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CAPITOLUL 1 

INDUSTRIALIZAREA ROMÂNIEI 

Industria şi agricultura. Spuneam, că întreaga refacere 
a ţării o întemeiem pe crearea, organizarea şi reorganizarea . 
întreprinderilor industriale, cari n'au nevoie de export ca să 
înflorească. 

_ Problema pe“ care o așezăm la temelia economiei noastre 
naţionale merită câtevă lămuriri. 

Statele industriale — după expresia unui economist — 
sunt state aristocratice față de statele agricole, socotite ca 

„ plebeiene. Feudalismul, aşadar, n'a murit, a îmbrăcat numai 

alte haine, croite de financiarul Plutus şi Vulcan tehnicianul. 
Stăruim pentru industrializarea României, nu îndemnați 

de un aristocratism economic, ci de un principiu mai înalt şi 
de o valoare permanentă, de principiul naţional. Între membrii 
aceleiași naţiuni e o solidaritate şi o interdependenţă economică 
mai strânsă decât între oamenii ce aparţin diferitelor națiuni. 
Națiunea încheagă interesele producătorilor, comercianților 
şi consumatorilor într'o unitate organică ce activează sub po- 
runca aceleiași legi și toţi sunt legaţi între dânşii de acelaş te- 
ritoriu, de acelaş graiu şi de aceleași deprinderi cuprinse în 
coduri scrise sau nescrise. Economia naţională e o realitate, în 
“cadrele căreia, prin diviziunea muncii şi prin integrarea ei, 
forţele colective se manifestă armonic, în virtutea legii mini-" 
mului de sforţare, în toate ramurile de activitate: intelectuale, 

economice și politice. România nu e încă pe deplin închegată 
într'o unitate, întrucât nu toate regiunile ei au intrat în ritmul 
vieţii generale. Deaceea opera concepției naţionale nu € încă 
împlinită. | 

Economia naţională şi cea .internaţională nu numai că 
nu se exclud, ci sunt forme de colaborare cari se întregesc 

a
a
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„una pe alta. Statul naţional de astăzi e o coordonare a acii.- vităţilor individuale şi colective, cari colaborează între ele prin intermediul Statului, cu Statul şi în Stat, transformat şi el din organism politic ce a fost altădată în organism economic, integrai în economia naţională, care irăeşte pentru el şi, în acelaș timp, el pentru ca. Națiunea modernă identificată cu economia națională, intră în legături de colaborare cu alie na- țiuni și astfel economiilor naţionale li se suprapune economia internaţională 1). - 
o Când stăruim să intre: şi România în rândul statelor ari- stocratice, nu ne gândim deci la o economie națională îngră-. dită, la o avtarkie, la „Statul închis“ a lui Fichte, ci la crea- rea unei baze largi de colaborare cu streinătatea. Statele in- dustriale au o putere de cumpărare cu mult mai mare ca sta- tele agricole. Industrializarea României însemnează deci spo- rirea coeficientului. de participaţie la schimbul de mărfuri de pe piața mondială şi o contribuţie reală la rezolvarea pro-: blemei circulaţiei Şi repartiţiei bunurilor produse cu ajutorul metodelor tehnice şi raţionale de astăzi. 

Chiar şi în cazul ipotetic al înfăptuirii Statelor Unite ale Europei, România nu ar rămâneă o ţară agricolă, Ea întru- nește toate condiţiile de a deveni O ţară industrială: materii prime, izvoare de energie, căi de comunicaţie, mână de lucru ieftină şi iscusită, apoi o piață capabilă să absoarbă încă. multe mărfuri, dacă va scăpă de frigurile crizei. In special combustibilul ieftin şi ideal, gazul metan — pe care noi nu l-am ştiut utiliză — ar atrage o serie de întreprinderi indu- striale. Am spus-o acum zece ani, că gazul metan poate trans- forma bazenul Ardealului într'o uzină, Condiţiuni favora- bile desvoltării industriilor oferă şi regiunile petrolifere de pe versantul Sud-estic al Carpaţilor. 
-, * Unora li se se va păreă curioasă străduinţa noastră de a înzestră România cu industrii, când am arătat că ea nu-şi poate industrializă nici agricultura, principala ramură de ac- tivitate a majorităţii locuitorilor, decât într'o măsură destul de restrânsă. Pasul dela statul rural la statul industrial e şi ne- firesc şi greu de făcut. In vechiul regat, dela întemeierea ui, Și în cei zece ani dela răshoiu încoace, politica economică 'a 

1) Brocard, op. cit. III, pag. 435.
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statului român s'a concentrat în jurul încurajării industriei, 
* dând uitării agricultura, şi totuși rezultatele obţinute nu sunt 
mulțumitoare. Criza actuală clatină din temelii cele mai solide 
şi mai mari. întreprinderi industriale. Nu se poate prevedeă 
câte dintre ele vor izbuti să scape tefere din purgatoriul de 
purificare a vremurilor de astăzi. Atunci ce sens mai are indu- 
strializarea României? | 

„_ Nedumerirea e firească şi logică. Ea cere un răspuns ca- 
tegoric şi convingător, astfel cheltuiala de energie de a pledă 
pentru industrii se risipește în vorbe de clacă.  - | 

„Mai întâiu criza de astăzi nu o resimt numai plăpândele 
noastre: organizaţii industriale, ci şi cele cu un trecut de un 
secol, cum sunt cele din Anglia. Iată un ţablou lămuritor: 

» Profitul capitalului în diverse industrii!) 1926 — 1929, 

  

Industrii foarte prospere „1926 1927 1928 1929 - 

Petrol, ..... a 204% 17409 11,5% 15,6% 
Cauciuc . ... 35 : 22,7 - 5 , , Tutun „oii 19,4 197: 19.2 18,7 
Braserii , ...... 15,7 45,5 ” 16,6 „156 Ceai. 4 54,8 50,5 27,4 

Industrii prospere Ă . i a 
Automobile ..,.... 10,9 „142 ZA 21,7 
Cielete ...,..,.. 157 12,7 "10,7 „12,6 
Marina comercială . . ... 15,4 10,1 9,6 9,3 

| Magazine mari. .... 10,6 „119 125 156 

Industrii puțin prospere | 
Mecanică ......., 58: 35 AL 84 
Bumbac ....... .. 65 8,5 11,4 10,7 

Industrii în stare de criză gravă | 
Cărbunele și industria me- | “ 

talurgică ......., 12 0,4 0,8 15 

Despre rentabilitatea industriilor din România tom vorbi 
“înaltă parte. | | 

  

:) După Times Trade Supplement din 29 Martie 1950, apud A. Sieg- 
fried, op. cit., pag. 106—7. Profitul e socotit după scăderea cheltuelilor 
generale şi a amortizărilor statutare. Industria cărbunelui şi cea meta- 
lurgică e în pierdere, 18 societăţi metalurgice, "reprezentând un capital 
de 70 milioane lire st., au pierdut, în 1927, 2% milioane lire st, 

x
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Criza industrială din Apus, în special din Anglia şi Ger- mania, a otrăvit întreg organismul: de stat cu „Şomajul“, cu lipsa de lucru. Această otravă n'a atins statul nostru de ță- rani, dar, în regiunile industriale, a lăsat familii numeroase de. lucrători pe drumuri. Industriile noastre atinse de criză şi-au redus activitatea: şi cheltuelile, până se va însenină iar cerul comenzilor, - | 
Starea de criză prin care trec cele mai multe ramuri industriale din lumea întreagă nu poate constitui un criteriu de judecată şi de critică asupra însăşi activităţii industriale. . Dacă ar fi să ne lăsăm călăuziți în economia naţională de stările anormale provocate de. crize, ar trebui să renunțăm şi | la agricultură. 
În politica industrială de stat de până acum nu s'a lu- crat după un plan bine chibzuit, pe care să-l respecte şi să-l execute, desăvârșindu-l, toate guvernele. a Deaceea, când vorbim de industrializarea României, tre- bue să fixăm câteva principii călăuzitoare: 
1. La temelia orientării noastre în politica industrială trebue să fie principiul îcnurajării industriilor cari n'au ne- voie de export ca să prospereze, adecă acelea a căror producţie au asigurată o piaţă internă de desfacere, 
2. Dintre industriile ce au nevoie de export, ca să tră- iască, se vor bucură de un larg sprijin de stat, chiar cu jertfe, cele în strânsă legătură cu apărarea naţională. | 
5. Ambele categorii de industrii se vor concentră în uni- tăţi de producţie, neacordându-se nici un avantagiu nouilor fundaţiuni similare. Unităţile mari de producţie să fie descen- tralizate în uzine dispersate pe spațiuri întinse, întrucât „permit procedeele tehnice moderne. 
4. În toate ramurile de activitate industrială, capitalului străin i se vor deschide porţi largi, fiindcă numai astfel vor fi puse în valoare bogăţiile naturale ale ţării şi munca româ- nească. „La început trebue să ne mulțumim cu funcțiunea na- țională a capitalului, fără să-i învidiem veniturile“, cum spu- neam în lucrarea noastră Producţia. | | 5. În ceeace priveşte localizarea industriilor, ele se vor * îndrumă spre regiunile rurale, unde găsesc o populaţie cu ap- titudini și îndemânări pentru mâna de operă necesară între-



POLITICA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI, 1930: 201 

prinderilor. Intrucât e posibil, activitatea industrială se va 
completă cu activitatea agricolă. . 

Dacă privim industrializarea României prin prisma acestor principii nu găsim nici un dezacord între statul rural și industrie, dimpotrivă vedem o solidaritate între agri- cultura satelor şi marea industrie, solidaritate care sporeşte venitul naţional și ridică nivelul de viață al populaţiei *). 

  

„_1) Sub guvernul naţional-țărănesc s'a întocmit un plan economic- naţional, apărut, după terminarea lucrării noastre, în Adevărul din 29 şi 50 Aprilic,-1 şi 3 Maiu 1931. In ce priveşte „Orientarea producţiei in- dustriale“ găsim următoarele puncte: 1. Industria ţării va fi încurajată prin politica de stat şi anume cu scopul principal de a satisface con- sumul intern. Când între agricultură şi industrie va apare un conflict de interese, se va decide în favoarea acelei soluţii care reprezintă cel mai mare spor de venit naţional, 2, În politica industrială, criteriul de- cisiv va fi realizarea maximului de venit național, indiferent dacă acest venit se concretizează :sub forma de salarii, de venituri ale capitalului, de impozite sau în altă formă, Apartenența capitalului va fi consi- derată de importanţă secundară, atunci când beneficiul naţional realizăt prin salarii, impozite, etc., va fi considerabil, In acest sens profitul - muncii naționale va aveă totdeauna precădere asupra profitului capita- lului național. 3. In conflictul-dintre două industrii, se va da precădere aceleia care reprezintă maximum de venit naţional şi care realizează maximum de productivitate, adecă maximum de producţie netă pe lu- crător. 4. Sarcinile sociale cari apasă astăzi producția industrială nu vor mai fi mărite, urmărindu-se o participare a claselor muncitoare la bene- ficiul social, în loc de oprirea producției însăşi prin prea grele sarcini sociale. 5. Se va urmări raționalizarea industriei, sindicalizarea sau orice „altă formă de cooperare industrială în acele ramuri de producţie, în cari se poate realiză o concentrare a producţiunii în fabricile cele mai 
perfecte şi în :cari este necesar să se oprească investiţiile în noui fa- brici ce s'ar dovedi inutile și în cari se impune un control al preţurilor.. 
Acordarea pe viitor a avantagiilor acordate (sic!) de Stat va fi legată 
de un program minimal de raţionalizare, 6. Se va da stabilitate activităţii 
industriale prin modificarea regimului furniturilor publice. 7, Pentru uti- lizarea raţională a. rezervelor de minereu şi izvoarelor de forță motrice, 

„se va întocmi un program de raționalizare a industriilor de bază: cărbu- 
nele şi fierul, în raport cu nevoile generale ale economiei naționale şi cu necesităţile speciale ale căilor ferate şi apărării naționale, Acest program va fi astfel întocmit, încât să creeze o bază economică industriei na- ționale de răsboiu, combinând producția de materiale și muniţiuni cu 
producţia articolelor de comerţ. Acest program va prevedea punerea în funcţiune a uzinelor dela Cugir şi desvoltarea lor ca, fabrici de arma- ment şi muniţiuni. 8. In acelaş mod se va rezolvă şi problema desvoltării unei industrii chiinice, necesare apărării naţionale, integrând-o — pe cât condiţiunile tehnice îngădue — întrun sistem de industrii de îngrăşă- - Minte agricole sau alte industrii de pace. 9. Industria petrolului se va desvoltă pentru mărirea debuşeului intern prin perfecționarea distribuţiei asigurate cu colaborarea tuturor rafinăriilor sindicalizate. 10. Se va inten- sifică exploatarea gazului metan organizată legal sub forma unui mono- pol de Stat, favorizând crearea de industrii noui. In acest sens, se Yor 
atrage capitaliştii străini, asigurându-li-se prin contracte lungi preţuri coborâte mult sub paritatea celorlalte combustibile. Fabricile existenţe
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Asupra solidarităţii dintre agricultură şi industrie vom stărui mai pe larg, deoarece e singura cale bună spre care trebue îndrumată economia noastră. naţională: - 
Agricultura e legată de legi biologice, cari-nu pot fi în- lăturate, ci numai ameliorate. Ciclul producţiei agricole atârnă 'de anotimpuri, deci de perioade intermitente, pe când ciclul producţiei industriale-e continuu. Din această cauză produc- tivitatea agriculturii nu va atinge niciodată pe cea a industriei. 

Munca agricolă a câtorva luni trebue să asigure existența pro- ducătorului pe un an întreg. Producătorii agricoli, ca să tră- iască, ca să acumuleze ăveri şi ca să fie într'o neîntreruptă activitate, au nevoie de o muncă suplimentară. Munca supli- meniară cea mai rentabilă o găsesc în industrii, Aceasta e adevărata problemă de colaborare între agricultură şi indu- strie. Producătorul agricol sporindu-și veniturile cu munca in- „dustrială, devine nu numai un mai mare consumator al pro- duselor industriale, ci se deprinde cu spiritul industrial, adecă învaţă să-și întrehuinţeze timpul și să se deprindă cu mași- nile. Aceasta e calea de a introduce mașinismul în agricultură chiar și la țăranii noștri. Dela colaborarea între agricultură și industrie atârnă întreaga bună stare a țării. | Industria — după experiențele făcute — tinde spre o „ descentralizare, spre o difuziune rurală, întemeiată pe fabri- 
„cațiunea desarticulată şi în serii. Acest proces de producţie 
„reduce şi 'costul fabricaţiei, fără să-i diminueze calitatea. 

- Unităţile mari de producţie, de cari pomeneam, nu trebue să se înțeleagă că presupun uzini mari și concentrarea lor la oraşe, ci numai o conducere unitară a ramurilor industriale. 

    

se vor bucură de un regim special de prețuri pentru cantitățile de gaz aferente producţiei pentru expori. 41. Programul de electrificare a Româ- niei va îi alcătuit pe baza principiului actual al concesiunilor regionale exclusive, a distribuției către comună şi, eventual, în cadrul unei noui legi în care exclusivitatea sar întinde până la distribuţia la consumator. Se va activă acordarea acestor concesiuni şi începerea lucrărilor. - Acest plan economic privitor la industrii e cuprins aproape în în- tregime în lucrarea noastră Producția, apărută în 1924. In programul de față accentuăm câteva punctie noui, Criteriul venitului naţional şi "al productivităţii nu pot fi exclusive nici între agricultură şi industrie nici între ramurile de industric. Trebuie aplicat adescori şi criteriul 'so- “cal, care are primatul asupra celorlalte două, întrucât atât venitul na- jional cât şi productivitatea sunt subordonate progresului şi armoniei sociale, Asupra acestei laturi a activităţii industriale Stăruim în cerce- tarea : noastră. . E
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Astăzi întreprinderile industriale, în ce priveşte locali- zarea lor, se îndreaptă spre regiunile cu mână de lucru, spre sate sau târguri, unde găsesc avantagii. Multe din industriile ce au fost concentrate în uzine mari la oraşe se refugiază la țară, unde se împrăștie în fabrici mai mici şi întrebuinţează populaţia locală la muncă, fără să o despartă complet de ocu-: paţiile ei de mai înainte. Unele din ramurile industriale se străduesc să introducă munca la domiciliu, mulțumindu-se cu integrarea articolelor astfel fabricate. 
“In unele părți muncitorii industriali săvârșesc şi munci agricole, îndrumați de patronii lor. | „Am văzut, la noi, întreprinderi industriale cu domenii întinse, cari au clădit locuinţe pentru muncitori, dar, în loc să le fi dat pământ, ca membrii familiei lor să poată face şi agricultură cât de restrânsă, i-a îngrămădit unii într'alții, li- „mitând venitul lor numai la salariul celui angajat în întreprin- dere. Am văzut în alte părți, mai ales în regiunile petrolifere, țăranii lucrând la întreprinderi, fără să-și părăsească îngri- jirea gospodăriei. - Sa 

, Industrializarea României o înţelegem în acest sens, fi- - indcă numai așă munca agricolă ss va puteă completă cu munca industrială și invers. - - d 
Bineînţeles că aceste norme:nu sunt table de legi, fără excepțiuni. Sunt cazuri unde ele nu poi Îi aplicate. 
Pentru stabilirea unui-echilibru între agricultură şi in- dustrie se cere înainte de toate o nouă politică a energiei. 

„__ La noi se vorbeşte de introducerea mașşinismului în agri- cultură țărănească şi de raționalizare, dar se.uită că condiția fundamentală a acestora este energia. Maşina liberează popoa- rele de sclavie şi de mizerie, le sporeşte productivitatea dacă | au la dispoziţie energie rațional distribuită şi ieftină. | 
Consumul anual de energie al României este de circa 58,527 miliarde IZWO. Generatorii de energie sunt: 

Lemnul a, 15,660 miliarde KWO. sau. 26,76%, “Cărbuni îndigeni ,.. 18,831 . » 2 5296, Derivate petrolifere -. . 12.426 mmm D977 ii Gaze naturale. . .... 4810 „ ” „ 822, : Cărbuni importaţi . . :.: 1.620 » - 277 - Energie hidraulică . : 0150 0.22 „ 
  

Total: , ... 58,527 miliarde EKWO sau „100%
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Statul român, propovăduitorul din oficiu al maşinis- 
mului, aruncă taxe exorbitante asupra derivatelor petrolifere 

„ce pun în funcţiune mașinile. Pe altarul de jertfă al bugetelor 
dificitare se prefac în scrum toate evangheliile planurilor de 
îndreptare. a a 

In ceeace priveşte energia electrică, statul n'a întocmit 
şi n'a accepiat nici un plan sistematic de a înzestră țara cu 
uzine electrice, cari să permită descentralizarea şi difuziunea 
rurală a industriilor *), | | 

i 
In prefața lucrării noastre Producția, spuneam că cer- 

cetătorii noştri în domeniul economic, în cele mai multe ca- 
zuri sunt niște imitatori ai streinilor, fără să caute a aplică 
rezultatele investigaţiunilor la realitățile românești. Acelaş 
lucru l-am puteă spune și despre cei ce întemeiază întreprin- 
deri, precum şi despre cei ce alcătuese legile. privitoare la 
industrii. Da 

Când se întemeiază o industrie, cei mai mulți se gândesc, 
cum € şi firesc, la rentabilitatea capitalului învestit pe care 
o asigură printr'o producţie maximă. Dacă conjunctura pieţii 
li-e favorabilă şi beneficiile acopăr prevederile, sunt convinși 
că au rezolvat problema. Spiritul capitalist obișnuit nici nu 

„le cere să depășească, în calculele lor, hotarele profilului, 
scopul final al oricărei întreprinderi. Când la acest 'profit 
participă prin salarii omenești și lucrătorii, prosperitatea se 
resfrânge asupra unui cerc mai larg și întreprinderile indu- 
striale nu rezolvă: numai o problemă economică, ci Şi una s0- 
cială. Sporirea venitului naţional privită în acest sens poate 
servi ca criteriu la încurajârea industriilor. La profitul capi- 
talului trebue să se adauge profitul muncii. Întreprinderile in- 
dustriale dacă au posibilitatea să ridice nivelul de viață și 
puterea de consumaţie a lucrătorilor contribue la înflorirea 

  

1) Asupra întrebuinţării diferitelor categorii de enerpie, cf. Dr. Wilhelm Leisse, Die Energie YVirtschaft der Welt in Zahlen, Vierteliars- . 
hefte zur Konjunkturforschung, Sonderheft 19/1930, La. noi există de Yreo cinci ani „Institutul naţional român pentru studiul amenașării și 

. folosirii izvoarelor de energie ([. R. E) sub conducerea d-lui ng. C. 
Buşilă. Publică !o serie de lucrări dintre cari cităm: „L'Electri[ication 
de la Roumanie, Bucarest, 1951, cuprinzând o serie de rapoarte și pro- 
grame privitoare la electrificarea României. Apoi Ion G. Rarincescu, 
Electrificarea României, Buc. 1930. O lucrare excelentă, din care am citat 
şi noi datele privitoare la consumul de energie. 

«
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ior proprie. Când întreprinderile se bucură Şi de regimul pro- 
tecționist şi de comenzi de stat, obligaţiilor lor, î în ce privește 
retribuţia muncii, urmează să fie şi mai mari. 

E greșită, însă, credinţa că prin legi importate din alte 
țări sau recomandate de biroul internaţional al muncii. se 
pot creă condițiuni favorabile fie capitalului, fie muncii din 
întreprinderi. Legea nu reuşeşte să creeze, în realitate, nimic. 
Sarcinile sociale pe cari trebue, să le suporte industriile, nu 
trebue să rezulte din legi, ci din spiritul raţional şi din pros- 
peritatea întreprinderilor. 

Echilibrul dintre agricultură şi industrie trebue urmărit 
şi din punct de vedere al numărului persoanelor ocupate în 
diversele ramuri de activitate pentru satisfacerea nevoilor 
vieții. Scara acestor. nevoi ale vieţii caracterizează bunăstarea 
unei ţări și începe cu trei elemente de bază: hrana, îmbrăcă- 
mintea și locuinţa fiecărui individ, ca întrun stadiu de civi- 
lizaţie mai înaintată să sporească la infinit, atât în ce priveşte 
viaţa materială cât şi cea spirituală. Cantitatea ce o produce 
fiecare individ determină prosperitatea. Fiecare. individ par- 
ticipă la repartiția bunurilor în măsura excedentelor produc- 
ției.. Deaceea se socoteşte producția pe cap de locuitor. 

| Cu cât sunt mai mulţi indivizi ocupați în producția ali- 
mentară, cu atât bunăstarea și gradul de civilizaţie al unei 
țări sunt mai reduse. Datele statistice asupra profesiunilor în 
România. lipsesc, dar ca o orientare, putem întrebuinţă datele 
din vechiul regat pe 1915, cari trebuesc privite cu aproximaţie 
și provizor. Numai î în agricultură — după Anuarul S$. N. Îi 
erau ocupați 79.5% din “opulaţia țării. Ceeace însemnează, 
că factorul bunăstării poate fi socotit: | 

_4100_! 

