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INTRODUCERE... 
__ In studiul de faţă vom încercă să zugrăvim situaţia eco- nomică a României la sfârșitul anului 1930, străduindu-ne să găsim soluțiuni pentru îndrumarea. și îndreptarea economiei noastre naţionale în viitor. In vederea acestui scop vom su- pune unei analize amănunțite problemele speciale, nu călău- ziţi de îndemnurile unui spirit critic, ci de intenţii constructive, fiindcă nu ne interesează atât greşelile din trecut cât măsu- rile ce pot îmbunătăți situaţia de astăzi. - a Inainte de a intră în cercetarea problemelor speciale dela noi, ne vom opri la câteva consideraţiuni de ordin general cari ne vor înlesni înţelegerea crizei și depresiunii în eco- nomia mondială. | ia Criza economică mondială din zilele noastre se spune că se datorește desechilibrului dintre ramurile de producţie şi dintre puterea de consumație. Cu alte cuvinte e un desechi- libru între ofertă și cerere, care e legea fundamentală a eco- nomiei politice, | | Desechilibrul e provocat de ambele părţi, producţia prea abundentă şi consumaţie prea scăzută în urma slăbirii puterii de cumpărare. | 

În viaţa economică a societăţii burgheze, oscilațiunile ciclice, cu perioade de prosperare și de crize, sunt legi funcțio. nale ale sistemului de producţie capitalist, Aceste oscilaţiuni, observate în producţia industrială, sunt fenomene trecătoare - şi indică, de obicei, noui faze sau aspecte în evoluţia lumii capitaliste. - 
Credem, că nici criza mondială actuală nu iese din ca-
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drele acestor legi, deşi se manifestă în proporţii necunoscute, 
atât ca extensiune cât şi ca profunzime, în principalele ramuri 
de producţie, în industrie şi în agricultură. Deaceea e pro- 
babil, că criza de astăzi poate să însemne începutul unui 
proces adânc şi de mai lungă durată în însăși structura socie- 
tăţii capitaliste şi în restabilirea unui echilibru între valorile 
industriale şi cele agricole. - 

„_ Imcă din veacul trecut, revoluția mașinismului a început 
să transforme complet metodele de producţie cu ajutorul imen- 
selor concentrări de capitaluri. Revoluţia mecanică s'a ră- 
zimat întâiu pe unităţile naţionale sau politice înfiripate în 
epoca mercantilismului medieval. Acestor unităţi de producţie 
se datorește avântul ce l-a luat industria şi comerțul în cursul 
veacului al XIX-lea. ! 

Economiile făcute de particulari în numerar au fost 
mobilizate şi sporite de nouile întreprinderi rentabile. Na- 
țiunile sau Statele fiind suverane şi libere să producă și să 
plaseze câte bunuri pot, a început o goană spre'o producție 
ilimitată. Necesitatea plasării bunurilor produse au silit na- 
țiunile să-şi lărgească teritoriile, .să-şi cucerească debuşeuri 

„ coloniale, să-și asigure, prin convenţii comerciale, pieţe de 
desfacere, iar în urma necesităţii nouilor investiţii, să caute 
colaborări de capitaluri peste frontiere, și, mai târziu, diferi- 
tele categorii de întreprinderi să se asocieze în carteluri și 
trusturi de producţie şi de desfacere. 

“Astfel au ajuns economiile naţionale protecţioniste în 
faza interdependenţei internaţionale, mondiale. Interdepen- 
dența economică mondială a fost ajutată şi de perfecţionarea 
mijloacelor de transport, pe apă, prin vapoarele mânate cu 
aburi, iar pe uscat prin construirea drumurilor de fier — am- 
bele coincid cu revoluţia maşinismului dela începutul vea- 
cului XIX-lea -—, mijloace de transport cari au dat avânt 
«comerțului, schimbului de mărfuri dintre popoare şi țări până 
atunci abeă cunoscute, 

„Factorul hotărâtor și dominant în transformarea uriașă 
a economiei mondiale a fost capitalul. El a fost şi este încă 
forţa organizatoare sub imperiul căreia bate ritmul vieţii 
creatoare. Intreaga activitate economică umană e stăpânită 
de capitalul financiar, de acest zeu la altarele căruia se cântă
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imnurile demoniace ale progresului. Capitalul financiar a creat 
imperialismul de astăzi. 

- Arma cea mai puternică de a cuceri o țară a devenit 
banul în formă de credit. :. - 

Capitalul a provocat și o adâncă prefacere socială. In- 
treprinderile mici individuale nau putut ține piept cu între- 
prinderile mari specializate. Grossbetrieb-ul, cum zic nemţii, 
a distrus Kleinbetrieb-ul aproape în toate ramurile de. pro- 
ducție. In urma acestei biruinţe, însăși concepția liberalis- 
mului individualist, prin uriaşele concentrări de capitaluri 
și prin mașinismul tot mai perfecţionat, a fost înlocuită cu 
concepția muncii colective specializate. Valorile: individuale 
devin funcțiuni sociale, supuse unei discipline creatoare. Or- 
ganizarea societăţii umane, cu ajutorul capitalului şi a inter- 
venţionismului de stat; e noul ideal spre care se pare că se 
îndreaptă omenirea în faza civilizaţiei mecanice. 

Capitalul nu mai e un scop al individului, ci un mijloc 
al colectivităţii în vederea unei organizări raţionale şi echi- 
tabile a producției, 'a circulaţiei, a repariiţiei şi a consu- 
maţiei bunurilor materiale şi spirituale. Aceasta e preocuparea 
fundamentală a vremurilor noastre, care va îmbogăți însuş 

“ conţinutul științei economice. IE 
Revoluţia mecanică, după industrie, a trecut, în veacul 

nostru, şi la agricultură. Ea sileşte şi statele naţionale agricole 
să intre în sistemul nou al vieţii economice mondiale, care 

„se caracterizează prin producţia în masă a mărfurilor stan- 
„ dardizate, prin exploatarea mecanică a unităţilor cu supra- 
feţe întinse şi prin concentrările de mari capitaluri. Costul 
producției, cu aceste mijloace; e mult mai scăzut şi, întocmai 
ca în industrie, înlătură întreprinderile mărunte, țărănești. 
In Europa, unde pământul e fărămițat în proprietăți mici 
şi mijlocii, organizarea unor astfel de exploatări e aproape 
cu neputinţă. Din această cauză statele agricole din Europa 
sunt amenințate să rămână într'o inferioritate fatală faţă de 
exploatările mari din alte continente, Totuşi. o colaborare în- 
ternaţională, pe deasupra graniţelor, se crede că- le-ar puteă 
scoate din impas. a 

" Lumea capitalistă, fracționată în economii naţionale cu 
năzuinți ilimitate, tinde să se integreze, prin acorduri interna- 
ționale, în unitatea economiei mondiale, care, printr'o nouă
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organizare, .va încercă să stabilească etalonul valorilor în ve- derea unui scop determinat şi limitat. E un ideal spre care năzueşte umanitatea, fără să ştie dacă: va reuși să-l reali- „zeze vreodată. După cum socializarea tinde să triumfe asupra individualismului, tot aşă spiritul de asociație productivă se străduește a grupă statele naţionale în unităţi continentale. Națiunea devine intermediară între individ şi umanitate, 
Astăzi statele şi economiile naţionale, deşi îngrădite de frontiere protecţioniste, nu se mai pot izolă, nu se mai pot su- sirage năzuinţelor de cooperare şi de colaborare supranâţio- nală. Înlăturarea crizei economice şi financiare de care ne ocupăm fiind generală, măsurile de îndreptare nu atârnă numai de fiecare stat în parte, ci şi de măsurile rezultate | . 

din o înţelegere a lor. | Sa 
Criza economică din România trebuie privită şi analizată 

prin această prismă. Trebuie să înlăturăm unele neajunsuri 
atârnătoare de noi şi să ne pregătim pentru a intră ca factor 
potenţial în economia europeană. Yom încercă.să arătăm cum. 

„În economia de schimb mondială, fiecâre naţiune intră 
cu mărfurile, cu valorile ce le produce. În balanţa de schimb internaţională se indică de obiceiu numai cantităţile de măr- ” furi, evaluate în unități monetare, fără să fie raportate şi la numărul locuitorilor. Vom cită după Anuarul Statistic al So- 
cietății Naţiunilor câteva cifre surprinzătoare. In traficul mondial de mărfuri, în anul 1928, România, cu un ieritoriu de 295.000 km. p., cu o populaţie de 18 mil. participă cu 360 
milioane dolari, ceeace reprezintă 0.54% din comerţul mon-: dial. Elveţia, cu un teritoriu de 41.000 km. p., cu o populaţie 
de 4.035.000 participă cu 918 miioane dolari, adică cu 1.58% din comerțul mondial. Austria învinsă şi desmembrată, cu un 
teritoriu de 84.000 km. p. și cu o populaţie de trei ori mai 
mică decât a României (6.695.000) participă la comerțul mon- 
dial cu dublul sumei ce revine României, cu 764 milioane dolari, adecă cu 1.15% din totalul comerțului internaţional. „„ Inferioritatea României se datorește calității mărfurilor 
ce le exportă şi le importă. Locuitorii României, într'o uni-
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tate de timp, produc valori de schimb întreit mai puţine ca locuitorii Elveţiei cari sunt de aproape cinci ori mai puţini ca ai României. Ceeace însemnează că un elveţian produce câi 15 români, cu alte cuvinte că venitul unui elveţian e de 15 ori mai mare ca a unui român. 
. Am citat acest caz, reducându-l la formule simpliste, pentru a arătă desechilibrul dintre ramurile de producție,. în special între agricultură şi industrie.. Acest desechilibru între țările industriale și țările agricole, între produsele industriale şi cele agricole, constitue cea mai mare nedreptâte în organi- zaţia capitalistă a lumii şi dă naștere la desordini şi la crize. Tendinţa de îmbogăţire a fiecărei țări, prin crearea de industrii, e firească şi ea nu va fi oprită până când nu se va restabili un echilibru: între rentabilitatea produselor agricole şi cele industriale. Țările înapoiate nu vor să mai rămână io- bagele țărilor industriale. Statele agrare vreau să se elibereze de sub jugul noului feudalism industrial de azi, care a luat. locul feudalismului medieval, . e 

Lupta e deschisă. Statele agrare din Răsăritul Europei "Sau închegat într'un bloc în fața Europei apusene în chiar sânul Societăţii Naţiunilor. Această înfrățire a Răsăritului, nedreptăţit de Apusul european și ameninţat de Soviete, noi o propuneam încă în 1924. - 
„ Asia chineză şi indiană vrea aceeaș liberare de sub do- minațiunea Europei industriale. Mișcările lor sunt călăuzite de idei și concepțiuni europene şi încercările Moscovei de a le orientă în sens sovietic n'au izbutit până acum. 
* Din cauza acestei nedreptăţi economice, pe care ştiinţa economică a clasicilor o încadră așă de dibaciu în doctrinele lor ce apărau capitalismul industrial, şi din alte- cauze de ordin sentimental, toate continentele se fracţionează în uni- tăți cu aspirațiuni naţionale, economice şi spirituale deose- bite. Toţi vreau să-şi organizeze gospodăria în vederea unei izolări naționale, cu îngrădiri protecţioniste. D-l. M. Manci- lescu' s'a ocupat. special de: această chestiune într'o lucrare în limba franceză. | - | 
" Colaborarea. internațională totuşi trăeşte în. subeon- ştientul tuturora ca o putere misterioasă ce reprezintă unitatea mondială. Suferinţele, în mijlocul unui' belșug al producției,
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îi împinge pe toţi să restabilească echilibrul dintre producţie 
şi consumaţie, dintre cerere şi ofertă, problemă care nu se 
poate rezolvă - decât printr'o colaborare universală. Aceasta 
e doctrina dela Geneva a Societăţii Naţiunilor. Statele cari 
cred că se pot organiză într'o avtarkie economică, cum sunt 

 Statele-Unite ale Americii şi Rusia sovietică, nu vor să se în- 
chine învățăturilor evangheliei dela: Geneva. | 

Tendinţele de izolare, de cari am pomenit, accentuiază şi 
ele criza; care în unele părți ale lumii se manifestă haotic, 
prin tulburări sociale și revoluţii. | 

„.Când va triumfă doctrina economiei internaţionale dela 
“Geneva, protecţionismul economiilor naţionale de astăzi va 
rămâneă o amintire a trecutului, cum au rămas privilegiile co- 
merciale din evul mediu. Dar.până atunci statele naţionale 
nu pot stă cu braţele încrucișate. Viaţa le îndeamnă pe toate . 
să lupte, să restabilească ordinea la ele acasă, să elimineze 
piedecile ce stau în calea înţelegerii şi cooperării colective a 
umanităţii. E cea mai frumoasă victorie la care poate râvni 
oricare naţiune. îi ' 

Mi 
+ +. 

| „ Situaţia economică mondială e sugestiv caracterizată prin 
diagrama întocmită de „Institut fiir Konjunkturforschung'“ 
din Berlin şi publicată în Vierteljahrshefte' zur Konjunktur-. 
forschunga No. 211930. cc 

Din această diagramă se văd uriașele fluctuaţiuni dela 
1928—-50. Cele 48 de state cuprinse în tablou monopolizau, 

în 1928, — participând cu 92,8% — întreg comerțul mondial. 
Fazele prin cari au trecut în curs de trei ani şi situaţia la care 
au ajuns la sfârşitul lunii Iunie 1930 e destul de îngrijoră- 
toare. Această situaţie în jumiătatea a doua a anului 1930 s'a . 
mai înrăutățit. - i 

„ Astăzi cele mai multe țări sunt în plină depresiune sau 
criză, cu tendinţa de a se readaptă unei vieți normale tulbu- 
rate de răsboiu şi de desordinea economică postbelică, care se 
caracterizează printr'o urcare excesivă a prețurilor și sala- 
ziilor, ca urmare a inflațiunilor monetare, 

“Cifrele comerțului mondial sunt socotite pentru fiecare
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Situaţia economică mondială 
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țară după cantităţi, în lipsa unei -posibilităţi de estimaţie a 
valorilor. o 

Situaţia României nu e deci izolată. Ea se înșiră alături . 
"de majoritatea statelor din lume. Acest fapt, dacă nu e v 
„mângăere, e o explicaţie. - 

Cei ce acuză partidele politice de dezastrul economic din 
România dovedesc o meschină îngustime de vederi. Partidele 
„politice din covârşitoarea majoritate a statelor ce sufăr de'
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criza sau depresiunea economică poate că au și ele o vină, dar cauzele crizei mondiale întrec puterea de prevedere şi de acţiune singulară a oamenilor ce condue partidele și statele. Realităţile materiale şi spirituale impun o înțelegere interna- fională, singura dela care se pot speră soluţiuni de îndreptare radicală. 

Pe lângă cauzele de ordin economic, criza, mondială de astăzi se datorește şi cauzelor politice, pe 'cari le socotim fun- damentale şi asupra cărora stărue istoricul G. Ferrero. Răs- boiul a frânt ritmul normal în închegarea vieții economice mondiale, iar după răsboiu aproape toate continentele sunt frământate de desordini permanente. | 
In Asia, China se sbate în convulsiunile răsboaielor ci- - vile, amândouă Indiile sunt răscolite de fanatismul aspira- 

: țiunilor de neatârnare, iar Rusia e torturată de experienţele 
comuniste ale bolșevismului. Aa 

In America, Mexico și republicile din Sud îşi schimbă 
mereu regimurile prin lovituri de stat revoluţionare. Republi- 
canismul întreține o stare anarhică, exploatată de imperia- 
lismul financiar. | 

In Europa, tratatele ce au curmat răsboiul au împărţit 
statele în două tabere: unele cer revizuirea frontierelor stabi- 
lite de tratate, altele menţinerea lor; unele vreau să consolideze 
pacea printr'o federație europeană, iar altele se agită prin 
discursuri incendiare. Toate se pregătesc de răsboiu. Conferin- 
țele dezarmării general se termină, una după alta, fără nici 
un rezultat. In schimb răsboiul se urmează tot mai dârz 
în domeniul economie prin bariere vamale protecţioniste Şi 
prin dumpinguri. 

Pe lângă toate aceste desordini, a slăbit şi principiul de 
autoritate în Europa, care dădea directive de guvernare în- 
tregei lumi. Popoarele crescute şi obișnuite cu principiul de 
autoritate al monarhiei, căruia i-a fost subordonat principiul 
democratic al suveranităţii naționale, prin sistemul reprezen- 
tativ, după căderea dinastiilor din Germania, Austria, Rusia 
şi — de, curând — din Spania, sunt ispitite să încerce fel de 
fel de experienţe în guvernare. Unele se întorc la absolutismul



POLITICA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI, 19530 ou 

monarhic sau la dictatură, iar altele se sbat în mrejele gu- vernării regimului electiv sub formă republicană. Și unele Şi altele se îmbracă în hainele pompoase ale doctrinelor pentru a justifică „salvarea“ națiunii. Guvernarea nu e, însă, un domeniu în care experienţele și capriciile nu se plătesc scump de popoarele şi statele ce le încearcă.. - | Aceste desordini politice au o covârşitoare înrâurire asupra situaţiei economice mondiale. Criza, credem se dato- reşte mai mult acestor cauze politice. Totuşi idea unei cola- borări internaţionale trebuie să învingă, altfel o prăbuşire a civilizaţiei e inevitabilă. ” E un cerc viţios. Crizele economice slăbesc statele, iar slăbiciunea statelor sporesc primejdiile şi suferinţele ciizelor economice, . 
Pentru ca o înțelegere între popoare să restabilească au- toritatea statelor şi să înlăture crizele economice, trebuie ca aceleași concepții de' viaţă, de morală şi de organizare a sta-! tului să călăuzească omenirea. Substratul înțelegerii şi colabo- rării dintre popoare e deci de ordin spiritual, 
In România, după restaurarea ordinei constituţionale mo- " narbhice, concilierea dintre principiul de autoritate monarhic şi principiul suveranităţii naţionale este .. deplină. Regele Carol II a declarat, în repetate rânduri, că înţelege să rămână un monarh constituțional. Unele agitaţii ce împing şi la noi Suvernareă spre dreapta, spre o monarhie absolutistă sau.spre |. o dictatură monarhică, cu salvarea formelor constituționale, nu sunt serioase și nu urmăresc decât satisfacerea unor ambiţii personale dornice de aventuri. Așezămintele unei țări sunt statornice și nu pot fi lăsate pradă unor amatori de ex- perienţe. 

“ , 
+ 

ss sa a + 

In cercetarea noastră ne străduim să privim realitatea așă cum ește, fără să ne lăsăm răpiți nici de iluziile optimis- mului şi nici de descurajarea pesimismului. Dându-ne seama de pericolele și de greutăţile ce ne aşteaptă, avem deplină încredere în forța de rezistență a neâmului şi ţării noastre, care câzmuită de oameni prevăzători și cu simţul realităţii, credem că va reuşi să treacă cu bine şi peste aceste vremuri. de încercare.
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„Vom stărui mai mult-asupra aspectului economic intern 
al crizei, fiindcă nici înlăturarea desordinei politice nici a 
celei economice mondiale nu atârnă dela noi. 

Dacă vom reuşi să restabilim şi să menţinem ordinea 
acasă la noi, ne-am făcut pe deplin datoria atât faţă de eco- 
nomia naţională cât şi faţă de cea mondială. - 

. “Ţinem să mai spunem, că cercetările noastre utilizează 
cifre și statistici, că o parte din documentările noastre se în- 
temeiază chiar pe ele, deşi ne dăm seama de relativitatea lor. 
Deducţiunile făcute în baza cifrelor, statisticilor şi formulelor 
matematice, ori câtă temeinicie ştiinţifică ar aveă, nu exprimă 
intotdeauna realitatea sau nu o acopere complet.. Omul po-. 
litic e bine să ţină seama de ele, fiindcă sunt călăuze utile; 

- dar nu se poate lăsă robit de vraja lor. Ştiinţa economică lă- . 
murește trecutul, dar politica economică prevede viitorul, se 
strădueşte din răsputeri să satisfacă şi această necesitate de. 
oracol a sufletului omenesc. Omul politic are datoria să pre- 
gătească prezentul în vederea viitorului. Aceasta e marea măe- - 
strie a politicii, demnă de acest nume. Uneori omul politic e. 
silit să calce în picioare cele mai sacrosante doctrine pentru 
a ajunge la scop. Răsboiul mondial a dovedit-o. ] Necesităţile - 
economice, politice şi sociale sunt inexorabile. Cine nu se su- 
pune lor, piere. 

> a. 
x a 

Credem instructiv să reproducem în întregime, încheierea 
Camerei de Comerţ Internaţionale, asupra cauzelor şi efectelor 
crizei economice: | 

„Consiliul Camerei de Comerţ Internaţionale, în sesiu- 
nea sa din lunie 1930, a atras atenția asupra unor cauze şi 

„manifestații ale depresiunii economice actuale, şi este obligat 
astăzi să recunoască că nici o îmbunătăţire bine definită nu 
a intervenit dela aceă dată. Inţrunele țări, depresiunea s'a 
accentuat şi pe încet s' a întins Şi asupra altor ţări cari, până 
astăzi, nu fuseseră atinse de această depresiune. 

Trebue odată mai mult, să subliniera interdependența di- 
feritelor ţări în organizarea economică modernă şi necesitatea 
urgentă a unci anchete generale asupra cauzelor şi efectelor 

„crizei. După fiecare mare răsboiu s'a ivit criza. Depresiunea



, 
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actuală diferă însă de ceă mai mare parte din crizele asemă- 
nătoare din trecut, prin aceea că se întinde asupra întregei 
lumi. Reluarea cursului normal al afacerilor nu se va face 
decât prin colaborarea generală. : 

» mele depresiunii actuale se pot menţionă: - 
. a) Creşterea generală a capacităţii de producţie care mo- 
mentan depăşeşte. creşterea populaţiei şi capacitatea de con- 
sumație; : e 
__b) In urma unei îndelungi perioade de scădere în cursu- 

„rile mondiale ale mărfurilor, o scădere. subită şi excesivă a 
“preţurilor, în special pentru materiile prime şi produsele ali- 
mentare — scădere nu numai prea rapidă dar şi prea mare 
peniru a permite o adaptare a cheltuelilor de producție, Şi care 

Cauze şi simptome. Printre cauzele generale şi .simpto- 

a provocat un desechilibru între preţurile de detaliu şi cele 
de en-gros, 

.. Întârzierea şi lichidarea stocurilor împiedecă rularea pre-.. 
țurilor, actualmente foarte scăzute; . . 

c) Criza agricolă mondială; | 
d) Şomajul fără precedent, de care suferă industria; 
e) Neliniștea prelungită cauzată de nesiguranța politică; 
) Inchiderea parţială sau totală a unora dintre -cele: 

mai importante pieţe mondiale; o 
8) Inceata reacordare a economiilor naţionale cu situaţia 

economică internaţională, din cauza bazelor diferite pentru 
stabilizarea monetară; | 

h) Piedecile în afaceri şi în plasamente, impuse în nu- 
-_meroase cazuri, de o diferenţă neobișnuită între dobânda pe 

termen lung şi cea pe termen scurt; E 
i). Scăderea serioasă a preţurilor şi a valorii banului care 

a redus și mai mult capacitatea de cumpărare a unei treimi 
din populaița lumii întregi; O e o 

j) Faptul că Rusia sovietică aruncă pe pieţele mondiale 
mari cantități de cereale, de materii prime şi de produse semi- 
fabricate, pe prețuri sub cele normale; Se | 

k) Sarcina grea, în multe țări a impozitelor naţionale, 
percepute pentru a se face față datoriilor naţionale şi inter- 
naționale; a Să 

1) Intervenţiile excesive ale Statului în domeniul între- 

+
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prinderilor private, cari durează şi chiar în unele cazuri, îm- piedecă efectiv, acumularea necesară de capitaluri particulare şi de investiţii în întreprinderile particulare. 
„+ Toate aceste fapte creiază în lumea finanţelor Statului şi | în lumea de afaceri o oarecare teamă şi nesiguranță care îm- ; piedecă revenirea imediată la condiţiile normale. 

Remedii... Ameliorarea situaţiei economice mondiale in- cumbă în primul rând oamenilor de. afaceri şi financiarilor. 
Această depresiune ca şi alte depresiuni economice trecute. 
este temporară, deși de proporţii mai generale.. Experienţa 
a dovedit că fiecare criză a fost urmată de o reluare a cursului” normal al afacerilor și de un progres al bunei stări a popoa- 
relor, graţie muncii perseverenie, economiei, răbdării, cura- 
jului şi revenirii încrederii în stabilitatea afacerilor. 

Consiliul recomandă în consecință fiecăruia dintre mem- 
brii săi, din orice țară şi de orice situaţie ar fi, să nu se lase 
cuprins nici de teamă nici de pesimism şi să lucreze pentru 
menţinerea păcii colaborând, activ, cu curaj şi perseverenţă, la 
îndreptarea rapidă a mecanismului economic, pentru a se 
pute grăbi astfel revenirea la condiţiile normale“. 

Camera internaţională de comerţ pomeneşte numai în 
treacăt de rolul politicii monetare în criza mondială, deşi în- 
toarcerea sistemelor monetare la etalonul aur. a rărit in- 
strumentul de schimb şi de repartizare a bunurilor şi a 
tulburat echilibrul normal dinire cerere şi ofertă în târgul 
internaţional. | 

Consumaţia, puterea de cumpărare din epoca inflaţiunilor 
„monetare şi a creditelor a sporit cererea mărfurilor şi a pro- 
vocat un avânt al producțţiunii. După întoarcerea la etalonul 
aur, în epoca deflaţiunii, adecă a răririi circulaţiunii fidu- 
ciare,: consumaţia nu a mai putut absorbi producţia mărfu- 
rilor și a urmat criza economică a schimbului de produse, apoi 

„scăderea prețurilor. 
„Producţia oricât ar progresă, nu poate întrece necesi- 

tăţile şi dorinţele consumaţiei. Supraproducția și subconsu- * 
maţia, cauzele cari se atribuie crizei mondiale, au o altă ex-
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plicaţie: desechilibrul dintre realităţile economice și posibi- 
lităţile monetare. 

Dovada, că politica monetară a etalonului metalic a avut 
o înrâurire hotărâtoare asupra crizei, o face însăș puterea de. 
cumpărare a aurului. Inainte ca. aurul să fie o măsură ge- 
nerală și exclusivă a valorii, puterea.-lui de cumpărare scă- - 
zuse cu peste 50%, pierdere pe care a redobândit-o în între- 
gime dupăce a devenit etalon monetar (1925—1930). 
i Fie că producţia aurului — adică oferta de' aur — crește 
său scade, fie că producţia de aur rămâne la acelaș nivel, 
dar creşte sau se reduce producţia mărfurilor — adecă ce- 
retea de aur — puterea de cumpărare a monetei aur are o 
repercusiune asupra vieţii economice şi în special asupra 
nivelului general al prețurilor. 

In timpul din urmă, Comitetul financiar de pe lângă 
Societatea Naţiunilor a dat o deosebită atenţiune politicii mo- 
netare şi a formulat o serie de îndrumări în vederea funcţio- 
nării normale a etalonului aur. 

Cercetarea noastră o vom începe cu politica monetară, 
pe care o aşezăm la temelia refacerii noastre economice. 
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CAPITOLUL 1. 

