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Domnilor, 

Imi închipui că atuncă cînd cel de al 

şaselea Congres al alianței cooperative 

internaţionale a înscris în programul 

său, a patra cestiune : Starea înapoiată 

a coopsraţiunei în cite-va ţări ale Hu- 

ropei orientale, cauzele și remediile 

sale, ţinta sa nu a fost să constate 

starea mai mult sai mai puţin inain- 

tată a cooperaţiunii în aceste ţări, dar 

să stabilească un contact permanent 

între cooperatorii ţărilor tari şi ai ţă- 

rilor slaba; în scop ca cooperaţiunea 

prin această apropiere, să poată să-și 

ia un avînt mai mare în ţările mici. 

Şi cred că acest contact va fi cu 

atit mai uşor de stabilit, cu cit între 

țările Europei Orientale sunt cite-va 

care dacă n'aii putut să facă progre- 

sele Angliei, Franţei sai Germaniei 

pe calea cooperaţiunei, face totuși mari 

sforțări, şi merită prin aceasta, incu- 

rajările marilor ţări.



Voiii avea prilejul să citez aci un 
singur exemplu, acela al propriei mele 
țări, România, și cred că îmi va fi uşor 
să dovedesc congresului că se fac acolo: 
sforțări foarte reale spre cooperaţiune. 

Pentru a face această dovadă, voii 
exclude din expunerea mea, societă- 
ţile cooperative de produeţiune şi de 
consumaţiune şi aceasta din. două 
cauze. 

Mai întîi, pentru că sunt în Româ- 
nia prea puține societăţi cooperative 
de producţiune şi de consumaţiune și 
că n'a fost făcută nică o statistică 
exactă al numărului şi al capitalului 
lor şi apoi, pentru că toate aceste so- 
cietăţi de producţiune și de consuma- 
țiune nu sunt cooperative de cit cu 
numele ; ele sunt societăţi pe acţiuni 
cari s'aii constituit pur şi simplu după 
formalităţile cerute de Codul de Co- 
merţ; la titlul „societăţile cooperative“ 
care nu este de cito copie a titlului 
corespunzător al Codului italian care 
şi el nu este de cit o copie aproape 
textuală a Codului comercial francez 
asupra societăţilor cu capital variabil. 
Veţi căuta în zadar în aceste socie- 
iți cu personal şi capital variabil, 
spiritul cooperativ, această morală mai



înaltă, despre care a vorbit în discur- 
sul săii de deschidere, onovabilul no- 
stru Preşedinte, contele Karolyi, și 
care este tot-de-odată partea proprie 
și puterea cooperajiunei. 

Voiii vorbi dar, numai despre so- 
cietăţile de credit şi anume despre 
societăţile de credit rurale care ai 
luat în România, o dezvoltare din cele 
mai însemnate. 

Dacă deschideţi o statistică, veţi 
vedea că în 1890, România nu avea 
nică o singură bancă populară, că în 
1891 nu era de cit una singură, că 
în 1899, eraii de-abia două-zeci de 
bănci, că în 1902 aveam deja 700 şi 
că astă-zi în momentul cînd am onoa- 
rea, de a lua cuvintul inaintea acestui 
congres, există dbja 1580 de bănci. 

Cum să explicăm această dezvol- 
“tare aşa, de repede? Este aci o miş- 
care artificială, sai din potrivă, ne 
găsim în faţa unei mișcări reale, 
create prin adinci nevoi sociale ? 

Această mișcare nu este artificială 
ci răspunde întw”adevăr la o nevoe 
reală, pentru că cestiunea creditului 
popular este în România mult mai 
gravă poate de cit în cele-Palte ţări 
ale Europei. Intmadevăr, pină la 1864,



marea majoritate a ţăranilor Români 
cară reprezintă mai mult de cît trei 
părţi din populaţia întreagă, nu avea 
nici un drept de proprietate asupra 
pămiînturilor pe care le cultiva și le 
locuia. 

Ei erai nişte servi al pămîntului, 
indatoriţi să facă o muncă determi- 
nată pentru proprietar sau boer, care 
în sehimb era şi el obligat dea le 
da intinderea de pămînt trebuineioasă 
pentru întreţinerea familiei lor şi a 
vitelor. 