"795 
=1,25 

Situaţia nu credem. că s'a schimbat simţitor nici în Ro- 
mânia întregită. Ca termen: de: comparație, amintim că în 
Statele Unite ale Americii, factorul bunăstării e 5 „45, în Ger- 
mania, 2,54, iar în Franţa, 2,45. Datele sunt din diferite epoci 

- şi trebue luate cu multă aproximaţie. a 
Putem să constatăm totuşi că în România 80% din venit 

se consacră alimentaţiei; pe când î în Statele Unite ale Ame-



a, 
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ricii numai 29%, în Germania 45,5% Şi în Franţa 41%. Ali- mentația populaţiei din România e totuşi mult inferioară celei din țările amintite, . | E 
Când 80% a venitului e destinat pentru alimentaţie, pentru traiul de toate zilele, însemnează că structura econo- mică a ţării e încă într'o stare primitivă şi că nivelul de viaţă -e scăzut, _- : 
Intr'o asemenea țară numai industria, care absoarbe abiă 8% din activitatea populaţiunii, poate să-i sporească fac- torul bunăstării. a 
Când proporția dintre indivizii ocupați în agricultură - şi industrie se va: echilibră, abiă atunci se vor lumină zorile prosperării și în România. i „Istoria economică arată limpede... că... întrun stat, sin- gurul mijloc de a ridică starea țărănimii, e de a grăbi pro- gresul industriei“). | Aa i 
Prosperitatea unei ţări atârnă de productivitatea ramu- rilor de activitate economică. Comparată din acest punct de vedere, agricultura ca exploatare capitalistă cu industria, con- statăm că agricultura e inferioară, ' în medie, de 4,55 ori: - decât 'celelalte activități productive. Sau cu alte cuvinte, ra- portul dintre valorile muncii agricole şi valorile muncii in- 

dustriale este de 1:4 până la 1:5, la aceleași unităţi de pro- 
ducție întrun timp determinat i Sa 

Raportul dintre agricultură şi industrie trebue privit şi din punct. de vedere al schimbului de valori în: interiorul țării şi cu streinătatea. 

  

1) St. Zeletin, Burghezia română, originea şi rolul ej istorie, Cult, Naţ, București, 1935, “pag. 118. D-l Zeletin stărue asupra legăturii or- ganice dintre agricultură” și industtie. :) CE. lucrarea noastră Producția pag, 37, Chestiunea e pe larg tratată de d-l M, Manoilescu, Thcorie du protectionnisme et de lechange internationale, - Giard, Paris, 1929, Partea Î.—IIl. Etude sur la pro- ductivit6.. Cifra de productivitate de 4,55 e la pag. 61, Altădată d-l M. Manoilescu o socotea la 22, Cf. Politica producției naţionale, Cult, Naţ. Bucureşti, 1925, pag. 56, „Industria are rolul de a compensă încetincala fatală a producţiei agricole, rendementul său fiind de cap de om, cum arătăm în capitolul următor, de 22 ori mai mare în mediu decât al agriculturii”. — Chestiunea nu o socotim rezolvată nici de d-l Manoi- „lescu. In lipsa datelor statistice, renunțăm să o cercetăm mai deaproapes, caltfel o asemenea problemă specială nu şi-ar găsi locul în cadrul acestui studiu, O latură a problemei a fost subliniată de noi în partea a Îl-a, la capitolul: „Valorile agricole şi valorile industriale“,
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Pe piaţa internă schimbul de valori cu cât e mai intensiv 
şi mai răspândit, cu atât indică o activitate economică mai 
vie. Cu cât capacitatea de consumațţie a populaţiei în cercuri E 
largi absoarbe un coeficient cantitativ mai urcat al valorilor 
produse, cu atât procesul de activitate economică e în con- 
tinuă ascendență. Schimbul de valori în interior atârnă de 

"mijloacele de comunicaţie ce cad în sarcina Statului şi de 
organizarea comerțului, opera iniţiativei particulare. Fără o 
utilare tehnică a mijloacelor de comunicaţie e “cu neputinţă 
intensificarea și difuziunea schimbului de valori. Industria 
serviciilor publice, a comunicaţiilor, e deci o condiţie funda- - 
mentală a prosperității economice a țării, | 

Schimbul de valori cu streinătatea, în esență se reduce 
la schimbul de valoare egală contra valoare egală, adecă a 
muncii contra muncă. În introducerea lucrării noastre arătam 
diferența de apreciere a muncii românești şi a celei streine pe 
piaţa internaţională. Mai scoteam în evidenţă (capitolul „Mo-' 
neta şi volumul afacerilor“ ) că tona pe care o împortăm 
costă 1.102 fr, elv. iar tona exporiată de noi ni se plăteşte cu . 
159 fr. elv. Produsele unui lucrător din țările industriale trebue. 
să le plătim cu produsele a 7 lucrători români sau mărfurile 
pe cari le importăm sunt de 7 ori mai scumpe decât cele pe 
cari le exportăm. Apreciem factorul calitativ.al muncii şi 
tocmai deaceea credem că e necesar să-l introducem şi noi în 
raporturile de schimb cu streinătatea. Valoarea muncii noastre: 
nu o poate spori decât industria. Pe lângă produsele agricole | 
şi miniere trebue să exportăm şi marfă industrială pentru a 
compensă balanţa schimbului de muncă cu streinătatea. 

Industrializarea României e cerută atât de raporturile de 
„schimb cu 'streinătatea cât şi de schimbul în interiorul țării. 

După aceste lămuriri, vom trece la anâliza ramurilor i in- 
dustriale. a | 

Dintre industrii vom alege întâi pe acelea: cari n'au ne- 
voie de export ca să prospereze, întrucât producţia lor e absor- “ 
bită de consumaţia. internă. lar pe urmă vom ex&mină indu- . 
striile necesare apărării noastre naţional: şi punerii în valoare 

"a bogățiilor ţării.
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Industria alimentară, E cea mai bine reprezentată d...!zo 
toate industriile. După Anuarul Statistic al României, în 1928, 
aveam 11535 de fabrici alimentare, cu un capital învestit de 
Lei 11.710.459.000, cu o forță motrică de 129.888 H, P. Indu- 

„ stria alimentără reprezintă 46% din activitatea marei industrii 
a ţării (fără industria minieră şi industria serviciilor publice, 
cari intră în altă categorie). o 

Majoritatea covârşitoare a țărănimii munceşte în ramu- 
rile agricole pentru traiul de toate zilele, în care alimentaţia 
e principală. În activiiatea industrială descoperim, că ramurile. 
de căpetenie sunt destinate tot pentru alimentaţie, ceeace in- 
dică o: bunăstare și o civilizaţie înapoiată. Când raportul 
dintre industria alimentară şi celelalte industrii se va echi- 
libră, abiă atunci se va îmbunătăți situaţia economică a 
României. | Ai E 

Industria alimentară găseşte un târg interior favorabil, 
care-i absoarbe aproape întreaga producţie, aşă că nu e avizată 
la piața externă. . | e | Re 

„ Industria alimentară descompusă în categorii de pro- 
ducţie e următoarea: . | 

zi 

+ 

Fabrici Capital H.P, Valoarea. 
: ” : ” ” producţiei 

Zahăr s. 15 3,422.206.575 "29.043  4.356.246,709 Mori categ. 1 . . -110 2.253.063.059 38.014  5.236.608872 Mori  „. II. . 518 1.218.493.606 26.714  3.159,100.000 

  

: Spirt 1. . -. . , 199 1.588.671.143 ' 8.250: 569.631.533 Ulei vegetal . . . 139 6533.087.566 5.991 924.190.151 Bere .,..... 46 1.384.049.143 9,544 1.303.525.571 . Malţ ....,., 5 9.356.950 57 12.747.973 Produse zaharoase 62 401.237.955 5.678 .  863,840,451 Băuturi spirtoase . 45 2530.427.580 207  424.507,398 Mezeluri. .... . 40 122.769.929 909 2635.625.502 . Conserre .... 16 1053.600.235 535 175.518.056 “Brânzeturi .,,., ii 35.844.421 519 127.004.917 Paste făinoase . . 18 44.651.534 420 96.836.066 Biscuiţi ..,.,. 9 23.678.151 137 85.229.958 Surogat de cafea . 6 „32.909.184 - „159 -119.962.956 
Oţet. ., o ee Di .  49.199,744 81 74.399.011 Brutării mecanice. 22 153.639.663 570 3563.650.460 - Curăţătorii de ce-. 

reale ..... 20 105.411.079 1.968 5831.780.109. 
Ghiaţă artificială .: 24" 1417.551.961 - 1.958 24.093.551 
Diverse ...., 9 29.157.049 642. 41.055 040 | 

Total. . . 1.555 11.710.459.000 129.888 18.605.354.000
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Dintre industriile alimentare trei sunt mai importante: 
industria 'zahărului, industria morăritului şi industria alcoo- 
lului şi a be * 

Indust "* lucrează pentru consumaţia internă, 
care poate - “ste cea actuală. Sporirea con- 
sumaţiei a: | „.”* care e în funcţiune 
de cultiva? „_ “lor de zahăr 
şi de regi Se - . sebuințează 
dumpingul nu „ | câtea poate 
fi înlăturată cu ajuto.. o 

Regimul zahărului preocu,.. ca economică 
de stat, fără să se fi ajuns până acum „. - '- induire defini- 
tivă a lui. Deaceea îl vom analiză mai amănunţit. " 

In partea a II-a a cercetării noastre am, stăruit ca gos- 
podăriile ţărăneşti să fie îndrumate spre cultura . plantelor 
industriale. Sfecla de zahăr e cultivată de ţărani şi e una 
dintre cele mai rentabile culturi, întrucât producătorul poate 
încasă 15—25 lei de hectar, rămânându-i şi nutreţ pentru ani-- 
male. Gospodăriile ţărăneşti mai pot profită şi de. borhotul 
fabricilor de zahăr pentru  îngrăşatul vitelor destinate fie 
consumaţiei interne, fie exportului. E un interes economic ob- 
ştesc ca sfecla de zahăr să fie lăsată în seama micilor culti- 
vatori şi de a-i face pe cât mai mulţi 'părtaşi la această cul- 
tură remunatorie, menită a spori venitul gospodăriilor țără- 
neşti şi a le ridică nivelul de viaţă, făcându-i și consumatori 
ai producției de zahăr. OO O: 

Capitalul fabricilor de zahăr din România, fiind aproape 
în întregime străin, cultura sfeclei dată micilor proprietari 
e mijlocul cel mai nimerit pentru â spori venitul național. 

Nu toate fabricile de zahăr sunt localizate raţional și 
nici nu sunt utilate cu instalaţiile tehnice moderne, ca să poată 
contribui într'o mai largă măsură. la reducerea costului de 
fabricaţie. In vremuri de depresiune economică nu li se poate 
cere 'nici rajionalizarea producţiei şi nici o nouă repartiție 
geografică. Aceste măsuri trebuesc avute însă în vedere la 
"eventuala înfiinţare a nouilor fabrici.
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Producţia sfeclei de zahăr şi a zahărului, în ultimii zece : 
ani e următoarea: Ă , ! 

Sfecla de zahăr | 
Suprafaţa Media la ha, Producţia . Producţia 

  

iosămânjată în kgr. totală in de zahăr în în ha, vagoane vagoane 

1921 25.060 15.220 55.164 3.000 1922  : 21.803 „15.180 - 55,112 bl 7d 1925 57,231 17,27 „64,936 7.254 1924 55,712 16.260 87.311 8.764 1925 : - 64.510 15.860 93.780 10.560 1926 82.390 15.590 128.482 14.750 1927 . 84.503 14.530 125.477 „13,070 1923 57153 18.470 105.534 14.589 - 1929 49,305 18*100 . 89.267 8.220 1950 48945 21.030 106.115 16,421 

Fiindcă la noi s'a vorbit de limitarea producţiei de 
zahăr şi de sindicalizarea forţată a fabricelor de zahăr — s'a 
şi întocmit și publicat un anteproiect de lege în Argus din 6 
Martie 1931 — se impune o cercetare mai de aproape a inte- 
resului producătorilor de sfeclă, a rentabilităţii fabricaţiei 
de zahăr, a contribuţiei la care e supus consumatorul și, în 
fine, a beneficiilor fiscale ale Statului, 

Toate interesele mai sus înșişrate fiind în funcţiune de 
rentabilitatea fabricaţiei de zahăr, o vom examină întâi pe 
aceasta, după datele ce ne stau la dispoziţie. E 

Costul fabricaţiei unui kgr. de zahăr e următorul: 

6.600 ke. sfeclă a lei 1,10 kg. .. . ==Lei 7,260 “ Transportul acestei sfecle -.... = „0.726 0.550 kg. țiței ă 0,56 lei kg, .... = „0.296 0.070 kg. piatră de var nearsă ă 1 leu kg. = „ 0.070 „0.017 kg. coksă 5 lei kg. = m 0.051 0.002 kg. dilerite materiale la preţ mediu 
e20 lei kg... 0.040 1/120 zi mâna de lucru ă 55 lei ziua. = „10.458 

Total. . . Lei 8,904 

II
. 

Administraţia, amortizarea etc, soco- 
tită 5,3% asupra totalului de 
Mal SUS e. Lei 0,293 Taxa la Stat... „10.000 

Total general . .. „Lei 19.194 

Fabricile de zahăr mai obțin, în afară de un kgr. zahăr, 
din materialele înșirate, 0.03 kgr. melasă în valoare de Lei 0,36
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şi 8.184 kgr. borhot în valoare de lei 1.637. Fabricarea unui 
'Egr. de zahăr costă deci lei 7.201, la care trebue adăogată 
taxa de 10 lei către stat. 

Cifrele de mai sus, chiar când ar prezintă uşoare varia- 
țiuni în plus sau în minus, se pot luă de bază pentru a 
trage concluziunile urmărite de cercetarea noastră. a 

Dacă la preţul de cost al unui kgr. de zahăr de circa 
“8 lei adăugăm un beneficiu al fabricilor de 50%, adecă 4 lei, 
kilogramul de zahăr sar-puteă vinde” pe piaţă, în detail cu 
circa 12—14 lei — fără taxele către Stat — cam cât ar costă 
“un kgr. de zahăr adus din streinătate, în caz când am lăsă im- 
portul liber. i 

Fabricile de zahăr sunt, însă, lacome și încasează un 
beneficiu de 20 lei de kgr, de zahăr, adecă întreitul prețului 
de cost, ceeace la o producție medie de zahăr, pe ultimii zece - 
ani, de 1041.195.000 kgr. pe an, reprezintă un beneficiu de 
2.023.960.000 lei pe an. NE 

“La acelaş rezultat ajungem dacă luăm de bază cifrele 
din Anuarul Statistic al României, referitoare la anul 1928. 

„ Valoarea materiei prime ;.,... Lei 1.600.943.08+ Valoarea combustibilului ...... a 2411.632.875 Salarii, e co... „2931.062.080 Taxe către Stat, . . cr... pn 0O441.534,576 
Total. . .: Lei 2.495.172,425 

Valoarea producției pe 1928 e arătată Lei 4.536.246,729 
Din care scăzând cheltuelile de mai sus „2.485.,172.415 ve 

Rezultă un beneficiu de. . Lei 1.571.074,514 

Capitalul învestit în fabricile de zahăr e de lei 
3.422.206.575. Socotind un beneficiu de circa 2 miliarde anual, 
însemnează că rentabilitatea capitalului e de circa 70%, ce- 
eace este exagerat. N 

„Dacă fabricile de zahăr s'ar, mulțumi cu un beneficiu - 
de 30%, zahărul s'ar puteă vinde cu 20 lei kgr. menţinând 
preţul de astăzi al sfeclei şi taxele către stat, ceeace ar con- 
tribui la sporirea consumației şi deci a fabricaţiei. Fabricile 

+ nu Sar mai plânge că le rămân.stocuri nevândute, pe cari 
trebue să le desfacă pe prețuri derizorii în streinătate.
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„ Zahărul se poate deci ieftini cu 50%, fără să se scada. 
preţurile de astăzi ale sfeclei, fără să se diminueze veniturile 
bugetare, degrevându-se numai consumatorii de un impozit 
pe care-l-plătesc fabricelor de zahăr apărate de protecţionism. - 

Regimul zahărului nu e practic reglementat. Comisiunea 
mixtă, compusă din reprezentanţii cultivatorilor de sfeclă ŞI 
reprezentanţii fabricilor de zahăr, care fixează preţurile sfec- 
lei şi condiţiunile contractului tip şi prețul zahărului, e în- - 
vestită numai cu puteri consultative. Deciziunile ei nu suni 
obligatorii și nerespectarea lor nu e urmată de nici o sancţiune. ! 
Regimul zahărului în realitate e la disereţia fabricilor sindi- 
calizate. Fabricile nu recunosc autoritatea comisiunii, cultivă 
singure sfecla, îi dictează preţul prin bunăînvoială şi fixează 
şi prețul zahărului. Fabricile au de fapt privelegiul unui 
monopol. 

Din punct de vedere al economiei naţionale această. si- 
tuaţie nu e tolerabilă. 

Capitalul fabricilor de zahăr, faţă de alte țări, se poate 
mulțumi cu un beneficiu de 50%. Lucrătorii în număr de 
8615 — în cari sunt cuprinși şi salariaţii superiori, mulţi 

“streini — cu 2531.062.080 lei salarii contribue prea puţin (cu 
73% din capital) la venitul naţional. Compensaţia o dau cei 
vreo 300.000 de săteni ocupați cu cultura sfeclei, cari înca- 
sează peste un miliard lei. Preţul de circa 11 mii lei vagonul 
de sfeclă e ridicat, deoarece cultura unui hectar de sfeclă | 
nu costă mai mult de 5000-—6000 lei, iar un hectar bine în- 
grijit produce 2—5 vagoane de sfeclă, deci o valoare de 
22—55 mii lei. Cu irigaţii S'ar puteă spori producţia unui 
hectar la dublu şi la triplu. E în interesul economiei naţionale, 
ca preţurile sfeclei să fie menținute şi veniturile gospodă- 
riilor țărănești sporite, bineînţeles impunându-li-se condițiuni 
în ce priveşte calitatea produselor. Fabricilor nu li se 
poate de voie să cultive sfeclă. Trebue să li se impună, însă, 
obligaţia ca prin agenţi specializați să îndrume pe micii 
proprietari din regiunea fiecărei fabrici. E în interesul fabri- 
cilor, a cultivatorilor şi a economiei agricole, ca inițiativă par- 
ticulară să îndrume cultura sfeclei. O economie îndrumată 
în acest sens credem că ar dă cele mai bune rezultate.
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Criza industriei zahărului nu se poate rezolvă decât prin 
sporirea actualei consumaţii, cam de 6 kgr. de cap de locuitor, 
prin ieftinirea zahărului. Nu e admisibil ca consumatorul să 
plătească 41 lei kgr. de zahăr, când pe piaţa mondială se 
vinde cu 10 lei. Am arătat că vânzându-se cu 20 lei kgi. inte- 

“ resele tuturora sunt apărate. Și în acest: caz consumatorul 
plăteşte dublul preţului mondial, ceeace e suportabil. 

__ Un. tablou al consumaţiei pe cap de locuitor întrun an 
e instructiv (anul 1925—26): 

EUROPA 

- Danemarea ...... . 540 Ungaria . . . . s ae e : 11,0 
Anglia ... cc... 416 Spania. .... o . e 108 
Elveţia .......: 579 Portugalia . .. ..-.. . 105 
Snedia .-,.... n. 947 Grecia ,......... 10,4 
Ţările: de jos ...., . 547 Polonia .. .... . . . 101 
Austria ........ „ 29,8 Talia . cc... .. 8,8 
Norvegia ....,.. . 295 Rusia „cc... . . . 75. 
Cehoslovacia + Î . . . . 286 Yugoslavia. ....... 72 
Belgia . . ... 0. 947 România «<<... ... 6,6 
Franța. ........... 248 Bulgaria .. 5/7 
Germania .;,...  . . 22,6 Turcia. . cc... . 3,7 
Finlanda ........ 20,1 . 

A spori consumaţia în România la 10 kgr. de cap de 
locuitor într'un an e o problemă ușor de rezolvat. 

Regimul zahărului trebue încredinţat unei Uniuni a za- 
'bărului, învestită cu atribuţiuni legale, care să fie organul de 
îndrumare şi de control în toate chestiunile privitoare la 
zahăr. a | 

Industria zahărului e una dintre industriile cari n'au ne-_ 
-voie de export ca'să trăiască şi să prospereze. Reorganizată şi 
reglementată, fără ingerinţe de stat, ar deveni unul din factorii 
meniţi să contribue la rezolvarea crizei de care pătimește Ro- 
mânia și să înfăptuiască “colaborarea dintre agricultură și 
industrie ?). : 

32 sa 2 Ei 

  

]) Asupra industriei zahărului, vezi comunicările făcuie la con- 
gresul internațional de agricultură şi publicate sub titlul: La situation ac- 
iuelle et Pavenir de industrie sucriăre şi în special comunicarea făcuiă 
de Ing. A, Theodoroff şi A. Frundienescu, I/industrie sucricre et son €fat 
actuel en Roumanie. Apoi excelentul studiu făcut de Dr. Ing. Vladislav 
Brdlik, La crise de production du sucre et ses effets sur la culture de la 
belterave, Asupra crizei mondiale a zahărului e o literatură întreagă.
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A doua ramură. importantă din grupul industriei ali- mentare e morăritul, care trebue privit și tratat din alte puncte “de vedere. 
Morăritul în vechiul regat eră înfloritor, După răsboiu şi după reforma agrară a stagnat, iar în timpul din urmă tân- jeşte. Cauzele sunt multiple, dintre cari merită subliniate: mă- ! surile prohibitive luate de țările importatoare de făină, con- curența iransoceanică și rusească, apoi calitatea inferioară a făinei produse de morile noastre, e i Morile țărănești şi morile mixte sunt destinate să lucreze pentru consumul intern, iar morile mari sistematice, reorgani- zate, pentru o nouă cucerire a pieţii externe pierdute. - Sa încercat, în cursul guvernării naţional-ţărăniste, o sindicalizare forțată şi o reglementare a industriei morări- tului şi a industriei pâinii, în legătură cu problema capitală a valorificării cerealelor, . Proiectul de lege are la bază con- cepția economiei îndrumate de Stat, ca reprezentant al inte- reselor colectivităţii: Acest proiect de lege mai aveă în ve- dere raționalizarea exportului de csreale şi derivatelor lor în legătură cu regimul preferenţial propus de Europa orientală în frunte cu România. S'a proiectat înfiinţarea unei Socie- tăți naţionale pentru comerțul de produse agricole S. A. şio Uniune a exportatorilor de cereale. _ 

Noi ne-ăm declarat împotriva intervenţionismului 'de stat în economia privată, Statul, prin legi, poate înlesni sin- dicalizări şi uniuni de orice fel, dar fără participaţie de ca- pital şi fără a se amestecă în conducerea lor. Experiențele au dovedit că statul prin funcţionari și. prin măsuri coercitive nu . reușește să înlocuiască libertatea inițiativei particulare. Statul trebue să se mărginească la un control şi la măsuri cari spri- jinesc inițiativa particulară, E 
Dacă Statul şi-ar luă angajamente de-a schimbă măr- furi în baza unei contingentări preferenţiale, nu se poate sândi nici să le producă e] însuș, nici să facă comerț cu aceste mărfuri. Executarea acestor angajamente rămân în sar- cina societăților particulare, | 
Morăritul şi industria pâinii trebue să rămână libere. Morile cari lucrează pentru consumaţia internă îşi găsesc ren- tabilitatea şi îndeplinesc o funcţiune indispensabilă în eco-
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nomia naţională. Ele sunt repartizate în întreaga ţară şi con- 
tribue la colaborarea dintre agricultură și industrie. | 

Industria marilor mori sistematice ar puteă aveă un rol 
important în caz când s'ar realiză tarifele preferenţiale şi în 
convențiile comerciale s'ar prevedeă exportul de făină de 
grâu. În acest caz exportul făinei s'ar putea încredinţă morilor 
sistematice. Chestiunea nu e imposibil de realizat deşi e grea, 

“ Morile noaștre nu produc marfă calitativă care să poată su- 
portă concurenţa. Obiceiul românesc de a păcăli lumea, vân- 
zând o calitate şi: livrând alta, ne-a făcut să pierdem pieţele 
externe. Dacă morile nu-și apără singure interesele, e o iluzie 
credința că intervenţionismul de stat le poate mântui. 

n. 