„POLITICA MONETARĂ 

Problema monetară, după răsboiul mondial, a. devenit centrul preocupărilor economice. Când îi dăm prioritate nu . . suntem ademeniţi nici de fetişismul chrisohedonist al mer- cantiliștilor medievali nici de părerea unui istoric al Europei, care susține, că evenimentele cele mai importante din istoria omenirii, căderea imperiului roman Şi renașterea, se dato- resc monetei, cel dintâi reducerii, iar cel de al doilea sporirii . instrumentului de circulaţie 4). : 
Incepem cu problema monetară, deoarece ne ocupăm cu politica economică întemeiată pe valori. E firesc, deci ca inainte de toate să știm care este etalonul acestor valori, dacă moneta e într'adevăr un valorimetru şi ce rol are în economia naţională și internaţională. . 
În cercetarea noastră plecăm dela realităţile româneşti, -pe cari încercăm să le pătrundem cu ajutorul experienţei altora și cu sprijinul înțelepciunii teoriilor. 
Legea monetară din Februarie 1929 - spune: „Unitatea monetară română este leul cântărind 10 miligrame aur „9/10“ (art. 1). o | 

„ Statul stabileşte, prin lege, greutatea unităţii monetare, - îi dă un titlu legal şi un nume: leu. Statul se mărginește, deci, la garantarea integrităţii monetei şi-i asigură o putere liberatoare obligatoare pe teritoriul ţării. Statul nu-i con- 

  

;) Archibald Allișon, Histoire de TEurope la Hartley Withers, Qu'est-ce que la monnaie? Le marchs mondtaire anglais, cu o prefaţă de Charles Rist, Giard, Paris, 1920, pag. 18. ai
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feră monetei şi o valoare stabilă, nu-i determină puterea de 
cumpărare. Unitatea monetară, reprezentată prin cele 10 
milizrame aur, e o simplă unitate fizică, denumită leu. Ra- 
portul acestei greutăţi de metal, faţă de mărfuri, variază, 
e într'o neîntreruptă creștere şi descreştere. Moneta nu în- 

„Carnează în ea o valoare fixă și nici nu poate încarnă, spun 
unii ieoreticiani, deoarece metalul etalon e și el o marfă su- 
pusă fluctuaţiunilor. Deaceea de alţi teoreticiani se propune 
moneta indice sau moneta dirijată. Totuși aurul are o tra- 
diție monetară niilenară, e o marfă mai puţin expusă fluc- 
tuaţiunilor ca alte mărfuri, -apoi'e un metal rar şi dorit: de 
toată lumea şi mai prezintă avantagii practice și tehnice 
din punct de vedere monetar:). Astăzi aurul e admis una- 
nim ca singurul etalon al valorilor, ca un valorimetru rela- 
tiv, care îndeplinește funcțiunea de evaluare, de schimb şi 

„le cruţare (economii) în viața economică 2). ” 

Stabilizarea. Reforma monetară din 7 Februarie 1929, 
prin care s'a stabilizat leul, trebuiă să creeze o îniremare şi 
o prosperare în întreg organismul economic al ţării. In 
expunerea de motive a legii monetare se şi anunțau con- 
secințele fericite ale stabilizării. Să 

După doi ani, de când e în circulaţie moneta stabili- 
zată, situaţia economică și financiară a ţării a devenit însă 
extrem de critică. A dat, deci, rezultate tocmai contrare 
celor așteptate. 

  

„) Aurul a avut un rol important în viaţa omenirii încă din epoca 
preistorică, după cum vom arăta într'o lucrare specială. - 

La mercantilişti, aurul şi argintul se confunda cu bogăţia. Ideile 
şi practicile mercantiliste, cari pe planul economic sunt expresia siste- 

- mului monarhic, sau păstrat până în zilele noastre. :,„Par-dessous les 
d6clarations libârales des souverains ou des parlements, les administra- 
tions ont conservâ les' habitudes et les prejugâs mercantilistes, mainte- 
nant ainsi une filiation continue du mercantilisme monarchique au protec- 
tionnisme nationaliste de l'&poque. contemporaine“ ]. Morini-Comby, 
Mercantilisme et protectionnisme, Essai sur les doctrines interventionnistes. 
en politique commerciale du .XV-e au XIX-e siăcle, Alcan, Paris, 1950 
pag. 83. 

__2) Cî. R. Gonnard, Prâcis d'conomie monetaire, Sirey, Paris, 1939. 
Pe lângă această lucrare ne-am servit şi de altele, pe care le cităm când 
ne întemeiem argumentarea pe ele, i
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Credem, că cei ce au atribuit stabilizării leului un rol 

prea important au fost alături de realitate, întrucât au scă- 
"pat din vedere, că o monetă sănătoasă nu e un scop în sine, 

ci numai un mijloc pentru crearea de valori şi pentru cir- 
culaţia bunurilor. Scopul e înflorirea economiei naţionale. 
Deodată cu stabilizarea monetei trebuiau să se îă o serie 
de măsuri, ca menţinerea monetei sănătoase să nu ducă eco- 

„ nomia naţională la ruină. Dintre aceste măsuri elasticitatea 
creditului eră cea principală, după cum a mai făcut-o Banca 

„Naţională şi altădată, în 1914. Atunci direcţiunea Băncii 
Naţionale motivă lărgirea scontului: „nu voiam a lucră con- . 
tra scopului nostru, acela de a înlesni publicului să găsească 
banii neapărat trebuitori, fie şi scump (scontul eră de 
6—7%), decât să nu-i găsească de .loc“*), cum este astăzi.. 

O monetă sănătoasă nu se poate concepe întro eco- 

nomie bolnavă. Din nefericire, epoca stabilizării leului a 
coincis. cu o acută criză economică mondială, ale cărei re- 
percursiuni sunt o calamitate pentru întreaga lume. Momen- 
tul ales pentru stabilizarea leului a fost fără de noroc. 

Moneia' noastră a trecut prin patru faze - principale: 
1) Prin convenţia din 26 Octombrie 1916 şi prin decretul din 
17 Decembrie 1916, dat la Iaşi, sa suspendat convertibilita- 
tea în aur a biletelor Băncii Naţionale. S'a deschis, deci, 
drumul inflaţiunii monetei hârtie. Tot atunci (21/X11/916) sa 

depus tezaurul Băncii Naţionale la Kremlin în Moscova, în 

sumă de 5315.179.980 lei aur?), care s'a pierdut; 2) Unitatea 
politică cercă unitatea monetară. In 1920 s'a făcut unificarea 
monetară printr'o emisiune de peste 7 miliarde bilete Banca 

Naţională, având 'ca acoperire numai creditul Statului. A- 
ceastă emisiune a -urcat datoriile Statului. la peste 12 mi- 

1) Citat după Victor Slăvescu, Istoricul Băncii Naţionale a  Ro- 
mâniei (1880-1924), Cult. Naţională, Bucureşti, 1925, pag. 180. , 

2) Cifra e luată din Expunerea de motive şi proiectul de lege 
pentru ratificarea  convențiunilor închiate înțre Ministerul Finanţelor şi 
„Banca Naţională a României din 1925, semnate de Vintilă Brătianu. 

D-l V. Slăvescu, op. cit. dă alte citire: 3521.580.456 lei şi 84 bani, la 
pag. 220 şi 315.154.980 lei la pag. 227.
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liarde lei (90,10% din biletele puse în circulaţie); 5) In 1925, printr'o convenţiune cu Banca Naţională, s'a oprit. inflaţiu- "nea. Atunci eră momentul să se facă şi stabilizarea monetei. In loc de stabilizare, s'a recurs la o revalorizare temporară şi la limitarea emisiunii Băncii Naţionale (circulația din 31 Decembrie 1924, art. 9 din convenţiune); 4) Deflaţiunea con- sacrată prin reforma monetară de stabilizare din 7 Fe-! bruarie 1929. 
S'a crezut că' stabilizarea legală asigură şi stabilitatea monetei. Fenomenele monetare — după cum vom vedea — sunt cu mult mai complicate şi mai grele, decât le cred unii oameni politici, cari întocmesc adeseori legile sub inspirația bunului simț, redus în cele mai multe cazuri la un empirism dăunător sau chiar catastrofal. 
Politica monetară a unui Stat trebuie să țină seama de o mulţime de factori, de natura și de importanţa lor, precum şi de raporturile de cauzalitate dintre fenomenele economice, cari asigură prosperitatea unei țări sau o duc la ruină când - sunt desconsiderate, po e 
Realitatea noastră, oricât ar fi de tristă, trebuie pri- vită în faţă pentru a o puteă domină. | 
Vom arătă mai întâi câtevă anomalii, în măsură. să ne înlesnească înţelegerea realității şi găsirea “soluţiilor. 

Moneta şi populaţia. In România veche, cu 7 milioane locuitori, circulaţia fiduciară, în 1915, eră de 457 milioane lei aur, cu o acoperire de 47% stoc metalic:), iar în 1916 circulațiunea fiduciară se urcase la 1.451.458 lei aur, cu o acoperire metalică de 5955... . 
In România de astăzi, cu 18 milioane locuitori, circu- laţiunea fiduciară, dela 1921—1950, a fost următoarea 2): 

  

1) Am ales anul 1915 fiind un an relativ normal cu toată inter- venţia noastră armată în Balcani. Cifrele exacte sunt: circulaţie mone- tară 457,182.410 lei; stoe metalic: 208.044.945 lei, adică 47.58% acoperire metalică. În 1914, circulația monetară a crescut la 578.245.637 lei; stoc metalic: 216.997.840 lei, adică 57,52%5 acoperire metalică. *) Datele sunt după Annuaire Statistique International 1929, Ge. | neve, 1950, publicat de secţia economică şi financiară a Societăţii Na-. fiunilor. Datele din acest anuar nu sunt aceleași cu datele din publica- tiunile noastre oficiale. De ex. în Raportul . Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale către adunarea generală din 1950 se arată, în 1929
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în milioane lei hârtie. 

„15.908 15.162 17.917 19.556 20.126 20951 21.026 21211 24.150 19,605 

în milioane lei aur 

S9 550 450 497 505 503 639 661 ' 656 608 

In România veche, anul 1915, reveneau 62,7 lei aur de 
cap de locuitor. În România actuală, în 1929, revin numai. 
50,5 lei aur sau 1175 lei hârtie de cap de locuitor, In 1950 
numerarul de cap de locuitor a :mai scăzut (35,7 lei aur). 
Moneta ce stă la dispoziţia unui locuitor în România Mare 
s'a redus la jumătate decât eră în România veche, deşi nu- 
mărul locuitorilor a crescut cu 214. 

Dacă circulaţia monetară din 1915 sar fi sporit în. 
proporția populaţiei, ar trebui să avem o emisiune de bilete 
de circa 1.100 milioane lei aur sau 55.200 milioane lei hârtie 
din 1929. Faţă de scăderea valorii aurului, în această epocă 
de 50%, circulaţia fiduciară trebuiă sporită la cifra rotundă 
de 46 miliarde lei hârtie. Această cifră ar fi corespuns ne- 
cesităţilor populaţiei, dacă admitem, că structura economică 
a României actuale ar fi rămas aceeaș cu a României vechi. 
Ori, nivelul de viaţă mediu al populaţiei din România Mare 
e mult mai ridicat, aşă că circulaţia fiduciară trebuiă spo- 

_Tită în această proporţie. 
Vom -privi problema circulației monetare şi din alt 

  

o circulațiune monetară de lei 21.144.156.446, cu o acoperire de 52.21% m menținut datele din Anuar — Banca Naţională s'ar putea îngriji să fie corectate şi exacte — fiindcă diferenţele sunt mici. Penţru a stabili precis circulația monetară dela 1921 — 1929, am calculat cifrele pe cursul mediu anual al leului hârtie în centime lei aur la New-York, cari au fost următoarele: 

K E 192 1923 ., 1924 1925 1926 1927 1928  - 1929 — —— — 

6.44 5.65 251 , 257 "2.50 240 5.15 5.45 5.10 

cî. Annuaire S. N. pag. 234 şi Expunerea de motive le Proectul de buget general al Statului pe exerciţiul 1931, anexa C. IL. - 
Cele 21 miliarde lei hârtie din 1929, pe cursul 1 leu vechi=—52258, re. prezintă 658,751.000 lei aur, care ne-au servit de bază la calcule. Sub leul aur înţelegem leul aur vechiu. .
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„punct de vedere. Vom face o comparaţie *) între câteva ţări 
industriale şi agricole din Europa pentru a dovedi inferiori- 
tatea acestora din urmă. 

      

  

                

ȚĂRI No. locuito- Circulația fi- | Pe cap de |. In lei 
” Ne rilor 1929 duciară 1929 : locuitor hârtie 

Țări industriale; 

Germania. - 63.800.000 | 6600 mil. mk. | 105 mk.=—| 4,120 
Franţa 41.060.000 | 67.769 mil. fr. | 1.652 fr, = | 10.820 
Elveţia. 4.035.000 | 999 mil. fr, 230 fr. = | 7.000 
Țări agricole: ' 

E 
Jugoslaviă 13.290.000 | 5.818 mil. dinari| 447din.—| 1541 
Ungaria 8.604.000 501 mil. pengă |  5Spen.=| 1.695 
Bulgaria 5.207.000 | 3.609 mil. leva | Sileva==| iisi 

Numai Bulgaria e inferioară României, Cetăţeanul ro- 
mân și al țărilor agricole înşirate, are la dispoziţie circa de 
10 ori mai puţin numerar decât cel francez, de 7 ori mai puţin 
decât cel elveţian şi de 4 ori mai puţin decât cel german. 
Compâraţia dusă mai departe ar fi și mai instructivă; ar do- 
vedi că repartiția numerariului, în interior, pe cap.de lo- 
cuitor, pentru 80% din populaţia țării româneşti se cifrează 
la o sumă derizorie, | 

Moneta indică nivelul de viață al populaţiei, îi deter- 
mină puterea de cumpărare şi-i procură capitalul productiv. 

Deaceea Statul nu se poate desinteresă de politica mo- 
netară. . Si 

O populaţie care dispune de un volum, monetar mai re- 
dus ca în trecut, însemnează că a sărăcit, că nivelul general 
al valorilor pe cari le produce a scăzut şi că puterea ei de 
muncă s'a diminuat. Populaţia României s'a sporit cu 150%, 
iar puterea ei de muncă, exprimată în volumul monetar, a 
scăzut cu 50%. România întregită are o bogăţie cca. cu 50% 
mai redusă ca a României mici, | | 

  

1) Cifrele sunt luate din Anuarul S. N. pe 1929.
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Puterea monetară: e un atribut esenţial și primordial al 
neatârnării şi suveranităţii naţionale. După jertfele pentru 
întregirea României Mari, le vedem pe amândouă .adâne 
ştirbite, 

Coeficientul de spor al: producţiei e socotit la 5% pe 
an, pe când al populaţiei numai la 1% pe an. Volumul mo- 
netar ar fi trebuit să crească în această proporţie. 

Dacă urmărim procesul producţiei în diteritele ramuri de 
activitate, ne convingem că România întregită, după răsboiu, a 
întrecut mult producția dinainte de răsboiu a vechiului regat. 

Cum se explică atunci reducerea volumului monetar? 
Explicaţia e una singură: s'a făcut o greşită politică - 

monetară. Ceeace vom dovedi mai la vale. - : 
Reţinem următoarele concluziuni: 
Volumul circulației . noastre monetare e insuficient în 

raport cu numărul populaţiei. - 
Economia României întregite e într un regres faţă de 

economia României vechi. 
Țările agricole au o putere de cumpărare, exprimată în 

monetă, mult inferioară țărilor industriale. . 

Moneta şi Bugetul. Banca Naţională şi Ministerul de 
Finanţe sunt cei doi factori, cari, în strânsă colaborare, sunt 
chemaţi să stabilească şi să îndrume politica circulaţiei mMo- 
netare după nevoile şi cererea pieţii. | 

Trebue să. cercetăm, deci circulaţia monetară din Ro- 
mânia veche și cea actuală în raport cu finanţele publice. 

In 1915—41914, bugetul României vechi aveă la încasări 
608.502.000 lei, iar la cheltueli 512.255.000 lei. In 1914—1945, 
încasări: lei 567.718.000, cheltueli: 539.705 lei , In 1915— 
1916, încasări: lei 645.000.000. 

Comparând cifra încasărilor bugetare cu circulaţia 
monetară constatăm, că, în 1915, stocul de lei în circulaţie 
trecea circa 11 ori prin visteria Statului; în 1914 numai 

  

3) Vintilă [. Brătianu, Politica financiară a Statului, raport gene- 
ral la proiectul de buget pe exerciţiul 1916-—1917, broșură, București 1916, 
pas: 

Prof. |. N. Angelescu, în Finanţele publice ale României în ulti- 
mii 20 ani, Socec, Bucureşti 1930, pag. 8, dă alte cifre, pe 1913—1914 le; 
639.466.653 la incasări, şi lei 5453.216.896 la cbeltueli, ”
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circa odată, iar în 1915, cânţl circulațiunea monetară eră „de lei 762.210.210, abia odată, | 
Ca să putem face o comparaţie între bugetele Româ- niei întregite, vom, luă cifrele în lei hârtie, şi lei aur la în- | casări din 1921—19291). | 

1924422 . 1929/03 1925 1994. O1925. O 1926 197 198 1929 ai ai 9 luni i ai > N a 
„milioane lei hârtie 

9.079 14.904 „18.792 27.744 :54.0353 44.600 52.624 49.399 52.371 
- milioane lei aur 

519 54 472 215 .831 LOZL 1.647 1.500 1.699 
„În 1921, circulația monetară — în urma emisiunilor pen- - tru unificarea monetară — e cu aproape 400 mil, lei aur mai mare ca citra încasărilor bugetare. In 1922 şi 1925 circulaţia monetară e aproape egală cu încasările bugetare, în urma prăbușirii cursului leului, Dela 1924—1929 încasările bugetare depășesc circulația monetară ajungând, în 1929 aproape de 5 ori mai mare, ceeace însemnează că leul, întrun an, intră; şi ieşeă de 5 ori prin visteria Statului, | 
Acest desechilibru dintre circulația monetară și încasă- rile finanţelor publice este una din cauzele crizei de care su- feră România. Restabilirea echilibrului dintre buget Şi, volu- mul monetar trebuie să fie una din preocupările Statului şi deci şi a Băncii Naţionale. i Dacă bugetul ar fi crescut în proporția numărului lo- cuitorilor, adecă 1:21, ar trebui să se cifreze la încasări 1.521.235.000 lei aur vechi, luând de bază anul 1915—1914. La această cifră trebue să mai adăugăm cel puţin dobânda de 5% la datoria publică de 5.751 milioane lei aur vechi, ceeace face peste 200 mil. lei aur anual, apoi învestiţiunile şi armonizarea salariilor, cari pot fi socotite la alte 200 mil. lei aur anual?). Incasările anuale ale bugetului României ar 

  

!) In totalul încasărilor se cuprinde şi C.F.R. şi P.T.T. şi Casa Generală de Pensii. Leii aur sunt socotiți pe acelaş curs ca şi la circu- laţia monetară, cf. Proiectul de buget pe 1951, anexa C, IL. Ca în publi- cațiile româneşti, cifrele nu sunţ identice cu cele din Buletinul Băncii Naţionale No. 11 1930, paz. 920. | ?) In Legea monetară din 1929. Anexe A. Cap. III numai pentru investițiile C. F. R. se prevăd 1530.000.000 dolari pe 6 ani, ceeace face peste 100 milioane lei aur pe an. - 
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trebui să fie circa de 2 miliarde lei aur vechi, în cari ar fi 
cuprinse şi regiile şi casele autonome. 

E lămuritoare o comparaţie între bugete și volumul mo: 
netei în circulaţie :), pe anul 1929, a câtorva țări. 
          
  

  

“ Locuitori Volumul monetei - | 
Ț ĂRI milioane în  gireulație Bugetul 

Germania 63.603 : 6.618 mărci 10,875 mil. mărci 
Bels'a 7.99% 14.683 în, b. 11.210 mil fn, b, 
Franţa . . 41.020 67.769 îr. ir, 45.450 mil. în. fr. 
Italia | 41.508 16.85. lire it. "18.775 mil, lire it. 

* Polonia - 50.733 1.600 zloți 2809 mil. zloți - 
Elveţia 4.055 999 fr. elv. |. 589 mil. fn, elv. 
Cehoslovacia | 14.535 8.466 cor. csl. '| 9.569 mil. cor. esl. 
Jugoslavia 13.290 |: 5.818 dinari. 7.945 mil. dinari. 
Ungaria 8.604 501 pengă 1.360 mil. pengă 
Bulgaria . 5.207 3.609 leva 6.740 mil, leva 
România 17905 | aie Os | szz00 mil lei         

In Belgia, Franţa și Elveţia cifra prevederilor bugetare e 
inferioară volumului monetei în circulaţie. In Italia şi Ceho- 
slovacia cifrele sunt aproape egale, cu mici diferenţe, iar în 
celelalte ţări volumul monetei în circulaţie e mult inferior 
prevederilor bugetare. Dintre aceste din urmă trei: Germania, 
Ungaria şi Bulgaria.sunt țări învinse, iar celelalte trei: Polo- 
nia, Jugoslavia și România sunt state noui sau întregite, to- 

” tuşi stau în categoria celor învinse şi încărcate de reparațţiuni. 
Vom arătă şi alte anomalii şi dezordini în economia noa- 

stră publică şi privată în raport cu volumul monetar. 
Venitul naţional anual al României e socotit provizoriu. 

de însăși Banca Naţională la circa 174 miliarde lei hârtie 2 

  

„:1) Cifrele sunt din Anuarul S. N..pe 1929. La România e socotit numai bugetul Statului, fără Casele Autonome C.F.R. și P.T.I. . 2) Cf. Le revenu national de la Roumanie, în Bu letin d'informa- tion et de documentation, Banque Nationale de Roumanie, Service des Gtudes 6conomiques, No. 7, Juillet 1930. Citrele sunt aproximative și pro-
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în 1928, ceeace revine circa 9.700 lei de cap de locuitor. Pentru 
a produce acest venii Banca Naţională pune la dispoziţia fie- 
cărui locuitor circa 1100 lei hârtie: Impozitele fiscale directe 

şi indirecte în sumă de lei 22.579 milioane lei, prevăzute pe 
1928, cereau dela fiecare locuitor să verse în visteria Sta- 
tului, lei 1.255, adică. peste. volumul monetar ce îl puneă 
Banca Naţională la dispoziţie. | | 
„” Bugetele României până la' 1922 sunt deficitare, însu- 
*mând dela 1916/17—4921/22 circa de 11.192.582.000 lei hârtie, 
iar dela 1922/25 până la 1927 sunt excedentare. Excedentele 
totalizate dau cifra de 24.447.516.000 lei hârtie. 

Dela 1928 —1930 urmează din nou bugete dificitare, că- 
rora li se dă şi câte un epitet: „ireal“ 1928, „de ispăşire“ 1929 
şi „de sacrificiu“ 1930. Deficitele bugetare în aceşti trei ani 
se urcă-]a suma de 15.455.971.879 lei hârtie, care în realitate, 
cu P. T.T. şi C.F. R., etc, întrece suma de 21 'miliarde. 
Totuși bugetelor excedentare li se zice bugete comprimate, 
bugete cari nu prezintau situaţia reală a finanţelor publice - 
şi cari nu erau adequate:realităţilor dela noi n A 

Prin urmare „bugetele: normale“ și reale ale României, 
cum sunt cele din. 1929 şi 1950, trebuie să prezinte 'deficite, 
cari ating în trei ani “aproape volumul circulației monetare, 
cum probabil va fi cazul după încheerea definitivă a socote- 

- lilor pe anul 1930. | | 
În acest loc, ne-am mărginit a indică desechilibrul dintre 

„volumul monetar şi dintre finanţele publice. Asupra politicei 
bugetare vom mai reveni întrun capitol special. 

Concluzii: | 
Din constatările de mai sus rezultă, că Jlinisterul de Fi- 

nanțfe și Banca Naţională nu au urmat o politică monetară 

  

vizorii. I. Răducanu evaluează venitul naţional, în “mijlociu, la 171 mi- liarde lei, (180 milioane livre sterline), în 1928, din care agricultura dă 04%/ Argus, 95 Decembrie 1950, articolul „Criza agriculturii în România“. Faţă de venitul naţional, care în 1929 și 1930 a scăzut, datoria publică a României, la 51 Decembrie 1930, e de lei 185.526.481.269, la care trebue adăugată datoria privată față de străinătate. Rentabilitatea avuţiei na- ționale e socotită la 7—8%. Cf. Proiectul de buget pe 1951, Expunerea de motive, p. Si; Buletin d'inf. B. N. No. 7 din 1950, pag. 521. Asupra ve- nitului naţional date noui în [. Răducanu, Criza în agricultua  româ-, nească, Ind. Econ. No. 2/931 pag. 104, Cifrele diferi de cele date de acelaș autor în Argus, N 
1) Cf. Expunerea de motive a bugetului pe anul 1951 pag, 35 şi urm.
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de comun acord, ci au mers paralel, Ministerul -de Finanţe 
uzând de o fiscalitate excesivă, care a sfârşit prin a da bugete 
deficitare, iar Banca Naţională. îngrijirdu-se de stabilitatea 
cursului monetei şi de lichiditatea portofoliului său. | 

Cei doi factori cari determină politica monetară în ve- 
derea normalizării şi prosperării economiei naționale au com- 
primat instrumentul de schimb prin restrângerea circulației 
fiduciare şi astfel au oprit procesul producţiei şi al desfacerii 
mărfurilor; au comprimat bugetele și au suprimat investițiu- - 
nile necesare evoluției Statului. Au anemiat atât economia 
privată cât şi pe cea publică, ambele încărcate de datorii pa- 
ralizatoare şi ambele abiă capabile de funcționare. 

“Moneta şi volumul aîacerilor. Volumul monetei în circu- 
„ laţie e determinat de volumul afacerilor și de nivelul preţuri- 

lor, deci de factori pur economici. Circulaţia monetară a Ro- 
mâniei nu a ținut seama nici de. porunca acestor legi eco- 
nomice. o Sa o 

“Se afirmă că volumul afacerilor în România actuală e 
redus la nivelul celui din România. veche, că circulaţia fi- 
duciară nu se poate spori până când nu se intensifică circu- 
laţia bunurilor în interiorul ţării și schimbul cu sirăinătatea. 

Să comparăm câteva date privitoare la relaţiunile de 
schimb ale României cu străinătatea 5, 
  

  

: - ” ” . Tata 
Cantitatea Valoarea - Valoarea Valoarea | Cursut DI hi . - | medie în fr. | imeqiy | Circulatia «| în mii de în milioane în milioane franci elsețieni mediu “monetară > cau: Î _. em Anul tone lei hârtie elveţieni ; anual al în imilioane! : a unei tone leului la 
  lei dur   Import! Export| Import | Export! Import!Expori| Total |importEzpoa| Zirich | P p 
  

1915) 1.575] 4769] . 590| 671| 590| 671| 1.261| 420] 141 | 100 457 
19211 615| 2.715|12.145| 8.263] 912| 621| 1,553|1.483| 229 | 251 896 
1922| 584| 4.070|12.325]14.0359| 407|. 4631 70| 697| 114 | 530 | 550 
1925 699| 4.901119.516124,594] 551| 669] 1.200| 760 136 | 272 | 450 
1924] 826| 4.833126.265128.561| 709| 766| 1.475] 858| 158 | 270 597” 
1925| 900| 4.66-4129.915129.127| 745| 725| 1.470 „828| 155 | 249 505 .. 
1926| 9186.104[37.155|58.224| 895| 921.1.816| '975| 151 | 241| 503 
1927| 1.007| 7.337133,842|58.111| 1.063| 1.197] 2.260 | 1.056! 165 | 314 659 
1928| — [5.895|32.145]26.911| 1.019] 855| 1.872| 1.170] 154 | 317 664 
1929| — [7,064129.692128.941| 914| 891| 1.805| szi! 126 | 308 656                 

  

2) După. datele cuprinse în Expunerea de motive la proiectul de 
buget pe 1931, pag. 98. 

7 

7
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Dacă comparăm aceste date, la aparenţă raportul dina- inte şi după răsboiu dintre volumul afacerilor cu străinătatea şi volumul circulaţiei: monetare, se menţine cu oarecari va- riațiuni. Acest raport e influenţat de doi factori: de cursul schimbului şi de nivelul preţurilor. Volumul afacerilor n'a „atins, în cantităţi de tone, raportul de 1:21 dintre România veche și cea actuală, dar dela 1927, ca valoare, e aproape 1:2, fără ca circulația monetară să se fi adaptat în aceea mă- sură nevoilor de credit ale pieţii. Vom vedeă cari sunt mo- tivele Băncii Naţionale. E 
Ținem să scoatem în evidenţă, din nou, cu cât'e infe- rioară valoarea muncii din România agricolă. faţă de munca țărilor. industriale. -„Tona pe care o importăm ne costă în medie (media pentru ultimii 10 ani) 1.102 fr. el, pe când peniru o tonă exportată, încasăm în medie, 159 franci elve- țieni“ *).. Produsele unui lucrător din ţările industriale tre- bue să le plătim cu produsele muncii a 7 lucrători români, ceeace însemnează că România trebue să plătească de 7 ori mai scump mărfurile pe care le cumpără decât cele „pe cari le vinde. Această inferioritate explică criza economică în care se sbate România şi justifică măsurile de protecțio- nism industrial pe cari le-a luat în trecut, precum şi stră- duinţele de sporire a valorii muncii naţionale prin industria- “lizarea și raționalizarea producţiei 2). 

