Venitul > 7. % agricultură . ta „.,„ National agriculturii . din total 
4 31980, ce a 1449 73,3 „505% 
me Î98I e na 110,6. 610 155 BB 20982 a .1085 1585 565% 
ni... Venitul agriculturii a: reprezentat 'deci mai mult de 50% 
din venitul'naţional în 1930, proporţia crescând în anii urmă- 
tori la 55% şi 56,59%. Acesta era aportul agriculturii în venitul 
total al țării. Ia 
i... Să vedem acum la cât se poate cifra aportul de credit adus 
agriculturii: româneşti, de organizaţiunea de credit înaintea crizei bancare: 
i In primul rând, 'dacă :raportăm capitalul 'celor 5.239 de cooperative de credit, în sumă de 2.041,milioane lei, la capita- 
lul celor 1.102 bănci care existau la începutul anului 1931, ridi: | cându-se la 11.329 milioane ei, găsim. că: proporţia, este' 18%. 
.. Dacă comparăm însă nu capitalul, ci-plasamentul bănci- 
lor cu cel destinat agriculturii (situaţiunea la începutul anului 
1931), găsim sumele următoare: 

m pe PD 
, 

Mijloace. de credit destinate agriculturi , prin instituțiunile | pă pata „i „de credit specializat: - , pi Su E „7 

Băncile populare . i „circa 8.000 milioane Iei 
Creditul Funciar Rural i sa 900) aa 
Casele de credit ale agriculturii 450 Casele de împrumut pe gaj i 300 

9.650 milioane lei 
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Plasamentul societăților bancare: 

Portofoliu ” 31.078 milioane lei 

Conturi curente 28.114 

Efecte publice şi acţiuni 2.804 PR PR 

Participaţiuni 8.800 - Ia 

Imobile şi mobilier 2.782 .. . 

  

68.078 milioane lei 

“Dacă din acest plasament de 68 de miliarde, evaluăm la 10 

miliarde mijloacele de credit pe care băncile particulare au 

putut la acea epocă să le furnizeze agriculturii, găsim că to- 

talul mijloacelor de credit-pe-care instituțiunile: de credit le 
puneau la dispoziţiunea agriculturii se urcau la circa 20 mi- 

liarde de lei, iar cele destinate industriei, comerţiilui, ete. to- 

talizau 58 miliarde. ..- a 
Deci, în aj junul crizei bâncăre, creditele puse Ja: aispoziţiă 

agriculturii de instituțiunile de. credit din! țară! reprezentau 
abia 26% din totalul plasamentului acestor instituţiuni. i 

      

a AA ati 

     



DI LD II Dita Id DIE Raa ee IN a a II A 

„CAPITOLUL, HI. : pi 
LEII IRIS IE bi Pi asa 

„i si ua „CRIZA: BANCARĂ. ȘI; URMĂRILE EI... 
„1 Prăbuşirea prețurilor agricole după: 1929 și scăderea 'că- 
trastrofală a puterii de cumpărare a populaţiunii agricole, ten- 
dinţa instituţiunilor de credit de a-și micşora baza. de opera- 
țiuni printr'o seleețiune. a activelor. lor, limitarea mijloacelor 
de credit, prin retragerea capitalurilor străinc acordate pe ter- 
men scurt, precum şi nevoia unor intervenţii de natură so- 
cială, necesare menţinerii unor anumite categorii economice, 
au dus — cam în acelaș timp cu criza bancară din Europa cen- 
trală (lunie 1931) — la o criză de credit din cele mai pro- 
funde, pe care le-a cunoscut vreodată țara noastră, criză care 
a culminat cu prăbuşirea unei serii de instituţiuni de cre- 
dit, socotite printre cele de prim ordin, slăbind temeliile altor 
instituţiuni şi proectându-se până în organizaţiile de credit 
din regiunile cele mai îndepărtate ale ţării. 

Din bilanţul global al tuturor băncilor. din țară, publi- 
cate de „statistica societăţilor pe acţiuni”, vom extrage nu- 
mai câteva date numerice, care ilustrează gravitatea fără 
precedent pe care a avut-o criza bancară la noi în 1931. 

Situaţiunea la sfârșitul anului, în milioane de lei: 

PASIV 1930 1931 1932 
Capital 11.329 11.590 10.275 
Rezerve 5.953 4.919 4.459 
Depuneri 35.112 17.366 14.469 
“Conturi curente 18.431 12.962 11.870 
Reescont 10.033 16.258 - 14.461 
Conturi diverse 11.262 18.116: 8.891 
Beneficiu 14688 498 188 
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ACTIV ani iza e i i 1980 „1931... ,+:_1932 

Disponibil Se pini ca ii B.O10'* - + 8.0607 "vii 2.522 
Portofoliu comerdial î 31.078! * 25,8151:"! '21.985 

Conturi curente" m "28. 114: 21.047 1 18.083 

Efecte şi acţiuni a “2804 - „1:2.625 îsi 12.227 

Participaţiuni ' i 8.800 e "8.667 + 2585 

Imobile 'şi "mobilier '-: 12.782! - 3458: .1:8.533 

Conturi diverse Nm ta 16.249": 20,887: 12.849, 

Pierderi + PR 22 NU „686 1 658 
ta tata ma e sii iza bit 

- “ Amploarea pe care! a luat-o criză bancâră î în 1931 o ogliri! 

deşte,, fidel micșorarea . masivă'ă “fondurilor + “ împruziautate 

băncilor. Depunerile, au :scăzut în: câteva Juni! eu 17.746 ini: 

lioane de lei, iar. conturile curente debitoare: s'au coriprimat 

cu 5.469 milioans, în total deciio totragere de, fonduri care se 

urcă la 23.215 milioane de lei. ” ii 

iAcestor retrageri, băncile le-au făcut: faţă; pe 'de 'o'parte 

prin utilizarea, "activului disponibil, şi prin reducerea ” corisi- 

derabilă a 'plasatmentului, iar pe de altă' parte! graţie resii: 

selor 'ce şi-au 'creiat prin; reescont la' Baiica: Naţională. Bilan: 

țul de ansamblu al băncilor, la: sfârșitul anului 1931, arată că; 

în scurtul interval: de câteva Juni cât a: durat pariica din acel 

an, plăsamentul, sa “redus cu 12. 509 milioane” de lei, activul 

disponibil cu "4.950 milioane. de lei; iar vcescontul: a crescut 

cu 6.225 milioane: lei, î în total deci 23. 684: milioane; de lei." 

“Dacă grupăm sepărat posturile bilanţurilor celor 16: matii 

bănci; constatăm că vetragerile: depunerilor şi comprimarea 
conțurilor curente: se ridică; în aceiaşi "perioadă; la 14 'mi- 

liarde, de lei. Băncile mari, au'răspuns acestor retrageri, prin 
educerea postului „cassa şi disponibil cu 3,6: miliarde, mic- 

şorarea plasamentului cu 8 miliarde şi o creştere:a rcesconi 
tului cu 4 miliarde de lei. a tari 

pai 
BANCA NAȚIONALA ŞI CRIZA BANCARA. în pi ta ame 

“La sfârşitul anului 1931, nu "număi bilanţiiriie băzicilor; 
dar! bilanţul: institutului de. emisiune însuşi reflecta! gravita- 

tea 'crizei.: "Portofoliul de scont al Băncii" Naţionale trecuse 

dela “1.940 milioane î în "Iunie 1931, 'la' 13. 325 milioane în No- 
embrie (ceiace reprezintă o creştere: ide! 62%: în interval de 
6 luni), iar: circulaţia inonetără crescuse în: acelaş interval 
cu 37% (dela 18,7 miliarde,'la 25,7 miliarde li)” iri
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““ Institutul! nostru de ernisiune nu a avut însă în clipele 
de mare panică dela mijlocul anului 1931 acea atitudine ener- 
gică' şi hotărită pe care ar fi.trebuit s'o aibă faţă de intensi- 
tatea şi violenţa crizei. Dimpotrivă, Banca Naţională : a şovăit 
în' privinţa măsurilor ce trebuia să le ia pentru a opri pră- 
buşirea generală a băncilor, căci din totalul cererilor de 
reescont, pe.care băncile. le-au adresat în. lună Iulie. 1931, 
adică atunci: când panica s'a. deslănţuit pentru prima oară, 
institutul nostru de emisiune nu a acordat decât ceva "măi 
mult de jumătate din creditele cerute, pe când de obiceiu pro- 
porţia „era: mult mai mare.. De abia în toamnă, dându-și sca- 
ma: de rezultatele, dezastruoase ce ar urma, . în „cazul în care 
băncile. ar fi lăsate să se prăbuşească î în „serie, "Banca Naţio- 
nală a trecut la. acordarea unui sprij in mai eficace, sub formă 
de credite de reescont, ishutind, să oprească dela. Octombrie 
1931 cascada băncilor. : i 

„+ După.cum arată cifrele pe. cari ni ile pune. la: îndeniână 
expunerea. de, motive a: proectului . de buget general al Statu- 
lui .pe. exerciţiul , 1933—1934,, Banca “Naţională, a „căutat în 
cursul anului 1932, adică după revenirea calmului,; să-şi, nor: 
malizeze oarecum, situaţia. Circulaţiunea: fiduciară.: a scăzut 
cu. circa 2 miliarde, iar portofoliul „comercial cu 4 miliarde. 
Trebuie remarcat însă că. această scădere a circulaţiei, fidu- 
ciare era numai iluzorie, deoarece î în. locul biletelor. de bancă 
retrase . au fost: puse în circulație, monedele, divizionare de 
metal; iar în ceeace priveşte portofoliul comercial, scăderea 
de 4 miliarde se datora, faptului. că, în urma votării legii. asa- 
nării: datoriilor agricole şi a legii, pentru lichidarea datoriilor 
comerciale, activele, care intrau î în dispoziţiile acestor legi au 
fost scoase dela. a postul, „portofoliul comercial”. şi înregistrate 
în, alt cont.. IE Tae tm ş „tu i ii aa e    

TAGNAREA COMERȚULUI BANCAR, | i og 

Prăbuşirea unor instituţiuni bancare cu, jun trecut: vechiu: 
şi, plin; de, încredere, apariţia unor. legi: excepționale în: ma- 
țerie de credit, „precum și imposibilitatea de a „obţine credite 
din altei izvoare decât cele interne, au dus la o acalmie desă- 

cum nu s'a. mai cunoscut de mult î În istoria « economică a țării 
noastre. Orice alimentare. cu credit a încetat, „tranzacţiile au 
devenit din ce, în ce mai "puţin numeroase. DCI a 
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“Băncile mari 'din: Bucureşti şi-au văzut:'rolul. lor. dimi- 

nuat în' mod simţitor, pe de o parte dini pricina 'lipsei de în- 
credere a populaţiei, care nu înţelegea să se întoarcă în bănci 
cu depunerile retrase, de teama de a nu le risca şi în .viitor, 

iar pe de altă parte din pricina lipsei'de operaţiuni “bancare 

propriu zise, ce conducerea băncilor” devenind în 'condiţiunile 

economice actuale, inult mai circumspecte decât: înainte “de 

criza anului 1931. Această lipsă de operaţiuni şi de capitaluri 

a dus şi la un proces de adaptare a băncilor centrale, prin 

desfiinţarea unora din sucursalele deschise din provincie, în 
perioada precedentă, mai mult din motive de prestigiu decât 

din motive de rentabilitate. Prin aceasta, băncile din Bucu- 

reşti par a inaugura o nouă politică în ceeace priveşte pom- 
parea de depozite din provincie şi cheltuelile de regie, în 

sensul scăderii lor, politică care le va da posibilitatea în vii- 

tor, odată rezorbite efectele crizei trecute, să lucreze în con- 

diţiuni mai bune, acordând credite mai ieftine decât în anii 

anteriori crizei. 

INFLUENȚA CRIZEI ASUPRA BANCILOR MICI. 

Băncile locale şi regionale au suferit şi ele din pricina 
lipsei generale de încredere, ivite în urma prăbușirii câtorva 
dintre băncile mai de seamă. Fiind, după cum am arătat în 
cursul acestei expuneri, mai mult bănci de depuneri decât 

bănci de afaceri, ele ar fi trebuit să sufere mai puţin decât 
. băncile din București, neînregistrând decât v retragere a de- 

puncrilor ca urmare a scăderii încrederii generale şi ne- 

comptabilizând pierderi de felul celor pe care le-au avut 

băncile din Bucureşti pe urma . imobilizării mijloacelor 

străine în investițiuni de lungă durată. 

Totuşi, băncile locale şi regionale au fost şi ele greu 
atinse de criza de credit, prin faptul că, fiind în contact mai 

direct cu păturile comerciale, în special: cu comerţul mic și 
cu pătura agricolă, au căzut victime legiuirilor excepţionale, 

mai ales legii pentru lichidarea. datoriilor comerciale şi legii 

pentru asanarea datoriilor agricole, portofoliul lor conţinând : 
în cea mai mare parte efecte aparţinând acestor. categorii 
economice. În consecinţă, capacitatea lor de credit este deo- 
camdată grav atinsă şi cle nu pot să mai îndeplinească 

decât un rol foarte restrâns, în situaţiunea actuală a econo- 

miei naţionale.
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i: Acelaş lucru: se poate.spune despre: aşa. zisele, case de 
credit judeţean 'ale agricultorilor. şi despre:băncile; populare, 
lipsite, fie, de capitaluri, fie, de material: susceptibil de a fi 
creditat. Pa reg a, 
„;.„Intr'o situaţie, și,mai gravă se. găsesc. băncile mici româ- 

neşti sau;:minoritare din Ardeal, bănci cu 'caracter pur ţără- 
nesc, care din pricina scăderii preţului pământului şi a pre- 
țurilor produselor agricole, sunt de fapt desfiinţate. .. 
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NEVOLE DE CREDIT: ALE ECONOMIEI. ROMÂNEȘTI, 

| 
m IN NOUA: SA STRUCTURĂ, ID iii 

ri u jet pati Bet 

i Țintina seamă: de .iioua- structură: 'a ' economiei : româ-: 
eşti şi 'de învăţămintele trase de.pe urma desvoltării orga-: 

nizaţiei de credit a României după războiu, până la criza'ban-; 
cară din 1931,:să .vedem :: cari sunt. nevoile de .credit-ce: ur- 

nează 'să:fie satisfăcute :printr'un sistem: de: credit raţional.: 
':- In:primul rând, trebue să pornim: dela:premiza că:sun-i 

teni: un stat agrar, cu tendinţa: de a avea şi o industrie puter=-: 

nică, legată în special de pământul nostru “Tendinţa supremă” 

a politicii noastre. economice : trebuie să. meargă spre :desă-: 

vârşirea idealului de :stat 'agrar-industrial, “îmbrăţişând ” în-: 
treaga agricultură şi 'neîncurajând, în afară: de industriile: 

„strâns legate de apărarea naţională, decât industriile a căror: 
rentabilitate este asigurată prin: condiţiunile naturale de: des- 
voltare puse la dispoziţia 'lor' de clima şi pământul țării: 

„Apoi,.nu, trebuie neglijat : faptul că, în: urma revoluţiei! 

agrare, realizate prin exproprierea: marii 'proprietăţi,: condi-: 

țiunile de desvoltare sunt cu desăvârşire schimbate, faţă! de' 
epoca de dinainte: de războiu.: Ne lipseşte: marcă: exploatare, 
cu întregul ei cortegiu de urmări economice şi sociale, în lo-: 
cul ei trecând un număr mai mare de agricultori mijlocii şi: 
mici, cari trăiesc în condițiuni deosebite şi: au alte nevoi de: 
credit decât marii agricultori.: . ..,, .. gaga a 

Vom pleca deci dela nevoile - păturii ţărăneşti, pentru | a: ii 
termina cu nevoile de credit ale industriei. - 

„„Ce nevoi' de credit are pătura: ţărănească? .: 
Micul. agricultor are mai întâi nevoie: de: un credit: ime:; 

diat, pe termen scurt, prin care înţelegem creditul pe termen 

10 
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de minimum 9 luni și maximum 15 luni, pentru valorifica- 
rea mai bună a cerealelor sale, pentru sămânță, pentru unelte 
simple și pentru nevoi ivzorite din diferite evenimente fami- 

_liare şi gospodăreşti. - 
In al doilea rând, el are nevoie de un credit mijlociu ex- .. 

tins pe un termen de circa 114 —5 ani, pentru cumpărare de 
inventar viu şi mort. 

In sfârşit, are nevoie şi de credit pe termen lung, pentru 
„eventuale cumpărări de pământ, construcţiuni, etc. 

Comerţul, la rândul său; are şi el nevoie de diferite spe- 
cii de credit. In primul rând, trebuie să facem o deosebire 
netă între. comerţul de ;detaliu şi. comerţul. de. engros.: Ii :g-: 
nere, detailistul nu are nevoie de-credit bancar. El dă poliţe 
angrosistului, primindu-şi marfa pe care apoi o vinde, achi- 

_tându-şi datoria cu produsul vânzării. In orice caz, necesită- 
țile sale de credit sunt infime. Din 'aceste' motive :nu.ne OCu-. 
păm mai:mult: de el.: Tot, e a? . i 
„::: Dimpotrivă;: comerciantul de. engros --are nevoie: de :un: credit pe termen scurt, fie pentru plata taxelor vamale: pen». tru: mărfurile importate, fie pentru. plata: taxelor: de. consu- maţie: a :mărfurile: supuse acestor taxe, fie, însfârşit pentru: scontarea portofoliului său, alcătuit în cea mai. mare: parte: din, poliţele comercianților. detailişti. Accentuăm. din: nou: că 
la-această; ieategdrie-nn.este vorba; decât de credite pe termen, scurt, - operaţiunile : desfăşurate: necerând credite de lungă: 
durată.., ta a În a Sfara e a „- 'Insfârşit, industria necesită un: credit, de investiţiuni 'pen-. tru ameliorări. şi măriri de investiţiuni, credit. prin- excelenţă pe termen lung :sau mijlociu, un: credit pentru aproviziona- rea cu. materii prime, credit-pe maximum 9 luni şi apoi.un 
credit de reescont. : ma a det toate te i „ „Ar mai fi de amințit;-în această-ordine de idei, şi creditul: personal necesitat în afară de cadrul comerțului și industriei, 
credit. de a doua mână şi neavând importanţa: creditului din comerţ și industrie-pentru viaţa economică; ...:..: i... 

e 

ide, 

CE CATEGORII DE INSTITUȚIUNI DE CREDIT SUNT ii i: NECESARE? '.: i ci MERE a ra 
In lumina acestor nevoi de ciiedit île economici naţid:! nale românești în noua ei' structură, :ce& categorii 'de institu țiuni de credit sunt: necesare.peritru satisfacerea lor? 

„. „ Ani văzut'că, până la isbucnirea: crizei din 1931; netesită=" 

a. .. 
DI IP i
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ţile ae: credit pe termen scurt dle păturii: ţărăneşti erau:satisfă- 

cute de către băncile cooperative, de băntile cu caracter popu- 

lar, româneşti şi minoritare din Ardeal, şi de :către:cămătari: 

' Am: arătât- deasemeni că organizaţiunile: de: credit: pro-. . 

priu zise sunt astăzi imobilizate, din pricina: suprimării  în' 

bună: parte a capacităţii lor de 'credit, ca urmare a: legii de 

conversiune a datoriilor, astfel că, pentru necesităţile de cre- 

„dit pe termen scurt ale plugărimii, nu mai este la. dispoziţie, 

în momentul de faţă, decât cămătăria, în condițiuni însă mult 

mai grele decât în trecut, înainte de ivirea Legilor « cu caracter 

excepţional. i Ia Ii eta, 

Cercetările. făcute de Banca Agriculturii Româneşti, în 

1931, 'au scos la iveală, î în anumite regiuni, persistența împru- 

| muturilor cămătăreşti la producătorii agricoli, dobânda prac- 

ticată uneori fiind de 6—10% pe lună, adică 72-—120% p e'an; 

In:al doilea rând, creditul! mijlociu țărănesc era: satistă 

cut într'o, oarecare măsură de "către băncile Jocale::şi: regio 

nal€ care, după ! cum' am arătat, sunt astăzi cu desăvârşire. în: 

ghețate şi în imposibilitate: de a-și'mai: îndeplini rolul. lor. în 

ceeace priveşte: alimentarea de credit. Putem'deci! pretinde; 

cu drept cuvânt, că un credit i mij jlociu pentru trebuințele țără* 

nimii numai există astăzi deloc. "i i ii e 

“In sfârşit, creditul pe termen ling, de care ţărânimeă'are 

nevoie pentru cumpărări de pământ, nu 4 fost acordat plugă- 

rimii de nici o instituţie în trecut, în afară « de băneile! popu- 

lare. ii mita i 

Chiar după expropriere, după cum rezultă din datele 

eu privire la utilizarea creditelor acordate de băncile” popu- 

lare,! se: dovedeşte existența” nevoii: unor 'credite: pe termen 

lung pentru achiziționări de pământ de către țărani. Creditele 

acestea au fost acordate de către băncile populare tot din mij- 

loacele lor financiare obișnuite, care aveau următoarea pro- 

venienţă: 55,4% capitaluri proprii, 23,9% depuneri, 20 „79% ca- 

pitaluri împrumutate. Lipsa unui credit ipotecar a micşorat 

deci gradul de lichiditate al portofoliului: băncilor. populare. 

“* In faţa acestei situațiuni dezastruoase, constatăm că, în 

ce privește: creditul. țărănesc, este nevoie de d reformă radi- 
cală, căre:să ducă la crearea: unor: : organizaţiuni de credit 

menite să satisfacă” toate felurile, de: credit de 'care “pătura ță- 

rănească are nevoie. | i îti titres 

“:;Pentru colectarea capitalurilor: disponibilei - tezaurizate
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astăzi și în-pătura; țărănească,.un; mijloc sigur şi practic este 
o;mai bună-organizare;a: Casei ide. Economii, prin, însăreina- 
rea, oficiilor, poştale, în, mai: mare. măsură „decât. astăzi, cu, 
strângerea; depunerilor.şi prin acord area, garanţiei Statului 
către: depunățori.;;i:; ia totii Tarii ie oi pini 

. Propaganda- „pentru; acest. "fel. deigoleciare trebuie, să se: 
tacă cu mai: multă, sârguinţă., decât „Până; „acum, urmând, ca 

rul, de:casă,; de;economie. poștală, astfel cum. au, fost, cele. din 
vechia monarhie - austro-ungară,; Trebuie, să „se găsească. cele. 
mai potrivite căi, cu un minimum de formalităţi, atât; la. de- 
punere, câț şi la retragere... „ii i, git îi 

„un: ice: priveşte, creditul pe termen scurt. de. exploatare, el 
urmează. a fi satisfăcut şi. pe:-viitor, din mijloacele, băneşti pe 
care şi leprocură păncile populare « din cercul, societarilor, 'Pre- 
cum şi pe.,calea. „reescontului,. prin: intermediul. instituţiunilor- 
federale și, centrale, dela, Banca 'Naţianală.. Acest „credit a de- 
venit. «astăzi. inexistent. „Pentru „punerea, lui, în funcţiune, ește. 
nevoie,:pe,de. o; „parte, de reorganizarea băncilor: populare, 
prin 'concentrarea. lor, în; unităţi, mai „puternice, „cu o, cifră. de. 
operaţiuni importantă şi, cu o administraţie. pricepută, fiind şi 
mai ușor de controlat; iar, pe de altă parte, este nevoie să se. 
adapteze, şi Banca Naţională, a României, necesităţilor « de. cre- 
dit pentru. agricultură, prin, „acceptarea - unor termene : ade- 
cyate la:'cambiile agricole, prin, eficnirea dobânzilor. și sim- 
plificarea formalităţilor. 
„150. nouă sursă de, credit, în sfârşit, ar. reprezenta- -0 .we- 
rantarea produselor agricole, care ar înlesni finanţarea recol- 
tei. In, acest scop, este .nevoe.a se: lega în mod organic orga- 
nizarea de: 'credit a agriculturii. de o reţea de depozite. coope- 
rative. de cereale şi alte, produse: agricole, Procurarea fondu- 
rilor se va face, exclusiv prin, Banca, „Naţională, în, ale cărei . 
statute. operaţiunile pe. Warante, vor trebui .să ocupe. un: loc 
important. e ej : RE $ 

- Dacă trecem: Ja: creditul mi 'jlociu, țărănesc, părerea. noa- 
stră. este că, printr'o adaptare specială a statutelor Casei de 
Economii, sar putea găsi mijloace necesare pentru acordarea 
de asemenea credite, fără prea mare risc.; . Pentru. aceasta, 
este absolut necesar'să se introducă şi la noi sistemul practi- 
cat de unele case de ecouomri din Occident, al depunerilor pe 
termen mai lung; de. jun an sau chiar de.doi ani şi să se pre-
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vadă: Gbligătivitateai “uiiili "prăăvizi pentru posibilitătca!ridică- 
“rii "depuierilor,: Măsiită ar: trebui: 'complectată; 'fie:prin'supri- 
“marea “totală: a "dobâtizilor” pentru depunerile: la: vedere; astfel 

"cum; s'a făcut de: pildă î în! 'America, prin: oua: lege bancară: din 

"1933, fie brintro” diferenţiere” mâire' a-dobânzilor. pentru 'depu- 
“încările j pe termen! scurt faţă! 'dâ'cele:pe termen: lung şi priniin- 
curaj area acestoră: din urmă îti'deosebi! prin avantagii: fiscale. 

-" Câtipriveşte celelalte instituţii'ăc! credit; care'ari:face'ope- 
rațiuni de credit mijlociu cu pătura: ţărănească; ele: 'ariurmi 

'să'se'supună regimului! comuni 'ce li:se:va 'creia, avândulse în 
'vedere' pe viitor! necesitatea: unei; stricte” reglementări! a''do- 
bânzei percepute:!': să rii cin tat Dig Bo Piano 

ii" In această'ordin€ de idei;;: ar'trebui' amintit dă! posibilita- 

tea: atragerii! Creditului Ipotecar” Agricol şi: în'sfera creditului 
mijlociu: țărănesc; făcând ca': această: institiţie să: 'preiăasa- . 

narea proprietăţii ţărăneşti, cteaceiliar înlesni:' "aplicarea 

degii“deilichidare:a! datoriilor: prin” reducerea: cu:70% a'dato- 
riilor: plătite în'doi'ani.:i | în ui vii tis pin ai iba mut . 

*“ In sfârşit, creditult'pe termen: lung. pentru! țărănime; care 

astăzi nu există, ar putea fi creat prin: ' îndreptarea! Creditu- 

lui : Ipotecar: Agricol 'către:: proprietate: mijlociej:"prin ex- 

tinderea activităţii * Creditului::: Funciar: Ruralispre aceași 
proprietate, cât şi prin 'crearea peilângă 'Baiica' Centrală: Coo- 
'perativă a unei: secţiuni! 'autoriome' de: credit :pe termen lung, 
care: 'să ideservească ! în :prim-jloc mica: proprietate. :In “ceea- 

ce priveşte ; alimentarea. acestui credit ipe': termen: lung; nu 

vedem alt mijloc decât sistemul: obligaţiunilor,:: +: + 
"Creditul 'comercial:pe termen. scurt âr:trebui să: fie astăzi 

satisfăcut de 'către:băncile comereiale din Capitală 'şi de către 
băncile locale şi regionale. :-uh.i i; ici iat e a 

Ne-am ocupat în cursul acestei expuneri de” condiţiunile 

în' care se făcea alimentărea:cu:credit:a nevoilor comerţului 

şi am.reţinut că-băncile comerciale au neglijat: interesele: co- 
:merţului, ele întrebuinţând: creditele 'eftine de'reescont: obţi- 
nute; dela; institutul: de emisiune;:după cum s'a'constatat până 
da evidenţă în timpul -crizei:bancare''din 1931; în: deosebi 'la 
sprijinirea, industriilor, ale; căror! participări le deţineau în 

„portofoliile lor.i.:i; i ati tico oii „be E Mit roi . 

Pentru înlăturarea! Igreşelilor: din; trecut, "şi! "pentru! mai 
buna alimentăre'cu: credit a:comerţului” propriu zis, urmează - 
să ne gândim la crearea:tipului clăsic de:banică pentni nevoile”
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comerţului; reorganizând sistemul mixt bancar de care dispu- 
i «nem în clipa“de faţă. şi, făcână:o:despărţire;netă; între băncile 

:comereiale-propriu zise, — ale.căror:mijloace. de alimentare 
să nu fie decât depunerile şi.reescontul şi ale căror operaţiuni 
să fie limitaţe la. așa zisele operaţiuni neutre de-scont şi avan- suri — şi între băncile de speculaţiune sau, de afaceri, cu o 
rază mai întinsă de.acţiune,:dar și cu interzicerea de a primi 
-depuneri propriu.zise, depuneri: cari să fie apoi sacrificate în 
operaţiuni pline, de risc, ete e aie, 
n? « Deasemeni, credem că ar fi i de foarte mare folos crearea: 
uhui. institut. de: credit.pe. gaj de. mărfuri, institut care a fost 
deseori cerut până acum de către reprezentanţii, comerţului; şi 
care ar.putea lua fiinţă cu colaborarea Camerelor de Comerţ,. 
idându-i-se posibilitatea — având în vedere'siguranţa, pe care 
ar.prezenta-o activele sale —. de a primi depuneri şi, de a fo- 
Josi reescontul la :institutul de emisiune. . .... e 
„In ce priveşte creditul. pentru industrie, amintim :că am. 
deosebit un credit de investițiuni pentru. ameliorări şi măriri. 
de investiţii, un. credit de aprovizionare. cu materii prime şi. 
«un crediţ de reescont. .. îi Lu Ş N II N RI 
„» „Creditul; de investiţiuni» pentru. ameliorări. poate fi :sa- tisfăcut, după; cum a fost dealtfel. şi până acum, de către. So- cietatea de, Credit Industrial, —. care ar. fi să-și desvolte: în „orice caz în mai mare măsură “secțiunea: destinată acordării -de credite micii industrii, — :precum şi 'de „către băncile de. 
afaceri, :astfel- cum ele-ar urma să fie reglementate: -.: .  .-- Am exclus cit tot.dinadinsul creditele de investițiuni pen= | tru -înfiinţări. de: întreprinderi, -- pentru că: trebue''să ne ri- «dicăm împotriva practicei 'ce s'a dovedit atât de 'dăunătoare de a înfiinţa întreprinderi industriale cu: depunerile 'colectate: de către bănci. :... ii ie 
int” Pe lângă faptul că această:practică a periclitat economiile încredințate” băncilor, ea a dus şi la o industrializare forţată şi nesănătoasă, la crearea de industrii fără nici o legătură cu solul şi fără-nici o bază naturală 'de desvoltare. Pe viitor, cre- dem. că asemenea 'ereaţiuni industriale trebue să fie lăsate pe seama. şi- riscul: propriu al întreprinzătoriului, limitând! chiar pentru băncile de afaceri posibilitatea participării lor, pentru anu lășa joc,prea mare unei speculațiuni periculoase; . inu.» IRspe:Driveşte creditul peniru mica industrie, cel pe ter- „men. scurt.„nu prezintă dificultăţi : deosebite, mai :ales că :la



151 

  

oraşe băncile populare, având un cerc de asociaţi mai larg, 

cari .sunt;:pe de altă parte.recrutaţi din categorii: economice 

diferite, pot obţine mai uşor mijloacele băneşti de lucru. 

"In ce priveşte creditul pentru mici investiţiuni industriale, 

băncile populare vor putea servi ca organe de repartiție, de 

administrare şi de garantare colectivă a creditelor pentru mica 

industrie, pe care Societatea de Credit Industrial le poate 

pune la dispoziţia micii industrii.. 

Pentru acordarea de credite având drept scop aprovizio- 

narea cu materii prime a industriei, am avea ca executoare 

băncile -de-afaceri,. Creditul: Industrial: şi — pentru a mări 

sfera de acţiune a băncilor de depuneri, care, mai ales în 

primul timp, nu ar dispune de material suficient de scont, — 

_aceste'din urniă bănti,:pentru o cotă 'oarecâredin plasamen- 

tul în cont curent, bincînţeles cu' garanţii reale. Da 

Creditul de reescont, care este cel mai uşor dintre tipu- 

xile-de.credit necesare. industriei, ar fi satisfăcut;-în afară de - 

biincile de afaceri și-de către băncile de depuneri propriu zise, 

al căror. domeniu de activitate îl va constitui tocmai acest fel 

de credit. EI te aia 

„. Ar rămâne; de discutat "problema satisfacerii creditului 

pentru. necomercianţi. : Aceasta este .0o problemă deosebită, a 

«cărei rezolvare,. în special în ceeace privește categoria func- 

ționarilor de Stat, nu se poate face fără concursul Statului.:: 

«Ne gândim -la: crearea unei case generale de credit a 

funcţionarilor. publici, după modelul Casei Corpului. Didactic, 

care a dat cele mai bune rezultate în funcţionarea. ei. Diver- 

sele. case de credit, înfiinţate pe lângă fiecare. minister în 

„parte, sau arătat a fi neeficace şi a nu putea să împlinească 

nevoile. de credit ale. membrilor lor, Concentrând toate aceste 

case şi creând o casă centrală, cu-:caracter de Stat, pentru 

totalitatea funcţionarilor, credem că sar rezolva în mare parte 

problema. aprovizionării cu credit a. clasei funcţionărești. ... . 
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vi» * După'ce:am. Jămurit: ce. cătegorii: de. credit.sunt: necesare, . 
îni cadrul actualei:organizări “a. economici noastre: naţionale, 
ise pune întrebâreă;:prin ce măsuri de: Stat sc. poate îndruma, 
incuraja și supraveghea desvoltarea lor? iaz tă 
0 "parte: din: măsurile :legale, : necesare : pentru.a:se asi- 

:gura O funcţionare: normală a: instituţiunilor de credit,: le-am 
“schiţat! în: cursul ; acestei” expuneri, în :- special: în: . capitolut 

, precedent, ! Ema PRE ii tri ata ace beti co czylira Ea: 
: In primul: rând; însă, direcțiunea a mișcării: orgnizăţiunii 
de credit a 'unei ţări este: imprimată'de banca 'de.- emisiune. 

::Cu 'toate' modificările introduse în 1929;:cu 'prilejul: stabi- 
lizării: leului; când sa. făcut o: primă! sforțare! pentru a: se a- 
dapta “Banca: Naţională nevoilor 'reale ale. cconomiei noastre 
naţionale, trebuie :să':: constatăm 'că ea: nu corespunde î încă 
structurii: sociale agrare'a Statului: nostru. * ii uz, 
1: Nu-este oportun: a fisa. astăzi, nici "momentul când şi nici 
modul în 'care i'va! trebui să'se: 'proceadă: ''la' transformarea 
băncii de emisiune, în vederea adaptării sale la caracterele 
specifice ale economiei noastre naţionale. Aceasta este o pro- 
blemă politică. Dar această operaţie nu mai poate întârzia. 
Convingerea aceasta ne-a detesrainat a pune chestiunea în 
desbaterile Conferinţei monetare şi economice mondiale dela 
Londra, în 1933, cu scopul de a obţine adeziunea unui for in- 
ternaţional, pentru o asemenea reformă radicală a "temeliei - 
sistemului nostru de credit.   

i
 

a
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PROPUNERIJE: "ROMANEȘTI! A! CONFERINȚA MONDIALA! Dat ae 

DIN. 1933:: DIA e Sola si di sii Înti "pr pis Hizo au: pri 

” iată: testul“ propunerilor: :ce:am (prezentat, în: numele) de- 

“legăţiunii” române; ! privitor la! accastăt'chiestiune»: Conferinţei 

“măietare şi economice: i, „ft Pitzi aero titcnt rog 

it bi In!'cadruili recomândaţiunilor. comitetului experţilor, re- 

feritoare la funcţionarea etalonului-aur, delegaţiunea. română 

“îşi! permite! să 'supună'subcomisiunii cele; ce. urmează: 

= sal iCăâracterele “specifice: :ale economiei ţărilor: agricoleim- 

- “pia “o.'reiiizuire' a organizaţiei şi: măi, ales -a;condițiunilor, de 

funcţionare a'băncilor 'de: emisiune. 'din aceste, fări..i oz at 

“rii! ;Baza: acesteireforme: este; justificată, prin: următoarele 

tăpte:i inel noro dh obtine cobai titei ei ba 

sl. Importânţa. preponderentă a! agriculturii în: ansamblul 

-âctivităţii: economice. iai ar sit dietă 2 o ou 

„2. Ritmul: producţiuinii:agricole, care: product oitensiune ... 

sezonieră a pieţii financiare în:cursuil veriirșiral toamnei, 

"::*"uIn'cadrul'celor. ce au fost: expuse 'mai sus. şi ţinând seama 

as reconiandaţiunile! comitetului ipregătitor, ireferitoare,; la; re- 

stăbilirea etalonului-aur, delegăţiunea: română crede că ar.fi 

oportun''să supună" 'desbaterilor subcomisiunii:a II-a măsu- 

'rile'eniunţatei:de:ca; lin: vederea; realizării unei perfecte legă- '. 

turi între: structura! econoniică a 'ţărilor: agricole şi: rolul: atri- 

buit băncilor'de emisiune, legătură câre actualmente lipseşte. 

"1" Modificarea :statutelor băncilor: centrale: “privire 10pc- 

națiunile active (scont, warânte; titluri etci).i: ia ni i... - 

i 1» Extinderea operaţiunilor. de avansuri pe: varante. 

“In prezent, în majoritatea țărilor agricole, după sistemul 

băncilor occidentale, acest gen 'de' operaţiuni este cuprins în 

avânsutile pe titluri, e care sunt limitate la:un: procent din por- 

tofoliul comercial: iati tina te tai ca tea 
AT fi de dorit, ca'pe viitor, avansurile:pe warante să! for. 

meze'0 categorie specială ce ar putea. fi eventual limitată la 

un :procent! din portofiliul, care: 'să se fixeze independent: de 

avansurile pe titluri. ri cr a Poti ma De rată e 

„2. Ar fi deasemeni de dorit ca scontul waranteloi: să fie 

asimilat cu sconitul' efectelor comerciale, ceeace, având în ve- 
dere natura acestei operaţiuni și garanţia âe căre'beneficiază 
aceste “instrumente de credit— nu. va: constitui o abatere fla- 
grantă dela :principiile cari::guvernează; i politica de' credit: a 

băncilor centrale.



i IA 

„9. In aceiaşi ordine de idei, ar fi-foarte necesar să se aibe 

” în vedere posibilitatea admiterii;la,scont:a efectelor agricole, 
(efecte ce se referă la:operaţiuni : comerciale. ale agricultori- 
:10r);: cu:scadenţă de 9 luni, într'o proporţie. de. circa 50% din 
portofoliul comercial total. Aceste efecte ar putea fi reînoite 

"0. singură dată, pentru o perioadă de 6 luni, în. cazul „când ar 
finevoie. :î i cei. a a 

„Abateri. asemănătoare- dela principiile clasice ale băn- 
'cilor. centrale, însă cu proporţii mai reduse, au fost admise 
'vecent. în :statutele: băncilor:de: emisiune ale. țărilor. agricole. 
Ar fi vorba 'deci'de a se.lărgi;posibilităţile,existente. .... 

'*4. Operaţiunile-pe-piaţă.liberă-ar: trebui în acelaş. timp 
admise între operaţiunile normale-ale acestor. bănci de emi- 
siune;: In+acest:caz-băncile ar. aveaposihilitatea;...... .... 

a) de a interveni în mod activ pe. piaţa monetară, pen- 
“tru'a'o'influenţa în sensul politicii lor. de credit, şi: .:, 

„b)'de a: proceda :la cumpărări:.de: efecte comerciale, 
“agricole .sau warante, la. dobânzile: curente ale pieţii, ceeace 
le-ar evita. necesitatea de a procedă — în cazul când ar fi ne- 
Noie — la o:majorare sau:reducere generală a axei scontului. 
5. In strânsă legătură cu ceeace s'a spus la: punctul 4, 

ar. „fi foarte necesar să se prevadă posibilitatea pentru băncile 
de emisiune de a 'percepe .taxe;diferenţiale pentru.o anumită 
câtegorie de efecte (agricole sau warante), ceeace ar constitui 

- un-mijloc complimentar de a veni în ajutorul agricultorilor. 
„6. In sfârşit, băncile centrale ar trebui:să fie autorizate 

— independent de operaţiunile considerate. la punctul 4, — 
să cumpere titluri de ale Statului sau bonuri ipotecare garan- 
tate de Stat, peritru o sumă care sar putea fixa la de trei ori 
capitalul social;și rezervele băncii. Graţie acestui nou instru- 
ment de politică de credit, băncile centrale ar avea o: poșşi- 
bilitate în plus pentru a influenţa piaţa. In acelaş timp, acest 
gen de operaţiuni ar avea o. influență binefăcătoare „asupra 
cursului acestor efecte, î în sensul că, în afară de lărgirea pieţii 
valorilor, cl ar constitui un volan care ar. pondera evoluţia 
cursurilor. a RE 

- IL. Modificări. referitoare. la acoperirea emisiunii şi a an- 
gajamentelor. la vedere. . ; De 

„In afară : de modificările menţionate : mai. sus, « care se 
referă mai ales la operaţiunile active .şi care întâmplător ar



  

-putea.da mai multă supleţă. ireulaţiei, ar „trebui, examinate 

e propunerile următoare: . .. ic , 

„7. Reducerea sezonieră a: procentului a acoperirii. Această 

xiăsură ar trebui luată în considerare, independent de; 'redu- 

cerea de ordin permanent a procentului. acoperirii, propusă 

„de comitetul: experţilor. Ea. va. avea ca singur,scop. de.a ușura 

-sareina băncilor centrale în lunile cari urmează recoltei,. când 

-ele.sunt' expuse unci:încordări excepjionale, din cauza nece- 

“sității de a finanța: recolta... . .... -: „a 

„Ameliorarea clasticităţii cireulației,:i în perioadele de ten- 

siune,.ar putea fi realizată, -fic după sistemul continental (re- 

“ducerea procentulii: acoperirii; contra. plăţii unei. taxe mici 

-asupra sumei circulaţiei... care depăşeşte, maximul :.de emi- 

:: sune:normal);- fic: după»sistemul+englez»(majoraea:yvolumu-..
» i 

lui emisiunii cu autorizaţiunea guvernului). În acest fel, ri- 

giditatea actuală.:a circulaţiei, despre care se vorbeşte, în or- 

dinea de zi adpotată,. ar. putea. fi evitată. E 

„8. Problema finanţării, recoltei, pune între. altele şi pro- 

lea .acoperirii.; Aceasta ar. trebui, în mod normal, să fic în- 

tărită cu. ajutorul creditelor externe, cari ar. putea fi. "Procu- 

rate cu dobânzi. mici de către băncile, de” emisiune “occiden- 

tale, fie prin intermediul BRL. fie, insfărşit - 1 eceăce ar cori- 

- stitui soluţia cea mai favorabilă, — în cadrul fondului de, noi:- 

malizare monetară, prevăzut la conferinţa. dela. Stiessă.. | 

„Realizarea, acestui „proect. este” de o. importanţă covâr- 

şitoare pentru, restabilirea unci politici monetare normale î în 

țările. agricole. Afluxul sezonier de credite, va da posibilitatea 

băncilor de emisiune, în afară, de niijloacele considerate mai 

sus, de a-şi asigura expansiunea. angajamentelor , la vedere, 

independent de afluxul capitalurilor private care se producei 

în mod normal. i i 

., „Acţiunea simultană a elementelor arătate va avea o.in- 

fluenţă binefăcătoare atât asupra. situaţiunii monetare şi, de 

credit a acestor ţări cât şi. asupra. situaţiunii agricultorilor” . 

„ Conferinţa dela Londra a recunoscut justificarea punctu- 

lui de vedere expus. de delegaţiunea română, a luat în: con- 

siderare propunerile şi a recomandat, prin rezoluțiunea luată, 

ca Statele cari ar socoti necesară, o adaptare a organizării. băn- 

cilor de emisiune să ceară. avizul secţiunii financiare a Socie- 

tipi, Naţiunilor sau al, Băncii de' Reglemente. Internaţionale. 

«Ne îndoim | dacă, | în actuala. conjunctură a raporturilor 

tie
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duce! la scopul urmărit: iii fiii, 

“ “iuttenaţionale; Un: 'asenăerica. iaviziar: mai ;fiio oportun.: Dar.uti- 

litatea de a oferi:opinici publice.a detentorilor. de: monedă up 
"certificat! internaţional: asupra: carăcterului: ortodox al. nor- | 

“melor călăuzitoare! în politica: băncii: deiemisiune, în, viitor 

“este! în: "schimb' “de: necontestat. În Betta tz iti cb ata 

“Oricum; şi în: 'orice':formă se! voi prezenta, a, timpul lo 

modificările de Structură! ce trebiniese! introduse î în:actuala:or- 

ine | pe linia indicată a pr opunerilornoasee acta Londra, vor 

„e a ta 

Ele ticbuiesc: să realizeze, în: primul loc; o adaptare.a mo- 
idiăliai” de! distribuire a 'creditului'la: condițiunile.. specifice, ale 
“unei dări, în'economia 'naţională-a căreia: predomină agricul- 
tura! și să asigure: o elasticitate:a: „emisiunii. : pes cata 
CAMBIEI, cominciALE N VIITORIt!i: iile ta Micii 
“In organizarea noastră. de credit; 'cămabia, comercială: că - 

instrument de mobilizare a imătluriloi,- girată! "dei conierciănt 
şi. prezentată li recscont,; ; constituie: 0" excepţiurie.. ' Creditul 
bancar, este, în general” un “credit în“ coriti cureiit: "Efectele co- 
merciale ' câri 'cireulă sunt! în mâjoritate: sfecte, cari' garan- 
tează conturile debitoare, sau efecte ce servesc! băncile pentru 
a obține. reescont. Foarte anulte” nu sunt decât: câtbii de, fi- 
nanţare, prin “schimbul reciproc “de! "semnături. sina ” 

O altă „categoric de efecte” n au decâi două semnături, cea 
de a treia fiind înlocuită : cu gaj dei efecte: sau mărfuri.“ 

“In aceste condițiuni! sa desvoltat! un: credit de. consuma- 
fine” sau de! învestiţiune, care face ca efectele coinercialei să 
nu mai fie uşor lichidabile, aşa cum! ar trebui să fie” dacă ar 
reprezenta operaţiuni reale” de! cunipărare:vânzare, "de măr- furi. . i i ti, a dia pi: îi n 

De aceea, la noi lichiditatea portofoliului Băncii Naţio- 
nale este: problematică! şi necesitatea! epuiraţiunii sale'a de- 
venit o: „chestiune! periodică, lichiditatea: la: trei ini a efec- 
telor ajungând. o preocupare! 'simpli formală: Aia 

“Fireşte, această stare de: lucruri ! nu: justifică: ă se înlătura 
cambia comercială”! dintre mijloacele: 'fundamentalc” ale gă- 
rantării lichidităţii: portofoliului Băncii Naţional; - „ Dimpo- 
trivă, socotim! că Banca N Naţională” €ste' obligată! s să ia” măsuri 
peritiu” răspândirea deprinderi: de folosire” a”: icambiilor. co- 
merciale, “exercitând” toate mijloacele! de'' perstiașitine. şi de 

rai 

constrângere î în limca' noastră coniercială:'Tn acestiscop, este 

ii.



  

oportun. ca. Banca: Naţională să creieze,o.piaţă specială, „pen:, 

tru 'scontarea efectelor comerciale,; cu, dobânzi ; în. răport, | 

rect: cu scadenţa .: efectelor, și. mai”. reduse decât, „dobânzile 

asupra avansurilor în cont curent. In „acelaşi: fel s'ar_putea, 

avantaja şi acceptele bancare,. adică e efectele comerciale, ac- 

ceptate: sau: girate. “de-o bancă.;: fe i ai 
a. . ata be asi 
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EXTINDEREA AVANSUBILOR. pi SARFURI ŞI A SISTEMULUI! tra ăi i 

WARANTELOR, | „ti i 

Cuni însă, prin: asemena: 'operâţiuni: clasice creditul co- 

mercial p'âi putea fi deservit, 'se' impune o extindere” a avan:i 

'surilor pe.mărfuri şi: '%arante: Aceasta! presupune o extindere! 

a sistemului antrepozitelor şi a operaţiunilor pe xvarante;: sau 

alte! documente comărciăle „(serisori de trăsură, conosamente):.: 

Prin asemencă 'operăţiuni Sar! uşura! 'situaţiunea exportatori-: 

lor şi a producătorilor: naţionali de: materii” prime; cari: vor fi! 

scăpaţi de tutela finanţării căpitâlului străin și vor e putea: des-i 

face în chip mai avantajos produsele lori: pa ra ie 

“ Până 'când! sc:va: Orgâniza '0 "reţea comspleatăi de: silozuri 

şi antrepozite;; se poăte: admite o'extindere a' măsurilor: luate: 

în -1932 pentru încurajarea! 'operaţiunilor- pe warante (extin-! 

derea: locâlurilor' de antrepozitare! a: mărfurilor şi la: maga-» 
ziile din porturi ale băncilor, şlepuri, etc:). “Deasemeni lista! 
mărfurilor” admisibile i în “ântrepozite' asupra cărora 'se voria:: 

corda avansuri trebuie extinsă ca să' cuprindă. toate produsele, 

agricole. . i 

MĂSURI DE CREDIT, PENTRU: FINANŢAREA RECOLTEI.. „|, sat 

După cum se ştie, finanţarea recoltei implică îxpansiunea; 
creditului în lunile de vară.şi de toamnă, în raport cu abun- | 

denţa recoltei. Aceasta impune o expansiune, a'scontului sau. 

avansurilor: Băncii Naţionale, tocmai. în: perioada: de comer- 

cializare a recoltei, pentru ca agricultorii să găsească la, băn- 
cile. lor, în special la cele;cooperative, bani eftini.:.., -: a: 

In acest scop, în cadrul propunerilor dela Londra, u urmă-— 

toarele măsuri se impun a fi luate: . i 
a) Extinderea posibilităţilor, de avansuri. pe warânte. As- 

tăzi. avansurile pe warante:sunt înglobate î în categoria .avan- 
surilor: pe titluri și nu. pot trece de 20% „din portofoliul de, 
scont. Pe viitor,. asemenea - „operaţiuni. pe. warante urmează .să 

se facă fără limitaţiune — — warantul fiind forma de credit: cea; 

ț 

Ca ta a pa pt ditai
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mai: “adecuată. cu structura: unei ţări agricole şi: tot atât de: 

uşor lichidabil ca “cel inai:bun' efect comercial, :. CORR DI 

b). Scontârea Waraântelor urmează: să fie; asimilată scon- 

tării efectelor de comerţ. SE ao RI a e, | 

c) Efecte garantate cu:recipise sau warante; sau: cu: gaj 

de produse agricole, să fie admise pe-o scară mai mare în 

portofoliul Băncii. Naţionale, dacă scadenţa lor, nu. trece de 

3 luni. 

d), Pentru efectele agricole cu, scadență de 9 luni, să se | 

mărească. proporţia „la .50% :din portofoliul de, scont şi să se 

admită o singură. prelungire pe alte 6 luni. 

- e)'In legătură::cu- extinderea operaţiunilor : de “credit, 

Banca Naţională: trebuie să: aibă latitudinea de a face o parte 

din-operaţiunile de credit şi din iniţiativa ei proprie, putând 

proceda. la scontare: de warante. sau avansuri, la o dobândă. 

inferioară, scontului oficial sau. dobânzii pe avansuri, fără a 

reduce taxele existente.; . - - 

 f): In sfârşit, Banca. Naţională + va. trebui să fie autorizată 

să! i: poată cumpăra titluri de Stat sau bonuri ipotecare garan- 
tate de: Stat,. din proprie inițiativă, pentru. o sumă. egală: cu: 
de'trei ori capitalul ei. social şi rezervele băncii. Prin aceste 
operaţiuni, Banca Naţională ar influenţa piaţa obligaţiunilor. 
într'un mpd.-favorabil, stabilizând cursurile și încurajând des-. 

voltarea-unci pieţi. naționale de valori mobiliare.. 

ADAPTAREA SISTEMULUI DE ACOPERIRE A MONEDEI. 