..
. 

. 

A treia ramură importantă a-industriei alimentare, e in- 
dustria spirtului, a berei și a băuturilor spirtoase, în care e 
investit un capital de peste 5 miliarde lei. _ a. 

Industria alcoolului are și o lature socială. Consumaţia 
alcoolului. nu e de dorit, întrucât alcoolismul e o plagă a sa- 
telor noastre şi împotriva lui s'au ridicat atâtea glasuri auto- 
rizate. ' | | 

Inainte de 1925, consumul de alcool eră cirea de 5000 
vagoane pe an. După reformele introduse de atunci încoace - 
a scăzut uimitor, până la 200 vagoane pe an. Industria spir- 

tului astăzi, aproape nu mai există. | 

Se discută rezolvarea problemei printr'un monopol al 
fabricaţiunii şi al vânzării alcoolului. Monopolul fabricaţiunii 
credem că nu e posibil din cauză că cere prea mari investiţii 
de capital și din cauza celor 300.000 de producători rurali, 
aşă nuniţii țuicari. Aa 7 

Monopolul vânzării s'ar' puteă introduce şi concesionă 
unei societăţi particulare, care să garanteze Statului un mi- 
nimum de venit și o participare progresivă la beneficii. 

În bugetul pe 1931, la taxele pe. spirt şi pe băuturile 
spirtoase, s'a prevăzut lei 1.250.000.000. Dacă societatea con- 
cesionară ar garantă acest venit minim pentru visteria. Sta- 
tului, credem că concesiunea monopolului -ar îmbunătăți și 
calitatea produselor alcoolice. | 4
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Spirtul se întrebuințează și ca energie. Consumaţia în această direcţie merită încura jare. 
Nu stăruim asupra industriei spirtului, fiindcă ca inte- - resează din nenorocire mai mult din punct de vedere fiscal. Dacă n'ar trebui să acopere nevoile visteriei, producţia de spirt ar puteă fi redusă simţitor. . | 

„ Reţinem, după Anuarul Statistic al României pe 1929, următoarele date statistice. 

Industria spirtului şi a berei. 
Spirt Bere 

Litri - Taxe încasate Litri „Taxe încasate ei - Lei 

      

1920—21 11.001.194 197.898.202 16.953.299 8.476.021 1921—22 15.738.575 291.951.428  31,423,668 - 15.711.906 . 1922—25 53.046.260 6095.722.642  79,214084 - 39.607.042 1923 * 52.858.950 720.156.167  78.563,552 39.231.676 1924 49.540.244 1.225.597.802 73.065.414 36.832,707 1925 47.512.658  1.264.403.004 6401 3.094 32.106.546 1926 40.147.954  1.243.912.782 87.252.767 77984171 1927" 24.173.595 1.229.615.672  92.,854,287 1539.281.432 1928 6.328.562 400,556.549  93,483,502 146.005.537 1929 4,725,884 5483,782,522 77.098.162 2605.711.176 * pe 9 luni, | ! 

„În cursul acestor ani, 1920—1929, industria spirtului şi a berci a întrebuințat următoarele materii prime: 50.611 va- goane porumb, 512 vagoane grâu, 489% vagoane orz, 764 va- goane secară, 42.057 vagoane cartofi, 426 vagoane făină de secară, 18.796 vagoane melasă, 19.199 vag. sladuri şi 2153 vag. hamei. Aa | ___ Din aceste date se vede clar importanța industriei de spirt pentru produția agriolă, precum și evoluția acestei industrii în România întregită. | 

"Restul industriilor alimentare vor prosperă în măsura creşterii puterii de cumpărare a populaţiei. 

Industria textilă şi a pielăriei. Aceste industrii satisfac a doua nevoie fundamentală a vieţii: îmbrăcămintea. 
„ Populaţia. noastră de țărani cultivă industria casnică textilă într'o largă măsură din vremuri bătrâne. 'Țesăturile
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„de tot felul sunt foarte răspândite la sate. Gospodăriile ţără- 
neşti produc singure aproape toate articolele de îmbrăcăminte. 
Despre această bogată industrie nu ţine nimeni nici o evi- 
denţă, poate ar fi şi cu neputinţă a culege date statistice, deşi 
ar fi interesante. In timpul din urmă, în unele regiuni, a în- 
ceput să se cultive industria textilă țărănească în vederea co- 
merțului. Cu modernizarea vieţii rurale, această ramură in- 
dustrială va fi tot mai înfloritoare. 

Din cauza populaţiei dela sate, care consumă într'o mă- 
sură restrânsă articolele de ţesătorie, marea industrie textilă 
e destul de slab reprezentată: 550 de fabrici, cu un capital 
investit de 5.235.788.000 lei, în 1928 Capacitatea de producţie - 
a acestor fabrici acopăr sau chiar întrec nevoile consumului 
intern. E una din ramurile industriale, cari n'are nevoie de - 
export ca să trăiască, deşi avem convingerea că în regiunea 
gazului metan, cu forță motrică şi mână de lucru ieftină, s'ar 
puteă .instală și o industrie textilă, care să poată concură 
produsele streine pe piaţa Europei centrale. 

Situaţia marei industrii textile, în 1928, eră următoarea 
pe categorii de producţie: 

Fabrici  Capitat învestit H. P. : Val. producției 
Lei Lei 
    

“Țesături de lână . .. . 105 2427.165.000 19.035  3.275.863.000 
- m de bumbacşiin 99,  1.495.612000 12164  2.712.338.000 

Țesătorii de mătase .. 34 „1539.310.000 505 330.893 000 
Tricotaje Î ea... 115 532,495,000 2.549  1.099.249,000 
Frânghii, sfoară etc, . , . 26 167.604.000 1,572 202.297.000 
Pălării ec ... . . 28 1538.788.000 1.178 418,713.000 * 
Coniecţiuni ,....,. 14 | 34.125.000 145 1827.171.000 
Vată şi pansamente .. 15 "66.952.000 926 102.555.000 
Diverse produse textile. 98 2053.737.000 1.073 376,147.000 
  

Total, . . 550 5.25.789.000, 59.143  8.725.230.000 

In ultimii ani, 1928—41950, din cauza crizei de consu- 
maţie s'a redus şi capăcitatea de producţie a fabricilor textile. 

Din materiile prime pe cari le întrebuințează industria 
textilă suntem tributari streinătăţii cu bumbacul care se im- 
portă în valoare de miliarde de lei, deși în bună parte s'ar 
puteă înlocui cu inul, a cărui cultură nu a luat la noi desvol- 
tarea pe care o merită. Inul ar spori și veniturile gospodăriilor 
ţărăneşti şi ar aduce un beneficiu mai mare şi industriilor.
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Dintre industriile textile, jesătoriile de mătase au o piaţă internă bună și ar procură un venit şi gospodăriilor ţărăneşti prin cultura viermilor de mătase, Protecţionismul de care se bucură mătăsurile — fiind socotite ca articole de lux — ar fi putut da un avânt mai mare industriei indigene. Investiţiile de capital în industria mătăsii ar fi remunerate de beneficii permanente. 
| 

*, 

a 0td
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Industria pielăriei are o situaţie relativ precară în în- treaga Europă din cauza materiei prime, care e un produs se- cundar al măcelăriei. In industria pielăriei 60% din cheltuelile de cost le consumă materia primă. | 
„ Europa-consumă anual circa un milion de tone de piei brute, din cari numai 600.000 tone sunt acoperite de producția europeană. Restul se importă, în special din Argentina, care e cea mai mare producătoare şi 'exportatoare 'de piei brute grele. Principalele țări europene cari au nevoie de import sunt: Germania, Franţa, Anglia, Belgia, Rusia și Cehoslovacia. Ţă- rile exportatoare de piei brute suni: Elveţia, Olanda, Dane marca, Grecia, Lituania și Norvegia. Restul țărilor europene - își acoperă aproape consumaţia cu producţia proprie *). Industria pielăriei a luat un avânt în întreaga-Europă. Țări cari înainte vreme exportau piei brute și le imporiau pre- lucrate, acum le prepară singure. Intre ele se găseşte şi. Ro- mânia ?). a | 
Industria pielăriei la noi, în 1929, prezintă următoarea situație: 

Fabrici Capital investit IL. P. Val. producţiei Lei p ci   

Tăbăcării ,.,... a. 175 1,221.397.,009 | 15.736  1.931.877.090 Confecţiuni de piele . . 55 .319,826.000 1.49 1.066.140.000 1 

  

1) O lucrare amănunțită, cu date statistice și cu o literatură bogaţă e scrisă de Dr, Rolf Wagenfiihr, Bestimmungsgriinde der Ilăute- und Lederpreise în Vierteljarshefte zur Konjunkturforschuns, Sonderhefr, 53/1931. „- - / 2) După datele cuprinse în lucrarea d-lui L. C. Băicoianu, Istoria politicii noastre vamale şi comerciale, înainte de 1856 pieile brute din România se trimiicau în Austro-Ungaria. de unde ne veniau înapoi ca fabricate, După 1886 importul pieilor tăbăcite scade cu aproape o treime şi la fel a articolelor confecționate din piele. Apud Zeletin. Burahezia română,
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Populuţia saielur e o mare consumatoare a articolelor pro- duse de industria pielăriei, care are, prin urmare, cele mai bune sorţi de a prosperă. E una din ramurile industriale care merită cea mai largă încurajare din partea Statului *). 
„.. Industria lemnului şi a materialelor de construcțiuni, 

Aceste ramuri industriale satisfac a treia nevoie fundamen- 
tală a vieţii: locuinţa. | | 

Industria lemnului e una din industriile de bază ale Ro- 
mâniei destinată exportului, în care erau investiţi lei . 
5.657.615.000 în 1929, dintre cari lei 2.958.446.000 în 484 fa- 
brici de cherestea cu 61.575 [. P., iar restul în tâmplărie, mo- 
bile, etc. Capitalul din această industrie e strein, dar munca 
e naţională şi din tăierea pădurilor beneficiază locuitorii re- 
giunilor muntoase. Venitul naţional din această ramură  in- 
dustrială e destul de important şi iarăși e una, din industriile 
care se armonizează cu agricultura, întrucât țăranii cari sunt 
angajaţi iarna la doborârea pădurilor, nu-și părăsesc ocupa- 
țiunile agricole. Lucrătorii angajaţi în industria lemnului, în 
1928, erau 39.742. _ 

- Statul beneficiază într'o largă măsură din industria lem- 
nului, atât ca venituri fiscale de drept public, cât şi ca pro- 
prietar de păduri, asigurându-și venituri de drept privat, -. 

Statul a făcut o greşală când a înfiinţat Casa autonomă 
a pădurilor, care face exploatări în regie, întrucât Statul nu e 

4 

  

!) In Adevărul cu data 15 Sept. 1951, sub titlul: „Situaţia indu- striei de pielărie şi încălțăminte“ citim prețioasele declaraţiuni ale' d-lui - D. Mociorniţă, care confirmă informaţiunile noastre, Rejinem din aceste declarațiuni următoarele: 
„Nu mai importăm, decât în mică cantitate lac subțire şi piei de reptile veritabile. Incolo restul pieilor lucrate şi a încălțămintei ce se ]i- vrează consumului, constitue producție indigenă. 
„Folosim acum, numai în fabricile de pielărie 10.000 de lucrători şi forță motrică de peste 10.000 H..P. De altfel, această industrie este una din puţinele, care scutește ţara de nevoia importului. 
„Nu mai aducem deloc, de peste graniţă nici piei străine brute, asă cum sc făceă altădată. Ne limităm exclusiv la consumul pieilor crude aflătoare în interior, al căror preţ a scăzut cu aproape 20 la sută“, D-l D. Mociorniţă mai afirmă că fabricanţii ac pielărie au micşorat, dela 1929 încoace, preţul produselor lor cu 30 9/« iar cei de încălțăminte cu 5075, că Statul „de doi ani încoace a încetat aproape de tot cu comen- zile pentru nevoile instituțiilor sale“, că oficiul de licitație pune tot fe- lul de piedeci industriei indigene şi că tehnica producției industriei de pielărie nu suportă regimul actual al creditelor trimestriale. Avem deci * 

o nouă confirmare că suntem lipsiți de o politică industrială.
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„chemat să facă concurență intreprinderilor particulare *). De- 
" aceea această casă autonomă trebue desființată. 

Vechea Casă a pădurilor reorganizată îndeplineşte destul 
de bine rolul de îndrumătoare a valorificării pădurilor de 
toate categoriile. Regimul silvic şi mai ales formalităţile tre- 
buesc simplificate, iar controlul exploatărilor intensificat 
pentru a evită fraudele. e | 

- Întreprinderile cari prelucră lemnul au nevoie săi fie 
_degrevate de sarcinile fiscale exagerate de astăzi. Ele trebuese 
reduse cu 50%. 

Pădurile Statului, în situaţia financiară grea în cure ne: 
găsim, pot salvă visteria, dacă masive întinse s'ar concesionă 
grupurilor străine, cari nu cer decât garanții de siguranță și 
de stabilitate. e 

„Industria lemnului e una dintre cele mai importante din 
câte avem ?). i 

Producţia anuală normală, care corespunde creşterii 
anuale a pădurilor (în medie 3 mc. pe an și hectar) României 
ar fi de circa 16 milioane me. şi anume lemne de lucru circa 
7 milioane mc. şi lemn de foc 9 milioane me. In realitate se 
taje o cantitate de lemne cu mult superioară (25 mil. me. cre- 
şterii normale a pădurilor, aşă că pădurile de brad şi molift 
în zece ani vor fi epuizate. Prin concesionarea pădurilor s'ar 
puteă introduce şi exploatarea mai rațională. 

| In cursul anilor 1921—1929 s'au 'exportat următoarele 
cantităţi, în mii de tone: | | 

191 192 1923 O 1994 1925 1926 

570,8  1968,6 2225 25:41,7 2507 2220,9 1776 18445 1625 

197 19%3 1929 

In 1950 a început să se accentueze criza în industria lem- 
“nului, care s'a agravat mereu, înregistrând o scădere a preţu- 
rilor până la 40%. Din această cauză producătorii s'au gândit 

la sindicâlizate, la limitarea producţiei şi întărirea preţurilor. 

  

1) Casa autonomă a pădurilor Statului s'a înființat la 1 Mai 1930. In bilanțul pe care-l publică pe 8 luni se arată un beneficiu net de 
lei 65,932,525 la un capital de lei 17,522.764.178, prin. urmare nici 34%. 2) Asupra industriei lemnului a apărut o lucrare a d-lui [1. Brauner, întitalată „Lemnul românesc în fața concurenţei ruseşti pe piața Orien- tului apropiat“.
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In 1951 sa înființat un sindicat româno-jugoslav pentru apro- 
vizionarea statelor mediteraniene. Se tratează sindicalizarea 
producătorilor din Polonia, Cehoslovacia şi România, E vorba 
să se înființeze chiar un sindicat european al lemnului. Sin- 
dicalizarea peste frontierele statelor e singura scăpare din vâl- 
toarea crizei. 

. 

. . .. XI î& . 

Cu industria materialelor de construcţii, în 1928, se ocu- 
pau 295 de fabrici, cu un capital investit de ei 2.693.911.000, 
cu 58.742 [H. P. şi cu o producţie în valoare de lei 1.661.575.000 

Industria construcţiilor:e o industrie urbană. Ea are ne- 
voie de încurajare pentru ca să poată da alt aspect oraşelor 
noastre și pentru a spori locuinţele în proporția creşterii 
populaţiei din aceste centre. | a 

..
 

. 

aa se DA Liă 

"Ar urmă să facem o comparaţie între industriile cari sa- 
tistac nevoile fundamentale ale vieţii cu celelalte industrii, să . 
stabilim cu cât contribue fiecare la venitul naţional şi câţi 
lucrători participă în grupurile de industrii, precum şi ce ra- 
port există între cele şi agricultură. In lipsa datelor statistice 
suntem siliți să renunțăm la această cercetare. | 

La noi oficialitatea nu dă destulă atenţie serviciului sta- 
tistic, deși fără statistică dibuim pe întuneric. 

„. Reţinem, însă, câtevă încheieri rezumative. Dintre ra- 
murile industriale cari satisfac cele trei nevoi fundamentale 
ale vieţii: hrana îmbrăcămintea şi locuinţa, numai două lu- 
crează mai intensiv în vederea exportului: morăritul şi che- 
resteaua, cari transformă în semifabricate materiile prime, 
lemnul şi grâul. Celelalte au mai mult în vedere consumaţia 
de pe piaţa internă, lucrează deci pentru a face faţă traiului 
de toate zilele. 

„Aceste industrii au un rol în ceeace priveşte schimbul de . 
valori pe piața mondială, scutind piaţa internă să apeleze la 
piaţa străină, adecă la import. Din punct de vedere al reni- 
tului naţional ele îndeplinesc o funcţiune economică şi socială 
utilă, contribuind la ridicarea nivelului de viață al popu- 
ației.
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Cele mai multe dintre aceste industrii fac parte din ca- 
tegoria industriilor cari m'au nevoie de export ca să înflo- 
rească, deaceea sprijinirea lor intră în - politica economică 
preconizată de noi. | , 

Industria chimică, In 1928 erau 550 de fabrici, cu un ca- 
pital de lei 6.395.218.000, cu 64.745 H.P., întrebuinţând 19.728 
lucrători și valoarea producţiei ajungând la lei 11.546.702.000. 
Din capitalul integral, lei 5.117.976.000 erau învestiţi în disti- 
lerii de ţiţei. a | | 

Industria chimică are o deosebită importanţă din punct 
de vedere al apărării naționale. 

După instalarea fabricii de explozivi la Făgăraş, făcută 
în baza unei legi speciale alcătuită de scriitorul acestor rân- 
duri încă în 1920, modificată ulterior, avem posibilitatea de a 
produce în ţară materialul necesar exploatărilor noastre mi- 
niere şi armatei. SE i 

Fabrica „Nitrogen“ din Diciosânmărtin, cu 'o instalaţie 
pentru producerea acidului azotic monohidrat, — cum s'a pro-. 

“iectat cu ocazia naţionalizării ei — ar completă materialele 
necesare apărării militare... E 

Industriile chimice au un coeficient de productivitate 
important, aşă- că dau o contribuţie însemnată venitului na- . 
țional. | o | 

Un viitor şi perspective noui de desvoltare au industriile 
chimice întemeiate pe prelucrarea gazului metan, ca materie 

primă. | | ă 
Prin piroliză, la o temperatură ridicată de 1000-—1100 

sr. C., metanul se descompune în hidrogen şi carbon. Hidro- 
genul e un gaz. important şi din metan se poate produce 
foarte ieftin. Hidrogenul se întrebuințează la încărcarea ba- 
loanelor și la sinteza amoniacului cu accidul nitric, aşă de im- 
portant pentru apărarea naţională, servind la prepararea ex- 
plozivilor şi pentru îngrășămintele chimice. Al doilea element 
constitutiv al metanului, carbonul, se întrebuințează la 
negru de fum pentru cernelile tipografice. În America negrul 
de fum preparat din metan a luat un avânt nebănuit. Dela 
25.280. tone în 1920 a crescut la 166.000 tone în 1999. La o 
temperatură mai scăzută elementele descompuse ale metanu-
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lui se unesc din nou formând noui produse: acetilen, etilen 
propile, etc. parte din hidrogen rămânând liberă. Acetilena 
(CH) se întrebuințează la iluminat şi la producerea de noui 
substanţe organice, din care derivă de ex. acetonul, impor- 
tant pentru apărarea naţională. Etilenele servesc pentru extra- 
gerea unor substanțe importante, dintre “cari amintim eti- 
lenglicolul, superior glicerinei; se întrebuinţează la producerea 
dinamitei. o 

Prin oxidaţiune, încălzind cu aburi metanul la 900 gr. 
în prezenţa unui catalizator potrivit, rezultă un amestec de 
monoxid carbonic şi hidrogen, din care, la o presiune de 
50—200 atmosfere şi la o temperatură de 200-—400 gr. se ob- 
ține alcool metilic, „metanolul“, a cărui consumaţie este în 

„continuă urcare. Din alcool metilic se produce formaldehidul, 
întrebuințat în prepararea gazelor de răsboiu, . 

Prin chlorurare, din metan se obține metilchloridul, cu 
acelaş efect ca şi chloroformul, apoi carbonul tetrachlor din 
care se prepară phosgenul, cel mai puternic gaz asfixiant, 
întrebuințat în răsboiu. Sa 

Numai înşirarea fugitivă şi pe scurt — pe care o facem 
„după stadiul unui specialist — a câtorva produse principale 
ne dovedește marea importanță a metanului ca materie primă 
în industria chimică. . SE 

lată un ram de activitate industrială. cu care ne putem: 
prezintă pe piaţa mondială, având 'ca concurentă numai Ame- 
rica, înzestrată cu un gaz metan inferior celui dela noi. 

O astfel de marfă ar trage greu în balanţa schimburilor 
de valori cu streinătâtea în favoarea României. 

Statul care găsește fonduri pentru atâtea întreprinderi 
dubioase şi uneori inutile ar fi puiut găsi căi şi mijloace ca să 
organizeze industriile chimice având de bază gazul metan. 

Iadustriile chimice sunt destinate, ca pe lângă -satisfa- 
cerea nevoilor consumațţiei din lăuntrul ţării, să lucreze pentru 
export. Ele trebuesc întreţinute şi sprijinite, fiindcă în vremu- rile de astăzi sunt indispensabile. pentru apărarea națională, 
oricâte conferințe de desarmare sar ținea. a 

Industriile chimice ar merită un studiu amănunţit şi re- 
gretăm că nu-l putem face în lipsa informaţiilor suficiente. 
Vom căută, însă, să adunăm aceste informații şi să tratăm im:
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portanţa industriei chimice în legătură cu problemele funda- 
mentale ale economici noastre naţionale. | 

Dar şi din cele câtevă rânduri pe cari le-am putut în- 
chină acestei ramuri de activitate, credem că am isbutit să 
atragem atențiunea asupra importanţei ce o are, atât din 
punct de vedere al apărării naţionale câi și al economiei de 
schimb. 

Industria metalurgică. Altădată spuneam că industria 
metalurgică trebue să fie industria de bază a României?). 
Unul dintre cei mai de seamă cercetători ai noștri?) scrie: 
„metalurgia... în faza actuală alcătueşte... coloana vertebrală 
a desvoltării industriale“, . 

Îndustria metalurgică e departe de a acoperi nevoile 
consumaţiei interne, totuși nu lucrează cu întreaga ei capa- 
citate de producţie. Economia României pătimeşte de astfel 
de paradoxe, fiindcă, la noi se lucrează la întâmplare, fără 
nici un program precis de mai înainte stabilit. 