  

*) Expunerea de motive a - proiectului de buget pe 1951, pag 28, *) În lucrarea citată a d-lui |. Morini-Comby se face un istore ai protecţionismului, ca mijloc de apărare împotriva industrialismului. Autorul afirmă: „Il w'existe pas ă notre connaissance, d'6tude doctrinale synthâtique des principaux auteurs protectionnistes du XIX-e siecle. est la lacune que nous avons voulu combler“. (Avant-propos, p. VIII). Autorul nu cunoaște lucrarea d-lui M. Manoilescu, Theorie du protection nisme et de ltchange international, M. Giard, Paris, 1929, în care acesta : stărue asupra diferenţei dintre productivitatea agriculturii şi a industriei. D-l. Manoilescu încearcă. să construiască o teorie a protecționismului şi crede, că „le râle du Protectionnisme ne cessera jamais complătement, parce que jamais il n'y .aura de nivlation arfaite dans la productivit€ „de toutes les branches industrielles et agricoles d'un pays (pag. 207). D-l Rist e de părere că „Le Protectionisme est simplement la r6sistance in- stinctive des intârâts acquis ă cette râvolution in6luctable ( interdepen- dance); ce n'est pas une doctrine, c'est un expedient“ (citat de Morini- - Comby, op. cif. pag. 185. — O lucrare care -lămureşte problema e a lui L. Brocard, Principes d'6conomie natonale et internationale, vol. I-III P. Syrei, Paris, 1929—1931. Nu e locul aci să stăruim e larg asupra contro- verselor în jurul protecţionismului. Tendinţa e ca diferenţa dintre produ- . sele industriale şi cele agricole să fie cât mai redusă. In acest caz protecţio- 

Mi
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Dacă la - volumul afacerilor cu străinătatea adăugăm 
volumul afacerilor din interior, insuficiența circulaţiei mo- 
netare e şi mai evidentă şi apare potrivnică oricărei legi 
economice. , 

Banca Naţională, în raportul său către Adunarea Ge- 
nerală din 1950, spune: „Emisiunea va creşte atunci când i 
se vor vinde mai multe devize sau i se va prezintă mai mult 
portofoliu ce ea poate reescontă şi va scădeă atunci când se 
vor. cere mai multe devize sau i se va retrage portofoliul, 
care se plăteşte cu lei aflaţi în circulaţie“. 

lar mai departe spune şi mai explicit:: „Sub regimul 
convenţiunii din 1925 din cauza plafonului, Banca a fost ne- 
voită să -contigenteze nevoile scontului. Odată cu intrarea 
în vigoare a stabilizării, limita scontului nu mai este fixată 
decât de calitatea portofoliului. Orice portofoliu bun, înde- 

.plinind cerinţele statutare, se reescontează fără limită“ 1). 
„Banca Naţională ridică problema fundamentală a cre- 

ditului asupra căreia vom stărui-mai cu dinadinsul, fiindcă 
volumul monetar, volumul afacerilor şi volumul creditelor 
alcătuesc însăşi viața economică a 'statelor capitaliste. 

Politica monetară a Băncii Naţionale, în colaborare cu 
“Statul, a fost următoarea: E 

1. Până la 1922 a emis bilete fără acoperire, a făcut ceeace se chiamă inflațiune sub presiunea nevoilo: Statului. " Prin această inflațiune a distrus conştient 97% din valorile 
mobiliare ale economiei naționale. Statul, în loc să-şi aco- 

  

nismul ar cădea dela sine şi liber schimbismul, susținut de doctrina dela Geneva, ar triumfă, Cine oate, însă, prevedea şi influenţă sosirea acelor, vremuri?! Până atunci unităţile naţionale şi de producţie, deşi de origină politică, vor rămâneă realități economice, cari, împinse de necesități, intră într'o cât mai strânsă colaborare internaţională şi pregătesc terenul mari- lor formaţiuni economice mondiale. 
Asupra lucrării d-lui M. Manoilescu cf, darea de scamă a d-lui G. Tașcă în „Arhiva p. şt: şi ref, socială“, An.;IX, Nr. 1—5, 1930, pag. 307 şi urm. A , , 4) Acest fără limită dovedeşte. priceperea conducătorilor B..N. în materie monetară. Capacitatea de reescont aB. N. e, dimpotrivă, limitată de stocul de aur de care dispune și de volumul producţiei. , ...l'&mission de credits par les banques de dâpât doit âtre conditionnce par les possi- - _ bilites qu'a la banque d'emission de S'engager, on voit comment, en defi- nitive, la circulation de credits est en liaison 6troite avec le stock d'or de „guptitut d'emission, A Pose, Le râle de Por ('Europe, nouvelle, 18" Avril
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pere nevoile prin împrumuturi interne şi externe, a preferat 
“să recurgă la tiparniţa de bilete a. Băncii Naţionale. i 

“În .1919, Statul voind să modereze emisiunile Băncii 
Naţionale, a apelat la un împrumut intern, numit „Impru- 
mul Unirii“, care a adus tezaurului 1.145.145.800 lei, iar în 
1920 a emis „Imprumutul Refacerii“, care a produs 
2.750.911.000 lei. Dacă Statul ar fi apelat atunci la un mare îm- 
prumut extern, și împrejurările erau favorabile, şi dacă ar 
fi retras cu ajutorul lui biletele neacoperite emise de Banca 
Naţională, ar fi salvat şi vâloarea monetei și averea mobi- 
liară a economiei private. Eră o cehstiune de o elementară 
prevedere. Ținem să spunem, că stampilarea acţiunilor So- 
cietăţii petrolifere „Steaua Română“ şi scoaterea ei de sub 
sequestru s'a făcut numai în vederea acestui împrumut, care 
din motive necunoscute nouă, nu s'a realizat. Statul a ră- 
mas deci păcălit şi cetăţenii au plătit, | o 
“2. Cu sfârşitul anului 1921 se pune capăt emisiunilor . 

făcute pentru nevoile Statului. Anul 1922 deschide un capi- 
tol nou în raporturile dintre Stat şi Banca Naţională. | 

„Inaugurându-se o politică bugetară fărmurită, în li- 
mita veniturilor generale ale Statului... apelul Statului la 
Banca Naţională încetează şi seria emisiunilor pentru ne- 
voile directe ale tezaurului este închisă definitiv“ 3), 

Cu toate acestea inflaţiunea biletelor de bancă conti- 
nuă. Dela 13.908 milioane lei, în 1921, se urcă la 20.126 mi- 

“lioane, în 1925. In curs de 4 ani sa sporit deci cu circa 7 
miliarde lei. pentru a satisface nevoile de credit ale econo- 
miei private. In această epocă leul a avut cotarea medie 
anuală cea mai scăzută. | | 

In aceeaș epocă, bugetul Statului se sporește dela 8.074 
milioane lei hârtie, în 1921—1922, la 54.038 milioane lei hârtie, 
în 1925. Această fiscalitate excesivă s'a făcut tot în contul |. 

"economiei private. | 
| 5. Dela 1925 se limitează circulaţia fiduciară, se „con- 
tingeniează nevoile scontului“, cum zice Banca Naţională, 
în realitate se comprimă volumul creditului. economiei . pri- 
vate şi fiscalitatea merge progresând. 

  

5 Vintilă |. Brătianu, Expunerea de motive a proiectului de lege pentru ratificarea convențiunilor, etc. 1925, pag 37,
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Statul, în colaborare cu Banca Naţională, în prima pe- rioadă distruge valorile mobiliare ale economiei private, în ' a 'doua perioadă o stoarce prin fiscalitatea excesivă, alimen- tând-o cu oarecari credite, iar în a treia perioadă îi com-: primă. creditul şi-i anihilează puterea 'de producţie. 
După stabilizarea din 1929, Banca Naţională totuşi vorbeşte de calitatea portofoliului, de portofoliu bun. După ce ai sărăcit pe un om prin politica monetară şi cea fiscală, îi spui: te ajut să te refaci, dacă eşti bogat, dacă îmi preziriţi: un portofoliu calitativ, | E) za Daia „__ Iată greşelile politice monetare și financiare săvârşite dela 1924—1950, Ai i 

" Din afirmaţiunile citate ale Băncii Naţionale rezultă, că ea vrea să țină seama de nevoile pieţii, de volumul afa- cerilor sănătoase, dar lărgirea creditelor nu o poate face, 
„decât conform cerințelor statutare, altfel ar emiie lei. fără i acoperire, adecă ar face inflaţiune. . A | - „. Banca. Naţională trebuiă să lase o epocă de tranziţie !. -pentru a reface. capacitatea de credit a țării şi să nu o'fe- +. E rece în restricţiunile riguroase şi rigide ale dispozițiilor sta- “:% ît? tutare. Creditul trebue să fie elastic și să ţină pas-cu nece-: 
sitățile afacerilor. o N Ri 

Astăzi circulaţia monetară: tinde să se adapteze volu-;; 
mului de credit şi nu invers, ca înainte de răsboi, când cre- 

'ditul se adaptă volumului circulaţiei monetare 1), e 
Dacă Banca Naţională ar fi ţinut seama de normele ace- 

stei politici monetare, nu s'ar plânge, că lărgirea importantă a: 
creditelor a rămas în parte mare neutilizată (vezi raportul 
său către Adunarea Generală idin 1950). Intreaga economie . 
a țării suferă de o acuiă criză de credit şi Banca Naţională: 
se tângueşte că nu are cui da bani. Altădată, în vremuri mai |. . 
puțin grele, politica de -credit «a Băncii Naţionale eră, mai 
suplă 2). a 

Banca Naţională trebue să fie mai largă și mai înțe-, 
legătoare a nevoilor economiei naţionale, care: de: 15 ani 
trăeşte într'o desordine monetară: şi financiară, a cărei răs- 

    

  

   

1) După ]. M. Keynes, La rtforme monetaire, Paris, 1924, pag. 211. 2) Vezi anul 1914 citat mai sus la Stabilizare, .. : 
25445 

i 4 . 2: 
7 N - . 
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puridere cade, 'în- primul rând, asupra Ministerului de Fi- nanțe şi a Institutului de emisiune. o Politica de credit a Băncii Naţionale se reoglindeşte şi în comerțul de bancă, lăsat fără nici un control şi fără nici o îndrumare. | 
In țara întreagă, la sfârşitul anului 1929, aveam 1097 bănci, dintre cari 518 cu un capital mai mic de un milion. Capitalul total al tuturor băncilor a fost de 11.180.692.330 lei hârtie sau circa 550 milioane lei aur. Depunerile spre fruc- tificare şi conturile curente creditoare se urcau la circa 42.800 . milioane lei 'sau 1.451 milioane lei aur!) care indică volumul circulației monetare, a „ Aceste institute bancare, în loc să se mărginească. la operaţiuni de credit şi la alte operațiuni strict bancare, în nă- * dejdea unor câștiguri fabuloase de bursă, s'au aventurat la tot felul de participări în: întreprinderi industriale, în aşă numitele naţionalizări, cari întâi le-a “ imobilizat capitalul, iar pe urmă, prin scăderea acţiunilor subscrise, le-a consu- mat o bună parte din capital și din rezerve, uneori. chiar şi din depozite. a Sa Insăşi Banca Naţională sa Jăsat răpită de curentul in- -vestiţiilor şi Statul a fost obligat să o degreveze de un por- tofoliu imobilizat de 7.100 milioane lei hârtie. Băncile parti- culare n'au avut acest noroc 2) ! - Intreaga organizaţie de credit a României, cu dobânzi uzurare, a fost lăsată în voia sorții, liberă să lucreze abuziv pe spinarea și în contul. economiei naţionale. A și reușit să-i 

2) Băncile Po 
pitalul lor şi “depunerile suni de 2.753 milioane lei hârtie sau circa 85,5 milioane Iei. aur, D-l Gr. Mladenatz pentru începutul anului 1930 dă următoarele cifre: 4757 bănci Populare, cu un capital vărsat de 4 miliard 800 milioane. lei, celelalte fonduri sociale 671 milioane, depuneri circa 174 miliard lei (Argus, 1 Ianuarie 1951). In Anuarul S. N. pe 1929, pentru conturi curente şi depozite în băncile comerciale, pe 1929, se dă ciira 46.860 milioane lei, cf. şi Expunerea de motive a proiectului de bugel pe 1951, Anexa B. IX. | 

2) Sub. guvernarea național -țărănistă totuși câteva au fost miluite, Miluirea s'a continuat şi Sub guvernul N. -Iorga. De ce principii ale po- litice? financiare au fost şi sunt călăuziți cei ce admit asemenea opera- Huni, nu vom înțelege niciodată. Statul, cu bugete dificitare, îşi mai . agravează situaţia cu portofoliu particular, care, se ştie, că nu va fi achitat. “ 
m. : | 

Pulare nu sunt cuprinse în aceste date statistice, Ca... 

x
 

A
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“distrugă capacitatea de credit, pe care. contează Banca Na- 
.țională la sporirea volumului monetar. 

Banca Naţională, după politica monetară catastrofală 
pe care a făcut-o în dauna economiei private, susţine că Ro- 
mânia întregită irebue să'.aibă acelaș volum monetar ca și 

„România veche, fiindcă nici volumul afacerilor şi nici volu- 
mul creditelor sănătoase nu au sporit. 

Accentuarea diminuării capacităţii de credit a fării din .. 
partea. unei autorităţi ca: Banca Naţională are repercursiuni 
defavorabile” în străinătate. Dacă Banca Naţională nu gă- 
sește în România un portofoliu bun: sau alte mijloace 
pentru normalizarea. circulaţiunii fiduciare la nivelul ne- 
cesităţilor interne, cum are să .aibă încredere străinătatea 

în capacitatea noastră de credit? Aceeaş „lipsă de încredere 
în siguranța plasamentelor de orice fel pe piața noastră“ 
ține să o certifice oficial şi Ministrul de Finanţe"). Cei doi . 
factori cari au ruinat economia privată şi. cari suni obligaţi - 
să o îndrume şi să o ajute să se refacă, vin și o tratează tot 
ei. cu lipsă 'de încredere. o 

Se pare că. cei doi factori uită -un adevăr: elementar, . 
cum au uitat şi altele în cei 10 ani dela Unire şi anume: 
_moneta sănătoasă Și ordinea în finanţele” publice, "cele două 
baze pentru propăşirea ţării,. se reazimă pe. economia .pri- 
vată. Lâncezirea sau prăbușirea . economiei private sguduie 
sau dărâmă şi cele două baze pe cari se sprijineşte opera 
stabilizării: monetei - şi - bugetele echilibrate.. Bugetul Sa şi 
prăbuşii, iar el va târi şi moneta stabilizată spre povârniș. - 

Nu stărue nimeni ca Banca Naţională :să facă infla- 
țiune, să mărească volumul . circulației fiduciare fără aco- 
perire, ci împreună cu Statul, să găsească mijloacle de aco- 
perire pentru sporirea emisiunii cerute de economia naţio- - 
nală. Mijloacele nu sunt tocmai aşă greu de găsit.. 

O emisiune de bilete âcoperite, pentru . deschiderea de . 
credit, .sporeşte - masa bunurilor existente. Mac Kenna, în -: 

adunarea generală a acţionarilor Băncii Midland, ţinută la 
„28 Februarie 1927, spuneă: „Dacă desvoltarea producţiei ur- 
-mează pe cea.a cantităţii monetare pusă în circulaţie şi îm- 

  

» 1) Expunerea de motive a proiectului de buget pe 1931, pag. 41.
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piedecă, prin însăşi acest fapt, să se consolideze urcarea pre- 
țurilor, nu avem de-a face cu o inflaţie“:). 

Banca Naţională sporind masa monetară şi volumul 
creditelor prin băncile mari existente, contribuie la asanarea 
economică a ţării, fără a periclită opera de stabilizare. 

Chemarea Băncii Naţionale nu se poate mărgini numai 
la îngrijirea stabilității monetei şi a lichidităţii portofoliului 
său, ci e datoare să ajute larg şi întremarea economiei pri- 
vate, la a cărei ruinare a contribuit într'o mare măsură. | 

D-l Consilier tehnic Roger Auboin spune: „In timp ce 
Statul şi Banca Naţională continuă, în cadrul progresului de 
stabilizare, sforțările lor petru a garantă țării aceste baze 
esenţiale de muncă, o monetă sănătoasă şi ordine în finan- 
țele publice, economia particulară se adaptează încet nouilor con- 
diții asttel create, continuând, totuşi să sufere de urmările desor- 
dinei financiare, care sau manifestat în ultimii 15 ani“ ?). 

“ Consilierul tehnic, din delicateță, nu spune, că autorii 
desordinei financiare, în cursul celor din urmă 15 ani, sunt 
Statul și Banca Naţională. i 

Insuficiența circulaţiunii monetare se datorește, după 
"cum vom, vedeă, insuficenţei: aurului şi băncile de emisiune 
nu o pot suplini prin credite, | i 
„__* Creatoarele creditului nu sunt băncile centrale, ci ma- 
rile bănci comerciale, cari cunosc mecanismul pieţii şi ştiu 
necesităţile: reale şi serioase ale afacerilor demne de spri- 
jinul lor. Mărfurile, cu o desfacere şi cu un beneficiu asigurat, 
sunt singurele cari pot determină o sporire a creditelor. 
Banca de emisiune şi băncile comerciale mari nu pot fi că- 
lăuzite în politica lor de credite de necesităţile şi de dorințele 
consumatorilor. 

Sporirea sau scăderea creditelor și deci a circulaţiunii 
„momeniare e un proces pur economic, care nu poate fi stă- 

  

1) Citat de Alfred Pose, De la îhâorie mondtaire ă la thtorie econo- 
mique, Sirey, Paris, 1930. pag. 127. Autorul e partizanul teoriei psiholo- 
gice şi face o critică acerbă teoriei cantitative a monctei. In ce priveşte 
rolul monetei în domeniul valorilor cf. pag. 156. - 

2) Buletinul Băncii Naţionale, No. 11, 1930, pag. 862. 
După terminarea acestui studiu a apărut /taportul Consiliului de | 

adm. al Băncii Naţionale către adunarea generală a acționărilor din 15 * 
Februarie 1951. In acest raport se repetă textual constatările consilierului 
tehnic (pag. 6).



POLITICA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI, 1930 37 

pânit şi cârmuit de voința băncilor comerciale sau de emi- 
siune. 

Aceasta e teoria clasică. În vremuri normale poate fi a- 
devărată. Dealtfel şi aceasta, ca toate teoriile, e inspirată de 
interese. Câte teorii n'a susținut Anglia, pe cari azi le com- 
bate. Între ele se găseşte şi teoria clasică de mai sus. 

- In vremuri anormale şi excepţionale, nu teoriile dic- 
tează, ci interesele economiei naţionale şi internaţionale; 

După cum în cursul răsboiului s'a deschis un credit 
forțat Statului prin sporirea circulaţiunii monetare, fără aco- 
"perire, în răsboiul economic de acum, care subminează în- 
treaga gospodărie naţională, se poate recurge la o politică de 
credit îndrumată fără a cădeă în greșala inflaţiunii. Auto- 
rităţile monetare sunt datoare să menţină nivelul general al 
valorilor în lăunturul ţării. Aceasta nu o pot face decât prin 
elasticitatea creditului. | 

Băncile centrale nu se pot restrânge la rolul: simplist 
şi iluzoriu de a păzi 'stabilitatea monetei, desinteresându-se 
de fluctuaţiunile volumului de credit, care -determină echi- 
librul dintre valorile” naţionale. 

Banca centrală trebue 'să găsească mijloacele, ca . vo- 
lumul capitalurilor lichide dela băncile comerciale să fie pus 
în circulație pentru a activă forţele productive ale. naţiunii. 

"Nu cere nimeni o inflaţiune de credite pentru sporirea 
. Gonsumaţiunii, ci pentru sporirea veniturilor prin munca 
productivă, ideci pentru ridicarea nivelului general de viaţă. - 
Puterea de. cumpărare a unei naţiuni crește în raport cu 
producţiunea și cu beneficiile reale pe cari. le obţine. 

Concluziuni. 
Volumul monetar nu s'a adaptat volumului afacerilor 

și nevoilor de credit ale pieţii românești. Politica monetară 
nu a fost completată cu o politică de credit. 

In ultimii 15 ani, Statul şi Banca Naţională, prin politica 
lor monetară, au distrus o imensă parte a valorilor mobiliare, 
au compromis creditul public și privat al țării şi au ruinat 
economia națională, 

Banca Naţională, după această operă, a contractat vo- 
"lumul inonetar şi acceptă numai portofoliul ce garantează 
circulațiunea bunurilor puse în comerț nu și un portofoliu
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care ar stimulă şi intensifică producţia calitativ şi cantilativ, 
sporind puterea de cumpărare a populației. 

Această politică. monetară e o greşală şi cauza '[unda- 
mentală a crizei de care “pătimeşte azi 'România. : 

Statul şi Banca Naţională. trebue să inaugureze o poli- 
tică monetară care să asaneze economia țării şi prin “aceasta 
să asigure viața monetei sănătoase, creată de stabilizare, și 
ordinea. în finanţele publice. 

-Moneta şi nivelul preţurilor. In legătură cu criza mon- 
dială actuală, celebrul economist. Cassel - face următoarele . constatări: a | 

„Scăderea preţului general al mărfurilor nu se poate 
explică decât prin rărirea mijloacelor de plată. Ea e deci: 
un fenomen pur monetar. Prin urmare o politică monetară 
naţională trebuie să tindă a menţine neclintită media ace- 
stor preţuri;. cu alte cuvinte, funcțiunea Institutului de emi- 
siune consistă în a pune la dispoziția: țării mijloace. de 
plată în proporţie suficientă, ca nivel general al preţurilor - 
să rămână invariabil“). a Ri 

„.. „Împotriva; acestei păreri. a Profesorului Cassel s'a ridi- - cat obiecțiunea, că ruptura dintre ecrerea şi oferta mărfuri- 
lor provoacă variaţiunea, în cazul crizei mondiale scăderea preţu- 
rilor.. Ori aceasta e un fenomen pur economic și nu monetar. 

Obiecţiunea e numai la aparență justă. Oferta şi cere-. 
„Tea e în funcţiune de producţie şi de .consumaţie. Raportul 
dintre producţie şi consumaţie e determinat de standardul 
vieții. Criza mondială actuală nu se datorește atât. supra- 
producţiei cât scăderii puterii de consumaţie, deci scăderii 
nivelului de viaţă. Scăderea puterii de consumaţie însem- 
nează scăderea puterii de cumpărare. Deaceea instabilitatea 

„prețului mărfurilor e şi un fenomen monetar, .:  .- 
Dela ce atârnă nivelul general al preţurilor? 
Nivelul general al preţurilor, după Irving Fisher 2), de- pinde de cinci cauze: | E 

  

„_4) Citat în „Le Temps €conomigue et financier“ din 25 August 1930, - articolul lui Frederic Jenny „Leillusion de la monnaie dirigce”, „a %) Irving Fisher, Le pouvoir d'achat de la monnaie, M. Giard, Paris, , 1928. E o lucrare fundamentală în materie, Teoria cantitativă, oricât ar fi "combătută, e 'adevărată şi cea mai apropiată de realitate, Toţi cei ce-i
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1) De cantitatea monetei în circulaţie; 2) de viteza cu 
„care circulă moneta; '3) de cantitatea substitutelor monetei 
sub forma 'de depozite în bănci cu conturi de cecuri; 4) de: 
viteza cu care circulă aceste substitute ale monetei; 5) de vo- 
lumul schimburilor comerciale sau totalul mărfurilor cumpă- 
rate într'un an. ie _” 

Puterea de cumpărare a monetei se exprimă într'o 
equaţie mecanică şi algebrică: i | 

MV+M V=P Q+P'Q 
M e cantitatea monetei în. circulaţie. , 
V e viteza ei 'de circulaţie. 
M” substitutele moneiei.: . .. - 
V” viteza lor de circulaţie, _ 
P,P' preţurile diverselor mărfuri, 
Q,Q' cantitatea vândută a acestor mărfuri, _ 

“Când cauzele de sub-punctul 1, 2, 5 şi 4 se accentuează, 
preţurile tind spre -urcare, iar când. volumul de schimb al 
mărfurilor, de sub 5, crește, preţurile scad. 

In caz când cantitatea monetei se dublează: și viteza ei 
de circulaţie în acelaş timp. scade la jumătate, la aceeaş can-. 
titate de mărfuri schimbate, nivelul preţurilor rămâne acelaş. 

| In caz când cantitatea monetei sa dublat şi viteza de 
circulaţie rămâne aceeaș, dar s'a dublat cantitatea mărfu- 
rilor schimbate, nivelul preţurilor rămâne constant.  . 

Prin: urmare o dublare a cantităţii monetei în circulaţie 
nu dublează întotdeauna şi preţurile, fiindcă moneta e nu- 
mai unul din cei trei factori. | | o | 

Sporirea masei monetare chiar când ceilalţi doi factori 
rămân invariabili, nu se traduce printr'o urcare proporţio- 
nală a preţurilor, deoarece beneficiarii acestei sporiri o în- 
trebuințează, în bună parte, pentru cheltueli de producţie?) . PO : 

adaug şi factori sihologici, nu o răstoarnă, ci o confirmă, deşi, cum re- 
cunoaşte însuşi P Fisher, ea nu e, întru toate, aplicabilă şi epocilor de tranziţie. Teoria cantitativă e acceptată 'de cei mai mulţi economişti fiindcă nu a putut fi înlocuită cu alta. Unii dintre factori, cum e viteza circulaţiei, sunt greu de determinat, din „căuza insuficenței datelor sta-. tistice. Se observă însă o străduință spre a întocmi dăte cât mai precise. * Teoria cantitativă aplicată nivelului general al prețurilor e cu mult mai complexă decât o prezentăm noi. Nu e în intenția noastră să intrăm în. amănunte de astădată. De aceea am redus-o la cea mai simplă formulă. 3) A. Pose, op. cit, pag. %. E -
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Părerea curentă la noi, că sporirea volumului monetar 
„scumpește viața, nu e întemeiată. Dacă :producţia şi schim- 
bul mărfurilor e urmată de creşterea masei monetare, nivelul 
prejurilor nu e supus variaţiunilor. 

Inflaţiunea creditelor, cum s'a făcut în Anglia, nu are 
asupra. nivelului general al preţurilor aceeaș înrâurire ca 
inflaţiunea biletelor *). | a 

Statul şi Banca Naţională puteă să recurgă la acest 
mijloc în epoca de tranziţie, fără să itreacă brusc la defla- 
țiunea monetară şi la comprimarea creditelor. Prin aceste 
două mijloace din urmă voiau să obțină scăderea preţurilor 
şi salariilor urcate din epoca inflaiunii, deşi consilierul teh- 
nic al Băncii Naţionale, încăi din 1924, spuneă tuturora, că 

-ideflațiunea monetei şi a creditelor au influență lentă şi în- 
" soţită de multe catastrofe asupra scăderii preţurilor 2). De- 
flaţiunea e cauza primordială a însăşi crizei mondiale. 

Alţi economişti făceau o analiză a experiențelor mo- 
netare şi arătau, că o disponibilitate monetară nouă, ca ac- 
țiune asupra preţurilor, poate fi atenuată, anulată sau chiar 
compensată, după cum e utilizată . 

| Dar n'am ţinut seama nici de sfaturile, nici de păţaniile 
altora. i | 

Problema. capitală, care preocupă azi pe toată lumea 
e stabilitatea nivelului general al preţurilor. Variaţiunea con- 
tinuă. a preţurilor. e mijlocul cel mai propriu pentru anar- 
hizarea vieţii sociale moderne. Deaceea în jurul stabilizării 
preţurilor se coordonează astăzi problemele economice şi fi- 
nanciare. Așadar şi problema monetară. | 

Pentru a înlesni normalizarea vieții economice, a nive- 
lului preţurilor, a finanţelor publice şi private se cere nor- 
malizarea. circulaţiei fiduciare. Belșugul monetar e semnul 
reînsuflețirii vieții economice, 

Banca Naţională a României oricâtă dreptate ar aveă, 
când își concentrează atențiunea asupra stabilităţii monetei, 

  

1) A. Pose, op. cit., pag. 120, 
2) Charles Rist, La deflation .en pratique, M. Giard, Paris, 1924, pag.: 115—116,. . . RE: 3) George Edgar Bonnet, Les experiences montaires contemporai- nes, Collection Colin, Paris, 1926, pag. 155. E o bună sinteză a experien- țelor monetare de după răsboi.
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nu; trebue şi nu poate să uite, că moneta nu e un scop în sine, 
ci numai o funcţiune în viaţa economică şi socială. 
„Nu cere nimeni Băncii Naţionale să recurgă la mijloace! 
artificiale pentru sporirea volumului monetar, cum a făcut 
când a emis bilete fără acoperire, dar faptul că a restrâns 
creditele, a urcat scontul şi a tolerat, împreună cu Statul, 
dobânzile uzurare, însemnează că n'am avut o politică mo- 
netară. Banca Naţională trebuiă să ajute formațiunea capi-. 
talurilor, care la noi, din cauza valorilor pe cari le produ- 
cem, nu e rapidă, ca în ţările industriale, ci lentă. 