In afară de aceste schimbări, privitoare la modul de dis- : * 
tribuire a creditelor,.reforma Băncii Naţionale trebuie să cu- 
prindă şi sistemul de' acoperire a emisiunii, în „Vederea asi- 

gurării elasticităţii acesteia. = ii ie 

'Cu' prilejul stabilizării, noi: am * “ddoptat sistendiil „gora 
exchange-standară,. -admiţând! o acoperire de 25% în aur şi: 

10% în devize; recomandat î încă din 1922 la conferinţa! dela 

Geneva. : e it a 

Experienţa avea să dovedească - — mai ales; după crahu- 
rile bancare: din 1% şi după Părăsirea 'etalonului aur de 

către: un număr de:46- ţări — şubrezenia înglobării în -aco- 

perire a unui procent: de devize! Astfel, după cercetări preli- 

minare ale experţilor Societăţii Naţiunilor, Conferinţa € econo- 

mică mondială! dela! Londra“ a: recomandat 0 reducere sub-
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stănţială a procentiiluii de acoperire,: Ia 25%,. ceeace. ar. mări: 

posibilităţile < de plată în exterior a băncilor: de emisiune....i.:! 

O serie de bănci de emisiune au -şi' introdus: această i În0- 

Vaţiune: Banca Argentinei, Canadei! şi Cehoslovaciei: 25% i 

Banca Poloniei 30%, aceasta din urmă-a exceptat însă şi exe-: 

cutarea unor angajamente la vedere dela ! acoperire, ' impu- 

nând la acoperire tot ce trece: de 100 milioane de zloți. : : 

„_ Adoptarea acoperirii de 25% Sar face, prin urmare; la.noi: 

prin simpla eliminare a proporției: de 10% devize din stocul! 

de acoperire. ' Această operaţiune 'ar elimina din * bilanţul: 

Băncii: Naţionale elementele de acoperire fictive, acoperirea: 

reală fiind astăzi de circa 28% în loc'de 35%. - *-: mi 

_ Aceasta n'ar trebui să îndemne Banca: Naţională să scadă: 

acoperirea de aur la 25%, prin plata imediată: a creditului la! 

Banca Franţei, dacă economia de dobânzi şi comisioane ce ar. 

realiza (circa 55—60 milioane) :n'ar- fi imperios cerută... Mai .. . 

degrabă sar impune lichidarea operaţiunilor. făcute de Stat: : 

cu creditul de campanie, C.A.M.. (170 milioane. franci :fran- 

cezi) 'şi cu creditul de 75 milioane franci elveţieni,. cari gre- 

vează bugetul anual cu 205 milioane lei dobânzi și comisioane: 

pentru fonduri furnizate în realitate de Banca Naţională. ...:! 

Pentru a se asigura'o elasticitate cât mai mare emisiunii;: 

este recomandabil dă se;exonera dela obligaţiunea de acope-: 

rire o cotă parte din circulaţiune, egală cu: valoarea .vechii, 

datorii a Statului, de circa 3.681 milioane Iei. pi 

“In sfârşit, pentru a facilita Băncii Naţionale: să procedeze. 

la o expansiune:a circulâţiunii în: perioadele: de :comerciali-: 

zare a' recoltei; “astfel cum s'a prevăzut:și în. propunerile: 

noastre dela: Londra, se va prevedea facultatea-'de depăşire. 

temporară, pe termen de şase luni, a-procentului de acoperire: 

legală de 25% în cursul lunilor de toamnă, fără ca acoperirea! 

să scadă sub 20%. Această depăşire se va face numai cu au- 
torizarea consiliului de miniștri. a : 

NECESITATEA UNEI REFORME IN ORGANIZAREA BĂNCII ai 
NAȚIONALE. î:: A PR 

“Pentru a face î însă ca a această reformă a structurii Băncii! 

Naţionale să fie efectivă; este absolută nevoie de o schimbare: 

radicală. a'organizării : administraţiunii “institutului de: 'emi-: 
siune. Greşala 'ce:s'a făcut în 1929,.prin adoptarea unei solu-: 
țiuni,, prin':care's'a:lăsat ca “banca':să: fie condusă 'şi 'admi-' 

td 

Sai i
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pistrată cu. "aceleaşi “metode, şi.în, acelaş, spirit, rutinar şi poli: 

ticianist.ca înainte de stabilizare,. trebuie. îndreptață.. it 

» Direcţiunea, „generală . și, „supravegherea “operaţiunilor: 

băncii de:emisiune. trebue să, fie,complect, șeparată de, admi- 

nistraţiune şi, executivă. Direcţiunea. generală, şi 'suprăveghe- 

rea. „operaţiunilor. trebuie să fie condusă. în. acest Scop. de un. 

guvernator şi de, un, consiliu general, din car jumătate să fie 

numit de Stat şi jumătate,de adunarea: generală, dar, şi, pen- 

tru unii şi pentru alţii trebuind. „să, se. prevadă: condițiuni, de. 

calificaţie technică. Jar administraţia, şi. executiva, trebue, să, 
fie trecută în mâna unui,director general, numit de: Stat, „după, 
recomandurea consiliului băncii şi a. unui; număr. de trei di- 
rectori, numiţi în acelaşi fel. Numai i n, acest. fel “vom. avea o 

NU-ȘI Vor, mai: găsi; nici, un loc... cette . E Ms a 

NORMELE VIITOAREI ORGANIZAȚȚIUNI BÂNCARE ŞI: Ci tsi 
JUPRAVEGHEREA' STATULUI. j:itea-irp mettioii cu a trust 

In iceeace: privește regimul. băncilor. private, în:afară de. 

măsura preconizată mai sus.a despărțirii băncilor de: depu-. 
nieri de băncile :de afaceri; trebuie să:se înlăture :din actuala. 

lege bancară toate 'dispoziţiunile, care 'contrazic; cerinţele! de. 
descentralizarea :creditului;: specifice :carăcterului. agrar al 
țării noastre şi care tind la: stabilirea 1 unui monopol privat al. 
comerţului'de'bancă: i: iti ta tt eta 

In felul în care actuală lege blâncară a. fost concepută; de-: 

parte de'a da'mai:multă siguranţă. depunătorilor. de .capita- 
luri în bănci,:ea:nu face decât 'să asigure monopolul câtorva,. 

monopol întemeiat.pe:o concentrare.a comerţului' bancar, îm- 

potriva căreia se:ridică astăzi întreaga. experienţă! făcută în: 
alte. țări, după: cum ne-o dovedesc. ultimele: anchete: şi legi! 
bancare! din străinătate. iii. pt 

"Trebue deci: desfiinţat monopolul, pe'care legea bancară 

i | acordă marilor instituţiuni de -crâdit şi, în concordanţă cu! 
experienţa făcută în. alte țări, trebuie pusă stavilă înfiinţării... 
de sucursale în provincie, încurajând dimpotrivă sistemul, -- Îi 

băncilor locale şi regionale, cu ajutorul cărora. se poate face 

o repartizare mai echitabilă a 'creditului, lucrându-se în con-' 
diţii mai convenabile şi.raţionale. In, modul acesta, s'ar. îm-. 
piedica pe viitor şi:tirania, marilor bănci în. operaţiunile. de 

scont, . institutul. de emisiune. trebuind. să-şi, modifice 'sistemul ;
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pe care l-a .practicat- până acum în materie 'de reescont şi să: 
pună: în mai. directă şi mai mare. măsură creditele sale!! de: 
reescont la dispoziţia comerţului şi agriculturii acestei țări. - 

„Pe de altă parte, ţinând seamă de sacrificiile pe care Sta-. 
tul le-a făcut în timpul crizei bancare pentru instituțiunile de ' 
credit, nu este nimic mai normal decât să se ceară şi acestora” 
să contribuie, într'o măsură oarecare,. la! promovarea credi- 
tului Statului, obligându-le prin lege să-și plaseze o anumită 
cotă din beneficii în titluri de Stat,-uşurând astfel desfacerea 
în Bursă a titlurilor de Stat şi contribuind împreună cu Banca” 
de emisiune la stabilizarea cursurilor acestor titluri. 

Insfârşit, se impune a se preciza sancţiuni efective îmn= 
potriva conducătorilor institutelor de credit, cari fac opera- 
țiuni contrarii legii, sancțiuni ce lipsesc cu desăvârşire: în ac- 
tuala lege... . | | a 

In 'ceeace priveşte organul superior de supraveghere 'a' 
băncilor, experienţa făcută cu diversele consilii bancare, acolo: 
unde ele au luat fiinţă, dovedeşte că nu au dat rezultate. -:_ 

Cu atât mai'puţin voni înregistra noui rezultate favora-! bile, dat fiind că consiliul superior: bancar creiat, la noi nu: 
face decât să lase controlul gencrâl al inștituţiunilor de credit, 
în seama acestor instituţii însăşi, fără ca' Stâtul să-şi poată; 
spune cuvântul său cu autoritate; Intr'adevăr, modul de. con-! 
stituire al corisiliului superior bancar” dă 'o majoritate 'per=! 
manentă reprezentanților băncilor, care vor putea astfel să-şi 
aranjeze în familie treburile lor, iot' atât. de bine pe cât le' 
aranjau şi în trecut, fără 'ca dispoziţiunile legii în vigoare să 
dea. guvernului posibilitatea de a' interveni'cu sancţiuni 'efec-" 
tive împotriva celora cari ar fi nesocotit legea. a 
--: Trebuie deci să se 'schimbe cu desăvârşire dispoziţiunile 

din lege privitoare: a controlul : bancar, fie deşsființând În- 
tregul consiliu bancar şi punând în locul său o inspecţie ban- 
cară. de Stat, fie întărind influenţa efectivă „a Băncii Naţio-! 
nale şi. a:Ministerului Finanţelor înlăuntrul actualului: con-! 
siliu bancar, prin reorganizarea lui şi prin asigurarea în orice! 
clipă a iinei majorităţi Statului, pentru ca astfel să se garan-i 
teze un control efectiv al respectării legii bancare.' a 

Dispoziţiunile din legea noastră bancară sunt poate cele" 
mai slâbe icare 'se întâlnesc ' în legislaţia” internaţională .. de 
bancă şi, dacă ne-gândim la' excesele 'ce-s'aui comis în Orga- 

1
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nizaţia noastră de bancă de până acum şi la gradul de neso- 

cotire a intereselor generale, de care au dat. dovadă băncile 

private, caracterul. nevinovat al acestor dispoziţiuni este inex-. 

plicabil. Se impune deci un control sever şi măsuri efective 

de „constrângere: pentru, c cei ce administrează. banii economi- 
iţi ai locuitorilor ţării. | 

„Intervenţia Ministerului de Finanţe î în. administrarea in- 
stituţiunilor de credit se exercită aiurea până şi iîn cele mai! 

intime chestiuni, cum ar fi însăşi contractele de angajament 
ale personalului. In Cehoslovacia, de pildă, prin legea din. 
Aprilie 1932, ministerul poate, atunci când socoteşte că sala- 
riile unora dintre: funcţionarii. superiori ai. băncilor private 
sunt prea mari, să convoace o comisie de. arbitri, sub preşe-. 
dinţia - unui magistrat, care să. reducă aceste salarii la justa 
lor proporţie. In Polonia, Ministrul Finanţelor poate, atunci 
când activitatea, unei întreprinderi bancare: contravine legii 

sau intereselor publice,. să retragă dreptul de . funcţionare 
băncii, sau să pună, în, fruntea ei. un: comisar al guvernului, 
plătit, de către bancă. Acest drept îl are de altfel şi Ministrul 
Finanţelor î în Cehoslovacia, care .poate să numească oameni. 
de încredere la institutele ajutate. de- Stat, oameni de încre- 
dere cari au dreptul de veto, în numele Ministrului Finanţe- 
lor. „Foarte severe sunt în. acelaşi sens dispoziţiile legii ban- 
care japoneze, care dau Ministrului . “Finanţelor posibilitatea 
de a concedia, “funcţionarii de bancă şi de.a închide băncile, 
ori de câte ori găseşte că. au păgubit. interesele generale. . . 

Ceeace este: însă absolut, necesar este crearea unui oficiu 
de control în, cadrul. consiliului : -superior bancar, oficiu care 
să îndeplinească rolul unui serviciu de informaţiuni, înles-. 
nind băncilor acordarea creditelor. :pe baze serioase şi împie- 
dicând abuzurile firmelor puţin conştiincioase, iar, pe de altă 
parte, executând revizuiri contabile la intervale; periodice, 
printr'un personal pregătit î în. special pertru această materie. 
Suntem, de altfel, una din puţinele țări î în care asemenea or- 
ganizaţiuni contabile de control nu există. Rolul lor în Apus: 
este foarte mare, ele înlesnind „pe.de o parte... funcţionarea 
normală a creditului, iar pe de. altă parte controlul efectiv. al: 
instituţiunilor de creait. ti A 

„ Paralel cu crearea unui asemenca oficiu de control 4 şi re-. 
vizuire, trebuie să se ia în considerare. necesitatea: asigurării: 

i '
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depunerilor în bănci, eventual: cu ajutorul: unei societăţi de 

asigurare mutuală a:băncilor primitoare de depuneri.i::: :::: 

Această asigurare a depunerilor este una din conăițiunile: 

primordiale, menite să refacă încrederea zdruncinată a. popu- 
laţiei în instituţiunile de bancă ale .ţării.. :Ea trebuie să fie 

prima măsură în calea creării;unei atmosfere de, credit atât: 
de,necesare desvoltării viitoare a economiei noastre naţionale.: 

Alături de 'această 'măsură îrebuiesc lămurite o serie de 
alte chestiuni preliminare, în legătură cu renaşterea creditu- - 

lui, îndepărtând unele provizorate dăunătoare şi stabilind 
puncte de vedere precise şi definitive în legislaţia privitoare 

la raporturile dintre creditori şi debitori. 

Lămurirea acestor chestiuni va contribui într'o largă mă- 

sură la opera constructivă a creditului, în cadrele trasate. 

Reglementarea comerțului de bancă va determina de- 

sigur începerea procesului de asanare şi consolidare a organi- 
zaţiei de credit. Prin aceasta, oferta de credit va spori şi .ni- 
velul dobânzilor va scădea. Economia naţională românească a 
suferit însă prea mult de pe urma dobânzilor, în special în 

perioada de după războiu, pentru ca să se poată lăsa pro- 

cesul formaţiunii dobânzilor la jocul exclusiv al liberii con- 
curenţe. Reglementarea dobânzilor nu se poate limita la mă- 
surile contra cametii, luate prin legea din 1930. Este oportun 

a se trece la fixarea unor dobânzi maximale, pentru depune- 

rile adunate de institutele de credit, cât şi pentru împrumu- 

„turile acordate debitorilor acestora. Dar, o asemenea regle- ' 
mentare, pentru a fi eficace, trebuie să ţină seama de posi- 

bilităţile şi de nevoile de aprovizionare cu credit a diferitelor 

regiuni, ca şi de diferitele forme de credite şi de tipurile deo- : 
sebite de instituţii de credit existente. 

Astfel, dobânzile vor trebui să difere, după regiuni, după 

proveniența depunerilor, după termenul depunerilor sau cre- 

ditelor acordate, după scopul creditelor şi după felurile de 

instituţiuni de credit cari primesc depuneri sau acordă cre- 
dite. In dobânzile pentru creditele acordate de către bănci, 

trebuie să se precizeze şi maximum-ul celorlalte cheltueli su- 
plimentare, cu cari până astăzi institutele bancare încarcă 
pe clienţii lor şi cari înseamnă, de multe ori, dobânzi supli- 

mentare, într'o formă mascată. Deasemeni urmează a se fixa 
şi cota maximă cu care se vor putea încărca dobânzile de în-
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târziere. Bineînţeles, pentru a nu stânjeni alimentarea econu- 
miei naţionale cu capitaluri externe în 'măsura. în. care sar 
ivi nevoia, în anume împrejurări, această reglementare nu va 
putea atinge conturile în valută străină. . ae 
-„ Prin aceste măsuri se va inaugura o politică de ieftenire 

a creditului, care, întrun Stat cu structură agrară ţărănească, 
este o condiţie sine qua non pentru asigurarea desvoltării 
normale a vieţii economice şi echilibrului social. 

DN Da ' i 
DR 

i



PARTEA TREIA 
————— 

BUGETUL



. . i ÎN RI 

aa Aa . PC “ 

ASPECTUL PROBLEMEI FINANȚELOR PUBLICE, i 
“Ca în 'toate celelalte” State din luine,; depresiunea, ecp- 

nomică mondială, între urmările ei devastatoare, a provo- 

cat şi la noi dezechilibrul finanţelor publice. Cu cât Înrâu- 

rirea crizei mondiale: asupra economiei naţionale a unei țări 

ă fost mai dezastruoasă, cu atât. a fost mai mare deficitul 

produs î în bugetele publice. De. aceca, în "Statele agrare, ale 

căror economii naţionale au fost secătuite în cursul actualei 

depresiuni economice mondiale, criza financiară a luat pro- 

porţii excepţional de grave, amenințând să devină un feno- 

men endemice şi să pericliteze funcţionarea normală a 

Statului. 

“Problema noastră financiară nu este. însă numai. 0. N0ş- 

tenire a efectelor . crizei “mondiale asupra. economiei naţio- 

nale româneşti. Fără a micșora câtuşi de puţin importanţa 

factorului acesta . în. determinarea evoluţiei finanţelor pu- 

blice, nu se poate să. nu se, reamintească împrejurarea, că 

— cu excepţia anului 1929, în care sa isbutit a se “realiza 

prin sforţări uriaşe un echilibru. bugetar real, -— am trăit, 

în primul deceniu după războiul mondial, sub regimul de- 

ficitelor bugetare, chiar în anii în care, se înfățișa, prin. ar-, | i 

tificii de contabilitate, echilibrarea veniturilor şi. cheltuelilor 

gospodăriei publice, fapt care sa evidenţiat: în 1928 cu pri- 

lejul elaborării planului de stabilizare. Dacă situaţiunea di- 

naintea crizei mondiale îşi găseşte explicaţia în urmările 

războiului şi în consecinţele unor măsuri de politică eco-
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nomică şi monetară asupra condiţiunilor de formare a ve- nitului naţional şi a procesului de acumulare a capitalului, în țara noastră, nu e mai Puțin adevărat că ea a fost cel Puțin agravată prin reglementarea şi practicile defectuoase ale organizaţiei şi administraţiei finanţelor noastre publice, relevate în mare parte tot cu prilejul elaborării planului de stabilizare, dar mai ales în rapoartele experţilor, întocmite sub conducerea domnului profesor Charleş Rist, în 1932, Aceste consideraţiuni ne arată metoda de urmat în cer- cetarea problemei noastre financiare. Situaţia finanţelor românești fiind o rezultantă a consecinţelor crizei, dar şi a lacunelor organizaţiei şi "administraţiei finanţelor Statului şi unităţilor adniinistrative.. autonome, cercetarea trebuie să urmărească, în prima linie, stabilirea cauzelor deficitelor cronice, pentru ca pe baza, acestor. rezultate, .să se. fixeze termenii problemei echilibrului. bugetar, şi să fo ormuleze so- luţiunile cele mai „nimerite, . în împrejur ările date, „pentru asânarea finanțelor. Statului nostru, Da ra 
"In. acest Scop,, expunerea, noastră va, . proceda! înainte de. toate Ja lămurirea . Situaţiunii ” actuale | a. finanţelor | pu- blice şi a 'cauzelor deficitului bugetar, şi. va încerca apoi să fixeze: termenii problemei echilibrului, finanţelor publice. a ji 

  

, Da "CAPITOLUL -I Pia izaiă | E . - 

“EVOLUȚIA BUGEȚELOR. ȘI SITUAŢIA. TEZAURULUI. „IN, CURSUL DEPRESIUNII MONDIALE. 
pene i, 

- - Incepând din anul 1930. — că “dintai” an în care. sau manifestat „repercusiunile crizei mondiale, „asupra, economiei naţionale românești , — „toate, exerciţiile, bugetare. Sau „Sol- dat eu deficite, Lo 
„iii, Pare 

IPLOAREA DEPICITELORI "BUGETARE, >: e 
ai LEII III Da Pe RIO a 

  

“In tabloul: “următor se arată: angajamentele și. - încasările Statui pe. exerciţiile. 1930, '1931,.1932 și 19338;: tai 
mă pei Pa (DR ii Prater paz id . . - Po. | d. 7. pr ai re aer dr
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Angaia- |... a ee eo, 

    

  

Ea ri E ““TAngaja-| -- * -. Rămăşite | Angaja- | i. îi: 
Se e „menta | Totalul Ain oxorși: „miente”; |Incasările|': perie: 

Ă [| g&ulate | neregu- : „jrioare-eu-| proprii, | .. . | 
si “u| dupa de | late'eu- angaja. prinsa în fiecărui bugetare eaori 

„„.+- | eretela, | Roscute :mentelor | "eg d exerciţiu |! "total : |... 
Wu] „lunare până azi RR scăzut ee ocziaa 

“ a + b . e—d Îi. e—t , 

a b e d "e f ge 

1980. [33.589 | 666 [:34.255 |: : 695 | 38.560 | 31.555 [2.405 

19814) | 30.359 | 4.364 (34.720) 3.050 | 31.670 | 25.770. 5900 
1932 - 27,315 |2.679 29. 904 877] 29.817:[:24.863 4.154 
(15.luni) e i 

1988/54| 20.633] 187 | ai. 120 » =: a1.q20'| 18:864'|8.056 
„re                     

"După cum rezultă 'din datele: de:mai: sus, în ultimele 

patru exerciţii, bugetare, . deficitele - bugetelor * Statului . sau 

ridicat la suma de 16.115:milioane lei. ct iii 
Pentru a. ilustra . complect ! dificultăţile finabciară ale 

Statului, să adăogăm că din: totalul datoriilor flotante 're- 
zultate din deficitele cronice, ce fuseseră înscrise cu 12.843 
milioane lei în bugetul extraordinar pe 1933/34, nu sa putut 
amortiza în cursul exerciţiului decât 2.508 milioane lei şi 
anume: 461 milioane lei în numerar, 535 milioane lei prin. 

compensaţii, prin bonuri de impozite sau bonuri de tezaur, 
iar prin: operaţiuni. de: ordine între diferite autorităţi publice 

sau mai lichidat 1. 512 milioane lei iai E PN a 

GRAVELE DIFICULTĂȚI ALE TEZAURULUI. , 

„Deficitele bugetare au 'cauzat,. în cursul acestor. ani i de 

criză, grave dificultăţi. tezaurului public. “Situaţia tezauru- 
lui a devenit: cu 'atât mai precară, cu cât, din cauza con- 

dițiunilor. anormale din piaţa internă a capitalurilor, , ges- 

tiunea, financiară â Statului a fost lipsită. de: orice posibidi- 

',1) S'au scăzut sumele contabilizate- simultan la venituri si „chel 

tueli, sub titlul „curba de sacrificiu”, :. ” ' 

..2) Această cifră s'a extras: din momorandul prezentat! exoertilor 

streini în primăvara anului 1934 de d.'Victor Slăvescu. Dar statele no: 

minative de rămăşiţe de plată:la finele exercitiului 1921 fac să-re- 

iasă un surplus de 320 milioane lei, angajamente neregulate. :. 

:3) Bugetul extraordinar pe 1933-34 : nu cuprindea recipisele de de- 
pozit provizoriu. în sumă de 3.741 milioane'lej,.: :..*..: i pa
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tăţi de credit intern. Fondurile de rulment, constituite. prin 
împrumuturile externe din 1929 şi 1931. au 'fost curând 
epuizate, iar fondul de rulment! de două miliarde lei, con- 
simţit de către Banca Naţională, pe baza convenţiunii din 
"1929, cu condiţia de a fi reconstituit în mod regulat în 
cursul semestrului al doilea din fiecare an, n'a mai putut 
fi reconstituit, încă din.1930, din veniturile bugetare gene- 
rale 1), 

Tezaurul a fost astfel silit 'să consume treptat fonduri 
extrabugetare şi să recurgă la avansuri dela instituţiunile 
autonome, în special dela Casa de Depuneri şi C. A. M. Difi: 
cultăţile tezaurului au fost atât de.mari încât practici abu- 
zive din trecut au fost reînviate. Astfel, pentru a se achita 
o. parte. din. cheltuelile Statului, conducătorii Administraţiu- 
nilor Financiare, cari sunt şi casierii Casei de Depuneri, au 
făcut prelevări. asupra numerarului âparținând acestei in- 
stituţii. Situaţiunea tezaurului sa agravat continuu, suferind 
influenţa deficitelor bugetare şi a imposibilității de a recurge 
la piaţa internă de capitaluri, pentru: acoperirea lor prin 
operaţiuni normale de credit pe termeniscurt, . i: --. 

LI -: i n 

cu scopul de a-i asigura lichiditatea: . - ÎS DIE 
a) Il dotase cu un fond de 2.675 milioane lei pentru lichidarea da-, 

toriilor aricrate ale Statului preexistente anului 1929; Aaa 
| „b).Li afectase un fond de rulment de circa un miliard, pentru a-i 
da mobilitatea - necesară 'în lunile când încasările! Statului sunt: mai 

„slabe, în afară de avansul temporar de- două miliarde dela Banca Na- 
tională. . IRI SEE -.. Fondul pentru lichidarea arieratelor a fost intearal utilizat ventru 
acoperirea. deficitului din. 1928. Deasemeni, în cursul anului 1929, plă- 
țile extrabugetare, în care se cuprinde plata primelor annităţi ale îm- 
prumutului de .stabilizare. şi alte plăti de trezorerie si unele plăţi dela 
portofoliu, au absorbit excedentul bănesc al exercitiului 1929,:precum 
şi cea mai niare parte 'a fondului de:rulnient'al tezaurului, + Astfel la 
începutul 1930. tezaurul nu mai.avea. nici 0 resursă proprie şi a făcut 
apel, încă din primele luni, la întregul! avans temporar'al Băncii “Na- 

- ţionale şi la finele anului nu a putut restitui. decât jumătate-'din avans, 
sar la finele anului următor a înapoiat numai 250 milioane, pentru a-l 
imobiliza complect în 1932, . în tau ERaLIă 

„1. 1) Planul 'de stabilizare prevăzuse o dublă garanţie pentru tezaur,
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MIJLOACE DE TREZORERIE UTILIZATE IN 19331934. 
y 

“Efectul deficitului Dugetului asupra 'situaţiunii.. tezau- 

_vului rezultă în mod clar, dacă se. cercetează . „mişcarea te- 

zaurului în cursul ultimului exerciţiu încheiat, „1933/34. 

Deficitul din cursul acestui exerciţiu. a avut. „drept ur- 

_mare, în primul, rând de.a absorbi: ia ri 

1.137 milioane lei, resurșe excepţionale, constituind î în genere 

o îndatorare sau o consumaţie. de. rezerv e... 

192 milioane lei, soldul existent la 1 Aprilie 1933; 

576 milioane lei, venituri provenite din bugetul extraor- 

dinar, destinate să amortizeze rămășițe din. exerciţiul 

precedent. E a e 
EEE Lat 

a) 

1.900 milioane lei. a aă E cate IE pi 

“In al doilea: rând, această situaţiune, a făcut să rămână 

aeplătite, cheltueli angajate în sumă de'lei 1.189 milioane lei. | 

„Deci, un 'total de: 3.104 milioane "lei, Aşor. superior. acfi- 

citului rezultat din înregistrările! bugetare! şi: care se ridică 

la 3.056 milioane. Prin urmare, tezaurul n'a putut face faţă 

cheltuelilor curente, în cursul ' exerciţiului bugetar 1933/34, 

decât printr un îcu apel'la' banca de emisiune: (creditul: el- 

veţian), la- creditul de campanie '(C. A. M.) şi: prin "consu- 

marea unor credite din fondul împrumutului exterh : (1931). 

Şi totuşi, la finele exerciţiului: a rămas descoperit cu 0'su- 

mă de peste! un miliard de lei, pe: „care ma fost i în stare” :s'0 

lichideze în “nici o; formă.” Masa Eta ai 

DATORIA FLOTANTĂ A STATULUI, LA 1 APRILIE 1934. Sa 

Sarcinile cu care a fost grevat tezaurul, prin. deficitele 

anilor. precedenţi, subzistă dela an: la. an, la ele adăugându- 

se mereu altele. La: încheierea exerciţiului: trecut, la 31, Mar- 

tie 1934, pasivul tezaurului era constituit din următoarele 

posturi: 
ut 

1 Bonuri de tezaur. în . circulație: (ăn care. peste - 4. 'pla- 

-- “sate la Casa de Depuneri) : „i tr 1.075 milioane lei 

2. Recipise de depozit provizoriu” i , 2.742 * n mare 
"3. Bonuri de impozite .., .... - 09. NE 

4. Prevalarea tezaurului astipra', “conului . Sa i e prana 

J. din împrumut . . a, 100... pr ti
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5. Avansuri temporare. la. Banca Naţio-. .:. e... _ mală, nerambursate-din 1931. . =.1» 2.000 milioane lei “6. Prelevări' asupra "monedei divizionare, 1.001... „7. Emisiuni, asupra creditelor, externe” ai „(împrumutul elvețian).  .' 1709 “8. Datorie la Casa de Depuneri . . LB pu » d. Angajamentele bugetare neplătite,. '. 13.548 imn 10. Avansuri C. A. M. din împrumutul de. campanie și din fondurile proprii . 1.015 2), pr LI N i ali . ă 

ti ti. 95,865 milioane lei 
” Acesta este totalul datoriei flotante a Statului. 
După cum rezultă din aceste ciîre, cinci miliarde sunt formate din titluri de crediţ pe termen scurt, aflate în cir- culaţie (bonuri de tezaur, bonuri de impozite şi recipise de depozit) :şi.o sumă de aproape şase miliarde lei (5.885 mi- lioane),; sunt. resurse. provenite, din operaţiuni .. neregulate făcute de Stat la, Banca Naţională, ... i :.. Propriu zis, operaţiuni normale sunt împrumuturile pe termen scurt, în forma: de bonuri.de tezaur şi bonuri de im- pozite.: Dar. bonurile. de. tezaur, în' fapt, nau fost manipulate în mod regulat, prin lichidarea la. scadenţă, ci. au: fost con- tinuu .preschimbate; iar, bonurile de, impozite, cari . nu |. se vor, lichida prin plata. impozitelor .arierate, urmează a fi consolidate după cinci ani. Cât priveşte, recipisele de depozit, acestea constitue titluri de credit amorfe,.cari au 'caracterul unui expedient financiar şi urmează a fi consolidate provi- zoriu În bonuri de impozite 'şi apoi în rente de Stat. "> “ Restul sumelor sunt operaţiuni cu caracter de inflaţie. Astfel de pildă avansurile consimţite de Banca Naţională sub titlul creditului: elveţian (1.769 milioane lei), pe baza 

  

_1) La citra de 12.357 milioane lei angajamente hugetare neplă- tite la 31 Martie 1934. prevăzută în exounerea de motive a bugetului 1934 — 35, la păg. 22, am adăogat 1.191 milioane lei, angajamente ne- legale din «exerciţiile anterioare comunicate-până ha 1 Decembrie 1934. 2) In loc de 852 milioane cât este arătată suma creditului de cam- panie C.A.M., în expunerea de motive la bugetul 1934 — 35, am înscris suma de 1.015 milioane, definitiv fixată în bilanțul pe anul trecut al Casei Autonome a Xlonopolurilor, - i rata cati 

ze
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garanţiei de devize indisponibiie procurate de Stat, consti- 

tuiesc adevărate avansuri mascate, menite să slăbească pozi- . 

ţia Băncii Naţionale. Pe. de altă parte, acest expedient. de tre- 
zorerie implică o sarcină însemnată: pentru buget, din cauza 

dobânzilor plătite băncilor elveţiene, pentru o simplă deschi- 

dere de credit în cont. In aceiaşi categorie intră şi creditul 
de campanie al C. A. MW. al cărui beneficiar este tezaurul, 
deoarece mare alt scop decât să verse cu anticipație rede- 

venţa cuvenită trezoreriei. Şi acest credit constitue o sar- 
cină oneroasă pentru bugetul Statului şi poate provoca di- 

ficultăţi de trezorerie C..A. M.ului....! i: 
Datoria de 1.524 milioane lei, la Casa de Depuneri echi- 

valează cu o imobilizare a activului acestei'importante in- 

stituţiuni. Insfârşit, în ce' priveşte: angajamentele bugetare: 
neplătite, suma de 13.548 milioane - 'va "fi 'redusă, desigur, 

într'o proporţie considerabilă, prin decontări între serviciile: 

publice, şi revizuirea titlului legal “al: 'creanţelor, "dar : din 
această sumă! va 'rămânc circa 10 miliarde, credite ale ' par-: 

ticularilor, furnizori: de Stat şi ale pensionarilor” şi funcţio- 
narilo, a căror consolidare. constituie o problemă dificil. de: 

ţ 
rezolvat 1). . aa e ta ! | Să a 

PERICOLUL DEFICITELOR CRONICE. Ra i 
__ Gravitatea situaţiunii, finanţelor noastre. publice, oglin- 

dită în cifrele ce! “preced, nu poate scăpa. nimănui, Defici- 

tele bugetare cari sau succedat de fapt continuu după. răz- 

boiu, luând o. înfăţişare , de 0, excepțională. gravitate.. în ul- 
timii cinci ani de. criză, . prâzintă ; un " caracter: „de ctonici- 

tate. Ele nu “constituese! o primejdie. numai. prin, aceea că do-, 
vedesc lipsa de mijloace pentru normala funcţionare a Sta-. 

tului. Ceeace accentuează efectul lor amenințător este, 
pe deoparte, influenţa nefastă ce o are amânarea plăţilor Sta- 

tului pentru furniturile necesare serviciilor, publice, asupra ” 

mersului întreprinderilor particulare şi asupra organizaţiei 

de credit; iar,.pe de altă parte, imposibilitatea de a acoperi 

deficitele bugetare prin recurgerea la creditul pe termen 

scurt, pe piaţa internă de capitaluri, de unde rezultă un pe- 

ricol de inflaţie, Statul fiind silit, în cele din urmă, să facă 

apel la creditul Băncii Naţionale. 

  

1) In ce. priveşte revizuirea “legalităţii titlurilor de. create, tre- 

buie amintit că actualul guvern a suvrimat comisiunea: de verificare 

ce creiasem la Casa de Amortizare, astfel încât nu mai există control.



” CAPLEOLUL II | 
“CAUZELE DEFICITELOR CRONICE. | 

, + Este incontestabil, că, deficițele bugetare din cursul de- 
presiunii, economice. mondiale, .au drept: 'sursă principală. 
scăderea veniturilor Statului; paralelă cu scăderea, atât de 
considerabilă a venitului naţional. .:: 
- Situaţia, financiară a Statului: era precară şi înainte de 

stabilizarea leului. Pentru îndreptarea şi consolidarea ei, ar. fi. fost nevoie „de. o .epocă de, prosperitate îndelungată. Stabi-. 
lizarea monetară 'sa, făcut însă. într'un: moment, în care bu-, 
getul era dezechilibrat şi tezaurul cra grevat de rămăşiţe de, 
plată importante, din deficitele gestiunii exerciţiilor ante- 
rioare ale Statului și ale căilor ferate, In loc ca stabilizarea" 
să uşureze participarea ţării noastre! la: prosperitatea gene- 
rală de care beneficia restul lumii de câţiva ani în şir, în-. ceputul de îndreptare ce a fost înlesnit prin stabilizare, a 
fost curând anihilat prin acţiunea crizei mondiale, care în- 
ti”o țară agricolă 'ca' România: a avut urmări adânci asupra 
economici naţionale, ducând la. o'scădere vertiginoasă a ve- 
nitului naţional. CR : A ce îti „ta ID De E E: SCĂDEREA VENITULUI NAȚIONAL ŞI, VENITURILE. 

STATULUI e FE „= Venitul naţional a evoluat în modul următor: a 

“în miliarde lei: * -: “indicii. 

098 n 2000 ie 51929 i 121959, 11975 Aa “103p iii: 449 poi î 

1931 1106 5 
pm 0982 i ati bit Di e di 
e iar “19381 i. i îi:99,8. iata te 5494 ut 

atei tt di ii pu 
ia i îm io i : e iti pi )
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Prima scădere apreciabilă a venitului naţional m 

survenit decât în 1930, când sa micşorat cu 26% 'faţă de 

anul precedent. Procesul: acesta n'a, urmat un ritm egal în 

anii următori. Ca urmare, dificultatea echilibrării celui: din- 
tâi buget după stabilizare n'a fost sporită în mod simţitor, 

prin micşorarea venitului naţional în 1929 (numai cu 25%, 
faţă de anul precedent). Insă mijloacele, prin care sa putut: 
realiza echilibrul financiar în acel an — majorările. de im-! 

pozite şi taxe — au “contribuit la diminuarea capacităţii de: 

plată a contribuabililor şi au îngreuiat echilibrarea bugete: 

lor viitoare, pe măsură ce s au accentuat efectele depreșiunii 

economice mondiale, asupia vieţii noastre economice. - 

" Astfel, criza mondială, unită cu împrejurările specifice 

ale economiei noastre,.a răsturnat: premizele normalizării” 

politicii bugetare, fixate în planul de stabilizare şi a. agra- 

vat situaţiunea.: anterioară, contribuind într'6 largă. măsură. 

la deficitele din ultimii patru ani. - " 

-" Comparaţia evoluţiei. veniturilor Statului în'ultimii' cinci 

ani (fără regiile autonome, însă inclusiv încasările rămăşi-. 

țelor), cu venitul naţional este concludentă: Dea Satie A 

  

Venit naţional . Indici “Incasările - Statu- „Indici! 

în miliarde lei a lui în milioane lei DR 

1929 1959 100 O O 31429 10 
1930 14490739 29715) e 945 vu 
1931 „1106 O—O564 o O251770 820 
1932. "(2 luni). 103,5 27 19288... „61,3, 

1983/84 098 OT 18364 584 

Din aceste date rezultă. că scăderea incasărilăr. Statu-" 

lui în 1930, primul an de criză, a fost inferioară diminuării ; 

venitului naţional. Explicaţia acestui fapt este următoarea: 

debitele din contribuţiunile directe stabilindu-se pe baza” ve- 

niturilor din anul precedent (cu excepţia veniturilor din. sa- 

larii şi valori mobiliare), încasările au putut ajunge, în acel 

an, şi printr'o. administraţie mai vigilentă, o cifră .. record; 

veniturile din taxe vamale, deși au scăzut în raport cu di- 

minuarea importului, au păstrat totuși un loc înşemnat în 

totalul veniturilor; iar încasările, din taxele de timbru și | în- 
pui 

N i na 

  

0) Din totalul înregistrat ae 34. 158 sau “scăzut 1 443 venituri, ex-! 

ceșiionale. i 
E ata
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registrare şi cifra de afaceri sau menţinut la un nivel ri- dicat,. datorită. faptului că. efectele crizei. mondiale! nu. se generalizaseră . încă asupra tuturor ramurilor - de ' activitate economică. .. aa i PIE Pe Su „Nu este deci corect a se trage, din constatarea diferenţei între. ritmul descreşterii venitului naţional . şi al scăderii încasărilor Statului în acest an, concluzia generală că ca: se datorește unui exces de fiscalitate, această constatare putând fi verificată numai pentru agricultori, ale căror exploatări. deveniseră deficitare. Sie a - Scăderea, încasărilor în anii următori, faţă de încasările anului precedent a: fost mult 'mai bruscă, „ridicându-se : în anii 1931, şi 1932 -1a 3.943 milioane lei şi 6.512 milioane lei, respectiv, pentru a se scobori la 894: milioane în '1933 — 34,. În procente, scăderea a fost de 13,3% în 1931,;de 25,3% în 1932 şi de numai 4,6% în 1933 — 34, faţă. de:anul: precedent respectiv. E a ;.„. Excesul .de fiscalitate sa resimțit din 1931,: când sau generalizat manifestările crizei asupra. tuturor ramurilor de activitate economică, dar a. fost compensat în largă măsură Prin micşorarea, într'o proporţie considerabilă, a încasărilor Statului, care sa continuat în' 1932 Şi în 1933, deşi în aceşti ani sau făcut uşurări masive de impozite, 
VOLUMUL PLĂŢILOR STATULUI A SCĂZUT MAI INCET . DECÂT AL INCASARILOR. ! - 

„Cu toată politica de comprimare a cheltuetilor,. ritmul scăderii plăţilor a fost anai încet decât acel al scăderii în-. casărilor curente, cecace a provocat însemnate deficite şi dificultăţi 'de trezorerie crescânde. . | ! Rita ai 
4 Exerciţii i Plăţi) | Indici! 'Incasări!) Indici 1920 29959 100. „30.830, “100, 1930, 30885. 10229! 30548) 9993 

„_ zectificat) 25.616, 8622. „24310 278,35 1932 (12 luni) 19.173 63,83 1.18.0019). 5887 1933-34 191186 63,86 18148 „58,38. ș ae DR al rit 1) Fără arierate, atât la plăti cât si la încasări. 2) In această sumă întră 1443.8 milioane lei venituri excepţionale, . 3) Cifra rectiticată, tinând seama „de operatiunile de încasări în bonuri de tezaur şi de avansul C.A.M. făcut în'1932—33 şi contabilizat în 1933—34, tai,
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::După cum reiese “din “datele: de: mai. sus,:cu începere 
din. 1930, deşi: plăţile scad. în: 'raport' cu anul! de: bază 1929, 

reducerea lor :nu ţine pas':cu' micşorarea încasărilor; : deda- 
lajul între plăţi şi: încasări! menţinându- -se continuu, cu! “ten- 

Ă dință de stabilizare în anii 1932 şi - '1933—84. Pentru 'a: face 
faţă acestui plus de plăţi sfaţă de, încasări, tezaurul a fost.„jriiiz, 

silit să facă apel la, resurse .extrabugetare, care au, „contri- 

buit. la creiarea, unei. însemnate datorii flotante, e 
a iii 

PRACTICA, DEFECTOASĂ! A ANGAJĂRILOR NELEGALE. i 
pp) i ” ai ym 

„. Mieşorarea. continuă, a încasărilor, „eu, toate. zesur; 

  

generală a plăţilor, | căreia, însă nu: i-a corespuns, o, compri: 

mare corespunzătoare, a angaj amentelor, contractate, de ser- 

viciile publice. 'Comprimarea. angajamentelor, prin. decretele 
lunare de distribuţie a creditelor, care fixau capacitatea 

reală de plată 'a: Statului. n'a' fost respectată 'de administra- 

ţiile publice, cari au făcut angajamente peste cotele lunare 
de distribuţie, în limita creditelor deschise în :buget, şi chiar 
dincolo de această limită legală, contractând astfel: anga- 

jamente melegale. Aceste angajamente neordonanţate, sau 
ordonanţate. şi neachitate, au format, cu „începerea , anului . 

1929, o masă! crescândă! de: aricrăte." i 
0 parte. din aceste, angaj amente îşi. gășese! iexplicăţiuiica 

în faptul că! „comprimarea cheltuelilor î în bugetele: din ultimii 

âni' şi în: decretele, lunare” de, distribuţie sa! “făcut: în: 'mod 

înecanic, fără a se ține seama de: măsura; şi căracteriil de 
urgenţă a 'diferitelor 'nevoi: publice, astfel” încât nu sâu cui 
prins credite pentru satisfacerea unor nevoi inex6rabile::De 

" aceea, chiar şi experții străini, cari au, examinat în repetate ,, 

rânduri situaţia finanţelor românești, au recunoscut că unele; -.i : 
cheltueli: angajate. în mod neregulat sunt..de; fapt: de, neîn- 

Jăturat.:! o a Da Doe ag at bt zel 

- Nu'este mai puţin ades sărat, că. practica: aceasta; a; an- 

gajămentelo:: ae cheltueli nelegăle sa...pretat :;:la + abuzuri. 

Astfel, există o:..tendinţă.a şefilor ; ;departamentelor,, ;de.ra 

socoti că creditele deschise în buget sunt la dispoziţia lor 

şi. a opune.o „rezistenţă la limitarea angajărilor, prin. decre- 

tele Hunare, de. distribuţie Și prin: "rezervarea : hei cote „de 

    

2
 

lilor, în: raport. cu. capacitatea de. plată, a. „Statului. dn, "scop 

12
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de, a eluda aceste-limitări,. unele administraţiuni neglijează 
să: angajeze, în 'mod regulat, cheltuelile cu ;, caracter: : incom- 
presibil. (furnituri de. apă, electricitate, anuităţi contractuăle, 
hrană „şi întreţinere, etc.),::pentru -a utiliza; autorizările: de 
credite lunare pentru alte cheltucli. i ! 

AMPLOAREA ANGAJAMENTELOR NEREGULATE. : a Le pi 
Pentru 'aâ ne "da seama de amplăarca' acestei ! practici 

financiare, care 'constitue sina dir ' principalele surse ale: de- 
ficitelor din ultimii ani, să menţionăm că, din totalul ariera- 
telor de plată, 0 sumă de aproape 814 miliarde lei rezultă 
din asemenea! angajamente - neregulate, nevizate de -consilie- 
rii controlori (potrivit art. 45 din legea contabilităţii Statului, 
care le: declară nule faţă de Stat) 1), 
Ia Volimul acestor angajamente nelegale i în' ultimele . exer- 

ciţii. bugetare! a fost următorul: să : 
4 pie tot +1980,. | 666, milioane PR E a, îi . va a in 1991 i 461 m ti Pa Si 7: 1932 (5 luni) 2079. pa 

IE ei ;1933—34. „în:787 iata a E 
tzin „8.495 aa i za , f 

"Diferenţa între sumele. xeprezentând angajamente, ne: 
legale din ultimii patru ani nu oglindește, numai dificultăţile 
financiare, ale anilor „acestora,,. ci şi deosebiri ! „ÎN, metodele 
de gestiune, financiară ale anilor respectivi, şi “implică con- 
cluzia, că angajamentele bugetare nelegale au. „ agravat, în- 
t”o măsură considerabilă deficitele bugelare, .proyocate de 
urmările. crizei. 

SUPRAEVALUAREA VENITURILOR sr cazuroBLiLon 
BUGETARE. a tar i 

Se: socotâşte: « că  supravaloarea' veniturilor. şi: cheltueli. 
lor î în bugetele din ultimii cinci ani ar fi contribuit. dease- 
meni la: producerea deficitelor. Este exact că -veniturile din 
ultimii ani au fost continuu inferioare previziunilor bugetare. 
Trebuie să se recunoască însă, că acest fenomen: se e datorește 

pia gta ji H ine pi 

"a Trebuie.s să amintina, că prin legea din Aprilia 1934 au' I fost 1e- 
galizate din „această sumă angajamente neregulate. în sumă. de 54 
miliarde lei, procedeu care a lăsat posibilitatea să se strecoare o massă 
de creanţe! 'neverificate în fapt nici de consilierii controlori, azi
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în cea mai- largă măsură desvoltării; progresive :a “crizei! In 
parte, supraevaluarea.; veniturilor:se explică: prin. repartiza- 
rea. defectuoasă. a 'cheltuelilor.publice;: datorită. sistemului da 

„organizare, a serviciilor, publice; care implică :o:.cotă::exage- 
rată de elemente rigide, într'o- largă-măsură: incompresibile. 

;;-:Dacă la 'aceste:cheltueli, adăugăm cifra serviciului: dato- 
viei i publice - =— care până în 1933 a' constituit o:sarcină fixă —: 

bugetul de cheltueli se prezintă :cu un. caracter 'de rigiditate, 

care, limitând :posibilităţile: reale de: comprimare, :a' condus 

în mod forţat a: supraestimârea veniturilor. Nuimiai: în îhâo- 
mentul în 'care,;:prin - eliminarea . unora : dintre : elementele 
rigide: din:! sistemul ;: nostru: de .: cheltueli 'publice::se--vă 

„face; -posibilă' ; comprimarea :::cheltuclilor” în:"mod » orga: 
nic, în ;raport :cu:; însemnătatea: şi urgenţa '-nevoilor. Sta= 
tului, evaluarea veniturilor va putea să se facă. aproape de 

realitate. Dar. chiar. în acest caz, cât timp'ne: vom afla: sub 

înrâurirea crizei economice, posibilităţile de”: previziune” vor 
fi limitate... In aceste: condițiuni, dacă: funcţionarea : meca- 
nismului distribuţiei lunare:a creditelor va fi'pusă în situa: 
țiunca :de a acţiona regulat, — 'printr”o- repartiție organică: a 
cheltuelilor în buget. şi printro' sancționare : 'severă a" ori: 
cărui angajament! nclegal —,- însemnătatea : cifrei bugetare 

a "veniturilor. prevăzute va: “cădea pe: “planul al doilea... -* 
aa tabara tu 

DEFECTELE APARĂTULUI FISCAL. | PIE tat 
pe i 

Deficitele ibugetare nu provin numai din exagerarea 

cheltuelilor, ci şi din diminuarea veniturilor. Dacă este exact 
că aceasta este un efect al scăderii veniturilor individuale, 
ca urmare a crizei, după cum rezultă din expunerea de mai 
sus, nu se poate contesta, că unele defecte în metodele de 

aşezare şi încasare au partea lor de contribuţie la nivelul 
scăzut al veniturilor publice. Paralelismul dintre curba ve- 

nitului naţional şi a veniturilor Statului, nu poate să fie 
interpretat decât ca o tendinţă, deoarece cifra venitului 

naţional este produsul unei estimaţiuni, pe când cifra veni- 
turilor Statului este un rezultat aritmetice precis. Pe de altă 

parte, puterea contributivă a unei ţări nu este dată numai 
de mărimea venitului naţional, ci şi de modul de repartiție 

a impozitelor între diferitele categorii sociale. Examinarea 
proporţiei încasărilor din ultimii cinci ani, față de debi- 

tele constatate prealabil. şi urmărirea cifrei încasărilor la



180 

  

„unele, impozite, cum: de exemplu: la. cifra de'afaceri Sau la unele dintre: taxele de timbru şi înregistrare; cum! este im- 
pozitul. asupra 'succesiunilor,. sunt concludente, ele 'relevând 
o însemnată: evaziune fiscală, datorită modului :: de aşezare 
şi încasare a: impozitelor. şi taxelor. ..!: i 
“Apoi, în ce priveşte încasarcă rămășițelor dini exerciţiile 
anterioare,, rezultatele sunt:infime, faţă de drepturile ce sunt 
de :recuperat.. Aceastar:nu se. dâtoreşte: iniăi dificultăţilor 
de plată ale contribuabililor: Preluarea: rămăşiţelor din exer- 
ciţiile închise nu sc urinăreşte în mod regulat. Până când s'a 
făcut. separaţia. între “serviciile: de iconstatare şi încasare în 
1933, an :de:an se constata. o dispariţie! constântă 'a: rămăşi: 
țelor. de: încasat, încâsările fiind infirăe, :iar. rămăşiţele fiind | 
preluate la deschiderea fiecărui: exerciţiu! cu o:cifră totdea- 
una redusă. ci pa petre pr e tei PI i? 
«i; Nu se poate. deci: pune, exclusiv: în' sarcina crizei pene- 
rale. deficitul „cronic: al. bugetului :nostru,. în: totalitatea sa. 
De altminteri nivelul “venitului naţional a:: scăzut! îri: 1933 
ușor faţă de 1932, iar.preţurile:au marcati în. general ten- dinţă spre stabilizare. Dacă :agricultura: şi-a :păstrat:caract- 
rul, deficitar, în industrie, sa “produs, o'.repriză -de''afaceri 
destul. -de: însemnată. In aceste. împrejurări, dacă : metodele de gestiune financiară. n'ar fi: fost defectoase,:sar: fi putut realiza o reducere a deficitului bugetar, printr'o adaptare a cheltuelilor şi o sporire a veniturilor” Statului, - o pe CEE II i Ea zii 
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, PROBLEMA ECHILIBRULUI BUGETAR. 
CR e ab PE A 

 Cuinoașicrea. câuzelor. deficielor “bugetare din: ultimii 
ani ne. înlesneşte. să precizăm termenii : problemei . ce ne-am 
propus să analizăm: echilibrul bugetului românesc. . Lămu- 

rirea acestei probleme nu ;se poate, face cu;mai mare: preci- 
ziune, decât. prin examinarea, ei:în. „raport e cu a bugetul în în; curs 

de „execuţiune.;,.:. .. a e e aţi 
„În ce mod se punea problema asigurării, echinibrului bu 

getului pe exerciţiul 1934—35.2,. -. i totu act 
va 

  

ASPECTUL PROBLEMEI IN EXERCIŢIUL 1 1934-35. iat „d i i Ai 
pepe 

care decât. rezultatele 'exccutării Duizătuluii precedent. 