__ Împerativul naţional de a nu comandă din străinătate 
numai ceeace nu se poate produce în țară nu a fost respectat 
nici de Stat, care este principalul consumator. 

| În cursul anilor 1929—1930 s'au adus din Germania 100 
locomotive, s'au comandat 9 mii tone poduri metalice din Po- 
Ionia şi Germania şi numai 6 mii tone în ţară. Intreaga can- 
titate s'ar fi putut fabrică în ţară. Apoi 20 mii tone şini de 
cale ferată importate din Franţa şi Belgia şi vreo 20 mii pro- 
iectile. aduse din Cehoslovacia. | 

O politică de stat a ferului ar trebui să se îngrijească 
de comenzi permanente pe o perioadă mai lungă la fabricile 
indigene şi tarifele vamale de încurajare să fie invariabile pe 
un timp determinat. | | 

Statul, din cauza dificultăţilor financiare şi din cauza 

legii contabilităţii n'a inaugurat o politică de continuitate a 
furniturilor dela intreprinderile din ţară, deși s'ar fi putut 
găsi mijloace şi modalităţi de plată. Tarifele vamale, în cecace 

, 

  

1) Producția, pag. 44. 
2) St. Zeletin, Burghezia română, pag. î31,
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priveşte mai ales uneltele agricole, au fost mereu revizuite în 
vederea aprovizionării agricultorilor cu marfă mai ieftină de 
pe piaţa străină. Dacă se cercetează rezultatele acestei po- 
litici greșite, care a jertfit principiul apărării muncii naţio- 
nale şi principiul maximului de productivitate, se constată că 
industria metalurgică se desorganizează, iar agricultura a de- 
venit deficitară, deci incapabilă să mai beneficieze de concu- 

"renţa. mărfurilor străine față de cele indigene deschisă de ge- 
nerozitatea tarifelor vamale). a 

Industria metalurgică nu s'a bucurat de atenţiunea ce o 
merită, fiindcă nici economiştii nici oamenii de stat nu au 
privit-o prin prizma intereselor superioare de Stat şi n'au 
căutat să-i determine activitatea pe specialităţi, căutând să o 
încadreze în politica europeană a ferului, cum începusem noi 
să o facem în 1920, | 
„După cum aurul este temelia întregei politici monetare 

şi financiare şi condiţia fundamentală a refacerii noastre eco- 
nomice, tot așă ferul, industria metalurgică este baza întregei 
politici industriale şi a apărării naţionale. 

Dacă ne este îngăduită o comparaţie, ferul e osatura, iar 
aurul sângele fiinţei economice a Statului. - 
| Dela întemeierea României întregite, am preconizat atât 
politica aurului cât și a fierului, fără să se țină seamă de 
ele, deşi au fost stabilite într'un consiliu de miniștri prezidat 
de Regele Ferdinand. a 

Nu găsim necesar să repetăm ceeace am spus mai bine 
de zece ani, dar vom stărui asupra câtorva probleme în strânsă . 
legătură cu cercetarea de faţă. - 

„Nu e admisibil ca într'o ţară agricolă uneltele şi mași- 
nile agricole să fie importate din străinătate, cu excepţiunea 
acelora cari n'ar fi rentabile să se fabrice în țară, 

  

1) Industria. metalurgică a fost pretutindeni ocrotită de protecţio- nism întrucât ea asigură independenţa națională. În cursul veacului al “XIX-lea şi începutul celui de al XX-lea Statele practică un protectionism militar pentru a organiză în permanenţă ţara în vederea conflictelor po- sibile. Protecţiunea industriei grele, adeseori „se face pe socoteala agri- 
culturii, cum e în ţările mediteraniene“, Cf. 1, Morini-Comby,. Mercanti- 
lisme et proteclionnisme,. pag. 127, " 

22410951.
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Dacă cercetăm tabloul mașinilor importate din Ger- 
mania în cursul celor patru ani din urmă ?), constatăm ur- 
mătoarele: 

1927 1928 1929 . 1930 
400 kg. 1000m, 100 kg. 1000m, 100 lg. 1000m, 100 ke. 1000 m, 

Mașini textile. .'. . 20.107 5.468 25.703 6082 17.799 4.286 12.556 3.505 
Locomotive , . .. . 59.998 7.277 41.120 132 1,103 149 92.897 14,920 
Mașini p. instrumente 19.519 2.590 25.487: 4.568 16.978 2.474 15841 2.1583 
Mașini asricole . . . 8.712 773 11.695 1.095 19.627 1.799 6.993 744 Mașini diverse şi elec- A 

irice (motoare, pom- 
pe, morărit, tipogra- | 
îice, industria lem- | 
nului, etc.) . . . . 69.13211.607 79.545 13.810 74.092 15.891: 54.140 9.923 

Cazane şi piese de 
“maşini e... . . + 40.221 5816 56.471. 6.580 43.034 60.497 29.574 5.078 

Total . . . 216.919 55,331 179.715 32.002 172.682 29.096 210.806 33,623 

  

  

Maşinile agricole reprezintă la import numai din Ger- 
mania, în cei din urmă patru ani, lei 173.320.000 cari puteau 
rămâneă în ţară. | | | | 

| O jară agricolă trebue să-și fabrice singură uneltele: 
pluguri, grape, sape, coase, etc. Desigur că tractoarele, com- 
binele şi alte mașini vor fi importate din străinătate bucu- 
rându-se de toate avantagiile. 

“Materialul de cale ferată, şini, locomotive, ete. precum Şi 
podurile metalice, se vor cumpără exclusiv dela fabricile in- 
digene, rămânând să se comande din străinătate, numai cecace 
nu se produce în ţară. | 

Dificultăţile financiare se pot înlătură cu ajutorul băn- 
cilor sau se poate creă o bancă a căilor ferate, care ar admi- 
nistră toate fondurile şi ar face toate încasările şi toate plă- 
țile. Această bancă de stat ar ţineă în evidenţă şi onoră obli- 
gaţiunile emise de regia autonomă C. F. R. Banca căilor ferate 
s'ar puteă înființă cu un capital de 100 milioane lei în între- 
gime vărsat de stat. Ea ar finanţă toate lucrările în legătură cu 
programul de refacere al drumurilor noastre de fier. Banca 
căilor feraţe ar fi organul de control al întregei gestiuni finan- 
ciare a C.F. R. Ar plasă obligaţiunile emise de regia autonomă 
a C.F. R,, cu garanţia Statului, şi în baza lor ar prezentă un 
portofoliu de reescont Băncii Naţionale pentru plata tuturor 
furniturilor și lucrărilor executate, ca industriile și intreprin-
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derile particulare să nu aștepte cu anii până când sunt achi- 
tate. Aceeaș operaţie s'ar puteă face și cu ajutorul băncilor 
comerciale, deși e mai grea și mai desavantajoasă atât pentru 
C.F. R. cât şi pentru Banca Naţională. Banca căilor ferate 
ar ajută Banca Naţională să normalizeze circulaţia fiduciară, 
deoarece creditele acordate pe această cale ar fi credite de 
investiţiuni productive, cari s'ar amortiză.. lată o cale de a 
lucră prin noi înșine, fără a recurge. mereu la ajutorul străi- 
nătăţii. | | 

Politica industriei metalurgice trebue integrată în pro- 
blema apărării naţionale, trebue legată de toate ramurile in- 
dustriei de răsboiu: armament, muniții, construcţii navale, 
aeroplane, industrii chimice, etc., așă cum începusem noi să 
le organizăm în 1920. | | | | 

Proiectele noastre de atunci au fost înlăturate de nepri- 
cepuţi sau de interesaţi, fără să se pună nimic în loc. Fabrica 
de armament și muniţiuni, în care iiiteresasem cele mai mari 
case de specialitate din Europa, nu există, fabrica de tuburi 
pentru industria de petrol, a cărei instalare eră proiectată cu 
ajutorul firmei Mannesmann, pe câmpul de lângă gara Alba- 
Julia, a fost zădărnicită, lăsându-ne tributari streinilor. Con- 
“jucturile pentru a organiză azi aceste serii de industrii nu 
mai'sunt cele din 1920. Iată o adevărată crimă naţională să- 
vârşită de luptele dintre partidele politice, | | 

In legătură cu industria metalurgică s'a făcut o serie de 
rapoarte și de memorii amănunțite pe cari nu le mai repro- 
ducem, deşi oficialitatea nu a ținut seama îndeajuns de ele. 

Menţionăm numai câtevă deziderate. Se cere revizuirea * 
regimului transporturilor. Frachtul reprezintă până la 19% din 
valoarea mărfii transportate. E necesară şi revizuirea impozi- 
telor și a sarcinilor sociale, ca să se poată începe raţionalizarea 
producţiei și ieftinirea preţurilor. | | 

„În unul din memorii se spune: „Raţionalizarea tehnică, 
singură și comercială, nu poate aveă succes dacă simultan nu . . 
Începe raţionalizarea administrativă şi fiscală a Statului, ra- 
ționalizarea mijloacelor de transport şi a tuturor mijloacelor de 
“comunicaţie, cuprinse fiind şi circulaţia bunurilor, a monstei 
şi a mijloacelor de credit“.
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„ Pentru a inaugură o politică de Siat a fierului, noi am 
întemeiat Societatea Reșița. Toate bunurile şi uzinele, proprie- 
tate particulară austriacă, deci conform tratatelor de pace 
nelichidabile, au fost aduse ca aport în Soc. Reșița pe un preţ 
de nimic (circa 70 milioane lei), iar Societatea pusă sub con- 
trolul şi influența de Stat. Aceasta e opera noastră pentru 
care am fost insultaţi și calomniaţi în 1920, făcându-ne je- 
fuitorii patrimoniului public și trădători ai intereselor na- 
ționale. ă | Ne 
„Reşiţa n'a avut, însă, noroe,. Politica industriei ferului 
nu s'a înfăptuit, după cum am arătat. La Reşiţa s'au instalat 
oameni streini de problemele superioare de Stat. Reşiţa, după 
zece ani de existenţă, e grevată cu peste un miliard de lei da- 
torie şi lucrează cu un sfert din capacitatea ei de producţie. 

Cu favoritisme, firește, că nu se poate conduce o indu- 
strie şi nici politica de stat a ferului, o 

Favoritismele parazitare care tund şi mulg industriile 
de beneficii, în paguba muncitorilor, deci a economiei naţio- 
nale, trebuesc curmate oricât de mari Supărări. ar provocă. 

Raţionalizarea trebue să înceapă de sus. 

Concluziuni: Industrializarea României e cerută de eco- nomia naţională, care e o realitate şi o parte componentă 'a 
economiei internaționale. Bogăţiile naturale şi izvoarele de 
energie ar industrializă România chiar şi în cazul ipotetic al realizării federaţiunii statelor. europene, | 

Industrializarea României va urmări crearea de industrii 
a căror producție poate fi absorbită de consumaţia internă. 
Dintre industriile ce lucrează pentru export, se vor încurajă 
acelea cari au o strânsă legătură în apărarea naţională, în 
special industriile chimice cari întrebuințează gazul metan „ca materie primă. Pentru industrializarea României se vor des- 
chide porți largi capitalului străin, abrogând toate îngrădirile 
cuprinse în legislația noastră, Localizarea industriilor se va 
îndrumă spre regiunile rurale, cu mână de lucru ieftină şi 
aptă. Industria va căută să colaboreze cu agricultura, com- 

" pletându-se una pe alta: Prin industrializarea lhomâniei va 
creşte nivelul de viaţă al populaţiei, se va intensifică circu- 
lația bunurilor în interior şi schimbul de valori cu străinătatea.
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Dintre industriile cari satisfac cele trei nevoi fundamen- 
tale ale vieții: alimentaţia, îmbrăcămintea şi locuinţa, cele 
mai multe lucrează pentru consumaţia internă, îndeplinesc, 
deci, o funcțiune economică şi socială ufilă. 

Industria chimică şi cea metalurgică sunt industriile pe 
cari se reazimă apărarea națională. Prin urmare trebue să li 
se dea o largă desvoltare. Amândouă ramurile industriale vor 
căută să se încadreze în întreprinderile similare europene, 
Aceasta e calea de a pregăti România să intre ca factor po- 
tențial în economia europeană şi cea mondială. — +



| CAPITOLUL, II | 
- PUNEREA -IN VALOARE A BOGĂȚIILOR MINIERE. 

Dintre bogăţiile miniere ale: României, unele sunt desti-- nate numai pentru consumâţia internă, cum sunt metalele preţioase, gazul metan şi cărbunii, iar altele şi, în special pe- rolul, nu pot fi exploatate dacă nu au un debuşeu extern. 
Dintre bogăţiile miniere ne vom ocupă numai cu cele mai de seamă, lăsând la o parte o serie întreagă de o importanţă secundară pentru economia națională. ' a 

Industria aurului, Asupra rolului pe care îl are aurul în economia naţională am stăruit în partea I-a a cercetării noa- Stre. Aurul a avut întotdeauna o deosebită importanță în istoria economică a omenirii, ceeace ne-a îndemnat să-i în- . chinăm o vastă lucrare, pe care sperăm să o putem termină și publică. La acest loc ne vom restrânge la câtevă indicaţiuni privitoare la exploatările aurifere dela noi. 
Regiunile mai importante unde se exploatează aurul şi argintul sunt trei: 1) Baia-Mare; 2) Zlatna-Roşia şi 5) Brad-Să- cărâmb. Rezervele de minereu aurifer sunt foarte. bogate și rentabilitatea exploatărilor asigurată 1). 
Din cele trei regiuni ar trebui să se creeze trei unităţi de-. exploatare, ca societăţi pe acţiuni, cărora li s'ar concesionă şi minele Statului. Eventual pot funcționă mai multe societăţi.. În penuria de aur de astăzi, dacă producția de aur a acestor exploatări ar fi cumpărată de Banca Naţională, cu 

  

1) Zăcămintele noastre de aur nici după zece ani nu sunt temei-- nic studiate. Nu se ştie precis — e şi greu de constatat — bogăţia zăcă- mintelor noastre aurifere. După o evaluare austriacă dinainte de răs- boi — reprodusă în cartea noastră Producția — putem admite 43 mI-- lioane tone de minereu, cari, cu.7 grame la tonă, ne-ar da 315.009 Kgr. de aur fin. Am arătat că noi avem nevoie numai de 120.000 kgr. aur pen-- tru normalizarea circulaţiei noastre fiduciare. In realitate, zăcămintele noastre de aur sunt mult mai bogate,
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un preţ mai urcat decât cel mondial, sar găsi capitaluri şi în țară ca să deă un avânt industriei miniere de aur, intro- ducând sistemele de extragere cele mai raționale și cele mai 
moderne (flotaţiunea). | 

In Munţii Apuseni, locuitorii români trăese din vechime din exploatarea aurului. Se împari în trei categorii băeși, 
hurcaşi Şi sozari. Cei dintâi au drepturi miniere (şurfuri) şi . 
șteampuri, în număr de vreo 600, cari, se întind pe văile ce se 
scurg spre Valea Abrudului. Cele două categorii din urmă sunt minerii săraci, cari culeg aurul de prin văi şi din resturile 
de nisip rămase în ierugile şteampurilor *). Industria minieră 
a aurului e o industrie țărănească, cu drepturi moştenite din 
bătrâni. Au fost vremuri, când câte un moț mai fudul purtă 
cisme cu potcoave de aur, când se duceă la biserică sau ieşeă: 
în lume. | 

„A concentră toate aceste întreprinderi ţărăneşti într'o 
unitate de exploatare, socotim că nu e nici uşor şi nici cu- 
minte. Aceste mici exploatări ar trebui mai curând încurajate 
şi ajutate ca să-și perfecţioneze instalaţiile şi să poată lucră 
mai intensiv. Pe lângă drepturile lor din mine, li sar mai re- 

„zervă, spre exploatare, anumite părţi din minele. Statului şi li 
s'ar pune la dispoziţie explozibile ieftine. 

Aceşti mici exploatatori nu ar puteă tulbură unitatea 
de exploatare pe care o propunem. 

Spre a completă cele susținute când. ne-am ocupat de 
politica monetară, vom arătă că în România întregită — deşi 
sa atras atenţiunea asupra ei la timp — n'a existat o poli- 
tică a aurului. : | e 

„Sub vechiul regim ausiro-ungar toată producţia de aur 
a întreprinderilor particulare se cumpără de Stat pe preţul. 
mondial şi se plăteă, la prezintare, în numerar. Predările se 
făceau la. oficiile de schimb odată pe săptămână, Sâmbăta. 
Statul reţineă din preţul mondial 0,55%, cheltueli pentru to- 
pirea și rafinarea aurului. Oficiul de schimb există de pe: 
vremea Mariei Tereza. 
PN 

!) Aceştia par a fi adevărații urmaşi ai' Dacilor, cari, după Pârvan. . " n'ajunseseră să exiragă aurul prin procedee tehnice, spărgând minereul din stâncă şi apoi măcinându-l, ci spălându-l din nisipul râurilor, Ge-. fica, pag, 596
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Acelaş regim s'a urmat până la desființarea Consiliului. dirigent, oficiile de plată fiind finanţate de Banca Albina din Sibiu, care a predat aurul astfel achiziționat Băncii Naţio- nale a României. 

„ După aceea Statul a fixat prețul aurului întâi la 27.000 lei, iar pe urmă, în 1922, la 70.000 lei de kgr., deci mult sub prețul mondial. Timp de doi ani aproape tot aurul produs de - minele noastre a trecut graniţa prin contrabandă. Eră tocmai în epoca încetării împrumuturilor de Stat prin sporirea. cir- "culaţiei biletului de bancă şi a creșterii portofoliului parti-, cular la Banca Naţională, deci epoca în care Banca Naţională irebuiă să cumpere cât mai mult aur, 
Dela 1925—1927 aurul s'a plătit cu prețul mondial, dar „se reţineă 5,5% pentru topirea şi rafinarea aurului. La 1927 sa rectificat greșala şi producţia de aur a sporit mereu. Banca Naţională a fixat o sumă de 2 milioane pentru cumpărarea au- rului şi când prețul aurului oferit de producători oficiilor de „schimb întreceă această sumă, oficiile de schimb nu aveau cu ce plăti. Cu alte cuvinte Banca Naţională limită cumpărarea stocului de aur din minele noastre proprii. E încă una din mul- tele chinezării ale Băncii Naţionale în materie monetară. 

„La -topitoriile Statului 'din Zlatna şi Baia-Mare nu se plătesc producătorilor aşă numitele șlicuri cu lunile. Părerea. noastră este că și aceste topitorii trebuese concesionate. 
Pulberăria dela Bistra, care aprovizionă minele cu ex- plozibil ieftin, s'a desființat şi Statul — inconştient — a impus. : minerilor un explozibil scump. - i 
lată câteva dovezi că Statul român n'a avut nici un soiu de directive în politica aurului, | 
Nici astăzi, când problema aurului s'a pus la ordinea. zilei de criza mondială, Statul român nu sa gândit să înau- gureze o politică a aurului, care cade în sarcina Ministerului de Industrie şi Comerţ, a Ministerului de Finanţe şi a Băncii. 

Naţionale. | 
Dacă Banca Naţională, ca singurul cumpărător de aur- şi de argint, sar hotărt să tipărească bilete de bancă pentru. a puteă cumpără din minele noastre în loc de circa 2500 kgr. aur pe an, S—10.000 kgr. pe an, cu un preț mai urcat decât cel.
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mondial, întreaga industrie minieră a aurului ar învia 1). Ca- 
„Ppitalurile lichide din băncile noastre sau cele tezaurizate s'ar “grăbi să-şi găsească o rentabilitate în întreprinderile pentru 
extragerea aurului. N'ar fi nevoie de capitaluri streine, ca so- 
cietățile concesionare să poată face cele mai moderne instala- 
țiuni. Ne-ar trebui vreo 50—60 de milioane lei. Banca Naţio- 
nală s'ar obligă, prin contract, ca timp de zece ani să cumpere, 
cu acelaș preţ, orice cantitate de aur extras din minele noastre, 
iar după zece ani ar reveni din nou la preţul mondial al au- 
rului, așă ca întreprinderile să poată 'continuă normal extra- 
gerea metalului preţios. ' a Ma 

Societăţile exploatatoare de aur n'ar fi tulburate în acti- 
"vitatea. lor de regimul fiscal sălbatic de astăzi. Li sar puteă 
creă chiar un regim fiscal special. Trebue revizuit şi regimul 
minier privitor la explorarea şi exploatarea zăcămintelor de 
aur, făcând toate înlesnirile societăţilor concesionare, 

Statul după minele sale concesionate societăților parti- 
culare, pe timp de 25 sau 30 de ani, ar primi.o redevenţă din 
brut sau din beneficiu, ceeace pe întreaga perioadă a conce- 
siunii ar reprezentă un stoc important de aur, care s'ar păsiră 
în visteria Statului ca „tezaur de răsboiu“, Pentru a nu ste- . 
riliză acest stoc metalic s'ar puteă împrumută Băncii Naţionale 
până la stingerea completă a datoriei de Stat către banca de 
emisiune. | a | 

„Tată în liniamente generale politica aurului pe care tre- 
bue să o inaugureze România. E simplă şi uşoară, totuși nu. 
sa făcut?). ” 

1 

  

1) Această industrie a fost vestită pe vremuri. Dacia a avut vârsta ci de aur, în epoca de bronz, când aprovizionă cu aur Europa centrală, ermania și Scandinavia. Arta aurului în Dacia între 1200 şi 700 a. Chr., eră de o periecţie tehnică şi de o distincţie stilistică apreciată. Dacia . umpleă cu produsele ei de aur centrul și nordul Europei, concurând arta etruscă a bronzului şi argintului. Pârvan, Getica, pag. 341—2, 558—9 şi 597, Ca să se vadă bogăţia aurului în Dacia mai spunem că Traian a ridicat şi dus la Roma. 165.000 kgr. de aur şi 351.000 kgr. de argint, primul în valoare .de 555,900.000 fr. aur şi al doilea .în valoare de 62.200.000 fr. aur. Cf. Icrâme Carcopino; Les rechesses des Daces et le redressement de lempire romain sous Trajan, Dacia, ÎI, pag. 33. , 
*) Intenţionam 'să: lămurim întrun adaus criza etalonului aur „după căderea lirei sterline.Adaosul pe care lam fi. putut întitula morbus numericus, adecă un soiu de ciumă monetară, a luat proporții 

prea vaste, de aceca l-am rezervat pentru alt studiu. Spunem însă, pentru cei mai puţin orientaţi,ică aurul nu va putea fi înlăturat ca
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Industria gazului metan. E industria căreia îi dăm o deosebită importanţă şi o socotim temelia industrializării Ro- mâniei. În vederea acestui scop Siatul, proprietarul terenu- rilor de gaz metan din basenul Ardealului, trebue să aibă o politică precisă a metanului. Timp de zece ani, după cum “vom dovedi, nu a avut nici o politică, iar de câtăva vreme se dă o luptă sterilă şi dăunătoare în jurul gazului metan din Ardeal. a 
Asupra gazului metan avem pregătită o întinsă lucrare, cu istoricul și documentele de sub regimul ungar şi cu ceeace s'a făcut sub regimul românesc. În această -lucrare se face descrierea geologică a zăcămintelor şi se arată importanța. și viitorul acestui combustibil ideal. La acest loc ne mărginim să dăm câteva indicaţiuni şi să'stăruim asupra problemei din punct de vedere practic. e 

- Suprafaţa câmpurilor de gaz e evaluată la 5155 km:, iar cantitatea de gaz la 140 milioane m:* de km:, ceeace repre- zintă o cantitate de gaz totală echivalentă cu 20 milioane de „Vagoane cărbune de Petroşani. In realitate cantitatea de gaz din basenul Ardealului e cu mult superioară, întrucât nici sar- maţianul și nici complexul mediteran, la adâncimi de peste „1000 m. n'a fost încă perforat, - - „ | 
Se ştie că numai America mai posedă câmpuri de gaz metan, unde adâncimea sondelor e de 1000—1500 m.. faţă de 200-500 m., la noi şi debitul lor e de 12-15 ori. mai sărac ca al sondelor noastre. In America, centrele consumatoare de 'gaz sunt situate la 500—700 km. de câmpurile de gaz, pe când ale noastre sunt aşezate în mijlocul centrelor urbane şi in- dustriale din. Ardeal. 