In loc să sprijinească formațiunea lor, Banca Naţională 
„le-a anihilat printr'o politică de scont greşită şi antiecono- 

mică. Banca Naţională s'a lăsat călăuzită de teorii şi de pilde 
din străinătate, uitând realitatea dela noi, care e cu totul 

alta. Capitalul şi munca din țara noastră produc valori mult 
inferioare. celor din ţările industriale, după cum am arătat, ' 
aşă încât dobânzile ar trebui să fie proporționale și creditele 
pe termene lungi. | 

In teorie se spune că chiria banului atârnă de cererea 
şi oferta capitalului, pe termen scurt sau lung. Profesorul 

" Cassel are o concluzie pe care n'ar fi trebuit s'o scape din 
vedere cei ce conduc politica noastră financiară: „masa cre- 
ditelor trebue astfel regulată ca să nu se producă o urcare 
și, fireşte, nici o scădere a preţurilor“?). | 

Banca Naţională, când cererea de credite eră mai mare, 
menţineă scontul urcat şi nu acceptă decât portofoliu cali- 
tativ pe termen scurt, măsuri cari nu se potriveau cu struc- 
tura economică agrară a ţării noastre. Ceeace e normal în 
apusul industrial e anormal la noi. a. | 

„Urcarea taxei scontului urmăreşte trei scopuri: împie- 
decarea emigrării peste graniță a capitalurilor indigene, atra- 
gerea capitalurilor străine şi a aurului 2), apoi restrângerea 
creditelor. 

  

„ 4) Prof. Gustav Cassel, La monnaie et le change aprâs '1914, Giard, -Paris, 1925, pag. 119, 
„__2) Taxa scontului ridicat nu atrage -aurul şi nici nu împiedică 

emigrarea lui, azi în formă de devize. 
Firma Montagu et C-ie semnalează următorul fenomen: „Oricât de 

paradoxal s'ar păreă, fapt este că cererea de aur e mai insistentă tocmai
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Dacă la un 'moment dat urcarea scontului a fost im- 
pusă :de tendinţa emigrării capitalurilor. indigene în. străi- 

"mătate, după ce a fost înlăturat acest- pericol, menţinerea . 
exagerată a taxei scontului.nu mai aveă nici o îndreptăţire. 
Reducerea taxei de scont eră cerută şi de lichiditatea cu care - 

"se mândreşte Banca Naţională. .  - | 
Băncile particulare au urmat pilda: Băncii Naţionale, 

luând dobânzi uzurare, pe cari le motivau cu sarcinile. fis- 
cale exorbitante. Aceleaşi sarcini fiscale apăsau asupra tu- 
turor ramurilor de producţie, menite să sporească capita- lurile şi depozitele băncilor. i Si 

Există o legătură strânsă între nivelul preţurilor şi taxa 
scontului. Mişcarea preţurilor. mărfurilor -e factorul prepon- 

- derent, elementul primordial. al. fluctuaţiunilor taxei scon- 
tului *). Ă o SI e 

După ce preţurile s'au prăbuşit, Banca Naţională a Ro- 
“mâniei are taxa scontului invariabilă, cea mai ridicată din 
Europa şi continuă să o considere necesară şi impusă de o 
circumspecțiune monetară . , | | 

Asupra menţinerii constante a nivelului general al pre- 
țurilor, cu variaţiuni neînsemnate, necesare spiritului de în- 
treprindere, are o înrâurire covârşitoare şi schimbul. Preţul 
intern al unui articol nu este egal cu preţul extern al ace- 
luiaş articol. Puterea de cumpărare a monetei din interiorul 
țării nu este aceeaş pe piaţa altor țări. o 

Nivelul general al preţurilor se echilibrează prin „pari- 
tatea puterii de cumpărare“, cum o numește Cassel:), re- 
zultată din echilibrul cursului valutar dintre moneta naţio- 
nală şi moneta străină, Evaluarea unei monete străine ex- 
primată în propria noastră monetă atârnă de puterea de 

  

în țările unde dobânda e mai scăzută“. [n Elveţia adaugă Argus din 10 Decembrie 1950, scontul e de “14, iar la depozite zero. Totuşi aurul, capi- talul străin, continuă să aflueze, | - 1) Cf. Socict6 de banque de Suisse, Bulletin mensucl No. 2, 1930, ar- ticolul „Les fluctuations du faux d'interât“, pag. 38. 2) Când punem sub tipar aceste rânduri o criză financiară, fără precedent, s'a deslănţuit în Europa, Franţa 'c singura ţară care nu o Simte încă. Circumspecţiunea Băncii Naţionale se pare că e justificată. E numai în aparenţă. În realitate nu o apără de primejdii, cari încep să fie tot mai îngrijitoare. E IE: . 3) Prof, G. Cassel, Das Geldproblem der JVelt, Erste Denkschrift, Drei Masken Verlag, Miinchen, 1923 şi op. cil.
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cumpărare a celor două monete în ţările lor de origină. Me- 
dia puterii de cumpărare în: interior a monetei naţionale şi 
a monetei străine în ţara proprie ne dă „paritatea puterii 
de: cumpărare“, . . a | a 

Important este ca nivelul preţurilor să se armonizeze + 
'cu-cursul schimburilor. In vederea acestui scop s'a făcut în- 
toarcerea la etalonul aur şi la stabilizarea, monetei. 
Im expunerea -de motive a legii monetare din 1929 se - 

promite ţării: „Invariabilitatea relativă a preţurilor“, „în- 
cetarea variaţiunilor valutare“, și „scăderea dobânzilor“. 

“Rezultatele sunt tocmai contrarii: variaţiuni catastro- 
fale -în nivelul preţurilor produselor principale ale ţării, o 
desarmonie între nivelul preţurilor şi cursul schimbului va- 
lutar și dobânzi urcate. -. - | i 

Cauzele se ldatoresc, fireşte, mai mult depresiunii. şi 
crizei mondiale. . | . 

+ * = 

Economiştii se unesc în: păreri, că între circulaţia fidu- 
ciară, nivelul preţurilor şi volumul afacerilor există o strânsă 
legătură. In jurul raportului dintre aceşti factori sunt însă 
controverse, cari se desbai de multă vreme. de reprezentanţii 
ştiinţei economice. Unii cred — cum sunt Irving Fisher şi 
G. Cassel — că volumul unităţilor monetare în circulaţie de- 
termină nivelul general al preţurilor şi volumul transacțiu- 
nilor, iar alții — cum e Ch. Rist — înclină a crede că vo- 
lumul monetar e în funcţiune de ceilalţi-doi factori, moneta 
restrângându-se la rolul de. slugă credincioasă, care lichi- 
dează datoriile născute din balanţa conturilor dintre părți. 
Moneta € așadar mai.degrabă o consecință, decât o cauză 
a fluctuaţiunii nivelului general al preţurilor şi a ritmului 

„cu suișuri şi coborîșuri în mersul afacerilor. - - - 
„Noi împărtăşim părerea. celor dintâi, fiindcă, în econo- 

mia de schimb capitalistă, circulaţia valorilor e 'conidiţionată 
de voluinul circulaţiei fiduciare în formă de monete, de bilete 
şi de credite. Sistemul circulaţiei fiduciare întemeiat . pe 
Gold Standard are la bază o masă monetară limitată de un 
metal, ide stocul 'de aur disponibil. Nivelul general al pre- 
țurilor şi volumul afacerilor sunt deci determinate şi de su- 
ficienţa sau insuficienţa metalului dela care atârnă volumul
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circulaţiei fiduciare. Masa circulaţiei -fiduciare fiind pripo- 
nită de credinţa într'un suveran internaţional, întrun îm- 
părat al lamii ce-şi are tronul în pivnițele băncilor de erii- 
siune, nu mai poate ţineă pas cu: progresul economic, care 

- aproape în toate ramurile de activitate e într'o continuă creş- 
„tere, Posibilităţile desvoltării economice sunt înfrânate de su- 

-  veranitatea aurului, tiranul al cărui scaun domnesc n'a putut 
fi încă uzurpat, deși împiedecă omenirea dela o producţie şi 
consumaţie mai intensă şi deşi o condamnă la inerție şi la 
sărăcie. * | 
7 Nivelul general al prețurilor, bine înţeles, nu e numai un 
fenomen monetar, ci atârnă şi de factori economici, suprapro- 
ducţie, mecanizarea și raţionalizarea producţiei, tarife va- 
male, etc. de cari nu avem să ne ocupăm în această parte a 
studiului nostru. Pentru preciziune mai amintim, că sub ni- 
velul general al preţurilor înţelegem prețurile mondiale, nu 
preţurile naţionale. 

Societatea Naţiunilor, prin comitetul ei financiar, dela 
1928 a început să „examineze cauzele fluctuaţiunilor puterii 
de cumpărare a aurului precum şi efectele lor asupra vieţii 
economice a .naţiunilor“. Rezultatele acestor studii nu” sunt 

„încă definitive, dar rapoartele şi documentele publicate *), au 
aruncat o lumină nouă asupra problemei monetare şi ea a 
devenit pasiunea ştiinţei economice “a veacului al XX-lea, în- 
trucât e în legătură cu circulaţia şi repartizarea bogățiilor 
în continuă creştere, în urma perfecţionării metodelor tehnice 
şi raționale întrebuințate în procesul producției. 

Profesorul G. Cassel şi Î. Kitchin au făcut calcule amă- 
7 nunţite, adoptate de delegaţia aurului a S. N, asupra coe- 

  

1) Sociât des Nations, [. Ra port provisoire de la delegation de lor du Comite ținancier, 1930, — Il, Documents sălectionnes soumis ă la Delesation de Lor du C. £, 1930.—J1[. Legislation sur l'or, 1930.— Deu- . xieme rapport provisoire de la Delegation de lor du C. î. 19314.—Docu- menis sclectionnes sur la Distribution de Lor soumis â la Delâgation de Tor du C. f. 1931, | | G. Boris, Problâme de lor et Crise mondiale, Librairie Valois, „Paris, 1951, — Ch. Rist, La question de Lor, Sirey, Paris, 1951, [n această “brușură Ch. Rist polemizează cu Banca Angliei şi cu unele studii prezen- tate S. N. — Ch. Rist, într'un articol „Les mouvements d'or et la crise“”, : publicat în revista L'Europe Nouvelle, 18 Aprilie 1951, care consacră un număr întreg problemei aurului, afirmă că aurul nu a avut nici un rol 
* în criza mondială. - - 

.
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ficientului anual al desvoltării economice, stabilindu-l la circa 

5%. Societatea Naţiunilor, fără să expună o doctrină monetară 

ţi fără să arate legătura dintre oferta numerarului şi nivelul 

general al preţurilor, a luat de bază cifrele din memoriile ce 
i sau prezentat şi a constatat căproducția aurului e deficitară 

"față de volumul producţiei şi al comerţului şi că. stabilitatea 

prețurilor e ameninţată de diminuarea circulaţiei monetare - 

întemeiată pe Gold Standard. Pentru a demonstră acest peri- . 

col a întocmit tabloul ce urmează *), care înregistrează situa- 

“ţia dela 1950—1940 în diferite ipoteze: 

TABLOU 
cuprinzând estimaţia cererii de aur în viitor 

pentru scopuri monetare, dacă nu se face nici o economie în întrebuințarea lui, 
(în milioane de dolari), 
  
  

Excedentul sau deficitul sporirii 
aurului nou disponibil pentru 

. : scopuri monetare în raport cu 
acoperirea în proporţie de creşterea necesară pentru a aveă 

o acoperire de 

Creşterea. necesară pentru 

  

  

  

  

                        

Ele, [e 
| EI Z2| 3300 a unei 40%, a unei : 

ales [as peri pipe i iu Act, 
Sela bileielor şi a biletelor şi a ejamentele la | a gajaraentele ja 

Sg [8 | aospiementelor | engpiuagriclor [19 caza cu | deasă ca 
e S 

. 

ă|& Â 2% | 30% 2 9/0 | 3% | 2% | 5% | 2% | 390 

19501404] 180|224| 167 | 255.| 200 | 303 | +57 | — 29| +22 |— 79 

19341402] 182|220| 170 | 260 | 204 | 313 | -+50| — 40| +16 |— 9% 

1932410] 184|226| 174 .| 269 | 209| 523 | +52 | — 43| =? |— 97 

1935lz07| 156|221| 178 | 276 | 215 | 352 [-<+45| — 55| —8 |—iii 

19341403] 1s8|215 |: 150 | 285| 217 | 341 | 435| — 20| — 2 |—126 

1955598! 190 |208| 181 | 294 |. 221 '| 552 | +24 | — 86| —13 |—144 

1956597] 192|205| 1s8 | 302| 226 | 563 1 «+17 | — 97| —21 |—158 

1957|592| 194[198| 192 | 511 | 230 | 373 | — 6 | —115| —32 |—175|: 

19selss4| 106| 1s8| 196 | 21 | 235 | 585 | — 8 | —153| —47 |—i97]| 

193915z0| 198|172| 200 | 530 | 240 | 396 | —28 | —158| —63 |—224 

1940|5z0! 200| 170| 204 |. 340 | 244| 408 | —54 | —170| —74 |—258   
3) Rapport provisoire de la delsgation de Lor du Comite financier, 

pag. 16. 
2) Admiţând că. cererea de aur pentru scopuri nemonetare creşte 

cu 1% pe an. 
pi
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Societatea Naţiunilor a studiat patru ipoteze: 1) rezerva 
de aur 55% şi augmentarea cererii de-2 % pe an; 2) rezerva 
de 537%. și augmentarea de 5% pe an; 5) rezerva de 40% și 
augmentarea de 2% .pe an; și 4) rezerva de 40% și augmen- tarea de 5% pe an. a a e 

Diferenţele între minimul şi maximul cererii de âur în 1950 e de 156 milioane de dolari, iar în 1940 e de 204 mi- lioane dolari. In toate ipotezele, cu excepțiunea celei dintâi, în 1954 disponibilităţile monetare: întemeiate pe etalonul aur vor fi insuficiente şi o scădere a preţurilor şi mai accentuată 
e uşor de prevăzut. a. 

Dacă Banca Naţională a României și-ar fi dat seama de aceste realităţi, ar fi inaugurat o altă politică monetară „şi de credite, deşi efectele ei asupra stabilităţii generale a prețurilor ar fi rămas în funcţiune de o acţiune concertată a principalelor țări cu. etalon aur, E | E 
„Presupunând că producţia mondială creşte cu 3% pe an și că rezervele de aur monetar ale tuturor țărilor cu etalon “aur cresc în aceeaş proporție, nivelul general al preţurilor nu rămâne stabil numai dacă fiecare membru al marei -co- lectivităţi de State cu etalon de aur întemeiază efectiv, pe 

rezervele de aur de cari dispune și pe cele de câri va puteă 
„dispune în viitor, un sistem raţional al circulaţiei monetare şi de credit. potrivit, ţinându-se seama de gradul de desvol- | tare al organizaţiei de credit în fiecare țară, luată în parti- 
cular. În măsura în care o țară nu se conformează acestei re- guli, privează totalitatea țărilor cu etalon aur de suplimen- tul în monetă şi în credit de care acestea au nevoie pentru a schimbă produsele lor mărite Şi, prinurmare, contribuie la. sporirea valorii aurului, adecă la provocarea scăderii nive- lului general al prețurilor” mărfurilor. Aurul care, în aceste 
împrejurări, nu a putut servi la întemeierea unui sistem mo- 
netar potrivit, încetează de a jucă un rol monetar, nu nu- mai în dauna ţării responsabile, ci a tuturor naţiunilor. cari 
au adoptat etalonul aur. Constatăm, cu surprindere că mulți oameni persistă încă a crede, că o ţară, prin faptul adoptării 
etalonului aur, se găsește într'o situație independentă şi că 
se poate bucură de avantajele astfel câștigate, fără să-şi a-: sume și obligaţiuni. Cu greu se întrevede adevărul, că adop-



.
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tând etâlonul aur, lumea civilizată s'a constituit irevocabil î în 

una din cele mai mari asociaţii internaţionale, cum n'a cu- 

noscut istoria, că această asociaţie, conferind avantagii fie- 
cărui asociat, îi impune și datorii imperioase, şi că orice 
transgresiune din partea unui asociat lezează interesele tu- 
turor celorlalți“ *).. 

Toate discuţiunile asupra aurului ca etalon monetar şi: 
a: distribuţiei aurului se grupează în jurul unei. probleme 
vaste şi fundamentale: stabilizarea prețurilor mondiale. Pre- 
urile călăuzese: destinele umanităţii şi îndrumă evoluţia eco- 
nomică a universului din zilele noastre. Stabilitatea şi echi- 
librul preţurilor dintre diferitele ramuri ale producţiei pot: 
rupe: lanţurile .rușinoase ale iobăgiei moderne şi pot creă le- 
gături echitabile de' solidaritate între oameni şi naţiuni. 

Nivelul general al preţurilor din diferitele ţări, înteme- 
iat pe indicele de gros al preţurilor — cari nu sunt cifre abso- 
lute ci raportate la un an de bază X=100 — nu se poate uni- 
formiză. Nivelul general al preţurilor în lăuntrul fiecărei ţări 
şi: pe piaţa mondială se poate însă stabiliză pe anumite pe- 
rioade cu ușoare fluciuaţiuni, dacă se eliminează instabilitatea 
puterii de cumpărare a aurului. 

“Ritmul producţiei şi al -bunei stări colective nu poate 
fi împiedecat de aurul monetar, de fetișul moştenit, incapa- 
bil să-şi îndeplinească rolul de slujitor al omenirii 2, Sistemul 
ctalonului aur trebuie revizuit. | 

Concluzii: e | 
Politica monetară trebuie s să aibă în vedere stabilitatea 

prețurilor, urmărită şi de armonizarea cursului schimburilor 
valutare. Se 

Stabilizarea leului n'a realizat prevederile legiuitorului 
de a' menţine constant: nivelul prețurilor, a schimburilor. Da- 
lutare şi de a scădeâ dobânzile. 

Statul şi: Banca Naţională mau luat nici o măsură: pen- 
tru a.neutraliză sau a ușură. pierderile suferite de economia 

naţională prin scăderea catastrofală a prețurilor şi prin stag- 

  

2) Henry Strakosch, Consequences dconomiiques des changemenis le 
valeur de lor, Documents selectionn€s soumis ă la Delegation “de Vor du 
Comite finaneier, 1930, pag. 24. ' 

- 2) Cf. G. Boris, op. cit. Conelusion. II
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narea schimbului de mărfuri, a capitalurilor flotante, cu! 
străinătatea, î. a | 

Stabilitatea prețurilor mondiale e problema fundamen- 
fală a veacului nostru. e o 

Etalonul monetar. Legea monetară din 1929 spune în 
art. 5: „Biletele Băncii Naţionale sunt convertibile la purtă- 
țor şi la vedere, la sediul central al Băncii şi la alegerea ace: 
steia, fie în monete de aur având curs legal, fie în lingouri 
de aur, fie în devize străine convertibile în aur“. 

„Banca asigură convertibilitatea biletelor fără a limită 
cantitatea, totuşi nimeni nu-i poate prezentă spre rambursare 
mai puţin de 100.000 lei deodată“, - 

Art. 4. „Banca Naţională este ţinută să aibă o acoperire 
în aur sau devize libelate în monete convertibile în mod le- . - 
gal şi practic în aur exportabil, egal cu cel puţin 55% din 
suma totală a angajamentelor la vedere. Cel puțin 25% din 
angajamentele sale la vedere trebuie să fie acoperite cu aur 
în casă sau în depozit liber în străinătate“. Devizele sunt 
deci limitate la cel piițin 10%. Da 

Am citat aceste dispoziţii ale Legii monetare. pentru 
a arătă puterea Statului în materie monetară. EI este crea- 
torul monetei şi mandatarul dreptului regalian de a regle- 
„mentă sistemul monetar, care stabilește instrumentul . de 
schimb și de măsură al valorilor. In Constituţie se spune la- 
conic, art. SS: „EI (Regele) are dreptul de a bate monetă con- 

- form unei legi speciale“. Jurisprudenţa în materie monetară 
e destul de săracă 1). i 

  

- ;4) Fr. Geny, Quelques observations sur le râle et les poupoirs de VEtat en matitre de monnaie et de papier-monnaie. (Etude de droit public 
et de morale sociale) Extrait des Melanges Maurice Hauriou, Sirey, Paris, 1929. Asupra drepturilor şi datoriilor Siatului în materie monetară... „on „me trouve, ă peu prâs, aucun dâveloppement chez nos publicistes moder- nes“ (pag. 395). O lucrare specială, cu o bogată bibliografie, e a Profe- sorului Bertrand Nogaro, Les principes fondamentaux du droit monă- taire frangais, Libr. Sirey, Paris, 1930. Aici se găsesc desluşiri şi asupra 
terminologiei curs legal şi curs forțat. , 

- Pentru cunoașterea teoriilor monetare cf. |. Bol ras, Les theories 
mondtaires allenmandes contemporaines, Les Presses-Modernes, Paris, 1930. N'am controlat tratatele de jurisprudență română în materie. Pentru spe- cialişti indic următoarea bibliografie: F.-Ch. v. Savigny, Le Droit des 
obligations (Obligationenrecht) trad. C. Gârardin et P. Jozon, Paris, 1873. G, Size Cours de science des finances et de legislation financicre. Les Dâ- penses publiques, Theorie general sur le credit public, 6-e ed. 1922; Idem  
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Un Statut monetar ar trebui să fixeze drepturile şi da- 
toriile Statului şi a organelor sale, ca să nu mai poată abuză 
de putere monetară ce o are, în baza căreia a decretat cursul 

legal forțat al unui bilet de bancă fără nici o valoare şi fără 
garanţie, ruinând averea publică şi privată. In cercetarea 
noastră am învinuit Statul şi Banca Naţională a României 
de catastrofalele greşeli — atingând uneori hotarele incon- 

” ştienţei — în politica monetară, fiindcă, în concepţia noastră, 
Banca Naţională trebue scoasă de sub influenţa Statului, 
trebue să fie complet independentă, având chiar garanţii 
constituționale, şi deci, răspunzătoare de regimul instrumen- 

„tului de schimb, de credit, al măsurii, şi al acumulării de 

valori în economia națională şi internaţională. După expe- 
rienţa făcută, Statul nu mai poate rămâneă „stăpânul mo- 
netei““'şi lăsat liber să facă, în baza dreptului de autoritate 
publică, împrumuturi forțate, prin inflațuni de monetă hâr- 
tie, justificându-le cu necesităţi superioare naţionale '). In 
vederea răsboaielor, Statul să-şi creeze, din vreme, un tezaur 
de răsboiu, şi să organizeze ţara pentru răsboiu. Un Stat, 

„conștient de destinul şi de misiunea sa, nu se lasă surprins 
„de evenimente şi nici nu le aşteptă cu braţele încrucişate, lă- 

" sându-se pradă fatalităţii oarbe şi norocului şăgalnic; 
Legea monetară din 1929 reintroduce etalonul aur. Ro- 

mânia e între cele din urmă ţări care au legiferat restaura-" 
rea monetară, deși îndemnurile și prilejurile nu i-au lipsit. 

  

La “Technique du credit publique, G-e cd. 1925.— ]. Wasilowski, Confri- 
bution â l'€tude de la valorisation dans le domaine du droit prive, Varso- 
vie, 1927, Poate se va găsi cineva să adune și bibliografia jurisprudenţei 
româneşti, în vederea întocmirii unui Sfafut monetar. Toate statele mem- 
bre ale $. N. ar trebui să aibă un Statut montear unitar. 
„+ 4) Nu e admisibil nici un control-strein impus la Banca Naţională 

a României nu numai din punct de vedere al suvernităţii financiare, ci 
mai ales din punct de vedere politic. Statul român poate încheiă alianţe . 
cu puterile streine dar, nu se poate înfeudă nici uneia dinire ele. Interde- : 
pendența financiară şi acțiunea concertatănu e legată şi de umilinţi: 

in prilejul ultimului împrumut, s'a practicat o teorie pe care o 
găsim formulată în Argus (11 Martie 1951): „Politica monetară a Statului 
e încredințată Băncii Naţionale. Dar e, de fapt, o politică a guvernului. 
Banca Naţională înfăptueşte politica monetară a guvernului“, 

În cercetarea noastră se arată ce periculoasă şi dăunătoare e a- 
ceastă teorie, împotriva căreia ne ridicăm cu toată energia. Ne surprinde 
că e susținută tocmai de ziarul Argus, chemat să apere interesele econo- 
mice ale ţării. Completa independenţă a Băncii N., suportând răspunderi 
şi sancțiuni, e singura apărare împotriva politicei abuzive a Statului în 
materie monetară.
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“Cea dintâi „Conferinţă financiară internaţională“, în- 
trunită, la Bruxelles, în toamna anului 1920, recomandă, tu- 
tuturor țărilor întoarcerea la etalonul aur, cu toată opoziţia 
economiştilor anglo-saxoni, cari proclamau falimentul aurului 
şi recomandau „moneta dirijată“, întemeiată pe volumul cre- ditului. e Si | 

Conferinţa economică din Geneva, întrunită în primă- 
vara anului 1922, a votat rezoluţii categorice: Stabilizarea 
monetei în ţările europene; cooperaţia între bincile de emi- 
siune; adoptarea aurului ca etalon comun: un sistem de com- 
pensaţii internaţionale întemeiat pe „gold exchange stan- 
dard“. Se E E o ? 

In 'aceeaș vreme, Comitetul Cunliffe studiă posibilită- , 
țile Angliei de a se întoarce la etalonul aur, pe care n'a reușit 
să-l realizeze decât în 1925, prin Gold Standard Act, pe baza 
parităţii dinainte: de răsboiu. Orgoliul britanic de a nu lăsă 
lira să fie distanțată de parvenitul dolar. a .săcrificat pro- 
ducția schimbului monetar. Puterea de cumpărare a lirei e 
cu mult mai ridicată pe piaţa internaţională decât în interior, 
ceeace însemnează o primă la import şi o- frână pentru ex- 
pori. Anglia a restabilit echilibrul financiar, dar nu și echi- 
librul economic: In special industria. engleză plăteşte pre-. 
stigiul lirei 1). E | 
„La noi, țară cu zăcăminte de aur, s'a dat, tot atunci, o 

luptă înteţită pentru stabilizarea leului şi întoarcerea la eta- 
lonul aur. În lucrarea Producţia, am reprodus propunerile ce 
le făceam, încă în 1920, pentru crearea stocului de aur ne- 
cesar emisiunilor Băncii Naţionale. România, țară producă- 
toare de aur, n'aveă nici un motiv să întârzie cu stabilizarea şi cu adoptarea etalonului aur. Totuş a realizat-o abiă de doi ani. Explicaţia e una singură:. ignoranța în materie mo- netară, ignoranță care nu şi-a risipit încă toate şlepurile de umbre de pe pământul țării noastre plină de poeţi financiari și. de imitatori ai Franţei. ÎN o 

Sistemele cari încearcă să dea monetei de aur o stabi- Jitate relativă, sunt: 1. Etalonul aur propriu zis (Gold Specie . Standard), care asigură nu numai acoperirea circulaţiei fi- 

  

1) Andre Siegfricd, La crise brifanique au XX-e Siccle, Colin, Paris, "1954, pag. 57 şi urm.
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duciare, ci și circulaţia liberă în formă de monetă. Azi cir- 
: culaţia efectivă a monetei aur există numai în Statele Unite 
ale Americei și Elveţia. Legea noastră monetară din 1929 o 
restrânge. Nimeni nu poate ridică aur dela Banca Naţională 
decât cel puţin de 100.000 lei, adică un kg. aur.. Banca Na- 
țională e liberă să plătească aurul fie în monetă, fie în lin- 
gouri, fie în 'devize străine convertibile în aur. 2. Alt sistem 
e Gold Bullion Standard sau etalonul aur-lingouri. Biletele 
nu sunt convertibile în monetă aur, ci în lingouri de aur. 
Acesta. nu e propriu zis etalon aur, totuş câştigă teren din 
cauza  insuficienţii aurului. Legea noastră monetară adoptă 
şi acest sistem, practicat de pildă de Anglia şi Danemarca. : 
5..Cele mai. multe ţări:au adoptat sistemul Gold Exchange 
Standard, etalonul aur de schimb, recomandat de conferința 
dela Geneva, în virtutea căruia băncile de emisiune schimbă 
biletele cu devize străine aur. Acest sistem suplineşte lipsa 
stocului de aur. După cum vedem legea noastră monetară 
din 1929 cuprinde toate îrei sistemele. | 
” Reîntoarcerea monetelor la etalonul aur a fost prece- 
dată aproape în toate ţările de o bancrută monetară, care a 
contribuit, în largă măsură, la cea mai cumplită criză mon- 
dială în viața omenirii şi care n'a cruțat nici organismele eco-" 
nomice şi financiare cu o structură solidă ca Anglia şi Sta- 
stele -Unite ale Americei. Statele cu o structură economică 
plăpândă, ca cele agricole, sunt amenințate de o completă 

“desorganizare și de: robia economică, urmată de prăbușirea 
suveranităţii naționale. Acest desechilibru: economic profund 
a ridicat problema „Statelor Unite ale Europei“, ca o. sal- 
vare de peire a continentului în-care au ars neîntrerupt can- 
delele civilizaţiei umane. : a 

Stabilizărea monetei cu etalon metalic, ca să: fie: efec- 
tivă ar trebui ca valoarea aurului să rămână invariabilă. 
Numai în acest. caz moneta de aur ar fi o unitate de măsură 
fixă! în raport cu schimbul dintre mărfuri, cum e metrul sau 
derivatul său kilogramul. 