Prevederile de venituri pe exerciţiul 1933 — "34 se “rii 

caseră la 22. 087. milioane faţă de 28.933 milioane: lei (buge- 

tul ordinar plus; contul C: 'al bugetului extraordinar) din: anul 

precedent — deci cu un minus, de 5, 554 milioane lei; Cu toată 

această reducere masivă! de aproape "20%, nici În, anul 1933 

—34 nu sa realizat echilibrul, deși. în'acesi an s'a! “obținut 
pentru întâia dată o: economie 'de 3, 317 milioane: lei, la 'servi- 

ciul datoriei! publice. Deficitul sa ridicat la 3. 056 milioane lei. 
* Cum sar fi: putut evita în 193485, deficitul: „bugetar? î 

 Ipoteză' cea mai “simplă ar îi fost: următoarea: 'pedticârea 

la “zero a! serviciului datoriei “publice "externe, “de 2.698 
milioane lei; un efort de economie la alte capitole de 358 mi- 

lioâne lei şi menţinerea creditelor pugetare la nivelul anga- 
jărilor din exerciţiul: precedent, îi i: 
"Observăm însă că încasările, pe Seti 4039-34) au, pro- 

i LR    
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dus un minus de 1.717 milioane lei 1) faţă de perioada cores- 
punzătoare a anului precedent, adică peste 8% mai puţin, 
ceeace nu se poate justifica prin scăderea venitului naţional, 
indicii corespunzători fiind 53 în 1932 şi 51 în 1933. 

INFLUENŢA DISCONTINUITĂŢII POLITICE ŞI FINANCIARE. 
Cauzele acestei micşorări a încasărilor sunt a se căuta 

în discontinuitatea ce caracterizează politica generală şi po- 
litica financiară. 

Simpla schimbare de guvern, în luna în care sa pro- 
dus (Noembrie 1933) şi în luna următoare, în care s'au efec- tuat alegerile, a pricinuit: un: minus de încasări faţă de lu- 
nile respective din anul precedent, de 858 milioane lei. 

Pe lângă aceăsta, prinir“o 'scrie de măsuri finânciare, sa 
rupt firul de continuitate, tocmai într'o perioadă de reorga- nizâre a'aparatului financiari al Statului nostru... ui: Sa. micşorat 'astfel căpacitatea de acţiune! a 'organelor : fiscale: ." iii il cae ter i î a _ 
i: a)'prin desfiinţarea: directorâtelor; compromiterea sepa- raţiunii organelor de 'constatare şi încasare; repartiţia defec- 
tuoasă, după criterii subiective, a personalului! fiscal; miş- cările: de: personal fără. justificarea interesului 'de serviciu; necomplectarea la timp a vacanţelor; ! iii. îi 

b) prin reducerea şi iertarea; amenzilor, E E 
„1: €), Prin, anularea contravenţiunilor;.., ... ,. ir _d) prin .adyerșitate, faţă, de, lupta ;fiscului 'conira cva- 
„„.„€) prin, desființarea. carnetului, de :contribuabil;  .... . „„D);prin reforme fiseale cu, caracicr, plutocratie, (desfiin- ţarea impozitului. pe. venitul global şi înlocuirea 'sa prin „SU- pracolă;  avantajarea. industriilor, integrate, şi. a: produselor 
de lux la.impozitul pe cifra de afaceri; facilitatea evaziunii tiscale și degrevări fără, nici o. contra, partidă ete). 
1 Nar fi fost nevoie de, nici, un efort deosebit, pentru, ca în cursul anului 1933-34, încasările, Statului :să nu fi scăzut 
sub „nivelul celor: or, din anul precedent-cu 1.717. milioane lei. Acest rezultat, s'ar fi,:produs, în, mod; aiitomat, dacă sar fi 

. , . 2. 
- . , ! , Ă ao De tt pace tr Cp pic pt i 

” r 
; 72 e d tb ca ie eg aan CE ERE a 1) Incasările comparabile în, perioada 1; Aprilie.1932--31. Martie 

1933 au fost de 20.081 milioane lei, iar în perioada 1 Aprilie 1933 — 31 
Martie” 1934 au fost 'de numai 18.364 milioane.” - 

A i
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continuat aplicarea, î în acelaş spirit, a acelor aşi metode de ge- 
stiune financiară, .. -:. aa 

- În. această: ipoteză, problemă” Bugetului 1954135: ar “fi 

fost relativ uşoară: deficitul: exerciţiului * precedent fiind 
numai. de 1.339 milioane lei, cu o reducere a serviciului da- 
toriei externe egală cu: această sumă sar fi reuşit a se ob- 

ţine echilibrul bugetar, — bine înţeles, cu condiţia, semnalătă 
mai sus a limitării creditelor pe 1934—35 la. nivelul angaj ă- 
rilor din exerciţiul, precedent. Prin: aranjamentul încheiat 

în Iulie 1934 cu reprezentanții creditorilor, s 'a redus sarcina 

datoriei publice externe la 1.398 milioane lei, adică cu'o su- 

mă puţin superioară 'celei, indicate, Prin: urmâăre,. „dacă Sar 

fi: asigurat pe 1934—35 cel: puţin :-menţinerea. încasări- 

lor la nivelul din 1932 şi a creditelor deschise la nivelul an- 
'gajamentelor 'din exerciţiul precedent, problema echilibrului 
bugetar pe. exercițiul în curs ar, îi fost, rezolvată, | 

a ma pas 2 ii : 

STRUCTURA BUGETULUI, 1954—35;, a E Di - me sp ti 

Să examinăm cum se prezintă. în: fapt pugetul 193435. 
Totalul creditelor din.bugetul ordinar este' înscris: cu. cifra 
de 21.251 milioane lei,. din! care se propune -a'se scădea -prin 

„economii, de realizat”: 800 :milioane, pentru a ',se reduce 

formal la 20.451: milioane lei. Bugetul extraordinar:însumea- 
ză în total 14.745 milioane lei. EI este împărţit în trei părţi, 

dintre. care. primele două părţi se referă la lichidarea :arie- 
ratelor, având aceeași structură ca bugetul precedent, iar 

partea. treia . cuprinde: ,. n tă arat Pta 

“Cheltueli ordinare, de aceeaşi natură ! “ i ii 

cu cele cuprinse în 1933-—34 în bugetul or- e i tii 
dinar . . . o... „ 2070 milioane lei 

Cheltueli de regularizare,: -de: aceeasi E API 

natură cu cele: cuprinse în .1933—34,,: ari 
bugetul extraordinar ;;:..: iii 317: “milioane lei 

” n . îi îi îi e motav. „142387 "milioane ei 
. . . 

i i N) si > Îcetaţi d E: 

  

“Prin urmare; prevedările de :cheltueli * ordinare ! compa- 

rabile cu cele din: anul precedent se ridică la 21.251:milioa- 
n€ lei (suma reală a creditelor deschise, deoarece economiile 
de 800 milioane sunt a se realiza), plus 2.070 milioane chel- 

'tuelile, ordinare, trecute în mod eronat la „bugetul, extraor- 

dinar, deci î în total 23.321 milioane, jei. . poata ata tri a”
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„Pentru a ne. da seama, de structura bugetului 1934-—35, 
să i facem o comparaţie între angajările din: exerciţiul pre- 

s cedent: și creditele din.1934—35,; separate, Pentru datoria pu- 
blică şi. pentru. celelalte. cheltueli 1). iei 

  

Angajări 1933 — 34: ni . Credite 1934235 : -Diverenia 
mia it Tica în. „în miloane de: lei: i! tă a 

Alte decât pentru pp] Credite buget -.: i... datoria publică e pu | „ordinar „s, „119. 003 
Regulate, . .. 17.150,5 “| Credite buget. 
Neregulate , i. 87 17.9375 |.:: extraordinar... 22070 |: 

„ 17.937,5 ii SIE 21.073 073 | + 3.1355 Datoria publică NISTE E Datoria publică i Internă ...,.. 793,3” Internă .. 851 A Externă + Îsi '::2.710,7 3.504. Externă. . 1.397 2.248 | — = 1-236_ e 0 590 | Led ec 
Total i: 3 e RIA4L5, ' " 23.321 F 1819 

 Din' această, comparaţie, se "vede dar cum, cu. toată Te- 
ducerea serviciului datoriei, publice, — mai mare decât. în 
exerciţiul trecut cu 1.256 milioane lei, — _ prevederile de chel- 
tueli pe anul 1934—35 au fost sporite faţă de angajările de 
chieltueli din exerciţiul: trecut cu 1.880 milioane” lei. Prin ur- 
mare, dacă sarcina datoriei: publice ar: fi rămas egală: cu cea 
din anul trecut, sporul de cheltueli pe anul în cură s ar fi ri- 
dicat la 3.136 milioane lei:. Cu alte - cuvinte, uşurârea sarcinei 
datoriei publice, în :loc: să: servească! la! echilibrârea: bugetu- 
lui, a fost'folosită: la sporirea-icheltuelilor.! ..!i i: 

In. acelaş fel !s'a procedat la estimarea prevederilor de 
venituri. Te artet, e „ee 

Faţă de încasările din anul precedent, cifrate 'la '18. 364 
milioane lei, prevederile, de venituri pe exerciţiul în curs au 
fost fixate la 20 456 „milioane, deci cu: un, plus de, 2.088 mi- 
lioane lei.. 

REZULTATELE PROBABILE ALE BUGETULUI 193495: 

Incasările pe primele 9:'luni' ale exertițiului în curs la 
bugetul': 'ordinar Sau. ridicat 'la- 13.355 milioane: lei, faţă de 
15.331. milioane, suma reprezentând. proporţia. evaluărilor 
pe acest interval de timp (1 Aprilie—81 Decembrie 1934). 
Dacă încasările vor urma în;cele.3 luni următoare în. acelaş 
ritm fără'a 'se ameliora. Şi. dacă angajările ;se 'vor. menţine 
în limita creditelor i înscrise în buget;—şiinu. se; va:realiza 

7 
. 

ga a. j Para cfr . f -$ 
azi: tisa, UE ile pî pt ie iza i, op 

.. o. HR 

  

1) Intrebuinţămi scheimă din ultimul râpări a d-lui R. „Auboin, dar 
luăm cifrele cele mai recente, : it tă i As „iti
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economia: de, 800 milioane, lei, —! ceeace, este ;astăzi: o certi- 
tudine —, “deficitul bugetului ordinar. va; ri: Dia rit 

a e " Cheltueli | 51 251 milioane: leii ci pir 
Venituri, ata 17.800 iii n ete sista maia 

  

” i pe. egal i eee | i) pala Ei ATi LINII Ie IRI) 

iti i o 1g 451 milioane 16i atit 
4 

nr 

“In! ce “priveşte bugetul extrăotdinar, cceace, ne “preocupă 
pentru stabilirea deficitului, sunt veniturile” şi. cheltuciile” ce 
se efectuează în numerar, Lăsăm deci! deoparte; din bugetul 

extraordinar” partea” Ila venituri şi parica | ; şi, TI la, cheltueli 
a căror lichidare 'se: face în bonuri de impozit. “Socoteala de- 
ficitului rezultă din „comparaţia., între. 'cheltuelile: la partea 
III-a, î în sumă de Jei 2. 387 milioane lei şi, încasările î în numerar 

ce se Vor realiza la partea: II-a a. bugetului extraordinar. „de 
venituri, Din” totalul de; 888 milioane! lei, înregistrat, ca în-- 
casări la. partea II-a a bugetului extraordinar ce venituri pe 
primele 9 luni; trebuie scăzută suma de! 146 milioane lei, repre- 
zentând' compensaţii, de unde. rezultă” că încasările î în nume- 

rar Sau ridicat la sumă de. 742 . milioane lei. aa 
„Dacă încasările înlnt numcrâr la bugetul, exiraoriihar vor 

continua în acelaş ritm în “următoarele. 3 luni” ale“ cxerciţiu- 
lui, totalul lor se vă urca la circa: un. miliard ei... a 
e Scăzâna, această sumă din bugetul. extraordinar, de. 'chel- 
tucli,i în mumerar, de: 2. 387 milioane lei, se poate, „prevedea! la 

acest buget. un “deficit de, 1, 387 milioane, Iei. . 

"Deci, în. total, dAcficitul probabil al întregului: buget: pe 
exerciţiul 1934—-35. se va apropia, de 5 “miliarde, lei. EL nu ar 

putea fi inferior acestei sume decât dacă Sar realiza o spo- 

rire considerabilă a încasărilor. şi o frânare! a cheltuelilor î în 
ultimele” trei. luni ale exerciţiului, dar este probabil că va de- 

păşi Suma | 'de 5 miliarde Iei, pentru că. a totalul. angaj jărilor 
taţi! 

legale se vă adăoga şi anul acesta 9 sumă Yeprezentând, anga- 

jări 'nelegale; . ACR ai cate 

: Dacă, în. loc. să ne apropiera, de: echilibrarea, bugetui- 
lui, „ajungem, la „Sfârșitul, exerciţiului, în. ciuda, simptomelor 

cel! din exerciţiul, precedent, iceastă, se datorește jrmătoare: 
di ist ai 45 aia 

lor î împrejurări: ”
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:: Q) sporului! prevederilor de cheltieli; peste! 'cifră anga- 

i rilor din anul precedent; - i 

b) degrevărilor fiscale, cu caracter de exonerări fiscale, 

care se cifrează: la' 880 milioane lei, fără â se 'fi creiat, drept 
contrapartidă, vro nouă resursă de venituri; : 

c) dezorganizării, aparatului fiscal şi demoralizării per- 
sonalului. o 

Astfel, prin bugetul. în curs, termenii problemei echili- 
brului” bugetar sau 'complicat şi, situaţiunea, financiară sa 
agravat, deoarece datoria flotantă, a “Statului va fi „sporită 
cu alte 4-5 miliarde” lei, la. sfârșitul, exerciţiului., Dificultă. 

țile de trezerorie vor creşte, până, la proporții care Vor apro- 
pia pericolul inflaţiei. SE re 

In cursul. exerciţiului trecut, “pentru a a nu e 5 lăsa. aniga- 

jări "prea mari. " nelichidate Şi ordonanţe 'neplătite; . s'a 

întârziat dela" o lună. la alta, folosirea” integrală. a decretului 

de distribuţie lunară a creditelor. bugetare, în aşa fel. încât 
din „decretul din Decembrie 1933, rămăsese, de. utilizat « o. SU 

ga CN EI 

şi e donaițalăi în. “Tina Ianuarie 1934, odată, cu, intrarcă. în 
vigoare a decretului lunar xespectiv, pentru, acea lună 1). 

„Această “situaţiune a "tezaurului în Decembrie 1933 îşi 
găseşte” însă" explicaţia, în împrejurarea, menţionață . mai 
sus, că încâsările lunii Noernbrie' şi Decembrie 1933. au fost 
cu 858 milioane lei inferioare: faţă! de, ale aceloraşi. luni, „din 
anul precedent, "din: cauza “schimbării de regim. Pe, lângă 
aceasta, în exerciţiul. trecut sarcina 'datoriei externe. era mai 
mare: cu 100; milioane lunar şi economia. suplimentară, re- 
zultată, din uşurările! obținute prin tratativele din Octombrie 
1933, nu, * a putut. folosi. decât mai, târziu, de. tezaur, ÎN 

buia să aibă” o „poziţie, mai favorabilă, prin mărirea. econo- 

miei Ja serviciul! datoriei publice: şi cu "toate că a fost alimen- 
tat cu resurse excepţionale, . la finele lunii "Decerdbrie' 1984, 

ar, fi rămas din. decretele lunilor precedente o sumă “de 

aproximativ două iniliarde lei, care, urma să "fie" angajată 

și ordonanţată, după Tânuarie 1935, odată. cu intrarea în' vi- 

goar, a “decretelor. lunare, respectiv” pentru ultimele trei uni, 

dacă nu Sar fi utilizat mijloace: financiare” extrabugetare: „de. 

a —— 

1) Vezi Memorandum Slăvescu. Martie 1934, pag. 94. MR
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peste un iniliard 1). Dar: fondurile : consumâte- vor: “trebui: să 
fie e completate, pentru'a fi redate destinaţiviiii lor. tă 

“In acel. moment,inu va mai 'fi decât'o singură ialterna: 
tivă: consumarea produsului - împrumutului intern, : sau: 're- 
curgerea la. expediente cu caracter de inflaţie. ini io 

DATELE NUMERICE, ALE PROBLEMEI ECHILIBRULUI Ni i i | ȘI 
BUGETAR. e 

In: stadiul! în care. va! fi: adusă, la! sfârşitul "exerciţiului 
bugetar în curs, starea finanţelor publice va. impune, — — în 

afară de găsirea unei Soluțiuni pentru, 4 face faţă nevoilor 
urgente de trezorerie, — preoclipârca realizării, echilibrului 

bugetar pe exerciţiul, viitor, 1935—36, DD hei 
* Reducânăd! suma "creditelor" pe: 1935-36: la. "totalul: an: 

gajărilor (legale şi nelegale) 'din exercițiul în curs, cifra pro- 
babilă la care va trebui să fixăm bugetul ordinar viitor va 
fi de 20—21 miliarde lei. Faţă de încasările probabile de 
maximum 18 miliarde, echilibrarea bugetului va presu- 

pune ridicarea încasărilor Statului cu 2—3 miliarde lei. 
Din examinarea cauzelor. deficitului bugetar, sa des- 

prins'clar concluzia, că fără o sporire a venitului naţional 

nu se poate spera într'o creştere considerabilă a încasărilor 
Statului, numai prin măsuri de ameliorare a metodelor de 
gestiune financiară şi prin măsuri cu caracter fiscal. | 

Intro largă măsură însă, îndreptarea situaţiunii econo- 

mice depinde de direcţia pe care o va lua conjunctura eco- 

nomică în anul viitor. Aceasta este o necunoscută, asupra 
căreia nu se poate acţiona. Dar, nivelul venitului naţional 

este condiţionat de factori economici interni, asupra căror 

există posibilităţi de exercitare a unei influenţe întrun sens 
sau altul. Intre aceştia, în primul loc, se află moneda şi 
creditul. In primele părţi ale acestei lucrări, consacrate po- 
liticii monetare şi sistemului de credit, s'a precizat felul şi 

măsura în care moneda naţională şi creditul pot fi puse în 

serviciul economic naţional, în aşa fel încât să contribuie 

la ridicarea venitului naţional. Dar, nici cea mai sănătoasă 

  

1) Iată ce resurse s'au utilizat: 500 milioane din contul G. destinat 

din împrumutul extern 1931 pentru investiţii la C. F. R.; 100 mil. 
din Bugetul Extraordinar; 220 milioane, dela contul datoriei externe; 

60 milioane dela fondul primelor de export; 123 milioane avansuri 

dela C.A.M. şi 25 milioane din împrumutul intern.
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monedă, şi cea mai raţională organizaţie; de. credit :nu.- .pot 
avea o acţiune favorabilă pentru desvoltarea -producţiunii şi 
schimburilor economice, din care. rezultă venitul . naţional, 
dacă organizarea producţiunii și. schimburilor : economice 
dinlăuntrul economiei naţionale este defectuoasă. Ni este rolul 
acestui studiu să indice măsurile de politică economică, ne- 
cesare în ceasul de faţă, pentru “mărirea venitului naţional 
și sporirea imediată a capacităţii de consum a. masselor. 

"Ocupându:ne, în studiul de faţă, în special de soluţiile 
financiare pentiu, echilibrarea bugetului, vom cerceta în ace- 
laş timp „şi metodele de, finanţate” a unor. lucrări. publice, 
care ar putea contribui la ridicarea imediată a capacităţii de 
consum a masselor și la intensificarea! schimburilor « economice 
interne, în vederea asigurării. unui plus de, încasări „pentru 
echilibrarea bugetului Statului. 3 

    

    

    

    

   



  

  
      

n tă ” patut : 

a, m toi. XE CAPITOLUL.) IV: mt at Ra 
Pi nr ui pei IEEE mai ai re va 

„ SOLUȚIUNILE FINANCIARE PENTRU: SPORIREA'. 

    

ri "VENITURILOR „STATULUI. Sia 
a) ta at iti, ps mt 

:: In acest capitol vom examina: mai întâi: 'soluţiuliile' fi- 
nanciare pentru sporirea veniturilor :Statului şi în: urmă 80- 
luţiunile, 'de' răţionalizare: ai cheltuielilor: Stătului ză 

- , o [D N 4 1 . ” . , ee citat sat , a EI statia i i iii 

A) RAȚIONALIZAREA | REGIMULUI. IMPOZITELOR, DIRECTE... 
Dela reforma din: 1923, impozitele directe ocupă, "rin: 

ire sursele principale de. venituri ale sistemului nostru fiscal 
un 'loc însemnat, cu toate că, prin 'efectele! depresiunii. eco- 
nomice, poziția sa schimbat fundamental, în fâvoarca ! im- 
pozitelor indirecte. Intr adevăr, încasările” provenind din im- 
pozitele directe :ău ' scăzut :dela' 8.597 milioane lei ' în “anul 
1929, la:3.509 milioane, în 1933; ceace se: traduce. prin cobo- 
rîrea indicelui, dela 100 în 1929, la: 40, 82" în 1933, reprezentând 
deci o scădere mai mare decât aceea "corespunzătoare dimi- 
nuării „venitului naţional, . care,: pentru acelaş: interval! de 
timp, este reprezentată. de' indicii 100, respectiv 50,70,!. --":: 
Numai în 'agricultură scăderea - “veniturilor - este: "mai 

mare chiar: decât! acea: arătată 'de indicele“ general” 'ali've- 

nitului naţional. Această constatare impune:o cercetare” a 

sistemului nostru :de 'contribuţiuni directe; pentru 'a: vedea 
care sunt lacunele; prin â căror înlăturare sar putea! spori 
veniturile Statului şi: modificările: ce 'se impun, în vederea 
desăvârșirii salc,: :în 'raport cu. structura noastră; 'social-eco- 
nomică Și: cu" concepția: noastră financia ri ăi ta i 

spe 
.. 1 . pat 

e PT tat ae zi 
4 
„. dai 4
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BAZELE SISTEMULUI FISCAL TITULESCU. 

Concepţiunea noastră asupra contribuţiunilor directe a 
fost precizată, cu prilejul desbaterii proectelor Titulescu 
(1921) şi Brătianu (1923). 

Ideologia noastră fiscală am fixat-o la discuţia proectu- 
lui Titulescu, examinând sistemul contribuţiunilor directe 
propus, în lumina celor trei principii fundamentale ce tre- 

buie să stea la baza unui sistem modern de impozite pe 

venit : discriminarea veniturilor, exonerări la bază şi pro- 
gresivitatea. 

In ce priveşte discriminarea, am învederat necesitatea 

absolută de tratament: deosebit. aplicat agriculturii, faţă de 
comerț şi industrie. Intr'adevăr, agricultorul nu poate eluda 
fiscul; pe: când 'comerciantul şi industriaşul . găsesc, ” prin 
tehnica contabilă „Şi bilanţieră, +;diverse. artificii pentru a 

evada. Apoi, rolul capitalului este cu mult mai însemnaț în 

comerţ. şi, în industrie, decât într'o -agricultură ce ma ajuns 
la o. exploatare, raţională:: industria şi comerţul pot obţine 
credit mai eftin,: pot. acumula. mai mult. capital, :rata. profi- 
tului este mai mare. Insfârşit atunci (1921), Statul ducea o 
politică “de excesivă încurajare a' industriei, în timp! ce: agri- 
cultura era grevată de taxe de'export.,. ta 

E Ținând, seama. de. dreptatea. observațiilor noastre,. par- 
lamentul a redus, cota impozitului, la proprietăţile agricole 
până la 5 ha. pt ri fagi pi pt 

„Lao, discriminare, reală în, favoarea agriculturii nu sa 
ajuns însă decât în.1933, când cota impozitului agricol afost 
scăzută; sub guvernarea. on rărănistă, 1 a 6% sub. cota 

impozitului comercial şi industrial. ; pi a neta 
: Principiul..exonerărilor la, bază, necesar "pentru, salv- 

gardarea minimului de, existenţă, propus: de noi, a.fost:ad- 
mis de;d: Titulescu — în afară: de exonerările la impozitul 
agricol, — la:: clădirile dând: venit: mai :mic: de; lei3.000 
cota: scăzându-se . dela -129%0;, ]a:..10%, . fiind:: degrevaţi. şi 

“proprietarii .ce -locuiesc..propria casă .faţă. de cei: ce 'o 
- întrebuinţează ca . plasament :'de ;:capital...: Aceste“. .exone- 

rări:la bază transformau proporţionalitatea 'într”o;.; uşoară 

progresivitate.; Am mai. reuşit.:să „facem i.să:se: introducă 
progresivitatea la suprataxarea complimentară la' impozi- 

iul comercial şi industrial, prin propunerea. admisă de par- 

lament de a se face deosebire între contribuabilii neobligaţi



191 

la, publicarea, bilanţurilor; unde, complimentarul. se fixează 
în raport, cu cifra „de: afaceri şi între societăţile. anonime, . cu 

unde; complimentarul se. stabileşte în raport. cu: „xentabilita- 
tea. capitalului.. Argumentele, erau:: putinţa: mai mare : - de 
credit şi de :acumulare. de, capital :a. societăţilor,:; anonime, 
precum şi posibilitatea mai întinsă de a induce îi în eroare Or 

ganele fiscale. .. „e trei e ea 7 

“Insfârșit, principiul. progresivitaţii, introdus la. impozitul 
global, a. fost aprobat în întregime. de. noi, dar: din. nenoro- 

cire, _ sub „presiunea unei . coaliţii, plutocratice ., împotriva 
operei sale, d. N. Titulescu a trebuit să dea. înapoi, . _mo- 

dificând cotele; la marii impozabili şi realizând. o scară de . 
progresivitate apăsătoare, pentru veniturile mijlocii, şi: mici. 

SISTEMUL FISCAL VINTILĂ BRĂTIANU. E a a   

  

Reforma Titulescu ma' fost! aplicată, Fa” a , fost înlocuită, 

în' 1923, prin legea Vintilă Brătianu. sa ID 
„Ce modificări s au introdus. prin. Legea din 23 Februarie 

1923? Aa Ra! îi Po ard 

Sa desfiinţat! impozitul : pe: venitul exploataţiunilor. gri. 

cole, cota la impozitul pe proprietatea. neclădită Şi clădită 
rămânând D%; la comercial cota. sa redus “de: la 10%. cu 

| încă 2%. pentru industrial;. deasemeni ' sa. redus! protesiona: 
lu! la 8% (o. reformă absolut identică va mai face partidul 

liberal în 1934); impozitul "global! începea cu cota. de 1% 

la un venit de 6.000 lei,.ajungând la cota de 30%. pentru . ve; 

niturile mai , „mari de 10.000. 000 lei; Sau redus cotele la 

veniturile * mici şi mijlocii, dar sau redus și, mai “mult la, ve- 
niturile mari. Toate exonerările la, bază. au dispărut, iar, 
prin, jocul cotelor, . âgricultua era impusă, impozitului , celui 
mai urcat. EI NE 

Cu prilejul. desbaterilor' din Camera "Depuiaţilor,, “noi 

am atras atențiunea | asupra. diseriminărilor dela impozitul 

mobiliar: la art. 22 „depozitele în bănci. erau impuse cu, 10%, 
faţă; de cota de. 15%. cu care erau „impuse , celelalte. veni- 

turi mobiliare, Motivul introducerii acestei. 'dispoziţiuni era 

dorinţa. de a spori. depozitele: în bănci, pentru . a: micşora 

tendinţa de, plasament direct în. creațiunile, de. întreprin- 
deri noui,. înlesnind. băncilor,. prin marile depozite. „Ce vor 
avea; la îndemână, - să. participe... ele.. direct la întemeierea
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nouilor societăţi. O politică: greşită, câre' avea să aibă  ur- 
mări catastrofale. Prevederea noastră, în. 'această! privinţă s'a 
realizat întocmai. după 1929, când, la apariţia: crizei, băncile 
devenind incapabile de'a continua finanţarea întreprihderilor 
lor industriale; au .trebuit'să înceapă aruncarea peste bord a 
participaţiunilor” industriale; contribuind la „agravarea Pani- 
cei și a crizei, iii si E i aa 

Insfârșit, o seric de dispoziţiuni » mărunte: încurajau in- 
dustriile; 'noui! (scutite - pe 5: ani), încurajau instituirea „socie- 
tăţilor anonime, favorizându-le prin 'amortizări largi şi prin 
permiterea ! constitui de rezerve mari. „Pentru aşa zise pa 
gube la schimb; Îi 
Cu acelaş pileji am: criticât sistemul sdijionalelor, con- 

siderându-l” că insuficient” pentrii' o: îndestulare 'a: finanţelor 
locale şi propunând un impozit:pe: plus-valuta. imobiliară şi 
o taxă. pe spectacole, î în afară .de organizarea-pe, baze comer- 
ciale a exploatărilor! de bunuri comunale şi exploaarea î în re: 
gie a unor, servicii publice, „orăşeneşti. 
"Din cele de mai sus, reiese că, cu prilejul “desbaterii 

reformelor, din 1921 şi, 1923, noi nam făcut simple, obser- 
vaţiuni de detaliu, ci aprecieri ce porneau, dintro oncepţiune 
precisă, protivnică”, sistemului fiscal de încurajare excesivă 
a indusțriei și acumulării de capital, în. bănci, cu tendinţa 
de a se favoriza . formarea unei baâncocraţii, şi susținând! un 
tratăment fiscal echitabil. peritru, agricultură, şi. pentru toate 
categoriile” economice mijlocii şi” mici. "Această .. “concepție 
pornea din, convingerea “că legea, din, 1923, în: „loc să fie. o 
lege de. echitate fiscală, prin încurajarea cu orice: preţ a acu- 
ciale a “exploatărilor de bunuri comunale şi exploatarea; 4 în 
regie” a unor servicii publice orăşeneşti.: i aia 

"Cele dintâi modificări aduse legii Brătianu, care! a: ră- 

mas în vigoare. în liniile ei mari „Până în 1933, au fost pri- 

cinuite, nu de“ nevoia, " transformării regimului. "fiscal, ci 

de: tuiburările de ordin mongtar:: deprecierea ' continuă" a 

monedei. Astfel, prin' legea din 28 Martie 1926 : (Vintilă 
Brătianu) Sau admis” pentru “comerţ Şi: industrie! amorttizări 
suplimentare, afară de alte âvantaje:ce sau 'acordat' între- 
prinderilor noui. Prin: legea din 31: Decenibrie 1926 (Averes= 
cu-Lapedatu) s'a hotărit ca impozitul” 'agricol'cu''adiţionalul 
respectiv - să se calculeze! cu: începere dela: 1: Ianuarie 1927 

“Ja întreitul veniturilor - impozabile ' stabilite :de 'comisiunile
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de recensământ din. 1923. . Dar, prin 'legca din 15 Noembric 
1927 (V. Brătianu) a fost:abrogată această: lege. din 31 De- 
cembrie 1926, hotărîndu-se ca nouile impuneri să se facă” în 
baza valorii locative ce se va stabili de recensământul ce în: 
cepea la 1 Ianuarie. 1928. Deasemeni, prin! Jegea chiriilor 
din 16 Aprilie 1927, sa adăugat o o supra-cotă de e 2% 1 la împo- 
zitul pe clădiri. . . ..- i 

CONCEPȚIUNEA NOASTRA ŞI MODIFICĂRILE REGIMULUI FISCAL. 
Partidul naţional-ţărănesc, luând frânele Statului în 

Noembrie 1928, s'a găsit în faţa unei situaţiuni financiare ex- 
trem de grele: deoparte, deficitul bugetar, iar, de alta, țara 
se afla angajată în tratative pentru contractarea, împrumu- 
tului de stabilizare. Nu se putea realiza, în acel moment, 0 
reformă financiară, care ar fi putut să, aducă o scădere brus- 
că a încasărilor, în timp ce era nevoe de'o sporire a înca- 
sărilor, pentru a se face faţă, dificultăţilor imediate. ” 

De aceea, s au luat î în mod forţat, măsuri prin. cari impo- 
zitele au fost sporite, mai întâi, cel global şi mobiliar, „apoi 
şi celelalte impozite, directe, cu 10% „legile din Il Ianuarie 
şi 21 Iulie 1929). - : i 

La sfârşitul anului 1929 sa început totuşi seria de mo-. ....: 
dificări succesive, care tindeau a încadra, sistemul de impu- 

nere în concepţia noastră. fiscală. . 
„ Primele ' începuturi! sau făcut. cu prilejul” modificării 
legii contribuţiunilor directe din 25. "Decembrie: 1929. “In: 
parte, modificările aduse nu erau “decât perfecţionări ăle teh- 
nicci de impunere, care aveau rolul. de: a aduce la massa impo: 
zabilă venituri ce se: sustrăgeau. "Astfel, îngrădirea stabili- 

- rii valorii locative la: imobilele închiriate, excluzându-se sta: 
bilirea valorii: locative pe baza contractului de vânzare (art. 
15); introducerea criteriului valorii: locative şi a. altor. semne, 
exterioare, la stabilirea impozitului comercial şi industrial, 
acolo unde cifra afacerilor nu se poate stabili în alt mod (art. , 

"39, punct. 2 al; b), introducerea la: profesional. a unor! coefi- 
cienţi, în funcţie! 'de valoarea” locativă, după care să se! sta- 
bilească venitul minim impozabil (art. 50); desființarea co- 
misiunilor de impunere, introducând sistemul , N „impunerii 
prin delegatul fiscal (art. 76). . 
„Pe lângă aceasta, sa desfiinţat scutirea . dela împozi- 

tul: global a veniturilor . provenite din imobilele noui con-, 
struite; deoarece 'prin' această măsură se'devia curentul de 

- 13
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capital „dela alte . ocupaţiuni.. productive,  aglomerându-se 
spre o singură. ramură: de activitate, industria construcţiu- 
nilor și se deforma caracterul impozitului global, care implică 
taxarea. laolaltă a tuturor veniturilor unui contribuabil. . 
„. "Aceste modificări 'au-dat rezultăte favorabile. “In 1930 
impozitele directe: au: produs 'încâsări de. 9.351 milioane lei, 
reprezentând 28% din totalul încasărilor, de- unde în primii 
ani de aplicare a legii din 1923, nu dădeau decât 10% din 
totalul încasărilor, NE 
_- Aceste rezultate erau cu atât inai satisfăcătoare, cu cât 
în acelaș timp. cu măsurile amintite mai sus, s'au. făcut şi 
oarecari, ușurări: sau admis rezerve pentru creanţe dubi- 
oase la întreprinderile constituite şi altfel decât în forma 
socictăţilor pe acţiuni (art. 32), protejându-se. astfel clasele 
de mijloc; „Sau, admis uşurări importante . profesioniștilor 
începători, dându-li-se posibilitatea de a plăti în primii trei 
ani de profesiune numai 1/, din impozit, iar în alţi 2 ani, W 
din impozit, favorizându-se asifel tineretul. la, începutul ca- 
rierei profesionale. In acelaş. timp, s'a ridicat limita venitu- 
lui impozabil la. global, dela 10.090 lei, la 20.000 lei.;.. 

LEGEA CONTRA EVAZIUNII FISCALE, : - - | 
"Tot în Decembrie 1929 Sa votat şi legea contra evaziu- 
nii fiscale, care era menită să aducă pe acei ce se sustră- 
„geau dela îndeplinirea îndatoririi către fisc să-şi. împlinea- 
scă cea mai elementară datorie către Stat. Această lege por- 
nia dela concepţia. că Statul, fiind o organizaţie de voințe 
individuale,, care tinde spre un bine comun, este în drept să 
oblige pe cetăţeni la coritribuţia necesară. binelui comun. 
Ca un corolar, „apare, responsabilitatea fiscală .a cetăţeanu- 
lui, rezultând din faptul! că. funcţionarea Statului nu este 
posibilă decât prin îndeplinirea îndatoririlor publice de fie- 
care, dintre care plata impozitelor este una din.cele mai de 
seamă. „Tot ca un.corolar, ăpare şi ideia de justiţie fiscală, după, care. toţi trebue să plătească, dar fiecare în, raport cu 
puterea sa .contributivă. “Legea evaziunii. fiscale avea două 
aspecte: primul, de sâncţionâre a cetăţeanului ce. nu-şi. în- 
deplineşte datoria fiscală şi al doilea, de;sancţionare a. func- 
ționarului fiscal care ajută, ;sau provoacă, această evaziune 
fiscală. Ea mai, avea scopul de a, grăbi „momentul degrevării, 
fiscale a unor categorii de, cetăţeni, oberaţi de fiscalitatea
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excesivă, prin sporirea massei contribuabililor cu numărul 
celor ce evadau dela datoria fiscală. Cu toate că aplicarea 
acestei legi a, fost slabă, ea a avut drept efect o creştere În- 

semnată.a numărului contribuabililor, în 1930.: ia 

-. Intre legislaţia partidului naţional-ţărănese din. 1929 şi 
1933, a intervenit legea Argetoianu, din 1 Ianuarie :1932, care 
a :însemnat o îndepărtare dela sistemul impozitului pe 've- 

nitul real, prin importanţa dată semnelor exterioare (la glo- 

bal), prin: introducerea patentei ' fixe, (pentru comercianții 

şi industriaşii mici, cu venit sub. 150.000 lei): şi prin întro- 
ducerea minimului impozabil (la ' comercial şi global). 

CONSTATĂRILE ŞI PROPUNERILE RAPORTULUI RIST., 

Intre timp,” în urma - invitaţiunii guvernului. “orga,.. q. 

profesor Rist, pe baza unor cercetări făcute deo echipă de 

experţi, a. întocmit un, raport, în: care a,propus:'o. reformă 

adâncă a finanţelor Statului nostru. i 

„In ce priveşte contribuţiunile - directe, d. Rișt constata 
că, impozitele directe: ocupă în sistemul: fiscal.românese un 

loc destul de larg, corepunzând unei pătrimi sau unei treimi 
din încasările totale. D-sa, îşi. exprimă credinţa :că, pentru 
o țară agricolă, aceasta. însemnează. o proporţie relativ ur- 
cată Şi că încasările suplimentare : necesare: vor putea fi. gă-, 

site la impozitele indirecte şi la taxele de, consumaţic. : i 
Dar, în materie - de. impozite, indirecte, ca şi. de impozite. 

directe, problema esenţială este aceea a:controlului şi a.per- 

ceperii. . Astăzi, categorii întregi de contribuabili scapă, pur. 

şi simplu impozitului. e Pa | 
De aci: rezultă, între cei. impuşi,.o. inegalitate e care este; 

demoralizatoare: pentru contribuabilii conştiincioşi, za 
Ce recomandă raportul Rist,, cu „privire la: contribuţiu-, 

nile directe? . 

. - 

La impozitul agricol, recomandă scindarea întrun im-'! 
pozit pe 'renta solului și altul pe venitul'exploataţiunii agri- 
cole (ca:în legea ': Titulescu), cu importante :-exonerări 'la. 
bază: scutire. pentru proprietăţile până 'la:5 :ha.,. reducere. 

de 34 şi 14 pentru. veniturile proprietăţilor::dela 5—10 .ha.: 
şi 10—50 ha.; deasemeni d. Rist cere o impunere a păduri-;: 

lor. neexploatate -. (propusă de noi, dar.respinsă de: Cameră; 

în Februarie 1933), o unificare. a diverselor cote .şi o' impu-i 

nere a proprietăţilor. de agrement: (parcuri; grădini, etc).
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;.:: La. impozitul 'pe clădiri, d.. Rist cere includerea. imobi- 
lelor industriale, impuse până atunci la impozitul industrial 
şi deci exonerate, în caz de deficit al întreprinderilor indus- 
triale; iar la 'clădirile noui cere limitarea: scutirilor făcute 
în! trecut, considerând. că ar fi oportun să se așeze un im- pozit, nu pe venit, pentru a respecta drepturile câștigate, ci 
asupra totalului capitalurilor imobilizate, cota: acestui iin- 
pozit urmând să fie: progresivă, în raport cu preţul construc- ției. (In legea măsurilor: firianciare urgente din Octombrie. 1932, : recomandaţia d-lui! Rist a devenit taxa statistică de 1% asupra impozitelor. noui): e 

La impozitul comercial, d. Rist critică minimum impoza- bil, căci impozitul 'devine în acest caz impozit pe capital, dar cere impunerea rezervelor și desfiinţarea scutirilor acor- 
date întreprinderilor industriale 'noui creiate, recomandând 
şi o extindere 'a patentei fixe pentru veniturile până la ]ei 300.000. i 

La impozitul profesional, ' d. Rist recomandă, în locul 
minimului impozabil, o lărgire 'a -cadrului semnelor exte- rioare și O' cercetare atentă a cheltuelilor contribuabilului.. "Insfârşit, la global d. 'Rist-cere să nu se' facă deosebire între! venitul soţului şi al soției,” dispoziţie! care încearcă să 

4 

atenueze progresivitatea. Inpozitul trebue să lovească veni- tul global pus la dispoziţia întregii familii, cu excepţia ca-: zului separaţiunii de bunuri. Deasemeni 'd. Rist critică fap- tul necalculării la global: a “veniturilor provenite din depo- zitele la bănci, imobilele: noui' nesupiise la elementar şi 34 din salarii și pensii. Impozitul global trebuie să fie un im- pozit personal şi. subiectiv, lovind toate veniturile. Compa- rând apoi globalul din: România cu cel- din Franţa, d. Rist găseşte globalul românesc niult prea apăsător, 
BAZELE REFORMEI NOASTRE DIN MARTIE 1933. - Să - | 

 Procedânăd, în 1933, la reforma “financiară, noi nu am putut 'să- luăm în considerare numai coricluziile tehnice ale 
d-lui: Rist,, ci 'am -ţinut seama și de'structura economiei ro- mâneşti și de psihologia ei specială, în urma . ravagiilor 
crizei. Pa a pa oa 

Astfel, la agricol, întregul sistem fiscal ar fi trebuit schim- 
bat, întrucât este.prea rigid, pentru o. epocă :de' schimbări 
ca aceea în care trăim. ::Dar, pentrucă o asemenea :reformă
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ar: fi cuprins prea. multe elemente: âleatorii, în momente de 
“tensiune bugetară, nu s'au făcut! decât reduceri 'de cotă: 'delă 

- 12 % la 6 % la elementar, dela 5 % la 3,75 % la adiţionalul 
pentru judeţe și dela 3% la 2,25% la adiţionalul pentru co 
mune; degrevări ce au însumat 640 milioane lei pentru Stat, 
plus 210 milioane lei la impozitele: adiţionale, în: total 830 
milioane lei, degrevări reale ale agricultorilor: în... ii. 

La clădiri, cota Statului s'a redus, dela 12 %''la: 10% 7, 
deci o degrevare de 150 milioane. lei. La comercial, s'a lăr-. - 

* git clasa contribuabililor supuși patentei. fixc, făcând. două. 5 ET 
clase mai mici. Şi degrevând. pe micii comercianţi cu veni- 
turi între 5.000 şi 20.000 lei, adică o degrevare de 40 mili- 
oane lei. La profesional, reducându-se cota dela 8 % la 6 %, 
sa realizat o degrevare de '40 milioane Iei. 

La global, s'au făcut reduceri de cote pentru, veniturile 
sub un milion de lei, realizându-se o degrevare de 700 mi- 
lioane lei. 

Concepţiunea noăsttă fiscală, pornind delă | un ideal etic, 
justiţia” fiscală, care obligă pe fiecare cetăţean ! să plătească, 
dar să. plătească : în. raport cu. capacitatea lui de plată, tre- 
buia să ne preocupă a face să dispară ultimele. ochiuri, 

prin care se strecura fraudatorul ' „fiscal şi. “să realizăm, în 

acelaş timp, importante degrevări, care să aibă un scop, eco- 

nomic şi social. 
Printre dispoziţiunile legii. din 18 "Martie 1933, care . tre- 

buie. să fie. considerate ca. încercări ide a elimina „ultimele 

rilor multiple acordate. dădiriloi noui, limitându-se scutirile 

vremelnice la 10 ani;. obligaţia . pentru” societăţile anonime 
de a comunica fiscului tantiemele . şi veniturile ce le plătese 
în fiecare an, atunci când aceste venituri trec 'de 20.000 lei 
anual (art, 25); la societăţile “anonime sc scad rezervele 

dela 10% la' 5 %; minimul „impozabil la comercial şi. iîn- 

dustrial se sporeşte, coeficientul 'de calculare a minimului 
impozabil trecând dela 1 %. la 2 % la societăţile industriale 
şi la 3 % la șocietăţile comerciale (art. 39); înstârșit, ÎMpo- 
zitul global se majorează cu 5 % pentru. celibâtarii sau vă- 

duvii fără copii ce trec. de 35 ani. „(art. 54), 

In materie de procedură, sau introdus modificări î în, ce 

priveşte rapoartele de. expertiză ale! contabililor ' experţi, cari 
nu “mai 'pot conchide asupra impozabiiltăţii * sau „mieimpo- 
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zabilităţii (art. 82),. s'a introdus publicitatea şi afișarea rolu- 
rilor .(art. 89); dispoziţiunile legii: vaziunii fiscale din 25 
Decembrie 1929 au fost încorporate în legea contribuţiuni- - 
lor directe, făcându-se o distincțiune între 'contravenţiu- 
nile simple, unde intră numai reaua credinţă, şi. contraven- 
iunile calificate unde intră și frauda; sau mai introdus 
dispoziţiuni precise privitoare la constatarea şi judecarea con- 
travențiunilor, o o ci a 

SCHIMBĂRILE DIN 1934, IN FAVOAREA' MARILOR . . 
CONTRIBUABILI: : .. | | a 

.„.. Modificările aduse legii contribuţiunilor. directe prin legea 
din 1 Aprilie a d-lui Victor Slăvescu, tind a face să se revină 
din nou la favorizarea fiscală a acumulării de capital. . 
„„. Sa redus cu 1% cota la impozitul mobiliar, comercial, in- 
dustrial (numai pentru marea industrie şi marele comerţ), 
profesional, dar nu s'a redus nimic la impozitul agricol şi la 
cele pe salarii. Adiţionalele sau redus cu 0,50—0,75%, afară 
de adiţionalul la mobiliar, „pentru cultură” de 3%, care s'a 

desfiinţat cu totul. Iar, în timp. ce toate impunerile vechi au 
fost raportate pe anul 1934—35, societăţile anonime sau im- 
pus pe bază de declaraţie (art. 16)... 
_.." Au fost deci încurajate în 1934, capitalurile mobiliare şi 
societăţile anonime. Da 

S'a mai desfiinţat impozitul separat pe imobilele indu- 
striale şi s'a redus coeficientul din capital la calcularea veni- 
tului, minim impozabil, dela .3 şi.29%, pentru societăţile co- 
merciale şi industriale, la 1%... a 
„In zelul de a încuraja acumulările de capital, i-a fost dat partidului liberal în 1934, să dărime şi o parte din opera lui Vintilă Brătianu din 1923: impozitul global, 
„Acest impozit a fost înlocuit de legea Slăvescu cu o 'supra- 
cotă, ce se încasează la impozitul elementar, aferent, Astfel, 
globalul, impozit personal şi subiectiv, se înlocueşte cu 'supra- 
cota, impozit semi-obiectiv, ,, a 
„Această modificare, s'a justificat, în „mod aparent, prin 
necesitatea „simpliticării, apartului de constaare, și posete pere, care era arătat a fi, supraaglomerat de. felul „complicat 
de constatare al globalului, In fapt, introducerea supra-cotei 
este justificată prin dorinţa de a degreva contribuabilii cu mai 
multe surse de „venituri, adică pe .contribuabilii cu avere, cu
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scopul nemărturisit de a reface marile capitaluri, secătuite: de 
criză în România. iii ata ia 

- Acest: scop. apare vizibil: dacă: Observăm: că  supra-cota 

se : aplică progresiv la: toate impozitele. elementare, afară 'de 

mobiliar şi de câştiguri ocazionale, unde. supra-cota se: 'înlo- 

cuieşte cu un impozit proporţional de 3%. Aaaa ii 

REFORMA IMPOZITELOR DIRECTE DMIPUSA DE STRUCTURA, 
ECONOMIEI ROMÂNEŞTI. o 

Numeroasele modificări ale Jegii conizibuțiinttor directe, 
pornite” din concepțiuni deosebite sau uneori numai din Opor- 
tunitate fiscală, au distrus” unitatea” concepţiunii ce a stat la 

baza aşezământului impozitelor” directe la 1923. Se va impune 
curând o nouă reformă, care va trebui să fie călăuzită de prin- 

cipii unitare, să țină. seama „de structura "economiei româ- 

nești şi de experienţa noastră fiscală. | 

Aceste principii unitare rezultă clar din concepţiunea noa- 
stră fiscală, ' afirmată prin atitudinea noastră constanță. Ți- 

nând seama de structură noastră economică şi de experienţa 

de! până acum, socotim că cele mai de seamă modificări” tre; 

buie să se îndrepte, în următoarele 'direcţiuni:. | 
1, Separaţia cedulei agricole î în două cedule: irapozitul, pe 

renta agricolă şi impozitul pe profitul agricol. | Do 

2, Revizuirea! impozitului comercial şi industrial, . 
3. Revizuirea impozitului profesional. ” 
4. Reintroducerea impozitului global reorganizat şi dest. 

inţarea supra-cotei. ” a gg a 

5, Reorganizarea justiţiei fiscale. . îi pă Ni | 

1. SCINDAREA. IMPOZITULUI AGRICOL. : . Și Mad ae 

Afară de argumentele de ordin teoretic, care conduc la 

separaţia cedulei agricole întro:cedulă, impozit pe "proprie- 

tatea: agricolă, . şi altă: cedulă,: impozit: pe' venitul exploata- 

țiunii agricole, există la'noi' şi! imotive de. fapt, care conduc, la 

o asemenea; reformă: ii iii: e bati ta e d 

:.a) Nevoia de a:asigura finanţelor. locale” un isvor de 've- 

nituri, dat în propria lor administraţie, în locul: actualului 

sistem al cotelor adiţionale, -: „iii iei TD 

':b): Nevoia: de:a da sarcinei fiscale ce apasă” asupra agri- 

cutu O mai mare elasticitate şi 6 mai mare capacitate 'de a 

se adapta variaţiunilor economice. 

c) Nevoia de a stimula conştiinţa fiscală, n mai ales în lu- 

ga 

A
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mea:rurală, pentru care'organizaţia de Stat 'este prea supra- 
pusă şi prea îndepărtată. | Sri RR 
„Impozitele cele mai adaptate sistemului. de finanţe locale 

sunț.cele pe proprietatea: imobiliară (pământ.şi case)... - - 
„1, Deaceia, propunem înlocuirea adiţionalelor la agricol cu 
un impozit asupra venitului exploataţiunilor agricole. Acea- 
sta înseamnă că, din calcularea valorii locative la. impozitul . 
agricol, să se scoată elementul valorii producţiunii, rămânând 
numai valoarea ce rezultă din contractele de arendă. Acest 
impozit, astfel aşezat, va fi un impozit minimal şi fix 
„ “Ince priveşte impozitul pe' exploataţiunea agricolă, care 
va varia în raport cu regiunile de cultură şi cu randamentul, 
idealul ar fi să se raporteze venitul brut al exploataţiei la com- 
ponentele gospodăriei ţărăneşti, — adică la întinderea pămân- 
tului stăpânit, mărimea grupului familial, inventarul, —.aşe- 
zându-se maximum de impozit când raportul între aceste ele- 
imente va fi optim şi organizând degrevările în funcţiune de 
acest optim. Deocamdată, trebuie însă aplicat un sistem mai 
simplu, forfetar, luând 'ca bază valoarea locativă, care ur- 
inează să fie înmulțită cu un coeficient diferențiat, pe cate- 
gorii de culturi şi regiuni agricole, „astfel încât să se poată 
adaptă debitul impozitului la situaţia. dela an la an şi să se 
corecteze astfel sarciha fiscală, care apasă astăzi mult mai greu 
pământul arabil, 'decât celelalte categorii .de cultură. Coefi- 
cienţii,se vor determina anual, toamna, pe baza raportului 
între valoarea producţiei şi întreitul valorii, locative, pentru 
fiecare fel de cultură. Na i a 

Justificarea acestui impozit nu stă în creiarea unci noi 
surse de venituri, ci în reaşezarea echitabilă :a i pozitului -: 
actual. DI De ore pa 

; E prematur. să arătăm amănuntele tehnice. Vom; ânticipa 
numai, ; arătând. că pare ; oportun a se'acorda impozitul pe 
rentă; administrații. judeţelor, iar impozitul pe profitul 'agri- 
col, comunelor. Așezarea va rămâne în sarcina Statului, spre 
a fi unifommă, dar perceperea va fi. dată în seama comunelor 
şi judeţelor... .. | A DIR DORIN o E Tae 

O problemă financiară care se pune este următoarea: cu 
ce să compensăm paguba Statului? Paguba anuală ar fi de 
aproximativ 550 milioane lei, după cifrele bugetului în curs. 