+ 

  

etalon monetar, Aurul va -Tămânea şi mai departe stăpânul lumii, După apariţia părții întâi a lucrării noastre, în care -propuneam mo- netizarea argintului, Banca Naţională a găsit! că propunerea noastră e bună şi a adoptat-o, bătând piese de argint. In acelaş timp, Camera internațională de comerț a propus întrebuințarea arpintului pentru certificate de argint acceptate pentru plăţile făcute către Stat, păstrând raportul de 1:5 faţă de aur. Baza creditului astfel ar 'putea fi lăr- gită. La noi aceste certificate de “argint ar putea servi şi pentru plata de către Banca Naţională a obligajiunilor ce i sar lombarda, Certi- ficatele de argint ar fi emise de Banca națională, care ar cumpăra stocurile de argint pe un preț: antebelic 1 kg. aur = 15 kg. argint. In acest fel minele de aur:ar avea o rentabilitate. mult mai mare decât cea de astăzi, -
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Gazul metan se poate întrebuinţă ca combustibil şi ca materie primă în' industria chimică. Noi îi dăm o deosebită 
importanţă ca combustibil, deşi recunoaştem că valorificarea 
cea mai rentabilă o găseşte în industria chimică. 

Incă în 1920 spuneam că gazul metan poate scuti ţara 
„noastră de un protecţionism exagerat şi poate împăcă agricul- - 
tura cu industria *). Reluim problema şi stăruim asupra ei. 

"Gazul metan ca combustibil se întrebuințează în între-: 
“prinderilor industriale la cuptoarele cu temperatură înaltă şi, 

-. ca forţă motrice, iar în gospodării pentru încălzit şi luminat. E cel mai ideal combustibil, întrucât conţine 997% metan de 
8500 calorii, arde complet fără rezidiuri, Intrebuinţarea lui 
cu ajutorul conductelor e tot aşă de ușoară ca şi a electricităţii. 
In Ardeal se întrebuințează şi de săteni. 

. Exploatarea gazului metan nu trebue: să urmărească be- 
neficii directe. EL trebue să se pună la dispoziţia consumato- 
rilor pe preţul de cost, în mod regulat şi pe o perioadă de. 
timp mai lungă. Numai o astfel de politică a gazului metan 
va înlesni crearea de întreprinderi industriale bazate pe un 
combustibil ieftin și permanent. 

Gazul metan se poate vinde cu 10 (zece) bani m, preţ 
în care sunt cuprinse: amortizarea capitalului, regia şi un 
mic beneficiu, destinat pentru acoperirea eventualelor pier- 
deri neprevăzute. -. . i ă E | 

„Acest preț ar constitui un avantaj, care ar permite di- 
minuarea tarifelor protecţioniste şi s'ar puteă utiliză la în- 
cheierea convenţiunilor comerciale. Din aceste motive, Statul, 
trebue să aibă un cuvânt decisiv în politica gazului metan, . 
care nu se poate lăsă la discreţia vânătorilor de monopoluri 
private și de câştiguri ilicite, cari vând azi m* de gaz cu 
80 bani. | | 

Expluatarea gazului metan trebue să fie un monopol de 
stat şi la dispoziţia economiei naționale. Industriile ce sar 
creă în baza gazului metan ieftin ar spori venitul naţional şi 
ar ridică nivelul de.viață a populaţiei din întreg basenul Ar- 
dealului. , E | 

„ Statul care ar livră gazul metan pe preţul de cost, ar. 
puteă participă la industriile ce sar creă cu acțiuni de pre- PN Ri | 

i) Producţia, pag. 100.,
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ferință, purtătoare de dobânzi, pe cari le-ar primi gratuit, de pildă 10% din capitalul social al întreprinderii. In acest fel Sar compensă indirect pentru. livrarea. metanului pe preţul de cost. Statul ar mai beneficiă din impozitele asupra între- prinderilor nou create și din exportul produselor fabricate. 
Anumite ramuri industriale de cari ţara are neapărată nevoie, mai ales în legătură cu agricultura, s'ar bucură de - protecţionismul combustibililului ieftin, fără să fie nevoie a "recurge la tarifele vamale, întrucât produsele străine nu ar puteă ţineă concurenţa cu industriile indigene chiar dacă ar! recurge la dumping. AS | 

- + Gazul metan din această cauză e temelia industrializării României așă cum o concepem noi şi cum am arătat-o în ca- pitolul precedent al acestei lucrări, 
Un specialist a întocmit un program amănunţit al pu- nerii în valoare a gazului metan. Reproducem, după memo- riul acestui specialist. părţile privitoare la utilizarea gazului metan în vederea industrializării României, 
Din cele 56 câmpuri de gaz, constatate de cercetările geologice, până în 1915, au fost explorate, prin sondagii, cele dela Şărmășel, Moinești, Şincai, Șaroş, Bazna şi Copşa-Mică, iar de curând se explorează câmpul dela Nadeş. * | 

" Actualmente sunt în exploatare câmpurile dela Şăr- măşel, Şaroş şi Bazna. Din Șărmășel se aprovizionează Turda şi Oena-Mureșului, din Șaroș, . Diciosânmărtinul şi Târgu- Mureș, iar din Bazna, Mediaşul.  . Pa 
În afară de aceste exploatări; în viitor se: pot aprovi- zionă cu gaz metan localităţile Cluj, Sibiu şi Braşov. 
Localitățile: Copşa-Mică, Sighișoara, Blajul și Ludoşul 

de Mureș, cari sunt situate pe linii principale de comunicaţie, 
lângă râuri şi fiind în apropiere de câmpuri de gaz, necesită 
coducte scurte cu investiții mici, deci preţul de cost al ga- 
zului ar fi redus. Aceste localităţi sunt menite în primul rând 
să devină centre de desvoltare pentru diferite industrii chi- 
mice, cari au la bază gazul metan ca materie primă.. 

Învestiţiunile necesare peniru exproprierea societăţilor existente şi desvoltările proiectate, ar fi aproximativ urmă- 
toarele:
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1. Soc. SONAMETAN,. preţul de 
rescumpărare . .. . . . ... . 

II. Soc, U. E. G. preţul de rescum- 
părare. ..... 

III. Complectarea conductei de dis- 
tribuție Tg.Mureş , ....,. 

IV. Pentru oraşul Cluj câmpul de gaz 
cel mai potrivit este Moineşti, 
situăt la o distanță de 50 km. 
Investiţiuni necesare ar îi: 

a) Şantierul Moinești cu 5 sonde şi 
clădiri . 

b) Conducta Moineşti-Cluj 
c) Conducta de distribuţie 

. |... . . 

d) Diverse alte cheltueli . , . ... 

V. Orașul Sibiu, aprovizionat din 
câmpul de gaz dela Ruși: 

a) Şantierul Ruși. . . o. cc... 
b) Conducta Ruşi-Sibiu, 50 km... 
c) Conducte de distribuţie., ..... . 
d) Diverse cheltucli . . 

VI. Oraşul Brașov, aprovizionat din 
câmpul dela Daia: A 

a) Santierul Daia. ..... . 
b) Conducta Daia-Braşov, 95 km, ÎN 
c) Conducta de distribuție . .... 
d) Diverse cheltueli 

VII. Oraşul Siahișoara aprovizionat 
din câmpul de gaz dela Nadeş: 

a) Şantierul Nadeș. ., 
b) Conducta Nadeş-Sighișoara, 15 km. . 
c) Conducta de distribuţie . . . . ,: 
d) Diferite cheltueli ... . 

„VIIL. Copşa-Mică:, 

a) Şantierul Copşa-Mică ...,.. 
b) Conducta 5 km .. 2... 
c) Diverse. ..: .... 

IX. Oraşul Blaj, aprovizionat din câm- 
pul de gaz dela Sânmiclăuş: 

a) Șantierul Sânmiclăuş . . .. 
b) Conducta Sânmiclăuș-Blaj 15 km. . 
c) Conducia de disiribuție.. ... 
d) Diferite cheltueli , : 

„Lei 25.000.000 
„75.000.000 : 
» 4120.000.000 | 
„___ 10.000.000 

Lei 25.000.000 
40.000.000 
„60.000.000 
» 7.000.000 

. 

Lei 25.000.000 
»  200.000.000 
».. 70.000.000 
-____ 10.009.000 

ES 

25.000.000 
15.000.000 
“m 20.000.000 
» 4.000.000 

Lei - 
PR 2.000.000 

Lei 25.000.000 
„15.000.000 
„7.000.000 
3.000.000 

25.000.000: 

» 

” 
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Lei 70.000.000 

150.000.000 

20.000.000: 

'230.000.000 

1529.000.000 

505.000.000 

"44.000.000 

29.000.000 

48.000.000 -
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X. Oraşul Ludoşul de Mureş, apro- 
vizionat din câmpal de gaze dela 
Bogata: | 

a) Şantierul Bogata ,.,...... Lei 25.000.000 b) Conducta Bogata-Ladoș 5 km. . . » 3.000.000 c). Conducta de distribuție . . . . . - 7.000.000 d) Diverse cheliueli: . ...... + __w 5.000.000 ' „38.090.000 
a Totalul investițiunilor. . . Lei 1.0$6.009.000 

La calcularea rentabilităţii pentru societăţile existente. Sonametan şi U. E. G., luăm de bază ca an normal anul 1927, - când preţul de vânzare al gazului corespundeă prețurilor pre- văzute în Legea Monopolului de Gaz Meian și fiindcă consu- maţia eră la fel ca în anii 1926 şi 1928, deci se poate consi- deră normală, pe când în anii 1929 și 1950 consumul de gaz, . În urma crizei economice eră mult mai scăzut faţă de unii precedenţi. . - i 
Din cantităţile de 2530.000.000 metri cubi la ambele so- cietăţi, gazul folosit de industrie este de: 200.000.000 metri “cubi, iar în gospodărie de, 50.000.000 metri cubi. 

„După datele statistice, un locuitor consumă pe an între 900 și 1000 metri cubi de gaz. | În localităţile, unde se proiectează introducerea gazului metan și unde gazul urmează să fie întrebuințat numai în: combusiiune, ne vom folosi de cifrele statistice de mai sus - și de preţurile reduse prin Legea Monopolului Gazului Metan, 
cari prețuri vor fi cu 20% mai scăzute faţă de preţurile apli- cate în trecut de Societăţile U. E. G. şi Sonametan. In ce pri- veşte localităţile. Sighişoara, Copșa-Mică, Blajul şi Ludoşul de : - Mureş, chemate să devină centre pentru industrie, întrebuin- țând gazul metân.ca materie primă, vom luă o consumaţie anuală de 300 milioane metri cubi de gaz cu preţul de 10 bani m. c. 

Astfel vom aveă următoarele încasări, 

LI. SONAMETAN a vândut circa 120 milioane m, c. de gaz și a realizat un beneficiu net fără amortismente de Lei 60.000.000 

N. U. E. G. a vândut circa 150 milioane m. c., realizând un beneficiu de (diferență fați de SONAMETAN in cauza preţurilor scăzute la fabrica Nitrogen) „48.000.000
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UI. Oraşul Târgu-Mureş cu 55.000 locuitori: 

. a) gaz de menaj 3i milioane m. c. a 
Lei 110... ... .... .. 

b) gaz industrial 15 milioane m. €. a 
Lei 0,70. . . .. .. .... 

VI. Oraşul Cluj cu 95.000 locuitori: 

a) gaz de menaj 85 milioane m. c. a 
“Lei 1410..... 

b) gaz industrial 5 milioane mm. c. a 
Lei 0,70... .. ... 

V, Oraşul : Sibiu cu 50.000 locuitori: 

a) gaz de menaj 45 milioane m. c. 
b) gaz industrial 10 milioane m, c, 

VI. Oraşul arasor cu 60.000 locuitori: 

a) gaz de menaj 54 milioane m. c. 
b) gaz industrial 50 milioane m. c. 

VII. Oraşul Sighişoara cu 15.000 1o- 
_ cuitori: 

a) gaz de menaj 15,5 milioane m. e. 
D) gaz industrial 500 milioane m. c. 

A 99 a Î .-. . ... .... 

VIIL. Copşa Mică: -: 

a) Uzinele Copşa Mică-Cugir 300.000 
metri cubi. . cc. .... 

13. Oraşul Blaj cu 5000 locuitori: 

a) gaz de menaj 45 . milioane metri 
“cubi a Lei 1.40 .. .. 

b) gaz industrial 300 milioane "metri 
cubi a Lei 010 ...... .. 

x. Oraşul Ludoşul de Mureş cu 5.000 
locuitori: 

ca sub poziția IX ....... i 
Totalul încasărilor! . 

Lei 34.500.000 

+ 10.500.000 

Lei 93.000.000 

„. 3500.000 

Lei 49.000.000 
» 7.009.000 

Lei 59.500.000 
„39.000.000 

Lei 14.000.000 

„m 30.000.000 

Lei 5.000.000 

30.000.000 . ” 
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„45.000.000 

96.500.000 

56.000.000 

94.500.000 

44.000.000 

30.090.000 

35.000.000 

35.000.000 

Lei 554.000.000
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Pentru a stabili venitul net aproximativ, trebuesc scă- zute cheltuelile generale şi de exploatare. La Societăţile U. E. G şi Sonametan, în poz. | şi II, am arătat numai venitul net, care rezultă după acoperirea cheltuelilor generale și de exploatare. Extinzându-se exploatările asupra localităţilor proiectate, cheltuelile generale se pot consideră aproape pe deplin acoperite prin sumele actuajelor cheltueli generale. Cu toate acestea, pentru siguranţă vom calculă un plus de: 
Lei 20.000.000.— Cheltueli de exploatare, luând de fiecare şantier anual . o sondă ar fi 9 sonde a 3 milioane ....... 2 27.009.009 Cheltuelile de întreținere, a conductelor, 5%, la valoarea conductelor de 652 milioane ,...., .. ... 20.000.000 Cheltuelile totale. . . “Lei 67.000.000 Deci beneficiul net, fără amoriismente, la nouile inves- | tițiuni ar fi 

o... se + Lei .497.000.000 
Dacă capitalul necesar ar stă la dispoziţie, toate lucrările mai sus arătate s'ar puteă execută întrun termen de 5—7'ani. Durata instalațiunilor se poate socoti la cel puţin 20 de ani, avându-se în vedere că am calculat anual cu 1 sondă de şantier și 3% cheltueli de întreţinere la valoarea conductelor. In consecință şi planul de amortizare poate fi întocmit pe această durată. Instalaţiunile exploatărilor existente cari au o vechime de 17 ani, se află în bună stare de funcţionare, deşi nu cheltuesc pentru lucrări de întreţinere şi de exploatare sumele prevăzute de noi, e Ia Recapitulând cifrele de mai sus, rezultă, că pe lângă îndeplinirea aproape integrală a programului de punere în valoare a zăcămintelor de gaz metan s'ar necesită investirea unei sume totale de circa 1,086, milioane lei, care ar produce - un venit de 497 milioane lei anual, în care sumă nu intră amor- 

| Rentabilitatea rezultând din executarea acestui program. apare în lumina ei adevărată. Statul nu-și asigură în acest caz numai un spor de venituri directe şi indirecte, dar va contri- 

mai mare importanță atât din punct de vedere al economiei naţionale, cât şi din punct de vedere al apărării naţionale şi sociale și ar însemnă un pas gigantic pe calea cmancipa- jiunii noastre industriale.
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| Am reprodus în întregime aceste calcule întocmite de cel 
mai bun cunoscător a problemei gazului metan, fiindcă le 
socotim realizabile *). i o 

Prin legea regiei monopolului gazului metan din 1930, 
modificată în 1951, sau aşezat bazele monopolului de stat 
pentru punerea în valoare a acestui bun minier. 

Monopolul privat de astăzi e anticonstituţional (art. 
112) şi nu e nici o rațiune de a-l menţineă. Situaţia Societăţii 
U. E. G. nu e încă lichidată. 

| Gazul metan fiind de o importanţă capitală pentru în- 
dustrializarea României trebue pus în valoare cu orice 'jerife, 
'ca monopol de stat. 

Industria Cărbunilor.. Calitatea cărbunilor pe cari îi 
posedă România fiind de o calitate inferioară, cu excepţiunea 
câtorva zăcăminte neimportante, ei sunt utilizabili numai 
pentru consumul intern. Pentru export abiă contează. 

Cele mai importante exploatări sunt cele din Valea 
Jiului, pe cari încă din 1920 am voit să le constituim într'o 
singură unitate de exploatare pentru a raţionaliză şi ieftini 

„producţia. Lăcomia unor întreprinderi financiare și îngusti- 
mea orizonturilor de cari s'au lăsat călăuzite în opera de 
naționalizare a unora. dintre minele de pe. Valea” Jiului, a ză- 
dărnicit proiectul nostru, ca acuma, după zece ani pierduţi pe 
cari i-a plătit Statul, adecă C. *. R,, ca principalul cunsu- 
mator de cărbuni, să recunoască justeţea principiilor de cari 
am fost călăuziţi şi să le pună în practică prin înţelegeri de 
cartelare, cărora sperăm că le vor urmă şi fuziunile. 

„ Producţia de cărbuni, în 1929, a fost: 

“ 

In vechiul regat .. ......: . 538.205 tone 
În Ardeal . . cc 2181785 j 
In Banat .. cc... Te. . O596037 

| “Total. . . 3.046.027 tonc 
față de 1.587.575 tone, înainte cu zece ani, în 1920. 

  

1) O lucrare recentă de Marin Ciortea, Contribuţiuni la studiul 
Dalorizării gazului metan, |. R. E. Bucureşti, 1951, confirmă cele de: mai 
sus, cu carecari variante. În acest studiu se face o comparaţie între prețul 
gazului metan şi celelalte combustibile. Autorul, fiind inginer la Socie- 
tatea Naţională de gaz metan, pledează pentru stabilirea pretului de 
lei 1,55 de mc. de gaz metan, asimilându-l cu preţul păcurei, deşi re- 
cunoaște importanţa economică a acestui combustibil,
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Exploatările de cărbuni Își reazimă existenţa pe consuma- ţia căilor ferate, care reprezintă circa 70% din producţia to- tală. Fără această consumajie, producția industriei miniere ar fi mult mai .redusă, Cărbunii au, deci, o strânsă legătură cu politica transporturilor. Ei pot scumpi sau iefteni tarifele pe căile ferate, au deci o înrâurire asupra întregei economii na- ționale. Din această cauză producţia cărbunilor nu poate fi lăsată -nici la voia întâmplării, nici la cheremul societăţilor exploatatoare. Interesul economiei naţionale e ca industria cărbunilor să trăiască, dar fără să constitue o sarcină pentru . Stat. Rentabilitatea ei nu poate fi plătită de economia naţio- nală prin tarife urcate de transport. Societăţile exploatatoare trebue silite să livreze un combustibil ieftin căilor ferate, a cărui preţ să fie în proporţie cu a celorlalte combustibile. Sin- dicalizarea și raţionalizarea sunt singurele mijloace de a ief- teni producţia. In cazul exploatării cărbunilor, interventionis- mul de stat are o rațiune. | a S'ar puteă încheiă şi convenţiuni speciale în vederea ex- portului, în deosebi spre Ungaria. Căile ferate să acorde ta-' rife reduse pentru cărbunii destinaţi exportului pentru a face şi mai rentabile exploatările. * | 
Industria minieră a cărbunilor, în înteresul economiei naţionale, trebue să fie organizată pe unităţi mari de pro- ducție, asigurându-le pe un timp mai îndelungat o consumaţie statornică din partea Statului. Societăţile de exploatare, în baza unui stoc fix anual, pot începe raţionalizarea și iefti- .nirea producţiei. | | 
Rezervele bogate de cărbuni, evaluate la 2,469 miliarde tone vizibile și probabile, permit o exploatare intensivă, care „poate contribui la sporirea venitului naţional. 
Industria Petrolului. E principala ramură a industriei miniere, care contribue cu 55% din întreg exportul țării. Pro- ducţia de petrol brut, în curs de zece ani s'a încincit, dela 1.168.414 tone în 1921, a ajuns la 5.744.000 tone în 1930. Va- „loarea producţiei s'a urcat dela 1.021.296.259 în 1921 la 15 “miliarde în 1930. Din întreaga producţie trei sferturi se ex- portă. Incasările Statului din industria petrolului sunt vreo şase miliarde lei. E, deci, o industrie de o deosebită importanţă pentru economia naţională. :
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Cu toate acestea Statul nu a avut o politică a petrolului 
"în cei zece ani din urmă. Principiile fundamentale ale acestei 
politici de stat trebuiau să fie două, pe cari noi um încercat 
să le realizăm încă în 1920 şi anume: 

"1. Ca ţară producătoare de petrol trebuiă să ieftinim 
acest combustibil pe piaţa internă, sub prețul mondial. In 
vederea acestui scop şi a sporirii consumației, în 1920 am al- 
cătuit proiectul de lege privitor la comerțul produselor de 
petrol în România, care a trecut numai prin Adunarea Depu- 
taţilor, rămânând îngropat în cartoanele Senatului, după cum 
mi-o proieţise regretatul Take Ionescu. Prin acel proiect se 
desființă un monopol privat și se înlocuiă cu un monopol de 
stat, concesionat unei societăţi, în cari Statul participă cu 
20%, întreprinderile de petrol cu 50% şi consumatorii cu 
50%. După zece ani trecuţi, distribuţia internă a petrolului 
și a derivatelor sale, nu se-poate soluţionă decât „aşă cum o 

„ proiectasem noi, ceeace, s'a recunoscut în diferite conferințe 
compuse din specialiști. E 

* Din nenorocire politica de stat a petrolului, în cursul 
celor zece ani trecuţi, a urmat tocmai calea întoarsă. Produ- 
sele petrolifere erau mai scumpe în interior, decât pe piaţa 
mondială. E şi asta o dovadă, ca şi în politica monetară, că 
cei chemaţi să conducă politica de stat sau.nu cunosc proble- 
mele economice fundamentale pe cari trebue să le îndrume 

„sau sunt orbiți de interese egoiste înguste. 
| 2. Prin politica de stat a, petrolului trebuiă să ne asi- 
gurăm debușee, cari ar fi permis industriei noastre de petrol 
să înflorească şi să nu. simtă crizele cum sunt cele de astăzi. In : 
vederea acestui scop am creat ]. R. D. P., am întărit situaţia 
Creditului minier și tot în vederea acestui scop s'a ridicat 
sechestrul de pe acţiunile Stelei române, pe care d-l Ing. Osi- 
ceanu a vândut-o streinilor, ca să saboteze politica inaugurată 
de noi, în loc să o 'susțină după cum se angajase solemn pe 
vremuri, când cereă favoruri dela Stat. — | 