Aurul e, însă, şi el o marfă supusă fluctuațiunilor după 
legea cererii şi a ofertei. Deaceea puterea de cumpărare a_ 
monetei aur e schimbătoare şi a fost întotdeauna. |
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H. Strakosch ), pentru a măsură ă puterea de cumpărare 
a aurului, a întocmit următorul tablou: 

„Indicele Economist —- Puterea 

  

Preţul : de cumpărare cores- 
de gros al mărfurilor punzătoare a aurului 

1913 == 100 1913 = 100 - 

Sfârșitul lui Decemvrie 1925 153,0 654 
n „ ” 1926 1451 68,9 
» 3 > 1927 , 141,9 705 
„ % 2 1928 156,5 , 75, 
. a » 1929 i 126,9 - 78,8 
„. » Martie 1930 1194 - 85,8 

Nivelul general al prețurilor a avut înclinări moderate 
dela 1925—1928, iar pe urmă scăderile ameninţă să se trans- 
forme într'o adevărată prăbuşire, 

Valoarea aurului s'a augmentat: 

In cursul anului sfârşind în 1926 cu 54% 
» » n 2 „ 1927 „ 2,5 
» » 2 » a 1928 > 4,0 n 

. 1929 „ 76, 
» primului trimestru 1950 „61, 

Adecă î în perioada dela 1925—1950 cu 28% 

 Tluzia că moneta are o valoare fixă provine din inter- 
venţia, Statului, care-i dă un nume: leu, franc, marcă, etc. 
Dacă i s'ar.spune de toată lumea gram aur cum face Banca 
Reglementărilor Internaţionale * din. Basel?), nu ar mai fi a- 
tâtea confuzii. Toţi ar şti că Statul dă monetei nu o valoare, 
ci numele unei greutăţi de aur, cu titlu liberator. Dacă, de 
pildă, la suta de lei de azii s'ar zice gram aur sau numai 
un aur şi tot aşă la celelalte monete din “alte țări, sar simpli- 

„fică întreaga măiestrie a schimburilor valutare. Bugetele, bi- 
lanţurile, conturile, emisiunile şi statisticile s'ar întocmi în 
aur şi ar dispăreă babilonia de astăzi. Gramul aur 9/10 adop- 
tat ca monetă internaţională, adecă de toate statele, şi denu- 
mită un, aur, în limba. fiecărei naţiuni, ar contribui la în- 

, 

2) Documents selectionnes soumis ă la del&gation de Yor du c. f. 
1950, pag. 21. 

„ 2) CE. Pierre Mendăs- France, La Banque Internationale, Contribu- 
1950. ă Iâtude du probleme des Etats-Unis d'Europe. Libr. Valois, Paris, 

30
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lăturarea multor speculaţiuni şi chiar la atenuarea crizelor 
economice *). ” 

| Aceeaş greutate de aur nu are o putere de cumpărare 
egală în toate ţările. 
"Indicele preţurilor aur, la sfârşitul anului 1929, după 
Anuarul Statistic al Societăţii Naţiunilor, eră următorul: în 
'Statele Unite ale Americei —155; în Anglia —155; în Ger- 

mania —(154; în Elveţia —159; în Olanda —155; în Franţa 
—117; în Belgia —120; în Danemarca —446; în Italia —135; 
în Polonia-—109; în Jugoslavia—94 (România lipseşte din Anuar). 

Pentru a face din monetă o unitate de măsură fixă?), 
au propus abandonarea aurului 'ca etalon monetar, conside- 

:) Un gram aur fin este egal cu 100 lei stabilizaţi, 0.287 livr. st, 
16.96 îr. îr., 5,44 fr, elv. Aurul, ca unitate monetară europeană, dacă nu 
universală, ar fi destul de ușor de introdus. Livra sterlină, în loc de 7.322 
gr., ar conţine 10 gr. aur fin şi ar fi egală cu 10 aur. Un aur sau galben, 
ca să păstrăm o denumire veche, ar fi subîmpărțit în 100 lei, franci, mărci, 
dinari, zloți, leva, etc. Monetele naționale Sar păstră ca monete divizionare - 

“şi ar fi bătute dintrun aliaj metalic (argint, aluminium, cupru sau nichel, 
“după alegere. Noi avem argint şi-l putem întrebuinţă fără a ne întoarce 

la bimetalism). Sar puteă bate monete aur, în piese de un'aur, 5 aur, 
(500 lei), 10 aur (1000 lei), Biletele de bancă-'ar fi corespun- 
zătoare şi sar mai puteă tipări eventual de 100 aur (10.000 lei, 
franci, etc.) şi de 1000 aur (100.000 lei, franci, etc. = 1 kg. gr. aur). La noi 

- această reformă monetară n'ar schimbă, în esență, nimic şi sar puteă 
. introduce cu începerea anului 1932, când se împlinesc cei trei ani prevăzuţi 

în planul de stabilizare. Circulaţia noastră fiduciară ar trebui să fie de 
600 milioane aur (adecă 60 miliarde lei de astăzi). Pentru acoperirea a- 
cestei circulaţiuni, 55%, s'ar cere 210 milioane aur sau 210.000 kgr. aur. 
Banca Naţională dispune de un stoc de aur (fără devize) de circa 10, mi- 
liarde lei adecă 100.000 kgr. aur. I-ar lipsi deci 110.000 Egr. aur, pe cari 
vom arătă cum şi-i poate procură succesiv, fiindcă și circulația fiduciară 
va creşte succesiv. Deodată cu aurul, ca monetă naţională, s'ar-introduce 
contabilitatea aur în această monctă şi cei ce se joacă astăzi cu mi- 
lioanele s'ar trezi la realitate. | - 

Asupra monetei 'internaționale s'a scris mult în ultimul timp cf. 
Brocard, op. cil. III, pag. 221 şi 225 notele. 

2) Autorul legii de stabilizare din 1929, fostul Ministru de Finanţe 
d-l M. Popovici eră convins, că „ţara are, în fine, un etalon fix al va- 
lorilor“ (scrisoarea d-lui M. Popovici către d-l Charles Rist, Dreptatea 
din 9 Februarie 1930). In discursul rostit la discuţia generală a bugetului 
pe 1931, d-sa afirmă că moneta noastră „astăzi are o valoare fixă”. (Drep- 
tatea, 2 lanuarie 1931). Ce relativă e „valoarea fixă“ a tuturor monetelor 
stabilizate se poate vedeă în cartea Liillusion de la monnaie stable de 
Irving Fisher, Payot, Paris, 1929, una dintre cele mai instructive lucrări, 
în care se arată rolul nefast al monetei instabile în economia mondială. 
Greutatea fixă de aur a dolarului nu € echivalentă cu o valoare fixă, căci 
dela 1865-—192v și-a împătrit valoarea pentru a reveni de unde a plecat 
(pag.. 137). Variaţiunile valorii dolarului reprezintă numai pentru Statele 
Unite ale Americei în curs de 6 ani, o pierdere de 50 milioane dolari. 
(pag. 158).—Asupra variaţiunii valorii aurului în cursul veacurilor cf. |
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rându-l un sistem învechit 1), care are la bază concepţii pri- mitive, și înlocuirea moneiei aur cu monetă socială dirijată, întemeiată pe nivelul stabil al preţurilor şi pe politica de scont a băncilor de emisiune, o 
Cea mai ingenioasă propunere e a lui Irving Fisher: în loc să varieze prețurile mărfurilor faţă de acceaş greutate de aur considerată ca unitate monetară, prețurile mărfurilor să rămână fixe şi să varieze în plus sau minus greutatea de „aur a monetei. Deşi moneta dirijată e socotită ca falimen- - tată de reprezentanţii clasicismului „economic, ea e singura spre care se îndreaptă privirile celor ce-și (dau seama de urmările sociale ale Iluctuaţiunilor provocate în domeniul va- - lorilor de unitățile monetare. | | i Chrisolatrii, cari vor să salveze şi interesele industriei aurifere, se străduesc să reducă la “minimum fluctuaţiunile valorii aurului pentru a-l menţine ca etalon: monetar și pen- "tru a elimină acest factor din variaţiunea. prețurilor, După stabilizarea biletului de bancă faţă de aur, vor să stabilizeze valoarea aurului faţă de mărfuri, valoare care, după răsboiu, scăzuse cu 50—40% şi care acum e într'o con- tinuă ureare, din cauza reîntoarcerii tuturor țărilor la eta- lonul aur. Cererea scumpeşte valoarea aurului, adecă îi mă- reşte capacitatea de. cunipărare. Urcarea preţului aurului. provoacă o nouă fluctuaţiune în nivelul preţurilor. Dupăce aurul își va redobândi în întregime puterea de cumpărare PNI 

, Nitti, Principes de science des finances, Paris, 1928, 1. pag. 77 sq.—l. Fisher, Le Pouvoire d'achat de Ia monnaie, Paris, 1926, pag. 273 sq.— Reţinem variațiunile din cursul secolului XIX. Baza, valoarea mijlocie a unei unități de metal fin între 1901—1914: - 

1500 255 1596 80 1850 107-: - 4910 10+ 187 is 1915 115 
Date noui în happort provisoire de la Dâlegation de Tor du c, f. - 1950. In special studiile d-lor G. Cassel și H. Kitchin, A _ 1) Şi prim-ministrul României d-l N, Iorga, într'un interview acordat lui Manchester Guardian, 'măseşte că etalonul aur e învechit, „Soarta Europei depinde de ce va face capitalismul modern, de fapiul dacă se va puteă ridică la înălțimea situaţiei şi să dea un cuprins nou doctri- nelor vechi. Luaţi, de pildă, ctalonul aur şi vedeţi cât e de învechii. Ca- Pitalismul modern tre ue să. claboreze „idei noui şi metode noui. Dacă nu va fi în stare să o facă, se va putea vorbi de pericolul -galben“, „Adevărul, 29 Iulie, 193]. 

-
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pierdută se prevede că nu va rămâneă nici atunci un eta- 
lon fix al valorilor. a 

Chrisolatarii își dau seama de acest pericol ce ameninţă 
ctalonul aur. „Conferinţa financiară internaţională“, întru- - 
nită la Bruxelles în 1920, declară că nu poate recomandă sta- 
bilizarea valorii aurului şi orice încercare în această direc- 
ție nu crede că va. dă rezultate. „Conferinţa economică“ din 
Geneva, ținută în 1922, în baza diferitelor memorii şi lucrări, 
propune o convenţie internaţională pentru a centraliză şi 

„coordonă cererea de aur și, astfel, a evită variaţiunile în pute- 
rea de cumpărare a aurului. De atunci, în sânul Societăţii. 
Naţiunilor, conferințele „Comitetului financiar“ se țin lanţ. 
In cursul desbaterilor s'a cercetat şi următoarea  problâmă 
interesantă: Ce 'raport există între puterea de producţie a 
minelor de aur şi între necesitățile mondiale ale băncilor de 
emisiune? Profesorul Cassel atrăsese de mult atențiunea asu- 

„pra acestei probleme), iar R. A. Lehfeldt în lucrarea sa Re-: 
staurarea inonetelor din lume, propuncă un sindicat al naţiu- 
nilor, sub conducerea imperiului britanic, cel mai mare pro-. 
ducător de aur, care să controleze şi să repartizeze *) producţia 
metalului preţios, adoptat ca 'etalon monetar. 

  

1) G. Cassel, Das Geldproblem der Welt, Erste Denkschrift, 1920, 
- p8..72 şi urm, — La monnaie et le change, pag. 308. : 

Ă 2) Asupra repartizării aurului vezi C. A. Pandele, La repartition de 
Vor dans le monde apres Passainissement des monnaies europeennes, Libr. 
gen, de droit et de jurisprudence. Paris, 1928. Lucrarea dă o atenţiune 
deosebită problemei monetare. După ancheta întreprinsă de Marcel 
Bereux. , | 

„-.— Reparâiția mondială a aurului... 
"(după rezerva Băncilor de Emisiune la sfârșitul anului 1929), 

“în milioane de lei' 7 
  

Da Europa , e 
Franţa ..... o one + + 263.607. Norvegia ........, 6.495 
Anglia (Regat unit) . , .: . 117.157 Cehoslovacia . ....., 6.09% 
Germania .....,.,. „92.260 Ungaria ..:...,.. 4.778 
Spania . ....... 2. B1541 Austria ........ 3.954 
Italia. ..,.... m 44977 "|  Jugoslaria . ,. . . .. 9.906 Olanda. ........,, 29.655 Bulgaria ....... 1.048 
Belgia  ........., 26.554 Portugalia ...... Dea 21,473 
U.R.S.$....... „o + 24.218 Grecia , . ,.. cc... “1.318. 
Elveția . 18.946 Finlanda . .. .:.. 1,348 Polonia: ......... 15.646 tonia 824 
Suedia ... „ 10.085 Litoania ..... 659 România '....., . 9912 -|: Estonia. ............ 330 
Danemarca . ..,,. . 7,579
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După reîntoarcerea la etalonul aur, insuficiența produc- 
- ției de aur provoacă insuficienţa mijloacelor de plată, rărirea 
" monetei. Într'adevăr, în ultimii ani producţia mondială de - 

aur, după datele adunate de H. Kitchin 1), e următoarea: 
Producţia mondială de aur dela 1915—1929, 

In milioane de livre st, uncia fină (3L gr. D 84 sh. 1ii!/, a. 

Restul pentru arte industriale, | 

    

Din care pentru apoi consumația în Indo- Total .” usagiul monetar China şi Egipt 

1915 964 80,6 158 1916 935 63,1 25,4 1917 86,5 43,2 58, 1918 79.0 61,9 141. 1919 75,0 - „12,6 62,4 1920 690. 46,5 22,5 1921 68,0 545 15,5 1922 655 20,6 44,9 1923 75,5 56,8 58,7 1924 81,0 12,5 68,7 1925 81,0 36,9 . A 1926 82,0. - 50,4 31,6 1927 82,5 "53,0 50,5 1923. 83,5 50 55,4 __1929 (est) 853,5 545: , : 29,0 

Producţia de aur a urmat cererea. Dela 1925, când s'a 
adoptat etalonul aur de principalele ţări, producţia a început 

  

d Statele Unite . Asia | America de Nord. . , , 642,593 Țaponia o... |... ... 89.294 Canada. ...... e. e 94877 ndia 22.088 , Ind. Olan. ... 9.226 „ America de Sud - Turcia „i 2471 Argentina ......, . 66.724 Filipine ......... 4 4 Brazilia [a ..| 24,712 Sta. Strâmt ....... 330 Uruguai ......... "11205 | - , Gohumbia o . . | 3,025, Ă Africa EU e eee eee eee e 5,462 giptul, 234130 Venezuela Po. 2501 ip de Sud ....... 7745 e... î. . . 243 icei ..,..,. 330 Chili 0000318 Rest. Africei ” Paraguai . . ........ 404 - Oceania 
Fovator ......... „165 “Australia . , 14.663 

Noua Zelandă . 4,015   America Centrală și Cuba Ul e e e 2.969 |. Total general. nn ea + 1.717.050 
Argus, 22; IV. 1931, 
Asupra distribuţiei aurului cf, documentele publicate de S.N. ;„_- 1) H. Kitchin, Production et consommation de lor dans le passe et : dahs l'avenir, S. de N. Ra port provisoire de la Dâl&gation de l'or du c. î, 1950, pag. 57 şi tabloul |, II şi [IL |
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să. crească, dar n'a atins media antibelică de 95,9 mil. RR AȘ 

st. între 1910—1914. Cea mai mare producţie de aur a fosta unt 

în 1915. 

" Creşterea necesităţilor de aur e socotită la 2.8% pe ân, 
pe care producţia minelor de aur — după cum am văzut — nu 

poate satisface*). | | ÎN | 
„Delegaţiunea aurului“. aleasă de Comitetul financiar al | 

Societăţii Naţiunilor, în primul său raport, constată şi ea in- 
suficiența stocurilor de aur, din care cauză nu se poate stabi- 
liză nici preţul: aurului şi nu se pot spori nici circulaţiunile 
fiduciare necesare ' schimburilor de mărfuri. Delegaţiunea 
pentru a înlesni circulaţia monetară face următoarele su- 

gestiuni: 1) Menţinerea şi răspândirea Gold Exchange Stan-. 
dard-ului, pentru a evită punerea aurului în circulație şi 
pentru a-l puteă păstră numai în vederea asigurării converti- 
bilităţii exterioare a biletelor, aşă cum propusese de mult eco- 
nomistul J.-M. Keynes. 2) Substituirea monetelor divizionare 

prin bilete, chiar pentru micile fracțiuni. Noi nu avem nici 
un motiv să adoptăm acest sistem, fiind ţară producătoare de 
metale. 5) Garantarea împotriva oricărui risc de confiscare a 
“bunurilor din străinitate cari asigură convertibilitatea 
exterioară a biletelor. 4) Revizuirea statutelor Băncilor de 
emisiune, în sens mai liberal, în ceeace priveşte acoperirea - 

cu aur metalic, fiindcă acoperirile din trecut imobilizau o 

cantitate prea mare de stoc metalic aur, care conform legii, 
nu eră disponibil şi nu puteă servi pentru reglementarea plă- 

"ţilor şi convertibilităților externe. - | 

2) China, cu cele 400 milioane de locuitori, a rămas cu etalonul 
argint. Dacă va adoptă şi ea etalonul aur, insuficiența metalului galben 
va fi şi mai accentuată. Metalul alb, de când a fost detronat de Europa, 
de Japonia, de India și de Indochina, ca etalon monetar, e în abundență. 
Preţul argintului din această cauză a scăzut catastrofal, dela 8934 d. uncia 
cât a fost în 1920 la 18% în 1950. Din această cauză puterea de cumpărare 

“a Chinei nu mai contează pe piaţa mondială. Deprecierea şi abundența 
argintului e cauza sărăciei Ain China, după cum insuficienţa şi scumpirea 
aurului e pentru restul lumii. Problema argintului s'a discutat nu de. 
mult în Washington şi s'a propus convocarea—în cadrele S, N.—unei con- 
ferinţe a argintului care să-l stabilizeze pentru a redeschide piaţa Impe- 
riului, Ceresc pe seama cormerțului mondial. Noi am făcut o greşală că 
am eliminat argintul din monetele noastre divizionare. Preţul argintului 
la noi e fixat la 1393 lei kilogramul, ceeace revine la circa 72 kg. argin' 
1 kgr. aur.
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Delegaţiunea stăruie asupra menţinerii sistemului Gold Exchange Standard, fiindcă în vremea din urmă băncile de | emisiune a multor țări (Germania, Franţa, Italia, Belgia, etc:) abandonaseră etalonul aur de schimb şi au transformat în aur efectiv devizele. Etalonul aur de schimb are incoveniente. Acelaş stoc de aur serveşte pentru două emisiuni de bilete, ceeace în realitate constitue o inflaţiune. Pe urmă restrânge autonomia financiară, întrucât convertibilitatea biletelor străine poate fi oricând suspendată. .Etalounl aur de schimb * suplineşte, însă, insuficienţa aurului. Da Delegaţiunea aurului recomandă şi revizuirea Statutelor băncilor de emisiune. | | a | | In legătură cu această Propunere, ținem să aducem . aminte Băncii Naţionale, care e aşă de habotnică în politica de credite, că întreaga ei organizație se întemeiază pe credit, pe creditul. ce i-l acordă cetăţenii, când îi primesc moneta hârtie, din care numai 55% e acoperită. Restul de 65% e credit. Hârtia monetă e o promisiune ide plată, dar la un termen nedefinit, e o monetă marfă în espectativă 1). Cetă- . țenii, după experiența recentă, când pentru hârtia monetă de 100 lei în loc de 100 lei aur li s'a asigurat (prin legea de stabilizare), nu plătit efectiv, 5 lei aur vechi, ar aveă şi ei dreptul să refuze Bincii Naţionale, creditul, fiindcă până acum nu au nici o garanție, că nu vor fi iarăşi păcăliţi. Aceste i garanții trebuesc luate în viitor, ca Banca Naţională numai cu 2/5 din votul Corpurilor legiuitoare, să poată fi autorizată a spori circulaţia fiduciară şi, în" acest caz, nu pe simple bonuri de tezaur, ci pe alte garanţii reale. e Moneta este un' bon tras asupra activului social?) şi Banca Naţională ori Statul nu pot aveă dreptul să abuzeze de ignoranţa cetățenilor, sporind moneta hârtie şi confiscând . averea națională. Nici un caz de necesitate de stat și nici un drept de autoritate publică în materie de taxaţiune, nu poate fi exercitat fără o frână: şi fără limite 5). | „„ În Statutul monetar se vor prevedeă aceste. limite. Se 

  

1) R- Gonnard, op, cit, pag. 35, . .- 2) Idem, ibidem, pag. 24, | S - | *) Suveranitatea Statului trebuie să se adapteze -intereselor generale. Ea are deci o limită, CE. Brocard, op. cit. III, pag. 361, nota.
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vor prevedeă şi normele unei politici monetare raţionale şi 
concertate, asigurând băncii de emisiune libertatea necesară ! 
pentru adeziuni la un sistem monetar internaţional. 

În raportul, al doilea delegaţiunea aurului spune: „e, 
de dorii ca autorităţile monetare să fie învestite cu puterile . 
necesare cari să le permită a urmă o politică de credit. cerută 
de împrejurări“. | e : 

"Refacerea economică a României atârnă de politica de 
credite ce o va urmă Banca Naţională. Revenim asupra acestei . 
poliiici. de credit, care într'o țară agricolă, cum e a noastră, 
e temelia întregei construcţii a Statului. - 

“Am accentuat completa independenţă a institutului 
nostru 'de emisiune și nu ne gândim că “această politică. să-i 
fie dictată -sau impusă de cineva. Trebuie să şi-o impună 
singură, fiindcă principala ei misiune, este, pe lângă apă- 
rarea și procurarea unităţii de măsură a valorilor, să con- 
ducă piaţa financiară printr'o politică de credite, care. să 
facă rentabilă producţia şi să permită acumularea de noui 
capitaluri. Creditul a devenit o marfă — cum spune un au-- 
tor — și finanța nu este altceva decât comerțul de credit; O - 
economie monetară sub un regim capitalist nu se poate în-: 
chipui fără economia de credit. 

Primul pas pe care trebuie să-l facă Banca Naţională în. 
politica de credite este reducerea simţitoare a reescontului, ca 
să respire întreaga economie a țării roasă de cancerul dobân- 
zilor. uzurare. m o 

Reducerea dobânzilor “legale trebue să le facă întâi 
Statul deodată cu votarea legii cametei. Prin reducera do-: 
bânzilor nu: ar suferi marile. institute financiare, ci numai 
măruntele bănculițe, cari aleargă după depozite, ca să spe- 
culeze mizeria obştească. Acestea sunt lipitorile satelor ). Do- 

„bânzile pe cari le plăteşte azi poporul nostru bănciloi - sunt - 
mai grele decât . toate angaralele din vremea F anarioților. : . 

* Dobânda legală trebuie să fie egală cu dobânda efec-... 
telor de stat, în nici un caz nu poate întrece scontul Băncii 

  

„_.*1) Legea cametei s'a -votat de Corpurile legiuitoare la siârşitul lui 
Martie 1931, fără să rezolve integral problema. În' sesiunea. lunie-—lulie 1951, guvernul orga a revizuit-o, fixând dobânda la 15%, independent . 

„de seontul Băncii Naţionale. A. făcut o greşeală . .



  

, 
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Naţionale. Dobânda încasată de bănci, împreună cu comi- sioanele şi alte taxe sub orice titlu, nu. poate fi mai mare decât îndoitul scontului Băncii : Naţionale, sub regimul ac- tual al impozitelor, iar dacă cotele de impunere vor scădeă, o dobândă 2%, peste scontul Băncii Naţionale, o cea normală. Nu ne atingem de elasticitatea scontului Băncii Naţio- nale, fiindcă știm importanţa lui. Această elasticitate nu poate „. fi determinată, însă, nici de politica de dividende a acţiona- rilor Băncii Naţionale, nici de sporirea fondurilor ei „de. re- zervă şi nici de investițiunile de lux, ci numai de situaţia pieţii financiare interne şi externe. Impotriva politicii de scont abuzive a Băncii Naţionale trebuese prevăzute sanc- iuni în „Statutul monetar“, fiindcă Institutul de emisiune e numai concesionarul unui „drept regalian“ al Statului, Dacă Băncii Naţionale i se asigură completă libertate de acțiune în politica monetară, trebue să suporte răspunderi Și sanc- Hiuni, când abuzează de această libertate sau greșeşte. A pune ! în sarcina Statului greşelile săvârșite e foarte comod, cum a fost cazul cu portofoliul de 7 miliarde lei din prilejul sta- bilizării. Asemenea cazuri nu se mai pot repeta. , Banca Naţională, în raportul său către adunarea gene- rală din 1950, susține că „taxa scontului este regulatorul in- trării şi ieşirii devizelor din fară“ şi că între urcarea taxei scontului şi dobânzile comerciale nu este nici o legătură, în- trucât din „totalul. capitalurilor proprii şi depunerilor băn- cilor din ţară, portofoliul lor la Banca Naţională a Româ- niei nu reprezintă decât 20% din acest total“, Această argu- mentare nu poate justifică rigiditatea taxei 'scontului 1), - In timpul din urmă se cere stăruitor Băncii Naţionale a României să reducă taxa de scont şi să sprijinească eco- nomia națională printr'o politică de credit mai largă, ceeace cerem, şi noi. Apărătorii Băncii Naţionale susțin că aceşti soli- citatori vreau să o abată dela funcțiunea ei firească de bancă de circulație și să o prefacă într'o bancă de investițiuni, si- A 

bilităţile de. numerar şi de credit ale băncilor“ (pag. 5). Taxa urcată a reescontului în realitate împiedecă producţiunea şi comerțul. Interesele * economice și bugetare ale ţării se sacrifică pe altarul politicei monetare.
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lind-o 'să consimtă a acordă credite pe termen lung, cari să 
servească întreprinderilor drept capital de fondare. 

Concepţia şi argumentarea apărătorilor. Băncii Naţio- 
nale e injustă şi greşită. 

Rolul băncilor de emisiune e: asigurarea circulației bu- 
nurilor, prin instrumentul de schimb, deci principala lor mi- 
siune e politica de credit şi, în vederea acestui scop, se sta- 
bilesc înțelegeri tot mai strânse între băncile de emisiune şi 
chiar între „Banca Reglementărilor Internaţionale“. Banca Na- 

“ țională a României a şi modificat art. 20 din Statute în ve- . 
derea unor astfel de operațiuni. 