. 7 Ia) 

, i 
e 

« , .- „i |... rr 
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v- 
î 2, IMPOZITUL COMERCIAL ŞI INDUSTRIAL. ante or 

| Evoluţia” acestui impozit a „fost. la poi i inversă. decat în 
alte. ţări (Franţa, Prusia), unde sa început printr? un 'sistem 

forfetar, pentru a se introduce mai târziu sistemul declaraţiei 

(în Franţa, legea din 1917, forfetar; legea din 1926, declara: 
ţie). La noi, sistemul declaraţiei, introdus în 1923, a fost îmodi- 

ficat abia la 1 Ianuarie 1932, când s'a introdus fortetaril, sub 

forma patentei fixe, la veniturile până la 150.000.lei....:.. pi 

Propunem extinderea impunerii forietare : la Veniturile 

până la 300.000 1ei. Dar, impunerea urmează a se stabili nu 

după prezumții, ci conform. venitului real, stabilit din. trei în. 

trei ani, fie după registre, fie pe. bază de apreciere, de o co- 

misiune de clasificare, formată din preşedintele Tribunalului, 

administratorul financiar, un expert, contabil al. Ministerului 

de Finanţe, un delegat al Camerei de Comerţ. şi un delegat al 
asociaţiei profesionale respective. a 

In ce priveşte impunerea întreprinderilor cu registre re- 

gulat ținute şi cu venit mai mare de 300. 000 lei, « ea mecesită mo- 

dificări de texte: este nevoie de o detiniţie precisă. a venitului 
impozabil, căci astăzi nu 'se au în, vedere, 'variaţiunile. succe- 

sive ale patrimoniului; : trebuiesc apoi. "precizate legal, nor- 

mele de evaluare ale activului şi pasivului; deasemeni, trebu- 
iesc legiferate precis. condiţiunile în „care se ține, contabilita- 
tea întreprinderilor. . 

 Intreprinderile mari vor. treBui verificate cel pirţin dată 

din trei în trei ani, atât î în ce priveşte exploatarea cât şi con: 

tabilitatea, “de. un serviciu special, de verificări contabile, şi 
fiscale, compus. din specialişti permanenţi. ' .. 

Deasemeni, trebuie modificat trătamentul 'de preterinţă 
acordat. societăţilor anonime! faţă. de celelalte. întreprinderi: 
la impunerea, în! primul an de existenţă, la impozitul! mini- 
mal, la scăderea 'cheltuelilor personale ale. "conducătorilor, 

contra plăţii cotei pe salarii. ae 

3, IMPOZITUL PROFESIONAL, oi ii 

“. Impozitul: profesional este un: impozit dela care. se eva- 

dează enorm. O impunere echitabilă şi mai strictă este nece- 

sară: In unele ţări străine '(Belgia,. Germania) este obligatorie 
ținerea unui registru. de încasări şi cheltueli,: precum. şi libe- 
rarea - de: „ehitanţe, La noi, o: asemenea + măsură ar părea . 

+ excesivă. DT Pa stati
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Singura reformă serioasă este. introducerea .profesionişti-. . 
lor î în cadrul patentei fixe. Clasificarea va fi făcută de comi- 
siuni, în care va figura şi un delegat al asociaţiei profesioniști- 
lor, dar fiscul va. ține seama şi de semnele” exterioare (locu- 
ință, servitori, automobil, „călătorii în' străinătate). "Uşurările 
acordate . ;protesioniștilor începători, vor. trebui să fie men- 
ținute. o 

4. IMPOZITUL GLOBAL. 

Tipozitul global, chiar cu modificările intervenite la 18 
Martie 1933, este un impozit apăsător: micul contribuabil este 
şicanat, iar fiscului îi revin sume infime. Administraţia fiscală 
are deasemeni nemulțumiri; în timp 'ce pentru toate impozi- 
tele elementare ce aduc anual 3.250 milioane Iei se dau anual 
80.000 hotăriri fiscale, pentru impozitul global, cu' încasări 
aproximative de 450 milioane lei, instanţele dei impunere dau 
anual 900.000 hotăriri. | “ 

Supra-cota ; a încercat să rezolve” a doua faţă. a problemei, 
simplificarea administrativă. A neglijat” însă să înlăture ' ca- 
racterul apăsător al acestui impozit şi, ceeace. este mai peri- 
culos, l-a agravat, prin favoarea nejustificată şi, nejustifica- 
bilă la care dă naştere, în beneficiul contribuabililor cu mai 
multe surse de venituri. E 

Dar, nici reîntoarcerea la globalul vechi î nu mai e cu pu: 
tință. Chiar după, reducerea din 1933; globalul românesc eră 
cu mult mai apăsător decât cel din Franţa, de exemplu: la noi 
impunerea începea la un, venit de 20.000 lei, în Franţa la un 
venit de 60.000 lei, iar "până la un venit de. 3 milioane lei, scara 
cotelor era mai 'urtată în. România: decât î în „Franţa. Aa 
„O cercetare statistică ne. îndrumează, spre soluție: trei 
sferturi. dintre contribuabili * au un venit impozabil inferior 
sumei de lei 50. 000 și aduc fiscului un sfert din totalul încasă- 
rilor. Ultimul sfert al contribuabililor” — cei cu Venit impo- 
zabil mai mare de 50.000 lei anual —— aduc în Schimb trei 
sferturi din încasări. = Ti 

Deaceea, propunem reintroducerea sto pozitului global, dar 
numai.la veniturile impozabile :ce întrec suma de. lei 50.000. 
Această reformă înlătură apăsarea: şi paperascria fostului glo- 
bal, dar :și- nedreptăţile supra-cotei; care este condamnabilă 
şi sub raportul“ randamentului. In primele: 8 luni ale exerci- 
țiului ea a produs 238 milioane lei, față de 305 milioane lei,



203 

produsul globalului pe perioada. corespunzătoare din exerei- 
țiul trecut. ; ... pi pt 

5. REORGANIZAREA JUSTIȚIEI. FISCALE, i i 
Justiţia fiscală trebuie reorganizată. Contactul! între fisc 

şi contribuabili este supărător, „din cauza lipsei de răspun- 

dere a agenţilor de constatare şi a controlului. imperfect, al 

acestora. In fapt, agentul de constatare (conteolorul financiar), 

are puteri discreţionare. - - 
Intr adevăr, . acest controlor” întocmeşte actele de! impu- 

nere, iar în caz de reclamaţie, iot el le cercetează şi referă, cu 

alte cuvinte. se controlează „pe el însuși. Controlorul „vine în 
contact cu contribuabilul: a). când. acesta îi. aduce declaraţia, 

b) când'i se cer lămuriri în caz că declaraţia este incomplectă, 

sau când este, pusă la îndoială. exactitatea. declaraţiei, c) 
când controlorul cere rectificarea declaraţiei sau când im- . 
pune din oficiu. Este firesc să se lase agentului o putere mare 

de apreciere, dar trebuiese Tuate toate garanţiile împotriva 

arbitrarului fiscal. Justiţia fiscălă trebuie să aibă dreptul de 
a examina nu numai legalitatea formală a actelor controloru- 

lui, ci şi conţinutul lor material. a ata 
Insfârşit, trebuie modificată - „constituirea instanţelor fis- 

cale. Gradele de constatare propuse 'sunt următoarele: impu- 

nerea se va efectua de către organele -fiscului,. pe cale admi- 

nistrativă, în baza 'declaraţiunilor, fără asistenţa” contribua- 

bilului. | N DE a 

Contra acestor: impuneri, se va. putea face opoziţie de 

către contribuabil, “la comisiunea de: impunere, compusă din 

preşedintele, tribunalului sau: „delegatul său, administratorul 

financiar şi un delegat. al asociăţiei.. profesionale; oficiale. a 

contribuabilului,: în cazul . „impozitului - profesional. sau, co- 

mercial, sau un delegat al consiliului comunal, în celelalte 

Cazuri, e De can i 

Contra: decizitinilor comisiunilor, de, impunere; ; atât. fis- 

cul cât.şi | contribuabilul vor, avea. drept să facă apel, la .co- 

misiunea. de, apel, . „compusă . din 5. membri: ; doi membri. ai 

Curţii. de Apel. „delegaţi de, primul, preşedinte, inspectorul 

financiar. şi. doi. contribuabili, delegaţi, unul, de. asociaţia 

profesională. oficială. şi: celălalt de.cea mai importantă, aso- 

ciaţie, neoficială, a. profesiunii respective, desemnată, de. Mi | 
aa. 

nisterul de, Finanţe. ERE . , ţ PERIE 2, eee act 
Ta i spud
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-i..;. Instanţa de “recurs împotriva deciziunilor comisiunii de apel va fi Curtea de Casaţie, pe lângă care va funcţiona o secțiune specială fiscală, DI IRI a „Se va proceda la o reorganizare fundamentală. a com- puncrii instanţelor actuale de jurisdicție fiscală, prin înfiin- țarea unui corp special de, niagistraţi şi funcţionari fiscali, având stabilitatea şi inamovibilitatea necesară, pentru a puteă fi garantată independenţa şi imparialitatea lor. Alături de reorganizarea instanţelor, adică . paralel cu reclamâţiunea 'contenesioasă, trebuie să se introducă o pro- cedură “urgentă de reclamaţiuni: administrațive,. fixându-se „un termen fatal, de 'exemplu maximum 6 luni, înlăuntrul căruia aceste reclamaţiuni să fie definitiv rezolvate. | 

 “B8). REFORMA SISTEMULUI DE. IMPOZITE INDIRECTE. 1. TAXA PE CIFRA DE AFACERI. DI E | „+ Trecând la impozitele. indirecte,; observăm că un impo- zit de mare.randameni, chiar. în vreme de criză, este tara asupra. cifrei de. afaceri. Evoluţia încasărilor provenind dela acest impozit a fost următoarea:, tii 

. pi 

Pi incasări Indici Ia ME ED IDOL DE DE 0 DE E a LINII RD A a . cr 1929 cur 1.757 milioane:lei 100,0... iii 1980 e ret e 200 ti 139 e e 
1931 . . . 1.367 FR „39 77,8 

a 1992 e si m 15L. îmi BT - pt ; „1933 .... „1.705... pont i EN 970. i, 

“ “Rezultatele obținiite în -1980 'se''datorese uriei 'modifi- cări a regimului și 'unei aplicări mai riguroase, 'ca' şi volu- 
mului ridicat: de afăceri, înainte” de generâlizarea crizei eco- homice. N A Ee ai RI ace ate i : a, 

Scăderea bruscă a încasărilor, în 1931 şi 1932, nu:se da- toreşte crizei “economice în totalitate, __ dovadă creşterea în acelaș timp 'a încasărilor din. taxele: de consumaţie 2 ei și unei 'relaxări a metodelor de administraţie fiscală. 
. „Cu toată agravarea crizei în 1933, „urcarea bruscă a! în- 

casărilor este datorită legii noastre, din acest an, care a schim: pat radical technica aşezării acestui impozit, a făcut o nouă . ajustare a taxelor, majorându-le insensibile şi a făcut o nouă 
clasificare, impunând o serie de articole scutite până atunci. 

pt 
ji
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Deși ezultatul încasărilor din “exerciţiul” 1933 a” fost 'cu'-“:- 
31,7 % superior faţă de aziul precedent, în aplicaţiunea : aces- 
tui impozit s'a produs totuşi o evaziune însemnată.. '-Vom 
încerca să determinăm cuantumul evăziunii pe acest inter- 
val de timp. „i 

Incasările privind art.:28 din impozitul. „pe lux şi cifra de 
afaceri, dela' 1 Aprilie 1933 la 31 Martie 1934, au fost: .: : 

    

Denumirea tazelor. 

  

  

  

"Suma înicasată To tai 
în lei E 

Producţia , 16,50%. e |... 19.774 233 a 
Internă 110%, i  GUGIAATB. e tii 

2,50%. 6083.870.768 E 
Taxa fire de mătase natu- : 

rală OC... . 9.089.852 
Taxa pe gozoşi . =: 8.279.094 
: 1. Mie... ..: O:99.317.827 
Mori << e cete eee 71.528.590 i: 

| Brutării ......, 33.134.640 836.608.282 

Import. , ( 16,50%... 23.365 458 
De Da... ... 105,023.973  ..-: ; 

850 i. 379.793.827 
Taxa mătase nat... ....: 54.420.180 . “e 
Taxa mătase artif. ... .:.. 1443107038 i 
Taxa pe gogoşi . ... 63.703.823, :,.;.. -- 

. E Do 1. 1... . 92.046 345 ... : 8602.078.344 

Export . . 1%... . 32.095.146 - -î: 2.030.320 
Amenzi .. ăi 2.030.320 :. 2.030. 320 
  

“Total general ate Lei 759. 4172. 092 

Este aproape cert că - impozitul pe. zu 4 şi cifra de afa- 
ceri care se percepe la! import, se percepe în mod cât mai 
apropiat de. realitate, faţă de taxarea: făcută. de vameşi: ! 

”. Aceasta se poate constata: şi din: faptul că valoarea .im- 
portului pe 1933. s'a ridicat “da 11.742 milioane lei, iâr im-: 
pozitul pe lux şi cifra de afaceri perceput dela 1 'Aprilie 1933: 

până la 1 Aprilie 1934 la import afost de circa. 860 milioane 
lei. Cum în general cota de impunere a. fost :de 2,50% la 
majoritatea articolelor şi la 'cele de.mare consum, 'se poate 
vedea de aici că la vămi impozitul s'a perceput normal: De= 
altminteri, diri însăşi declaraţiile vamale (dacă evident s'a 
făcut taxarea vamală la articolul vamal corespunzător fără: 

a se frusta Statul), se.poate face totdeauna controlul. ::.. 
"Evident însă -că totul depinde : de sinceritatea “taxăiii 

vianale,, DD ez a pai 
3 at
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! y, DOVADA, EVAZIUNEI LA: TAXA CIFREI DE AFACERI. - 
"+ Cu totul alta este însă situaţia încasărilor din: produc- 

ţia internă. 
“In adevăr, din cifrele de mai . sus, constatăm 'urmă- 

toarele: Se 
a) Dela: produsele supuse impozitului pe cifra de afa- 

ceri de 2,50.% care sunt cele mai numeroase şi de cel mai 
mare consum, am văzut că s'au încasat 608 milioane lei. 
„După datele Ministerului de Industrie, valoarea pro- 

ducţici indigene. a fost în 1932 şi 1933, pentru . industria 
mare de transformare, de '32.475.096.000 lei, respectiv de 
34.940.757 lei, după cum se vede din tabloul de mai jos : 

| Ă 11932. 1933] 
Nr. în- Capital . „Forța Valoarea . Valoarea 

Denumirea :'treprin- . învestit . motrice producţiei producţiei 
grupelor ; :derilor mii lei . I1.P.. „mii'lei : mii lei 

Ind. alimentară -- . 1.028 -.11.078.005 '130:450-- 8.512.800  9.329.2%9 
chimică 278 7.158.869. . 65.659 .:7.384.135 . 6.596.999 
> metalurgică -.: . 394 5.640.970. 103,102 :4.327.347. 5.240.166 
textilă . 470: 5.680.856 - 42.941 6.137.702 7.300.890 
„ lemnului » , -:' 692  3.037.786- :'68.526: 1.508.066 1.481.201 
> Mielărie  .-»::' 162 1.008.980. ::12.679: 1.482.183 1.591.098 

„> hârtiei şi artei «.: i. NE 
«+ “: “grafice ! :: '* -162. 2.576.840 - 33.652. ..11.834.095; 1.902.785 „„ materialelor ide - SEI E 

construcţie -: :-: ::288: : 3.042.949 -  :52.720 : ':861.910 914.098 
» sticlăriei -- -- - 35 491.974 2.263 278.469 - ' 438.543 ">. “electrotechnică 15" . 90.614... 2.155 97.752 87.163 
;; “ceramică "93 96.440 518 40.637 48.700 p 

  „.. “Total 3,557 '39.904.283 514.745 32.475.096 34.940.757 
După cum reese din cifrele de mai sus în 1933 a fost o re= 

priză accentuată a producţiei industriale, valoarea producţiei 
mari de transformare fiind pe 1933 de 35 miliarde de lei. Este 
de notat că indicele. general al-preţului de 'gros:— baza 1929 
— n'a variat. aproape deloc în 1933 faţă ae 1932: cl a fost 61 
în 1932 şi 60 în 1933. . ... si i. a E aa 

Ţinând:seama: de faptul! că majoritatea producţiei în- 
dustriale indigene. se impune la 2,50 %,; (articole 'cu 11.% şi 
16,50% "fiind, de: consum redus, iar articolele impuse la 1%. 
neprivind producţia industriei mari), putem: deduce cu 'pre- 
ciziune că în anul 1933. trebuia să 'se încaseze. din producţia 
indigenă,: supusă impozitului de: 2.50%, suma : de. circa : 875 
milioane lei, în loc de 608 milioane lei, dacă considerăm va- 
loarea producţiei industriei indigene în 1933 la 35 miliarde 
de lei. Da | 

ţ da i
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„.:Deci, Statul a fost frustat la acest capitol e cu a peste 250: mi: 

lioane lei. pi E RI Ia 

-b) Dela' produsele supuse - impozitului pe cifra de: afa- 
ceri de. 1%. sa încasat lei 29 milioane, în intervalul. dela: 1 

Aprilie 1933 până la 1 Aprilie 1934. - 

Producţia industrială imai importantă atinsă de taxa 
pe cifra de afaceri conform legii din 1933 la acest capitol de”: 
impunere a fost aceea â cărbunelui şi curentului electric. 

":Dacă calculăm taxa pe cifra de afaceri corespunzătoare 
numai pentru aceste: două articole după datele statistice ale 
producţiunii; constatăm evaziunea în mod matematic. “> 

“In 1932 sau extras 1.651.000 tone de cărbuni î în. , valoare 

de: 1.239 milioane de lei. Sa i, | | 

 -In'1933,; producţia a fost cantitativ! aproape egală cu 
aceea din 1932, însă indicele preţului de gros a scăzut dela 
85, în 1932, la 80, în:1933 (baza 1929=—100), astfel că valoa- 

rea a producţiei a fost de cirea'1.100 milioane lei, în'1933.. - 
" Prin urmare taxa .pe cifra de afaceri: pentru: * cărbune 

trebuia să dea un randament. de circa. MU milioane lei.: 

Consumul anual de curent electric.:se ridică la :cirea 
300 milioane! Kw/oră : (în afară: de energia produsă de între- 
prinderile industriale pentru uzul lor propriu). - 

“Valoarea. medie a Kw/oră::a fostiîn 1933 de circa 9 lei | 
Kw/oră, astfel că randamentul: cifrei de: afaceri trebuia: să 

fie, în 1933, de minimum 27 milioane de lei. ii. 

Constatăm deci că numai la aceste două: articole Statul a 

fost frustat în 1933 cu circa 9 milioane: de lei. si, i: 

:: 6) Dela. mori şi brutării,:a căror produse sunt. supuse 
unui impozit pe:lux şi .cifra de. afaceri de 2,50 %, s'a înca- 

sat dela 10 Aprilie 1933—1Aprilie 1934 circa 105 milioane lei. 

"":: Cunoscând însă: consumul intern anual de grâu, de circa 

„120.000 vagoane, din: care se extrag :90.000 vagoane. făină, 

care produc circa 110.000 vagoane păine,: dacă luăm că pre- 

ţuri medii. 6 lei kg.:de făină şi 5 lei kg. de pâine, constatăm 
că în 1933 trebuia să se încaseze circa 140 milioane lei: dela 
făină şi circa 140 milioane lei: dela pâine, adică 280 milioane 

lei, în loc de 105 milioane lei, cât's'a încasat, de unde. rezultă 

că la acest capitol a. „existat o evaziune de circa :: 175 mili- 

oane lei. .., :..: ii it bu 

„.„. Este de notat că, „ calcului încasărilor. de mai'sus; este fă- 

cut în ipotezele celui mai scăzut consum şi a. celor.mai joase
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preţuri şi că s'a 'avut în vedere: fâptul 'că în! general pâinea 
şi făina de grâu se consumă aproape numai la oraşe, : 

- Din datele de mai:sus, rezultă cu destulă::preciziune, 
că la perceperea impozitului pe lux şi cifra de. afaceri, Sta- 
tul este frustat anual cu circa 425 milioane lei. -:.  -: 

NECESITATEA UNEI REFORME... a Aa 
In loc să. se perfecţioneze tehnica de aplicare, ca să 

se. combată evaziunea, și cu toate că legea noastră din 1933 
a dat rezultate atât de frumoase, cari promiteau să se des- 
volte mai departe, aducând un plus de venituri Statului, 
prin modificările din.1934, randamentul ci a. fost periclitat. 
Dovadă este rezultatul încasărilor. 'pe. primele 8 luni ale . 
exerciţiului 1934—1935 care s'a ridicat la 1.167 milioane faţă 
de 1.205, în aceiaşi perioadă a exerciţiului 1933—34. cu toate 
că ritmul mișcării economice a fost în 1934 mai viu ca. anul 
trecut şi volumul tranzacţiilor mai: urcat, a 
„» Pentru a se înlătura posibilităţile de evaziune: pe viitor 

şi a se mări încasările din acest impozit, socotim . necesare 
următoarele 'măsuri:. ..; NEI E DN a 

'a) Revenirea la cotele de impunere ale legii din 31 De-: 
cembrie 1932. , - Ca a ra 
„.. b) Trecerea următoarelor articole din lista. D (1%) la 

lista C. (2,50%) a; legii:din 31 Decembrie 1932; apele. .mine- 
y rale, antracit, cărbune brun, traverse. |! :...-. ANDI a a 

+ c) Impunerea fabricanţilor 'de alcooluri industriale la 
2,50 %, măsură care apare cu atât mai. justă, cu cât în ulti: 
mul timp s'a ridicat în mod: nejustificat: preţul de cumpă- 
rare al monopolului alcoolului dela fabricanți. i i: 
„+ d) Aplicarea. perceperii impozitului la vamă, la cât mai: 
multe articole care 'se fabrică în ţară,, din materii prime 
străine importate, pentru a se micșora evaziunea pentru ar- 
ticolele în chestiune: EI Pa ar, Să 

e) Revenirea la perceperea impozitului pe cifra. de 'afa- 
ceri la industriile cu producţie: integrală, nu numai la pro- 
dusele finite, . dar şi la produsele. intermediare „fabricate, 
conform legii din 31 Decembrie 1932, .... tt 
__F) Controlul cât mai eficace: al. operaţiunilor  vamale.. 

9) Stabilirea de norme tehnice, pentru controlul actți- 
vităţei ' diferitelor "industrii, astfel. 'ca „agenţii - fiscului să 
poată controla repede şi cu cea:mai imare uşurinţă, prin me-.
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:tode-simple, producţiunca industriei pe care o cereetcăză; ini- 
- dependent de datele registrelor contabile. : .:-:::: 

  

2. TAXA DE CONSUMAȚIUNE ASUPRA, BUTURILOR Pi 
SPIRTOASE, . | e 

N “Dintre. taxele pe. consumaţitune propriu-zise, + un, a ' capitol 
important” îl formează , taxele asupra, alcoolului, „ȘI- băuturi- 
"lor alcoolice. i , a teo 

“ ““Incasările provenite din aceste! taxe al, i evoluat în ti 

„mii ani, precum urmează: . 

    

   , Ihcasări: ni 

“1. 570 snilidanie ai, "1800. 0: 

        
   

"i, ci SR 
11980; i pag 
"1931" porii 005 3 „ ni „640 i osii 

ie vteea pt d, gr a Plasa Li Bd i ih Mari 
1933 "11.045 - '66,6,.. 

Veniturile „provenite din, diferitele taxe asupra. "266 
fi ii i 

iului „pe. categorii: au, evoluat „aste: tuica AR tate 
ze Şi Hi ti Pia a 35 OA 

țara at egeecaza ui; : Indici, (baza ;1929) vii: 

i 1930" 1931: i :1932! i 141033 
"axe: supra “alcoolului . 60,08: :::23,43 - nds, 43 i:86,59 
“Taxe asupră “brevetelor :il-7940! "137,21 "109; „50 1:88, 61 
“Taxe asupra țuicii: şi! rachiu 69,48 ''50,49:: '31,14' 30,76 
Taxe asupra, erei -!-1.,..''9557: i 7243:150,42:! 148,54 

"Taxe! asupra alcoolii -. oi 93,09; 119,55 8, 03 51,26 
„nir$ pi. £ N , i Di feet ie 

iii air 

    

   

  

Din aceste 'datâ- rezultă; că. “nivelul cel:mai, „05 al: încasă- 
ilor a fost atins în. 1992, ameliorându-se i în 1933, “pentru a;scă- 

: dea din: nou în 1934. e SL int est cuvine 

": +:CGauzele nu pot. fi datorate exclusiv urmărilor crizei 'eco- 

- nomhice; cât mai ales“schimbărilor. regimului ifiscal: și admi- 

" nistrării .:defectuoase, : care a înlesnit: evaziuneă “pe. o:scară 

întinsă, as 

-In.ce' priveşte încasările din taxa; “alcoolului industrial, 

. scăderea: lor . catastrofală. se explică: prin schimbarea 'regi- 

“mului fiscal, din: 1927, 'care a creiat-un sistem. de .taxe asu- 

pra diferitelor categorii de alcooluri, favorizâna fraudele, 

“precum şi -neaplicării : regimului: legal: creiat: în: 1930, ca o 

“fază: de tranziţie . pentru pregătirea : întroducerii, “monopolu- 

“dăi.“Instituirea mionopolului. desfacerii. alcoolului. în, 1932. şi 

14



210 

  

„scoborîrea.. prețului «de: vânzare,- la ui nivel care :nu mâi 
promova interesul fraudei, au dus la.1933 la o'sporire apre- 
ciabilă a încasărilor. 

Și încasările provenind din băuturi „alcoolice naturale,, .... 
„sunt în scădere. Cauza stă în degrevările acordate, dar şi în- 
“to 'recoltă excepţional de slabă din anul trecut, O situaţie 
“similară 'se întâlneşte la taxele asupra vinului şi berei, Dar, 
randamentul scăzut al acestor taxe trebuie pus şi în sarcina. 
lipsei unui control riguros. E 

Veniturile monopolului alcoolului pot fi mărite numai 
prin aşezarea acestei instituțiuni' pe baze comerciale şi prin 
modificarea metodelor ei de lucru. In acest scop,.se impune 
organizarea monopolului alcoohilui, potrivit principiilor de 
comercializare ale legii din 1929, astfel cum au fost conere- 
tizate în proectul ' de lege de modificare a regimului legal, 
instituit în Aprilie 1922, ce am propus Parlamentului în vara 
anului 1989, “In acelaş timp, se impune 'o'serie de măsuri pentru. con- 
centrarea şi raţionalizarea producțiunii de spirt, în vederea 
uşurării controlului, ă înlăturării complecte a fraudelor şi a 

ceftinirii. produselor care să profite deopotrivă consumatoru- 
lui şi fiscului. :Asemenea măsuri erau propuse. în proectul 
nostru din 1933, pentru desființarea . fabricilor parazitare 
; (art. 49 şi 50), pentru concentrarea fabricilor. mici (art..51), 
: pentru organizarea. fabricilor mari (art. 42 etc.). *. aaa 
wi: Eftinirea preţului de:rumpărare al-spirtului de către or- 
ganizațiunea monopolului se poate obţine şi “pe altă ” cale, 

- prin: introducerea principiului procurării spirtului prin lici- 
-taţie publică, sau prin bună învoială; pe regiuni şi după pro- 
veniența materiei prime. In modul acesta, se va putea. da 
avânt fabricilor serioase 'și înlătura complet fabricile: parazi- 

- tare; care'nu hicrează ci.transferă celorlalte cotele lor stimu- 
lându-se fabricile. lucrătoare. să; lucreze cu preţul .de' cost cel 
mai redus. „ir 

i Este' dpoi! absolut necesar. a, se îndruma "monopolul al- 
-coolului, 'spre 'moncpolul integral, ;realizând treptat .desface- 
- rea 'prin 'monopol a 'rachiurilor, naturale: :ţuica,- drojdia -de 
“vin și tescovina. „ie te i, tra ee, ae 
„0 Avuntagiile unei ascnienea politici: nu. pot fi: contestate. 
“In afâră de :asigurarea creșterii veniturilor! pentru Staţ,.sar 
putea armoniza consiimâţiunea:și: preţurile tuturor: felurilor
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„de băuturi spirtoase, prin punerea în 'consumaţie a băuturi- 
lor fabricate din spirt industrial, în cantităţi 'în raport cu 

| producţia variabilă a băuturilor. naturale, datorită: oscilaţiit- 
nilor recoltei de fructe şi sar obţine stabilirea raţională - a 
preţurilor, împiedecându-se scăderile. şi urcările brusce. In- 
sfârşit, monopolul ar standardiza şi învechi aceste băuturi .,..,. 
şi le-ar ridica valoarea. Producătorii ar” avea marele avantaj. +; 

„de a înlătura specula cumpărătorilor locali,: care colectează 
țuica şi rachiurile, speculând nevoia de bani a producătorilor. 

In sfârșit, odată + ce monopolul, alcoolului va fi pus pe 

tele în așa fel, “încât să posede localuri. proprii şi instalaţii 

adecvate, pentru a. prepara băuturile în condițiuni optime 

şi. a fi în măsură să răspundă î în timp, util cererilor. . RI 

3, CELELALTE TAXE DE CONSUMAȚIUNE. tm 

In ce priveşte încasările din taxe „asupra celorlalte arii- 
- cole: de „consumaţiune, constatăm o creştere 'continuă a înca- 
“sărilor, în timpul crizei, care este în contrast cu scăderea tu- 

“tutror 'celorlalte surse de, “venituri. Astfel, încasările, proye- 

_“nind din aceste taxe, au trecut 'dela. 1.574 milioane în 1929-la 
2.514 milioane lei î în 1933, indicele fiind 159, 72 faţă. de .1929. 

"Faţă 'de totălul veniturilor din bugetul ordinar, ele reprezintă 
12,39% în 1933, față de 5,07% î în 1929. Sporul. se . 'datoreşte 

! numai în parte. măririi suecesive a. "cotelor de impunere, el 

„serie. de taxe, încasate. la sursă, precum. şi menţinerii, niv elu- 

lui consumului destul de ridicat la anume produse de mare 
. consumaţitine, Caracteristic este sporul însemnat al taxei 
“asupra zahărului, care a crescut dela 900 milioane. lei î în 1932 
la 1.200 milioane lei în 1933, datorită! creşterii consumului, 

"ca urmare a diminuării preţului zahărului, provocată. de le- . 
gea noastră din 1933. e 

„In. schimb. însă, creşterea încasărilor provenind , din ta- 
 xele' asupra produselor petrolifere, î în 1932 (indice, 164,07). 
"faţă de 1930 (indice 111,41). sa oprit. în loc: î în. 1933. (indice 
163,26), cu toate perfecţiunile. introduse - Prin |, „amenajările 

„succesive ale taxelor. pe diferite categorii de: produse, pentru 
a micşora frauda prin amestecuri şi cu toată intensificarea 
„măsurilor . de. control, prin instituirea , € controlului . tehnic şi 

“ supravegerii transporturilor. ii
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Experienţa 'de până acum este: 'concludentă: în sensul | că 
„numai prin introducerea unui regim de: contingentare şi cen- 
- tiralizare a distribuţiei în : consumul: intern al produselor pe- 
„trolifere este -posibil.a se realiza 'Q: 'sporire: a încasărilor, prin 
înlăturarea completă a. evaziunii şi fraudelor. o 

4. EXCEDENTELE REGIILOR COMERCIALE ȘI CBLORLALTE ! 
„ INTREPRINDERI PUBLICE, .: - intii 

"0. categoriei însemnată” de Venituri sunt excederitele re- 
“giilor publice comerciale şi 'caselor autonome. ' y 
„i: «Acest câpitol bugetar, a "fost! creiat pentru întâia oară în 
“bugetul” din; 1930, ca! “urmare a organizării în, „formă de regii 
:şi: case! 'autonoiie” a unor importante servicii „publice, cu ,ca- 
"tacter economic, care mai: înainte” erau încadrate împreună 
cu serviciile administrative în bugetele depârtâmentelor şi se 
confundau în bugetul general, sub, capitolul, veniturile 'mini-. 

Sterelor, zici , 
' Regiile și casele aitohoine se "pot despărţi i în n instituţiuni 

“care exploatează un „monopol fiscal” sau, economic: ; GA..M, 
“Conducta” de Petrol, „Regia Autonomă” a Porturilor, şi. Căilor 
“de! “comunicaţie, (eu. excepţia serviciilor de. .navigăţie), Poşta 
"Şi, Telegratul; ŞI, instituțiuni, care condue exploatări economi- 
“ce, în: concurenţă. cu întreprinderi. private: C. A. P. S, P.-A. 
iR; I.D. Regia” Redevenţelor şi "Impoziteloi ' Miniere, Moni- 
"torul Oficial, Exploatările Miniere din Ardeal! (R.LM. A.). 

“*Rostul : organizării, în. regie a tuturor acestor! categorii de 
“servicii publice cu caracter economic, “trebuie să fie | de, a 
“spori veniturile Statului şi: a asigura îndeplinirea î în interesul 
“obştesc a un6r servicii "publice: Rezultatele, activităţii acestor 
“întreprinderi economice 'ale' Statului, în scurtul timp! de când 
“au luat ființă (1929), nu pot fi, concludente, din cauza efecte- 
“lor paralizante ale, crizei „economice, Şi, a unei totale neînţele- 
 geri a menirii lor, e care se 'desprinde! din. atitudinea ostilă. a 
unora dintre conducătorii vieţii noastre publice ID, 

IN “Fapt cert' “este că cu: toate vicisitudinile, încasările! Statu- 
“lui, provenite : din excedentele' regiilor” şi caselor.“ autonome, 
au. rezistat mai bine î în fața. crizei de cât celelalte surse de 

“venituri ale Statului. "Deasemeni, deficitele unora! dintre ser- 
“viciile economice, care au a fost în trecut o sarcină Pentru bu- 

ANII Eră 

  

..] pe 

  

''13) Vezi, V. N! Maagearu: Pentru, apara a avuţiei Statului „(1934), 
p. 76 şi următoarele.
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getul Statului, s'au. redus, în mod, simţitor.: Aceasta ne. 'în- 
deamnă a persevera pe calea deschisă prin reforma legii co- 
mercializării din 1929,.propunând:a se întroduce .modifică- 
rile impuse de experienţă, în cadrul principiilor. din. -Droectul 
moditicator,. prezentat parlamentului. în; 1933, pentru. desă- 
vârşirea, acestor! importante instituțiuni. i i ct eat eh 

In acest scop, este imperios, necesar. să se înlăture. legeai 
hibridă din 1934 și-să se înlocuiască printr?o, lege: organică: şi 
completă, care să realizeze, „următoarele postulate:.; cati 
_1.Să se. „definească statutul. juridie.al regiilor publice co- 
merciale, că servicii publice de! Siaţ., ..... ... o tocai 

2. Să se delimiteze domeniul de aplicaţiune al regiilor 
publice, care. administrează, bunurile. economice” sau; dreptu- 
rile de monopol. . o a . ; 
„8. Să.se. întroducă, n norme, unitare pentru. întocmirea, bu= 
getului, din „punct: de vedere. financiar şi din :punctul 'de .ve=, 
dere al. economiei generale, de exploatare raţională, normele 
acestea urmând a fi aprobate de Ministerul de Finanţe. . -.-; 
4, Proiectele de buget trebuiesc întocmite cu, avizul unui, 
organ de control superior, care să, vegheze la evaluarea: exac- 
tă a prevederilor de venituri și la: raţionalizarea cheltuelilor, 
la jusțificarea afectării,de venituri pentru . -investiţiuni,.- la 
prevedere ea amortizărilor. „corespunzătoare, etc.;, ji iii: ii 

TR „Să se precizeze. raporturile: de autonomie, financiară, 
fixânău șe limitele, dreptului: de angajare. şi efectuare.a ope- 
rațiunilor de. venituri şi, cheltucli şi modul. de. executare al, 

bugetelor. „ii: , eee cati cur 
6.:Să se, lărgească; posibiitațil de. cre cdit ale. zegiilor, pu- 

blice, comerciale, pentru, ca ele.să poată: avea o politică. pro- 

prie de împrumuturi, încadrate în norme . generale, şi:: sub 
controlul Ministerului de Finanţe, astfel ca aceste întreprin- 
deri economice:să:! fie în măsură: să-și procure credite de'ex-" 
ploatare şi: împrumuturi de învestiţiune; pentru a-şi: 'spori 

producțiunea şi mări veniturile. «ici e e. a pi ii 

    

7. Să se .creieze un" statut special pentru personalul: re- 
giilor publice comerciale. i: ii torte fn e ur 

„1 8.iParticiparea la ':beneficiu:: săi: fie! “înlocuită : cu „prime 
de producţie;. ca mijloc de stimulare'al muncii. i: îi 

'» 9, Numărul: membrilor. în consiliile: de'administraţie; să 
fie redus la trei până la şapte membri; comitete de direcţie 

să nu'iexiste;, decât'la :anume regii însemnate; ;remunerarea
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membrilor: să fie limitată” la un  jeton de ptezență şi o  retri- 
buie anuală;. i 

; 10. Să se fixeze regul& unitare pentru iniocaaireil bilan- 
puilor, 'cu controlul : Ministerului” de Finanţe. a 

11, Să se contopească întrun singur fond toate fondurile 
de rezervă ale regiilor, din care să'se proceadă la investiţii, 
în. raport cu interesele economiei naţionale, - pe, „baza, „unor 
programe aprobate de 'consiliul de miniştri. - i 

Prin această reformă, se va putea: garanta, o creștere a 
excedentelor regiilor” şi caselor autonome, prin sporirea ve- 
niturilor şi plafonarea cheltuelilor: * 

:: Datele comparative ale' excedentelor, din 1930 Şi '1933 ne 
dau o indicaţiune: asupra: acestor perspective. Excedentul C. 
A. M. — cea mai importantă regie — a scăzut în acest inter- 
val dela 4.468 milioane: lei la 3.806 milioane,! iar excedentul 
celorlalte regii dela 1.663 milioane la 759 milioane lei. Criza nu 
poate fi! singura explicaţie. a descreșterii cxcedentelor regiilor 
şi caselor autonome. Defectele de organizare'au dat contri- 
buţia lor la acest'rezultat, Dar, lipsa de supleţă! comercială şi 
mai ales lipsa de' mijloace" financiare au'avut partea cea mai 
largă. Un: exemplu edificator: Valorificarea” redevenţelor. de 
țiței ale' Statului, prin distilarea; şi comercializarea produse- 
lor, poate da o creștere a venituliii dela cireca:350 milioane lei, 
la 800 milioane lei. Aceasta” presupune însă, ca Regia Rede- 
venţelor Şi Impozitelor Miniere (astăzi desființată. şi transfor- 
mată întrun serviciu în Ministerul de Industrie” şi "Comerţ) 
să posede, pe lângă libertatea de acţiune, şi mijloacele finan- 
ciare, spre a: folosi căile cele: mai practice, pentru "rafinarea 
redevenţelor de ţiţei, condiţionarea şi. plasarea produselor i în 
condițiuni optime.” | ' 

REZULTATELE PROBABILE ALE REF ORMELOR PROPUSE. | : 

„+ După 'ce am examinat reformele fiscale şi administra- 
live, socotite necesare pentru sporirea veniturilor publice, să 

cercetăm în ce măsură se pot ele ; traduce printr'o o „creştere 
imediată a încasărilor pe exerciţiul viitor. n : 

“Pentru :contribuţiunile directe, încasările probabile” pe 

exerciţiul 1934—35' ridicându-se la 3.200'milioane lei; sporul 
probabil :în primul: an nu va putea trece de: 10%, adică: de 

320 milioane ej, i - 

- Am văzutcă' la iaxa.pe cifra de: afaceri fiscul: :a frustat
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cu 450 milioane. lei, în: afară de 'exonerăiile legii Slăvescu. din 
1934, care se ridică la alte.100 milioane: lei. Prin noui amena- 
jări; este posibil a se realiză .un 'spor de 250'':milioane: lei, 
deci.în total 750 milioane lei, 'din 'care însă în' primul an nu 
sar putea realiza cu certitudine decât 500 milioane lei. 

;- Taxele. asupra produselor . petrolifere, prin contingenta- 
rea distribuţiei interne, pot: da un plus de:20%:în primul an, 
adică faţă de 1.200 milioane încasările: probabile pe 1933-84, 
sporul se poate cifra;la 240 milioane''lei. : i 

Din excedentele regiilor, în: ânul întâi, nu se poate : aş- 
tepta o sporire, decât prin raţionalizarea : valorificării. râde- 

venţelor de ţiţei, care: poate produce în primul an: „200 mi- 
lioane lei. : est în 

Creşterea veniturilor Statului se mai poate stepta dela 
amenajarea raţională a: monopolurilor existente şi din creia- 

rea de noui monopoluri. i E TE Si 
“Dela monopolul alcoolului, nu'se- poate prvedeă! însă în 

anul întâi nici un spor faţă 'de prevederea: din * 'bugetul ac- 

tual, înscrisă la 1.000 milioane, adică cu un plus” de 250 mi- 
lioane faţă. de prevederile: anului trecut, deoarece în €xerei- 
țiul curent excedentul! previzibil va fi numai de 600' milioane 
lei. In schimb, printr o:nouă' amenajare a: Lotăriei, de Stat's se 

poate conta pe un spor de 80 milioane lei: - iu | 
: Am examinat posibilităţile de înglobare în regimul: mo- 

nopolului fiscal a unei serii de'articole ca: zăharina, orezul; 

ceaiul, cafeaua şi cacao; Randamentul probabil s ar ridica la 
500 milioane lei. Sta Sia 

'Totatul acestor sporuri, creiate prin „aijloace fiscale, se 
poate estima, pentru exerciţiul, viitor, la 1.840 milioane lei. 

Dacă se va ceda venitul impozitului agricol (550 milioane 

lei) administraţiunilor comunale şi: judeţene, Plusal petru a 

Stat se reduce la 1.300 milioane lei... . :-. ji: : 
Mai există .o. sursă de. venituri, -care -'ar... putea fi 

pusă la contribuţie pentru acoperirea nevoilor publice: ave- 

rea. acumulată în anii 'din' urmă în clădiri: sub: regimul. de 

scutiri fiscale, pentru. încurajarea -construcţiunilor. Sub im- 

boldul privelegiilor fiscale, s'au acumulat capitaluri. însem- 

pate în construcţiuni ai căror titulari nu contribuiesc. cu. ni- 

“mic la sarcinile publice. Este: momentul a fi.atraşi și aceştia 

la-massa impozabilă. S'au investit în construcţiuni,. între anii 

1920—1933 inclusiv,. suma impresionantă 'de.80.775 milioane
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lei. Este,oportun a face să suporte un impozit special această 
formă de avere acumulată, impozit aşezat nu pe'venit,:ca Să 
se respecte scutirile. acordate, ci pe suma capitalurilor imo: 
bilizate;. S'ar. putea introduce un impozit; calculat: în “forma 
unui procent asupra preţului de cost al construcțiunilor noui, 
şi repartizat pe durata scutirii de impozite directe. Procentul 
ce star aplica: ar putea fi stabilit printr'un tarif progresiv, va- 
riind după preţul construcțiunilor. S'ar scuti de acest impo- 
zit, proprietarii cari locuiesc în casa' poprie, sau mai posedă 
un singur . apartament închiriat, dacă. costul imobilului nu 
trece de 500.000 lei. . Si : 

Statul ar.putea realiza î în acest chip, pe.o , perioadă de 5 
ani i cât ar mai dura scutirile, în mijlociu, un venit. „anual de 
circa 400 milioane. lei, ... îi ci n ci e 

„In, total, veniturile Statului. pe. anul viitor Sar: putea 
mări deci cu 1.700 milioane lei. - a a 

„Deci, prin măsuri fiscale camplet nu se vor acoperi: cele 
3.3 miliarde, necesare pentru echilibrarea bugetului « ordinar 
pe exerciţiul viitor. De 
aa Diferenţa nu se va putea realiza, decât prin sporirea înca: 
sărilor prin ameliorarea metodelor de aşezare şi percepere a 
impozitelor, iar:o creștere. constantă nu.se. va produce decât 
numai dacă, ca urmare a măsurilor economice generale și a 
stimulării activităţii economice, prin finanțarea de lucrări pu- 
blice, se va izbuti a se ridica capacitatea de consum şi de pla- 
tă a masselor producătoare şi a' se mări, pe această cale, coe- 
ficientul general al încasărilor Statului. terti 

pe ana, pica ctre n pi ja. ma ta sii 7 
fa 

C) REORGANIZAREA APARATULUI | FISCAL. * 
a i a mi ari Ras: zii pal 

IMPERFECȚIUNILE APARATULUI FISCAL. Dao 9 a ie, dei 

Toţi cunoscătorii organizaţiei de: aşezare şi percepere â 

drepturilor'ifiscale ale Statului, sunt: de acord să afirme că 
nivelul scăzut al încasărilor Statului trebuie atribuit în bună 
parte calităţii inferioare a aparatului fiscal. In această pri- 
vință,: d. profesor Charles Rist, în: introducerea: la: cel 'de -al 
doilea volum al răportului său din: Iulie 1932, spune: iurmă- 

Ea 4 

toarele: aa ae ea, 

„Problema care se: pune Guvănultiii româri, în:  scoțiul 

de:a aduce 'încăsările la:un nivel satisfăcător. pentru-a: asi: 

gura mersul regulat al Statului, hu este aceea a unei dgravări 

. îi “cv. ..
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a” fiscalităţii, ci a unei reorgânizări şi puneri la' punct a în- 
tregului aparat de percepere, cântrot si inspecţiune : să impu- 
nerilor.: . - ! 

Fără a ridica cotele, afară de « cazuri: spetiale; şi deter- 
minate, destul de rare, simpla introducere a.unui control: ad 
ministrativ, mai întins şi mai strâns, este menită să amelio- 
reze, în scurt timp, încasările tezaurului. > ii i: 

„Există astfel de lacune şi defecte atât de' grave îi orga- 
nizarea actuală încât fără nici o îndoială, o amenajare raţio- 
nală a sistemului de aşezare 'și percepere a  impoziielor va 
da rezultate importante” 1). 

In reforma financiară pe care am intrepirins- o în' 1933, 
preocuparea de căpetenie a fost să se înlăture desorganizarea 
generală care exista, atât în serviciile exterioare, în: sarcina 
cărora cade constatarea, perecperea şi urmărirea” impozite- 
lor, cât şi în serviciile centrale ale Ministerului de Finanţe; 
unde existau lacune, atât în ce priveşte structura lor, cât şi 
recrutarea personalului.. Deaceea, se impunea organizarea 
raţională și adecvată nevoilor actuale, âtât.a serviciilor exte- 
rioare, cât şi a administraţiei: centrale: a 'Ministerului: de .Fi- 
nanţe. Aceasta era cu atât mai imperios cerută, cu cât dacă 

exista o. organizare pentru constatarea, urmărirea şi perce- 
perea impozitelor. directe, datorită împrejurării: că după 'răz- 
boiu. atențiunea miniştrilor: de:-finanţe a fost ; concentrată 
aproape exclusiv asupra acestor surse de venituri, în ce 'pri- 

veşte impozitele indirecte ele au fost complet ignorate, astfel 
încât constatarea şi urmărirea 'lor era aproape: inexistentă. 
Această stare de lucruri a:ajuns -intolerabilă, mai ales prin 

micşorarea importanţei contribuţiunilor- directi ca sursă de 
alimentare. a:bugetului în timpul crizei actuale, în raport cu 

celelalte feluri de venituri şi 'în* “special: cu: impozitele; indi- 

vecie... .. i: cei MR II a i mezina 

ii 

_ Pentru a remedia acestei stări 'de iucruri, prin legea pân 
tru, organizarea serviciilor exterioare de constatare; control: 

şi percepere a impozitelor din 1933, s a dat o nouă „brganiiza- 
. 4 . : 

pg oi iu Ei op ii Răi 

3) “Charles Rist, 'Rapport! sur “Jes finamces : pibliques « de. ha: "Bou 
mânie! “IL: 'Rapports spâciaux, pag: 7-8. ni: tre iile
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re, bazată pe.principiul separaţiunii serviciului de constatare 

de. serviciul de percepere al impozitelor... :: i. -:: 
Serviciul de constatare din întreaga ţară a fost împărţit 

în.9. direcţiuni. regionale. şi fiecare în două servicii .distincte: 
serviciul - de :constatare :al impozitelor: directe şi serviciul de 
constare al impozitelor indirecte. : .... 

Creaţiunea direcţiunilor: regionale :nu. corespundea. Nu-. 
mai interesului. unei organizări mai perfecte a serviciului de 
constatare, ci mai. ales: nevoii de descongestionare a: admi- 

nistraţiunii centrale a Ministerului de Finanţe, prin: trecerea 
unei întregi serii de atribuţiuni în'sarcina acestor. unităţi re- 
gionale şi era destinată să faciliteze: prin aceasta: satisfacerea 

intereselor contribuabililor.. Sa 

:;: Separând serviciul ; de 'constatare de serviciul de: urmnă- 
rire şi. percepere am despărţit administraţiunile financiare 

în: două: administraţiuni de. constatare și administraţiuni de 
încasări şi plăţi. i ce n. ti RE 

*Până atunci, atât serviciile de constatare, cât și cele 'de 
percepere a impozitelor 'se- aflau: concentrate “aproape com- 
plect în'sarcina aceloraşi organe de execuţie — un sistem de- 
fectuos, atât pentru interesele: Statului, cât şi pentru intere- 
sele contribuabililor, din cauza: imperfecţiunilor. la care dă- 
dea loc lipsa de:specializare a atribuţiunilor și din cauza ușu- 
rinţii cu care sc.puteau “comite abuzuri: și. fraude într'o'ad- 
ministraţie,: chiemată să facă toate operaţiunile, dela stabili- 
rea materiei impozabile până'la încasarea impozitelor. 
, La rândul: ei, administrăţiunea de constatare 'a' fost îm- 

părţită în două: secţiuni distincte: 'secţiunea de constatarea 
impozitelor directe şi: secţiunea de constatare a impozitelor 
indirecte, creind :astfel și. pentru “impozitele indirecte un or- 

gan de constatare, care până atunci lipsea... 
Concomitent, sa reorganizat și serviciul de urmărire şi 

percepere. Pentru urmărire și încasare s'a prevăzut funeţio- 

narea uneia sau mai multor administraţiuni de încasări şi 
plăţi în fiecare judeţ, fiecare având o secţie de urmărire, 

contencios şi personal, o secţie. de casierie şi o secţie de con- 

tabilitate, | 

Percepţiile au fost regr upate î în percepții de circumserip- 
ţie şi agenţii de încasare. Prin aceasta s'a urmărit a se acce- 
lera încasările, deoarece agenţiile. de încasare sunt dispensate 

-de- lucrări de-birou, carc: rămân. în- sarcina -percepțiilor: de
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circumscripție; -vărsămintele încasărilor" puteau fi făcute. ast- 

fel; mai des la admiristraţiunile de Âncasare, specializate” în 
contabilitate. - Ie i RU i 

: Asigurarea bunei funcţionări a' întregei 'organizaţiuni: a 

serviciilor exterioare şi necesitatea unui control eficace" asu- 

pra tuturor operaţiunilor de constatare, de o parte, şi a ope- 

raţiunilor de urmărire și percepere, de altă parte, au condus 

la un sistem de inspecțiune și 'control, corespunzând. diviziu- 
nii indicate mai sus. Astfel, pe : lângă: administraţiuni:" 'se' 

creiau' controlori şefi, separat. “pentru constatare şi pentru în- 

casări şi.plăţi. Controlorii pentru 'constatare urmau a fi spe- 
cializaţi pentru diferitele categorii de impozite. Pe lângă 'di- 

recţiunile regionale, funcționau un număr de inspectori regio- 

nali. Iar controlul. administraţiunilor de încasări şi plăţi e este 

în sarcina unui :număr de inspectori contabili: ' 

Directivele : întregului serviciu de constatare se dădeau 

direcţiunilor: regionale," prin direcţiunile: contribuţiunilor din 
Ministerul: de Finanţe, iar activitatea directoratelor regionale 

urma să fie supraveghiată prin corpul de inspectori șpeciali 

din minister, ii 

Serviciul de. urmărire de ' pe lângă toate: administraţiu- 
nile de încasări şi plăţi depindea” de Direcţiunea generală! a 
bugetului şi contabilităţii, Statului, dela care * primea, toate 
directivele. - 

Succesul unei: ascmenda “schimbări radicale: a structurii 
serviciului exterior al Ministerului de Finanţe era mai ales 
în funcţiune: de calitatea - elementelor cari formau aparatul 
de constatare şi percepere a veniturilor publice. Constatând 

că o parte cel puţin din "corpul! de funcţionari ai Ministeitu- 

lui de Finanţe: fuseseră recrutaţi fără 'nici'un criteriu . de 
selecţiune obiectiv şi nu se arătaseră la: înălţimea efortului ce 
li se cere în momentele dificile pe. care Je străbăteam, am iîn- 

trodus măsuri pentru înlocuirea treptată a “cadrelor, prin ca- 

dre noui, compuse din funcţionari recrutaţi ! „pe baza ! “unor 

condițiuni obiective: studii de specialitate, examene de apti- 

tudini şi concursuri. . : 
i 

NOUA LEGE DE ORGANIZARE A MINISTERULUI! DE F IN ANTE. 