Astăzi fireşte că e greu să se repare greşeala din cursul 
celor zece ani din urmă, fiindcă am ajuns la legi de încurajare 
a întreprinderilor producătoare de ţiţei. | 
„Câteva date lămuritoare înainte de a preciză politica de 
stat în materie de petrol, care are atâtea laturi și care trebue 
să aibă în vedere atâtea interese. | 

7
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Producţia mondială de petrol e în descreştere în cursul anului 1930, din cauza subconsumaţiei. A fost numai de 199,78 milioane de tone, faţă de 211,03 milioane tone în 1929, Scăderea se. datoreşte aproape în întregime Statelor Unite ale Americii, care şi-au restrâns producţia' dela 141,9 milioane tone în 1929 la 126,6 în 1930. Deşi producţia a scăzut cu circa 6% în cursul anului 1950, preţurile în loc să se îmbunătăţească „Sau înrăutățit, provocând o srea criză în industria de petrol. Singurele țări, cari, în loc să-şi restrângă producția au mărit-o, sunt Rusia şi România. Rusia dela 14,70 milioane tone, : în 1929, a ajuns la 18,70 milioane tone în 1950, cepășind cota prevăzută: în planul cvinevenal, Concurența rusească a silit România să ţină pas, deși cele două trusturi mondiale repre- zeniate prin Astra și Româno-americană au făcut intervenţii pentru „conservarea petrolului“. Producţia României cu toate că a crescut cu 916,722 tone în 1930, adecă cu 19% faţă de 1929, nu reprezintă decât,5% din producția mondială, pe când în 1915 reprezentă 3,72 3. E, deci, în regres. 
România cu toată sporirea producţiei n'a reuşit, să țină pas cu Rusia. In 1926 România produceă 40% din totalul pro- ducției ruseşti, în 1930 a produs numai 55%. Rusia extrage 50 tone pe metru săpat, România numai 20 de tone. 
lată câteva cifre concludente. Mai amintim că sporirea producţiei româneşti se datorește descoperirii unui zăcământ foarte bogat în meoticul Morenilor, după cum prevedeam în lucrarea noastră „Producţia“. | 
In ceeace priveşte ieftenirea produselor petrolifere în interior normele de cari irebue să fim călăuziţi sunt urmă- toarele: prețurile pe cari se desfac în interior să prezinte o rentabilitate pentru întreprinderile de toate categoriile, să nu fie superioare prețurilor mondiale și, întrucât e posibil, să prezinte fluctuațiuni cât mai rare și cât mai mici. Desfa- cerea produselor petrolifere în interior trebue să fie un mo- nopol, ca trusturile mondiale să nu poată face o concurenţă „micilor întreprinderi românești şi să nu fie nevoie de legi de contingentare. | 

În situaţia de astăzi, când, după declaraţiile oficiale, ben- zina ușoară revine la 1.70 lei de kgr., iar taxele către Stat peste 6.70 lei la ker., logic ar fi, ca Statul să renunţe la fiscalitatea 

pi



POLITICA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI, 1950 945 

excesivă, în loc să sporească taxele de consumaţie asupra de- 
rivatelor rezultate din prelucrarea țițeiului. Statul nu-și poate 
creă venituri din taxe asupra consumaţiei unui combustibil 
ca petrolul, care are un rol aşă de important î în viaţa eco- 
nomică. : 

Dacă preţul benzinei, de pildă, s'ar scădeă la patru lei 
de kgr. pe piaţa internă şi Statul ar renunța la orice taxe 
— mulţumindu-se cu impozitul pe venit — n'ar mai fi nevoie 
de nici :o lege de încurajare a întreprinderilor producătoare 
de ţiţei. Cu preţul de 4 lei la kgr. producătorii, şi-ar găsi o 
rentabilitate și consumatorii ar scăpă de un impozit. Dintre 
cei” trei factori interesaţi, producători, consumatori şi Stat, 
acesta. din urmă trebue să renunţe la taxe, deoarece nu poate 
fi un agent tulburător în procesul economic al producţiei şi 
circulaţiei. bunurilor. E elementar. Totuşi la noi s'a procedat. 
invers. Statul şi-a menţinut drepturile fiscale şi ca să salveze 
pe producători, a pus noui sarcini asupra consumatorilor. E 
un procedeu anțieconomic. Consumul interior reprezintă circa | 
50% din producţia totală de petrol. 

Statul nu a avut o.politică a petrolului nici pentru cu= 
cerirea şi asigurarea pieţelor externe, In convenţiunile co- 
merciale petrolul a ocupat un loc puţin însemnat, deşi cum e 
Franţa amică. ar puteă cumpără petrol din România în loe 
să-l cumpere din Texas. . u 

Vom înşiră țările cari au cumpărat petrol din România 
în anul 1950, precum şi procentul din totalul imporlului de 
petrol în aceste țări. 

Tone din %, din totalul 
România importului 

Anglia... . . . . . . 469593 5,2 ! 
Italia . . 1. 954.895 "947 
Egipt... . 275.308 492 
Austria .. „ 252,075 82,9 - 
Franța ..... „. „ 290.259 6,4 
Germania , .... . . 219.752 6,6 
Ungaria . . .. . . . + 204.749 78,9 
Iugoslavia .. ..... 174.535 94,9 
Bulgaria . .... . , 139,556 89,4 
Cehoslovacia... . - 124180 50,8 
Grecia ..... 87.447 546 
Spania... . . . .:. 49.249 7,5 
Belgia ....... . 46459 8,6
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Austria, Ungaria, Jugoslavia şi Bulgaria îşi acoperă aproape întreg importul cu produse din România, iar Egiptul, Grecia şi Cehoslovacia circa jumătate din import. Franţa și Germania, mari consumatoare de produse petrolifere, importă o cotă neînsemnată. 
Peninsula balcanică şi ţările din Europa centrală de pe Valea Dunării pot să fie aprovizionate exclusiv de România: E o piaţă de desfacere întinsă, care în 1930 a consumat aproape un milion de tone produse românești, | În industria petrolului, ca şi în alte industrii, Statul nu poate fi călăuzit numai de sporirea veniturilor fiscale, ci de principii economice cari asigură prosperitatea industriilor şi sprijinesc producţia în ramurile de activitate în legătură cu consumaţia. de petrol. i | pf „__ Politica de petrol a Statului așteaptă să fie inuugzurată, îmbrățișând întreaga problemă, a energiei, despre care s'a vorbit așă de mult și s'a făcut așă de puţin. 

e “ 
a 32 Dă & 

Nu mai vorbim de alte bunuri miniere, cum e sarea, bau- xita, etc., fiindcă scopul nostru este să stăruim numai asupra „ industriilor miniere mai importante, apte să fie activate în vederea sporirii ventului naţional și a ridicării nivelului de viaţă a populaţiei. - | : 
. t 

- Concluziuni: Bunurile miniere, ca aurul, gazul metan, cărbunii și petrolul, sunt menite să coniribue la refacerea eco- nomică a României, dacă Statul va inausură o politică con= știentă în aceste ramuri de activitate induslrială.
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SINDICALIZAREA ȘI RAȚIONALIZAREA INDUSTRIILOR. 

Sindicalizarea şi raționalizarea industriilor urmăresc or- 
ganizarea procesului de producţie şi ieftenirea mărturilor. 
Vor să rezolve aşă dar problema fundamentală a unui echi- 
libru între valorile produse de agricultură şi cele fabricate de: 
industrie. 

Guvernul român, prin Minisierul de Industrie şi Comerţ, | 
sa ocupat de această problemă, trimițând, la 11 Decembrie - 
1930, o adresă Uniunii industriaşilor, î în care se spuneă: 

* „Printre efectele crizei economice. de acum, care se des- 
lănţue, î în candrul mondial și pe toate terenurile de activitate, 
este şi micşorarea îngrijitoare a puterii de consumaţiune. 

In faţa acestei situaţii și care are ca efect direct îngreu- 
narea până la încetare a instalaţiunilor de producţiune, am 
găsit de datoria noastră să luăm iniţiativa unei acţiuni de exa- 

_minare a actualelor condițiuni de producţiune industrială 
„precum şi a posibilităţilor de iefienire a produselor ei“. 

Caracteristic şi just e răspunsul dat de Uniunea indu- 
striașilor, din care reținem un pasagiu mai lung: 

„Aceste consultări vă vor dă ocazie, Domnule Ministru, 

să faceţi constatarea, că marea majoritate a industriilor, în 
ultimii doi ani, a redus în mod considerabil prețul. produselor 
lor, deși condiţiunile de producţiune nu numai că nu s'au 

. îmbunătăţit, ci din contra, au devenit şi mai nefavorabile. 
Nouile: sarcini fiseale, urcările de tarife de transport, 

acoperirea unei părți considerabile a necesităţilor Statului prin 
mărfuri importate, înlesnirea prin noul tarif vamal, precum 
şi prin convenţiunile comerciale a importului unor anumite 
mărfuri (bere, hârtie, textile, etc.), unele dispozițiuni de ordin .
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sanitar, au contribuit cu atât mai mult la înrăutățirea condi- țiunilor de producţiune industrială, întrucât toate aceste mă- suri au fost luate într'o perioadă, când diminuarea puterii de cumpărare a agricultorilor a provocat o scădere continuă. a consumului de produse industriale. - 
„Din aceste motive, Uniunea noastră socoteşte, că o ief- tenire mai accentuată a produselor industriale în marea ma- joritate a cazurilor nu va fi posibilă, fără o revizuire par- țială sau totală a măsurilor de ordin economic, sus arătate“, Statul a ajuns în conflict cu industriașii din capul lo- cului. Dreptatea e pe partea industriaşilor, după cum am do- vedit şi noi în expunerile de până acum. 

Rentabilitatea industriilor, Inainte de problema ieftinirii mărfurilor industriale, trebue să cercetăm rentabilitatea. ca- pitalurilor învestite în întreprinderile industriale, ca să vedem întrucât suportă o ieftenire. | 
Următorul tablou cuprinde evoluţia capitolului, benefi- ciului, rentabilității şi numărul societăţilor industriale în anii 1920—1929, adecă pe zece ani 5, 

Anii Norul Sporul Capitala în Sporul Beneficiul  Rentabi- Media cinci- „ societă-  societă- 1000 lei capitalului net  .  litatea nală ților ților în 1000 lei în 1000 lei %, 

  

1920 447 — 2.767.129 — 044.476 23,29 1921 529 82 5.106.690 2.539.562 1.217.391 . 25,84 1922 720 191 7.549.070 2.442.580 1.819.187 24,09 21,74/) 1925 874 154 11.954854 4595.763 2.098.766 22,601 1924 1.014 140 15.632.415 5.097.582 2.526.855 14,88 1925 1,108 91 19.106.446 5474051 2.599.551 13,60 1926  11zi 63 24.818.607 5710181 5.204.395. 1291 1927 1.168 —5. 27.892.605 53.073.978 2.649.910 9,50 10,6%/ 1928 1.123  —45 29.962.889  2.070.28-4 2.027.816 8,77 : 1929 1.078: —45 51.435.240 1.472.351 2.729.791 863 ]: 

Din acest tablou rezultă că până în 1926 — aproximativ până la decretarea plafonului emisiunilor de bilete a Băncii Naţionale — numărul şi capitalul industriilor e în continuă sporire, iar după această dată, când se acceniuiază tot mai mult fiscalitatea şi rărirea circulaţiei fiduciare, încep să scadă. In ultimii ani numărul industriilor scade cu 90, iar capitalul, În n e O 

1) Datele sunt din Buletinul Statistic al României, No. 1, Ianuarie. Aprilie 1931, 

7
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în 1929, abiă sporeşte cu 1.472 milioane lei, ceeace reprezintă 
a 50-a parte din totalitatea capitalului social. | 

„Beneficiul urmează și el aceeaş cale descendentă, dar 
din 1925, adecă dela introducerea nouilor legi fiscale, dela - 
1920—1925, rentabilitatea industriilor treceă de 20%, ele erau 
deci foarte prospere. Faţă de primii trei ani (1920—1923) cu 
media rentabilităţii de 25,74%, ultimii trei ani (1927—1929) 
prezintă o rentabilitate medie de 8,98%. In aceste condițiuni 
societăţile industriale din înfloritoare au devenit puţin pros- 
pere. Cele cari n'au găsit credite şi-au încetat activitatea, iar 
celelalte, plătind dobânzi scumpe, şi-au diminuat veniturile. 
Iată rezultatul economic al politicii de credit şi a taxei de scont 
a Băncii Naţionale. Când conturile creditoare ale societăților 
industriale, în 1929, se urcă la 46,086 milioane lei, adecă la 
dublul circulaţiei monetare, Banca Naţională se plânge că 
n'are cui împrumută bani și că volumul afacerilor sănătoase, 
nu întrece volumul circulației monetare. | 

„Dacă comparăm industriile româneşti cu cele engleze, 
amintite la începutul acestui studiu, în perioada dela 1926-— 
1929, ajungem la următoarele rezultate. 

Industrii foarte prospere 19961927 41928 1929 

Var și ciment . ... .-. 24,59 D541 O 1468  O13,06 
Transporturi ..... . 14,60 15,85 15,11 14,60 
Gaz şi electricitate . . . 18,05 13,96 21,29 13,22 
Mine și foraj ..... 16.85 ' 15,59 11,07 10,51 

„Industrii prospere 

Hârtie ........ 11,29 10,57... 12,50. 11,19: 
Metalurgie î. . .. 12,42 10,64 10,90 9,10 
Arte grafice .... . 10,64 : 10,61 10,81 6,48 
Textile ........ 10,68 11,68 9,12 8,05 

' Construeţii 12,71 14,10 14,15 11,02-* “Alimentară ....:. 11286 967 974 861 
Chimică ....... 1478  '1551 9,80 993 

Industrii puțin prospere 

Petrol ...... 19,75 5,08 504 734 
„Sticlărie . .. e 9,95 1250 10.14 5,75 

Tăbăcărie ....... 1925 1185 791 471 

Industrii în stare de criză 

Morăritul îns... 0608492547300 
Ceramica .... ... 821 496 4,67 4,25
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Industriile tinere româneşti, în ce priveşte rentabilitatea, țin piept cu vechile industrii engleze. Statul român n'a ajuns să întrețină oameni fără de lucru din cauza crizei producţiei industriale, cum întreține Statul englez, care astăzi trăeşte . din renta banilor Împrumutați streinilor, adecă din munca altora. 
SI 

- Dacă sar reduce sarcinile” fiscale, dacă s'ar revizui ta- rifele vamale pentru unele mărfuri şi dacă Sar ieftini trans- porturile, situaţia industriilor româneşti sar îmbunătăți” şi întreaga economie naţională ar ieși mai ușor din umbrele eclip- sei în care a fost împinsă de criză. - îi 

riilor. Când am vorbit de agricul- tură, am arătat că mecanizarea și raţionalizarea, în gospodă- riile țărănești, nu 'au mulți sorţi de izbândă, | Raţionalizarea e-o deprindere spirituală, o mentalitate economică care organizează o intreprindere în vederea celei mai mari rentabilităţi. 
Țăranul, cu gospodăria lui, — după cum am spus — nu lucrează pentru câştig în sens capitalist, ci pentru a-și asigură pâinea cea de toate zilele, care țărănimii noastre nu i-a lipsit niciodată. Marea majoritate a populaţiei noastre a avut și va aveă pâine. Nu e amenințată deci de foame. Nea- mul nostru de ţărani nu trebue să muncească pentru export, ca să-și cumpere pâinea din străinătate. I-a dăruit-o pământul țării din belșug, chiar când sar spori şi ar deveni încăodată aşă de numeros. Pâinea, simbolul hranei trupești, dă țără- nimii de pe plaiurile noastre echilibrul, armonia şi bogăţia sufletească pe care nu o întâlnim la multe popoare, 

Sunt regiuni unde populaţia noastră nu are hrană sufi- cientă. Unor streini li se pare că poporul nostru e sub alimen- tat de veacuri şi că din această cauză e lipsit de energie, Faptul nu se poate tăgădui pentru unele ținuturi. El se dato- rește unei greșite organizațiuni și stări de iobăgie care a durat până de curând. Dar aceste fenomene izolate se pot remediă, ” 
Vijeliile crizelor: economice nu pot întunecă orizontul viitorului nostru. Ţărănimea e înzestrată cu o putere nesecată de rezistenţă și ea n'a fost biruită în cursul veacurilor de nici 

„Raţionalizarea indust
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o furtună, deși sau u deslănțuii potop asupra pământului țării 
româneşti. 

Acest optimism nu. vrea să justifice nici inerția şi nici . 
primitivitatea.. Nu vrea să pledeze împotriva spiritului vremii, 
care se caracterizează prin tehnică și ştiinţă cu ajutorul că- 
rora omenirea se emancipează de sub robia naturii. Optimis- 
mul nostru e o simplă credinţă în însuşirile de adaptare a 
neamului nostru la nouile condiţii de viaţă dictată de pri- 
matul spiritualităţii şi de legile evoluţiei progresive. 

In activitatea industrială, raţionalizarea şi mecanizarea 
nu sunt numai un postulat al rentabilităţii, ci şi al echilibrului . 
între valorile agricole şi cele industriale. Cu ajutorul lor ţă- 
rănimea se va deprinde cu noua mentalitate economică şi, cu 

vremea, tot ele vor armoniză viaţa satelor cu cea a oraşelor, 
In cursul cercetării noastre am arătat greșelile pe cari 

le-a făcut conducerea de stat în politica economică a ţării. Ara 
stăruit și asupra câtorva reforme cari trebuesc introduse în 
organizaţia de stai pentru a o aşeză pe temeliile durabile ale 
realităţile românești şi pentru a-i dă posibilitatea să se des- 
volie organic în spiritul însuşirilor noastre naţionale. Pe o 
clasă țărănească de săteni, cu gospodării familiare sau semica-. 
pitaliste, nu se, poate clădi o organizaţie de stat copiată după 
modele străine. Artificialitatea alcătuirii noastre de stat o 
observase şi geniul lui Eminescu. Poetul s'a ridicat cu străș- 
nicie împotriva ei, nu inspirat de uri tradiţionalism conservator 
şi romantic, ci de glasul realităţii. | 

Raţionalizarea trebue începută dela Stat. Când Statul 
va fi călăuzit în funcţiuriile sale de spiritul capitalist al raţio- 
nalizării, adecă să presteze, cu minimul de energie umană și 

de cheltueli bugetare, maximul şi optimul de servicii publice, 
abiă atunci va puteă începe și intrarea economiei noastre na- 

ționale în faza raţionalizării, a reorganizării pe baze ştiinţi- 
fice. Străduinţele cetățenilor pentru împământenirea raţiona- 
lizării, la noi trebue să se concentreze întâi în jurul orga- 
nizării serviciilor publice şi a administrării ţării. Fără această 
condiție fundamentală orice încercare de raţionalizare a în- 
ireprinderilor în vederea ieftinirii mărfurilor se isbeşte de 
inerția Statului, cum a arătat şi Uniunea industriașilor din 
România.
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Opera de raţionalizare a Statului e o muncă grea şi în- . tâmpină mari dificultăţi, deoarece deprinderile colective cer „0 intervenţie neîntreruptă a voinţei cârmuită de rațiunea obiş- nuită cu gândirea ştiinţifică, apanagiul celor puţini. 
Raţionalizarea. e o metodă, care începe cu o disciplină „sufletească, îndrumată de simțul vieţii practice, 
Impotriva. raționalizării funcţiunilor de stat luptă şi fa- talele intervenţii ale organizațiilor politice, cari guvernează țara sprijinite de o clientelă ce așteaptă răsplata serviciilor prestate în opoziţie. Aceste organizaţiuni politice se înca-. drează tot mai mult în realitate şi devin organizaţiuni profe- sionale, apărătoare ale intereselor obşteşti. 

"Din aceste cauze procesul de raţionalizare, în toate ra- murile de activitate, va fi lent în țara românească. „“Raţionalizarea e încă un cuvânt vag. Dacă sub raţionali- zare se înţelege concentrarea întreprinderilor în organisme puternice sau desvoltarea procedeelor mecanice sau economia materiilor prime, a mânei de lucru, a timpului şi a cheltue- lilor de producţie, putem afirmă că întreprinderile industriale „_particulare'din România au început să introducă această me- „odă de lucru şi de gospodărie. 
Raţionalizarea are însă limite, mai ales în utilizarea pro- cedeelor mecanice. Vom arătă aspectul economic şi aspectul social al raţionalizării. mecanice, care urmăreşte ieftinirea mărfurilor fabricate şi care duce sistemul producției indu- striale la absurd şi la catastrofe. . | 
Când se urmăreşte ieftinirea mărfurilor industriale, ca- piialurile investite pentru a-şi asigură rentabilitatea contează pe o desfacere în masă. Câştigul creşte într'o progresiune geo- „metrică la producţia şi vânzarea mărfurilor în masă. Cu cât "câştigul e mai mic la unitatea produsă, cu atât e nevoie de o producție mai mare şi de o desfacere mai largă. Prin mij- loacele tehnice producţia e relativ ilimitată, pe când puterea de absorbţiune a consumaţiei e limitată. Deaceca ieftinirea vieţii prin raționalizarea mecanică duce fatal la prăbuşirea industriilor. Ori metoda raționalizării nu poate urmări acest rezultat antieconomic şi absurd. . 

” Problema mai are o lature socială, Desfacerea în masă a mărfurilor se reazimă pe puterea de cumpărare a consuma-
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torilor. Maşinismul perfecţionat şi mecanizat reduce, însă, nu- 
mărul muncitorilor, deci a consumatorilor. Cu cât producţia 
e mai mecanizată, mai automată, cu atât sporeşte stocul de 
mărfuri şi scade puterea de absorbţiune a populaţiei înlătu- 
rată dela beneficiul procesului de producție în formă de sa- 
lariu. E un paradox. 

Raţionalizarea nu poate urmări ieftinirea continuă a măr- 
furilor prin mijloace tehnice, lăsând munca umană neutili- 
zată şi nesalarizată. O astfel de raţionalizare a industriilor ar 

” diminuă venitul naţional nu numai în formă de salarii, ci şi 
în formă de beneficii a capitalului şi în formă de impozite. 
O asemenea raţionalizare ar însemnă falimentul industriilor 
şi a organizației de siat capitalistă. : | 

Raţionalizarea. şi mecanizarea trebue să aibă limite, ca 
tot ce e omenesc. Spiritul uman nu a inventat ştiinţa, ca să 
distrugă omenirea, ci ca să o ducă pe calea progresului, înlă- 
turând inegalităţile naturale dintre diferitele regiuni ale glo- 
bului, deosebirile etnice şi culturale dintre popoare şi creând 
bazele unei colaborări între cei slabi şi cei tari. Cu un cuvânt 
pentru a cobori pacea și justiţia pe pământ, propovăduite de 
sufletele de Mesia cărora li s'a revelat tainele ceriului. Viaţa 
economică trebue să ţină seama şi de postulate etice. 

Limetele raţionalizării industriale sunt impuse de echi- 
librul între produsele celor două ramuri principale ale acti- 
vităţii umane, între agricultură şi industrie, şi de capacitatea 
de consumaţie a pieţelor naţionale şi internaționale. 

Aceste limite nu se: vor puteă fixă decât printr'o cola- 
borare și cooperare internaţională. | 

Sindicalizarea industriilor. Penriu a asigură regulari- 
tatea şi stabilitatea producţiei se practică înţelegeri interna- 
ționale sub diferite forme. Cele mai cunoscute sunt cartelurile 
şi trusturile. Aceste asociaţii particulare sunt, de fapt, mono- 
poluri cu caracter privat, împotriva cărora, într'o vreme, s'au 
luat măsuri din partea politicei-de stat. Acest monopol pe piaţa 
naţională de regulă e o condiţie esențială pentru a intră în - 
asociaţiuni internaţionale. 