Printr'o nouă politică de credite nu înţelege nimeni să 
angajeze Banca Naţională direct în operaţiuni de investiţiuni, 
ci să reesconteze portofoliul întreprinderilor fie direct fie prin 
intermediul Băncilor comerciale, a Creditului Industrial, după 

ce acesta din urmă va fi reorganizat şi pus pe alte baze sau 
a Creditului Agricol, care e vorba să iă ființă, sau a Institu- 
tului de finanţare a regiilor publice. 

| Nu-i cere nimeni Băncii Naţionale să facă o nouă infla- 
țiune în formă de credite, -ci să normalizeze creditul, luând 
toate măsurile pentru garantarea operațiunilor și pentru aco- 
perirea angajamentelor sale. 

Numai printr'o nouă politică de credit î în vederea pro: 
ducţiei poate să ajungă Banca Naţională la o adevărată sta- 
bilizare. a- monetei şi la normalizarea circulaţiei fiduciare *). 

Refacerea economiei naționale a României trebuie să 
înceapă cu refacerea economiei sale monetare. 

Temelia refacerii: economiei monetare e aurul. 

Cu ajutorul mijloacelor tehnice moderne, mai ales în 
unele ramuri ale industriei, producţia e ilimitată. Posibilită- 
țile de credit nu ţin pas cu posibilităţile procesului de pro- 
ducţie. Creditul e limitat de o frână, de cantitatea aurului 
disponibil. Creşterea bogăției cu ajutorul creditului rămâne 
deci în funcțiune de stocul metalic. Substitutele monetei uzur- 

, 

  

*) In raportul B. N. către adunarea generală din 1931 se afirmă: 
„Greutățile actuale nu sunt datorite lipsei de numerar“ (pag. 5). Banca 
Naţională a României, hotărît, trăeşte în nori. — D- 1 C. Argetoianu, în- 
„run memoriu școlăresc, adresat Coroanei, publicat în Epoca, cere spo- 
rirea circuldţiei monetare, Suntem curioşi cum îşi va răscumpără pro- 
misiunea ca Ministru de Finanţe.
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pează numai în aparenţă rolul monetei, metalice. Normali- | zarea creditului asupra căruia stăruim, atârnă de aur, deaceea Spuneam că temelia refacerii economice e aurul, | Ie „_ România e cea mai mare producătoare de aur din Fu. - ropa; deşi exploatarea din ultimii 10 ani nu a fost sistematică, Iată tabloul:) producţiei de aur fin, pe ultimii 10 ani, în kg. 1920_ - 1991 1992 1923 1994 _A95_ _1906 1987 198 _ 1929 707 _VÂO4 - 1537 1542 151. 1245 1751 2006 1509 2215 
În toial în 10 ani, s'a extras din minele noastre 14.805 kg. "aur fin. Producţia minelor noastre a: fost în continuă creştere“ şi organizată pe alte baze, ea s'ar putea triplă și quadruplă „ca să ajungă la 8—10.000 kgr. anual ), şi în curs de 10 ani să “putem aveă la dispoziţie cantitatea de 100—-120.000: kg. aur fin, cantitatea care ne lipseşte pentru a dublă și normaliză - . circulaţia fiduciară- de astăzi. Dacă propunerea ce am fă- cut-o în lucrarea noasiră Producția sar fi luat în seamă, azi: am, fi avut o producţie cu mult mai ridicată şi n'am fi nevoiți să, importăm aurul "di străinătate, plătindu-l cu devize, pe - cari le-am fi întrebuințat şi le-am puteă întrebuință numai peniru anuităţile datoriilor externe, profitând, bineînţeles, şi "de variaţiunea prețului aurului în străinătate. E | „Dar noi, când avem cheia pentru soluţia politicei mo- netare în ţară, o căutăm peste- graniţă, cerşind. împrumuturi. “de consumaţie bugetară și compromițând creditul țării. Noi putem înlătură insuiiciența aurului prin exploa- tarea 'mai intensivă a zăcămintelor noastre aurifere, | S'ar concesionă minele şi instalaţiunile Statului unei sin- gure sau mai multor societăţi românești existente, cari sar an-_ „gajă să găsească în ţară sau străinătate capitalul necesar pen- „tru investiţiuni în vederea sporirii producţiei. Banca Naţională le-ar deschide credite suficiente numai pentru fondul de rul- ment, credite garantate prin producţie. N'ar face deci nici o in- vestiție, ci o operaţiune pur financiară, Întreaga producție ar fi "cumpărată de Banca Naţională pe prețul mondial, fără nici o „reţinere. La prețul mondial ar mai adăogă 1% pentru crea- | 

  

1) Vezi Buletinul Statistic al României Nr. 3 Iulie—Septembrie 1950, pag. 21. | , o : 2) A, P. Ianculescu, Zes richesses minicres de la riouvelle Roumanie, -Gamber, Paris, 1928, pag. 249.5, A Pa
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rea unui fond de prospecţiuni. Statului, în schimbul conce- | 
siunii, i sar da o redevenţă din brut, pe care Statul n'ar văr- 
sa-o Băncii Naţionale, ci ar destina-o pentru începutul con- 
stituirii tezaurului de răsboiu. Pentru a mări rentabilitatea 
exploatării minelor, Banca Naţională ar întrebuinţă -şi ar- 
gintul, în aliaj cu alt metal, pentru moneta divizionară, fără 
să stabilească nici un raport între aur şi argint, 

- Amănuntele organizaţiei acestor exploatări nu pot fi în- 
şirate aici. Ele sunt cuprinse întrun proiect de lege special ca 

"urmare a „Statutului monetar“, cari împreună alcătuesc noua . 
reformă monetară." - 

Prin aceste exploatări regiunile din Munţii Apuseni, cele 
mai sărace, ar deveni iar înfloritoare.. Economia naţională ar - 
profită, Banca Naţională şi-ar creiă stocul metalic de. aur de 

- care are nevoie, âr spori încrederea internă şi externă în mMO- 
neta românească şi ar mări volumul circulaţiei fiduciare Şi 
ar repară injustiţia ce s'a săvârşit în curs de zece ani. 

- Populaţia din regiunile exploatărilor aurifere Şi-ar ri- 
dică nivelul de viaţă, și-ar spori capacitatea de cumpărare şi 
de consumaţie. 

Chiar după satisfacerea tuturor nevoilor interne de aur, 
exploatările miniere ale aurului n'ar fi amenințate de lipsa 
de debuşee, findcă, după toate prevederile şi socotelile ome- : 
nești, cererea metalului preţios va fi greu satisfăcută de ofertă. 

De încheiere -amintim, că tot aşă de important ca eta- 
lonul metalic. € şi etalonul încrederii. Valoarea unităţii mone- 
tare e în funcţie de bogăţia unei ţări, de balanţa ei comer- 

„cială şi de puterea ei de cumpărare, dar şi de încrederea ce o 
are în ea publicul.: Increderea în monetă și în banca de emi- 

 siune, îndeamnă, la producţie -şi.la economii, la crearea de 
-noui capitaluri, necesare unei ţări în avânt spre progres. 

* Concluziuni: -. a 
România, ca şi celelalte fări europene, e lipsită de un sta- .! 

tut monetar, care să reglementeze drepturile, datoriile şi li- 
mitele puterii -de Stat în materie monetară. 

România a revenit printre cele din urmă fări la etalonul 
aur, deși e țară producătoare de aur. 

România trebuie să facă uz de sistemul Gold Exchange 
Standard, care-i permite să sporească circulația fiduciară
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până când îşi va creă stocul de aur necesar unei circulațiuni 
„fiduciare normale. -- | 

Moneta cu etalon aur nu e o unitate de măsură fixă şi 
nu va fi până când nu se va stabiliză prețul aurului prin re- 
glementarea producţiei şi vânzării aurului din partea unui 
sindicat internaţional. | : 

Propunem introducerea monetei denumită „aur, conţi- 
nând un gram aur fin 9/10, în toate ţările europene, păstrând 
actualele monete naţionale ca subdiviziuni ale aurului, De- 
numirea aur ar fi.şi o garanţie, că băncile de emisiune nu vor 
mai puteă devaloriză moneta prin inflațiunea biletelor fără 
acoperire, - | | pi 

. Insuficiența producţiei de aur provoacă rărirea mone-: 
tei cu etalon aur, care are ca urmare scăderea puterii de cum- 
părare a consumatorilor şi scăderea generală a prețurilor, 

România îşi poate procură stocul de aur necesar circu- 
lației sale fiduciare prin sporirea exploatării minelor „de pe 
teritoriul propriu, rezervând devizele numai pentru plata anui- 
tăților datoriei externe. | 

| In România, trebue restabilită încrederea publicului în 
moneta națională prin garanţii legale, .că nu se va mai re- 
petă inflațiunea, iar păgubiților cari au subscris la origine 
efecte de Stat în lei aur, trebue să li se deă o compensație. 
Intre aceste efecte de Stat va intră şi renta împroprietăririi, 
care constitue cea mai mare injustiție, E 

Soluţiuni. 

Expunerile de până acum le putem rezumă în câteva 
cuvinte. a 

Statul.şi organele sale, în cei 10 ani din urmă, au avut 
o politică monetară greşită şi abuzivă, care, conștient sau in- 
conştient, au risipit în vânt o imensă avere naţională și au 
confiscat, în beneficiul finanţelor publice, o mare parte a 
bunurilor private. Cu toate acestea, finanţele publice nu au 
fost consolidate. In interiorul ţării au recurs la o fiscalitate 
excesivă, iar peste frontieră la împrumuturi externe cari gre- 
vează datoria publică cu peste 514 miliarde lei vechi aur, 
Bugetele, la sfârșitul celor 10 ani, sunt deficitare, coniri-



POLITICA ECONOMICĂ A ROMANIEI, 1950 65 

buabilii insolvabili şi întreg organismul de stat paralizat $ în 
funcțiunile sale vitale o 

Opera politicii monetare e deci secătuirea economiei 
publice şi private, slăbirea procesului -de producţie şi relațiu- 
nile de schimb cu străinătatea anormale. La aceasta. din urmă 
a contribuit, bine înţeles, şi criza mondială şi dumpingul ru- 
sesc din 1950. 

“Greşelile şi abuzurile din trecut ne indică soluţiile. 
Inainte de a le formulă sunt necesare câteva lămuriri. 
Soluţiunile problemei monetare fac parte din întreg pro- 

gramul de refacere al ţării. Ele trebuesc, deci, coordonate şi 
întregite cu soluţiile ce le propunem în toate ramurile de ac- 
tivitate ale economiei publice. şi private. Soluţiile paxiale nu 
duc la rezultatele dorite... 

Acest program de refacere e conceput pe o perioadă, 
mai lungă, a cărei durată'nu se poate prevedeă, fiindcă pot in in- 

„ terveni factori, ce răstoarnă socotelile omeneşti. | 
Programele, ori:cât de strălucite şi de ispititoare pe hâr- 

„tie, nu refac o. țară. Cei ce o refac sunt oamenii de ispravă, 
energiile umane. Aceste energii au nevoie, însă, de un îndemn, 
de o îndrumare, de o înstrunare și, mai ales, de o forţă ce 
coordonează și armonizează munca desfășurată în diversele 
ramuri de activitate. Un consiliu economic restrâns ar puteă fi 
"această forţă. El ar supravegheă şi conirolă, an cu an, execu- 
tarea, metodică şi consecventă a programului până la reali- 
zarea lui, care ţinteşte: refacerea. şi înflorirea economică a 
țării. E 

In soluţiile ce le dăm, urmărim sporirea capacității de 
consumaţie. înlăuntrul fării, cu alte. cuvinte ridicarea nive- .. 
lului de viaţă al populației. . : Sia 

Aceasta e temelia pe care trebuie să se reazime orice uni- 
tate economică sănătoasă. 

Relaţiunile de schimb cu străinătatea, când targul inter- 
naţional e vitreg cu produsele naţionale, cum este acum, ire- 
buesc reduse la strictul necesar şi astfel reglementate. ca să 
tulbure cât mai puţin posibil târgul din interiorul țării. Pri- 
sosul muncii naţionale, destinat comerțului exterior, trebue 
să aibă la bază o astfel de organizaţie economică, încât să 
poată aşteptă conjucturile favorabile, fără să sguduie până 

25944, — 5
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în temelii gospodăria ţării sau chiar să poată da lupte cu cei 
ce se dedau la dumpinguri ori recurg la alte mijloace de con- 
curenţă. | De e 

Cum, după toate probabilitățile, relaţiunile de schimb 
internaţionale nu se vor normaliză decât după o perioadă de 
adaptare la nouile condiţii de viață economică, a cărei du- 
rată nu se poate prevedeă, fiecare unitate economică trebue 
să conteze, o serie de ani, cu balanţe comerciale şi cu balanţe 
de plăţi deficitare, deși, prin înţelegeri de compensaţiuni par- 
țiale şi regionale, deficitele se vor puteă diminuă sau chiar 
înlătură. | E a | De | 

Dacă ritmul vieţii comerciale internaţionale sar inten- 
sifică şi dacă schimbul de mărfuri. ar reintră în normal, uni- 
tățile economice, deci şi România, n'ar puteă decât să câştige 
şi întreg procesul lor de refacere ar urmă un tempo mai ac- 
celerat.. | ae 
„Politica naţională a unităţilor economice nu exclude nici 

realizarea, în anumite condițiuni, a Paneuropei, care se des- 
bate în sânul Societăţii Naţiunilor, deşi noi stăruim pentru : 
„Statele Unite ale Orientului“. a 

In soluţiile ce le dăm nu contăm, dar nu excludem îm- 
prumutul extern. Inţelegem. un mare împrumut extern de 
200.000 kgr. aur în devize, pe care l-am replăti tot în 
aur şi l-am garantă cu exploatările zăcămintelor noastre au- 
rifere. Imprumuturile mici cum se discută astăzi, chiar dacă 
s'ar realiză, compromit numai creditul țării şi nu ne scot din 
impas). Un împrumut mare de 50—60 miliarde lei actuali, 
deşi ne-ar spori datoria publică cu noui sarcini, ne-ar permite 
să atacăm programul refacerii cu realizări mai îndrăzneţe. 
Asupra împrumutului extern vom reveni în capitolul II și III, 
în care ne vom ocupă de politica fiscală şi de datoria publică. 

După aceste lămuriri să trecem la soluţiile propriu 'zise.. 
„Intreaga refacere a ţării o întemeiem pe crearea, or- 

ganizarea şi reorganizarea intreprinderilor. industriale, cari 
'n'au nevoie de export,.ca să înflorească. ia 

„In partea a “treia a lucrării noastre, în care vom vorbi 
-de politica industrială, vom. stărui şi asupra principiilor ce 

  

„„1) Imprumutul s'a încheiat la începutul anului 1951, la Paris, în: 
condițiuni umilitoare, fără să ajute economia țării să respire.
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ne călăuzesc şi asupra realizărilor practice. La acest loc ne 
vom opri numai asupra ramurii industriale, care e în cea'mai 
strânsă legătură cu politica monetară.: 

| Din studiile publicate de Societatea Naţiunilor rezultă 
că disponibilitățile zăcămintelor de aur azi cunoscute, sunt 
insuficiente pentru. a satisface cererea de aur. Se publică 
studii amănunțite cu date statistice întocmite de specialişti, 
în cari se ărată că producţia de aur până la 1935 se va men- 
fine în jurul cifrei de 20 milioane de: uncii, iar pe urmă va 
„începe un declin care în anul 1940 se va sfârşi cu o producţie 
de 15 milioane de uncii. Descoperirile de noui zăcăminte au- 
rifere sunt puțin probabile — deşi nu sunt excluse mai ales 
în America de Sud — ceeace face pe specialişti să se gân- , / 
dească la aurul mărilor, evaluat la 0,5 mgr. de tonă. . . i 

In aceste studii România nici nu e amintită, deși e cea 

mai mare producătoare de aur din Europa. E trecută. la rub- 
rica -„autres pays“. : 

Zăcămintele de aur pe 'cari le -avem, , pentru politica 
“noastră monetară, sunt însă de o importanță covârșitoare, 
cărora nu li sa dat atenţiunea. cuvenită, fiindcă noi nu. ne 
ştim gospodări țara şi. nu suntem învăţaţi să gândim cu 
capul nostru propriu. Primim consilieri străini, cari, după 
o independenţă financiară de o jumătate de veac, ne dau po- 
veje trimestriale, un fel de notă la purtare. 

| Minele noastre aurifere sunt cele din Munţii Apuseni, 
Intreg ținutul dintre Vârful Caraciului, de lângă Brad, în 
linie dreaptă peste Stănija şi Roşia până la Baia Arieşului și 
de acolo la Zlatna-și Săcărâmb e plin de fire de aur, cari se 
exploatează de pe vremea Tracilor. Vechile spirale de aur îşi 
au origina în Ardeal, de unde — după Carl Schuchhardt:) — 
sau răspândit spre Occident, spre Troia şi Mycene, apoi dea- 
lungul coastei nordice a Mării Negre până în Caucaz. In 
vechea civilizaţie europeană, strălucita cultură tracă. din re- 
giunea dunăreană eră admirată chiar şi de Grecii lui Homer. | 

  

, 3) Alteuropa in seiner -Kultur- und Stilentoicklung, Verl. Karl |. 
Triibner, Strassburg u. Berlin, 1919, pag. 210—11. 

2
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Minele de aur din Ardeal au fost intermitent exploatate 
"în cursul vremii. Cele mai frumoase pepite cu aur cristalizat, 
cari se pot vedeă în colecţiile mineralogice din lume, sunt 

- din Roşia Munţilor Apuseni. 
Una din preocupările noastre de căpetenie îndată după 

întregirea neamului ar fi trebuit să fie exploatarea acestor 
mine. Aurul munţilor vulcanici din inima Ardealului tre- 
buiă să. constitue temelia economiei noastre naţionale. Din 
bună starea materială: urmă să odrăslească avânturile spi- 
rituale pentru reînvierea şi desăvârșirea vechei culturi du- 
nărene a “Tracilor, Pe ă 

Scriitorul acestor rânduri, de acum zece ani, a atras lua- 
rea aminte asupra industriei minelor de aur. Lui. i se dato- 
reşte că cele mai bine utilate exploatări dela Brad au trecut 

"în proprietatea Soc. dica, căreia guvernele ce au urmat i-au 
făcut tot felul de neajunsuri, în loc să o încurajeze, prin spri- 
'jin oficial, spre a-și spori şi lărgi câmpul de activitate. 

„_ În ultima guvernare național-țărănistă, minele de aur 
sau constituit într'o regie publică, dar nu au dat rezultatele 
aşteptate ?). | 

Fără să intrăm î în amănunte, indicăm soluția ducătoare 
la: scop: organizarea tuturor minelor de: aur din Ardeal în 
una sau mai multe societăţi pe acțiuni, a căror producție să - 
o "cumpere Banca Naţională a României, chiar când aurul 
românesc ar costă mai scump, decât cel străin. 

Intensificarea producţiei de aur ar pune Banca Naţio- 
nală la adăpost de grijile insuficienţei aurului din viitor şi 
i-ar înlesni o acoperire metalică peste cea legală, cum trebue 
să o aibă o bancă de emisiune într'o ţară agricolă. Politica. de 
credite pe termene lungi și cu o organizaţie economică Plă- 
pândă impune Băncii Naţionale un stoc metalic până la 
40—50%. | 

Punerea în valoare a regiunilor aurifere însemnează un 
real câștig pentru economia națională, chiar când rentabili- 
tatea și înflorirea întreprinderilor ne-ar costă bani mai mulţi. 
Toţi acești bani ar rămâneă în țară în loc să treacă peste gra- 

  

1) Au şi fost desființate de guvernul N. Iorga.
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niță pentru cumpărarea aurului mai ieftin). Când încura- 
jăm cu tarife protecţioniste atâtea întreprinderi industriale, 
în contul consumatorilor, putem încurajă şi industria minelor 
de aur, care ar revărsă belșug într'o regiune în care se tânguie 

„şi azi, ca o mustrare, cântecul Moților: 

(Munţii noştri aur poartă, 
INoi cerşim din poartă'n poartă. 

Cântecul Moților, azi, e al ţării întregi, 
Aurul Munţilor Apuseni e singurul care ne poate mântui 

din ghiarele crizei în care ne sbatem.. 
_- Întreg programul de refacere al fării ca să se  pealizeze; 

Banca Naţională trebue. să inaugureze o nouă politică de 
credite. 
„Iar Banca Naţională nu-și poate construi politica de 
credite, decât pe aur, pe aurul munţilor noștri. 

, Credem că am reușit să dovedim rătăcirile politicei mo- 
-netare de zece ani împliniţi şi că, în viitor, Banca Naţională nu 
va mai fi un azil al neputincioşilor, cari fac experienţe pe spi- 
narea economiei naţionale. . - 

  

1) Adoptăm principiul cuprins în planul economic naţional: „În po- 
litica industrială, criteriul decisiv va fi realizarea maximului de venit 
naţional, indiferent dacă acest venit se concretizează sub forma de salarii, 
de venituri ale capitalului, de impozite sau altă formă”. Prin organi- 
zarea industriei minelor de aur s'ar spori venitul naţional şi sub formă de 
salarii şi sub formă de venituri ale capitalului indigen, Industria aurului 
fiind ocupăţia locuitorilor din Munţii Apuseni, ar “profită şi aceştia. 

, . . Di . 1



CAPITOLUL II 

POLITICA BUGETARĂ . 

„Politica bugetară a oricărui Stat modern trebue să fie 
călăuzită, de două principii fundamentale: _ 

:4. Sarcinile fiscale să corespundă necesităţilor Statului, 
care e în continuă 'desvoltare; _ Sa 

2. Sarcinile fiscale să tulbure cât mai puțin producţia, 
circulaţia, repartiţia şi consumaţia bunurilor, Acest din urmă 
principiu se referă mai ales la impozitele indirecte. 

In anii postbelici nu sa ţinut seama, în România, de 
nici unul din aceste principii. Sarcinile fiscale n'au corespuns 
necesităţilor Statului şi au ruinat economia naţională. Buge- 
tele Statului au fost comprimate, deși sarcinile fiscale au fost 
excesive. În cercetarea noastră vom arătă că organizaţia de 
Stat, în toate domeniile, a .regresat, deoarece datoria publică 
şi cheltuelile inutile ce sau făcut au consumat sumele ce ar 
ti putut servi la noui investiții şi la întreţinerea vechiului - 
utilaj al serviciilor publice. Sarcinile fiscale au fost exce- 
sive în raport cu puterea contributivă a economiei private, 

" întrucât diferitele categorii de dări îi luau până la 50% din 
venii şi uneori atacau însuș capitalul avuţiei naţionale. 

Politica bugetară a României după răsboiu aveă să în- 
vingă dificultăţi enorme, să acopere toate creditele de răs- 
boiu, datoriile contractate după încheierea păcii pentru apro- 
„vizionarea ţării secătuită de ocupaţia străină, să facă față 
cheltuelilor pentru organizarea noului Stat mărit, cu regimuri 
diferite şi să-şi apere şi graniţele primejduite dinspre Nistru 
şi Tisa, Problema ce se puneă Ministerului de Finanţe eră nu. 
„numai greu de rezolvat, dar treceă peste facultăţile de pre- 
vedere ale multor oameni politici, deprinşi cu soluţii împru-
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mutate. Problema restaurării finanțelor publice nu treceă, 
însă, peste puterea naţiunii. Dacă nu. sar fi risipit averea na- 
țională cu desordinea monetară pe care am arătat-o în ca- 
pitolul precedent, sarcinile fiscale nu ar fi avut repercusiuni 
aşă de dezastruoase asupra economiei private şi ele ar fi fost 
suportate cu mai multă ușurință, mai ales dacă prin împru- 
muturi externe consolidate s'ar fi repartizat pe o perioadă 

„mai lungă de ani. Dreptatea ar fi cerut această măsură. 
Greşelile din trecut, azi sunt greu de reparat. Dar în- 

ceputul trebue făcut conştient, energic şi metodic, fără di- 
„buiri şi bâjbăeli empirice, cari nu îndreaptă nimic, ci numai 
încurcă situaţia. | 

: Vom încercă să arătăm, în liniamiente generale, politica 
financiară a Statului nostru în ultimii zece ani. Vom încercă 

"să găsim pentru viitor norme de impuneri dictate de realităţile 
din țara românească, deosebite de ale altor fări. 

“Reformele financiare, Întregirea României cu provin- 
ciile liberate cereă o reformă fiscală unitară, întrucât după 
Unire aveam patru regimuri fiscale şi patru organizaţii de ad- 
ministraţii financiare. puse sub controlul guvernelor provi- 
zorii ale provinciilor liberate. “ 

Cea dintâi încercare de unificare financiară să făcut, 
în 1920, printrun proiect de lege din inițiativă parlamentară, 
lucrat, la repezeală, de Prof. I. N. Angelescu, proiect care cu- 
prinde: 1) impozitul cedular. pe venitul special şi impozitul 
unic progresiv pe venitul global; 2) impozitul asupra schim- 
burilor de mărfuri, valori şi servicii şi asupra consumului 
de lux; 3) impozitul asupra plus-valutei imobiliare; 4) mo- 
nopolul alcoolului; 5) monopolul zahărului; 6) impozitul ex- 
cepțional progresiv pe capital; 7) proiect de lege asupra plății . 
despăgubirilor de răsboiu, amortizării datoriei “publice şi ame- 
liorării valutei naţionale. Aceste proiecte de legi erau complec- 

„tate de alte două: 1) impozitul asupra câştigurilor de răs- 
boiu şi 2) Monopolul desfacerii petrolului î în interior ). Au- - 

  

  

1) Proicetul de lege privitor la comerţul produselor de etrol î în n Ro 
mânia a fost depus de “autorul acestor rânduri, Prof. I. N. Angelescu, în 
expunerea de motive a reformei sale tinanciare (pag. 12), afirmă că con- 
cepția de monopol din proiect a fost modificată, introducându-se dis-
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torul proiectului, în expunerea de motive, spuneă: „am în- 
curajat a sfârşitul răsboiului nostru o politică economică ori- 
'ginală, nechibzuită, dezastruoasă“, Caracterizarea e actuală 
şi în 1950. Nu vrem să intrăm în analiza acestei reforme fi- 
nanciare, fiindcă ea a rămas îngropată în arhiva Adunării 

deputaţilor. | Si | 
A doua încercare a fost a d-lui N. Titulescu, în 1921, 

care a studiat legislaţia mondială pentru a înzestră România - 
_cu'o reformă fiscală modernă. E interesant să reproducem 
-câtevă afirmaţiuni din „Reforma contribuţiilor directe“, care 
a fost impusă de „dreptatea socială“, şi anume: „impozitele 
noui. nu sunț de loc exagerate, în raport cu trebuinţele la 
cari, dacă nu ne hotărîm să facem faţă prin jertfe imediate, 

„ sacrificăm un viitor sigur și lung, unui prezeni scurt și nesi- 

  

poziții cari fac din lege o eroare financiară. Toate aceste afirmaţiuni 
sunt gratuite şi neintemeiate.. | . 