Dar cind în 1864, România, a dat 
tuturor ţăranilor, printr'o lege, pămin- 
turi a căror întindere variază între 
1“ şi 6 hectare şi cind de azi pe 
mîine, ea a creat o mică proprietate 
independentă, este ușor de înţeles că 
costiunea creditului popular despre 
care nu era vorba înainte, a trebuit 
să se pue în termeni cu atit mai gravi 
cu cit se punea de-odată, fără pregă- 
tire si fără trecere. Şi ceea ceo face 
mai importantă încă, este că atunci 
de o parte, România a început să 
ea un mare avint agricol și că de altă 
parte populaţiunea ei sa îndoit, și 
cum România era o ţară tinără fără 
trecut economie, fără stabilimente fi-



  

nanciare solide, fără economii strinsem, 

singura, soluţiune ce oferea țăranilor 

care cerea credit pentru a trăi, era 

să-l dea pe mina semenilor lor cari: 

mai sgireiţi sai mai prevăzători, TEUz, 

şiseră să stringă un mic capital şi 

căntaii acuma să'l mărească cit mai 

repede posibil. 
Şi ast-fel camăta a început să se 

înțindă şi să ea proporţiuni îngrozi- 

toare. Este neplăcut să dezvelim niște 

speculaţiuni atît de josnice și atit de 

neomenoase, dar sunt dator să spun 

acestui congres, că în puţine ţări, ea- 

măta, luase proporţiile pe care le-a 

luat în România. 

Era aci o stare de lucruri prea în- 

jitoare pentru a nu atrage atenţiunea 

guvernului care de la 1881 a căutat 

să dea o soluţiune problemului eredi- 

tului popular, ereînd creditul agricol. 

Dar, soluţiunea dată de către guvern 

ma fost în stare să rezolve problemul, 

pentru că Creditul Agricol nu împru- 

mută de cit pe gaj și că această formă 

de credit, precum o știți, Domnilor, 

este o formă de credit păgubitoare și 

inferioară. Ea exelude de la credit pe 

acei care aii mai multă nevoe, pe
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oamenii cu totul săraci, apoi ea imo- 
bilizează o mare parte din averea pu- 
blică, ea creuză un fel de „main 
morte“ care paralizează desvoltarea 
economică a unei ţări şi opreşte cir- 
culaţia bunurilor. 
Vom zice chiar, că este o formă de 

credit imorală. Ea nu cercetează nici 
cauza unui împrumut nici nu supra. 
veghează întrebuinţarea lui și ea îm- 
pinge pe datornici să înșele, cerîndu-le 
un lucru cu neputinţă, adică să nu-şi 
vindă amaneturile. Pot să mărturisesc 
că deși statul n'a suferit perderi în 
această privinţă, totuşi o mare parte 
din amanetele afectate la Creditul A gri- 
co], sunt fictive şi aceasta nu pentru că 
populaţia Romîniei este mai imorală 
ca în alte ţări, dar penru-că în so- 
cietăţile noastre moderne sunt trebu- 
înță cărora nu poci_să_te_opui nepe- 
depsit. 

Văzind că Statul n'a putut să re- 
zolve problemul creditului popular, şi 
că nevoia unei soluţiuni era cu atit 
mai mult simțită cu cît rănile ca- 
mătei se măreai din ce în ce, popu- 
laţiunea, rurală ea însăşi — şi acesta 
este puntul interesant pe carel rog ca 
congresul să reţie — va întors spre
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cooperațiune şi i-a cerut să rezolve 
ceea-ce Statul nu putuse rezolva singur. 
In sătuleţe perdute în creerii Carpa- 
ților saii prin șesurile Dunării, niște 
învăţători sati preoţi, fără nici o in- 
tervenire străină şi citind numai ceea 
ce se făcuse în alte părți şi mai ales 
în Italia şi în Transilvania prin aju- 
torul băncilor populare, aii început să 
le întemeeze și numai mai tirziii cind 
lumea sa văzut în faţa a vro patru- 
zeci de bănci de a căror existenţă nu 
se știa măcar pimatunci, guvernul a 
intervenit. Că o ast-fel de mişeare să 
se producă întwo ţară puternică unde 
instrucţiunea este desvoltată, unde mij- 
loacele de propagandă sunt ușoare, 
unde iniţiativa privată este puternică, 
nu este lucru de mirare ; dar ea intro 
ţară, mică a cărei educaţie economică 
nu este făcută, populaţiunea rurală, 
să se îndrepte de sine fără îndemnul 
Statului spre cooperaţiune pentru a 
rezolva o mare problemă care o neli- 
niștea, aceasta este ered cel mai frumos 
și strălucitor omagii care a fost adus 
vre-o dată cooperaţiunii. 