Noua organizare a serviciilor exterioară, ca şi - nevoia 

unei organizări mai raţionale a direcţiunilor şi. serviciilor 

cari: formează administraţia centrală, au impus, în acelaș:
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timp. cu prima reformă, o nouă lege de organizare a Minis- 
terului de Finanţe. Această lege se încadrează în legea de-or- 
ganizare a ministerelor din 1929, care a dat o oganizare ad- 
ministrativă unitară diverselor. departamente.: Dar această 
Jege-cadru n'a putut prevedea, pentru departamentele de spe- 
cialitate, organizarea lor în toate detaliile. 

In noua lege de organizare a Ministerului de: Finanţe, 
s'a ținut seama. de toate modificările și ameliorările aduse 
prin legea contabilităţii publice şi prin celelalte legi speciale, 
metodelor de administrare a avutului public, cu scopul: prin- 
cipul ac a se „preveni orice , dezordine şi | orice Posibilităţi de 
fraudă... . za a DE 

| Concepţia de bază a. acestei legi este! descentralizarea. 
Serviciile exterioare primesc o bună parte 'din. atribuţiunile 
ce incumbau până atunci serviciilor din administraţia. cen- 
irală, rolul acestora fiind de.a se ocupa de chestiunile finan- 
ciare generale, de, fixarea: directivelor de;lucru pentru servi- 
ciile exterioare, de coordonarea şi controlarea continuă a ac- 
tivității acestora Şi de perfecţionare ea din an în ana mersului 
serviciilor. = „. | 

-, Atribuţiunile, direcţiunilor au ;fost: repartizate. între un 
număr. mai redus de servicii şi birouri. decât mai înainte. In 
direcţiunea care se ocupa de. stabilirea şi execuţia bugetului 
s'au creiat totuşi 'două servicii noui, având rolul de a se ocu-, 
pa exclusiv. de problemele bugetare, Prin. aceasta „s'a com- 
plectat o lacună veche î în organizaţia: Ministerului de Finanţe, 
care, din cauza lipsei unor servicii, speciale, suferia, în epoca 
pregătirii. bugetului de o stagnare. „a întregii activităţi, toţi 
funcţionarii. fiina concentrați pentru lucrările bugetare. Bu- 
getul nu se putea întocmi î în:mod serios, din cauza improviza- 
țiunii datelor, pe care se întemeiau previziunile de venituri şi 
cheltueli. Tot î în această direcţiune, Sau creiat. unele. birouri 
pentru organizarea serioasă a controlului, pe care este chemat 
să-l exercite Ministerul de.- Finanţe. asupra celorlalte departa- 

! mente, în ce priveşte, cheltuelile publice... ii 
"In trecut, lipsa unui organ special de inspecţie. Sa. resim- 

țit adânc. Inspectorii din vechea organizare luau parte efec-. 
tivă în administraţie şi'deveneau astfel responsabili de 'fune-:.: * 
ționarea serviciilor, încât pierdeau. libertatea. de spirit şi 

obisctivitatea- necesară, ca să exercite: 6i înşişi: iun control 
a rana n. 

Li .- aa si Bi i aaa a a. !
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asupra mersului serviciilor. Ei nu făceau decât. un: control de 
- de execuţie. Acest control se face: astăzi de inspectorii de spe- 
cialitate, prevăzuţi în legea.de. Orgânizare a serviciilor exte- 

„xioare şi în legea: vămilor, Iâr în ce priveşte controlul! de di- 
“recţiune, el' este efectuat de:noul corp de: inspectori” “speciali, 
- care, neavând atribuţiuni administrative, :poate î avea! întrea- 
-ga. obiectivităte şi' independenţă necesare, pentru: a: exercita 
-un control serios asupra tuturor serviciilor. publice, cari ma- 
nipulează bani'publici sau admiriistrează bunuri ale Statului. 

Prin noua: lege . sa. organizat “pentru întâia” oară! Direc- 
- iunea: mişcării “fondurilor; prevăzută! în 'programul de 'stabi- 
-lizare şi în'legea de contabilitate! ipublică:: Misiunea ei este de 
a efectua distribuirea sumelor încasate: de: “Stat, în aşa fel, 

: încât să sa execute'la timp.plăţile:Statului: : «i iii 
In'sfârşit s'a mai: organizat 'un'.serviciu 'destinat: a:: face 

“legătura între. Ministerul! de Finanţe 'şi instituţiunile de:cre- 
-dit,::a .căror. activitate interesează politica. financiară ie ia Sta- 
eului: deea Bat ct Prut A a ra a Îi ati u d: 

“In ce priveşte personălul: din administraţiunea' dântrală 
“Şi exterioară! a-Ministerului de: Finanţe, Sau 'precizat. atribu- 
țiunile şi responsabilităţile corespunzătoare.; ale: fiscăruia. 

- Condiţiunile -de .stabilitate; prevăzute: de 'statutul funcţionari- 
“lor-publici:au fost:menţinute, dar s'au: 'introdus:':coridiţiuni 
- mult mai riguroase pentru: numiri: şi avansări; pentruca use 
"asigura! finanţelor: publice:un: personal ..: mai bine :pregătit 
pentru chiemarea sa. Principiul:iniportarit. introdus este îm- 
“părţirea funcţionarilor în “trei: cadre şi necesitatea .unui exa- 
men de aptitudini,.la intrarea în: fiecare 'din aceste..:cadre, 

sau la trecerea dintr'un cadru inferior î în cadrul superior., _ 

| In modul acesta, prin suprimarea, pe de o parte a' servi- 

ciilor! şi birourilor inutile: şi prin creaţiunca de servicii şi bi- 
rouri noui, impuse de reorganizarea completă * a: 'sistemnului 
de control,: care urmează a. fi 'exereitat de Ministerul: de Fi- 

“nanţe; iar pe de altă: parte, prin grija deosebită în 'selecţiona- 
“rea 'personalului; atât 'a celui 'de direcțiune, cât şi a celui de. 
"execuţiune, s'au: “aşezat bazele: unici: organizări solide 'a'Mini- 
“sterului de Finanţe, care nu putea: întârzia -să' producă rezul- 

"tate satisfăcătoare, întrucât prin organizarea: ouă s'a -înles- 
'mit ca la direcţiunea acestui departament să; prezideze 'conş- 
“tiinţa: de responsabilitate şi sepacitale; iar execuţiunea afost 

să
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REFORMA LEGII VĂMILOR. Sa - i ; 

__. - Aceleaşi preocupări ne-au condus şi la xeorganizarea ra- 
dicală a a administraţiei vămilor,... * . , 

„__ Incasările din taxele vamale scăzând în. mod continuu și 
„simţitor, din 1930 până la 1932, — ajungându-se în 1932 la 
„diminuarea veniturilor cu aproape 50% faţă de 1930, — acea- 
„sta. datorită nu numai depresiunii economice ci şi unei orga- 
„nizări defectuoase, care:a permis contrabandele cele mai. 

„mari, s'a căutat în 1933 a se da o nouă organizare Direcţiu- 
„nii- vămilor. din. Ministerul de Finanţe, administraţiei exte- 

„rioare a vămilor și controlului . vamal, după aceleași prin- 
„cipii de bază, cari s'au avut în vedere şi la organizarea celor- 
„alte servicii: financiare. . : -...: E ara 

Prin legea vămilor din 1935, Sau “creiat administraţiuni 
„xegionale;.vamale -—: similare . direcţiunilor, regionale —, în 

-scopul de;a 'descongestiona direcţiunea 'centrală şi de a face 
„cât mai. eficace. controlul aplicării tarifului ivamal la diferi- 
tele vămi, astfel ca taxarea să se facă în mod cinstit şi pentru 

;a se:urmări cu mai multă ușurință stârpirea fraudelor, urmă- 
„rindu-se. deasemeni prin această: i lege; şi selecţionarea „Perso- 
nalului, vamal. ge e „ii 

"În privinţa controlului, sa urmărit, în special, ca. la ad- 
-ministraţiunile. regionale vamale, să se facă'cel mai.sever și 
«complect control. de: fond al: declaraţiunilor, atât în ce pri- 
“veşte aplicarea taritului, cât şi în ce priveşte e calculul. tuturor 

drepturilor cuvenite:Statului.: - «+: : : 
» Direcţiunea Vămilor.urma să. facă: un: control al. activi. 

„tăţii acestor administraţiuni regionale vamale.': : 

SENZUL REFORMEI. REALIZATE, 

:.Ce soartă. a. avut “această. importantă, xeformă a întregi 

organizațiuni financiare a Statului? : - 

„După cum sa văzut în organizarea serviciilor. exterioa- 
„re Sa. urmărit o seperaţie integrală a celor două servicii de 

constatare şi de percepere a impozitelor; iar, înăuntrul .ser- 

_viciului de constatare s'a.mers mai departe, în direcţia spe- 

„cializării, creindu-se acolo unde.se simţia nevoie administra- 

_țiuni de constatare. pentru impozitele directe, separate dead- 

_ministraţiile, de: constatare pentru. impozitele. indirecte, Cât 
priveşte serviciul de: control şi inspecţie, pentru întărirea. lui, 

această idee, a; fost dusă:până.la. ultima.expresie,. prevăzân-
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du-se chiar pentru anumite impozite, oriunde ar fi cerut ne- 
-cesitatea, organe de control şi de inspecţiune separate. Prin 

această organizaţie, sa tins la specializarea serviciului şi a 
. organelor ce împliniau aceste servicii, în vederea unei cât 
-mai bune aplicări a' legilor fiscale, Pentru, ca . randamentul 
„lor să fie câtmai mare. .:.: | Iu 

"Deasemeni, s'a văzut că serviciul de î încasări şi plăţi tre- 

buie să depindă direct de Direcţiunea bugetului şi a contabi-: 
lităţii generale a Statului, iar serviciile de constatare, de di- 

„recţiunile de contribuţiuni respective din minister. . 
O altă idee, pe care a urmărit-o legea de organizare a 

serviciilor exterioare, a fost.aceea de descentralizare şi des-.. 
congestionare a Ministerului de:Finanţe, idee care urma'.să 
se .realizeze prin direcţiunile regionale, creaţiuni cu : totul 

„noui ale acestei legi şi care urmau să formeze o bază serioa- 
„să pentru descentralizare, ::.. ii ei ca 

Anul :1933 era: indicat: pentru realizarea aplicării inte- 
- grale a acestei legi, aplicare a cărei 'reuşită era: în funcţiune 
.mai.ales de o bună recrutare şi selecţionare a personalului și 
-de instrucţiuni de serviciu cât mai! detailate şi precise, pen- 
: truca fiecare: serviciu şi fiecare funcţionar să-şi icunoască 
atribuţiunile. Aceste două: deziderate începuseră. a fi;satis- 
-făcute şi către sfârșitul anului 1933 ele aveau. să: ă fie complet 
implinite. Set i i i 

“- Trebuie să menţionăm că pentru . întâia; oară. se: , introdu- 

:sese în serviciul. finanţelor. instrucțiuni de. serviciu, ; pentru 
îndrumarea activităţii tuturor îuneționari or, -! trei e în 

„CUM AU FOST NESOCOTITE TOATE REALIZĂRILE = : i a 
- OBȚINUTE... - i 

Ş - Adevăratele: roade ale aplicării acestei. legi. aveau. să. se 

culeagă, deci, în cursul anului 1934.. Cu. toate acestea, chiar 

-şi în cursul anului :1933. s'a observat o simțitoare creştere a 
încasărilor, mai ales în ceeace priveşte rezultatul încasărilor 

"din 'contribuţiunile indirecte, dacă. privim, această lege nu- 
„mai sub raportul încasărilor, în afară de opera de moralizare 

-şi de disciplină, care începuse a se înirona la serviciile. exte- 
„Tioare ale-Ministerului de Finanţe. :.. . i 

". Odată cu schimbarea: re gimului, (Noembrie 1933), legea 
“de organizarea: serviciilor exterioare nu Sa.mai, aplicat în 
„mod integral. Paper peri eee i it tat uni ii 4 

1. In; primul - rând, aclegaţiile. e care, se, dădeau de. minis-
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„ter, numai ţineau socoteala de specialitatea celui chiemat să 
le execute, astfel că, în fapt, în special inspectorii.: executau 

„lot felul de delegaţii în afară de atribuţiunile 'ce le aveau. 
: 2.: Direcţiunile regionale, încetul cu : încetul, au fost des- 

: considerate, ministerul lucrând direct cu organele: de: inspec- 
ție şi cu administraţiile, aşa că aceste:direcţiuni,: sustrâse -de 

„la menirea lor, erau privite. ca organe: inutile, în cadrul or- 
„ganizării serviciilor exterioare. î. it... i, gt 

3 Instrucţiunile de serviciu âu: încetat de a se mai i aplica, 
4. In ceeace :priveşte: complectarea. personalului, : foarte 

îndelungat itimp:nu S'a.mai făcut. aproape nimic. Nici azi, . 
- personalul :strict. necesar prevăzut: în: buget, în. vederea apli- 
;cării legii de organizare, nu este complatăt! + -.. rii e 
ii iu: Deşi spersonalul,.niu: era--suficient la: adpiinisteaţtinile de 
- constatare :existente,“totuşi: în :luna :Aprilie 11934 sa luat mă- 
sura de a se înfiinţa administraţiuni de constatare: 'şi în ju- 

- deţele în 'care aceste organe 'nu' existau. De unde mai înainte 
„existau' 53 iadministraţiuini : de. constătare dintre. care: 33:-ad- 
:ministraţiuni de :constatare-mixte, 10 administraţiuni: deicon- 
-statare.'pentru impozitele indirecte, ! acum avem !81: admini- 
"straţiuni dei. constatare,: dintre “care: 69: 'administraţiuni . de 
- constatare mixte, 6 administraţiuni: de constătare.: pentru im- 
'pozitele: directe şi: 6- administraţiuni : de: constatare pentru 
impozitele indirecte. ie 

"Se: ştie- însă :că! în 'afară de lipsa de peisonial calificat, 
'administraţiunile creiate: în 1933, mai 'suferedu - şi de lipsa 
de material. Prin: înființarea de noui! administraţiuni de con- 
siatare în 1934, s'au, adus în - suferinţă și „celelalte unităţi, . ..: 
pentrucă s'a luat din strictul necesar al acestora pentru a. 

"se: completa: în: parte: personalul şi “materialul de care “aveau 
“nevoie cele mai noui creiate, iii i ti 

Cu “această 'măsură, deci, administraţiunile de consta- 
"tare: şi celelalte: unităţi ale' serviciului de: constatare, în' cea 
“mai mare parte; au fost: aduse! în “situaţia ! de-a nu-şi “mai 
putea. atinge ! integral scopul -peniru ! care! “fuseseră” 'creiate. 

“Dacă la' aceasta 'se adaugă! şi faptul că în tot.timpul, lu- 
mea funcţionarilor serviciilor exterioare ale: 'Ministerului: de 

“Finanţe a fost: frământată : de! diferite” 'svonuri ce:prindeau 

mai ales datorită îndelungilor ezitări ale ministerului de:-a 

lua hotăriri definitive cu privire la modul de: aplicare-::a 
“legii: de organizare, înțelegem. de: ce randamentul acestor



  

servicii a 'scăzut; atât din punct de: vedere cantitativ, cât şi 
din punct de vedere : calitativ. > 

Mai târziu, adminisiraţiunile, de! înicasări şi şi i plăţi: au “fost 
sustrase cu totul, în cecace: priveşte încasările, de sub! 'depen-" 
denţa Direcţiunii : bugetului! şi! a, contabilităţii generale . a 
Statului, trecându-se. sub accea: a: Direcţiunilor' de contri: 
buţie din 'minister, distrugându-se, astfel la centru! principiul! 
separaţiunii: constatării și perceperii şi revenindu:se“ asupra, 
ideii de conducere şi "control unice: al tuturor încasărilor. : | 

In: aceste: condițiuni, nu: se imâi! "poate: vorbi ! de” “apli- 
carea legii de' organizare ă: serviciilor financiare exterioare. 

„In'luna Septembrie :1934;: pe baza: art din: legea penitiu! 
Sirplificareai. serviciilor publice şi: :pentru: luarea “unor măi 
suri 'economice şi. financiare 'urgente. 'din 9: Iulie: 1934! Şi! 'că 
urmare a' raportului: miniștriloi: Finanţelor şi” "Justiţiei: jur- 
naliat cu nr. 153.599 din 28 August 1934: decretul” 'regal nr. 
153.443 din .aceeași dată,„.a: desființat: direcţiunile' regionale, 
cum 'și:inspectorii: regionali, de. pe: lângă: directorăte! îrpăr= 
țiţi. de acum în: circumscripţii! de: inspecţie, înfiibţate tot: priă 

. acest: decret, bi: vitei pepe Ta ii 

i iMotivarea: acestei. măsuri este cât'se! poate! siiiplazi z6D 
zultatele : activităţii ''acestor: "formaţiuni : constări!: mai! mult: 
în: complicaţiuni * birocratice” “şi! întârzieri. aduse : în fiincţio:! 
narea: serviciilor. exterioare”. şi: sîntreţinerea 'ăcestor direc: 
ţiuni: regionale“ necesită cheltueli, pe” care! socotim! necesar să: 
le suprimăm” parea Pe a Fit pei atita 

“Sau: inființat, 'cu! această ocazie; - 36 circujiăscripţii ! de! 
inspecţie în' toată: ţara;: conduse: de! foştii irispectori - 'regio-! 
nali şi unele :de administratori: cii: delegaţie. de: inspectori: 

: După desfiinţarea: 'direcțiunilor 'regionale,- foştii condu- 
cători. ai acestor. 'direcţii,:'au'! fost puşi 'la: dispoziţia“ 'Minis=i 
terului. de: Finanţe 'și utilizaţi: pentru: activarea: încasărilor, 

iar în urmă li s'au dat circumscripţiuni de inspecţie; 'reve=: 
nindu-se- astfel, într'o: oarecare: măsură, în ':cecace: priveşte 

serviciul de :inspecţie, lă :vechea' organizare,:dinâintea! “apli= 

cării legii» de:organizare: a: serviciilor” exterioare: ;: +": „sti 
n Inispectorii':de : circumscripții: seocupă acum; : atât "cu: 

constatarea; cât: şi-:cu încasarea! impozitelor: de” toate: cate-i 
goriile. pie ar das 20 i O ci 

«Prin: înfiinţarea: circumscripţiilor::de'! irispecție;: satrupt 
firul reformei din 1933, care realizase despărţirea serviciilor 

15
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exterioare deoparte î în, sevicii. de:constatare şi de alta în ser-. 
vicii de percepere, astfel încât, de -unde pe 'baza acestei legi. 

de. organizare - -aceste linii de. despărţire a constatării de per- 

cepere mergeau, paralel până sus la centrala Ministerului de. 
Finanţe, cu „legături. de „comunicaţie. între ele din loc în loc, 
azi merg separat, numai până la circumscripţia de inspecţie, 

unde se unesc, inspectorul de circumscripție. apărând ca un 

organ de supraveghere şi control al tuturor serviciilor subal- 
terne. Deci, ideea de specializare, urmărită de legea de orga- 
nizare, a fost exclusă cu totul pentru corpul de inspectori. 

"Dar această idee de specializare sa călcat şi cu pri-.. 
vire la organele de ;control, puse la. dispoziţia. administra- 
ţiunilor de „constatare, căci Sau pus la :dispoziţia adminis- 
traţiunilor de încasări şi plăţi, toţi controlorii de constatare, 
lipsindu-se astfel administraţiunile de constatare de organele 
normale de control...  .. ... .. 

„ Cu privire, la personal, încadrările: făcute pe. baza dis- 

pozițiunilor tranzitorii ale legii: de organizare: au fost anu- 
late prin. decretul din 1934,. revenindu-se pe baza acestui: 
decret până azi numai asupra foştilor controlori . şefi înca- 
draţi,. controlori-ajutori . şi este probabil.că'se-va reveni şi 

asupra foştilor controlori financiari încadraţi, controlori-aju-: 
tori, cum. şi .a foştilor. controlori, fiscali încadraţi impiegaţi. 
Aceste reveniri asupra încadrărilor, cum şi asupra. numeroa-: 

selor delegaţiuni date unora 'dintre funcţionarii: inferiori, ca 

- urmare a măriririi numărului administraţiilor de constatare, 
şi-a numeroaselor intervenţii, ca.să.nu,;mai-vorbim de. alte 

măsuri tranzitorii luate de minister cu privire la personal, au! 

provocat. o sustragere a. funcţionarilor.dela rosturile prevă-: 

zute de lege şi aglomerarea lor la. unele unităţi, în dauna al- 
tora, ceeace a făcut şi face ca întregul serviciu să sufere, prin: 
reaua. distribuire a personalului şi slăbirea a spiritului « de dis- 
ciplină. -. DEC E SE: 

„„. Acelaş.. lucru; sa petrecut. şi la. vămi, : Deşi veniturile 

vamale au început să crească, datorită nouei organizări rea-. 

lizate, ca şi pentru celelalte servicii: financiare, un decret 'din: 
30 Octombrie 1934, a desfiinţat administraţiile” regionale va- 
male, iar prin ordine ulterior date, s'a desființat tot sistemul: 

de control organizat anterior. | 

„Din cele arătate .mai'sus: vedem cum,. în loc: să :se' con- 

ADR II IS ae a pia pa : aa Bi i
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tinue aplicarea sistemului de organizare a serviciilor finan- 
ciare şi să se facă o experienţă câţiva ani, pentru a se ajunge 
la gradul de tehnicitate cerut de nevoia impenoasă de re- 

dresare durabilă a finanţelor publice, după sase luni de 
aplicare a lui, diletantismul renovator şi politicianismul abu- 

ziv au întrerupt cea dintâi acţiune serioasă de punere | la 
punct a aparatului nostru fiscal. 

Este o datoria a se relua firul de unde a fost rupt şi a se 
reface întreaga organizaţie, pe baza regimului legal din 1933. 

    

asi 
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“CAPITOLUL V 

RAȚIONALIZAREA ȘI CONTROLUL CHELTUIELILOR 
| PUBLICE 

Orice demonstraţie a necesităţii unei raționalizări a chel- 
tuelilor publice este de prisos. Nu numai în timp de criză, 
dar și în epoci de prosperitate se impune 'o politică de chel- 
tueli, adecvată importanţei şi urgenţei nevoilor publice. Deo- 
biceiu însă, opinia publică se ocupă de problema aceasta 
în timp de criză, când se cer economii şi în bugetul Statului, 
pentruca, prin adaptarea acestuia la puterea de plată scă- 
zută a contribuabililor, să se asigure echilibrul, 

In asemenea împrejurări, în locul unei raţionalizări a 
cheltuelilor, se procedează adeseori la tăierea creditelor bu- 
getare fără metodă, — numai pentru reducerea cifrei buge- 
tului la minimum posibil, — şi rezultatul nu poate întârzia: 
serviciile publice nu mai pot funcţiona în mod normal. Prin 
suprimarea unor cheltueli - absolut indispensabile, unele 
servicii de Stat încetează de a mai da randamentul util, 
întreţinerea insuficientă a _instalaţiunilor ameninţă cu dete- 
riorarea, şi lipsa de dotare, pentru consumul de materiale 
strict necesar, paralizează orice efort. Asemenea „economii” 
se transformă repede în risipă. 

O;POLITICĂ ILUZORIE DE ECONOMII. 
Din nenorocire, până la bugetul nostru din 1933—34, 

aceasta a fost metoda de realizare a economiilor bugetare, 

deoarece la întocmirea bugetelor precedente nu s'a proce- 
dat 1a.0 cercetare judicioasă a tuturor cheltuelilor fiecărui 
departament, pentru ca, ţinând seama de importanţa şi ur- 
gența diferitelor categorii .de cheltueli, înlăuntrul fiecărui
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“departament şi în întreaga ' Organizaţie” de Stat;: să se ea- 
lizeze economiile .posibile, în: 'âşa mod încât; să. "nu se în: 
:piedice mersul normal 'al serviciilor” publice, socotite utile 
şi să se asigure întreţinerea investițiuinilor publice, pentru | a 
se preveni deteriorarea şi risipa. . i ai HI 

. Din. această | cauză, instrumentele, „destinate .; să Ia 
“controlul Ministerului. de Finanţe asupra iuturor cheltuelilor 
publice Şi. să înlesnească, astfel „echilibrarea, „bugetului, in- 
troduse în 1930, mau putut să-şi producă, efectul! întreg.: In 
acel an am introdus instituţia decretelor lunare pentru; dis- 
tribuirea creditelor,. cu scopul, de a stăvili deficitele. tezau- 
rului, prin limitarea cheltuetilor la nivelul veniturilor „Şi.con- 
„centrarea mişcării: fondurilor la Banca, „Naţională, : pentru 
cunoașterea, zilnică, a. încasărilor şi : -plăţilor,.ş şitam aplicat, 
în. acelaş Scop,, pentru prima. dată; „controlul. preventivi-al 
cheltuelilor, prin care se urmăria în acelaş timp -a se realiza 
continuu „economii .în cursul aplicării, bugetelor... 

După. cum. s'a *văzut,. când, p'au' analizat: 'cauizele : de- 
ficitelor din. ultimii cinci . ani, dacă. nu. s'a reuşit a se.pre- 

„veni : deficitele. bugetare. şi dificultăţile..tezaurului, cu; toate 
mijloacele, de. control de care.au :dispus toți, :miniştrii. de fi- 
nanţe,, aceasta, se. datorește, în parte comprimării fără dis- 
cernământ a cheltuelilor : :publice,:care a servit drept. justi- 
ficare şi pretext.pentru practica 'angajărilor. de. cheltueli ile- 
sale, cu tot cortegiul ei de abuzuri. ze Ta nl 

“Tot în :anul 1930,.s'au lichidat toate fondurile speciale, 

create î în mod. ocult la..diferite departamente, alimentate 
din venituri speciale şi excepţionale. sau taxe cu destinaţie 
specială şi. administrate fără niciun control,;:pentru'.a se 

asigura unitatea bugetară. .În 1934, s'a. putut constata însă 
„reconstituirea acestor fonduri speciale, ceeace se: explică în 

ultima analiză prin. alocaţiunile. bugetare insuficiente, pentru 
satisfacerea unor nevoi urgente, în bugetele -anterioare. 

Astiel, prin faptul că în bugetele de criză;:până la. vuge- 
tul pe 1933—34, nu sa.urmat o politică de economii orga- 
nică, s'a. împiedicat. acţiunea ; de. control a Ministerului de 

Finanţe .asupra. cheltuelilor şi sa înlesnit. sporirea . acestora 
prin 'angajări. ilegale; nu numai peste; cotele alocate în de- 
„cretele lunare, ci chiar şi peste creditele bugetare. Şi cu „toate 
că, conform legii contabilităţii, aceste angajamente sunt nule 
faţă de Siat şi cei ce le-au făcut sunt pasibili de sancţiuni,
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până astăzi nici.un funcţionar. public, care-a: călcat. legea 

contabilităţii publice încheind angajamente ilegale, n'a fost 
«urmărit și sancționat, deoarece, totdeauna şi toți au a putut face 
dovada că cheltuelile fuseseră necesare, . .....::: 

NOUA TEHNICA BUGETARA INTRODUSA IN 1983, ii 
„ Această situiaţiune intolerabilă nu poate dăinui; "fără a 

piclutigă. şi “agrâva'€ra deficitelor “bugetare. Pornind - dela 
-această: constatare, 'cu prilejul întocmirii bugetului pe exer- 
ciţiul 1933—34, 'am: încercat, prin introducerea unei tehnice 
noui, să realizăm 6 “politică de economii organică. * . 

Această: tehnică a: bugetului, cuprindea . uiznătoarele 
principii: -+ iri i 

"1. A-se aa capitolelor și ârticolelor bugetare o indicație 
„precisă Și limitativă,. iar sumele afectate cheltuclilor unui 
articol să nu mai poată fi afectate, ca în trecut, Și cheltue- 

„ dilor dela un alt articol. 
2. A se face-o: separare: strictă! a' ckeltuelilor admini- 

strative, faţă . de: cheltuelile. exploatărilor - cu caracter eco- 
'nomic, pentru a se: cerceta toate: cheltuelile de' personal, mâ- 

terial sau diverse, care sunt afectate - “unui serviciu admini- 

strativ, sau unci 'exploatări: cu caracter economic. ! 

". 8-A se întocmi pentru: fiecare departament bugete inte- 
rioare. pe direcţii, servicii -şi unităţi speciale sau de exploa- 

tare: (atât.pentru cheltuelile de personal, cât şi pentru ma- 

terial şi diverse). Si 
„:“4.A se' realiza o unitate” de redactare. a + articolelor bu- 

getare, astfel încât 'comparaţia  cheltuelilor dela un depar- 
tament la altul să fie.lesne de făcut. 

"5, A se întocmi un'buget tip, în care “ ancltuelile comune 
tuturor serviciilor. publice să aibe denumiri identice... 

„Pe aceste baze, s'a - procedat: la analiza fiecărăi. chel- 

tuieli în parte, s'a calculat cu.- -preciziune suma, cerută şi 
“au grupat 'cheltuelile în. cheltueli - absolut necesare și în 
cheltuieli dispensabile, ti 

“ In modul acesta, structura . bugâtului de châltueli 'pe 
exerciţiul 1933—34; a fost mai raţională, deşi sau făcut eco- . 
nomii : de 16%, faţă 'de: prevederile: exerciţiului; precedent. 

: Datorită 'acestei: noui.tehnice-bugetare; sau putut limila 
pe exerciţiul: 1933-54 angajările de cheltueli i ilegale la 786 

mi ii 
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BAZELE UNEI POLITICI REALE DE ECONOMII. 
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ridicaseră la 2.359 milioane lei. 

Experienţa aceasta. favorabilă; este concludentă. Ea in-. 

dică drept, primă preocupare a :unei politici „de“: economii 

organică,. raţionalizarea, cheltuelilor în: bugeţul de: cheltueli, 

-prin mijlgacele mai sus. “amintite, pentru a şe asigura exer- 
citarea controlului regulat al Ministerului de Yinanje, asu- 
pra cheltuelilor î în cursul, executării bugetului. . 

za 

Ce economii se pot obţine în bugetul. actual şi cum sar 
„putea realiza în; mod; organic; la" cheltuelile: de personal Şi 
material? - Si mima Write sta 

Cheltuelile de personal se e pot reduce pe două căi: prin re 
“ducerea. de salarii, sau suprimări de posturi bugetare.: *:: 

Salariile sau redus ultima oară: în '1933. In! total,-redu- 
cerile. făcute. „până. acum salariilor tuturor categoriilor "':de 

funcţionari, ating. procentul de 40%'faţă de nivelul 'din'1930. 
" Situaţia nu este aceeaşi pentru ofiţeri 'şi magistrați, cari: au 

fost exceptaţi dela reducerea ;ultimă din 1933—34,. “care a 
fost de. 10%.din salarii. :. ie titei a soi na 

Ultima. reducere de salariu din: 1933 a fost; pe 'deplin 
justificată de. :nivelul costului ''vieţii.: Intr'âdevăr,:': indicele 
„preţurilor: de -detaliu'. scăzuse din Decembrie 1931: până” în 
Decembrie 1932, când am propus în .parlament: reducerea 
de salarii, dela 31,67 la 28,43, adică exact cu 10%, iar. din, 4) 

Decembrie 1932 până în' Decembrie 193 a “scăzut: treptat ” 

„până la 26,32)..: aa 

“Tendinţa: de stabilizare a: prețurilor, € care: "este probabil 
'să fie” răsturnată: în viitorul apropiat, În: 'sănsul creşterii pre- 
urilor, exclude soluţiunea unei noui reducsri de” salarii. ii ii 

In 'aceste: condițiuni; - se impune a! se examina: "posibili- 

tăţile de reducere ale bugetului de, personal, prin tăterca de 
“posturi bugetare. NR Pi 

Avem inflaţie, de. personal? “: mii i hi ea 

“Tată care a fost evoluţia” II celui de: posturi” _buge- 
tare de funcţionari dela 1921, | până astăzi „(ără GC E: E Şi 

Tata 

> pe o i te pe e NS cit! leriset    
, = 
ds acea “rai: - ie “i ar i e N ai) ate 

1) Statistica preţurilor şi a costului vieţii “pentru 1933 (publicaţia 
Institutului de Statistică Generală) pag. 8.
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fără trupă, sergenţi ; şi. ;caporali, .cari :fac. serviciul: militar 
reglementar): (n „i , atare pa, ; 

i TEI EI RAP Di 

ii 192 +, 206.378 | 1.1928. . 41 „640, 
ji 0 1992, 0 20t338 | 1929. > 241.867. 
inimi 11928 „1. 218437! “|i-1920 „+ 239,175. mii 719246 i + 223.009 "| 1981: 223.697 ' 
aia „111925. -: ba 1-230.714 "1982. ăi E eg Da 

1926 . ..'.::::925.676: 1938 2-84. 995.231." 
1927. ., 23529, | „1934 — 385 284.566 .. 

: Din datele de mai sus rezultă: următoarele: -* =! 
în 7 4).Dela bugetul pe 1922 până la bugetul: pe 1928 inclusiv, 
sa sporit numărul posturilor bugetare cu 40.559 posturi.” 
«a: nb) Dela'bugetul.1928:până la bugetul: 1933-34 inclusiv, 
sa scăzut: numărul: posturilor: bugetare-cu 16.409 _postiuti.“ 
:»:0).;In. bugetul' 1934-—35, sa icreiat'un nou plus” 'de 9.235 

“postuzi.: “Iar:în ultimul timp; 'sau înfiinţat, prin: decizie mi- 
„misterială:; la Ministerul de Instrucție Publică, un “număr 
ide: 1.390 posturi :noui.; aa za ti ta iii 

.,. Reducerea de: posturi: bugetare. dela: 11928: la 1933-—34 
s'a făcut prin instituirea cadrului auxiliar, reducerea 'nu- 
„Mărului ministerelor dela. 14 'la' 11 în 1930. şi instituirea ca- 
«drului: disponibil :în' 1933-—34, : precum: şi 'prin 'necomplecta- 
;rea locurilor vacante; pe baza legii măsurilor r financiare” ex- 
traordinare din 1932, : ti at 

NECESIȚATEA SIMPLIFICA ONGÂNIZĂȚIUNII STATULUI. ae! 

"Fără o simplificare a organizaţiei serviciilor ; „publice, 
reducerea. „de personal . nu mai poate fi, continuată. Dovada 
s'a și produs; «După, o scurtă „perioadă, de, patru ani,:în'care 
numărul ; “funcţionarilor, publici, a; fost micşorat, în anul'1934 
„am: asistat ; la..0 nouă. sporire, însemnată, care.a anihilat în 
„mare măsură eforiul de comprimare, realizat de noi în primii 
ani de criză (minus 16.409 dela, 1928-—1989-34, faţă de :plus 
10.625 întrun singur an 1934-—35).., fate, 

„Problema simplificării organizării Statului. este, 4 COM- 
pleză., Pi ua, Do ra e) : , „ 
"Dacă cercetăm : compartimentele unde. Sa “mărit. perso- 
nalul între 1922 şi 1928, constatăm, că sporirea s'a operat mai 
ales în cadrele corpurilor! speciale: 

a i. . îs ti pt y£ n Pie ST gt ai pa cu .. i. "n :* E pă se . . e - . LC .. . e i a A 

Piz 
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| a: 1992-23 1928 
„ Xnstrueţia publică. „37.999 .,..., 66.564, ;-. 
"Culte - 177049: 3, 24401, . Interne. „ui 1397878, at 
Finanţe Sa - „18921, | „23.991 a 

Dacă. analizăm conipoziția-- Bugetului de: personal, Tuând 
„ca bază cifrele din bugetul ' 198435, constatăm că salariile 
sunt „repartizate 4 în modul. următor: E 

. LET : Pe pe 
ie rau pi 

DR “ Procentul faţă de. 
i a | : Salarii propriu: totalul salariilor 

  

  

zise, Da - propriu zise 

| | d 3 pi , > a T: IN ÎN Pi Ă , i | - N 

Instrucție E 3.784.607.350 DE 35,6, 9%: 
Apărarea Naţională: 8061.308.065 ... 29.8 9% 
Interne. .. DIE ni „d .147.608.655 4 i 11.0: 
Finanţe. urat a tt 901,520, 745. i : 8.6: B-il,: 
Justiţie 701. 687.700. ;. tat 16,7: 9B ui 

ea ":Total *: 9,561.033.715 “ iN „91.2 % 

hi tt Na II ii 

Muncă şi Sănătate . | 300, 7oi 046 De "370 ZI 
Agricultură şi Domenii. 832.967. 550 32% 
Industrie şi Comerţ . 110.603.800 -. A 10%... 
Lucrări Publice! ,.., 36.778.000 0.3 % î 
Afaceri Străine *491741.000 04 %,: 

Preşedinţia Consiliului, „4470.282. 00% .pozee 

pa “Total 1916.966.628... 288) Bi 
  

“Dacă: “ținem. seama de caracterul: incompresibil: al. “chel 
tuielelor de-personal din prima grupă de ministere al căror 

personal reprezintă proporţia de 91.20% din. bugetul. de sa- 

larii şi de constatarea că creşterea 'cadrelor sa făcut tocmai 
-în aceste departamente, ajungem la încheerea că. „problema 

-simplificării: aparatului de Stat nu se poate rezolva prin mă- 
-surile ce s'au încercat până în :prezent: revizuirea numirilor 
ilegale, restrângerea -cumulului, contopirea serviciilor, etc.!! 

y 
ț 
i 
y 
4 
! i 

j ?
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LINIILE UNUI PLAN DE ACȚIUNE EFICACE. 

Atacarea cu succes a acestei probleme,nu se poate face 

decât pe baza unui plan care ar trebui să cuprindă următoa- 
rele puncte esenţiale: i. 

1. Reducerea la” strictul necesar a funcţiunilor exercitate 
de Stat, printr'o lege” de organizare a ministerelor. 

1... 2, Fixarea efectivelor maxime ale armatei, jandarmeriei, 

“corpului eclesiastic, corpului judecătoresc; corpului "didactic 

eic., pe o perioadă de cinci ani, în raport cu posibilităţile bu- 
getare actuale, sporirile în cursul acestei perioade fiind con- 

diţionate de echilibrarea, bugetului în anul precedent. 
„Fără un asemenea  plân, asistăm în fiecare an la pre- 

siunea de sporire a bugetului de personal, din partea ofiţe- 

rilor noui produși de şcolile militare, învăţătorilor şi preo- 
ților. produşi de şcolile normale şi seminarii, ete. 

3. Pentru prima - “perioadă 'de 5 ani, să 'se facă' posibilă 

transferarea între diferitele. corpuri speciale şi serviciile pu- 

blice: administrative, pentru utilizarea elementelor . supra- 

numrare în posturi administrative. - 

"4. Să se determine structura funcţiunilor pentru fiecare 
serviciu în parte, pentru ca să se evite orice mărire de per- 
sonal pe cale bugetară. 

5. Desconcentrarea serviciilor centrale şi raţionalizarea 
administraţiei locale, prin, concentrarea judeţelor. a 

6. Trecerea personalului supranumerar, din, administra- 
țiunile. centrale î în cele locale, în locurile" vacante, prin. elimi- 
narea personalului lipsit. de calificaţia tehnică,. ; corespun- 

zătoare, / -. ae , 

7, Tiiecerea întrun cadru disponibil : a "tuturor funcţiona- 

rilor rămași supranumerari, în urmaâ'desfiinţării, pe cale de 

lege, a unor servicii, cu condiţia achitării unei indemnităţi 
-egale cu salariul. pe:3 luni şi: asigurarea: dreptului de. precă- 
“dere la ocuparea: posturilor vacante, sub sancţiunea: nulităţii 

-numirilor: făcute fără respectarea dreptului de:precădere.. : 
ui: Prin” punerea; în aplicare'a :unui asemenea - plân; nu se 
“poate prevedea: realizarea: unor econdmii însemnate în. pLi- 
-mul'an; deoarece executarea sa' cere cel puţin un:an de lucru 
“intens.şi coordonat. :Rezultatul' va 'fi însă: o;stăvilire a .ten- 
dinței de creșterea: cheltuelilor :de: personal, care. ameninţă 
cu paralizarea oricărui efort util al serviciilor publice. De-
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„formarea bugetului Statului a atins ppsetul culminant. Bu- 
„getul pe 1934—35 se descompune astfel:. a 

62% personal; Pa Iu ş SE DPI 

26% material; | ae aa Pct pepe 

10% datoria publică; 
„2% fond de deschidere! de. credite. suplimentare, şi extra- 

ordinare. CR at Aa e ta 
Rezultă că, chiar « cu o comprimare a serviciului datoriei 

publice la 10%, cheltuiala, 'de personal + se ridică la aproape 

:/, din buget. 
- * Numai printr'o răsturnare urgentă: a acestei tendinţe: se 

va putea ajunge la destinarea economiei realizate dela perso- 

“mal şi a unui plus eventual de venituri bugetare, pentru do- 

„tarea mai raţională 'cu material a: serviciilor publice: și asi- 

gurarea îndeplinirii normale a tuncţiunilor : Statului. „i 
rii! 

ROLUL CONTROLULUI, PREVENTIV, 1N REALIZAREA! NE Da 
ECONOMIILOR. . fe at 

Raţionălizarea cheltuielilor nu se face' numai cu u prilejul 

întocmirii, ci mai ales în cursul executării: bugetelor. Intro- 

“ducerea. controlului preventiv în 1930 a urmărit tocmai acest 

scop. ' : : 

, Creiarea. cobsilierilor eoitiolori şi a Oficiu central de 

licitaţii” a constituit introducerea 'celui mai “eficace”: control 

preventiv, pentru cheltuelile de orice natură și dela orice ad- 

ministraie publică, fie sau nu'cu gestiune autonomă. * 

+: Nu este locul'să' insistăm aci asupra importanţei acestui 

control! preventiv: şi: nici! asupra. “excelentelor : rezultate 0b- 

ţinute, cari sunt indicate: în parte! în: toate expunerile de mo- 

-tive. lă proiectele 'de' bugete generale: ale Statului dela '1930 - 

până în prezent, 'dar este necesar să arătăm că, în 106 să se 

urmărească o continuă! perfecţionare a acestui sistem de'con- 

trol pentru a-l face din ce în ce mai eficace şi a-l generaliza 

„cât mai mult, prin legiuirile făcute în ultimul timp, * a ştirbit 

:din ce în « ce din importanţa . lui, compromițându-se “randa- 

„mentul: ea ta a Pt iii e i 

INLĂTURAREA coNzRoLULUL PREVENTIV * PRIN ULTIMELE, Pa PR 

Desigur că, într'o perioadă grea. pentru finanţele. publice, 

când..veniturile din impozite sunt în scădere,: iar cheltuielile 

lunare în creştere, ar fi:fost; imperios necesar: de a.se;orga- 

niza un control cât mai intens posibil. 

   
i-a
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. - -Acest-comandament n'a fost iînsăiavut în'vedere.: "Vom 
enumera câteva cazuri:de ştirbiri aduse controlului prevenliv 

"aşa cum a fost înfiinţat în 1929, când situaţia bugetară era 
mult mai bună ca cea de azi. ta 

„n „A)iln ceeace priveşte angajările de credite bugetare, 
„aprovizionările și lucrările publice. 

ie , E te „i „i , 

-u 4, Prin-art.. 10 din legea privitoare. la regiile autonome 
din 4 Mai 1934, s'a prevăzut ca dispoziţiunile art. 81—110 din 
legea contabilităţii publice să nu se aplice administraţiunilor 
comerciale indicate mai. jos,. care se: încorporează la: minis- 
-terele; respective, urmând ca normativul modului cum să se 
facă aprovizionările să fie determinat printr'un regulament. 

In acest:mod,. controlul aprovizionăriloi şi lucrărilor pu- 
blice exercitat de Oficiul de licitaţii. asupra: PA.R.L.D.; 
C.A.P.S.; P.CA;R.ILM.MA;RE.A.Z;0O.N.A.C; 
G-. P.S. PB. T.nu se, mai, face, Ja, aceste administrații cu 
aceeaşi eficacitate, ca şi în trecut, sau chiar de loc. ;;,.... ..: 
+pu.Dar, în afară, de, aceasta, s'a creiat şi o situaţie bizară 
căci ministerele la cari s'au încorporat aceste regii rămân, su- 
puse controlului oficiului de licitaţii, pe când direcţiunile spe- 
ciale, nu, creindu-se un regim diferit, în interiorul, aceleiaşi 
autorităţi a Statului; ... n te zu, 

Situaţiunea este cu: atât mai stranie, cu cât atâta vreme 
cât instituţiunile, în chestie aveau un caracter. pur autonom şi 
nu erau încorporate: în diferite ministere, erau supuse con- 
rolului Oficiului de licitaţii, pe când, acum,:când nu.mai sunt 

. iautonome, li s'au suprimat acest control; iar C.F.R.. şi C.A.M., 
„care au. rămas în:afară de, această lege, rămân legal supuse 
controlului Oficiului de licitaţii pe când celelalte regii nu... ... 
[+12 Prin art, 6 din legea privitoare la regiile autonome: din 
A Mai 1934, s'a decis ca în caz de.refuz de viză a consilierului 

- p_ : a pt i. 

git t - 4 

„controlor, dacă ;administraţia ' comercială ;persista, în. cererea 
vizei, chestiunea să nu se mai defere Inaltei Curți de Conturi, 
ci ministerul respectiv va decide.. Această măsură este necon- . 
stituţională şi deschide calea arbitrarului ministrului, exclu- 
zând controlul:preventiy... ri i ii 
- 1 Acelaşi articol dispune 'că comisiunea. de angajâre:a 'chel- 
4uielilor sau comisiunea: de econâniii bugetare:din Ministerul 

tip celt feat Dio (orele cra pa!
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de; Finanţe nu-şi vor-exercita nici,una din: atribuţiunile lor: 
asupra; operaţiunilor : acestor administraţiuni...:: oz i 
u Astfel, în interiorul aceluiaşi departament;: controlul pre- 
ventiv al consilierului controlor se exercită conform legii-con- 

tabilităţii publice: numai :pentru' unele direcţii :ale, ministe-. 

rului şi pentru alte direcţii încorporate ministerului nu.:Acelaș, 

lucru. şi în.'ceeace,; priveşte. controlul: « comisiunii superioare: de 

economii. pe Tatort n cat Bi 

3. Din aliniatul. 6 art. 5 al decretului pentru. fondul 'apă- 

rării naţionale, rezultă că controlul, Oficului. de licitaţie nu. se: 
mai. face: cu; aceeaşi, eficacitate, ca; în. trecut, pentru controlul. 

aprovizionărilor. dela Ministerul Apărării Naţionale, minister: 

care are unul; din. bugetele. cele mai importante, 1),.: a 

baza) i zi sizuț pie titei Tre ata ca înt Tm ta 

) In ceeace Priveşte numirile de. noui funcțiohări. Atel 
.. i pi 1 s , a 

puii ii EI RI 3 

: Este cert;că, în, momentele de faţă, “compicetările. vacan= 
jelor. bugetare. trebuiesc făcute numai în cazurile de absolută 
necesitate unde le reclamă. bunul mers al. serviciilor, publice, 

cu „Pentru. asigurarea. acestui postulat, la, Ministerul de.Fi-, 
nanţe funcţiona o comisiune specială de control al; numirilor, 
care constituia cea mai importantă, frână: în ;ocuparea. postu- 

rilor bugetare dela; toate. administraţiile. publice.. Dar.treptat,” 

s'au,redus din ce: în ce atribuţiunile: acestei comisiuni, iar as- 

lăzi, a fost. desființată. mt det Ghita ni ur ţi 

„Vom,enumera, mai. jos legile cari: au .ştirbit: funcţionarea: 

acestui control preventiv al numirilor de. noui funcţionari : 
1. Prin  Jegea, bugetară, pe exerciţiul 1934—35.s a;stabilit 

SED AICI Să. aaa put ei 

  

1) :Art.:5 alin. “7: „Ministerul. Apărării Naţionale ! cu. Subsecreta- 
„riatul de Stat:al' Aerului şi Ministerul Armamentului .vor .pitea face. 

„plăţi direct.din; „Fondul: Apărării, Naţionale”, pentru cumpărări, fa-: 

„bricaţiuni, îmbunătăţiri şi, reparaţiuni de. armament, „muniţiuni,'echi-. 

„pament, harnaşament, materiale aeronautice, materiale de: Pole e 

„deasemenea! pentru construirea 'de laboratoare, : ateliere, depozite şi 

„punerea în bună stare de. funcţionare: a celor existente”,: i: Da 

: Art. 5 'alin.: 6:.,„;Prin derogare dela: art. 811—: 114 din-lageă! asu- 
„pra contabilităţii publice, sunt: scutite: de avizul: 0. C. L. acele: chel-. - 

„tuieli: menţionate, la, al.;1..din, acest articol,: cari; sunt; reclamate de. 

„înzestrarea. armatei Şi. cari „Nor, fii in» legătură, euînzestrări ce. „conşti-, 

„tuese un secret; de, „apărare najioanlă, cantor, hotăririi, delegaţiei, 

„ministeriale 'luată în 'acest scop”. î
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la aliniatul 2 al'art.: 16,: că, -prin derogare dela 'dispoziţiu- 
nile ultimelor trei aliniate dela art. 2 din legea pentru com- 
pletarea . măsurilor excepţionale de ordin financiar. din 23 
Decembrie. 1932, ocuparea posturilor. de personal: medical și 
sanitar de orice categorie prin numiri în locuri vacante, se va 
face pe.viitor cu aprobarea Ministerului Muncii, Sănătăţii şi 
Ocrotirilor Sociale, fără a se mai cere avizul comisiunii spe- 
ciale sau jurnalul Consiliului de Miniştri. ăi 

- 2. Pentru judeţe şi comune, legea pentru complectarea 
art. 8 din legea pentru îndeplinirea serviciilor publice a sta- 
bilit că complectările vacanțelor bugetare prin numiri, avan- 
sări sau. transferări urmează a se face, pentru judeţe şi co- 

mune numai cu aprobarea Ministerului de Interne, fără a se 
mai cere avizul comisiunii i speciale sau jurnalul Consiliului 
de Miniştri. . E a | 

3. Art. 14 din decretul pentru ierarhizarea funcţionarilor 
în: 'administraţiile publice, 'din' 13 Noembrie - 1934; a stabilit 
că: „Funcţiunile rămase vacante din orice cauză ''nu se vor 
completa' decât, potrivit. prevederilor legei pentru“ simplifi- 
carea serviciilor publice: şi pentru luarea 'unor măsuri eco- 

nomice şi financiare urgente din 9 Julie 1934 şi în conformi- 
tate cu dispoziţiunile cuprinse în - prezentul decret: Aceste 

numiri! 'se vor face însă fără avizul: ':comisiunii instituite prin 

legea 'pentru ' completarea“ măsurilor : excepţionale : de ordin! 
financiar din 6 Iulie 1934. Dar ele nu vor fi' valabile decât 
în'' urma unei! autorizaţiuni date! „printr! un jurnal al Consi- 
liului de Miniştri”, i, : : 

'Prin acest text de. lege se lasă posibilitatea de a se 
numi funcţionari cu mult mai multă uşurinţă ca în trecut. 
Ceva mai mult, acest-text intră. în contrazicere cu art..4 al 

legii pentru simplificarea serviciilor publice şi pentru luarea, 
unor măsuri financiare urgente, din 9-Iulie 1934, prin' care se- 
stabilea: că „posturile: devenite vacante, prin anularea numi- 
rilor” ilegale, nu se vor ocupa, decât în proporţia de: A prin 
avansare, transferare, delegare, detaşare, ete., iar celelalte se. 
vor desfiinţa, fără ase admite noui numiri de funcţionari.. 