O contribuţie la biografia Prof. 1. N. Angelescu. L-am cunoscut 
pe front, la Onești, unde discutam, împreună cu d-l I. Mihalache, necesi- 
tatea înfiinţării partidului țărănesc. La Bucureşti, l-am găsit director 
al comerţului. La stăruința mea, a' declarat că se înscrie în „Liga Popo- 
rului“ şi l-am prezentat d-lui General Averescu. Când am ajuns ministru, 
i-am încredinţat secretariatul general împotriva intervențiilor potrivnice - 
ale membrilor influenţi din guvern. Ca secretar general, şi-a exprimat 
dorința să intre în parlament. J-am făcut un loc în Banat. Mi se tânguiă, 
însă, că nu-i sigur de reuşită, necunoscând pe nimeni. Atunci i-am cedat 
locul meu dela Botoșani. A fost deci candidat de mine în două locuri, 
Dupăce a intrat în parlament mi-a întors spatele, par'că nici nu m'ar fi 
cunoscut și se îndeletniceă. cu intrigi împotriva mea. După căderea par-. 
tidului poporului dela putere a trecut la liberali, pe cari, de altfel, nu-i 
părăsise decât de formă, pentru un portofoliu. ministerial, pe care nu l-a 
putut obţine în guvernul Averescu din 1920—21. — Ca ministru am dat 
pentru palatul Academiei Comerciale opt milioane lei din sumele realizate 
din comisionul de 2%. Donaţia de sub Ministeriatul meu a fost desfiinţată 
de Vintilă Brătianu, care, mai târziu, a plătit-o, totuşi, cu ţârăiia: La inau- 

„ gurarea palatului Academiei Comerciale nici nu m'a invitat, deşi eră 
Rectorul Academiei și ştiă bine că fără donația făcută de mine nu s'ar 
fi clădit palatul din piața Catargiu. Şi acest fost secretar general al meu 
a lăsat în urmă o frumoasă avere, a cărei origine nu o cunosc. —Erâ un 
om cu știință de carte, dar cu suflet hain. Intrebuinţă ştiinţa ca să 

"susțină teze ce. se băteau în capete, A susținut falimentul aurului ca 
etalon monetar şi revalorizarea leului legiferat de Vintilă Brătianu, în 
1925. Ştiinţa eră la îndemâna intereselor sale personale. A fost tipul ari- 
vistului prin orice mijloace, tip ce, din nenorocire, se întâlneşte atât de: 
des la noi. Eră de origine, dacă nu mă înșel, din Topoloveni, ridicat deci 
de jos, dar omenia o uitase în tinda casei dela ţară, când a plecat la 
şcolile înalte, ! 

x
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gur“ (pag. 205). Alta. „Va veni să sperăm, ziua când prospe- 

ritatea generală ne va permite să ușurăm sarcinile contribua- 

bililor“ (ibidem). Tocmai contrariul e mai firesc. i E 

“ Despre reformele financiare. ale d-lui Titulescu, în lu- 

crarea mea Producţia scriam următoarele: „a fost o lovitură 

grea dată producţiei, -prin cotele exagerate ce sau fixat şi. 

prin sdruncinarea încrederii în dreptul de proprietate şi, în 

produsul muncii.: Reforma financiară a d-lui Titulescu nu se 

preocupă decât de interesele fiscale ale Statului. Ea a lovit 

„greu în averea acumulată, zguduind întreaga organizaţie ca- 

pitalistă a ţării. In loc să fi încurajat desvoltarea capitalis- . 

mului, legea urmăreă o nivelare a averilor, care e un principiu 

de spoliere a democraţiei calicilor şi invidioșilor neputincioşi“. 

(pag. 103). Menţir şi astăzi aceste păreri. Mai adaug, că re- - 

formele financiare ale d-lui Titulescu, oricât de savant con- 

cepute, nu corespundeau  realităților românești, 

A treia reformă financiară a fost a lui Vintilă Brătianu 

din 1923, care a revizuit opera d-lui Titulescu şi care e în vă- 

goare şi astăzi, Cetăţenii României o cunosc şi o suportă, cu 

toate consecinţele ei. De E 

" Reforma: financiară cuprinde următoarele legi:: legea 

pentru unificarea. contribuţiunilor directe şi -a impozitului 

global pe venii; legea pensiilor, cu organizarea Cassei de pen- 

siuni; Statutul funcţionarilor; tariful vamal; reorganizarea 

Băncii Naţionale; legea băuturilor spirtoase; legea timbrului 

şi de înregistrare; legea contabilităţii statului; legea cifrei de 

afaceri, etc. . - a | A 

„ Seria întreagă de legi fiscale nu se preocupă decât de 

sporirea veniturilor Statului, fără a ţineă seama dacă ele pot 

fi sau nu suportate de economia naţională. Cu toată fisca- 

litatea excesivă, cheltuelile Statului, în curs de zece ani, au 

fost comprimate, iar, după zece ani, întreg bugetul ordinar a 

fost redus la limita „strictului necesar“, Aşă că „viitorul 

sigur“ al d-lui N. Titulescu, după zece ani de „jertfe“, de jaf 

fiscal — zicem noi — e mai nesigur ca oricând. Construcţiile 

-artificiale, oricât de savante, se răzbună. 

„_ Coneluziuni: Reformele financiare nu sau alcătuit fi- 
nând seama de realitățile țării românești. Fiscalitatea exce- 

Li 

4 

+
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sivă a tulburat economia naţională, fără să corespundă ne- 
cesităților. Statului. După zece ani economia națională se - 
sbate într'o cumplită criză, iar bugetul statului e redus la 
strictul necesar. 

Bugetul pe anul 1951, Pentru a aveă un reazim în ana- 
iza. politicei fiscale, vom plecă. dela bugetul pe 1951. Trebue 
să spunem din capul locului că bugetele diferitelor ministere 

„şi a bunurilor. comercializate sunt o harababură. Nu e nici 
o normă, nici un sistem şi nici o metodă în întocmirea lor. 
Lipsa de claritate îţi face impresia că e intenţionată. Tainele - 
labirintul bugetar, darnic pentru cei ce deţin firul Ariadnei, 
nu sunt pentru priceperea vulgului. 

Veniturile caselor autonome și regiilor publice comerciale 
pe 1951!) 

1, Regia autonomă C.F.R... ............ Lai 11.748.600.000 
2, Casa autonomă'a monopolurilor ......... + n ' ' 7,129,205.000 
5, Regia autonomă P. T.T... ......... eee m 2.016.000,000 

„4. Casa generală de pensiuni .......... „ 5.055.207,524 
„5. Casa autonomă pentru ocrotirea și ajut. pezs, C. F.R. ,„ : - 2278.600.000 

  

  

6 „ „ .a drumurilor. de Stat. înece ee ep O 415.000,000 
7. - 2. 3» a porturilor şi căilor de comunicație peapă „1.  691.000.000 

8 „ a pădurilor Statului .......... + . 8358.900.000 
9. Administraţia P. A. R.1.D. .... aaa... a 175.700.000 

10. Regia Publică a Monitorului Oficial. ........ '  -273.000.000 
11. 4 „a conductelor de petrol ale Statului. . „ 2418.000.000 
12. „ a exploatărilor agricole şi zootehnice. ;„ 102.300.000 
15 „i! a redevenţelor şi impozitelor miniere. , 3570.403.250 
14. Oficiul naţional al colonizărilor. .. > 70.120.000 
15. Regia penitenciarelor şi institutelor de prevenţie . . 15.000,000 
16. „ Băilor Herculane ........... „eee m? 9.910.000 
17, „ Ocna Sibiului... îm: 1.866.000 | 
18. Casa autonomă a construcţiilor. ...... boem 1 36,374.200 

- 19. Regiile publice comerciale din Ardeal | a '9247,156.350 
20, Regia autonomă a fondului sanitar şi de ocrotire .. » - 60.000.000 

Total Lei 27.251.345.304 - 
„La cari dacă adtugiira bugetul net al Statului, minus 

produsul caselor autonome de ... . Lei 26.402.035.824 
a ” Avem “un tal de Lei 55.653.379.123 

Reducerea. salariilor ,, cc... „3126.000.000 
  

Total general . . . Lei 57.079.597,12%: 

  

„.. 1) Din veniturile caselor autonome și regiilor s'au scăzut subrenţiu- 
nile cuprinse în bugetul Statului, |
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76. |, OCTAVIAN GC, TĂSLĂUANU 

| Cu un program minimal de investiţii bugetul normal 
al Statului ar trebui să fie circa 64 miliarde de lei hârtie sau 
2 miliarde lei aur vechi, aşă cum am arătat în capitolul I, 
când am vorbit de monetă şi buget. | 

Nu ştim de ce s'au scos Casele autonome şi regiile pu- 
blice din bugetul Statului, când deficitele lor grevează tot 
visteria publică. RR 

De altfel întreaga tehnică bugetară ar trebui întocmită pe 
baza altor principii, după cum vom încercă să arătăm mai la vale. 

Deocamdată pentru 'a aveă o orientare sumară Şi im- 
presionantă împărțim cheltuelile' Statului în următoarele ca- 
tegorii: 

" Datoria publică . . .:. „Lei 6.670.000.000 
Apărarea națională ... . „ 10.204.029.661 
Administraţia civilă ... . „ 18.151.924.010 

„ Casele autonome și regiile „ 22,775.425.557 

” Din bugetul ordinar 50% e consumat de datoria pu- 
blică şi de apărarea naţională, unde nu se pot face redu- 
ceri. Dimpotrivă anuităţile datoriei. publice sporesc în fiecare an, 
iar apărarea naţională cere mărirea cheltuelilor în vederea 
completării şi perfecţionării armamentelor. și echipamentelor. 

Reduceri importante se pot face în administraţia ci- 
vilă şi casele autonome. Întreg mecanismul administraţiei de 
stat trebue pus pe alte baze, trebue raționalizat, eleminân- 
du-se birocratismul leneş, incapabil şi abuziv. Opera e grea, 
fiindcă guvernul ce sar hotărî să o facă va aveă să lupte 
cu un obiceiu al pământului vechiu de secole. Dar fără reor- 
'ganizarea administraţiei de Stat e cu neputinţă să ținem piept 
cu potopul de crize ce ameninţă. să ne surpe temeliile Statului. 
Raţionalizarea trebue introdusă întâi în administrațiile publice. 

Din reducerile realizate la -administraţia civilă şi ca- 
sele autonome o parte a sumelor trebuesce destinate investi- 
iilor în lucrări publice, cari aproape n'au existat în cei zece 
ani ai României întregite. Statul care nu e în continuă des- 
voltare se desorganizează. | 

- Concluziuni: Bugetul real al României pe 1931 e în 
cifră rotundă de 57 miliarde de ei, deşi e redus la strictul. 
necesar, Dacă Statul ar fi avut în vedere un program mini- 
mal de investiţii, bugetul s'ar urcă la 64 miliarde lei sau două 

7
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miliarde lei aur vechiu. Disproporția dintre circulaţia fidu- 

ciară şi bugetul real nu mai e nevoie să fie relevată; ea ex- 

plică chinuitoarea criză în care se sbate fara. - 

| Bilanţul de Stat. Acum când creditul ţării este sdrun- 

cinat, credem că ar fi util să se introducă bilanţurile de Stat, 

___ în care să se treacă întreg activul şi pasivul Statului, cu si- 

_ tuaţiuni recapitulative la sfârşitul exerciţiului. 

„ Sistemul bugetelor, 'cum se întocmesc astăzi, nu mai co- 

respund exigenţelor științei financiare şi cerinţelor gestiunii 

economice a Statului, care e într'o continuă sporire şi care 

câştigă o importanţă tot mai preponderentă. 

După legea comercializării, o parte din bunurile Sta- 

*.*- tului au o administraţie autonomă; dar nicăiri n'am văzut un 

inventar al acestui patrimoniu obştesc, nici felul cum se 

administrează. In bugetele caselor autonome și a regiilor pu- . 

“plice comerciale, nu se arată decât veniturile şi cheltuelile, dar 

nu se face un bilanţ, ca la societăţile comerciale. Așă că nu - 

se poate şti, dacă administraţiile autonome sunt în avantajul 

sau în desavanțajul Statului. Vom reveni asupra caselor. au- 

tonome -şi regiilor publice comerciale şi vom arătă cum tre- 

buesc reorganizate. | | 

„Credem că trecându-se toate în bilanţul de Stat, după 

o metodă științifică şi după contabilitatea în partidă dublă, 

ar înlesni înregistrarea gestiunii economice şi financiare a 

Statului. Ma cc i 

-Dintre metodele şi modelele după cari se întocmesc 

bilanțurile de Stat s'ar alege cel mai practic şi mai potrivit 

cu statul nostru agrar”). | 

__ Regimul impozitelor. Când se stabileşte regimul impo- 

ziielor, trebuese avute în vedere poveţele ştiinţei financiare, - 

dar şi realitatea ce trebue să suporte acest regim. | 

Din populaţia României de 18 milioane, marea majori- 

"tate — 15 milioane — e rurală, cu gospodării familiare a- - 

proape. închise sau semicapitaliste, . cari. produc prea puţin: 

_pentru economia de schimb. | 

  

  

3) Inăicăm C. "Terrier, Le bilan d'Eiat, Payot, Gentve, 1828, care 
- cuprinde şi o bogată bibliografie. ,
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. Construcţia fiscală a României trebue să se razime pe această realitate. Toate străduințele de a moderniză regimul 
impozitelor, imitând alte state. nu pot dă rezultate pânâ când 
nu se schimbă caracterul rural al țării noastre. Agricultura țărănească nu suportă Statul modern clădit artificial în ul 
timii 50 de ani, iar economia urbană — cu cele trei milioane 
de locuitori — e prea slabă ca să ducă pe umerii ei sarcinile publice ce se'cer de bugetul țării. at : “Dacă prin politica monetară greşită şi abuzivă nu s'ar fi distrus 97% din capitalul mobilar şi dacă reforma agrară * n'ar fi ruinat capitalul funciar rural, întreaga economie pri- vată nu ar fi ajuns în neputința de astăzi şi ar fi făcut faţă mai uşor „jertfelor“ pe cari i le cereau finanţele publice. De- 
precierea monetei şi exproprierea forțată a pământului 'sunt 

„cele două cauze primordiale. ale crizei interne în care ne sbatem şi care are o înrâurire dezastruoasă asupra întregei organizaţiuni de stat. . 
Legea impozitelor de după răsboiu, deşi în expunerea de motive se vorbeşte de justiția şi de egalitatea fiscală şi deși se susține, că izvoarele de venit ale statului trebue să fie o urmare firească a propășirii generale, au inaugurat o poli- „tică fiscală de istovire şi cu toate aceste prevederile bugetare pe 1951; e întrebare dacă se vor realiză, | 
Din analiza ce o vom face se va vedeă că situaţia eco- nomică a ţării cere o revizuire fundamentală a aşezării impo- zitelor, ținând seama de realităţile româneşti. 
Vom înşiră categoriile de impozite după bugetul pe „1931. | 

Impozite directe 
| Prevederi 1931 

1. Impozitul pe veniturile proprietăţilor agricole |. +. . + Lei 1423.000.000 2 a clădite. . ... . „  800.000,000 3. 2: asupra valorilor mobiliare. ...:..... ,:1.000 000.000 | 4. Cote de 3%, asupra valorilor mobiliare (art. 72 din legea . 
contr. dir). e a » . 4120.000.000 5. Impozitul pe venitul din comerț și industrie ..... „1600.000.000 6. Impozite pe salarii i... + +» 24000.000.000 7. , „ venituri profesionale .......... m 3500.000.000 8. » „ venitul global. ...,. » 1.600.000.000 9. dltele ia „4653.000.000 

Total Lei 9.310.000.000
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Impozitul agricol în 1951 a fost scăzut numai cu 25 mi- 

lioane lei. faţă de 1950. 
. 

__ Dacă cercetăm natura proprietăţilor agricole, constatăm 

că marea proprietate deţine 1.486.745 ha. din suprafaţa tere- 

nurilor arabile, iar restul de 11.525.664 ha. (88,58%) e al micei 

proprietăţi, adecă e proprietate țărănească, care nu lucrează 

în vederea profitului în sens capitalist. Venitul gospddăriei 

” țărănești, care e un domeniu familiar aproape închis, cu tra- 

diții conservatoare, se socotește deobiceiu la 1500 lei de ha. 

în medie, care devine impozabil. În situaţia de astăzi, atât 

“exploatările marei cât şi ale micei proprietăţi nu mai prezintă 

pici o rentabilitate şi deci nici un venit, ca şi exploatările fo-. 

restiere a pădurilor particulare, cari se taxează tot la impo- 

“zitul agricol. Deaceea prevederile bugetare pe 1951 de lei 

1493.000.000, agricultura nu le mai poate plăti din venit, ci 

din fondul proprietăţii. Sa | - 

Impozitul pe venit într'un stat în care majoritatea co- 

vârşitoare a populaţiei se îndeleiniceşte cu economia rurală, 

„care diferă fundamental de economia capitalistă urbană, e o 

-xeformă nepotrivită. Intro ţară de plugari, fiscalitatea tre- 

bue să ocrotească propăşirea .satelor prin reducerea la mi- 

__nimum a dărilor. Un impozit fix pe ha. şi pe proprietăţile 

clădite — dela 2 ha. în sus — credem că ar fi mai uşor su- 

portat de locuitorii satelor, iar impozitul pe venit, în plus, 

să se aplice numai proprietăţilor dela 50 ha. în sus. . | 

| Majoritatea proprietarilor, 842%, au sub 5 ha. Aceasta 

e marea masă țărănească, pe care re reazimă construcția 

modernă a Statului. Dela 5—50 ha. numărul proprietarilor 

e de 15,2%, iar .peste 50 a. 0,6%. Prin urmare. proprietarii 

cari pot aveă un venit după proprietăţile lor reprezintă abiă 

15.83% din totalitatea proprietarilor agricoli. - 

“Ta criza actuală toate proprietăţile agricole sunt defici- 

tare, deci neimpozabile... - .: | o 

„Pe ce venituri ale proprietăţilor agricole contează. fiscul, 

când în bugetul pe 1951 le impune cu lei 1.425 milioane? 

| .Dela intrarea în vigoare a reformei impozitelor, proprie- 

tăţile agricole au plătit fiscului: | 

(903. “1924 1925 1906 - 1927 1928 1929 CO Total 

= 505 419 493 457 1,351 1.186 1,310 = 5451 milioane lei hârtie
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ceeace revine, media celor şapte ani, circa 7000 lei de ha. aproape preţul de astăzi al hectarului de pământ arabil. 
Impozitul pe venitul agricol astăzi atacă însăş avuţia națională cea mai prețioasă, pământul, care e temelia de existență a Statului român. 

“Cam în aceeaș situaţie se găsesc — cu excepțiunea salariaţilor de Sat şi a instituţiilor publice.— şi celelalte ca- tegorii 'de venituri ce alimentează. impozitele directe. 
La impozitele directe: pe: 1931, deşi reprezintă o dife-. 

rență de 277 milioane lei în minus față de 1930, e puţin pro- babil ca incasările să corespundă evaluărilor, Să 
„ Cele 9 miliarde de lei prevăzute la impozitele directe, cari în' statele democratice moderne sunt temelia. bugetelor, Chiar dacă s'ar realiză integral reprezintă abiă 14 parte din totalitatea cheltuelilor. Dacă aceste sarcini fiscale n'ar tur-: bură economia naţională şi dacă debitul contribuabililor ăr corespunde unor venituri reale, nu Sar puteă ridică nici o obiecţiune împotriva prevederilor bugetare, deși noi le cre- dem optimiste, | e Dar când cele 9 miliarde urmează să fie incasate din fon- dul aviaţiei naţionale, impozitele directe devin dezastruoase. 
„Din această cauză o revizuire a aşezării impozitelor di- recte e cerută nu numai din punct de vedere economic, ci și politic. o 

“Noua reformă fiscală trebue să aibă în vederea realită- țile româneşti și să incaseze numai o cotă suportabilă din veniturile existente şi să nu tolereze inchiziția arbitrară a co- misiunilor de impunere. . a 
Dacă urmărim sistemul fiscal de azi, după categoriile de proprietate arătate de statistica oficială a Ministerului de: finanțe, vedem că: | 

- 3.408 mii proprietari cu proprietăţi — 5 ba, cu ua venit — 3009 lei plătesc 420|, din imp. agricol 5u .. Eni m dela 5—50 ha, „ „dela 3,000—50.000 plătesc 35%, „ - 14.500 . A - „peste 50 „n „30.000 peste 150.000 Plăt. 2300 «+ ” 

Această impunere pe venit într'o economie rurală dă prilej la o serie întreagă de abuzuri şi de nedreptăți. 
Fără să formulăm. ceva definitiv, credem, că impozitul pe hectar ar fi cu mult mai potrivit cu realităţile şi cu mo- ravurile țării noastre. |
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Dacă proprietăţile până la 5 ha, cari au o suprafață 
totală de 6.280.995 ha, ar fi impuse cu î leu aur (=—32.25) 
de hectar, ele ar plăti fiscului lei hârtie 142.526.024; iar cele 
dela 5 ha până la 50 ha, cu o suprafaţă totală de 5.312.542 ha, 
cu 2 lei aur de hectar, fiscul ar încasă 242.658.959 lei hârtie, 

Proprietăţile agricole peste 50 ha, cu o suprafaţă totală de 
2.810.927 ha, ar plăti 2 lei aur de ha, ceeace ar da fiscului 
1831.504.791 lei hârtie, plus ar mai plăti 5% din venitul net, 
când îl au. La aceste proprietăţi se poate vorbi de un venii. | 

Sar reînființă deci impozitul funciar şi sar completa 
cu impozitul pe venit. Categoriile de proprietate ar fi îm- 
părțite şi după regiuni, fiindcă un ha de pământ arabil din 

” Banat nu poate fi impus la fel cu hectarul dela munte. 
Acest sistem ar puteă aduce fiscului dela impozitul agri- 

col, împreună cu pădurile, 800 milioane până la 1 miliard 
lei hârtie și ar încetă abuzurile ce se fac astăzi la sate, Fie- 
care plugar ar şti ce are de plătit. | 

Această reformă a impozitelor poate fi considerată .re- 
trogradă, dar se înşeală cei ce cred că au modernizat viața 
patriarhală a satelor noastre -prin legea contribuţiunilor pe 
venit. Le-au tulburat numai liniştea cu sbirii fiscali. | 

La fel trebue revizuit impozitul pe venit din proprie- 
tăţile clădite şi venitul din industrie şi comerţ, precum şi im- 
pozitul pe venitul global, mmicșorându-se cotele şi făcându-se 
o nouă repartizare. . ” 

Intreaga. lege a. contribuţiilor ” directe trebue “pusă pe 
alte baze, care să corespundă economiei noastre naţionale î în 
curs de desvoltare. 

Dela intrarea în vigoare a: legii contribuţiilor directe, - 
sau încasat următoarele impozite directe: 

în milioane lei : 

1%3 1924 „45 1926 197 198 199 

2.256 * 3.207 4.224 * 4901 O 7.504 7554 ' 8885 

În şapte ani, sumele incasate de Stat'ca impozite directe 
sau împătrii. După prevederile pe 1931 sunt încincit mai 
mari decât înainte cu nouă ani. Acest spor de venituri ale fis- 
cului m'a rezultat dintr'o prosperitate a economiei naționale 
sau dinir'o creștere a capacităţii de plată e a contribuabililor,
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ci dintr'o adevărată spoliaţiune a cetăţenilor năpăstuiţi de 
cea mai cumplită criză din câte s'au abătut peste România 
coniimporană. 

* După -toate calculele ce sau făcut, venitul potenţial 
anual al avuţiei naţionale, evaluată la circa 65 miliarde lei 
aur, variază între circa 160—170 miliarde lei hârtie.. Venitul 

impozabil e de circa 70—80 miliarde lei din care bugetul Sia: 
: tului cheltueşte aproape 50%. Cum, însă, rentabilitătea ra- - 
murilor de producţie nu mai există decât excepţional, impo- ' 

„ zitele, în realitate, se incasează din avuţia naţională, Raportul 
care trebue să existe între cheltuelile Statului şi venitul na- 
țional s'a rupt şi astăzi se risipește însăş avuţia naţională. 

Impozitele indirecte 

Vămi cc... . . Lei 4.575,000.000 
Taxe pe spirt şi băuturi spirt,. , 1,250.000.000 
Taxe pe alte articole de consum „ 2.5$9,960.546 
Cifra de afaceri. . . .. ... „2000.000.000 
Spectacole . . .-, . .:. . 2. a 100.000.000 

Total Lei 10.414,960.546 

Vom urmări evaluările şi încasările impozitelor indirecte 
dela 1925—1929, 

în milioane lei 

1995: 1924  O—1995 O 1996 . 1902 14908 1929 

Evaluări 5,885 8.445 9.635 | 10.359 13.379 15.297 11.992 

- Incosări _ 8.193 11.241 10.668 12.907 14.858 10, 974 10, 859 

Pe 1930 evaluările au fost de 15.606 milioane lei şi incas- 
sările pe zece luni abiă 7.597 milioane lei. Dela 1928—1929 
deficitele impozitelor indirecte sunt de 5.436 milioane lei, 
la cari mai trebue adăugate deficitele probabile de circa 
5 miliarde. lei pe 1930. Ceeace dovedeşte că economia na- 
țională nu mai suportă nici aceste dări. 

Dintre veniturile impozitelor indirecte trebue desfiin- - 
țată cifra de afaceri, care a fost un impozit excepțional, şi 
care astăzi tulbură viaţa economică. 

La vămi s'a prevăzut, la export, 900 milioane lei, iar la 
" import 3.800 milioane lei. “Taxele de export urmează să fie 

desființate, iar politica, tarifelor vâmale nu mai poate fi lă-
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sată în grija fiscului şi nici nu 'poate fi călăuzită de nevoile 
“bugetului. Protecţionismul a fost adeseori dictat de nece- 
sitățile fiscale, în loc să fi avut în vedere numai interesele 
“consumatorilor şi ale industriilor sănătoase. Tarifele vamale 
în viitor. nu pot.fi întocmite de Ministerul de Finanţe, ci de 

„ Ministerul Industriei şi Comerţului şi de Ministerul Agricul- 
turii şi Domeniilor. Ministerul de Finanţe irebue să se măr- 
ginească numai la incasarea taxelor vamale. 

Taxele pe spirt şi pe băuturile spirtoase pot fi sporite 
prin monopolizarea acestui articol 'de consumaţie. 

La alte articole, cum e de ex. zahărul, din care Statul 
incasează 45%. din întreaga valoare a zahărului (1.700 mi- 

lioane lei, după o producţie de 12.000 vagoane), taxa de con- 
sumaţie trebue scăzută, dacă nu desfiinţată. 

Impozitele directe și indirecte de astăzi de peste 20 'mi- 
liarde, trebuesc reduse la cel mult 15 miliarde lei. 

Concluziuni: enifurile de dreptpublic ale Statului se reazimă 
peYo populație țărănească, cu o economie rurală patriarhală care 
nu poate suportă construcția artificială a Statului modern. 

Politica fiscală de după răsboiu a României e o politică . 
de istovire și de irosire a economiei şi avuţiei naționale. Chel- 
tuelile Statului nu sunt în raport cu venitul naţional, care a 

- fost diminuat din cauza politicii monetare greşite, a fiscalităţii 
excesive şi a crizei mondiale, | 

Legea contribuţiilor directe. şi legile contribuţiilor in- 
directe trebuesc revizuite şi acordate cu realitățile ţării noa- 
stre. Veniturile de drept public ale României urmează să 
fie reduse la limita capacităţii contributive a gospodăriei naţionale. 

Casele autonomă şi regiile publice comereiale. Pe lângă 
veniturile de drept public, Statul mai are o serie de venituri 
„de drept privat după bunurile sale mobiliare şi imobiliare. 
Nu cunoaştem un inventar. amănunţit al acestor bunuri şi 
nu ştim dacă el există *). 

. Deoarece veniturile de. 'drept public ale Statului, în 
urma situaţiei precare a economiei naţionale, au un debit 
diminuat, Statul nu se poate gândi decât la sporirea venitu- 

1) In Darea de seamă asupra activității regiilor publice comerciale, 
regiilor mixte şi concesiunilor, Buc. 1930, pag. 12 se > spune: „unele din ' 
aceste regii nu şi-au alcătuit încă inventare e“, 

,
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rilor 'sale de drept privat. Aceasta e tendința, de altfel, în 
toate Statele moderne. | - | 

Deaceea, în special, veniturile. caselor autonome. și a - 
regiilor publice comerciale trebue să.aibă de scop acoperirea | 
unei bune părţi din cheltuelile Statului. Alifel ele nu au nici 
o îndreptăţire să existe. Regiile publice fără venituri trebuese 
desfiinţate şi menținute, sub controlul Statului, numai acelea 
cari sporesc, în fiecare an, veniturile bugetului general, din 
care trebue să facă parte bugetele tuturor; regiilor publice. In 
acest sens -trebue modificată „Legea pentru organizarea şi 
administrarea pe baze comerciale a întreprinderilor şi avu- 
țiilor publice“ din 16 Martie 1929, SE 

Regiile publice sunt o inovaţie care, principiar şi. din 
punct de vedere al politicei bugetare, nu se pot excepţionă. Ele 
nici n'au avut vreme să se organizeze şi să deă rezultatele în | 
temeiul cărora s'ar puteă formulă o judecată asupra activi- 
tăţii lor. Dealtfel, ca în orice întreprindere, oamenii ce sunt 
puși să o conducă îi dau viaţă. O parte: din regiile publice 
s'au dat pe mâna unor oameni nu îndeajuns de pregătiţi şi 
lipsiţi de râvna de a se devotă intereselor obşteşti. 

Impotriva regiilor publice s'au adus o serie de critici de 
oameni chemaţi şi nechemaţi, cari au căutat să descopere abu- 
zurile şi jafurile ce s'au săvârşit, înșirând adeseori cifre pe 
cari nu le-au priceput, deși unii dintre acești critici nu sunt 
simpli ziarişti, ci foști. înalţi demnitari ai Statului. 