Formațiunile cartelurilor şi irusturilor continentale sau * 
internaţionale, conduse de institutele financiare, pot mai ușor
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reglementă, raţionaliză şi distribui producţia, pot deci stabili 
un echilibru între producţie şi consumațţie, apărând atât ren- 
tabilitatea întreprinderilor cât şi interesele consumatorilor. 

In unele ramuri industriale sau stabilit asemenea înţe- 
legeri şi au dat rezultate satisfăcătoare. a 

Cooperarea dintre producătorii aceleiaşi industrii simpli- 
fică tratativele convențiilor comerciale. Inainte de răsboiu 
erau o serie de carteluri internaţionale) cari au fost zădăr- 
nicite de răshoiu. Incetul cu încetul, după restabilirea păcii, au | 
început din nou să se înșghebeze, în industria aluminiului, a 
petrolului, a 'cuprului, 'a ferului, a fontei, a porcelanului, a 
chibriturilor, a potasei, a colorilor, a filaturilor de lână şi de 
in, a lămpilor incadescente, a transporturilor maritime și flu- 
viale, etc. 2). Sa 

Cartelurile sunt călăuzite de idea de a creâ preţuri în- 
drumate, cari să permită a feri industriile de flactuaţiuni prea 
mari *). Când industriile de aceea categorie fuzionează — cum 
sa făcut în Statele Unite ale Americii — se nase trusturile, 
cari reglementează. și producția şi dictează şi preţurile. 

În criza actuală, organizarea sindicatelor de producţie şi 
de desfacere a mărfurilor a devenit actuală şi cele mai autori- 
zate glasuri pledează pentru constituirea unui număr cât mai 
mare de carieluri internaţionale, cari corespund principiului - 
concentrării. Înlăturarea rivalităților şi concurenţei dintre în: 
dustriile diferitelor țări; cu alte cuvinte pacificarea economică 
a lumii, nu se poate obţine decât prin organizarea internaţio- 
nală a producţiei şi a desfacerii mărfurilor. Sindicatele con- 
stitue o limitare a liberei concurenţe și reglementarea ei. Se 
impune, însă, și un control public'al lor la fixarea prețurilor. 

| România numai organizând ramurile industriale în uni- 
țăți mari de producţie şi căutând înțelegeri cu industriile si- 
milare europene, va puteâ să intre ca factor potenţial în eco- 
nomia mondială. 

3) C. Bernhard IHarms, Volksmwirischaft und  Weltmoirtschaft: Versuch der Begriindiing einer. Weltwirtschaftslehre, Iena, 1912, 
2) E. Grossmann, Sysfemes de rapprochement €conomique, Genâve, 1926, pag. 35, 2 , | 
3) Cf. D. H. Mac Gregor, Les cartfels internationaux, S. N, Ge- neve, 1927, . 
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Sindicatele de producţie şi de vânzare constitue baza 
nouii politici economice spre care trebue îndrumată și Ro- mânia. - Da 

„Nu împărtăşim, însă, metoda de'a creâ asemenea sindi- 
cate prin constrângere, cum s'a încercat, ci prin avantagii şi 
prin persuasiune. Asemenea sindicate nu se pot constitui decât 
în anumite ramuri de producție, în cari cooperarea dintre 
producători e ușoară şi posibilă. a 

Intr'un proiect de lege privitor la sindicalizarea forţată 
a industriilor) se preciză scopul sindicatelor precum urmează: 
___a) De a opri risipa capitalului naţional prin investiţii 

cari nu s'ar puteă utiliză pentru producţie; b) de a raționaliză 
„producţia ârticolelor industriale, împărțind cantitatea artico- 
lelor, cari urmează a fi fabricate pentru consumul intern, în 
cote de participare, denumite contingente; c) de a favoriză spe- 
cializarea fabricilor în anumite articole indusiriale şi con- 
centrarea producţiei în anumite fabrici, în scopul realizării 
producţiei în serie cu minimum de cost; d) de a standardiză 
producţia, reducând la minimum tipurile de articole indu- 
striale; e) de a favoriză atunci când materiile prime respec- 
tive sunt plante industriale, desvoliarea şi ameliorarea cul- 
turii acestora, adaptarea suprafeţelor cultivate la capacitatea 
de producţie reală a industriilor respective, precum şi îmbu- - 
nătăţirea preţului produselor agricole respective: f) de a' or- 
ganiză aprovizionarea în comun a materiilor prime, evitând 
cumpărările inoportune și-a transporturilor neraționale; 2) de 
a distribui în mod raţional articolele industriale pe piaţa in- 
ternă, organizând desfacerea lor la consumatori, cu minimum 
de cheltueli şi minimum de beneficii în vederea realizării unui 
preț de vânzare cât .mai mic la consumator; h) de a împie- 
decă îmmulţirea nerațională a fabricilor şi risipa produsă prin 
suprainvestiţii inutile; i) de a înlesni aprovizionarea regu- 
lată și ieftină a tuturor instituțiunilor publice; j) de a facilită 
încasarea tuturor impozitelor indirecte, taxe de consumaţie, - 
impozitul pe cifra de afaceri, etc. datorită Statului şi institu- 
țiilor publice; F) de a organiză şi înlesni finanţarea în comun, 
prin credite ieftine, aprovizionarea fabricilor și a desfacerii 

  

1) Argus, 6 Febr. 1931.
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articolelor fabricate; 1) de a unifetiaiză ccitdiţiile de plată şi 
- de credit, acordate cumpăritorila articuletoe industriale; m) de 
a încurajă în comun ce:cstări!e ştiințilice şi tehnice, menite 
să îmbunătăţească productia îât n articolelor industriale cât 
şi a materiilor prime agzicole sau ruiniere respective, 

În scopul urmitit de siniicilizarea industriilor înțele- 
gerea cu sindicatele siwilaze sizcine nu e prevăzut, deşi e un 
punct esenţial. E 

Sindicaliz:reu în unele ramuri de producţie, cum, e de 
pildă în industria zahărului, e realizată, dar: cum am arătat 
în dauna cci:sumatoriler si chiar a economiei naţionale. Pro: 
ducţia și desfacerea zahărului în România e un monopol pri- 
vat, caro iu poate fi iulerat, dacă nu se încadrează în poli- 
tica economică urmărită de Stat. , | 

Asupra necesităţii unei legi a sindicatelor, noi am stăruit 
încă în 1920*). Au trecut zece ani fără ca să se realizeze, 
ceeace e o dovadă că am dibuii în neştire, Abiă când a nă- 
vălit valul crizei mondiale peste noi am făcut câteva încercări 
neisbutite. | 

Coneluziuni: Sindicalizarea industriilor naționale în ve- 
„derea colaborării lor cu industriile similare continentale sau 
mondiale, e singura soluție pentru realizarea echilibrului dintre 
producţie şi consumaţie, între cerere și ofertă.. Numai prin 
sindicalizare se poate ajunge la o raționalizare, la o rentabi- 
litate permanentă şi la o colaborare între agricultură şi indu- 
strie. Capitalismul trebue să devină un mijloc pentru, organi- 
zarea cât mai bună şi mai dreaptă a societății umane, în- 
lăturând inegalităţile, nivelând deosebirile şi uniformizând 
formele vieţii. Capitalismul nu mai poate aveă alt scop decât 
colaborarea dintre sat şi oraș, dintre țări şi popoare, 

  

1) Producţia, pag. 37—38, şi pag. 215 sq. a 

'



- CAPOLULIV, 
“ PROTECŢIONISMUL, 

In calea înțelegerilor continentale sau mondiale se aş- 
„terne politica vamală .protecţionistă, care în cursul veacului 
nostru în loc să fie tot mai âtenuată a devenit tot mai accen- 
tuată. Nu e numai o întâmplare, că în ultimii ani s'a dat din 
partea ştiinţei economice o atenţiune specială protecţionismu- 
lui, căutând să-l înalțe la rangul de doctrină economică. . 

Asistăm la un fenomen paradoxal dela încheierea păcii 
încoace. Incepând dela vestitele porunci ale lui Wilson şi 
până la cele din urmă conferinţe şi convenţii ale Societăţii 
Naţiunilor se predică libertatea comerțului, libera circulajie a 
mărfurilor și a bunurilor între popoare şi, în realitate, se prac- 
tică cele mai exagerate restricțiuni protecţioniste din partea 
tuturora. Naţiunile când se întrunesc la Geneva pledează 
pentru desarmare, dar întoarse acasă continui răsboiul, căci 
"protecţionismul şi prohibiţiunile întreţin  răsboiul economie 
dintre naţiuni. Dacă acest răsboiu e îndreptăţit sau nu, e o 
altă chestiune. Fapt este că întreaga planetă azi e pe picior de 
răsboiu -economic, rupând și destrămând firele solidarităţii 
umane şi a interdependenţei internaţionale. Gesturile de cola- 
borare, de sprijin mutual, sunt acte, de disperare, făcule în 
ceasul al doisprezecelea, prin urmare aproape prea târziu. . 

Indată după încheierea păcii, în 1920, |. M. Keynes atră- 
gcă atenţiunea lumii asupra consecințelor economice ale tră- 
tatelor de pace 1). După economistul englez au stăruit şi alţii 
asupra imposibilității de a face faţă reparațiilor prevăzute de 

  

1) Cf. Les consequences €conomiques de la Paix, Nouvelle Revue Francaise, Paris, . 1920. Există și o traducere în româneşte. Apoi 'Nouvelles 
considerations sur les consequences de la Paix. Librairie,Stock, Paris, 1922, 
27110.—
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tratate. Statele Unite ale Americii, cari au propus înființarea 
Societăţii Naţiunilor, n'au voit să participe la ea, izolându-se 
în mantaua orgolioasă şi calculată 'a vechei doctrine Monroe. 
Totuşi s'a amestecat în treburile europene, cu planul Dawes 

şi Young, cu pactul Kellog, iar acum însuş președintele 
Hoover — după krahul financiar american — a încercat să 
sară în ajutorul Europei, gata să se prăbușească sub povara 
datoriilor de răsboiu. 

Criza economică şi răsboiul economic, purtat cu vrăj- 
măşie crâncenă după încheierea păcii, au izolat naţiunile 
unele de altele şi au distrus încrederea reciprocă, temelia ori-' 
cărei colaborări omeneşti. Deaceea unele dintre marile naţiuri 
sau gândit la o aviarkie, la o economie închisă. În fruntea. 
lor sunt Statele Unite ale Americii şi Rusia sovietică, cele 
mai protecţioniste din lume. In Rusia, unde s'a statificat şi 
economia, comerţul cu streinătatea e monopol de Stat. Sta- 
tele Unite ale Americii absorb aproape tot ce produc şi au 
avantajul că procesul producției e neatârnător de alte ţări. 
După cele două mari națiuni, s'au îngrădit şi celelalte naţiuni. 
străduindu-se fiecare 'să încurajeze fie industria, fie agricul- 
tura, fie pe amândouă prin tarife vamale tot inai urcate. În 
această epocă de protecționism exagerat, România a făcut 
greşala, în 1929, sub guvernulnaţional-ţărănesc, de a reduce 
tariful vamal pentru o serie de articole industriale, fâră să 
fi înlesnit agricultura. Greşala a fost cu atât mai mare, cu 
cât tarifele reduse pentru importul articolelor industriale nu 
se mai puteau bucură de compensaţii în tratativele pentru în- 
cheierea convenţiunilor comerciale cu Statele industriale, cari 
aveau tarife urcate la importul produselor agricole. 

“Astăzi, în realitate, nu mai e nici o țară .liber schim- 
„bistă. | 

In Statele Unite ale Americii protecţionismul e un cbi- 
ceiu, o pază faţă. de necunoscut, cum spune un autor!). La 
unele articole, de pildă la textile, America se apără cu tarite 
dela 40—60% ad valorem. 

  

3) Andre Siegfried, Les Etats-Unis d'Aujourd'hui, Colin, Paris, 1929, „Cest surtout enfin parce que l'on prâfere toujours âire protâge, mâme si cela ne fait pas bien, quand cela ne fait pas ou ne parait pas faire de mal“, pag. 185. PE
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In Anglia, liber schimbismul aveă şi are o rațiune, 
deoarece ea e avizată la restul lumii, ea nu poate trăi singură. 
ca Statele Unite ale Americii. Baza de existenţă a Angliei e 
internaţională. “Trei pătrimi din traficul ei comercial e legat 
de ţările în afară de cadrele imperiului. Totuşi protecționismul 
s'a infiltrat şi în structura imperiului britanic). In timpul 
din urmă s'a propus iar Imperial free trade, un Zollverein im- 
perial, un liber schimbism imperial, sinonim cu o uniune va- 
mală. Protecţionismul britanic e prea interesant ca să nu stă- 
ruim asupra lui. - Sa 

Liber schimbismul, în 1914 — după cum am spus — eră 
încă intact. In 1915 se taxează automobilele, cicletele, instru- 
mentele muzicale, ceasornicile, filmurile de cinematograf, nu 
cu scop protecționist împotriva concurenţei streine, ci pentru 
a restrânge importul articolelor de lux şi pentru a apără lira 
sterlină de o balanță comercială anormal deficitară. 

Acesta a fost primul pas serios spre un protecționisin 
nemărturisit, căruia i-au urmat, în 1924 şi 1925, alte mă- 
suri de apărare împotriva dumpingului. Principiul salvgar- 
'dării industriilor naționale împotriva concurenţei „injuste“ a 
țărilor cu valută depreciată şi cu salarii scăzute s'a completat 
în mentalitatea engleză, mai ales a tinerelor generaţiuni, cu 
principiul intervenţionist.. Ambele constitue un omagiu oferit” 
de viciul protecţionist virtuţii liberale. , 

Spiritul protecţionist îă, însă, forme şi mai concrete în 
Anglia. Trade-Unions Congress, în şedinţa din 26 Iunie 1930 a 
consiliului său s'a pronunțat pe faţă pentru o politică im- 
perială care să renunţe la liber schimbism. Federation of Bri- 
tish: Industries, printr'un referendum, în Octomvrie 1930, a 
cerut, cu O majoritate de 96%, o schimbare a actualei poli- 
tici vamale, adecă introducerea unui tarif oarecare. Nici un 
grup industrial din sânul federaţiunii nu s'a pronunţat în . 
majoritate pentru continuarea. liberului schimb. Camera de 
comerţ din Manchester, metropola liberalismului economic, 
în lulie 1930, a întrunit 1756 voturi protecţioniste, 607 voturi 
liber schimbiste și 1600 abţineri. Manifestul bancherilor din 

  

1) După A. Siegfried, La crise 'brifanique au XĂ-e Siecle, Colin, 
Paris, 1931, capitolul II: Laissez — faire ou intârvention, libre — €change 
ou protection, Sa a 

v x
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City, fortăreaţa libertăţii schimbului, din 4 lulie 1950, stărue 
ca Anglia să pună taxe: vamale asupra tuturor produselor de 
proveniență streiiiă. Ideile lui. Iosif Chamberlain din 1905, 
autorul ideii unităţii economice și politice a imperiului bri- . 
tanic, încep să cucerească teren în Anglia. În viaţa -politică 
cei cari susțin protecţionismul sunt conservaterii. Baldwin 
ezită să iă o atitudine categorică şi făţişă, din cauza scum- | 
pirii vieţii, dar Neville Chamberlain ') e un protecţionist ho- 
tărit, gata să ferece Anglia într'un sistem închis. A. Siegfried 
crede, că imperiul închis e o utopie. Anglia probabil nu se va 
închide în limitele largi ale imperiului britanic. Spiritul englez 
s'a caracterizat întotdeauna printr'o putere nesecată :de adap- 
iare 'şi de viaţă. a a 

Regimul vamal britanic astăzi se prezintă sub forma 
unui tarif cu trei etaje: imperial pentru Anglia şi Imperiu, 
intermediar pentru ţările cari îi dau avantagii pe bază de 
reciprocitate și general pentru ceilalți 2). 

* 
sa a Ei Ei 

Economia naţională 'e liber schimbistă în interior şi 
apărată de tarifele vamale protecţioniste faţă de celelalte eco- 
nomii naționale. Azi e unanim recunoscut, că libertatea co- 
mercială e un: privilegiu a celor tari. O economie naţională cu 
cât e mai tânără cu atât e mai sensibilă concurenței interna- 
ționale.. În special statele agrare au nevoie să fie protejate îm- 
potriva superiorității sdrobitoare a lumii industriale. Pro- 
tecționismul apără industria şi munca națională împotriva con- 
curenței streine. În vremea din urmă şi agricultura se bucură 
de ocrotirea regimului protecționist în toate țările industriale. 

„E tendinţa de îngrădire a economiilor naţionale despre care 
am amintit. | 

Protecţionismul nu e practicat numai de interese eco- 
nomice, ci adeseori şi de nevoi fiscale. Uneori 'tarifele de im- 
port sau de export — cum am văzut la noi în România — nu 
puteau aveă alță justificare decât fiscalitatea. 

  

| 1) In guvernul de concentrare sub prezidenţia d. MacDonald a de- ținut la început portofoliul igienei, iar, după alegeri, a luat portofoliul finanțelor. ! i > 
2) Sigfried, op. cit, pag. 159.



POLITICA ECONOMICĂ A ROMANIEI, 1950 984 

Protecţionismul: mai are şi o lature politică. Majoritatea 
unei națiuni din care e alcătuită şi masa electorală, în regimul 
democratic, nu poate fi sacrificată unei minorităţi de conșu- 
matori puri cari sunt sau funcţionari sau rentieri. Producă- 
torii au nevoie de un regim protecţionist şi între ei se numără 
şi proletarii socialiști, cari cer o ocrotire a muncii. Se poate 
spune chiar, că armatura protecţionistă a epocii noastre, re- 
zistenţa la tendinţele liberale, cari se susțin la Geneva, sunt 
mai mult de esență socialistă decât naţionaliştă ?). 

Protecţionismul, după cum am arătat, nu e îmbrățișat 
numai de naţiunile mici și tinere,. ci de imperii uriașe, ca cel 
britanic și ca cel american. Și iată: de ce. Producţia în mare 
cere o bază solidă, care e târgul naţional. Cu cât clientela in- 

„ terioară e mai puternică, cu atât producţia şi progresul eco- 
nomic e mai asigurat. Exportul nu e decât o supapă, un regu- 
lator şi la, nevoie, se poate face şi cu pierdere. Protecţionis- 
mul apără procesul producţiei naţionale de concurenţă stre- . 
ină şi stocurile ce prisosesc, ca să nu apese asupra beneficiilor 
şi, ca să nu împiedece sporirea progresivă şi perfecționată a . 
producţici, se vând cu pierdere. Dumpingul e decretat ca prac-. 
tică economică. o o o . 

Proporția dintre vânzările pe pieţele naționale şi cele sire- 
ine se poate vedeă. din următoarele cifre: vânzările în strei- 

„mătate sunt de 58% din total în Norvegia, 29%—30% în Ce- 
hoslovacia și. Canada, de 24—25% în Franţa şi în Marea Bri- 
tanie, de 20—21% în Japonia, în Germania şi în Italia, de 
14—17% în Polonia, în România și în Ungaria, de 7% în Sta- 
tele Unite ale Americii şi de 4% în Rusia. Pentru ţările cu te- | 
ritorii restrânse, cum e Belgia și Danemarca, vânzările în strei- * 
nătate ating cifra de 51%. Oricât ar fi de aproximative 
aceste calcule, ele sunt caracteristice ?). o | 

In legătură cu volumul afacerilor şi circulaţia monetară 
de care ne-am ocupat în prima parte a lucrării noastre, re- 

“ ținem o constatare a lui Lucien Brocard: cea mai mare parte . 
a produselor naţionale livrate consumatorilor naţionali dau 
naştere la o serie de operaţiuni de schimb între producătorii 

  

1) Marini-Comby, op. cit. pag. 94, 108 şi 109, nota 5, pag. 106 şi 115. 
2) Les forces productioes du monde, Ed. îr. Berlin, 1930, tableau 

No. 5, apud Brocard, op. cit. II, pag. 6. " 
4



262. „OCTAVIAN C, TĂSLĂUANU 

şi comercianții naţionali, operațiuni de schimb cari nu se pot „demonstră cu ajutorul statisticii, pe când fiecare produs vândut în streinătate trece prinir'o singură operaţiune de schimb '). Din “punct de vedere al venitului naţional ope- rațiunile de schimb dintre naționali sunt mult mai impor- “tante ca cele cu streinătatea. 
 Protecţionismul se datorește şi monometalismului aur, al cărui părinte este însuş liberalismul economic practicat de Anglia. Propovăduitorii liberului schimb au pregătit fără să-și deă seama, prăbuşirea sistemului manchesterian. Înlăturarea argintului ca etalon monetar din epoca deflaţiunii, ca şi emi- : siunile biletelor de hârtie fără acoperire metalică din vremea inflaţiunii au sprijinit protecţionismul şi au împins la eco- nomiile închise 2). i - N „Tată cauzele pentru cari a triumfat pretutindeni protec- ționismul. a | | Doctrinarul protecţionismului, la noi, d-l M. Manoilescu, ajunge la următoarele concluziuni: „Protecţionismul, favori= zând procesul de descentralizare industrială, împinge la in- dustrializarea progresivă a lumii şi această industrializare pro- gresivă accelerează tendinţa spre egalizare. 

| „Marele merit a protecțiunii este, aşadar, această dublă operă de nivelare pe care o săvârşeşte în lume. 
„Pe de o parte răspândește geograficește binefacerile „desvoltării industriale asupra tuturor. țărilor din lume; pe de altă parte 'ajută să se astupe prăpastia care mai există între productivitatea industriei ŞI cea a agriculturii. Această din urmă nivelare reprezintă, în acelaș timp, şi o nivelare a „Standard of Life“ şi „nivelarea plăcerilor“ pentru diferite națiuni. | “ 
„Liberul schimb dimpotrivă, întârziind acest proces, ac- „centuiază diferenţele între nivelul de viață a diferitelor țări. „lată pentru ce protecţionismul apare, într'o privinţă, ca un fel de Socialism al Naţiunilor“ o SI PI INI 
2 Op. cit. III, pas. 7, nota, 

Cf. R. Gonnard, op. cit, pag 184 şi 186, , %) M. Manoilescu, Theorie du prolectionnisme et de l'echange inter. national. Giard, Paris, 1929, pag. 318—319, | " Părerea d-lui Maaoilescu e confirmată și în Apus. In prefata cărții Empire britanique et Societe des Nations de A. Zimmern, d-l B. Lavergue
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Protecţionismul fără îndoială că a fost şi mai este util 
omenirii grupată în națiuni. Cearta dintre protecţionism Şi 
liberul schimb e învechită, cum spune d-l A. Zimmern în pre- 
fața cărţii d-lui ]. Morini-Comby. Ea și-a dat duhul ca şi in- 
dividualismul din epoca victoriană sau ca şi primul socialism 
care a fost o reacțiune exagerată împotriva acestui indivi- 
dualism. 