„Pentru a arăta până unde.“a mers în această direcţiune, 
este. suficient :să arătăm 'că prin: art.:19'din: decretul pen- 
tru ierarhizarea funcţionarilor s'a: suprimat Până şi publica-" 
rea: vacanţelor. în Monitorul Oficial, ceeace constituia un con-! 
trol necesar al' publicului şi: al. candidaților” la posturi. N
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LA CE SUME A FOST LIMITAT: CONTROLUL PREVENTIV. 

Din totalul sumelor reprezentând creditele - bugetare, ai 
căror angajare se făcea până acum în totalitate sub. contro- 

lul preventiv al organelor calificate, prin măsurile” legislati- 
ve enumerate, s'a sustras o mare parte dela acest “control. 

Bugetele ministerelor, regiilor comerciale, caselor: auto- 
nome și celorlalte: întreprinderi publice se cifrează la! cirea 

43.000 milioane de lei, din care salariile reprezintă circa 

15.125 milioane lei. Prin restrângerea şi uneori chiar suprima- 
rea controlului preventiv, al: controlului Oficiului de licita- 
ţiuni şi prin înlăturarea controlului numirilor în funcțiunile 
publice, exercitarea. controlului . preventiv. a fost limitat în 

bugetul 1934—35 la'sume cari 'nu .reprezintă nici 30% faţă 

de sumele supuse controlului preventiv în exerciţiul, prece- 
dent. 

Intr'adevăr, din: bugetele : ministârelor 28 miliarde lei 

au fost supuse în 1933 controlului consilierilor” controlori ai 
Inaltei Curți de: conturi, pe: când! din: bugetul în: curs numai 

8 miliarde. Iar din suma de circa'7: miliarde lei: cheltueli de 
materiale ale ministerelor care erau în 1933 controlate de 

Oficiul de:licitaţii, acum. numai. circa 2 miliarde: lei rămân 

supuse” acestui control, iii i e i i bitii ce 
„In loc deci: ca în iibiațiunea' ide astăzi'a finanțelor Sta-: 

tului să se întărească controlul: preventiv asupra cheltuelilor 

publice, în ultimul an âcesta'a''fost slăbit în: mod inexpli- 
cabil. ii ci « : 

NEVOIA INTĂRIRII CONTROLULUI, INALTEI CURȚI? NI 
DE CONTURI, iii i Re i TE e 

"In ce priveşte” “controlul cheltuielilor” publice, se ştie: că' 

acesta este exercitat de Inalta Curte de Conturi, care trebuie 

să joace cel mai însemnat rol în apărarea “banului public de 

orice deturnări sau mașinaţiuni frauduloase. 
Asupra acestei instituţiuni trebuieşte - avută ' cea. “mai 

mare atenţiune” pentru ca: funcţionarea acestui înalt: coiâtrol 

să se facă cât mai complet: şi mai rapid . posibil, iar, apli- 

carea sancţiunilor! să urmeze cu „cea mai mare. severitate 

şi fără întârziere, aia 
Numai în acest mod sc poate spera. să se ajungă la o ad- 

ministraţie cinstită a banului public. ” 
- Faţă cu: experienţa. de până acum, după 5 ani de func- 

ționare a Inaltei Curți :de' Conturi în actuala ci organizare, 

 



240- 

  

putem face următoarele; Propuneri, pentru: periecţionarea activităţii. sale: -. cs cacat 
. In: ce priveşte competinţa:: 
a). Luarea apelurilor : de pensie :din. competința Curţii, 
d). Organizarea . controlului , „Preventiv” al „finanţelor 

locale., EI a SI „ , 
c), “Organizarea controlului: de: gestiune. ta]: finanţelor 

locale prin. acordarea: dispoziţiunilor, cuprinse în diferite legi. 
d). Organizarea. controlului „camerelor profesionale, 
-e) Organizarea 'controlului ; fondurilor. speciale şi al 

gestionarilor de fapt. .. .... ... pa 
£). Organizarea. amănunțită . a. controlului.  emisiuzilor 

de titluri şi bonuri.de tezaur ale, datoriilor publice. 
9) Organizarea controlului efectiv. al inventariului! pa- 

trimoniului public. itiă 
 h)Organizarea;.răspunderilor. membrilor comisiilor de 

“licitaţii, şi a comisiilor. de ;recepţii: şi organizarea sancţiuni- 
lor, indiferent: dacă. sunt sau .nu funcţionari publici... ;.::.. 

î). Organizarea. controlului . cheltuelilor. cu, caracter se- 
cret. ,; TI tai EEE 
5) Extinderea, „responsabilităţii, solidare. dela. organele: 

de control la gestionari şi a acestora între: ei, .:precum:: şi: 
organizarea responsabilităţilor,, cari, ; decurg: din: împrejurări 
de fapt, indiferent de .calitatea::persoanelor, - 

;:K), Agravarea; sancţiunilor, cari în. actualele. legi. sunt 
cât se poate de reduse. 

1) Organizarea controlului. concomitent, astfel, încât. el 
să preceadă viza controlului preventiv, Sau să urmeze ime:. . ; 
diat, şi, înainte . de „achitarea, ordonanjelor, excepție făcând 
cazurile fortuite, . . ., 

m), „Modificarea. structurii Curți în sensul completelor 
volante, | RI | 

II. In ce priveşte procedura: EDER RE 
0). „Reglementarea în amănunt. a probelor « ce pot fi ad-. 

ministrate în: faţa Curţii ;de. Conturi. | 
:b), Reglementarea. în amănunt..a modului. cum. „trebue, 

făcută verificarea conturilor de către referendari,, controlul. 
concomitent. şi analiza, Pilanurilor şi conturilor. de profit și 
pierdere ale Regiilor. De e 

c) Heferendarul având vot. consultativ să. ” poată. anexa 
părerea sa. motivată. deciziunii. Curţii. : ea aut, 
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d) Deciziile să sc redacteze neapărat de consilierul 
respectiv. 

HI. Im ce priveşte recrutarea personalului și  depen- 
denţa sa de Ministerul de Finanţe: 

a) Să nu se mai poată numi consilieri proveniți din foşti 
directori de contabilitate din ministere, cari de multe ori 
au de judecat propria lor gestiune. | 

b) Cel puţin 34 dintre membri să fie recrutaţi dintre re- 
ferendarii eminenţi ai Curţii, consilieri controlori, cari nu 
au fost însă directori de contabilitate şi din membrii Curţi- 
lor de Apel. 

c) Toţi consilierii 'controlori să fie recrutaţi numai prin 
concurs la complectarea vacanţelor ce sar ivi, stabilind con- 
diţiuni severe de admitere'lă concurs. . : 7" 

d) Consilierii controlori să depindă direct de Inalta 
Curte''de Conturi, 'iâr nu de Ministerul Finanţelor,:- 

mei 
. . 

     



op 

CAPITOLUL VI: 
Pe 

PROBLEMA DATORIEI PUBLICE, 

Datoria: publică a "României, la 1. Aprilie 1935, era uk: 
mătoarea: 

Datoria externă 83.500.000.000 Ici 

Datoria internă 13.500.000.000 „, 

97.000.000.000 ,, 
Nelief bonds . 1.564.557.760 „, 

98.554.557.760 ,, 
Datoria de războiu 39.583.511.040 |, 

138.648.069.400 lei 

Lăsând la o parte datoria de războiu — care mai de- 

vreme sau mai târziu va trebui să se anuleze — din cifrele 

de mai sus, se vede că datoria internă consolidată este în 
proporţie redusă faţă de datoria externă. La datoria internă 
consolidată se adaogă însă o datorie flotantă, care sc ridică 
la suma de 25.865 milioane lei. 

Anuitatea datoriei publice constituind o sarcină fixă, în 

bugetul Statului, apăsarea ei asupra bugetului a crescut în 
proporţie treptat cu scăderea încasărilor publice, până a de- 

- venit insuportabilă. In aceste împrejurări, s'a ivit nevoia de 
a se încerca să se obțină o uşurare a sarcinii datoriei publice. 
Până acum, problema a căpătat însă numai o soluţie tem- 
porară. 

- Este deci necesar să examinăm problema datoriei noastre
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publice, care. constituie unul din, factorii, importanţi ai bug 
tului, sub toate aspectele ei. a a a 

In acest scop, vom cerceta separat, problema datoriei « ex- 
terne și problema datoriei interne:. Sc e 

„A) DATORIA PUBLICĂ EXTERNĂ. , 

SARCINA EXCESIVĂ A DATORIEI EXTERNE. i N 

* In cursul depresiunii mondiale, sarcina datoriei noastre 

publice externe a crescut, după 'cum rezultă din tabloul de 

mai jos, care permite comparaţia. între venitul Daţional: pe 

cap de locuitor și. volumul datoriei publice. ! : 

, Amuitatea er- . E “ raizizele 

  

Venit naţio- i 
, nal pe cap de ternăă (în miâ- : ' "sarcinii 

locuitori (în ei) Indicii " liarde lei) Indicii : relative 

1998. . ..:11.546 1100. 4 41100 100 
1929... . .11.105. , 96 :.;. 54. „130. 135, 
1930. .... .. 8.099 = "704 „52 "130% 186 
1931. ... 6.086 - - i, i! + aa „289! 
1932. . . . 5.610 . 495 48 120 247 
1933. . . . 5.327 ATD i e 271) 1675: 142: i 

“In comparaţie. cu încasările realizate, „sarcina : datoriei 
publice a evoluat în modul următor: pi i - a, 

INCI “1999 -. i toat: LE 

198 ni 48304 . | ARI pRaa E ai) 
pe 1931 EEE iii i 25,10% PT pp 

11932: .. - - 26,899. Aaaa 
1988 i 1:114,709% 

„După cum rezultă din aceste date, “oii maxirnă a 

sarcinii datoriei. „publice: a, fost în, 1931, când, indicele, s a: ri- 

26,34 dicat 122689, faţă, de baza 1928, iar, faţă de încasările buge; 
tare a ajuns să consume peste un sfert. Era deci indicat să se 

fi urmărit de îndată. „0 uşurare, începând, negocieri cu. cre- 

ditorii externi..... : pt pi e e te ae i | 

GREŞELILE GRAVE ALE GUVERNULUI IORGA. Ia Ra cati 

In loc de a se merge pe această "cale, "1931 sa pre- 
ferat a se creia un haos bugetar, provocându-se cel mai mare 

deficit în „buget şi tezaur, în + speranţa” că, prin continuarea 

1) Redusă, în urma acordurilor din 1933.
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plăţii integrale a cuponului,:se va; izbuti” a se.realiza. un nou 
imprumut pe piaţa străină. Sea pi 

Deaceea, problema :reducerii datoriei: publice s sa pus lu 
noi târziu şi înt”o atmosferă cu: totul: defavorabilă Statului 
român. 

Nu putem califica-decât ca nenorocită. ideca guvernului 
Iorga, de a cere un certifieat,;pe,baza-.căruia să poată în- . 

cheia. o operaţie financiară în, străinătate, în 1932, după cra- 

nurile. financiare, cari făceau imposibilă, lansarea unui îm- 

prumaat; extern, Raportul. Rist, care a,urmat, a, însemnat o con- 

damnaţiune, î în parte meritată, pentru felul cum fuseseră con- 
duse finanţele ţării în acel an. Condamnaţiunea a constat în 
faptul că raportul. Rist conchidea că nu atât ravagiile crizei 

mondiale sunt responsabile. de starea . finanţelor. publice în 

România, cât mai ales reaua gestiune a acestora. In conse- 
cinţă, în loc. ca acest raport să îi. conchis la nevoia unei uşu- 

rări. a sarcinii. datoriei :publice, 1 nie- a îndreptăt! spre Geneva, 

să solicităm colaborarea tehnică. a. "Societăţii Naţiuriilor, pen: 
tru. redresare ea. noastră financiară... 

1: tu, i 

PRIMUL EFORT PENTRU REDUCEREA DATORIEI e 

PUBLICE, 

piară pie 

“iiTa Septembrie- 1935, după 'ce: s'auiînceput tratativele" dela 
Geneva. e sa luat primul 'contact! cu' cercurile financiare din 

Paris şi din Londra, pentru a se obţine o uşurare la serviciul 
datoriei publice. Dar,.atât la asociaţiile de purtători, cât şi 
la ministerul de finanţe: respectiv, cuvântul de ordine a fost: 
„Adresaţi-vă întâi Genevei şi reducerile vor urma atunci când 

se va oferi asigurarea aplicării unui.program de redresare 
economică și financiară”, 
- Cu mare dificultate sau început negocisrile cu purtă- 
torii, paralel cu negocierile : cu' Comitetul financiar, al Socie- 
tăţii Naţiunilor. Am ajuns la acordul din Februarie :1933, care 
ne-a procurat o primă economic de 1.553 milioane lei, la: care 

adăogându-se economiile rezultate din: 'moratoriul Hoover: de 
590 milioane lei, “a asigurat în Februarie 1933, înainte de în- 
cheierea bugetului, o economie totală de:2. 145 milioane lei la - 

serviciul datoriei publice, :.. .. „te p 
_ S'a.socotit atunci că minimum. . de e economii. „necesare era 

de.3 miliarde: :şi jumătate „lei, adică o sumă egală cu: mij- 
loacele extrabugetare pe care tezaurul a trebuit să le între-
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buinţeze în anul precodent ci ca şă poată să, facă. Sală celora mai 

stricte nevoi... :; i pie a Da tat Depot i 

„Cu dificultăţi. foarte. mari, în "Octombrie, şi, apoi în; De: 

cembrie 1933, sa realizat şi restul programului, adică: încii 
circa 1.300 milioane, economiile. totale ajungând;la 3.423 mi- 

lioane.lei, din care însă 'a trebuit să se plătească :106 milioane 

lei pentru a se achita.o parie dintro scadenţă a împrumutului 

italian. S'a .realizat deci: în. primul. an o-:economie, de. 3.317 

milioane lei, sub forma amânării amortizmentelor, .a, în- 

locuirii amortizărilor prin tragere, la sorţi, prin cumpărări î în 

bursă şi prin reducerea plăţii cuponulii. iii ! 
;,... Este locul:să amintim, că, asociaţiunile, de purtători au 

admis. <a, economiile „ce trebuiau ; ;să;se, facă la, serviciul „da: 

toriei. publice; să rezulte din. amenajarea. plăţii. cuponului. nu- 

mai, pentru. ; rentele' externe;. .euponul. datoriei publice. interne 

a. rămas. astfel neatins şi a, continuat: să se, plătească ințegral; 

PRINCIPIUI. NOSTRU: OBŢINEREA DE ACORDURI - ir Si 

PROVIZORII. aa eta ct tatea 

!„Aceasta'a. fost parieu 'întâia .a' negocierilor. noastre: Baza 

pe: câre ne-am: așezat a 'fost:. suspendarea . 'aniortizmentuliii 

pentru unele:împrumuturi; admiterea, pentru împrumuturile 
în care amortizarea :se face prin: tragerea:la sorţi, (asigurând 
deci .plata :sută-la sută), fa. clauzei! ca :amortizarea. titlurilor 
să se:facă prin “cumpărări. în bursă, ;realizându:se: astfel în 

“mod definitiv. o. foarte :importantă: economie; şi. însfârşit :— 

pentru că nu' era momentul:proprice de a :discuta reducerea 
datoriei şi a cuponului — plata parțială: a: cuponului și: amâ: 

narea 'amortizării restului: = iris ea esti 

Care era programul nostru, pentru continuarea: acţiunii 

de: reducere -a'sarcinii: datoriti: externe? : El a'fost.prevăzut 

în memorandul pe care l-am prezentab; wân! 'Octotnbric 1933; 
asociaţiunilor de purtători 1). i: ei ee i e 

In concluziunea acestei lucrări, spuneam că cel mai pu: 

«ţin lucru la care aveam dreptul'să ajungem, în'negociaţiunile - 

angajâte cu creditorii noştri, era'să obţinem un'acord capabil 
să ușureze, în mod efectiv, aplicaţia unui program de rcdre: 

sare economică 'și financiară a' României: -tiirsiti til 
at Acest: acord: putea: să: i fic i un. acord pe '0 serie de:ani, sau 

4 Dia lă ai iti 2 

   

  

         
- 1) Virgil: Mătzeati, La! capacite gi i aiemcăti eț Ta detțe: Piblique 

Si Poza cr (iati “iz tai Eu dela: TGuihibiinej 1933. Baii tii 

roy A
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un acord provizoriu. Un acord pe mai mulţi ani nu era însă 
în interesul nostru, decât cu condiţia ca uşurarea obținută să 
fic aşa de mare, încât să ne înlesnească, î în cursul acordului, 
echilibrarea! bugetului nostru.. Mee 

“Dacă nu se putea realiza” un asemenea acord, 'era prefă- 
rabil să continuăm cu'un acord provizoriu, pe un an, pentru 
ca să constatăm periodic, care este starea reală:'a. finanţelor 
noastre și să obţinem. - tr eptat „reducerile suplimentare ne- 

ACTUALUL ACORD PE TREI ANI, DEFAVORABIL SUB! 
TOATE ASPECTELE, 

Actualul guvern a 'schimbat această politică şi a socotit 
că este în interesul ţării 'să facă! un acord pe trei ani. Dacă 
acordul pe trei ani va corespunde acestui postulat de a ușura, 

- prin: 'reducerile obţinute, echilibrarea bugetului anului! aces- 
tuia şi'a celorlalte două bugete, acordul încheiat î în Iulie 1934 
se va dovedi bun. o pi - 

Să examinăm ce s'a obţinut? 
;În expunerea de motive“la proiectul de buget pe cxer- 

ciţiul 1934—35, s'a precizat că s'au, dobândit următoarele re- 
zultate:. o reducere:a cuponului datoriei externe la 1.209 mi- 
lioane lei în' anul întâi, 1.456 milioane în anul al doilea şi 
1.650 milioane: în'anul -al: treilea.. Pentru restul sumelor. pe 
acești. trei ani, care se-ridică la 5.426.milioane. lei, Statul :ro- 
mân s'ă angăjat să dea în mod provizoriu bonuri de:tezaur, 
care:se anulează în mod: automat, dacă se. îndeplinesc” însă 
următoarele :condiţiuni::: . -., e oaza 

1. Executarea punctuală a obligaţiunilor. luate : pe. timp 
de trei ani.. i. Pe ete, DRE: 
j:-2, Reluarea serviciului datoriei publice după, trei ani, 
adică la-1 August:1937. ....... iai, i 

3. O conversiune a imprumuturilor, Înainte: de. acest 
termen. e ; pai E 

„4 In. cazul când, « sar; obţine. un nou acord, se prevede 
prelungirea. acestor: bonuri de. "tezaur, până la sfârşitul acor- 
dului. .:. pi Îi | E aa 

Dela început, “constatăm că Brin, acordul: încheiat. s'au 
“realizat economii mai mici decât cele. anunţate în expunerea 

de motive amintită și anume: 
„„„„„ Pentru anul întâi serviciul va fi de 1.398 milioane lei (în 
loc de 1.209 milioane), în anul al doilea 1.650. milioane (în
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Joc de 1.465) şi în anul al treilea ;1.850. în loc de. 1.650). In 
consecinţă. vom avea de plată. pe :cei trei ani:4.898. milioane 

- în loc de 4.324 milioane lei. Prin urmare, s'a obţinut cu peste 
jumătate . de miliard :mai puţin: decât sa afirmat întrun 

document, oficial prezentat Parlamentului ;sub semnătura 

ministrului de finanţe. Trecând. peste: acest fapt. grav, se 

pune întrebarea: e posibilă îndeplinirea. condiţiunilor de care 
este legată definitivarea reducerii? ut E 

„Reducerea obţinută este insuficientă : pentrucă - bugetul 
pe 1934—35 Sa intocmit 'cu'un deficit iniţial de: 5 miliarde 
lei, și dacă în'primul an se porneşte cu un asemenea deficit, 

cum sar putea să se asigure o sporire a ratelor: în anul al 
doilea și al treilea? .... ia 

„Prin urmare, din, sunetul, de Vedere al bugetului, solu- 

unea, nu. era recomandabil să ne lege pe trei ani. 

„Ce alternative avem în. aceşti trei ani? 
» Prima ipoteză, să faceni o conversiune. Dar conversiunea 

unui împrumut însemnează reluarea serviciului pentru  su- 
mele de dobânzi şi amortizmente respective. Vom „Puțea, noi... | 

Pia 

să reluăm amortizmentele şi “dobânzile chiar reduse?! „i; 

Presupun că în loc de 7 sau 714 la sută, obținem. o "do. 
bândă de 3 la sută. Vom: putea relua în! cursul acestor” trei ani 

serviciul amortizmentului 'şi al dobânzilor? “Desigur, că nu, 
căci 3%; plus amortizmentul, sar ridica la 'o sumă cel 
puţin de două'ori mai marc, decât suma prevăzuță în acord 

pentru primul an şi în! tot cazul! mai! mare decât suma pre- 

văzută în acord pentru anul al doilea. mia 
“A doua ipoteză: să încheiem un. nou acord. Dacă există 

perspectiva unui noii acord, este o metodă greşită a se ad- 

mite în prealabil că în anul viitor se va putea plăti mai mult 

şi anul al treilea şi mai mult. 
Prin urmare, din punctul. € 'de vedere al bugetului, acordul 

tr este defavorabil. . ga ai | 

Dar din punctul de vedere al transferului, care este una 

din condiţiunile obligatorii ale acordului, chiar condiţia sine 

qua non pentru ca reducerea 'să fie efectivă? - .! 

'Soldul activ al balanței noastre comerciale ipe primele 

-nouă luni s'a redus la 243 milioane lei anul: acesta, faţă de 

"1.785 milioane anul trecut, în aceeaşi perioadă. - 
“ Trăim într'o lume care.se autarhizează cu aşi gigantici. 

e .. . e 
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Cum putem noi, în această situaţiune, să:ne angajăm a: tras- 
fera punctual: sumele admise ca rate de plată în anii viitori ? 

- Tar, 'în''ce. privește, aranjarea ! "plăţii sumelor amânate 
prin acordurile din 1933, s'au preluat noui! “greutăţi 'asupra 
noastră, pentrucă . sa:admis ca să fie plătite în obligaţiuni 
419%. amortizabile. în 15 ani cu: începere: din 1938,' atunci 
când s'a obţinut de către alte: State: fundig pe 30 ani cu do- 
bânzi mai mici. it ii : - 

«După cum jrezultă: din: cele: ce: preced, . aranjamentul 
pe „irci- ani,! încheiat :la' 17 Iulie :1934, nu corespunde! inte- 
xeselor noastre pentrucă: :cuantumul. reducerii: bugetare - -nu 
e. suficient-pentru asigurarea unui echilibru bugetar solid; 
în cadrul actualei politici financiare îngreuiază schimbu- 
rile externe, priri.obligaţiunea fermă de transfer ; şi prezintă 
pericolul — prin: riscul. de. a ne: găsi: în imposibilitate de a 
executa condiţiunile - aranjamentului. acceptat: de': guvernul 
român, —: pierderii. avantagiului reducerii definitive. a cu- 
ponului, consimţite de creditori, în 1 mod, condiţional. FDI 

; dj : 

4 Rai i 

ps a 
“tur 

| Problema amenajării: datoriei. noastre externe, nu. este 
rezolvată şi nici. nu se, „poate; rezolva pe calea „UNOr, aranja- 
mente temporare, cu creditorii. Asemenea aranjamente sunt 
necesare pentru, ameliorarea „situaţiunii. actuale, dar! în :vii- 
or; se, va impune "găsirea unei soluţiuni cu „caracter perma- 
nent a acestei chestiuni vitale. dep ri 

a : 

A datoriei după calculele” d-lui profesor. A Tutue, în, „moâul 
următor: a 

d ee a ui 
Te Pap usi . 

it e „4 1937—1930 -4'ani - câte 4,7: miliarde. lei : ::..-ii 

  

1941—1942 2 ani câte 4,8 m gti ta i 

ie a OA a V “an. câte: 47. i i PE ii ' 

ii. î:1944-21937 4: ani câte 4,8: i i ea ne 

1948 1-1 anicâte 43. in a tea pir 

mie „1049: dan: câte, 88 îi tt 
n i 1519501953 4 ani câte '39 i i. ÎN IRezaaă 

“195 1 ian câte: Îl res nui ttie 
Pati it, 91959, Caru ltani, câte 24, ri ii 

1956 lan câte 23  „, 
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esse 1957—1965 9 :ani.câte:'1,9-" miliarde lei 
1966—1967 2 ani câte 1,5 . 2 

i „1968-1969 2 ani Câte 08 iii 
„i 241970 ui! an câte 07: i 
aa 2 19711974 4 ani câte 02 i i 

1975—1980%6 ani câte: 041 pi iti 
Pta teo a 

    

       

, po . va. E pi .. 

Peste aceste anuităţi se mai suprapune, timp de 27 anio 
sumă de 250 milioaneilci -anual; destinată: la .amortizări. suzi... 

plimentare pentru.rentele de stabilizare şi desvoltare: şi apoi 
încă. 10 ani o,sumă.de lei 45 :milioane, pentru .renta de; des 
voltare. Aceste termene se vor scurta. prin. amortizările an 

ticipate, cari: reduc durata amortizării. 

Structură 'datotici noastre externe, astfel urii “vezaltă 
din tabloul. de mai sus, indică, sarcini mari Pentru, “primii 
douăzeci de ani' şi Sareini' mai uşoare pentru. anii urimători. 

Diticultăţile! ceonomice' prin care a trecut țara” noastră, 
în timpul depresiunii ' econorhiec din ultimii 5 ani; nau luat 

sfârşit, şi. probabil. vor. continua încă o. serie.de ani... Slcirea 

economică a ţării, prin; decalajul dintre prețul produselor 
agricole, şi, materiilor . prime.. exportate. şi. preţul mărfurilor 

industriale. importate, - care. ma. contenit; a. dus la o:sărăcire 

a :economiei naţionale şi lao „diminuare a. venitului, naţio- 

nal, care nu.,numai că a paralizat. orice. efort. pentru. echi- 
parea . tehnică a ţării, dara, avut: drept, rezultat::o, deterio= 
rare a utilajului naţional existent. saituri înto 

„Din aceste împrejurări, .rezultă necesitatea. unci 'poli- 

tici de împrumuturi productive, care să facă cu putinţă să se 

complecteze . lacunele. înzestrării 'tehnice a „naţiunii noastre, 

pe lângă, politica, de împrumuiuri, necesare. Pentru: ;organi- 

zarea apărării naţionale. Dacă se menţine. însă: actuala: sar- 

cină, rezultată din structura datoriei publice externe existente, 

orice .politică | de: împrumuturi, va. fi. îngreuiată în;:primii 20 

de ani. Această. perspectivă trebue să, fie: îndepărtată pentrucă 

ar însemna zădărnicirea. consolidării, Statului român în :gra- 

niţele sale etnice., DE e tt tie etate . 

„Este prin. vurmaze, un. imperativ. naţional, să, „Te alizăn e 

reducere a datoriei publice externe. 

Pe. ce „cale. este posibil să se atingă acest postulat 

naţional? ata ri i Biatiă a SL 
. . . Ta 

    

Paid          

   

  

   
da tran a beu ali 
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CAPITALUL STRAIN BENEFICIAZĂ DE AVANTAGIL” 
EXCESIVE. 

Dacă examinăm situaţiunea datoriei noastre externe, nu 
este greu să vedem că avantagiile deţinătorilor de titluri sunt 
foarte mari, în comparaţie. cu situaţia plasamentelor obici- 
nuite în ţările respective. şi că o:reducere a datoriei noastre 
externe — în capital și procente — răspunde unei situaţiuni 
juste. | Nea E 

a) PRIN MODUL CUM S'AU REVALORIZAT RENTELE... 

Astfel, revalorizarea rentelor în acordurile dela Paris, 
Berlin, în acordurile vomâno-belgienc, ete. s'a făcut la un 
curs ridicat peste miisură ). . 

, Pentru o valoare "de 100 lei aur, se. plătese.+ următoarele 
valori: pai :, ; . « i 

100 ..lei i aur = 3, 225 lei hârtie pentru. renta a 448 do 
5 68,92 lei aur = 2.222 Iei hârtie. pentru renta 4% 

i: „66,52 lei aur =,2.145 lei hârtie pentru renta 4% , 

" Aceasta este; evident, o cotă excesivă şi disproporţionati, 
ta de. plasamentele din ţările respective. i 

Este normal 'ca împrumuturile” sirăine să prezinte ' o 'di- 
ferenţă la cursul de emisiune și un procent! superior procen- 
tului real inijlociu produs 'la : plasamentele ' cu venit fix din 
jările unde se face subscrierea, căci în lipsa unui avantagiu 
nu ar exista interes pentru capital : să, „aute plasament în 
străinătate, a 

"Dar nu este! nici o justificare ca' această diterenţii ș să fie 
excesivă. Are a, „i i 

:. Dacă se face o coinţataţie a tiuurilor: româneşti pe 'pie- 
țele străine cu valorile cu venit fix. din acele țări, se eviden- 
jează această diferenţă: ES i 

Luând de bază 100 — 'valoare' aur în 1913, — iniăicele aur 
al cursurilor î în '1928-—1932 este de 12,4: în Franţa ; şi aproape 
de acdastă cotă i în Belgia, Italia şi de 83%" în Anglia: Iar la va: 
lorile: cu venit fix naţionale din: aceste ţări, în cari 'se găsesc 
în mare parte rentele noastre (4% şi 5%), purtătorii au avut 
de suportat, de! pe urma! „deprecierii, o pierdere cu mult mai 

i > 

  

.. - o... e Dati . PE LI Par . 

. 1) Deprecierea lirei a redus cu circa 40 la sută revalorizările, i jar 
' amortizările prin cumpărări la bursă, admise la unele acorduri, în loc. 
de trageri la sorţi, au redus: procentul de revalorizare.
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zare. Este profund nedrept ca România —:o fară cu buget 
sărac — să facă o revalorizare într o proporţie atât de păgu- 

bitoarc pentru ea. - i d 

Aceeaşi situaţiune” rezultă şi din acordul dela Berlin, în 

care revalorizarea a fost dela 20% până la 50% pentru ren- 
tele 4% şi 50% şi dela 35% până la 100% pentru cele tat ) 

Laun capital 100 lei aur anuităţile reprezintă: i 

24, 83 lci aur = 800 lei hârtie pentru: rentele 490. | 

24,25 lei aur = 782 lei hârtie: pentru rentele, 5% 
46,41 lei aur = 1.503 lei. hârtie pentru rentele A90. 

Revalorizarea trebuie deci revizuită la o cotă justă, care 

să varieze după împrejurări şi! în comparaţie cu revaloriză- 

rile aur ale valorilor cu venit fix din ţările respective, deşi cu 
o cotă ceva mâi ridicată, care să repr ezinte- un just avantagiu 

peniru capitalul străin. SE 
La rentele antebelice austriace, s'a adinis principiul re- 

vizuirii, căci în conferinţa din.1930 dela Paris, s'a prevăzut 

revizuirea în 1935, prevăzându-se- posibilă o ameliorare a si- 

tuaţie şi deci dându-se speranţa măririi procentului de reva- 

lorizare. Argumentul revizuirii rămâne însă acelaş în' cazul 

înrăutăţirii situaţiunii și deci „principiul revizuirii se impune. 

b) PRIN PROCENTELE PLATITE... |. DI a N 

Pe lângă aceasta, procentele la toate rentele noastre ex- 

terne sunt cu mult mai mari, decât la valorile cu venit fix 

din ţările unde s'au subscris împrumuturile; sau cu care 's au! 

contractat. Iată câteva exemple: : Imprumutul 49%:1922, curs 

60—63%, procent 10,66; împrumutul de stabilizare 79%: 1929, 

curs 88%; procent 8,34; imprumutul de desvoltare Pat 1931, 

curs 81%, procent 9,51. Na mita ti pi 

„ Acordurile cu străinătatea s'au făcut toate după răzbăitu, 

chiar: pentru rentele antebelice (1889—1913).: Dintrun! stu- 

diu alcătuit de 4. profesor:I.' Tutuc, se -vede că, examinân- 

du-se procentul real (adică 'acela ce rezultă din cursul'.de 

emisiune, procentul nominal şi :durata “amortizmentului) pe 

. pieţele străine şi la plasămentele de e acolo, procentele + variază 

ai 

1 La acordul dela “Berlin din 1958, sevălorizarea are _valourea: 

unei tranzacţiuni, căci am primit 75 snilioane renten mărci, “Totuşi, ar 

. goumentul disproporţiei este valabil.': o i
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între 4,50—59%, pe când. la noi procentul:mijlociu în ep 

muturile externe este peste dublu, adică 10%. .. . : 

Sunt dealtfel împrumuturi care depăşeşc chiar acest pro- 

cent, dacă se ţin în seamă comisioanele. plătite. bancherilor, 

cheltuielile pentru: serviciul: anuităţilor, ete. . A 
Acest. procent real este însă cu mult:mai superior şi ex- 

cesiv de mare, „dacă se îa în consideraţie cotarea. rentelor 

noastre la bursă, unde valoar ca este « cu mult 3 mai sselizută, iaţă 

de valoarea nominală. 

, Procentul real de plăsament deci (adică : în legătură şi 
cu preţul de cumpărare, procentul uominal şi amortismentul), 

este: cu totul disproporționat la.ventele române. : .-.. ..: 

„Pe:când în, Anglia, Franţa, Olanda, ete., „unde. cursul de 

emisiunc. este „aproape. de: nominal, procentul: de: plasament 

pe perioada: 1929—1933,. la rentele, de Stat, a variat între 

4,35% şi 5,27%, — deci în medie 4,60%:—, la rentele româ- 

nești el a ujuns până la 259%, în aceiaşi perioadă; Asifel, renta 

de stabilizare, dela un procent real. de: 8,80%, a ajuns în 1933 

la 15,90%, pe piaţa Londrei, la 23% pe piaţa New-York şi la 
2500 la Paris. Renta 4 % 1915 a ajuns la 21% și renta externă 
1%, 1922 la 20% 1). a Ie II, 

„Evident; aceste, procente: se o obiia. de cei ce;au. 1. dobândit 

sentele prin bursă. Cum actualii deținători sunt în imensă... 

majoritate în această situaţie, procentul real este acel xezultat ia 

din plasament; e 

SE IMPUNE o, AJUSTARI + A DATORIEI. EXTERNE. Pee 

Din diterenţele. constatate, cu. ocaziunea revalorizărilor 
de rentă, în comparaţie cu alte. ţări, rezultă că „procentele no 

minale :sunt..cu; mult mai mari la noi (peste. îndoit). Dar, 
îndeosebi din procentele de plasament la-rentele noastre, re- 
zultă că rentierii străini au găsit în: rentele românești un mij- 
loc.de,plasare a capitalului cu :o rentabilitate care. să. le asi- 
gure'o rapidă; amortizare, și un, profit în disproporţie cu po- 
sibilităţile oferite, de rentele naţionale; din propriile lor ţări. 
„? Analiza acestor fapte. dovedeşte, că, atât din punctul de 
vedere al. capacităţii noastre,de plată, .cât.și. din; punctul. de: 
vedere al echităţii, se impune o conversiune a datoriei noastre 
externe. Această operaţie nu se poate £ face pe liniile asia 
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ar;:fi să :se aştepte mulți ani, până. când sar :putea ridica 

cursurile în aşa proporţie, încât să 'se poată realiza 0 conver: 
siune pe baze tehnice. Urgenţa problemei i impune, rezolvareă 

ci, prin căutarea unei noui metode.: : : 
Această metodă nu. poate avea ca. idee. conducătoare de- _ 

cât o reducere a valorii nominale a datoriei şi o micşorare a:. ::: 
procentului nominal. Amortizările s'ar face numai prin cum- 

părări în bursă; cu ajutorul unei case de amor lizare, aşezată 
pe baze solide. : 

„pe i a , j 

ii “a DATORIA FLOTANTA. INTERNĂ. ai) 

După « cum:-am văzut. din datele, expuse în. capitolul. în- 

tâiu,. datoria flotantă: internă .se ridică:la:suma de 25.865. mi- 

lioane lci;:La această sumă: să -adăogăm însă suma ;de:7. 875 

milioane lei valoarea -bonurilor.; de 'tezaur, cedate.de către 

stat: Băncii Naţionale, în virtutea, legii pentru, lichidarea :da- 
toriilor agricole şi urbane din 2 Aprilie 1934 pentru. acoperi- 
rea pierderilor: încercate de Bancă, precum și pentru, acţiu- 
nea ce banca:'va întreprinde „pentru .ajutorarea, :creditului. 

Această 'sumă este legal consolidată prin obligaţiunea Sta- 
tului. de a plăti Băncii Naţionale o o. arinitate, de 450 mili 

oane lei. tu i a tei tut sl 

""-Dacă Statul ar plăti rcăulat 450 milioane pe an, ar.fi ne: 
cesari 17 ani şi jumătate pentru stingerea actestei obligaţiuni; 

ce şi-a asumat Statul. Dar, Statul-a cedat anterior în. acelaş 

scop. Băncii Naţionale 'şi beneficiul realizat . din 'lichidarea 

portofoliului imobilizat! şi preluat de' Stat. dela Banca Naţio- 
nală cu prilejul 'stabilizării monetare, pentru: care: Statul a 

sacrificat circa 6/4 miliarde. lei; Până astăzi Banca Naţio- 

nală a realizat din acest capital 310 milioane Iei. 

" Modul de lichidare a obligaţiunilor preluate de către Stat 

dela Banca Naţională,:ca urmare a conversiunii datoriilor, 

nu poate fi socotit ca ducător la scop, deoarece luărea asupra 
Statului a unei sarcini de 450 milioane anual pe 17 ani și 1£. 

după ce cu 5 ani în ummă, Statul a mai sacrificat pentru venti- 

larea 'porțofoliului institutului de emisiune circa 614 miliarde 

lei, nu poate .să fie considerată ca o soluţie aplicabilă, în ac- 

tuala situaţie a finanţelor publice. Se impune, înainte de orice; 

o revizuire serioasă: a convenţiunilor încheiate pentru lichida- 

rea portofoliului preluat de. Stat, la stabilizare, cu preocupa-
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rea de a se realiza o 'sumă cât mai însemnată pentru acope: 
rirea pagubei dela conversiune.. Iar, pentru; lichidarea. res- 
tului ce ar rămâne descoperit, trebuie să se caute o solu- 
țiune specială, care să nu angajeze bugetul Statului. 

i „e MODUL, IN CARE POATE FI, LICHIDATA DATORIA 
FLOTANTA,. cc. 

* Compoziţia datorici flotante propriu zise este de natură 
diferită, ceeace implică un tratament deosebit pentru conso- 
lidarea cei. pi 

O primă tranşe de aproape 6 miliarde lei a datoriei flo- 
tante este constituită din, resurse provenind din operaţiuni ne- 
regulate, făcute de Stat la Banca Naţională. Dintre acestea, 
avansurile temporare de 2.000 mil. lei nereconstituite se vor 
putea restitui concomitent cu reevaluarea. stocului aur, în mo- 
mentul unei stabilizări legale ă leului sau chiar anticipat, în 
momentul când s'ar.realiză o stabilizare de fapt, la o paritate 
mai scăzută: decât actuala paritate legală, ca urmare a unei 
politici :de. devize adecuată realităţilor econoniice. Restul de 
aproape 4.000 milioane lei, provenit din: operaţiunile. cu ca- 
racter de inflaţie (creditul elveţian, creditul de campanie. C. 
A. M. şi moneda divizionară) ;se..va înscrie la creditul Sta- 
tului la Banca: Naţională, sporind “datoria veche a Statului; 
fixată prin planul de stabilizare, printr'o nouă convenţie cu 
institutul nostru de eniisiune, urmând a se lichida treptat prin 
aceleași venituri puse'la dispoziţie de. către Stat pentru da- 
toria sa consolidată anterior, .., ci tii a, 
»::: Cum leul va fi stabilizat la momentul oportun la o nouă 
paritate, mărirea:. cifrei: datoriei;: Statului la, banca . de emi- 
siune, prin acest procedeu de înregistrare a unei situaţiuni de 
fapt, va: fi ;nominală. In. fapt, ca are:avantagiul descărcării 
Statului cu suma de cirea:150:milioane.lei;: dobânzile plătite 
anual-pentru creditul elveţian și:pentru creditul de campanie, 

„O a doua tranşe, în sumă de circa 5 miliarde lei, este com- 
pusă din titluri de credit-pe termen scurt, aflate în 'circulaţie: 
bonuri; de tezaur, bonuri de'impozite. şi recipise de. depozite 
(acestea :din urmă emise în; 1932 sub guvernul Iorga, ca să 
ofere creditorilor neplătiţi ai- Statului un titlu al creanţei lor): 

„» Văchidarea: normală a acestei. tranșe presupune, în -pri- 
mul rând,! continuarea . transformării. recipiselor de depozit; 
în bonuri. de impozit. Poziţia -acestei -categorii de, detentori 
de-bonuri de tezaur:este în funcţie de situaţia târgului. intern



255 

de valori, iar. pentru detentorii: de bonuri de: impozit, şi. de 
presiunea administraţiei fiscale faţă. de debitorii în restanţă 

ai fiscului şi de capacitatea de plată a acestora.: Consolidarea 

bonurilor de tezaur se poate face prin conversiunea lor în. 
rente de stat, cu' prilejul unui împrumut! intern, emis cu... 

scopul special al consolidării datoriei flotante. Consolidarea 
bonurilor de impozite'pentru Stat este mai avantajos ” a nu 

'sc face, decât după trecerea termenului de cinci ani. ” 

A treia tranşe — nominal cea mai însemnată — se ridică 

la 13.578. milioane lei şi constitue angajamente bugetare! ne- 

plătite. Prima operaţiune ce se impune este reducerea acestei 

cifre la suma de: plată reală, prin regulările de cont între te- 

zaur şi diferitele servicii publice. şi prin verificarea minuțioasă 

a titlului de drept a creanţelor.” Este” “probabil” ca în urmă 

acestei epuraţiuni, suma rămasă de plată să se reducă la circa 

zece miliarde lei. Intwadevăr, se estimează între 3-4 miliarde, 

totalul creanţelor între tezaur şi diferitele servicii publice. Pe 

de altă parte, după ce în 1930 s'a diminuat într'o' mare pro- 

porţie totalul angajamentelor anterioare; nelichidate,. prezen- 

tat de direcţiunile de contabilitate; din diferitele. ministere, 
prin verificarea minuțioasă a unei comisiuni, cu prilejul rec- 
tificării bugetului în vara anului 1931, creanţele respinse au 
fost reintroduse şi metoda sa repetat. . a a 

Numai după aceste operaţiuni prealabile se va , pune pro- 

blema transformării. acestor creanţe în -titluri de credite ne- 

gociabile: în bonuri:de impozite: sau în rente de Stat. - 

" Socotim. că “soluţia: de' tranziţie :a' bonurilor: de :impozite 
este mai favorabilă pentru: împrejurările actuale; “pentrucă 
favorizează procesul de lichidare a rămășițelor de impozite, 
ținând la ordinea de zi problema şi pentru âgenţii fiscului şi 
pentru contribuabili, prin. circulaţia unui titlu; de valoare, 
anume creiat şi prin uşurinţa oferită contribuabililor, rămaşi 

în urmă cu plata impozitelor, de a-şi lichida 'obligaţiunile fis- 

cale/ Din punctul de vedere al fiscului, această soluţie este fa- 

vorabilă şi pentrucă nu implică o sporire a sarcinii bugetare, 

cu dobânda și! “amortizarea aferentă rentei interne, . ce s'ar 
emite în. acest scop.. Emisiunea umei rente. speciale, care sar 

oferi detentorilor de creanţe de:această categorie,, ar. avea. sin- 

gurul avantagiu că, titlurile fiind: purtătoare de dobândă. în 

forma unui cupon incasabil în numerar ar putea fi mai lesne 

negociabile şi la un curs ceva mai ridicat, ceeace ar. uşura si-
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tiaţiunea întreprinderilâr furnizoare! ale: Slatului Şi ar'con- 
tribui-]a:o destindere 'a 'pieţii. Acest: avantagiu va. trebui « să 
fie luât în. considerare la soluţionarea chestiunii. ” 

IMPRUMUTUL INTERN, MIILOC Ur DE LICHIDARE" 
A ARIERATELOR. 

îi 
4 , 

i i, ii 

i Lichidarea î în numer ar a acestor creanţe nu este posibilă 
în împrejurările actuale. Această soluţie atârnă; de. posibili- 
tăţile, de lanșare a unui împrumut;intern. Să. cercetăm aceste 
posibilităţi, î în „ipoteza că nu sar fi lansat î împr umutul. intern 
1934. In primul rând, care. sunt disponibilităţile picţii interne? 
Di In „preajma lansării împrumutului, Serviciul, de studii al 
Băncii „Naţionale, a: evaluat disponibilităţile, aparente ale picţi 
interne la sumele, „următoare: pp 

+ Banca Naţională. * e tt de ta a 
: i .. Recipise la vedere : “ . - ::::::940.000.000 leii! : 

„i e î*: Conturi curente cieditoare ": 805.000.000:,. :: 
„ei n Viramente it... 4. + 3.250.000.000 sp, 27! 
Casa de cecuri și: Bănci It Ii e at: 

” ““ Carnete și cecuri! + :î: 19.300.000.000 
i: Depuneri bănci mari - :. „6.000.000, 000 E | 

Sume tezaurizate.. a a _ a a, 000 .000. 000 lei 

Este lesne de: jaţeles.: că aceste sume, extrase: din: situaţiu- 
nile institutelor de credit, nu.reprezintă decât angajamentele 
lor, iar “nu disponibilităţile :propriu zise ale pieţii.. “Ţinând 
seama de proveniența şi caracterul fiecăreia din aceste sume, 
Serviciul de studii a evaluat disponibilul real al pieţii la ur- 
mătoarele sume:, : Ta i 

"Banca Naţionali n 2.245.006.000 lei: 
CEC. "3800.000.000 ,, 

- Depozit î în bănci !- 1.000.000.000 „: -: 
" Sume tezaurizate | „*2.000.000.000 „| 

. m 5545.000.000 Iei. 
“In raportul” Exper [or străini 1), totalul sumelor. tezauri- 

zate: la începutul anului 1934 a fost evaluat la 'o'sumă mai 
aproape de 15 miliarde lai decât de 10 miliarde. lei. Această 

, 

1) Raortul: cxperțiloii din: Iunic 1934.
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estimaţiune a:fost făcită pe bază unor: simptome: 'al&sexcesu- 

lui de mijloace de 'plată în raport. cu: “nivelul scăzut al: preţu- 

rilor şi cu volumul redus al tranzacţiunilor.! i toati 
Cifra de:10 miliarde şi cu atât mai mult 15 'miliărde este 

exagerată; deoarece 9; “parte din tezaurizarea primitivă a fost 

rezorbită în ultimul an, prin sporirea depozitelor . la Banca, 
sd 

Naţională, la C. E. C.'şi chiar la băncile private, iar sume cân-j; . 
siderabile sau plasat în construcţiuni în 1933 şi în 1934. 

Astfel, depunerile: la “vedere la':Banca Naţională au 

crescut după criza .hancară, trecând dela 21 “miliarde lei'la 

finele 1931, la 5—6 miliarde lei la finele 1933. Eliminând din 

conturile de virament ceeace nu repreziiită sume disponibile; 

găsim în Iunie 1934 suma de 2.245 milioane lei disponibilă. De- 

punerile la Casa de Ecoriomie au crescut "deasemeni răpede! 

trecând dela 526 milioane lei la finele anului 1931: la: 1:322 

“milioane la finele anului :1933 şi la 1.622; milioane: în; lunie 

1934. Dacă ţinem seama însă de 'carâcterul 'acestor' economii 

şi de. puţina înţelegere a. câtegoriilor de: locuitori care-și: pla 

sează ; economiile la „Casa de Economie pentru plâsamente 

în rente de Stat,-putem conta pe. maximum 25%, "deci: circa 

400 milioane lei.; !: i ce Ea, 

In. privinţa depunerilor: la marile: băncii: cu: icapital” 'de 

peste:100 milioane lei, observăm o creştere de 652 milioane lei 

în 1933, faţă de .1932..Iar la băncile: cu un capital: între: 50 

şi .100 milioane o creştere de: 600 milioane: lei.: Dacă ţinem 

seama de -totalul „băncilor, creşterea” depunerilor sc” ridică: 

la 'cirea 11/ miliard: lei. Evaluarea la 1 miliard ă  disponibi- 

lului din creşterea depunerilor la bănci. este chiar! optimistă. 

“Dar :sumele ! tezaurizate?: Retragerea fondurilor :din' in-. 

stituţiunile de credit dela începutul 'crizei: bancare se'eva- 

juiază la circa! 30 imiliarde lei. Din această sumă, retragerea . 

capitalurilor naţionale, plasamentele în construcțiuni” de imo- 

bile, sumele depuse la. Banca; Naţională! şi la! Casa'-d€ Eco- 

nomie, se'ridică la 274 miliarde lei. Cum'o parte din sumele. 

"plasate în: „construcţiuni s'au 'putut întoarce: la: forma .: «de 

tezaurizare : primitivă, sar putea. estima - sumele: tezăurizate: 

la 3—A4 miliarde : lei. - ge etate pata Lire 

- Pe aceste baze: Sar; putea. stabili + următoarea: estimaţiune: 

asupra 'disponibilităţilor. pieții ințerne în :luni6:1934: ai 
e ae sat 

Tag Pen i o Tise sp pi Mi zi 

17



258 

  

ua: Depuneri :la. Banca, Naţională 2.245.000.000 1ci :-..» pt „+ Disponibilila C- E. Cin i i usi + 1400.000.000 pi. - în Ş „Depuneri la-bănci;.... ..... 2.1.000.000.000 și -. „3... „iSume,.fezaurizate.., ;;.. ,,. 2 +14.000.000.000 - ;,.. 