Fără să ne facem apărătorii abuzurilor ce,s'au săvârșit 1), 
nu putem condamnă principiul regiilor publice, fiindcă ele 
au încăput pe mâini nepricepute şi lacome. 

Dinire regiile publice sunt unele cari îndeplinesc ser- 
vicii publice industriale — C.F. R.; P. T. T. — dela cari nu 
se așteaptă nici un venit. Dacă prin organizarea și funcţio- 
“narea lor promtă şi ieftină promovează interesele economiei 
naţionale, şi-au îndeplinit misiunea. 

Regiile publice trebuesc încorporate în bugetul Statului, 
fiindcă veniturile de drept public nu se pot despărți de' cele. : 
de drept privat. Unitatea bugetară nu poate fi ştirbită de prin- : 

  

au 1.2) D-l. deputat M. Ghelmegeanu, în discursul rostit cu ocazia rec- tificării bugetului pe 1951, a arătat la ce se reduc aceste abuzuri.



„POLITICA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI, 1950 85 

- cipiul autonomiei financiare. şi administrative a regiilor pu- 

blice. Nu e suficient să se introducă numai excedentele şi sub- 

venţiile regiilor în bugetul general, ci întreaga lor gestiune. 

Numai aşă bugetul general va fi o oglindă tidelă a activităţii 

Statului. In vederea acestui scop, regiile vor întocmi un bi- 

lanţ tip şi funeţionarii lor nu vor puteă fi retribuiţi mai mult 

decât funcţionarii Statului, iar membrilor -din consiliile de: 

administraţie — în cele mai multe cazuri sinecurişti — vi se 

vor limită jetoanele şi participaţiile la beneficiu. 
Casele autonome şi regiile- publice, organizate pe aceste 

baze, sunt chemate să fie mântuitoare pentru veniturile bu- 

getare ale Statului, care nu poate începe cu lichidarea patrimo- 

niului naţional, ca să facă faţă cheltuelilor. 

- Inființarea unui institut special pentru finanțarea re- 

giilor publice, credem că le-ar înlesni operaţiunile şi ar exer- 
cită un control mai sever asupra activităţii şi gestiunii lor. 

Portofoliul Băncii regiilor publice sar reescontă la Banca .. 

Naţională, înlesnind acesteia din urmă normalizarea circula- 

ției fiduciare. 

Rectificarea bugetului pe 1931. Facem un adaus cerce- 

- tării noastre asupra bugetului, întrucât guvernul lorga, la mij- 

locul anului, s'a hotărît să facă o reducere a cheltuelilor. , 
In situaţia economică mondială care a avut repercusiuni 

„dezastruoase şi asupra României, nu e de mirare, că. preve- 
„derile finanţelor publice simt nevoia unei revizuiri. E pro- 
babil că nici aceste revizuiri nu vor corespunde calităților 

până la sfârşitul anului. , 

Am spus dela început că bugetul României, aşă cum e în-. 
tocmit, e un labirint şi că nu redă situaţia reală a finanţelor pu- 

blice. Expunerea de motive a proiectului de buget rectificat o 

confirmă. Recunoaşte că însăș rectificarea este un simplu paliativ. 

Echilibrarea bugetului pe 1951 șia bugetelor viitoare, 
guvernul de tehnicieni, prezidat de d-l N. Iorga; aveă să o.ob- 
țină prin reducerea cheltuelilor, întrucât este o disproporție 
între regimul economic. și cheltuelile publice: 

Politica monetară şi politica fiscală din cei din urmă 
„zece ani se răzbună. Regimul impozitelor trebue să fie re- 

"vizuit, cheltuelile de Stat se comprimă, în lipsa. veniturilor, și -
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întreaga organizație de Stat stagnează sau regresează în loc 
să fie într'o continuă desvoliare. ; a 

A reduce cheltuelile şi a paraliză funcțiunile esenţiale ale 
vieţii de Stat nu e nici o măiestrie şi nu e nevoie de tehnicieni, 
înzestrați cu „un spirit realist robust“, ca să săvârşească o a- 
semenea operă negativă. ăi o | 

Măiestria politicei finanțelor publice e să dai un „ritm 
nou“ ascendent vieţii de Stat şi economiei ţării, găsind is- 
voarele de venit în cadrele realităţilor date. Pentru deslegarea 
unor asemenea probleme se cer cunoştinţe temeinice şi ve- 
deri largi, cuprinzătoare, în toate domeniile. N 

"+ Bugetul rectificat pe 1951 prezintă un total general de 
lei 58.545.777.659 la cheltueli și lei 56.094.851.304 la venituri, 
deci un deficit de lei 2.250.926.555. i 

Dar nici acest buget nu e „oglinda sinceră a finanţelor 
Statului“ — cum se afirmă în expunerea de motive —, de- 
oarece în acest buget. nu 'sunt cuprinse casele şi regiile auto- 
nome în curs de desființare. Serviciile acestor case şi regii 
autonome ce se vor desființă şi reîntoarce la Stat, vor spori 
cheltuelile și deci şi deficitul. a a 

Ar fi o pierdere de vreme inutilă să intrăm în amănunte, 
întrucât situaţia nu se poate cunoaşte până la sfârșitul anului. 

„ Atunci vom vedeă deficitele reale, nu cele profeţite de buget. 
Desființarea caselor și regiilor publice autonome, în- 

semnează o renunjare la veniturile Statului de drept privat, . 
a căror importanță am arătat-o. | | | 

Credem că soluţia'mai ducătoare la scop ar fi fost re- 
organizarea acestor regii comerciale, . desființând numai pe 
„acelea cari nu sunt în stare să aducă un venit vistieriei statului. 

După desființarea regiilor, veniturile de drept privat 
ale Statului nu se vor puteă spori decât prin concesiuni, cari 
nu asigură maximul de beneficii. 

Remarcăm substanţiala expunere a raportorului, d-l 
Andrei Corteanu, care iese din comun şi care dovedeşte nu 
numai talent, ci și cunoştinţe. - 

| „Bugetul, cu toată înfăţişarea lui de operă pozitivă, aşe- 
Zată pe cifre și pe materialitatea banului, este, de fapt, ex- 
presia sistemului moral al Statului, mijlocul de executare a: 
unor scopuri ideale“.
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Dacă este aşă — şi aşă este — atunci mijloacele eroice 
"ale comprimării cheltuelilor nu servesc scopurile ideale ale 

Statului, cari tind spre o neîntreruptă desvoltare şi desăvâr- 
şire. A pune ordine în cheltuelile publice, da, e o cerinţă a ci- 

vilizaţiei, dar a reduce aceste cheltueli până la . paralizarea 
funcţiunilor normale ale Statului, însemnează a-l împiedică 
să-şi îndeplinească rolul de creator de viaţă colectivă. 

Raportorul se ocupă şi de desordinea monetară și fi- 
_nanciară postbelică, pe larg tratată de.noi. Nu spune, însă, 
că 'autorul acestei desordini, e Statul, care a „ruinat şi eco- 
nomia publică şi pe cea “privată. 

Deşi bun cunoscător al problemelor economice, rapor- 
torul afirmă: „În răsboiul economie ce se duce dela înche- 

ierea păcii şi până astăzi, moneta de aur joacă un rol hotă- 

rîtor. Aurul nivelând prețurile, el asigură succesul pe piaţa 

mondială numai a țărilor cari produc mai ieftin“. 
__ Aurul nu nivelează preţurile, ci schimbul valutar, ce- 

eace nu este tot una. Aurul, prin insuficienţa lui, împiedecă 

circulația bunurilor şi contribue la scăderea, deci la fluc- 

tuaţiunea preţurilor. O nivelare a preţurilor ar provoca-o 

“numai în cazul 'când puterea lui de cumpărare ar rămâneă 
invariabilă. Asupra rolului pe care-l are aurul în economia ca- 
pitalistă am stăruit în capitolul I. 

Suplimentul de inflaţie — de care vorbeşte raportorul 

în legătură cu stabilizarea leului —, deşi termenul e periculos, 

se poate face prin lărgirea creditului, aşă cum am arătat. 

In acest caz nu' se poate vorbi de CĂ inflaţie, a creditului, 

ci numai de normalizarea lui. . : 

Reţinem, ca încheiere, . declarațiile raportorului. - 

„Rectificarea bugetului nu s'a întins la evaluarea veni- 
turilor şi nici la revizuirea cheltuelilor pentru personal: 

Aşă fiind, au rămas asupra bugetului anului acesta, 
puncte de întrebare la care un răspuns ar fi cu neputinţă să 
se deă astăzi“. 

Un guvern de tehnicieni, când i iă frânele puterii î în mână 

ca să scape ţara de dezastru, trebuiă să aibă soluţiile gata 

studiate. Nu încape scuza, că n'a avut timp să întocmească 
un nou buget. Când nu eşti pregătit, nu poţi aveă pretenţia de teh- 
nician şi nici nu-ţi iei răspunderea unei situaţii ca cea de astăzi.
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„DATORIA PUBLICĂ A ROMÂNIEI 
Creditul e o armă de cucerire şi de prestigiu a vremu- rilor noastre. În toate biruinţele politice, creditul e decisiv. Statele debitoare sunt satelitele economice şi politice ale celor debitoare. Neatârnarea țărilor datoare e controlată şi adeseori exploatată de creditori. Imperialismul de astăzi e un impe- 

rialism financiar, practicat de statele industriale. Diplomaţia . „puterii financiare e greu de urmărit în toate calculele sale. Fa scapă observatorilor cari nu-și dau seama de mecanismul expansiunii forțelor economice, Exemplul Statelor Unite ale Americii, după răsboiu, e pilduitor; ele au exercitat asupra 
Europei o influenţă politică, începând dela Societatea Na- 
țiunilor a lui jVilson până la pactul Kellog:). Intreaga civi- lizaţie europeană, în cei din urmă zece ani, e sub înrâurirea americanismului. Chiar şi Sovietele, cu planul lor cvinevenal, nu fac altceva decât încearcă să introducă în organizaţia lor comunistă. spiritul şi metodele capitalismului american, care se caracterizează prin raţionalizarea, mecanizarea şi unifor- „“mizarea formelor vieţii N 

_ Expansiunea financiară, sub aspectul creditului, pro- „ Voacă curente economice diferite în statele creditoare şi cele 
debitoare. Primele îşi limitează activitatea şi trăesc ca ren- tiere — cum face. azi Anglia — din munca debitoarelor. 
Acestea din urmă se străduesc să-şi sporească mijloacele de producţie şi venitul pentru a remuneră şi garantă beneficiile 

  

- 4) In timpul din urmă egemonia Franţei în Europa se datorește: situaţiei ci financiare. Franţa a ajuns creditoarea statelor europene, Po- litica de credite e dictată de Ministerul de externe.
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împrumutătorilor. Statele debitoare trebue să muncească şi . 
pentru cele creditoare. 

Statele agricole, ca să-şi poată spori productivitatea 
muncii, sunt silite să recurgă la industrii şi la protecţionism, - 

căci alifel numai cu materii prime nu ajung să-și echilibreze 
„balanţa de plăţi. Când crizele economice generale — cum e . 
cea din vremurile noastre — le stânjeneşte posibilităţile de 
a-şi potenţa activitatea, ajung în impasul de a nu mai puteă 

„ face faţă angajamentelor. În asemenea împrejurări încep pe- 
ricolele politice pentru neatârnarea statelor debitoare. 

- Datoria publică a României, la 1 Aprilie 1914, eră de 
1.735.008.329 lei aur, din care 155.802. 452 lei aur datoria in- 
ternă consolidată, 45.000.000 lei aur datorie internă flotantă 
şi 1.552.147.887 lei aur datorie externă consolidată. . - 

Anuitatea anuală ce se plăteă pentru această datorie, 
eră de 112.855.875 lei aur, adică 1/6 din totalul bugetului. 

In cursul neutralității, dela 1914—1916, datoria publică. 
sa sporit cu 1.112.652.500 lei aur, urcându-se în total la 
2.845.600.829 lei aur. 

In' Aprilie 1916, s'a lansat cel dintâiu împrumut “intern 
de 400.000.000 lei care s'a acoperit de patru ori, acoperire de 
care guvernul n'a ştiut profită pentru a-şi creă o rezervă 
în vederea răsboiului pentru care se pregăteă România. Lipsa 
de prevedere l-a făcut să se mulțumească cu restituirea celor 
400 de milioane împrumutate, pe bonuri de tezaur, dela Banca Ă 
Naţională, 

Dela intrarea în răsboiu până în anul 1921, împrumutu- 
rile de Stat se fac prin sporirea circulaţiei monetare, adecă 
prin confiscarea averii mobiliare naţionale, aşă că la 51 De- 
cemvrie 1921, Statul datoră Băncii Naţionale 12, 355 milioane 
lei). iri 

Pe lângă împrumuturile interne dela Banca Naţionlă, - 
Statul a apelat şi la străinătate. In 1918 face un împrumut 
în Anglia; în 1921 altul în Franţa şi la diferite bănci străine. 

În 1921 se începe : şi chestiunea reparațiilor, lichidarea anga- 

1) Informaţiuni amănunjite asupra împrumuturilor Statului la - 
Banca Naţională se găsesc în lucrarea d-lui Victor Slăvescu, Istoricul 
Băncii Naţionale a României. :
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jamentelor rezultate din tratatele de pace, care sa încheiat 
prin acordurile dela Haga, semnate abiă la 20 Ianuarie 1930. 
„La Ianuarie 1951, situaţia datoriei publice a României, 

"după datele oficiale, e următoarea 2): SI | 

| " Monetă străină Lei 

Datoria publică în Lei — 12.978.613.190 
a n -„ Lire sterline . '* 82,556.593 = 67,167.055,781 

» » „Dolari St.-U. A; _ "189.594.521 == 51.696.412.024 
non „ Franci aur : "1229.900.662 — 39.674,155.555 
”. RR „- Lei aur , „» 682.890,590 == 22.,028.684.652 
- »» Lire italiene 573.844.942 =. 3.289.087.800 
„.. „+ Franci elveţieni 253.310=— 7.526.114 

n » » Franci belgieni 17.566.666 — 81.586.624 
îm m Cor, Sued, Norv, şi Dan.  5604178= 16.138.005 

- » m: Coroane aur - 28.099.102 =—  - 9541.707.005 
- n» Fl aur i , 47.492.009 = 5.829.186.616 
mm» Frauci francezi 581.121.818=— 5.806,3-47.908 
  Totalul datoriei publice în Lei 185.526.431.269 

sau în Lei vechi aur: 185,526.491.269:32.258 == 5.751.552.418 

Această datorie, într'o situaţie economică normală, nu - 
ar fi „prea urcată. Anuitatea pe 1951 e de lei 6.597.210,495, 
adecă circa tot 1/6 din totalul bugetului, dacă admitem că 
încasările reale vor acoperi prevederile. Ceeace nu se va în- 
tâmplă. | | 

* Când România a apelat la împrumuturi nu puteă să pre- 
„vadă criza economică mondială, deși unele simptome 0 pu- 

“teau face mai precaută. | ! o 
Imprumuturile externe ale României din 1929 şi 1931 

au. acceptat conidițiuni „umilitoare:' controlul creditorilor 
asupra finanţelor publice ale țării. Inainte de răsboiu, Ro- 
mânia mică şi-a păstrat cu niândrie şi demnitate neatârna- 
rea economică, deși tentativele capitaliştilor de a o stăpâni, 
prin institutele de credit, n'au lipsit. Germania, de care eram 
legaţi economiceşte şi politiceşte după proclamarea Rega- 
tului, n'a reuşit să ne impună o vazalitate financiară, cum 
sa făcut din prilejul celor din urmă două împrumuturi. 
Franţa controlează azi finanțele României. Datoria consilie- 
rului tehnic ar fi fost să împiedece contractarea ultimului 

  

1) Expunerea de motive a proiectului de buget pe 1951, pag. 80-81.
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împrumut din 1951, fiindcă împrumuturile de acest fel, prin 
faptul că nu pot , reorganiză' întreaga economie ' naţională, 
agravează numai situaţia financiară a țării şi distrug si sta- 
bilitatea monetei *). 

Imprumuturile externe sunt un expedient excepțional în 
politica financiară a unei ţări, care, dacă se reazimă în soco- 
telile -ei pe credit, e pierdută. Activul imediat ce-l reprezintă 
împrumuturile e o ipotecă asupra activului balanţelor viitoare, 
cari: dacă: se soldează cu pasiv, statul e nevoit să apeleze 
la : noi împrumuturi, cari îi agravează situaţia și-i periclitează 

existenţa.. Balanța de plăţi e lămuritoare. | 
Imprumuturile constitue, în esență, -noui impozite 

asupra contribuabililor. In situaţia de astăzi a României, când 
nu se pot încasă nici prevederile bugetare normale, a spori 
impozitele, însemnează a pregăti falimentul statului şi a îm- 
piedecâ: orice posibilitate de refacere a economiei publice şi 
private. 

România trebue să renunţe să-şi sporească datoria pu- 
blică, destul de încărcată pentru o fară agrară, cu împrumu- 
turi mărunte, cari îi agravează numai situația financiară, fără 

să o ajule să procedeze” la reorganizarea producției sale na- - 
ţionale. 

Cum am spus, dacă o conjuctură favorabilă, i-ar. face 
posibilă contractarea pe piaţa internaţională a unui împru- 

“mut mare, de 50—60 miliarde lei, în condițiuni avantajoase 
şi pe termen lung, ar puteă să-şi încarce activul viitoarelor - 
balanţe. Un asemnea împrumut i-ar permite întâi să scape 
de 'angajamentele oneroase de până acum, cari îi stânjenesc 
libertatea inițiativei în cadrele independenţei sale de stat; să 
atace metodic un întreg program de refacere economică de 
pure  investiţiuni productive, deci să utilizeze împrumutul 

. 

3) Ulterior ne vine o Tămurire a împrumutului de pe piaţa Parisului. 
In adunarea generală a Băncii de Paris et Pays-Bas, ținută la 14 Apri- 
lie, 1931, preşedintele băncii, fost guvernator al: Băncii runței, a spus: 

“Suntem partizani convinşi ai necesităţii: împrumuturilor, externe: 
. pe. piaţa Parisului. Imprumuturile acestea servesc în acelaş timp po- 

” liticii noastre monetare şi politicii noastre economice, 
| „De alifel, nu facem niciodată un împrumut străin fără a fi obținut 
în prealabil avizul favorabil al ministerului de externe, al ministerului 
de finanțe şi al Băncii Franței”, . , 

Comentariile sunt de prisos. : .
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deschis numai în măsura. nevoilor şi, în sfârşit, să normali- 
zeze circulaţia fiduciară a ţării. 

Aceasta e singura politică. de împrumuturi la care se 
mai poate gândi România. o 

Soluţiuni la partea I-a: Politica financiară. 

Politica monetară a României trebue legiferată şi cu- 
“prinsă întrun Statut monetar, care să reglementeze drep- 
turile, datoriile şi limitele puterii de: Stat şi a Institutului de 
emisiune, concesionarul dreptului regalian al Statului în ma- 
terie monetară. - | | 

„Refacerea economică a României trebue să înceapă cu - 
refacerea economiei sale monetare, a cărei temelie e aurul. Ex- 
ploatarea mai intensivă a zăcămintelor noastre aurifere ne 
poate procură stocul metalic necesar pentru normalizarea cir- 
culației monetare. | 

„Circulaţiunea monetară nu e un mijloc de a provocă re- 
facerea economică, ea e chemată să secondeze, să nu împie- 
dece progresul de intensificare al producţiei şi al circu- 
laţiei bunurilor. Refacerea economiei monetare trebue să țină 
pas cu complexul refacerii economiei naţionale, așă cum ară- 

_tăm în cele trei părţi ale lucrării noastre. - e 
Revizuirea legii impozitelor directe şi adaptarea ei la 

realitatea din România, în care: economia capitalistă urbană : 
e restrânsă la 6%. din populaţie, iar restul de 94% e o popu- 
laţie rurală, în majoritatea ei covârșitoare neintrată încă în 
ritmul economiei capitaliste de schimb, 

Veniturile de drept public ale Statului nu pot întrece 
20—25% din venitul naţional. Impozitele directe și indirecte 
trebuesc reduse la această cotă, 

Veniturile de drept privat trebuese sporite prin punerea 
în valoare. raţională a tuturor bunurilor de Stat. Regiile au- 
tonome deficitare desființate, iar la celelalte reduse cheltue- 
lile administrative de prisos şi eventual concentrate la un nou 
minister al economiei naţionale. O bancă a regiilor publice 
le-ar finanţă. Mi . : 
___-- Raţionalizarea trebue începută prin 'administraţia de 
Stat, eliminând balastul birocratie inutil şi: abuziv şi re. 
ducând cheltuelile de prisos. | a



. 

POLITICA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI, 1930 93 

„Crearea de noui monopoluri pentru sporirea veniturilor. 

Statului. ae o . Sa 

| Bugetul redus la capacitatea de debii a contribuabililor şi 
pentru evidenţierea precisă a activului şi pasivului Statului, : 
introduse bilanţurile de Stat, întocmite pe bază ştiinţifică. 

Datoria publică a României, trebue să fie limitată la an- 
gajamentele actuale!). . | | 
a - . ADAUS | | 

Această lucrare a fost terminată la începutul anului 1951. Tipărirea - 
ci a întârziat din cauza lipsei de mijloace, întrucât în fericita noastră 
țară nu se găsesc editori pentru asemenea lucrări, chiar când autorul 
renunţă la orice beneficiu, dăruindu-le munca. 

Intre timp ne-am străduit să o ţinem la curent, prin intercalări şi 
adausuri, cu studiile apărute şi cu evenimentele. - . 

In zilele când uftimele agini ies din: teasc, Anglia a suspendat: 
convertibilitatea lirei sterline, Sistemul monetar întemeiat pe Gold Stan- 
dard a fost, deci, înlăturat de.vechiul centru financiar al lumii şi de țara 
care produce cel mai mult aur. Economiştii englezi, în frunte cu Keynes, 
cari au luptat împotriva sistemului monetar cu etalon aur, au triumfat. 
"Anglia s'a pogorit de pe crucea de aur pe care a fost răstignită — cum 
spune Keynes — lăsând-o întreagă cu aurul ei cu tot celor doi lotri * 
între cari fusese aşezată, adecă între Franţa şi Statele Unite ale Americii. 

Măsura luată de Anglia e o eliberare de lanţurile solidarității inter- 
" naţionale, e încercarea de a constrânge lumea să revizuească sistemul 
monetar al etalonului aur şi de a găsi o nouă bază pentru volumul circu-. 
laţiei monetare şi a creditului în legătură cu criza economică şi fi- 
nanciară. a . | , | 

Repercusiunea ce o va aveă hotărirea Angliei precum şi rezulta- - 
tele ce le va obţine nu se pot prevedea. Pot interveni atâţia factori ne- 
cunoscuţi cari să răstoarne orice profeție. De ex. un răsboiu al. Oceanului 
Pacific, judecând după preludiile încă timide și cu ezitări din Mandjuria. 

Un lucru e cert, că puterea Angliei e la o mare.răspântie a istoriei 
şi a civilizaţiei. La noi se vorbeşte cu. uşurinţă de „declinul“ și de „tra- 
gedia“ Angliei, fiindcă nu se cunoaşte tenacitatea ei. Când se primeneşte,. 

noi credem că moare, ceeace nu este adevărat, cum spune Andrâ Siegfried 
_un temeinic, cunoscător al: Angliei. Spiritul englez ar€ o putere ilimitată 

de adaptare şi de viaţă. . . 
oi credem că criză monetară, provocată de Anglia nu va înlătură 

etalonul aur. Rolul aurului va fi restrâns, poate chiar în sensul propus : 
de Delegaţiunea aurului a Societăţii Naţiunilor, adaptând circulaţiunile 
fiduciare nevoilor producției şi consumaţiei, cum am stăruit şi noi pentru -- 
România. E „- , ÎN a 

Deaceea propunerile noastre din studiul de faţă rămân valabile. . 

|. 

*. 2) Soluţiile părţii I trebuesc completate cu soluţiile părţii a II-a, 
care tratează politica agrară şi cu soluţiile părţii 'a Ill-a, cea mai im- 
portantă, care îmbrățișează politica industrială, La sfârşitul lucrării sin- 
tetizăm cercetarea noastră şi dăm, în liniamente generale, întreaga con- 
strucție 'a refacerii economice a României. . Rae -



94, OCTAVIAN C. TĂSLĂUANU 

BALANȚA PLĂ 
    

  
  

  
  

    

ACTIV în milidane lei '] 4928 | - 1929 1930 

“ 1 y + Kilioa ili ilioaj A. Exportul de mărfuri iza Mana d 
„ 1. Valoarea exportului conform . statisticei Ă „|: oficiale ......, aaa 26.900!  28.900| 28.500 

. Balanța comercială A-A' —5.200|  —.500| 6.000 
  

  

B. Servicii efectuate străinătății 
    

  
    

        
2. Voiajurile străinilor fa România. . . . | . 500 500| - 450 . 
5. Transporturile navigaţiei noastre . ... : 300|  : 280| : - 250|: 4. Transporturile tranzit România |... 150| * 160 - 170 5. Legajiile străine în România ... . 350 320 300 6. Onorarii profesioniști în cont străin . . 200 120 150 

Total servicii .. . „| 1.500 1.350| 1.520 

- Balanța serviciilor B-B! [500] 1.0201 - —1.405 
      Balanța Economică (A--B)—('-+-B') |-5.z00 —1.520| 4.570 
    
  

C. Import de capital 
  

z, Iuvestiţiuni noi de capital străin în ţară| 2.500 :1.800| . 2.400] 8, Credite noi de 'capital străin ,,... 8.500! 20,500 5.600 * 9. Economiile transmise de emigraţi . :.. |. 350 300| . 250 10. Lichidări de creanţe în favoarea ţării . | . 500 2.350] 350 

  

Total import de capital „+ + 114,650] 24.950 8.600 

Balanța mişcării capitalurilor CC 3.510) —9.550| —14750 
BALANȚA PLĂŢILOR (AA-B--0)—(4'-4-B'-+-0) |-—9,040| —44.0501 —40,480 

  

                
  

| 1) În legătură cu politica financiară a României terbue să po- menim de balanţa plăţilor, care e oglinda situaţiei economice a țării ” D-l Ing. Eugeniu Lotru a întocmit alăturata balanţă de plăţi, pe 
care o reproducem cu autorizaţia d-sale. , 

Cifrele sunt de o elocvenţă uluitoare. Deficitele balanței de plăţi “nu se pot înlătură decât: prin contingentarea articolelor de import şi 
prin activarea exportului produselor industriale.
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ȚILOR. ROMÂNIEI +) 

PASIV în milioane lei 1925 | 1929 1930 

- > . Milioane | Wilicana | Milioane 
A'. Importul de mărfuri tei lei lei 

"4, Valoarea Imporiului conform  statisticei IE 
oficiale . ... cc... „[32.100| - 29.400] 22.500 

B/. Servicii primite din străinătate 

2. Voiajurile Românilor în străinătate . .| 1.500] 1.800] 2.100] 
3. Legaţiile noastre în străinătate . 400 450 500 
4. Primele Soc. de asigurare și reasigurare | 100| - — 150 150 

" “Total servicii . . 2.000 2.400 2.750 

C!. Export de.capital, - 

„5, Dividendele capitalului. străin învestit 
- în România . e... cc... ... 4.000) . 3.000 1.800 
6. Dobinzile conturilor străine .. ... . . . | 3-300 6.000 5.300 
7. Anuităţi la Datoria Publică consolidată| 4260 5.300 5.800 
$. Anuităţi la datoriile particulare consoli- : 

date ...,, cc... cc... 1.600|  .. 2,100 2 700 
"9. Economiile străiniior trimise în străinătate | 100 50 50 
10, Lichidări de creanţe străine din România:| . ” 

a) Retrageri de capital din investiţiuni | 1.000 7,500) 3.500 
b) Retrageri de depozite şi credite| . 
“bancare. . .. .. ... ... | 3.500 1.000 

c) Retrageri de credite industriale . 500| 4.000 2.000 
_d) Retrageri de credite comerciale . | — |: 3.000 1.000 

Total export de capital. . . [1:4-960| __54.480|___23.350 
. . . . N . ) . : 

            
  
  

1929 deficitară cu ,, 11 miliarde lei 
BALANŢ A PLĂŢILOR ROMÂNIEI(65 deficitară cu e.ca 9 miliarde lei . 

a îost în 1930 deficitară cu ,, 10.miliarde lei
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