Cind intervenţia Statului sa arătat, 
ea a luat mai întiiii forma unei pro- 
pagande foarte active pentru a cons-
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titui cit se poate de multe bănci şi 
ea, a dat naştere legii de la 1 Aprilie 
1903, care acordind băncilor populare 
numeroase ușurinți de constituire şi 
de scutiri fiscale, institue tot-deodată 
o Casă Centrală avind de scop 1) să 
înainteze acestor bănci banii necesari 
şi 2) să le supune unui drept de 

control. 
De alt-fel, trebue să observăm că 

acest drept de control fiind tot-deo- 
dată foarte larg, nu atinge întru nimie 
independenţa şi autonomia băncilor. 
Acestea sunt tot-da-una administrate 
de către consiliile lor de administra- 
țiune în conformitate cu statutele lor 
şi chiar trebue să adaug că dorința 
noastră este să ne scăpăm cit mai 
repede de tutela pe care o exereităm. 
Dacă băncile sunt încă prea tinere 
azi şi prea slube și dacă aii nevoe de 
noi pentru a se apăra în contra vrăj- 
maşilor care le înconjoară, să se ştie 
că noi deținem acum un sceptru dar că 
nu-l dorim şi că nu vrem alt-ceva de 
cit să] transmitem celora cari vor 
avea braţele destul de tari pentru a 
putea să-l poarte. În general, prin 
dreptul nostru de control, înţelegem, 
să facem: în România mai ales, o



1l 

  

operă de edueaţiune, căcă ducă este 

adevărat că azi avem 1580 bănci po- 

pulare, dacă între aceste bănci nu- 

mărăim una care are un capital de 

600.000 lei şi mai multe al căror ca- 

pital variază între 15.000 și 200.000 

lei, marea majoritate a acestor bănci 

nu ati de cit un capital de cite-va mii 

de lei,sunt la începutut lor, sunt slabe. 

Prebue deci să le dăm sfaturi, să 

dresăm de multe ori personalul lor, 

să-i învăţăm contabilitatea dublă, să 

le întărim sentimentul cooperativ, și 

în această privinţă, Statul nu s'a oprit 

de dot ani din fasa nici unui sacri- 

ficiii. Am făcut conferinţi în toate ora- 

şele, am întocmit registre speciale de 

contabilitate, am publicat broşuri cu 

instrucţiuni, am ţinut astă iarnă un 

mare congres la Focşani care a în- 

trunit mai mult de 1000 delegaţi şi 

publicăm un buletin bimensual care 

este, așa zicind, organul oficial al a- 

cestei întregi mişcări. 

Dar să nn credeţi că vreaii să face 

aci, apologia sforţărilor noastre. Sun- 

tem conştienţi de dificultățile sareinei 

noastre, noi știm că ele sunt nume- 

roase. Ştim că una din primele con- 

diţiuni pentru ca aceste bănci să pro-
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greseze, este ca să aibă un bun per- 
sonal. Ori azi, neajunsul cel mare în 
România este toemai că aceste bănci, 
sunt conduse de către persoane care 
aii alte ocupaţiuni și mai ales de către 
învăţători cari nu pot să le acorde de 
cit clipele lor de odihnă. Va trebui 
să luptăm și încă eu putere pentru a 
da Băncilor populare un persohal pro- 
priă. Un alt neajuns al mişcărei aşa 
cum se prezintă a-tă-zi în ţară, e că 

„aceste bănci sunt expuse la tot felul 
de vrăjmăşii, de ambiţiuni josnice ale 
satelor şi ca pentru a distruge sati 
paraliza acești germeni disolvanţă, 
trebue susținută o luptă încordată, de 
fie-care zi, şi la fie-care pas, fără să 
socotim cămătarii, cari fiind atinşi în 
interesele lor, nu cruţă nici un mijloe 
pentru a discredita băncile populare. 
In potriva calomniei şi contra intri- 
gilor lor trebue să apărăm bănsile. 

- APOI, şi poate ca aceasta este una din 
cele mai mari greutăţi ale cestiunii, 
administratorii băncilor au desigur 
conștiința cooperativă, ei înţeleg a- 
ceastă solidaritate, ei apreciază morala 
ei, dar ţăranii cari vin să depue la 
bănci economiile lor, aceștia, nu în- 
țeleg adevăratul caracter al acestor
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instituţiuni. Trebue să le-o înveţi încă 
şi bine-inţeles că această. operă este 
de lungă durată, o operă înceată, 

Cind congresul pune cestiunea care 
sunt cauzele stării înapoiate ale coo- 
peraţiunii în Europa Orientală și care 
sunt remediile, pot să răspund că întru 
cît, este vorba de ţara mea, nu este 
de cit o singură cauză, desvoltarea ei 
istorică, şi un singur remedii, timpul. 