CONDIȚIUNILE NU AU. FOST PRIELNICE PENTRU LANSAREA. * .: IMPRUMUTULUI INTERN, ... Ni E 
up Existau deci pe piaţa internă disponibilităţi suficiente pentru, a se: acoperi. un împrumut intern. .:.. PND e „uz, Existau însă celelalte: condițiuni favorabile pentru lansa- rea unui împrumut intern, în toamna 1934? iii. „* Două . condițiuni «esenţiale . lipsiau : cu: desăvârşire... In- crederea; în, stabilitatea. m netară :și- în capacitâtea! de. plată a tezaurului.: tea me ca pp +: In atmosfera. generală de: defetism :mohetâr, — creiătă: Prin ; abandonarea--etalonului: aur în: 46. de: state'.'de: pe glob, :prin -criza: bancară din. 1931 și prin campaniile "repe- tate contra stabilizării  Icului Şi. agrâvată până! la: panică prin „politica de devize, clearing şi compensaţiuni : din: ulti- mul an, — lipseşte orice încredere în stabilitatea “monedei noastre: naţionale. Incercarea . de. a; supleai acestei stări de fapt, prin- clauza; plăţii în aur a cuponului:: împrurăutului intern, nu. putea fi. ducătoare la scop, .și 'în măsura încarce ar fi fost un. stimulent pentru. un:+plus de -subscrieri, 'creia: 0 pagubă certă pentru. finanţele Statului, ds; înregistrat .în ziua când. devalorizarea monedei nu va maiiputea fi ocolită, 

decât ca -un' expedient Păgubitor. pentru Stat, pentrucă,: dacă urmează - să: fie "respectată, ea. se traduce printr'o “pierdere financiară: considerabilă, iar: dacă. va' fi înlăturată, aceasta: va:dăuna creditului Statului... și - Pa CEI Iara mtpizt tr ru“ Lipsa: de încredere îşi. capacitatea''de plată: â'-tezauriu- lui nu este din nenorocire numai un reflex al deficitelor. tre-- cute, ci şi al' perspectivei! deschise de bugetul în curs şi este agravată; în-ânul' acesta, prin. destinarea ; veniturilor. extra- ordinare pentru acoperirea unor cheltueli 'ordinâre; trecute: pentru . cauză-- în: bugetul; extraordinar. şi .prin sustragerea acestor venitiiri dela destinaţia lor normială, care:era lichida-: rea rămășițelor de plată din anul trecut. Prin aceasta, spe- .
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xranţa creditorilor Statului de'a fi „plătiţi î în numerar s a pier- 
dut şi încrederea a dispărut pe o scară: foarte întinsă. - ia 

“Insfârşit,: piaţa noastră: de: capitaluri: se prezintă în: con- 
diţiuni anormale. Intradevăr,'în mod: riormal;! loxistă 0 ten: 
dințţă de nivelare a. dobânzilor : practicate pe 'piâţa ' mone- 
tară şi pe: piaţa financiară.' Dacă: dobânda. oferită pe'piaţa 
financiară este mai ridicată decât: pe piaţa monetară ă; dobân- 
zile practicate:pe .cele două: pieţe”: nefiind "independente 
unele faţă de altele; în:mod normal se stabileşte un echilibru 
astfel încât în practică diferența - dintre ” ele! nu: depăşeşte 
1—2%, pt tt 

„Pe piaţa 'româncască, îi momentul de faţă 'diferenţa 

întiă dobânzile 'creditoare' practicate de! bănci : şi! ' ventabili- 

tatea 'efectelor cu: dobândă ia este de circa 7 7%, dăpăi « cea 
tinsese' 10% în 1933. ' toti a ăi 

Inainte de războiu şi în primii ani diapă războiu,. a “Exi- 
stat un echilibru" între” dobânzile 'pe cele două pieţe. Odată 
cu apariţia rentelor' de : împroprietărire, în “cântităţi mari; 

piaţa: rentelor. noastre! a'ăvut de'suferit urmări defavorabil: 
Dar, câuza: care a accentuat dezechilibrul este a sc căuta în 

dobânzile ' excesive oferite 'de bănci “ “pentru atrăgerea, ae 

punătorilor cât şi în dividentele exagerate, plătite de' sociec- 

tăţile pe acţiuni, în: perioada. de-inflaţie.. In -modul..acesta, -,,;, 
piaţa rentelor a fost părăsită şi cursurile au scăzut,: cu ex- "i: 
cepţia anilor, 1928—1929, când au intervenit urcările ; „Spe- 

culative din „preajma stabilizării.. "Urmarea. a fost o :urcare 

aproape continuă -a 'rentabilităţii, valorilor cu venit fix, care 

a atins în, cursul anului 1932 cota de 16—17%, Da 

„Cu toate. că, după 1930 dobânzile au început: să, scadă, 

ceeace. ar fi trebuit să. ducă în mod. normal la. o urcare a 

“cursului: rentelor, faţă de greutăţile financiare ale; Statului; 

cu începere din 1931, şi faţă de teama de suspendare a. “plăţii 

cuponului, această . evoluţie a fost zădărnicită. Abia în 1934 

s'a- produs.o ameliorare, care nu e suficientă,; rentabilitatea 

rentelor interne fiind 11%, pe cât timp dobânda la depuneri 

s'a coborit, da 3AP. i: Ri : : 

INSĂNATOŞIREA PIEȚII FINANCIARE NECESITĂ î o ACȚIUNE 

EFIC ACE. 

ji 

“De: bună: iscamă, cât: timp 'nu' se 'va'creia'în' - pullicul 

jubseriitor! sentimentul” de : încredere : în ' efortul ! 'Statului : de
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a 7ealiza echilibrul bugetar, nu se. va, ajunge. la, insănăto- 
şirea târgului de valori publice, e 

„Această situaţiune nu. ar putea fi ameliorată decât prio- 
to intervenţie activă:a.. Statului şi: Băncii Naţionale pentru - 
normalizarea târgului financiar intern. sii îi 
„i “Im acest scop, se impun două serii de: măsuri:,, 
ul Reglementarea dobânzilor practicate de. bănci . la 
depuneri Şi. împrumuturi; pentru, a se plafona nivelul şi a 
se contribui astfel. la stabilirea echilibrului: între dobârizile 
de pe. piaţa, financiară. şi de-pe, cea monetară. :- 

2. Intervenţiunea Băncii Naţionale pe piaţa de valori. 
pentru ridicarea. şi stabilizarea. cursurilor. „In .această pri- 
vinţă, Banca Naţională a încetat să-şi mai îndeplinească unul 
din rolurile cele. mai de scamă,; deși conform .statutelor are 
latitudinea să achiziţioneze titluri în valoare egală; cu capi- 
talul şi. rezervele ei... pp ur 

„Această acţiune, itebuie | să, „înceapă. de. îndată şi să fie 
condusă - cu; „toată vigoarea, pentru a. se grăbi procesul de 
asanare al târgului de valori, de. care atârnă nu. numâi re- 
zolvarea definitivă a problemei consolidării datoriei flotante, 
dar și desvoltarea pe scară largă a unei politici de. investi- 
iuni produclive, cu capital naţional. i, 

PT 

MODUL CUM A:F OST PREGĂTIT ŞI REALIZAT ienuiur: 
INTERN -A COMPROMIS ACEASTĂ SOLUȚIUNE. ui 

' Lansarea împrumutului, intern Apo cu: loz: 1934, îna- 
inte de a se fi creiat' condiţitinile, cerute pentru! “succesul 'unci 
asemenea 'operaţiuni, constituie o greşală finânciară. Inlocui- 
rea încrederii în stabilitatea” monedei prin! “clauza de garan- 
ție a “plăţii în aur implică, după cum am arătat, o pagubă 
pentru. tezaur şi perspectiva, unui: discredit nou, în: caz: de 
nerespectare a''acestui: angajament, care. va deveni Oneros, 
în ziua schimbării parităţii legale - a. lenilui. lar, încercarea 
de a. provoca o. tendinţă! de urcare a: "cursurilor rentelor i în- 
terne, prin admiterea! la: :subscricre,: pe. lângă numerar și” a 
unui procent de 20% 'în titluri de rente: vechi, a: eşuat con- 
plet, cursurile vechilor rente menţinându-se în tot timpul de 
o lună a subserierii în:jurul aceluiaşi nivel, care. echiv alează ..; 
cu o rentabilitate de 11%. cipuri 

“In. aceste împrejurări, imprumutul a' trebuit să ia, forma 

uhui împrumut quasi forțat; şi nu şi-a putut: împlini-scopul 
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de. a.pune în circulaţie sumele” itezaurizate: şi: disponibilul” de 
humerar.;real al: pieţii. ist SER cit e caste 
++ Rezultatele obţinute după datele oficiale iliistibază această 
constatare. 'Totalil: subscricrii: se” ridică: la '3:738 sil. îh''va- 
loare nominală: din care :187 mil. în'material; Deci: subserip- 
ţia în numetar se ridică'la 3551 anil. valoare nominală. Accustă i 
sumă se; împarte: după natură * subscrierii i în! 'felui: urniător: : 

Praga 

” Subscripţii erenei 5015 milioane, hei, | 

       

  

n i “Lei” blocaţi. că 155 ai . 
i “Ia rate | i i 873! ui 

EREI m IE: aia 

EA  Rezulirizăti - a. „326 RR | De ai 
"Valoarea râală a $ubseripţici î în numerar este. de: ee 

1, Subşeripţii. curente, ce ape „1733 milioane; lei, 
AR >, Lei blocaţi. . e ea et 116, “ptiae, TR 4 ame, 

3. Func. şi pensionari. (în rate) TOT rc îi 

pu - Regularizări, pete e ee DD a 

Zi tepe tim. “Yotal. 7773070 milioane lei:: 

Din acest total scăzând '455 “milioane l6i' regularizări şi 
291: milioane lei 'subscripția' în titluri de'rentă vechi, 'sub- 

seripţia în numerar'se reduce la 2324 milioane Iei. Din această 

sumă :707 milioane lei du! fost subscrise î în rate; de funcţionari 

şi 'pensionari şi numai 'râstul “de ':1557 inilioană lei'a! fost 

vărsat efectiv. Modicitatea acestei sume  ântractează cu 

subseripţia funcţionarilor! şi: 'pensionărilor” publici, care se ri- 

dică la 757 mil. Lei şi cui:siima subserisă de instituţiile: cu ca- 

răcter' public (Banca. Naţională, Casa Generală de Econoihii! 

Institutul de Credit Agricol, Casa” Autonomă : a Moriopoluriilor) 

care se "ridică: la 704 milioane lei. Insfârgit, din această! Sumă 

din urmă! numai! 249 milioane, reprezintă. o subscripţie reală 

în numerar, restul: reprezentând iregulareă'! unor operaţiini 

de: îniprumut! anterioare” (180; milioane 'dela: €. E C:: şi 346 

milioane dela. Iustitutul de Credit Agricol): ga sg 
. Din analiza acestor! cifre, xezultă ' că: îrayrumulil p a ret a 

lizat: scopul urmărit 'de a''pune în circulaţie! sumele“ tezauri- 
perie 

 zate'şi:disponibilul real 'al pieţii. “- aa 
Intwadevăr din totalul de 1557 milioane vărsămintele : ei 

fective: în numerar, dacă: se scade. subscripția Băncii! Naţio- 

-năle,: a' marci: finanţe și: industriei, ! nu rămâne pentru piaţa 

propriu-zisă; decât" câteva 'sute: de milioane Ici. De fapt, mâ- 

rea! “industrie: a: subscris în" valoare: reală E peste: "700 anilicâne
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lei, ;Banca, Naţională 250 milioane şi miarile bănci şi:societă: “- 
țile de asigurare circa 250 milioane lei.:Dâci restul publicului 
n'a vărsat, decât circa 300 milioane lei,:din care 116 milioane, 

tt provin din lei blocaţi ai creditorilor străini! îmi: 
;,„In consecinţă: departe de'a se fi pus în circulăţie sumele *- 

tezaurizate şi fondurile fără întrebuințare; prin împrumutul 
intern, 1934, s'au micşorat fondurile de cassă ale unor între: 
prinderi de producţie, fapt care, în actuala situaţie a credi- 
tului şi a dificultăţilor de trezorerie ale firmelor furnizoare 
ale Statului, constitue o scădere a capacităţii de producţie; s'a 
slăbit poziţia institutelor de credit, aflate în convalescenţă, 
lipsite de Yezerve proprii, constrânse a subscrie din mijloacele 
străine și a-şi micşora astfel lichiditatea; iar prin obligarea 
funcţionarilor publici a subscrie sa redus capacitatea lor de 
consum, care se va traduce printr”o diminuare a “volumului 
afacerilor. Da e m 

„In. aceste împrejurări, au 'rămas aproape neatinse fondu- 
rile tezaurizate şi fondurile cu adevărat disponibile, care după 
cum s'a arătat mai sus, se urcă la 7/4 miliarde lei. 
+. Indiciul cel mai sigur despre eşecul împrumutului: intern 

este cota Ia care se înregistrează renta cea nouă, care emisă 
la cursul de 88 s'a scoborit îndată. după închiderea subscrip- 
ției sub 60, însemnând o pierdere din capital de peste o treime 
pentru subscriitori.. ... ;. i SIE 

Un alt indiciu al atmosferii de discredit în care s'a lansat 
împrumutul, :este că cu toate tratativele laborioase, “duse de 
ministerul de finanţe, cu grupurile: de creditori străini, deţi- 

„ nători de lei blocaţi, cu toată dorinţa acestora de a-şi asigura 
contravaloarea în aura depozitelor lor ce nu:pot fi transfe- 
rate şi cu toate că împrumutul intern s'a lansat cu clauza aur, 
din:cele câteva miliarde lei blocaţi nu-s'au subscris decât:106 
milioane lei. In sfârşit dovada că fondurile disponibile ale 
pieţii m'au fost atrase la împrumut este. mişcarea: conturilor 
curente dela, Banca -Naţională care în interval dela 1 Noem- brie la 6, Decembrie adică în cursul. subserierii la împrumut 
în loc să arate o scădere, se prezintă. cu un.spor de 235 mi- - lioane lei... ...., | Pe i 
„_":.Nu este nici'o îndoială că lansarea înainte de vreme, fără 
realizarea, condiţiunilor prealabile “necesare. unui.:asemenea împrumut şi utilizarea mijloacelor de “constrângere pentru asigurarea subscrierii, înseamnă compromiterea unei soluţiuni



  

=63, 

  

financiare interne, atât pentru lichidârea datoriti flotante, cât 
şi pentru executarea unei vaste politici de inveștiţiuni eco- 
Tiomice şi de lucrări 'publice.! 2: fiii vii iii ii 

ia si IE 
SOLUȚIUNEA MONETARĂ NU „POATE FOLOSI LICHIDĂRII.. i i 
TRECUTULUI: si sa 009 Lida ij ii 

ara -. e at ae age OT 
| “In aceste. condițiuni, este! "firesc ca preocuparea. Ă “căcirii 

inijloacelor' necesare pentru împlinirea „acestor „nevoi, să în- 
drepte privirea .spre soluţia utilizării de „către, Stat a; dife- 
renţei provenite din reevaluarea stocului de aur, în cazul 
adoptării unei alte „parităţi -monetare. Am „arătat, în partea 
întâia a acestei. lucrări că nu, este absolut, necesar, ca această 
operaţie : să coincidă cu, „stabilizarea. legală a monedei la. noua 
paritate. Exemplul, Statelor, Unite ale, „Americei şi: exemplul 
Austriei deschid şi alte posibilităţi, fie prin. aplicarea - meto- 
dei limitării” provizorii a cotei de devalorizare, a monedei, fie 
prin reevaluarea stocului de. aur în raport. cu cursul. schim- 

bului stabilizat de fapt. Dar,. amândouă metodele „presupun 
anume condițiuni prealabile: „posibilitatea. menţinerii cursu- 
lui schimbului la nivelul fixat, în cazul întâi (metoda ameri- 

cană); realizarea unei stabilizări. „de fapt a "monedei la un ni- 

vel mai scoborit. şi posibilitatea. menţinerii ci prin stăpânirea 

oscilaţiilor cursului schimbului „(metoda austriacă). „Prima 
metodă presupune forţe financiare şi monetare de care noi 
nu dispunem; iar practicarea cu succes a celei de a doua 
cere punerea în mișcare a unui ansamblu de măsuri econo- 

mice, financiare și monetare,. care impun trecerea unei pe- 

rioade de timp util. 

In ipoteza adoptării unei asemenea politici, este indi- 

cat a se folosi aceste mijloace financiare extraordinare pen- 

tru lichidări de datorii? 
In prealabil, să examinăm ordinea de mărime a sume- 

“lor de care 'ar putea dispune. Statul, din reevaluarea sto- 

cului de aur. 
In cazul unei deprecieri de 33,3%, beneficiul net al 

Statului va fi de circa 4.370 milioane lei; în cazul unei de- 

precieri ae 40% beneficiul va fi de 6.335 milioane lei. Nu 

putem să prejudecăm asupra parităţii viitoare a monedei 
noastre, Dacă se socotește că cotele de depreciere ale mone- 
delor ţărilor învecinate pot fi un criteriu de orientare, consta- 
tăm că deprecierea prezintă până acum următoarele pro-
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Ungaria 20%, (neoficia]).. Piz o tt ei i 
În riici una din aceste. țări, „deprecierea ma i trecut. de 

30 la sută. pe 
In ipoteza! deprecierii “eului | cu "33 500, beneficiul, de 

4.370 milioane lei va fi reduș cu o sumă. necesară pentru aco- 
perirea diferenţei plăţilor exieriic (cupon, dobânzi, ete.) care 
se poate! cțalua la: 1—1% miliardc:. Va rămâne liber pentru 
nevoile extraordinare ale Statului circa DADA miliarde 
iei. ap ta atitea ie , 

' Ordineă' ae! mărime a “acestei sume “exclude; întrebuința- 
reă ci cu! folos, pentru lichidarea. datoriei. flotante, cu, atât 
mai mult, 'cu 'cât'eâ va putea fi redusă cu o sumă necesară 
acoperifii unor eventuale, deficite curânte.. , 

“Utilizărea cea mai raţională a acestei sume. nu poâte fi 
decât i în direcţia finanțării unor lucrări publiec sau. a înfiin- 
țării unor: inștituțiuni pentru stimularea unui proces de. in- 

tensificare: a mişcării: economice, generale, cu țelul” imediat 
al'sporirii “volumului! capacităţii” de , consum, şi i de, plată “al 
nisselor producătoare şi munciioare, i po 

"Aceste mijloace: financiare” extraordinare ' ar - 'compiecta 
siimmele” provenite din aplicarea” metodelor de finanţare, „ale 
unui program de lueră ări publice. - | 

. : pe Tri , tg Pi pi Maru mes ; 

sente: Austria 2390, Cehoslovacia: 16, 60%, Jugoslavia a 25,53 
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“REFORMA, FINANȚELOR. Locale.” m 
(ERIE a 

Până în anul 1933 n'a existat o "aşezare. pe zi organice 

a finanţelor 'administraţiuniloi locale, Explicaţia „este, a se 

căuta, pe. deoparte, în tendinţa centralistă « a tuturor „regimu- 

rilor. administrative, până la, 1egcă pentru, organizarea, ad- 

ministraţiei, „locale din 1929, şi pe; de altă, parte,, în. „ desele 

schimbări ale organizaţiei noastre administrative, „Dar, nici 

prin "legea pentru organizarea. administraţiei. locale din 1929 

nu s'au fixat norme precise şi complete, pentru, 'orgânizareă 

finanţelor. administrăţiunilor locale,. deşi, realizarea ideii des- 

concentră arii şi. + descentralizării administraţiei, presupunea i în- 

tocmirea, în acelaş. timp, a unui sistem, de mijloace financia- 

re proprii, pentru, 'dotarea şi întreţinerea. regulată a “seryicii- 

lor administraţiinii , locale. Insuccesul reformei, adininistr 

tive din. 1929, se datorește, fără "îndoială, și jipsci” piei, 

nizări corespunzătoare ea finanţelor locale. ! îi * | 

  

    

BAZELE: PRIMEI ORGANIZĂRI UNITARE A FINANȚELOR + na 
< m. 

LOCALE, IN 1933. | tt e totii ate Sirne 

„ Prin-legea din: 14 Aprilie! 1933 sa: încercat, pentru. întâia 

oară, ase: creia un sistem unitar de organizare a. finanţelor 

locale. Această “lege determină sarcinile obligatorii: și .facul: 

tative ale diferitelor unităţi administrative, şi. prevede, sursele 

de: venituri: corespunzătoare pentrit: executarea: acestora.; is 

Această lege nu putea rezolva: însă definitiv şi îni-mod de- 

săvârşit problema, pentrucă aşezarea administrativă a: țării 

avea un caracter: de provizorat.:: “Regimul legal. din: 1929 tu- 

sese adânc :schimbat, în. sensul: înlăturării complete -a.ideii 

desconcentrării administrative şi al restrângerii descentrali-



  

zării. Un nou regim administrativ era în preparaţie. In aceste condițiuni, într”o fază de instabilitate şi incertitudine în or- ganizarea administrativă, ar fi fost zadarnic a se încerca aşe- zarea pe baze definitive a finanţelor locale. 
De aceea, legca finanţelor locale n'a putut să treacă la 'soluţiunea creierii unor surse de venituri proprii pentru ad- "ministraţia locală, care să corespundă unui sistem adminis- trativ cu caracter bine definit descentralizator, şi a păstrat sistemul de venituri mixt, cuprinzând cote adiţionale, prele- vări asupra unor impozite ale Statului şi venituri proprii de o importanţă secundară. | 
Veniturile, au fost însă sistematizate, fiind clasificate în ordinare, extraordinare,cu: destinaţia 'specială: şi diverse. . Veniturile ordinare sunt: . a 
a), Cotele adiţionale, de pe lângă unele impozite directe, cari, pot fi sporite până la 50%. Aa a) Cotaparte: din sumele încasate din unele, impozite in- directe ale Statului, în comuna! respectivă, Astfel, se atribuie 25% din produsul impozitului asupra rachiuluii de fructe; 33% 'din taxele de spectacole; 50% din taxa pe automobile ; 20% din impozitul asupra succesiunilor; 1,25% din taxele asupra „pariurilor la curse şi alte întocmiri de sport; 66% din taxele asupra curentului electric. şi gazului natural; etc. 3 

.c) Cotaparte. din impozitele de consumaţiune şi anume: 30% din venitul net al monopolului spirtului; 20% din pro- dusul taxelor asupra: eonsumaţiunii vinului ; .30%' asupra consumaţiunii oricăror rachiuri, afară de cele provenite din fructe; 30% din taxele pe toate celelalte articolele de consu- maţie. e mi a Ce CONSU 

formează fondul comunal şi judeţean. - i.» Repartiția produsului ăcordat coniuielor şi judeţelor, din unele impozite şi taxele 'de consumaţiune, se face.de Minis- 
terul:de Interne: Această dispoziţie este un mare progres:faţă de legile" anterioare, decarece: prin' aceasta se asigută o re: 
partiție echitabilă, potrivită! cu situaţiunea şi cu nevoile reale 
ale diferitelor. unităţi adniinistrative. i i ea 
i: “In afară de aceste venituri, se 'adaogă intre' veniturile or- 
dinare, impozite şi tax6 aşezate de.fiecară comună şi venitu- 
zile isvorite din averea: şi aclivitatea lor'economică... :.. ... pc. e ep Ma Ea: - pt DER ra a teal îi air oua 

Aceste venituri sunt prelevări din veniturile Statului. şi
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“i Veniturile ;extraordinâre' sunt -cele rezultate 'din:văiizări de bunuri, donaţiuni și legate;. preciiini şi diri Exceăânte. "1 , „iVeniturile cu:destinaţiune - specială :cuprind!! îni :primul 
loc, subvenţiile: acordate de cătie Stat,: apoi : împrumuturi, 
fundaţiuni şi legate cu destinaţie 'specială şi veniturile” dit 
arendarea cârciumilor, ; .::.::; 
«: „Impotriva acestui sistem de venituri iile administraţiuni. 
lor locale s'au.ridicat obiccţiuni.. S'a afirmat că, pe aceste ba 
ze, nu sar putea. creia veniturile: necesare: unei: vieţi locală 
care să ridice standardul de civilizaţie lasate 'şi oraşe: să Ă 
„. Adiţionalele'la impozitele' de Stat se încasează 'greu şi se 

alocă în mod neregulat. Incasarea' este defectuoasă, agenţii 
fiscului ocupându-se în prima linie de încasarea impozitelor 
destinate Statului,. iar alocarca sumelor încasate: cornunelor 
şi judeţelor este uncori: întârziată, prin utilizarea lor, în mod 
abuziv, pentru nevoile Statului. Fără a lăsa. : impresia' unei 
preţuiri a sistemului udiţionalelor, vom. observa: că neajun- 
surile semnalate. sunt în 'pârte inerente vremurilor: de criză: 
în care capacitatea contribuabililor, în special a agricultori- 

lor, este.redusă:' Ele provin însă şi din lipsurile organizaţiei 

7 , și E SIL Ii p.. eo sa 

noastre de aşezare şi percepere a impozitelor.::.: * : | 

"In ce priveşte prelevările asupra unor impozite şi taxe de 

Stat, randamentul: lor este în directă funcţiune de: capacita: 
tea de consum a:populaţiunii, că şi'de tehnica de aşezare și 

de eficacitatea acţiunii de: urmărire şi percepere.: In conse: 
cinţă, dacă veniturile comunelor și judeţelor, rezultate din 
aceste prelevări, au fost în' anii din: urmă insuficiente, în a- 

fară de efectele crizei' de consum, nu se poate: desconsidera 

“nici una din cele două cauze. Cea dintâi; tehnica'de așezare a 
unor impozite sau:taxe, este în sarcina exclusivă a Statului; 

dar cea de a' doua, acţiunea de urmărire. şi percepere, depin- 

de şi. de concursul și :colaborarea organelor administraţiei 

locale, care însă nu s'au făcut simţite până acum, deşi s'ă acor- 

dat comunelor o posibilitate însemnată de a-și spori pe acea- 

stă cale veniturile. mea a a DR | 

A d 

a Ni , : ae at a Mii) 

O mărire a cotei :parte a acestor prelevări în folosul ad- 

ministraţiei locale poate. fi necesară şi posibilă. Pentru acea- 

sta, nu esta de nici un folos ase ridica acuzaţia că Statul şi-ar 

fi însușit dreptul comunelor asupra taxelor -de consumaţie.:O
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asemenea; alirmaţie nare, 'dealtminteri;-nici: uni: temeiu îsto- 
„ric. Ește exact că, atât timp cât 'au dăinuit: barierele între di- 
feritele unităţi: administrative locăle,'toniunele dis. avut drept 
să, ridice, accize. Indată. însă ce prin: desfiinţarea: barierelor 
Sa, creiat o piaţă naţională iînlăuntrul:. graniţelor : Statului, 
sau desființat şi accizele. De aceea nu este'o întâmplare că 
schimbarea sistemului .de. percepere a taxelor comunale, în 
1905, prin trecerea lor'asupra Statului; a coiricis cu desfiinţa- 
rea accizelor, comunale. Iar, cât:priveşte: sporirea continuă a 
cotei Statului din taxele: comunale, în. raport: cu cota judeţe- 
Jor:şi comunelor, aceasta este.un. reflex al înmulţirii funcţiu- 
nilor Statului, dar în special al centralizmului administrativ. 
as, Nu este de nici un folos practic a se pune problema: În 

"forma „unei acţiuni de'restituţie a comunelor. în '“drepturile 
lor, aşezând-o sub aspectul. unei:lupte între Stat și adminis- 
lrațiunile locale... e ce tii tz ti ti 
su Problema organizării. finanţelor locale nu se poâte “re- 
zolva, decât prin definirea cadrelor reformei. administrative 
și a repartizării funcţiunilor între administraţia de' Stat şi ad: 
ministraţiunile locale. Proporţional cu sarcinile fiecăreia, ur- 
mcază a sc împărţi şi mijloacele financiare. LR 

„In ipoteza .unci: reforme administrative, care va realiza 
principiul - desconcenlrării : administraţiunii! de Stat şi.a des- 
centralizării, administraţiunii - locale, reforma :finanţelor 10- 
cale: din :1933 „ar trebui să fie: completată,. prin următoarele 
măsuri: tut re aa aia sat Da 
3. ;+0) Inlocuirea adiţion elor;. prin! trecerea unor impozite 
clementare 'asupra comunelor şi judeţelor, -i îs. i 
În faza întâia sar trece:inipozitul agricol 'asupra: judeţe- 
lor:şi-comuneclor rurale,: în forma: precizată mai înainte; 
+; Concomitent, sau în. faza următoare, se va trece impozi- 

tul:;pe imobilele -urbane, comunelor urbane şi municipiilor, 
treptat cu preluarea dela Stat a unor funcțiuni, a căror exe- 
cutare ar necesita, mijloace financiare adiționale: ip ee 

„Așezarea acestor impozite ar rămâne în' atributul: Statu- 
lui, pentru a li se păstra caracterul unitar, dar se, va face cu, colaborarea administraţiunilor locale; urmărirea și percepe.” 
rea va'fi trecută, însă pe seamă: comuhelor şi! j udâţelor. - i b) Cotele prelevate asupra taxelor pe articolele de 'conisu- inăţie, se vor: repârtiza în raport cil'noua distribuţie a'sarei- 
pilot: între Star şi “comune, ie mite ee Di mi ţi
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:. “c) Statul va. acorda! comunelor: şi județelor. subvenţiuti 
pentru, executarea „Nor sarcini . suplimentare, peste minimul 

obligator, prevăzut în .legea administraţiei locale. -: 
:4) Plafonarea taxelor comunale, pentu a, se: evita 'exce: 

sele fiscaliste antieconomice. E e, cae ai 

„€). Reglementarea modului, de exploatare : a; bunurilor: şi 

drepturilor administraţiilor. locale şi controlul de Stat: asupra 

administraţiilor ;comunale cu caracter economic... i. ...î:,:.:: 

PROBLEMA CREDITULUI. PENTRU ADMINISTRAȚIUNILE e 
LOCALE, - -..- , i 

In afar ă i de nevoile curenie, comunele : şi “judeţele mai au 

şi nevoie de investiţiuni pentru care singurul „ij jloc sunt cre- .... 
ditele şi împrumuturile. i 

Legea finanţelor. locale organizează un sistem de tutelă 
în ce priveşte împrumuturile administraţiunilor. locale. Con- 

trolul împrumuturilor judeţene . şi comunale. fusese prevăzut 

în legea pentru organizarea ministerelor: din 2 August 1929. 
In baza acestei legi se înfiinţează, pe lângă Ministerul de, Fi- 
nanţe, un serviciu âl controlului datoriei publice, însărcinat 

cu centralizarea şi controlul împrumuturilor ; şi angaj amente; 

lor Statului, ministerelor, casselor, regiilor autonome, . “jade- 

țelor ș şi “comuneloi:. Toate contractele, convenţiunile dei împru- 

muturi, făcute de Stat, judeţ; comtne şi. orice administraţiuni 

autonome, cari impun obligaţiunca. periodică de plată, tre- 

buiesc comunicate acestui serviciu. Este „regretabil, că, nici 
până azi nu s au comunicat încă toate datele cerute de lege. DER 

"Pe lângă acest control, legea din 14 Aprilie 1933, mai cre- 

iază o tutelă specială pentru comunităţile administrative, a. 

In cadrul ' organizaţiei noastre de. credit, sa. 'dat foarte, 

puţină atenţiune e. posibilităţilor, de alimentare cu credite a ju- 

deţelor: şi! comunelor, Acestea,, ori "de câte ori aveau nevoie 
de împrumuturi, , fie pentru 'scopuri productive;, cum, ar fi 

construcţiunil€ de” “abatoare, uzini electrice, indiguiri, ete fie 

pentru înlăturarea unor dificultăţi de, ordin, trecător, suirves 

nite din cauze de forţă majoră, cum ar fi incendii sau inuri- 

daţii, nu se piteau adresa, decât unui număr restrâns de insti- 

  

nevoile," fie că: “din pricina cadrului de operaţiuni prevăzut 

în  Statutele lor nu le puteau fi însă de mare folos. a : 

“Dacă! orașele mai însemnate,! cu poșibilităţi i mai, mari de 

venituri, au putut găsi isvoare de aprovizionare cu credit:
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chiar:la băncile private din. jară şi din străinătate, nu tot ast- fel este cazul cu centrele:urbanc mai niici, cari nu Sau putut alimenta decât numai în mod limitat şi' numai la foarte pu- ține instituţii de 'credit din: țară. Dar, chiar oraşele mari au fost silite să renunţe, după războiu, la :posibilitatea de a se aproviziona cu credit din strănătate, deoarece litigiile născute în:urma războiului, între. băncile străine care ile acordaseră credite şi unele administrații comunale; mâi ales 'din cauza întârzierii reluării serviciului de; plată, înăsprind relaţiunile . dintre creditori şi debitori, au tăiat orice posibilitate de a re- curge la.noui credite, e it 
JUDEȚELE ŞI COMUNELE REDUSE LA MIJLOACELE îi INTERNE DIE CREDIT. - 

' 

" “Aşa fiind, administra țiunile locale, lipsite de sursele străi- ned e'aprovizionare cu credit, nu mai aveau la dispoziţie de- cât creditul intern, şi acela din ce în ce mai mărginit. i "Au, rămas! deci judeţelor şi comunelor, trei isvoare de credit intern: „Creditul! judeţean şi comunal, Casa de Depu- ari şi Consemnaţiuni şi acum în urmă Casa de Economii și Cecuri Poșiale din Bucureşti i _ "Casă ne putem da mai bine scatia de inportăzță atestor isvoare de credit, să amiritim că la 1 Ianuarie 1933 totalul îm- prumuturilor contrăctate de către, administraţiile locale din fară se cifra la 44 miliarde lei. din care numai Municipiul București avea'de plătit, la acea dată, 3,7 miliarde lei. “Din „acestea, 2,2 miliarde lei" erau datorite unor instituţii - din afara graniţelor, noastre, iar restul 'de 1,5 miliarde, lei repre- zintă împrumuturi emise de diferite consorții bancare din Ro- mânia împreună cu Banca Naţională. 
" Dacă se face excepţie de împrumuturile Municipiului Bu- 
cureşti, precum şi de celelalte împrumuturi litigioase ale altor 
municipii, totalul aproximativ, al împrumuturilor, judeţene și comunale la 1 Iantiarie 1930 era de 1,86 miliarde lei, din care 
14 miliarde erau: contractate la Casa.de Depuneri şi. Con- 
semnaţiuni,. 440 milioane, la Creditul județean şi comunal, 
22 milioane la Banca Naţională şi 2 milioane la, Casa Şcoale- 
lor, Bincînţeles, că în această sumă nu sunt, cuprinse, datoriile 
către cele câteva institute de bancă, pe care le-am . amintit 
mai sus, care însă, nu cad prea greu. în cumpăna, datoriilor 
totale ale administraţiilor locale... pe re
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;:- Din. cifrele pe care le:am dat; lăsând la g: parte. împru- muturile contractate peste graniţă, reiese că majoritatea îm: prumuturilor. sunt făcute la: Casa. de Depuneri şi. Consemna- țiuni, care a acordat împrumuturi:de. trei ori mai mult decât . Creditul judeţean şi comunal, instituţie special creiată pentru aprovizionarea cu credit a judeţelor şi: comunelor:'i'; îti: 
: . Situaţiunea aceasta nu poate fi socotită favorabilă, întru: cât rostul Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni nu este .acela de: a-şi imobiliza fondurile în; împrumuturi acordate admi- nistrațiunilor locale. In urma. întârzierii. sistematice a plăţii ratelor. datorate de către administraţiile. locale, în'.pericada de după războiu, Casa de Depuneri și Consemnaţiuni a ajuns: într'o poziţie dificilă. Fără garanţii de lichidare a:împtumu- 

turilor în suferinţă şi fără garanţii de plată regulată -a ratelor. 
această instituţie nu. poate;să mai. alimenteze ':administraţiu- nile. locale. cu. credite pe viitor:: Cu: atât mai mult-sâ:-aplică: acest postulat Casei Generale de Economii şi Cecuri. Poştale, 
deoarece această instituţie 'de credit, fiind în primul rând o 
colectoare de capitaluri mărunte, trebuie să aibă în:mult mai 
mare măsură chiar, decât băncile de 'credit, grija lichidităţii plasamentelor sale. ee tt e te aci 

ORGANIZAREA. ŞI ACTIVITATEA CREDITULUI JUDEȚEAN... ȘI COMUNAL, ap pie “Rămâne deci, în situaţia ăctuală, ca singur isvor de credit al judeţelor şi comunelor, Creditul judeţean şi comunal. -: Creditul judeţean şi comunal a fost înființat. prin legea din, 13, Aprilie 1900, ca un institut. însărcinat -a face judeţe- lor, comuneloi şi aşezămintelor de binefacere, împrumuturi amortizabile în termen de cel mult 40 ani. EI era o. ramură din administraţia Casei de Depuneri, Consemnaţiuni şi Eco- nomie, fiind administrat de către organele, acesteia. Creditul 
judeţean şi, comunal a-acordat: împrumuturi în. obligaţiuni 
de 5%, apoi de 414%, mai târziu numai de 5%, având o serie: de.privilegii. similare “titlurilor de: Stat.:. Pentru a-şi asigura plata..cupoanelor, scăzute. şi a. obligaţiunilor ieșite la; sorţi, Creditul judeţean, a fost înzestrat. cu un. drept de:precădere asupra, oricăror alte datorii ale împrumuturilor, chiar,datorii tătre Stat, şi cu dreptul de a lua în administraţi'asa veniturile: debitorilor. Serviciul de încasare a. ratelor dela, împrumutaţi, îl, făceau administraţiile financiare ale Statului.:. ,.-..., „In această alcătuire legală, „Creditul judeţean, şi comunal 

ip 

pipera 
i ;
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a lucrăt:12 ani, dând rezultate satisfăcătoare, prin acordarea 
unor imprumuturi de'mare folos pentru comunele din țară; 

„La 1912, Creditul: judeţean: şi comunal a fost: luat dela 
Casa de Dopuneri şi trecut, ca' direcţie. specială, în “cadrul 

organizaţiei Ministerului Finanţelor, ataşându-se şi Casa de 
Credit Viticol, înfiinţată prin'legca din 19 Ianuarie 1906, am- 
bele fiind administrate de:un consiliu de administraţie; com- 
pus din 9 membri, numiţi de Ministerul de Finanţe pe ter- 
men de 5 ani. Ministerul Finânţelor prevedea în bugetul său, 

în fiecare an, cheltuclile de administraţie ale acestei direc- 
țiuni speciale, care trebuia să-i restituie aceste cheltuieli din 
cota parte de cheltueli de administraţie percepută dela i mpru- 

mutații săi. II 

“ Printre: modificările aduse 1egii Credituliui judejean: şi 
comunal în'1912, a fost şi aceea că „această Direcţiune poate 

fi autorizată:să emită obligaţiuni 4% garantate de Stat, pen- 
tru investiţiuni de lucrări producătoare de venit , întreprinse 
de' administraţiile de: Stat”, posibilitate de. care nu sa făcut 
însă niciodată uz.  ..... ii Sa : 

“La'1 'Martie 1938 situaţiuinea. imprimubiilor. Creditului 
juâegeaa ş si comunal era următoarea: a Ra ! 

Imprumuturi de 44% emise... '113.572211 lei. 
„Sumă rămasă de amortizat . . . . .. . 68.551. 530 „ 
"Rata semiestrială la aceste înpr umuturi, „2 8458.740. 

Restanţe (rate. și “dobânzi întârziate) . „2.075.937 
"Imprumuturi 5% emise, ,.. ... - 1... 4683.975.036 
“Sumă rămasă de amortizat . . . . . . 386.856,029 „ 
“Rata semestrială Ja împ. 5%: i „17414621. 
„ Restanţe (rate şi dobânzi întârziate). , „49, 168. 2549 3 

“i Sunt dâci astăzi. în circulaţie obligaţiuni de ale Creditu- 
lui i județean, şi comunal de 14% şi 5% în valoare totală de 
455.408.559 lei. a i 

"Din pricina condițiunilor defavor: abile ale pieţii noastre 
ae: capitaluri, obligaţiunile Creditului' judeţean Şi, comunal 

au scăzut paralel cu celelalte titluri 'de Stat, deşi la temelia 
lor sunt'o: mulţime: de privilegii, care: asigură ' detentorului: 
plata 'cupoanelor. precum şi-a obligaţiunilor ieşite la sorți. : 

"Pe lângă efectul căderii cursuriloi rentelor de: Stat, care. 
sa resfrânt şi asupra titlurilor Creditului județean şi comu- 
ral, scăderea cursurilor acestor valori sa 'datorat şi micşorării
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încasărilor: -Creditului:: judeţean! ş şi: comunal; 'dih cauză! pă: 
suirii plăţii ratelor, care a impus suspendarea: plăţii“ cupoâne! 
lor: la: obligaţiunile:emise,: deşi -nutnaii pentru " scurtă ivreme. 
Chiar, astăzi, există restanţe, de plată: de peste: 50 milioane 
lei, „care.pun. Creditul: judeţean: şir” comunal :iintr”o Situaţie 
dificilă... SC: Dort yo o ho pr uz fo Mebieadrooui 

„iuli porrorroza NEVOIA “REORGANIZAII CREDITULUI JUDEŢEAN 
ŞI COMUNAL: ieri notiruileniido role terrotbir 5 luni orga 

2 “at sale iAceastă ălinstituiţie! se găseşte, AStfcl, în Sitiăjiuitea "de a nu 
avea nici n fond de razervă în! niimerar; iar p pe de altă par e 

pre rte) fo de'a trebui'să facă'î în “fiecăre! 'an plăţi” miti "mari i decât în încasăL 
tei, rile: Ea'este' 'anienințată” să-şi “suspende” plăţile sau! amor rtiză 

rile, ceeacelar'inseninh scăderea măi departe : a CULSTirilor! obii. 
“pax ri cra 

gaţiunilor sale: şi deci implicit im posipilitateăi “de > a mai a o orda 
leii 

îniprumuturi: "judeţelor Şii comiuniclot/ 'ăcestea ne “fnăi "adi 
ca) Vi nici''o "convenienţă'făţă 'de» cursurile Seăzuiie, de a mai con: 

zi ale 
tracta: asemenea! împruniutiiri, cchivalăiă cu Breliiarea, inot 

A ie ab ru i ACU sint 

eri. 

-»2nAceasta' fiind situaţia ! şi ţină! Scania de ind ebsitiică! ab 
solută de a creia un isvor sigur de alimentare cu reait pentru 
administraţiunile: locale; se pline: 'întrebăreăpiia! 6Ecoiidițiuni 
şi pe'tceibaze se 'poăte iasigura! funcţioiiavcă a'normală 'a unui 
Credit'comunal!și judeţean? ':+ ur “07 „reno iz mob 
înc Ambvăzutrrcă” unul din''motivelei principale Bentru "Căid 

activitatea! Creditului: judeţean : și coriunal! a fost: “insuficieiită, 
iar: în "ultimul 'timp'aiîncetat: opetățiuinile 'Sal€ dd aiiprturnult, 
pe'lângăi'condiţiile'obiective“ ale! pieţei finânciate!” este 'achi 
tarea neregulată a ratelor din partea unităţilo E ă dili sta 
tive- împrumutate. tu lu ei ri cra Înoolzaru Apa Jeno sl , 

-mi Primă' măsură: ce se impune” esterdaci: lărgica! privilegii! 

lorpe: căre le:are Creditul' judeţean: şi 'comiinal” înă fiătârie dd 
încasare şi'de-urimărire.ai debitorilor săi/ în “aşa fe încât dă 
tentorul-de 'obligaţiuni: săi aibă isigurăriță! absolut” a! fcupei 

rării: dobânzilor 'c& i 'se:datoresc, ] precuni şi a fucăsării “dinoți 

tizmentului în! caz 'de:tragere ila' sorții obligăţitiniilor” sale. i» 
nând:'apoi::seama'-de dezorganizareal răctuală” "avpieţii 'finaii- 
ciare şi: a 'posibilităţilor! 'mărginite ide! plasâre” a abligățiuinilă 
Creditului tjudeţean 'şi'comunal, nirmeăză' să să:găsească ij 
loace' pentru':ar:se mări 'aceste'! posibilităţi! ŞI ir deteiiminia că 

obligaţiunile':emisei de'către instituţia! Credituluii!" judeţean! şi 
-ildo sh olirolăni)ob île cote si oh Blerprmiz ihlozele porii 

18
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comunal,să pătrundă în straturi cât mai numer oase ale popu: 
laţiunii noastre. ., iii i ie a i 

: Prin lărgirea privilegiilor de garantare ca recuperării îm- 
prumuturilor. şi îmbunătăţirea: condiţiilor de: plasare :a obli- 
gaţiunilor emise, care. vor spori: încrederea detentorilor, este 
incontestabil că se va produce o cerere mai abundentă de 
asemenea titluri, ceeace. va.coniribui la ridicarea cursului lor. : 

Importanţa ridicării cursurilor obligaţiunilor emise de că-..: 
tre „Creditul, „judeţean „Şi comunal este primordială . pentru 
funcţionarea unei asemenea instituțiuni. Numai atunci când 
judeţele, Și, comunele vor -fi sigure, că, pot obţinc,. fie. prin 
vinderea î în bursă, fie. prin. preluarea de către anumite con- 
sorții de. bănci a obligaţiunilor puse la dispoziţia lor de către 
împrumutător,; sume. reale în. numerar,:care să nu fie prea 
mult sub „valoarea. nominală, „a. împrumutului :emis, Creditul 
judejean și comunal, va putea să corespundă în adevăr meni- 
rii sale. In. condiţiunile,. de. astăzi,.;cu obligaţiuni cotând în 
bursă mai puţin de 50%, împrumuturile. contractate sunt prea 
oneroase;și. reprezintă un. sacrificiu prea;mare pentru buge- 
tele, comunelor împrumutate.; ici pi 
Dacă piaţa. internă de valori se va reface, prin mijloacele 

preconizate i în capitolul precedent, „obligaţiunile Creditului ju- 
deţean şi comunal, vor putea să fie plasate la: cursuri supe- 
rioare celor de astăzi şi. să alcătuiască plasamente de lungă 
durată. ale. âşezămintelor de binefacere și ale;diferitelor insti- 
tuţii de credit, îndată ce.prin legea:de organizare a Creditului 
judeţean. şi, comunal, se va fi: înlăturat! oricc.risc din . partea 
subscriitorului,:; Ea ptr PT ea pete ai 

In acest scop, amestecul ministerului de finanţe î în. , gostiu: 
nea Creditului.judeţean.și comunal, care se cristaliza! în îm- 
piedecarea instituţiei. de. a-şi. putea recupera în: mod regulat 
ratele. datorite, de, către împrumutaţi,: trebuie să! fie complet 
înlăturat, dreptul ministerului de finanţe urmând a se limita 
la supraveghierea activităţii Creditului .judeţeani şi'cornuihal, 
cl,ne mai putând opri intrarea la: timpia sumelor datorite de 
comune; şi; : judeţe,. -Dimpotrivă,.pentru absoluta: gărantare: a 
subseriitorilor, Statul trebuie să fie'obligat'să verse direct Cre- 
ditului judeţean şi, comunal toate sumele ce el datorează jui- 
dețelor .Şi comunelor, din : fondul comunal, sau. din 'orice alte 
surse.. Creditul: judeţean şi comunal, primind aceste sume, 'va 

avea absolută siguranță de a putea oferi deţinătorilor de obli- 

ni m
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gaţiuni plata la timp a cupoanelor scăzute şi 'a'obligaţiunilor::.i-t:: 

ieşite la sorţi, el reţinându-și imediat, din: sumele; primite dela 
Stat,. cota” „parte respectivă . „pentru plata ratelor. împrumutu- 

rilor şi ne vărsând comunelor. decât, prisosul rezultat. ., „i-si! 
|  Impreună cu privilegiul Creditului, comunal, şi, judeţean 

de. a. .urmări, . pe, orice, cale .şi, cu orice mijloace,-sumele ce 

sunt, datorite 'de Stat judeţelor ş şi. comunelor,. obligaţia, Statu- 
Jui de a vărsa direct acestei instituţiuni toate sumele ce rezultă 
din drepturile comunelor, şi. judeţelor; este, complet .asigură- 

toare.- a eee catea ee a ete ti 
+ Numai, prin : luarea. junor „asemenea ; măsuri, hotărâte, Și 

energice, sse;va, putea. reia o piaţă largă. pentru obligaţiunile 

Creditului judeţean şi comunal şi se va putea; pune.la dispo- 

ziţia comunelor și judeţelor un mijloc puternic: de credit. 

Pentru consolidarea: acestei instituţiuni,: trebuie creiată.o 

Jegătură, intimă între, conducerea diverselor | administraţiuni 

locale, şi între instituţia. Creditului. judeţean.şi comunal, ast- 
fel încât: primele, să aibă un interes, mai mare în. propăşirea 

instituţiunii lor „de credit;ş şi să, poată. lua. parte efectivă,;:atât 

la conducerea. lui, prin. trimiterea în consiliul. acestuia: a: unui 

număr oarecare de persoane de încredere, cât şi,la beneti- 

ciile realizate, de pe urma activităţii sale.: tie 
| Ne gândim: la „pilda pe care o. oferă Belgia; prin. Creditul 

său. comunal şi. judeţean, constituit sub forma de regie coope- 

rativă și care funcţionează:i în. condiţiunile: cele mai excelente 

de mai bine de 83 ani; Comunele împrumuţate de către această 

instituţie sunt. obligate, să subscrie o, cotă: infimă din împru- 

mut, drept participare efectivă la capitalul instituţiei, :pentru 

care li se liberează, acţiuni purtătoare de dividend. Acest divi- 
dend, “xepartizat. la. finele anului, conform, contului de :profit 

şi pierdere, se ascamănă cu: bonificarea. acordată: :membrilor 

societăţilor, cooperative; şi! în fond nu este. decât.o. eftenire.a 

creditului acordat împrumutaţilor. - snm til 
„„Pe.de altă parte, împrumutaţii instituţiei i iau u parte: efec- 

tâvă la. conducerea ci, trimițând în fiecare an în. consiliul de 
administraţie al acesteia: reprezentanţii lor. aleși, pentru a' da 
astfel posibilitate tuturor administraţiilor locale să îngrij cască 

de buna starea ,Creditului judeţean, şi. comunal... 

  

Na cat ta : ati quit
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CREIAREA; UNEI: NOUI; INSTITUȚIUNII 1 ;ocţ45 si cqertit Bl sieleg iuți 
af „_. ? Et: îi a abat par aiba ret otisai “Iub Pentrula'feri! Căsa de Depuneri şi: Coiiscimhăţiiiii, Și: în . . 5 , sc e ec Sepi e rare ere rr pebra ari: deosebi 'Casa'Gencrală“d€ Econdinii'și:Cecuitri: Poştale 'de -im5- 1. ecua riza Ay ee a aecaaa para Lune Poor pe oo erati bilizarea -ictiţuriloi:'loi(1 pe” viitoi: “rii ''Se0 ai “poate admite 

-pasre 'contratiarea nici uriui îrăpruriuti judefeâii său COiiiriăl 'direct 
la aceste instituţiuni. Totuşi! ţinând Seaniă' de urgență ievoiloie 
administraţiilor.localerpână! când'st'va'asană tăzgiul intra 
de'valori şi setvor puiea'staliza înipuiiiututile n&cesarel prin 
misiunea lobligaţiuniloi! Creditului: judățean şi icoriiztal ide 
poate lăsa posibilitatea să se realizeze operaţiuni de înipiu- 
muturi! de această: natură 'la':Căsă'Gerierală de! Ecnoinii şi 
Gecuri'Poștale; 'dari nuirhai Brin; interrhediul 'Crăditiltii Cont 
nal'şi judeţeantolu sr ve iz Iecuratoo îe molubusi, imi beru ) 

Imprumutul 's'ârcconiiăcta' de 'cătră idăstălinstitințiciiiăr 
comunele și'județele respcetivă'ar obțin Stele jiecesate dela 
instituţia“ lor de credit. Asemântă lopâraţiuiii “at “putea! dei 
însă decât iun Caracter tranzitoriu: Terzienul! ar fi “măximiiii 
5 ani: In acest'interval, pidţa internă do Nalori pirtâriă (fi Hi 
făcută; 'Creditul:'judţean'şi comună" ăi: &faite! Gbligaţiunile 
şircu/contiavaloărea”lor (Sair”'stiige! înii priuriiiltiii:i 100 14 Câssă 
Generală.de Economii și: Cecuri-Pâştălă! »b vrroweno “sro 

In modul acesta; Sai !ferii Qiistir'dc! Econorii de “inolii. 
lizarea betivului 'ei'În Împrunlitiiri 'ăcordăte:dirâet Comunelor 
și județelor. Creditul judeţcăiii şircomiiiial având posibilitatea, 

rea ae îninoul“cadru schiţat! maăii Siissăliiicăsezel regulăt ia tele “dela 
tomune”şiijudeţe,: perspectivă licliidării complete! cestor 
datorii ptin' emisiunea” de “opligăjiuhi, S6-poăta consideră că 
o'realitate apropiată.» sl rilosbo vasqibitu:cţ ius durat 
-ivibAvantagiul iăcestiii sistem 'ăi:cfii'căi Sar asigură! alileiită: 
ica unităţilor 'administriitivei lcale ct 'eredite?: îii %iroinel cat 
va'imăi” dăinui criza, pentuu'că (printăctivărăa 'luctăriloi “pu 
blice în judeţeşi'comuiie săise contribiil şi iv această! cale la lichidarea crizei. “olijitureriţint Iuibroos înlarli bor 
->vt-Este' lesnei deiânţeles! că racâste'rezultate:iui 16 pot: atinge 
de âciiialul Credit judeţeanişi''cotniiiial. Este" deci preferabil! 
îmloc dea: se căuia'asanarca' acestei: instituțiuni şii vEfoiii ăia 
ci;'să se'înfiinţeze, cu'concursul'Statuluij!6 noiiă lidstitaţiuină, 
în forma undi:negii” ecopărativă işi cui! Strictura'tiaui 'âşeză- mânt financiar autonom. = 

Do



meci 
Pa 

-Proul Iuenborţ ni sdusilnoe niz ob olizuenlgune ri b iri 
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»b iulucsvorg oii olidirozii olblovto „oislilentrrozo Benoa sul 

ui iuli nu mtnt viuniduoo Sa dog tolirooie si oappitienolii 
hnunlobai între crai) 
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vb înntel oh 30 LO ASIII SIȚ 9 „BOIVAULZIIOD Sloh oz-bb 

0 BOITOIO orase „GAPIDOLUL,, VUIL, SOLO 557 Da IHWzroD 

„Bistb 

iviru UN .PROGRAM;:DE INVESTIȚIUNI CA; MIJLOC 
„ls ui DE:STIMULARErA VIEȚII: ECONOMICE: IeLon 

ob rara îrur sioza Moi ob în urăsiova ga pollalozosb 

Un mnijloc eficace pentru stimularea unei: reprize iecono- 

consum. a; niasselor, este (fără: îndoială 'executarea unui ivast 

program de lucrări publice. Acest rezultat se; obţine însă; nu: 

mai prin, inyestițiuni,suplimentare,î „în lucrări publice;rexsecu- 

tate,din venituri i „suplimenţare, „peste; celeinormale, adică idir 
venituri „obţinute, 1de către Statnu: „din.mijloacele! ordinare 
bugetare, „Ci din. imprumuturi au, cregite.sonivilur sioiohăoa 

sa Prin aplicarea [UNOr „asemenea. programe; de lucrări:pur 
ie, Da se; -sporeşte; a activ itatea. economică „numaiy cât Idu 

prinzător şi lucrători, ci prin “cheltuiala î în; plus, peicare;o: cau: 

zează Se.Creiază un.lanţ,,de,tranzacţiuni, succesive;.cari, trec 

incolo de perioada, dej executare, A Imerărilor, Efectul; țotal 
pentru, stimularea. pitmului,., economic-, „depinde -de în Inărimea 

surplusului de „Yenituri; brate iARe ; va;fiji însăet sațăt jipmai 
MAreCU, € cât, seyxa, foloși.un,nunaiix, mai însemnăt: der Jucră- 
tori Şi, se Vor. utiliza, materii, „Prime; mașini şi. unelte » naţionale; 

în,.ai mare, cantitatea non) îti Jiriouhonq [og 
ic (Pe) baza, „experienței, din unele plate, serestinvează la, 40% 

sului, de, curpăzătuză, inealizati în arma »UNOW in așenaeneaylu; 
crări publice.,Deasemenea,„experienţa arață,, că, „efectele, Se 
produc în măsura cea: mai.marej îniperioada imediat; urmăr 

toare] Jucrărilor.şi continuarea, Jor.are, oc între o, măsură din 

ce, ÎB: Ce, aaai.scăzută, Dar acest, proces; poate.să; fie modificat; 
Da aie Aaa goii 

prin. „apariția, unor noni investiținni, făcute | de ; jântreprinză:
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tori, din surplusurile de venituri, realizate din pr odusul lucră- 
rilor publice, precum şi printr'o eventuală urcare a preţuri- 
lor, menită să mărească rata profiturilor şi nivelul salariilor. 
In această eventualitate, efectele favorabile ale procesului de 
intensificare a afacerilor pot să continuie întrun ritm viu 
timp mai îndelungat. 

In toate statele s'a folosit mijlocul executării unor pro- 
grame de lucrări publice pentru „învingerea crizei, pornin- 
du-se dela convingerea, că prin mărirea cererii de bunuri de 
consum sc va provoca'0 acţiune de redresare economică ime- 
diată. _ Aa 

Cercetarea. urmărilor! crizei mondiale: asupra economici 
noastre naţionale ne-a :îndemnat; din consideraţitinii, în parte 
deosebite, să precizăim mai de mult + nevoia unui „program de 
lucrări publice; 1. ii tai : 

Astfel în. preimbulul olaintilui ceonomic'haţionăl; elabo- 
rat;în' 1930 şi aprobat de: guvernul naţional- “Hărănese din acea 
vreme, constatam următoarele: tii 

'+„„Problema noastră ! economică actuală! se poat rezuma 
li întrebarea :cardinală: cum -se “poate compeiisa paguba: de 
45 miliarde lei, cauzată! economiei: naţionale românești, prin 
scăderea vertiginoasă a: preţurilor principalelor noastre pro- 
duse:.:cereale, produse: animale, lemn şi petrol; pentru a se 
restabili echilibrul” economic 'naţional” şi “prosperitatea! econo- 
mică: generală, de care atârnă desvoltarea normală: a Statului 
şi a-naţiunii: ;noastre? iii ina arte În dmat d mean 
„Dacă. se! exclud, în! 'Y&zolvarea: acestei "probleme, ! 'orice 

factori aleatorii, deci î în prinăul” rând" fluctuațiile: de bursă 
„ale: preţurilor, 'calea ce trebuie urmati” este indicată: sporirea 
cantitativă și calitativă a producţiunii: naţionale. ii 

! »Un examen 'cât! de Sumar al xandamântului principale- 

lor” i prodiisei naţionale arată că, în: Special, în: agricultură, sub 
raportul productivităţii tuturor felurilor' de' produse, econo- 
mia nâțională românească se află la 'cel mai jos: nivel. Dacă 

se ia! ca ideal randamentul 'de produse vegetale: şi!! animale 
realizat î în: țările: vecine, atingerea: lui, întro: perioadă: de '10 

ani, ar! 'da un spor de producţie, care sar ridica. “(pe prețurile 
din 1930), la'o valoare 'de 70 miliarde lei. pitt tata piu 

' „Realizarea acestui. ţel naţional ar 'rezolvâ' complect pr 0- 

blema noastră ccononiică; pentrucă par compensa numai pa- 

guba' suferită de economiâ'noastră' naţională, în urină: catas-
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trofei preţurilor materiilor prime, ci ar îiiserhna o' creştere a 
venitului” naţional ce ar ţine: pas cu: “înmulţirea 'populaţiunii, 
asigurând prin aceasta desvoltărea -: * normală a vieţii: naţio- 
male». ee ta Pa a ciao arte lada 

PLANUL DE INVESTIȚIUNI DIN 1930, tri er iti 
Pe. paza. acestei, constatări am elaborat. atunci-un  pro- 

gram de investiţiuni naţionale 1);, destinat „să sporească: can- 

titativ şi calitativ, producţiunea. naţională,. să amelioreze con- 
diţiunile de valorificare, prin creiarea utilajului tehnic ne- 
cesar şi a aparatului de credit adecvat structurii noăstre so- 

cial-economice şi să intensifice mişcarea. economică prin 'com- 
plectarea reţelei de; :mijloace: de. comunicaţiuni şi transport. 

„Acest program, a avut.un, început de execuiare.. în -cea 
mai mare parte.cu ajutorul fondurilor obţinute -prin împru- 

| mutul extern de desvoltare,și.a contractului drumurilor. 
Astfol: tema e portar totii 

a) Sta a "pus la dispoziţia Credituli, Ipotecar. Agricol 
suma de ... îs e mg eu 1. 1810 milioane lei 

b) Sa destinat pentru investiţii agri-, at tt 

cole şi alte. investiţiuni. productive. . pal 239: mi 
c) Pentru căile ferate . . . 1.037 ii pi os 

- d) Pentru: drumuri ne nt dA, i: FR 

In. ce.priveşte. construcţia soselelor. pe. baza: contractului 
suedez,. lucrările continuă şi finanţarea: se  face.prin : . Casa 

Autonomă. a Monopolurilor, î în următoarele tranșe: .: iii 

  

i N Anii: - e : ; ă n E i: pm Ri e 

oa Ni 41637500 Lei „n 
pu 1985/96 ci em eii 1483.430.000. .. ă 
a 1986/87 ep „ M730004, tt 

pe m 1997/98 an mtiin tia înta 1.;287.300.000 +] 

  

.1998/89 n îciurie da uzr, 105470.000. FR | 
» Dintre celelalte lucrări prevăzute i în prograșlia a din 1950 

s'a început 'construirea abatorului dela! Constanţa” pentru" or- 
ganizarea 'exportului de vite spre'Orient şi “au făcut inves- 
tițiuni pentru intensificarea producţiunii minelor de aur ale 

Statului, cu ajutorul unui credit de 100 milidane lei ; pus la diș 
„poziţie de Banca Naţională. ini i 

îs i na tu i 
ete 

1) Vezi în anexa; Programial de investiţii naționale din '1930; n
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e «Faţă, de amploarea necesităţ ilor,iînceputulifăcut în; 1931, 
deşi nu reprezintă, nici a,zecea. parte din, programul 'din 1930, ada 

dacă, ar, fi, fost continuat, ar: fi insemnat o, piatră „de. hotar în sau dz 

evoluţia noastră economică și un 
împotriva crizei. 

Din nefericire, nici sumele 

instrument puternice în lupta 

ZIC UCOOUTIECI ZI te iri obținute din împrumut nu . * . . *A_ A e e. azi poeta ci! și-au păstrat destinaţia. în întregime şi n'âu fost'iatilizate la . EI își o. « ' Cos maestrii. A ap time 
timp ;pentru:scopurile: productive'hotărită;: asife] 'încât efica- citatea' aplicării iacestui program 
ir tiiiloi iulia LU vaio si POSIBILITĂŢI ;ȘI METODE DE FINANȚARE. dit intii si doc auf, 

ieri mică 
minimal a“fosti redusăii ni 
i rii lib o aleniib 
va Ob Îi si ice cu ga . SIE inares Pina sans Peg teza bec, 

„ui După cum reiese 'din:examinătea programului 'de investi: 

măr de ani;:: variind după 'natu 

Poe Pe . , 959 pad eee pl li țuni: naţionale 'din-1930, executarea! sa împărțită întrun nu 
ae ȘI SD ds e ra 'Şi'gradul: de'urgenţă-a di- feritelor. lucrări::publice' şi instituțiuniri roductivă!-—!atin6ce- p Ş 

sita: mijloace foarte însemnate; e 
jiune de resursele mari, de care 
rea apărării naţionaleilili.) ri] 

pile pp pre hiar dacă se face abstrac- 
. poli este nevoie pentru înzestra- 

iSirib situ 2 
- -.. tepe %_.. e . ..$ o ce.. toi "In momentul elaborării programului mai sus 'aniintiti * . PESE IILE cepe | tour pentru a face faţă acelor nevoi,'se concepea'utilizarea tuturor metodelor finariciare:. împrituuturi exterrie; Coricesiuni:şi'ExL cedente bugetare. 
„+ Dar chiar 'atunci.nu se socot 

ivi olita rusi (0 
e ei e „Ci aere . ea, că: av/există'": condițiuni e e. 

a. . e aaa d prielnice:pentru'lansarea'lunui imprumut'exteri 'de 'mare an- sape ED DI IP SP urilor externe: pari puiteafi .1. - a... a: e [iau iu aa pp utilizată astăzi:Cu Suceds, în! schirib/iîndată 'cd!se:vă! restaura creditul și se va reface piaţa internă de capitaluri, emisiunea împrumuturilor interne ar putea 
piată. i V0U.CTEUI 

Dar dupăi cecul tiltimului îm 
soluţie nu: mai 'apâre! trealizabilă 

deveni o perspectivă apro- 
, GOL CA 

. ZA ai » prumut intei'n,1934, această 4 ş E dates in scurt :timp; deoarece de- . A sri “Pure Mestre . . .. Lai Dia . A „ Pinde de încrederea publicului şubseriitor, care atât timp cât 4 bugetul va fi! deficitar! plăţile Statului către furnizori se vor 
face înymod, ncregulat și, cât timp se va, menţine, Suspendarea tei 20050 st 

amortizării „datoriei interne Şi. reducerea „Cuponului . extern, ac. ca fans d re) 20) so tina SIA So aaa d 
daia ; roi 4 

nu,este, probabil să șa. manifeste, 
cesara Sai: sd nolonina iiuuițouborgg oa noilicalai ul tag iczițil 
-cib de: iai In.aceşte condițiuni; nu, rămâne, dlecâţ,o singură alterna- 

cel puţin; cu, amploarea ne- aa 

paza Doovata „tivă: sau renunțăm la orice inveștiţiuni,.produetive;, sau fa- cem apel la banca de emisiune, într'o formă care să nu aibă 
caracterul unci inflațiuni guvernamentale, Dad i io phase Pa «pie tz ui dot dl sa bâra
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-unio Este” posibib'dengăsit! o“'asemeneă! formă? o vhs) 
„Practica financiară din Statele Unite'și Germăniă îniles- 

neşte: un răspuns âfirmătiv: Ii :Statele'Unite/-pe: bâzo''tradi- 
ției politicii financiare a'!;,pieţii: deschise”(9pen! market - "po: 
licy), finanţarea. lucrărilor: publice:se: facdiprini scontarca. iîn- 
directă de obligaţiuni de Stat la Băncile pede ale; de rezeri ră 

crări; blice eu; oblicaia. Beichului, de. A acoperi, stima. În 

termen de 5 ani, prin anuităţi, înscrise în buget. d îs joug 

iii Casă me, convingem, că „este, Posibil a tace.apel la creditul 
Băncii, de „Exnisiune,. fără, a “provoca. Q inflaţiune monetară, 
45433. dala ai 

n'avem „decât si să. examiniim, cazul qinui: împrumut extern, ă rea: 
cal Aba) ii 

lizat'î în "vederea i unui. PIOgrRI, dei ducrări publice, „Deșizele 

obținuțe, dinir'un “asemenea. împrumut, sc. transtormă, 4 prin 
Li LDAP ap iaca 

“mijlocirea” Băncii Naţionale, î în emisiune, „de “monedă, sau în 
moi ALI D9 » i n cati a 20 aa dle 

sporirea. “aranjamentelor a vedere 2 progresiv cu «efectuare ca 
5 dis .Le i! 

lucrărilor “de investiţiune. Accasta produce” 0 expansiune, a „ă 
mijloacelor, € de plată, „care dacă nu preiazi 9 inflaţi iune, acea- 
tati fii “atol ICatif 1sit DIC) ue 

sta nu se explică ptin acoperirea. în devize se cunoaște ca- 
LI zic TE VIZE HZ OI enrol i 

zul unei iflațiulli,: cu toâtc'că' "emisiunea avea cea. nai pu-. 
9 Ati 

ternică acoperire în aur: este „cazul „Statelor Unite! după Tăz- 
1 (> ! e rrita € 

Boiu "ci Brit” faptiil | Că "Oi 'rhisiund”i cortspiităe” unui 
Dat Eat 

SDoE dei ptaniari, iniai “als dacă Ttările “Brodiețive, în ătară 
de: “stiihiulărca | Droduețititii în iii il Şi prin “A nsăși +0 fabulă 
ica lor)" contribiresc 1a'6 sporirâ â Arăduețiviiii ” maţidistilU, 
Său lo 'Cregtere A BosiVilitățilot/'d€! valorifice 4" proalte 
țiunii naţionale, prin utilizarea lor imediată. „ibouvrri so 
3 Sintra! n ăsernciith ! “caz: “ătircă omisiuni alora: Hofec- 

tele unei inflaţiuni, Asii pe Rivelului IBrCțtril LOrPEi 6 fectelb 

pr odiis6ide “expăiisiuneă io: ia “alierdaituliii ali 'piriGhdele 

de conjuriciuiră ! uscendenită XICărăetăiizată printi! sporire ă 
piâţiiiloi: în bliqgno Imi po jlieo wiolsr ui del oh 

ul A cumiii dacă” ăiidurile /iiocăsăre iii io” asăiieheo” nlerăii 

publice : se tdalizează i pif” ii pruiniit intoin, efectul si 

fi acelaș, dacă inv estiţitinilă av iii cărăcte "iindaizt:prăduic- 

tisă Totuși) tie cazul” în cate ia priit inteitii “are coincide 

cu!" tkcătere” 'a iejnisiunii da!piletei Bentri mos micșri sau 

chiănă "se siilătiiră petiiebaţitinile! e dar piteă în 2dY6 tale 

în "Sistemul -Ud “prețuit ste necesar CĂ Tuciătile să fi 
Prater 

întăi 

tiita ari teuf iii) CelAtie scut Se'facăiupioape: în“ totâli-
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tate cu material şi: muncă naţională, i iar: r'efectele lor econo- 
mice să fie imediate... - co ci : | 

„Următoarele ; categorii de lucrări: publice, din programul 
din 1931, ar. îndeplini aceste condiţiuni:. : 
ile Investițiunile pentru intensificarea: “producţiunii agri- 
cole şi animale. |. -: -:-. II Rata : 

E  Construțiunil 'de: silozuri, abatoare; uscătorii de 
fructe şi orice: alte “instalaţiuni menite a: “realiza -standardi- 
zarea “produselor: de: expori; deci: "valorificarea “lor la un 
preţ mai bun.” ma 
! îi Să Constiticţiunile şi amenajările iecesare pentru' înfiin- 
țarea''de zonc libere î în porturi, cari prin sporirea traficului 
şi manipulării mărfurilor : precum şi a'sporirii traficului ma- 
ritim, s Sar traduce printr” o creștere a venitului naţional. .. 
4 Intensificarea producţitinii regiilor comerciale: R. 1. 

M. A, pentru” aur și argint; C.A. P.S; pentru bogăţiile fo- 
restiere; P.A.R. LI D. pentru „Producţia, şi industrializarea 
peştelui ete, e 

5, Construcţiunea anumitor linii ferate scurte, cari, „pot 
îi terminate maximurn. într un, an și, puse în exploatare i ime- ; 

diat cu folos, .,.. ; -, , 
SR „Forma simplistă a finanțării chiar, : a acestui gen de. lu- 
crări productive, prin . „emisiunea de bilete direct în mâna 
Statului, „cari, ar mări postul datoriei, Statului la „Banca Na- 
ţională, trebue să fie exclusă. din orice discuţie, Aceasta, în 
orice împrejurări, ar, provoca .panică. şi ar „duce, a priăbuși- 
rea monedci. iai cc n ie tt a tt 

„Formele în, care „operaţiunea se poate practica, Pi a 
provoca perturbaţiuni sunt următoarele: OEI 

„In limita prevederilor. statutelor, „Banca Naţională î în 
noua ei structură va,avea. posibilitatea, să, „achiziţioneze rente 
de Stat, în valoare egală cu întreitul capitalului şi rezerve- 

“Jor, Deci, Banca. Naţională ar „putea . cumpăra direct titluri 
de rentă de Stat, până la limita permisă. Paralel cu aceasta 
ar x putea lombarda titluri emise de Stat... : 

. Sumele astfel obţinute nu..vor fi desigur, suficiente, Exi- 
stă însă şi. alte căi.. Astfel. Banca Naţională are, latitudinea 
să. mărească reescontul „unor bănci sau instituțiuni financiare 
particulare, cari ar. subscrie rente, emise. de, Stat. Prin acea- 
sta :Banca „Naţională, ar, acorda pe cale deturnată, “un avans 

map PE die tii 
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Statului, băncile primind un mic comision, iar emisiunea fă- 
cându-se al pari şi cu o dobândă mică. Asemenea operaţiuni 

se pot face şi prin intermediul întreprinderilor Statului, că- 
rora Banca Naţională ar putea să le acorde, pe lângă credi- 
tele de reescont, în condiţiunile acordate oricăror altor în- 
treprinderi particulare, facilităţi speciale de reescont. În acest 

scop, în planul economic naţional din 1930, prevăzusem cre- 

iarea unui institut de finanţare a regiilor şi caselor autonome. 

Prin înfiinţarea unui asemenea aşezământ financiar, sar pu- 
tea mări posibilităţile practice de finanţare a investiţiunilor 
productive. 

Problema acoperirii va putea fi rezolvată în cadrul 

principiilor expuse la locul în drept1). Ea va fi înlesnită 

prin sporirea producţiunii minelor de aur, care sar putea 

urca dela 3.000 kg. la 5.000 kg. dacă sar pune la dispoziţie 

chiar de către Banca Naţională mijloacele. de finanţare a 

unor investiţiuni tehnice absolut indispensabile. 
Dacă aceste mijloace financiare vor putea fi suficiente 

pentru începerea executării unui program de investiţiuni 

naţionale, continuarea câţiva ani vă necesita resurse impor- - 

tante, pentru cari se va impune a 'se face apel şi la alte 

metode. 

Cea mai la îndemână din aceste metode este, în împre- 

jurările actuale, fără îndoială, folosirea sumelor cc vor re- 

zulta din reevaluarea stocului de aur cu prilejul unei sta- 

bilizări a leului la o nouă paritate. Cele 24 — 3 14 miliarde 

ce vor rămâne disponibile, după toate probabilitățile vor 

servi la asigurarea continuării executării programului de 

lucrări publice şi investiţiuni naţionale, înlesnind astfel în- 

viorarea activităţii economice şi sporirea capacităţii de con- 

sum a economiei naţionale. 

Intre timp, redeschiderea târgului nostru de valori va 

facilita operaţiuni de împrumuturi interne, prin care se va 

obţine plusul de mijloace pentru finanţarea regulată a în- 

vestițiunilor naţionale, până când apariţia excedentelor buge- 

tare, va dispensa Statul nostru de a face apel la împrumuturi 

şi credite pentru desăvârșirea utilajului naţional. 

  

1) Vezi partea II-a, Politica Creditului.



„ate 

îonb „ni î0 nernini pi wati silidantoo Bieuoo În oile 

-vrq snobiuoo ia bruna si wrluoag o „liderii oh crmsne arib vea 

bvvrinatu nano stlinoițerr e srdaoeţ iz Bono noruionb 

-bi ob neovon lori wrlosor da Be otozor Îl pr eoenoitirolu 

olinoisn Eoirrortoao si Bsiasbsstoe filon suo sl oa 

-mni „Foiraonod bilon teuodoi &b oirtlloney volum în leon 

4] ob olnvozou „bio Dz OO 19 olicuicbenrii tor ob zu 
ouibaori toi oliitru 

seva ab acri 1: si Pceiai D90 lasoo fe 

pd si suis i se ] N CH „E. i ER: E. Îi ui y iri TOTO 

-iitilugqog lu does “lezarea 5 stibaniod ob i litțno bitul 

„Din datele: :şi faptele: expuse)iIse:desprindei clar 'conclu- 
ziunea :hoastră,: înt'ce: priveşte: | posibilitatea sînsănătoșirii fi- 
nanciare:; „virrivaooo iiolz n viiotrrit O oNNlO MLOŞ be tru) 

-rAsabarea':finanţelor, Stiâtuilui 'nii:se va putea însă realiza, 

în împrejurările actuale; decât dacă se vă 'duce 'o:politică con- 

vergând spre: acelaş 'scop, atât pe:terenul; economic; cât: şi:pe 
cel-:monetarşi-al fihanţelor:publicezii!o7 sirian. îixuli soul 

vu «Aspectultecohormiic!'al problemci nu putea :facei obiectul 

acestâi: lucrări. Ceeaceitrebue-:săvprâcizez însă, este-'că atitu- 
dinea de .pasivitate;i—.care:constă-în-aafirma ică'nu sepoate 
nădăjduivîntr?o: însănătoşire ia situăţiunii finanţelor: publice, 

câtă ;vreme. domneşte; depresiunea şi dezechilibiruli în ' econo- 

miaprivatăp—'este condamnabilăi! lui rriob st dainuolo ou 

Redresarea situaţiunii econoriice depinde: de factorir:ex- 

terni,,dar,şi.:de factori linterni::Asupraprimilor nu putem ac- 

ţiona în modreficace:şi în orice ,caz;nu; putemsconta irezultate 
certe, „din acţiuncasmoastri ă:Inicazul: cal nai norocos, putem:să 
adaptăm :economia.năţională ;succesivj ifluctuaţiunilor;picţii 

monsliale;| slireil “or ae i dupa „ovileluq inăronl iz învia 

-uî „Nu totiasttel,stau lucrurile: cu factorii ințerhiipiivindire- 
dresarea. economică. Fără a:fic prea! optimişti,l putemi împăr- 
tăşi convingerea. că aplicarea-.unui; sistem. de. măsuri: de: poli- 

tică. economică, prin 'stimularea: 'şi coordonarea producţiunii 
naţionale şi prin perfecţionarea, nietodelor, de: valorificare :i 
produselor; muncii, naţionale, este; de matură; a;contribui:la ri- 

dicarea, venitului „naţional, Dar, obținerea: acestui: 'rezultat ne> 

cesită;o,, muncă șistematică, sun şir;întreg de ani; „astfel încât 
efectele, redresării, eeonomicenebjinute; prin aceste măsuri. CU 

putea, av a ă influenţă. imediaţă. asupra. situațiunii “finanţelor



286 

  

publice. Această constatare apare în întreaga ei lumină, dacă 
ne dăm seama de faptul, că pentru a stimula şi coordona pro- 
ducţiunea naţională şi pentru a raţionaliza organizarea de 
valorificare, va fi nevoie să se rezolve unele procese de adap- 
tare la noua structură social-agrară a economici naţionale 
românești şi unele probleme de reconstrucţie economică, im- 
puse de schimbările cu caracter structural, provocate de ur- 
mările crizei mondiale. 

Aceasta nu înseamnă renunţarea la o acţiune de redresare 
economică imediată; având drept ţintă apropiată mărirea vo- 
lumului capacităţii de consum a maăsselor largi ale populaţiu- 
nii, prin înviorarea. ritmului mişcării. economice generale. 
-ţi Am. expus în paginele ce preced metodele financiare prin 
care se poate obţine o înviorare a vieţii economice, prin orga- 
nizarea unei serii de lucrări publice cu caracter.productiv. 
„i: Punerea în- aplicare a unui asemenea program. necesită 
însă mijloace financiare importante: Nu. este îngăduit:să' ne 
facem iluzii asupra volumului: acestor mijloace de care:vom 
putea :dispune imediat. Nici. disponibilităţile : financiare ale 
pieţii interne, nici berieficiul .reevaluării. stocului metalic ce 
Sar.putea utiliza în acest scop nu reprezintă cifre prea maii, 
care:să ne permită a nădăjdui într'o creştere: atât de:mare a 
volumului' afacerilor, încât:să: ducă 'cu sine, imediat şi fără 
alte eforturi în domeniul financiar propriu zis, o creştere: în- 
semnată a veniturilor publice... iii ui, 
--::: “Accentuând! că: volumul “mi jloacelor financiare, de 'care 
putem dispune pentru punerea în aplicare a unui program de 
lucrări;publice este limitat, se imipune să relevăm postulatul 
de a.utiliza aceste.mijloace, în deosebi: pentru acele feluri de 
instituţiuni și lucrări publice, cari nu se vor limita la sporirea 
consumului, în perioada de construcţie, ci vor aduce, prin în- 
săşi existenţa lor, 'o:.creștere: permanentă a cifrei de: afaceri 
generale. Numai ceeace ar prisosi se va :putea destina. lueră- 
rilor publice cu efecte imediate, limitate la epoca de: exccu- 

bage tare, cum ar fi construcţiile de șosele. :...::; :: 
: Dacă impulsul dat mişcării -generale economice, prin a- 

„ceste anăsuri, este. necesar şi util, pentru declanşarea: proce- 
sului de asanare financiară, repetăm că ar fi o greşeală 'să se 
socoată că această acţiune, singură, ar putea avea' un caracter 
salvator şi ne-ar dispensa! de efortul "financiar “propriu'zis; 
Această'eroare ar fi cu atât mai gravă, cu cât nevoile de apă:
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rare naţională: reclamă” imperios: să! creiem: mijloace finan- 

ciare însemnate, deosebit: de 'cele necesare pentirii 'executarea 

programului de lucrări : publice! “pentru utilărea tehnică! a 

economici năţionale,; - iii îi sis o sii ta nt il ret tri 
* In consecinţă; concomitent cu iniţiătivele pepe asanărei 

cconomică, se impune executarea! întregului progrăni de'mă- 

suri financiare, pentru' sporirea veniturilor 4 fiscului şi. raţio- 

nalizarea distribuţiei sarcinelor publice. iii: îi iii 
: Factorul monetar poate: să contribue într? larg să răăsară 

la schimbarea situaţiunii financiare, Am” expus în' altă” parte 

împrejurările şi cauzele, care'impun ca: “acţiunea î în domeniul 

monetar'să îmbrace, 9 bucată! de' vreme; 'forma unei politici 

de 'devize, care să pregătească drumul” spre soluţionarea! de: 

finitivă'a problemei monetare, î în cadrul intereselor economiei 

noastre naţionale. at tii i 
' In această perioâdă “de tranziţic, politică morictară; impli- 

când recunoaşterea deprecierii de fapt : a leuiliăi, va pute con- 

stitui o stimulare . a: vieţii! economice, prin activarea sehimbu- 

rilor de mărturi cu străinătatea şi prin contribuţia la' creşterea 

capacităţii: de: constiniaţie; a 'masselor producătoare şi mun- 
citoare. Na ae mia ici titi 

“Pe'lângă accăsta, politica monetară va “infienţa în 'snod 

direct: viăţa economică, prin “utilizarea! diferenţei din “siocul 

metalic, care va reveni Statiilui,'i în momentul consacrării. “de: 

precierii leului. Măsura în care 'se va 'exereita această influen: 

ță, este în raport: cu "mijloacele ce vor rezultă "penteu! Ștat din 

    

dar dacă: vor ti folosite în stop declărişării unii “itna mai 

vioi în pnişcarea. economică, vor iputca, avea: GEccte! însemnate. 
“:Reperciisiunile' pe "care le: ya 'avea „politica, “monetară asu: 

pra finanţelor publice vor "fi în funcţiune de faptul” că vom 
reuși să ajungem la' o nouă 'stabilizare: a icului numai 'după 

o perioadă preliminară; î în cursul! căreia nu se va mai disimula 

realitatea leului depreciat" în fapt, 'darinici nu sc va modifică 

paritate legală - actuală”, In această! perișadă “de: adaptare, 

este de presupus, că toate eforturile vor fi îndreptate, î în toate 

domeniile, spre! intensificarea producţiunii! năţionale,” prin 

stimulărea şi coordonarea! tuturor, iniţiativelor în câmpul eco: 
nomiei naţionale şi prin activarea balanței comerciale, avi ând 
ca scop „creşterea puterii de! cumpărare! în general." pi i 
Su In iaceste: condițiuni, în mod normal, în cursul acestei pe-



288 

rioade preliminare, adaptarea: Preţurilor;și, actuturor;elemen- 
telor,. economice, „exprimate, Înțmonedă la noua situaţiune, "CrQ- 
iată. prin recunoaşterea „deprecierii leului, se va face;în: mod 
lent, iar bugetul Statului se va adapta î în.imod) treptat: nouei 
ștări, de, lucruri, evitându-se, astfel ;0 Xuptură bruscă, care ar 
agrava dezechilibrul bugetar, TĂU ZD Druc mă „Bolero 
viu Experiențele monetare,din. multimii, ani, au, „dovedit. că; nu 
numai în ţările grupului sterling, preţurile: au scăzut, deşi. mo: 
neda a,suferit o depreciere, de, circa, 40%, dar.chiar,în alte țări, 
ca Grecia. de exerapli,, unde, „deprecierea; imonedei-atinge:;57%, 
prețurile, nu „Sau; resimţit, în, mod,apreciabil.: „Acest. fenomen 
nu se, datorește, numai, faptului;e că, acele experienţe. monetare 
au, coincis cu faza. generală. depresivă, carea. contracarat ten 
dinţa, ce prețurile. ar, fi, avut de pe.urma deprecierii schimbu: 
lui monedelor naţionale. lnroiir vlanon 
„i lg Gereetări, recente;.dovedesc,. că, este „O eroare, șă.se, consi- 
dere « că prețurile yariază, i în, ansamblul, lor, în proporţie. cu, de; 
precicrea schimbului, „Etecţele, acestei deprecieri „asupra; pre- 
țurilor, diferitelor, categorii. „de produse. nu este, acelaş. Ele di; 
feră, “după, cum, £ „vorba, „de, produse indigene, sau de produse 
importate, de bunuri “de 'consumaţie sau materii prime, semi; 
fabricate, sau instrumente. de, Produeţiune,; ar. „ereşterea preţu- 
rilor nu; atinge în, nici, un „caz, proporţia. deprecierii monetare, tir 

Aceasta j Însă, numai cu „condițiunea. ca „întreaga șerie de,mă- 
şuri ce irebuicșe, luate ăn în «domeniul monetar, s să; ţină, seama de 
importanța, factorului, psihologie. În. „caz „contrar, dacă, măsu- 
rile delicate, ce! se impun. În domeniul. monetar, ar, fi, luate în: 
ro 9, atmosieră « de neîneredere,, determinată, de exemplu - de 
teama de inflaţie, prima. afirmare, a recunoaşterii „depreeierii Pitt lia 

monetare, ar putea, produce. o urcare a prețurilor, interne, chiar “ici bi 

pese cota, de, depreciere a a, schi bului. oil duq “of 6 ci! Ţ 

ici „Si ngura preocupare, bugețară. urgentă, pe,care, ar ridica-o 3 

recunoașterea, depregierii. „Asului, în, perioada, preliminară, de 
adaptare — — = în curșul „căreia «preţurile, nu,ar urma decât; un 
Mers “lenţ, ascendent. concomitent cuj activarea, „vieţii, econa- i atit 
mice, — ar. fi deci, procurarea. devizelor mecesare, Statului, a; P ți 

țât pentru ] plata datoriei „publice, „câtişi. pentru. celelalte nevoi 
ale, sale, Pentru. a se, usura, situaţiunea 'Duzetară, am. arătat, în 

parica! întâia, că în! periada, de c, adaptare; devizele,. „necesare 
detineti. , 

Statului vor fi cedate, la „ctursul “parităţii i încă mepărăsite, Ban; 

ca] Naţională, acopârindu-se, pentru diferenţă, din. surplusul de



ANEXĂ. 

PROGRAMUL DE: INVESTIŢII NAȚIONALE. DIN 1930 *) 

1. PENTRU. PRODUCȚIUNEA AGRICOLA. 
A 

A) Pentru producțiunea vegetală. 

'- + Subvenţie reprezentând :o treime din prețul a - 

100 vagoane sămânță lucernă, repartizate pe 5iani | 
(a 20 vagoane anual; 5 milioane anual).:Se va se- - î" : 
măna 10.000 Ha. lucernă, în fiecare an'.. . . .: Lei 25.000.000 

- Subvenţie pentru schimbarea seminţei de grâu,  '- i: 
câte 90, 70, 40, 30 şi 20 milioane pe 5 ani "(6000 : 

vagoane, 5000 vagoane, 3000, 3000 și, 1500 vagoane . a 

sămânță) . . is +930.000.000 
Subvenţie pentru: schirharta “Soiminţei de | poi iii 

rumb, câte 12 milioane'pe an în 3 ani (câte 1200 : 

vagoane: sămânță. pe an).. .: 
Subvenţie 25% pentru cumpărarea: “a “2000; 

treerători, în 5 ani, "câte: 400: pei an, a:200.000 “lei ai 
bucata... ..,. . Er: :80. 0.000 :000 

Subvenţie de 25% pentru 2500 tractoare, „câte“ 
500 pe an, a 300.000 lei bucata . ) | 
„+. Subvenţie:'de 25% pentru 10.000 semănători, 
în 5 ani, a 20.000 lei bucata, câte 2000 pe an . 

Pentru cumpărarea şi instalarea a 400 selec- 
toare a 200.000 Iei, câte 200, 100, 50, 50,50 pean..  înrit-i100.000.000 

Cumpărarea şi instalarea „a 3 maşini de arăt, cita 

lucernă şi trifoi .., . -, ap sit: 4.000.000 

Subvenţie 25% din costul a a 3750. trioare.i ÎN 5 ps tree 
ani, câte 750 pe an, a 16. 000. lei bucata ., ;.., îcssi- șș +. 7.15.000.000 

n at) -: Total. Lei : "7100.000.000 
Deci penlru aplicarea unui program de 5 ani este :.::..-- 

„nevoie de . , . a. |. . a e ci: Let :700.000.000 
Pentru anul întâi (1931) - îti tt si «3, + :218.000.000 

*) Cu toate că unele prevederi nu se, mai, Dotrivese. cu nevoile 
actuale şi evaluările costului diferitelor inyestițiuni nu.mai cores- 
pund preţurilor actuale, socotim interesantă publicarea" acestui do- 
cument. Pe deoparte, pentru: a: indica ' ordinea de mărimea unui 
program de investiţii naţionale, pe de altă parte pentrucă el'arată con- 
tinuitatea preocupărilor noastre. în această direcţie, şi lipsa. de. conti- 
nuitate a sistemului nostru de guvernare. 

  

d 

NE „36.000.000 
a ) „it 

m i 150, 0.000. 000 

„40.000.000 

e
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B) Pentru producţiunea viticolă şi horticolă. 

Anul 7. 

1. Construirea cramei, pivniţei şi înzestrarea lor 
la pepiniera Statului, Istriţa . . . .,.. . . Lei 

2. Instalarea de spalieri Ja plantaţiuni de viţe ame- 
ricane la pepinierele Statului .., me 

3. Amenajarea localului de:pivniţă'şi cramă dela 
Via Experimentală Pietroasa şi înzestrarea lui, 

i “eeri, fond de rulement! pentru! cumpărarea stru- 
gurilor şi vinificarea rațională it tt. „3 

4. Construirea unui local de pivniţă pentru. COOpe- , 
ta DECE SE E . rativa din Valea: Călugărească-Prahova' . » 

Ș 
pi 

insectelor vătămătoare şi-a boalelor pomilor:ro-... ...: 
tu +ditori, servind prin rotaţie Camerelor Agricole cu. a 

regiuni pomicole. ema atei e aie eat aa ppiți 
7. Infiinţarea unei, “uzini,; „pentru . industrializarea AT, 

fructelor, în Basarabia +, ip ie e ee gi 
„8. Infiinţarea unei instalaţiuni de mare capacitate | 

„spre a se-putea creia o. „şcoală practică, de; Bivni- ep, 7, 

+ Fond de rulement pentru cooperativa Diosig . ... .: ni 
Creiarea a 4 echipe.volante: pentru:combaterea ..*. .., 

3.000.000 

2.500.000 

pu 

et za 

2.500.000 

10.000.000 
1.000.000 

"rs pi pi 

a 4. 000. 000 
m. 

3, 000. 000 
i. 

(Călăraşi-Lăpuşna) împreună cu.,6. instalaţiuni;, 2... 
portative pentru sortatul şi spălatul nucilor de-i: pi 

euanstinate exportului ,. o. ce e trei se apa 
9. Creiarea a 2 cooperative de pepiniere de viţe: al. aia 

toite (Dealul Mare. Şi: Jaloveni),.şi: fondul de. ; .: 
(ui, rulement . îi Ce 
10. Creiarca unei, cooperative e „pentru „conservarea .i, „i - 
vin «Strugurilor de masă, (Valea Călugărească) sii dit 

„i cir Total-anul | : a Leii! 
ft de dt arti me cata Ia al ci 

Anul Ii 

  

; da ei 

C11:.iConstruirea cramei,: piVniţei Şi. instalărea lor, lă fitil) 
pepiniera Cotnari: i; i ta „Lei! 

( 2“ iInstalarea.. de 'spalieri - la: plantaţiunile- de, vitei 
americane la pepinierele Statului: . IA ID 

“3! Cumpărarea unui local de pivniță pentru infiin- 
ii. area' unei cooperative la Cetatea Albă. . . , » 

2.000.000 
cata 

3.000.000 

1.000.000 
32.000.000 

ir “ 
pita 

:2.000.000 

:: 2.500.000 

t +00, 000 
4. Complectarea înzestrării pivniţelor Stătului 'dela:... +. 

in Miniş la Diosig .. .. | ci ce e ce e e eee ti 
15... Infiinţarea unei . uzine pentru industrializarea: 

„ fructelor în Transilvania . ... . FIA 
“6 -. Anliintarea unei! “inștalaţiuni,, de: mare. capacitate ; 

" (Hunedoara) „împreună cu 6 instalaţiuhi, porta- »; 
ie dive. pentru sortatul: și spălatul: nucilor, destinate, 
tii 'exportului-:: aa talia ii 
-7; Mutarea 'uzinei!! de" “in ăustrializat “fructe : dela! 

        

i 000. 000 
, paie 

3 3 000. 000 
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Istriţa la Cislău (Buzău), „conplectarea, ei şi a unu 
"uzinelor similare dela "Goleştii Badii şi "Vișan 4 13.500.000 

8. Fond de:rulement pentru punerea în funcţiune, i: 

_ prin cooperative a acestor uzine, , . e» 3.000.000 

"9. Creiarea a 3 cooperative 'de pepiniere: de: vițe i 
"1 altoite (Drăgășani, Miniş, Diosig) şi "fondul de 

““pulement: e 12.000.000 
10. Creiarea a 2 cooperative pentru conservarea îi o 

::* “strugurilor de masă (Chişinău-Miniş) . . . 2 ___2:000.000 
unu, "Total anul IL ran 2, Lei 25.000.000 
pa a nea eat! 

Recapilulaţie 

"Anul Da ce e Lei: 32.000.090. ct 
Anul IM -.-,, me sa esactan-ti.95.000.000 usa tai 

„"Eotal Lei 57.000.000 

Deci peniru aplicarea ! unui Program de | 2 ani este, 
nevoie de. . .'. Aa 

Pentru anul I (1931) 

'-Lei :'57.000.000 
'::1132.000.000    

mi C). pentru producjiunea animală, (tal 
Na m ri cra 

1 “Pentru: reproducători de toate speciile „ss Lei 8317.000.000 

2. “Grajdurile” comunăle , sc. cc. 80.000.000 
3, Clădiri şi instalaţii: DI a SI N ia, 

a) 7 depozite dearmăsari”. -. sii ii titi! 70.000.000. 
sur... b) .6'Jaboratorii de bacteriologie reginală ve-ti 
pa im terinâră şi depozite .deseruri "îi. pci șş 1-3224.000.000 

c) 3 depozite de creşterea tineretului; o'her-iisu sti ti au 

„i: ghelie -de/ cai de: povară: 'şi'una: de: cai foi 0 cl 
e: de'munte 3, n tara : «3:50.000.000 

in 4) staţiuni -avicole .; +. si ARIA ai u 5.000.000 

e) 4 staţiuni zootechnice experimentale . . .*,j :1::120.000.000 

î) Intensificarea producţiei serurilor și vac- 

cinurilor it i li pete ie toi 60.000.000 

eri a “Total Lei, 1626.000.000 
4 sar Ă 

Ie SIA IRI 

: ir Î 

    

  

Deci pentru "aplicarea unui, prograni. “de 10 ani osie: 

nevoie de .' N it lta St nur: oadioaon 
şi anume: dl ANI sii 

1. “Pentru! procurarea reproducătorilor, în 4. „hi, “ui 
în fiecare an. Pe Pa St, 

3. Pentru grajdurile comunale, în 4 ani, Din" tic: 

a CATE AR lo '1-26:000.000 
“3, Pentru clădiri şi instalaţii repartizat în 10 ani, 

în fiecare, an „câte, ama pa o peri ag pie 7: 86.000.000 

Deci pentru anul înțâi + pa atat Fa Lei 136.000.000 

   .. DI: Ra A 
+ ati Pa Dă as 

  

iti 

sin :80. 000. 000 
"d i 

    

Tipa tao (a 
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„D) Pentru învestiri la exploatările agricole şi zoolechnice, 
cari vor colabora la aplicarea programului: 

"1. Fond de rulâment i DEE Lei . 40.000.000 
2 Animale de reproducție. . . .... eee e as 10.000.000 - „3. Maşini şi instrumente . . ee.» 28.000.000 
4, Construcţiuni |, eee e ea 16.000.000 

! : Sia Total Lei 94.000.000 
Deci pentru 2 ani: : .., “Let 94.000.000 
Pentru anul întâi (1931) + 64.000.000 

E) Investițiuni necesare pentru ca activitatea: științifică de 
îndrumare ș și sistematizare a agriculturii să se poată desfăşura 

normal. 

1. Pentru - Institutul de Cercetări Agronomice şi A 
„+ -înstituţiile anexe (aboratorii, staţiuni experi- 

mentale, stațiunea de încercare a „maşini- 
lor, etc.) . ... „ „ .. Lei 75.000.000 

2, Pentru Institutul de cercețări zootechnice Î 30.000.000 
Pa n - “Total Lei. 105.000.000 
Ă Deci pentru 3 ani” .', Lei 105.000. o00 
pruni. Pentru anul întâi eat ao. 95.000.000. 

“In total, peniru aplicarea programului de sporire a proăuețiunii 
agricole, este nevoie de un. fond de 1 „582 2 milioane lei, din care pentru 
anul întâi 505 milioane lei... :,.. :: pi 

F) Pe lângă aceste investiţiuni: urgente;; dacă se vor putea găsi 
mijloace,' se va începe realizarea unui program de irigații directe din 
râuri pe o suprafaţă de 100. 000 Ha. Acest program cere o inv estiţie de 
7.000.000.000 lei. ar aaa ii 

ui 2, PENTRU INSTITUTELE DE CREDIT, 
— rapa sei 

! 1. Institutul de Credit Agricol Ipotecar. , . . . 1.500 milioane 
2. Banca Agriculturii Româneşti ... .,.... 1.000 
„A doua tranșe de capital în anul înfiinţării . a. 1000, 
"Sporirea în 3 ani următori câte 500 mii, anual . 150 
Banca Centrală „Cooperativă. (rest capital) . , . 000. n 
„Institutul de Credit Agricol. pe termen mijlociu 1 500- 
Creditul Industrial (inclusiv, industria mică. şi, A E . „CaSNică) 1.000 

- Total ; Lei: » 6.600. milioane 
n 13 DEA ITRU CREIAREA UTILAJULUI TEHNIC NECESAR 

VALORIFICĂRII PRODUCȚIUNII. ! RE 

Cr
 

a 
2 

> 
, . a) Pentru o valorificare mai bună a cerealelor, creiarea unei reţele :; complecte de silozuri interioare și terminale cu o capacitate minimală
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de 50.000 vagoane, pe lângă cele 10. 000 vagoane existente la Constanţa, 

Galaţi şi Brăila. Costul total ar fi de 2.000. 000. 000 lei şi construcţia 

sar face în 5 ani. - : 

Prin construcţia unui asemenea sistem de silozuri sar rezolva nu 

numai problema creditului pe gaj asupra cerealelor, dar şi aceea a cla- 

sificării cerealelor. E 

b) Pentru o mai bună valorificare a producţiunii noastre agricole: 

animale, precum şi a derivatelor ei, construirea următoarelor. instala- 

ţiuni, atât în interiorul ţării, cât şi la punctele de frontieră: IRI 

Şase staţiuni avicole mici în centrele unde astăzi -.. ...:....; : 

exportul de ouă este mai. activ: în Bucovina, Basa- 

rabia, regiunea Roman, Botoşani, Dobrogea, Banat... 

şi Nordul. Transilvaniei a 750.000 lei fiecare . . . Lei 4.500.000 

Carantine de frontieră pentru vite şi anume în 

următoarele puncte: Constanţa, “Grigore Ghica-Vodă, 

Jimbolia şi Curtici a 750.000 lei. . . - e pp 8.000.000 

__ Hale de control amenajate la punctele: de export, E a 

pentru produse animale ca: „ouă, unt, brânză, cas RR 

caval, ete. . . e... Pai i "3.000.000 

Un târg de vite de' 'consumaţiune pe lângă abato- E ! 

rul din Bucureşti, model St. Marx . . . . . - 20.000.000 

| Abatoare de export cu o secţie păsări şi instalaţii | 

frigorifere pentru antrepozitarea derivatelor animale 

în următoarele centre de export: Constanta, Grigore 

Ghica-Vodă, Oradia, Curtici, Jimbolia . . . . ek...» 80. 000.000 

__ “Pentru asigurarea unui debuşeu sigur în. Orient. şi „menţinerea ac 

tualelor pieţe consumatoare, achiziţionarea a 2 2 vapoare pentru trans- 

portul de vite vii, având şi instalaţiuni Irigorifere pentru carne şi cele- 

lalte produse animale.: 

Pentru intensificarea transportului | pe uscat e indispensabil ca 

Regia Autonomă G. F. R- să fie înzestrată cu următorul pare de 

vagoane: ÎN ia i a a : m 

“Anat 1. : Se ÎN a aa , a) 

50 0 vaiibaie frigoritere i pei ..30.000.000 

Anul Il. ae aa aa o. _ | 

30 vagoane frigorifere . . . . . . . . . ii 1:118.000.000 

20 ; vagoane pentru păsări vii. i pp 8.000.000 

15 vagoane frigorifere : pe pi 9.000.000 

Anul Va e e Ea 

30'vagoane frigorifere” << nai în aie 18.000.000 
.:0) Pentru valorificarea producţiei. viticole şi pomicole. -investi- 

țiunile cu caracter de urgenţă, strict necesare pentru organizarea: unui 

export, în „proporții mai reduse, sunt. următoarele:; : . 

pe DELIR i ir IN 
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lioane pentru porturile dunărene; 200 milioane pentru navigația du- 

năreană şi 1.250 milioane pentru Serviciul Maritim Român. 
D. In ceeace priveşte calea ferală, un program complet de in- 

vestiţii reprezentând un total de 57.119 milioane, din care construcţiile 
de linii noi şi îmbunătățirile pe liniile de exploatare se ridică la 

44.900 milioane. In ordinea importanţei, urmează perfecţionări și con- 
solidări de linii în staţiuni pentru 1.660 milioane şi lucrări de cen- 
tralizare pentru 1.528 milioane, etc. 

Este de notat că în aceste investiţiuni intră numai acele făcute 
pentru complectarea și întreţinerea liniilor iar nu și pentru material 
rulant, linii, etc. 

Paralel cu acest program maximal, s'a întocmit şi un program mi- 
nimal de investiţii urgente, reprezentând un total de 7.600 milioane. 

Acest program comportă electrificarea liniei Braşov-Câmpina, sporiri 
de linii în staţiuni, centralizări, înlocuirea șinelor, dublări de linii, 
consolidări şi trei variante la liniile existente: la Palota, Grajduri şi 

Podul Iloaiei. 
E. Aceste programe de investiţiuni făcute separat şi fără co- 

nexiune de către Cassa Drumurilor, Regia Porturilor şi Regia Căilor 
Ferate, urmează să sufere o dublă prelucrare. Cea dintâi prelucrare 
este stabilirea minuțioasă a ordinei de urgenţă în care urmează să se 

facă aceste lucrări pentru fiecare din adminisiraţiile autonome sus- 

citate. După ce acestea s'ar face, urmează să se conexeze cele 3 serii 
de investiţiuni, alegând din totalul lor pe cele mai urgente şi făcând 

astfel o ordine de urgență unică prin intercalarea şi interpenetrarea 

ordinelor de urgenţă separate, . 

In această a doua operaţie, urmează să se ţină seamă şi de legă- 

tura diferitelor lucrări de şosele, porturi şi căi navigabile și căi ferate 
între ele, astfel ca lucrările executate în acelaş timp, în toate trei di- 

recţiunile, să ducă pe cât posibil, la rezultate armonice şi complecte 

din punct de vedere al sistemului naţional de transport, în diferite 
regiuni. 

5. INVESTIŢII DIVERSE. 

A. Pentru buna vulorificare a redevenfelor Statului, se va construi 

o rafinerie cu o capacitate de 100 vagoane zilnic, printr”o regie raixtă, 

între un grup particular în participare cu Statul. 

B. Consiruirea de locuinţe efline pentru funcţionari de către 
diferitele organizaţii. autonome, prin finanţare, după modelul Cassei 

Autonome a Construcţiilor.. 
Ca început, se va realiza imediat un lot de construcţii de 800 mi- 

lioane pentru Cassa Muncei C. F. R., care poate garanta acest capital 

şi anuitatea corespunzătoare, atât prin nouile locuinţe, cât și prin 

capitalul şi venitul reprezentat de actualele sale locuinţe în valoare 

de 800 milioane lei.
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