Intr'adevăr, dacă ne amintim că, 
acum 60 ani, Romiînia abia se com- 
punea din două provincii care nici nu 
eraii unite, dacă ne aducem aminte, 
că abea acum 25 ani, ea și-a cucerit 
independența pe cîmpul de luptă şi 
că şi-a luat rangul între naţiuni, dacă 
ne amintim în sfirşit că aşezată între 
imperiul otoman care aspira să cuce- 
rească Occidentul şi între acei cari visai 
cucerirea Constantinopolului, ea a fost, 
de alungul veacurilor jucăria tuturor 
turburărilor și a tuturor furtunilor po- 
litice ale Orientului, cum să ne mirăm 
dacă cooperațiunea n'a putut să ia 
avintul pe care Va luat în Franţa, în 
Englitera, în Germania, și în toate 
aceste ţări care aii avut norocul ca să 
aibă înapoia lor secole întregi de ci- 
vilizaţiune şi de organizare economică.
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Şi toemâi pentru că în trecut noi 
mam avut nici un fel de organizaţie 
economică, asistăm acum în Rominia 
la un fel de friguri cooperative. În 
toate părţile lumea vrea să intemeeze 
societăţi ecenomice și mai ales vrea 
să rezolve prin ajutorul băncilor.toate 
problemele cari preocupă populaţiunea 
rurală. Toţi vor ca banca să vindă în 
comun cereale, ea ele să facă să se 
cultive în comun legume, ca ele să 
usuce prune şi să facă vin și ţuică 
apoi ca ele să ia în arendă pămin- 
tură, şi să cumpere mari pfoprietăţi 
ete. Acestei sete de dorinţi şi de 
proecte, statul trebue să-i pue friu. 
Nu pentru că desaprobăm toate aceste 
societăţi cooperative de produeţiune 
şi de consumaţiune, dar pentru că ne 
dăm seama că băncile nu sunt încă 
destul de puternice pentru a între- 
prinde alte operaţiuni de cît acele de 
bancă. Scopul nostru, idealul nostru, 
este să fondăm, alături de băncile po- 
pulare, societăţi de producţiune și de 
consumaţiune care în caz de nevoe, 
să facă apel la creditul acestor bănci 
fără ca pentru aceasta să se confunde 
cu ele. Și noi muncim pentru ca băn- 
cile să devie în satele noastre centrul



15 

  

altor societăţi cooperative. Pentru un 

moment mavem să notăm în această 

direeţiune de cît cîte-va încercări de 

vînzări în comun de cereale care ai 

răuşit şi de exploatări în comun de pă- 

mînturi. Aceste din urmă sunt mai 

ales interesante. Sate întregi adună 

un capital, iau eu arendă un pămint, 

îl culiivă în comun, împart cheltue- 

jile și cîștigul şi ajung ast-fel să în- 

lăture pe intermediar, pe arendaș. 

Ştim că este aci, un cimp foarte vast 

de acţiune și cu scopuri așa de nu- 

meroase şi aşa de deosebite în cât 

nu pot să fie atinse de cit încet, şi 

cu prudenţă. 
Dar noi luptăm cu atit mai multă 

energie și facem sacrificii cu atit mai 

mari, cu cât cooperaţiunea, care apare 

ca o soluţiune necesară în țările cu 

veche civilizaţiune, este cu atit mai 

trebuincioasă în Rominia. Intradevăr, 

luată în marele virtej al civilizaţiunii 

şi a luptei economice, România, pen- 

tru a putea să trăiască, să se apere 

şi să se întărească, are nevoe de aşi 

uni toate forţele, Va face apel la toate 

energiile, de a căuta scăparea sa nu 

numai în forma dar încă și în morala 

cooperaţiunii. x
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De aceea, am onoarea domnilor să 
sfirșese comunicarea mea, în speranţă, 
că sfoi ţările energicoe,. stăruitoare dar 
modeste ale Rominiei, nu vor putea 
să fie mai bine înţelese şi mai bine 
preţuite de cit de către aceia care aii 
purtat cu atita succes prin lume, stin- 
dardul cooperaţiunei. 

 