Inrudirea dintre mercantilism şi protecționism e luminos 
şi sâvant arătată de d-l J. Morini-Comby. Doctrina amân- 
durora “se întemeiază pe productivism și pe industrializare. 
Doctrina protecționistă se rezumă: „națiunea este intermediară 
între individ şi umanitate. Economia schimburilor trebue 
privită prin unghiul naţional, națiunea fiind cadrul tip a 
diviziunii muncii. Națiunea este un fapt politic şi considera- 
țiunile de acest ordin au fireşte întâietate asupra preceptelor 
rezultate dintr'o viziune pur economică în ceeace priveşte 
raporturile de schimb între oameni. Mai .mult, există factori. 
morali cărora uneori trebue jertfite interesele materiale, 
Statul are așadar dreptul de a interveni în schimbul inter- 
naţional. . 

Economia naţională este o devenire, acțiunea sa este 
utilă pentru orientarea activităţii spre o desvoltare complexă, 
garanţia temeiniciei și neatârnării politice. Ea e necesară ță- 
rilor în care industrializarea e. întârziată chiar în interesul bo- 
găției agricole. Activitatea comerțului interior primează asu- 
pra schimburilor cu streinătatea. Intensificarea schimburilor 
nu e utilă și nu poate fi lăsată liberă numai când cei ce 
fac schimburile au ajuns la acelaș grad de desvoltare econo-. 

„mică, altfel ar consolidă inegalităţile istorice şi tehnice, pe 
cari o sforțare le poate înlătură“ +). 

Economia naţională fiind o realitate rămâne temelia eco- 
nomiei internaţionale. Problema capitală, care preocupă astăzi 
omenirea, e stabilirea normelor de colaborare între naţiuni, e 

  

scrie: „Protecţiunea vamală, întrucât a reușit să deă de lucru populaţiu- nilor naţionale, să mântuiască popoarele de marile suferințe colective, este, cu condiţia să fie moderată, un puternic factor de echilibru şi de pace... Învers, liberul schimb, întrucât aduce popoarele la o situație eco- nomică inferioară, la mizerie şi la depopulare, chiar la supuşenie politică, le impinge la disperare, la revoltă, scurt la răsboiu“, Brocard, op. cit., III, pag. 528. , 
1) Morini-Comby, op. cit, pag. 191.
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înlăturarea răsboiului vamal dintre ele prin diminuarea tari- 
 felor şi prin încheierea de convenţiuni contractuale plurilate- 
rale pe regiuni. Sindicalizarea despre care am vorbit pregă- 
teşte şi netezește terenul spre încheierea acestor convențiuni 
de colaborare. i 
„În cerceţarea noastră, la temelia refacerii noastre eco- 

nomice am așezat activitatea industrială, menită să intensi- 
fice operaţiunile de schimb. în interiorul Țării. Am dovedit că 
această activitate o putem organiză în covârșitoarea ci majo- 
ritate cu puterile noastre proprii fără să apelăm prea stăruitor | 
la: colaborarea capitalului din afară. Când am preconizat 
aceste directive în aclivitatea economică am rămas pe terenul 
realităților date şi în spiritul vremii în care trăim, Nici rea- 
lităţile nici spiritul vremii nu le putem schimbă noi. Ceeace: 
putem şi suntem datori să facem e să. ne adaptăm lor și să 

" pregătim terenul pentru colaborarea economică : europeană, 
care se desbate.cu atâta pasiune şi generozitate în sânul Socie- 

„tății Naţiunilor, îi n | 
List spuneă, că 'cea mai bună carte asupra politicii eco- 

nomice este viaţa. Realităţile vieţii ne povăţuesc să nu ne 
„priponim activitatea de rigiditatea unui sistem, ci să: fim mlă- 
dioşi, să urmăm căile cari ne duc mai repede'la scop. Scopul 
activităţii economice e bunăstarea, e răsplătirea muncii de 
orice -categorie. Inflorirea economiilor particulare și a gospo- 
dăriei de stat e ţinta pe care o urmăreşte orice economie na- 
țională. e | | | 
Economia noastră naţională nu poaie trăi, dacă nu e 

apărată de granițe vâmale protecţioniste. Am amintit gre- 
şala pe care am făcut-o când-am redus tarifele la anumite ar- 
ticole. Un partid politic, cel naţional-ţărănese, care se intitu- 
lează democrat, a crezut că face o faptă ţărănească înlesnind 
importul unor maşini, pe cari le fabricau la noi industriile 
burgheze ale orășenilor. A uitat, însă, că tarifele vamale pro- 
tecjioniste apără și munca naţională, munca celor fără de 
pământ sau cu pământ puţin. Apărarea. acestei munci e cea 
dintâi poruncă a democraţiei. 

- Am indicat cu ajutorul căror mijloace putem ieftini pro- 
dusele industriale în interior şi cum putem moderă însuş 
„Protecţionismul, activând mecanismul producţiei capitaliste, ,
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respectând, dar controlând și -îndrumând inițiativa particu- 
lară şi limitând rolul Statului ca factor component al econo- 
„miei naţionale. : o a | IE 

Nu împărtăşim părerea celor ce cred că economia viito- 
rului e economia capitalistă de stat. Astăzi economia națională 
se identifică cu statul şi statul cu economia, naţională. Rolul 
statului credem, că nu trebue înţeles în sensul ca el 'să se 
substitue inițiativei private în activitatea de producţiune, de 
circulaţiune și de repartizare a bunurilor, ci ca. regulator al . 
raporiului dintre forțele economice şi sociale în funcțiunea 
lor creatoare. Cum spuneam, în 1920, în lucrarea Producţia: 
„Intervenţionismul de stat nu trebue conceput ca o înfrânare 
a libertăţii forţelor individuale productive, ci ca o armoni- 
zare a intereselor individuale cu cele colective, ca o înlănţuire 
undulatoare ascendentă a activităţii generaţiilor cu viaţa 
eternă a națiunii“, - o 

Etatismul economic, în timpul din urmă, a fost practicat 
şi la noi, dar nici o încercare nu a dat rezultate. Pătimim de 
boala reformelor și reorganizărilor” prin măsuri legislative. 
Avem, răul obiceiu de a nu respectă: nici realitatea și nici tre- 
cutul, închipuindu-ne, că prin legi putem. creă o viaţă nouă. 
La noi se lansează orice idee cu o uşurinţă vinovată şi uneori 
se încearcă a pune în practică ideile ori teoriile, de obiceiu 
importate, făcând experienţe pe: spinarea ţării. 

In epoca federaţiilor, nu putem: să nu accentuăm şi la 
acest loc necesitatea înțelegerilor regionale. Revenim. la pro- . 
punerea noastră privitoare la confederaţia Statelor Orientului, 
care s'ar compune din Polonia cu ţările baltice (Lituania, Le- 
ionia, Estonia), ţările dunărene: Austria, Cehoslovacia, Un- 
garia şi România, țările peninsulei balcanice: Jugoslavia, Al- 
bania, Bulgaria, Grecia Și, în Asia minoră, Turcia. Pe un ieri- 

- toriu de 214 milioane km. pătraţi, cu o populaţie de circa 120 
milioane locuitori, sar ereă o uniune politică și. economică 
puternică, având suficiente materii prime, articole alimentare 
şi industriale, ca să constitue o forță de sine stătătoare. Ar 
reînviă viaţa în strâmtorile Dardanelelor şi pe Dunăre, reluând 
traficul cu Apusul, cu. Rusia şi cu Asia. Protecţionismul de 
astăzi între ţările confederației ar dispăreă, oficiile vamale na- 
jionale reducându-se la simple birouri statistice. In sânul con-
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federaţiei ar fi liberul schimb de mărfuri și de oameni, s'ar 
constitui puternice sindicate de producţie şi de desfacere a 
produselor, şi astfel criza de care suferim ar încetă fără să ne 
sacrificăm economia naţională. 

Una din viitoarele noastre lucrări va reluă problema 
Statelor Unite ale Orientului, tratată de noi, în 1924, făcând 
propuneri concrete pentru realizarea lor, fiindcă astăzi a în- 
cetat să mai fie o utopie, oricâte dificultăți s'ar 'așterne în 
calea constituirii lor. o 

In legătură cu protecţionismul trebue să amintim și de 
politica comercială a României, fără să intrăm în amănunte, 
deși ar merită să fie pe larg tratată. | 

In partea a doua a studiului nostru spuneam, că politica 
economică a României nu e încă încadrată în sistemul de 
alianțe politice încheiate după răsboiu. Nu e nevoie să re- 
curgem la date statistice ca să dovedim, că nu țările aliate 
politicește sunt acelea cu cari. avem schimbul de mărfuri cel 
mai frecvent şi cel mai intensiv. Agravarea crizei economice 
dela noi se datorește și acestui fapt, asupra căruia nu sau 
oprit nici guvernele ce s'au perindat dela unire încoace, nici 
presa și nici asociaţiile profesionale interesate. Și încă unui 
fapt, tot atât de important. Pieţele financiare aliate, înţe- 
legem pe marii aliați, au ridicat în calea împrumuturilor ro- 
mânești barierele unor condițiuni coloniale. Ţările învinse 
s'au bucurat de ocrotirea generoasă chiar a Societăţii Naţiu- 
nilor, pe când: României îi se puneau tot felul de piedeci în 
calea colaborării capitalurilor din Apus. Desigur purtăm și 
noi o vină că nu am deschis larg porţile capitalurilor streine. 
Adevărul e, însă, că adeseori aceste capitaluri ne considerau 
ca o ţară de haram. Am avut prilejul să auzim personal oferte 
pentru cumpărarea întregului subsol al Ardealului, iar când 
le-am atras atenţiunea ofertanţilor, cari erau bancheri și par- 
lamentari, că poate îi interesează numai anumite bogății mi- 
niere, ca de pildă: aurul, cărbunii sau gazul metan, ni-au 
răspuns cu o irufie de cuceritori: „Nu, întreg subsolul“. Cea 
mai elementară şi cea mai modestă mândrie 'şi demnitate na- 
țională e greu să colaboreze cu capitalurile ce au o astfel de
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mentalitate, Dealtfel împărțirea României în zone de influ- enţe (San-Remo, 1920), eră o indicație precisă, că la spatele amiciţiei politice se intenţionă exploatarea noastră colonială. - În asemenea împrejurări eră Şi greu să încadrăm inte- resele noastre economice în sistemul de alianţe politice. La primul gest care s'a făcut de a lucră independent pentru îndru- marea. politicei noastre economice s'a deslănţuit o campanie de ponegrire în presa marilor state care ne bănuiau că vrem să dăm altă orientare politicei noastre externe. 
Vina cea mare a politicei noastre economice este că a 

pierdut zece ani, înfeodată la jugul leal al politicei noastre 
externe, pe care — cum am spus — nu o putem părăsi nici în 
viitor, dar nici nu ne putem sinucide -economiceşte din cauza 
ei. Nu e în interesul marilor noștri aliaţi, ca aici, la marginea 
civilizaţiei capitaliste europene și în vecinătatea comunis- 
mului, să se razime pe o ţară ruinată economiceşte. Ce forţă 
mai reprezintă o asemenea țară și ce valoare mai are alianța 
ei? Cu modesta noastră pricepere, n'am înţeles cum, au putut 
marii aliați neglijă, timp de zece ani, o jară ca România, ori- câte păcate ar aveâ? România şi: Polonia, întărite și alimen-: 
tate .cu capitaluri, în condițiuni. normale sau. chiar de fa- 
voare, reprezintă digul de apărare al Europei împotriva bol- 
şevismului ofensiv pe toate fronturile. Slăbirea acestui front 
oriental european însemnează' slăbirea marilor aliaţi, repre- 
zentanţii forţei capitaliste în bătrânul nostru continent, 

Lăsaţi fără sprijinul aliaţilor politici din Apus, noi am ! 
siat cu braţele încrucişate, pierzându-ne, rând pe rând, de- 

. 

buşeele pe cari le-am avut înainte de răsboiu şi cari au datun 
avânt economic ţării noastre. Greşala de neiertat ce am făcut-u 
este că nu ne-am asigurat prin convenţii comerciale desfacerea 
principalelor noastre articole de export, cum sunt cerealele, 
lemnul și petrolul. Piaţa Orientului apropiat eră o bună con- 
sumatoare a lemnelor şi a derivatelor noastre petrolifere. 
Pentru aceste 'din urmă, după răsboiu, puteam cuceri în- 
treaga piaţă a Europei centrale. 

In 1920, noi făcusem un modest început, încheind cu 
Austria un contract de schimburi de mărfuri pentru care am 
fost atacați chiar de oameni cari erau datori să vadă mai de- 
parte în viitor. Ne referim mereu la activitatea noastră din
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1920, ca ministru de industrie și comerţ, fiindcă aceă' activi- 
tate n'a fost recunoscută decât de foarte puţină lume compe- 
tentă. A fost criticată chiar de.cei ce au profitat pe urma ei. 
Am fost acuzaţi şi calomniaţi, că am făcut afaceri. Ținem să 
spuneam încăodată, că afacerile le-au făcut alții, uneori abu- - 
zând de încrederea noastră, iar alteori de situaţia pe care o 
aveau, cum a fost cazul cu contractul încheiat cu Austria, 
după cum am aflat ulterior. Dovada o face de alifel faptul, 
că foştii colaboratori din timpul ministeriatului nostru, : din 
oameni săraci sunt toţi cu palate, pe când cel calomniat co- - 

„lindă şi astăzi, ca un nomad, din chirie în chirie, luptând cu 
cele mai grele nevoi ale vieţii de toate zilele. 

Politica comercială a unei “țări nu poate fi lăsată la 
voia întâmplării, şi nici nu poate fi călăuzită numai de forța 
inerţiei. Ea s'a activat din partea Statului abiă în anii din - 
urmă, când norii de primejdie ai crizei au început să întunece 
şi cerul economic al României. In situaţia de astăzi, fireşte, 
încheierea tuturor convențiilor comerciale. întâmpină. difi- 
cultăți, create de vremurile anormale prin care trecem. 

Cu ţările cu cari avem interese speciale de a ne plasă 
principalele noastre mărfuri trebue să încheiem convenții pe. 
„termene lungi, singurele cari pot garantă o stabilitate, 

Ne mărginim la aceste câteva constatări, deşi în legă- 
tură cu politica comercială ar trebui să tratăm şi politica ta- 
rifelor vamale; cari, în curs de zece ani, s'a schimbat de vreo 
patru ori. Da Si - 

Sperăm, însă, să revenim asupra acestei părţi a econo- 
miei noastre naţionale cu altă ocazie. 

Coneluziuni: In răsboiul economic de astăzi protecțio- 
„nismul e o necesitate pentru Statul nostru agricol şi pentru tâ- 
năra noastră economie naţională, până când vom: ajunge și 
noi la acelaș grad de desvoltare ca ţările. industriale. Baza 
refacerii noastre economice fiind industrializarea țării, pro- 
tecționismul e o condiţie fundamentală pentru apărarea muncii 
naționale și pentru ridicarea nivelului general de viaţă. 

Protecţionismul nu l-am pute sacrifică decât pe altarul | 
„Statelor Unite ale Orientului“. - 

In legătură cu protecționismul trebue să inaugurăm 0 * 
nouă politică comercială. | -



INCHEIERE -



INCHEIERE 
i 1 

1. In cele trei părţi ale cercetării noastre am analizat - 
complexul problemelor economice din punct. de vedere na- 
țional şi internaţional. O serie de probleme au rămas neatinse, 
fiindcă nu putem dă o întindere prea mare: lucrării noastre. 
Unele aspecte teoretice ale problemelor tratate au rămas în 
penumbră, deoarece nu se puteau încadră în metoda noastră, 
descriptivă ce urmăreă realizări practice întrun domeniu în | p 
care nici ştiinţa nu e încă cristalizată în legi definitive, după: 
cum se poate vedeă din lucrarea recentă a economistului 
Werner Sombart?). | | Ă 

“Cercetările pe cari le-am făcut sunt suficiente pentru 
a le îmmănunchiă în câtevă coneluziuni generale.. 

Mai întâi reținem două fapte îmbucurătoare: 1) criza 
din România e un fenomen general pentru toate țările de pe 
suprafaţa pământului; 2) criza din România nu e mai acută 

„decât în alte ţări. Poporul nostru de ţărani, mici proprietari 
rurali, o suportă mai ușor decât popoarele industriale, bân- 
tuite de molima lipsei de lucru, de şomaj. . E 

Aceste constatări: nu e îngăduit să ne adoarmă sufletul 
cu morfina optimismului și să ne întunece vederea în faţa 
realităţii, care cere o acţiune încordată, conştientă şi meto- 
dică pentru a preîntâmpină greutăţile ce se pot transformă 
“ușor în dezastre, cu tot alaiul lor de suferinţe. - 

„„.„.. 2. In faza de astăzi a vieţii economice, unităţile mari 
cu teritorii compacte, cum sunt Statele Unite ale Ameritii şi 

  

1) Die drei Nationalskonomien, Diincker & Humblot, Miinchen, 1930.
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Rusia, conduc politica economică a omenirii, fiecare după con- 
cepții deosebite, plămădite de cultura europeană, transplan- 
tate şi adaptate mentalității şi condiţiilor specifice din cele 
două părţi ale lumii. Atât americanismul cât şi bolşevismul 
nu au ieșit încă din stadiul experienţei. | 

Americanismul sacrifică personalitatea pe care civili- 
zaţia europeană o cultivă, cu grijă aristocratică, dela Greci 
până în zilele noastre. Privilegiile şi autonomia. individului 
sunt jerttite pe altarul dinamismului social, care preface in- 
dividul într'o unealtă auxiliară a maşinii, în vederea unei -: 
producții în masă, în serii și standardizată. Omul e standar- 
dizat ca şi marfa pe care o produce. Viaţa e uniformizată şi 
automatizată. Aceste jertfe ale personalităţii individuale sunt 
compensate prin participarea tuturora la consumaţie.. E o 

„ concepţie pur materială a vieţii. Bogăția e scopul ci. In locul 
individului creator din Europa, în America apare societatea 
admirabil organizată în vederea celui mai mare randament 
material. Tirania colectivă e suportată fără cârtiri. Omul nu 
mai.e un scop în sine, ci un agent al producţiei şi al progre- 
sului. Cei ce propagă în Europa americanismul se pare că 
uită partea spirituală a vieţii, care a fost şi .este mândria ve- 
chiului continent. | 

Bolşevismul e o încercare de a introduce într'o societate 
patriarhală și primitivă americanismul printr'o organizaţie 
capitalistă de stat. Tirania, care colectivizează cu forța pro- 
cesul producţiei, e exercitată de o mână de oameni adăpați 
la teoriile învechite ale lui Karl Marx. In Rusia individul e 
atrofiat și înjugat cu deasila la carul vieții comuniste, fără 
să aibă cel puţin avantagiile materiale ale individului ame- 
rican. De | 

Între capitalismul Statelor Unite şi cel din Rusia e o 
deosebire fundamentală: proprietatea privată și inițiativa par- 

: ticulară, În America, producţia socializată e a întreprinderilor 
particulare, organizate în carteluri sau trusturi, în Rusia în- 
treaga economie e o întreprindere a Statului. In America na- 
jiunea admite ierarhii plutocratice, în Rusia, întreaga na- 
țiune e.proletarizată. | 

Care din cele două concepții va învinge? 

.:
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“Intre aceste două unități mari, cu teritorii compacte, se 
aşterne uriaşul imperiu britanic, dispersat pe întreaga 'su- 
prafaţă a pământului, care a scăpat din mână frânele ege- 
moniei financiare şi maritime a lumii, o 

Comunitatea naţiunilor britanice nu are decât slabe le- 
gături economice şi politice: Coheziunea naţiunilor e mai mult 
de ordin tradiţional şi sentimental. Singura forță reală: care 

. le ţine împreună e flota. Imperiul britanic trece printr'o grea 
criză, lovit de concurența americană și subminat de propa- 
ganda bolşevică. Ie 

Europa, vechea vatră a civilizaţiei umane, e fărămiţată în 
state mărunte, despărțite de ziduri vamale, de dușmănii și de 
revanșe. În loc.să prospere, coboară încet spre sărăcie. Nu 
i-a mai rămas, decât aureola prestigiului cultural, cultul per-" 
sonalităţii şi al libertăţii spirituale. | 

mizerie. 

5. În asemenea împrejurări mondiale, o țară mică arun- 

Asia apare ca un haos și ca o enigmă, redusă la neagra - 

cată de soarte în vecinătatea Rusiei comuniste, ce poate face? - 
Ce puncte de orientare poate găsi 'România noastră, locuită 
de țărani şi de o minoritate de orășeni? Agricultura, pririci- 
pala ei ramură de export sub regimul marei proprietăţi, azi 
e distrusă de întinsele culturi transoceanice şi rusești, iar 
industriile miniere și de manufactură abiă rentează, .- 

Pentru cei înzestrați cu luminile discernământului e clar 
că organizația socială a lumii, întemeiată pe capitalismul de 
origine europeană, trece printr'o perioadă de prefacere şi .ni- 
meni nu poate prevădeă ce forme va luă şi pe ce căi va. 
apucă „viitoarea organizaţie a societăţii umane. Cine poate 
profeţi, dacă va triumfă vechea concepţie europeană a auto- 
nomiei spirituale a personalităţii, încadrată și restrânsă poate 
ca factor funcţional în legi sociale, sau concepția tânără ame- 
ricană a societăţii organizate în vederea progresului și a bo- 
găției materiale sau concepţia rusească de a organiză lumea 
pe bază comunistă sau, în sfârşit, concepţia britanică de a 
organiză naţiunile într'o comunitate, cu depline libertăţi, care 
îşi găsește un început de .realizare în Societatea Naţiunilor? 
Sau, poate, nu va reuși nici una, ci se vor găsi forme. noui cari 

,
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vor stabili un echilibru între concepția spirituală și cea mate- rială, între plutocraţi şi muncitori, între agricultură și indu- strie şi între producţie şi consumațţie. | i 
Fără să fim înfrânaţi de spiritul conservator şi fără să fim refractarii ideilor chiar revoluţionare în evoluţia pro- Sresivă a omenirii, credem că o țară mică, cum e România, trebue să se ferească de salturi, de experienţe cari îi pot mai mult strică decât folosi, Nici economia îndrumată și nici capi- talismul de Stat sau alte formule cari circulă prin aer nu pot fi adoptate de oamenii politici cu scaun la cap. 
Noi nu ne putem şterge nici trecutul milenar, nu putem reformă, prin legi și prin silnicie, nici deprinderile majori- tăţii, covârșitoare a populației noastre de ţărani. 'Trebue să rămânem pe. tărâmul solid al realităţilor. noastre. Arta de a guvernă se reduce să ştii legă trecutul de prezent în vederea viitorului, fără să năpăstuești ţara. cu srindini de reforme împrumutate din toaie colțurile lumii. 

+. lată ce scrie un învăţat, ce sfaturi dă:. 
„La lumina experienţei și a istoriei, ceeace vedem lim- pede e că nu ştim nimic absolut cert. Călătorim. în noapte sau în penumbră, împinşi de necesităţi tehnice ineluctabile, călăuziţi de aspiraţiuni ideale, sănătoase sau nesănătoase, de stele sau de flacări pâlpăitoare, pe cari nu le distingem întot- „deauna bine una de alta. Lipsiţi de o lumină completă pentru a ne călăuzi, trebue să ne adaptăm- sforțările noastre demi- obscurității în care trăim, adecă să renunțăm la scopurile noastre ambiţioase, la concepțiile doctrinare, la construcțiile sistematice, să nu distrugem Şi nici să nu dăm foc edificiului pe care îl locuim, în nădejdea, poate înşelătoare, de a-l în- 

locui cu altul mult mai confortabil, să nu dărâmăm decât construind sau după ce am construit, să progresăm treaptă cu 
treaptă“... 4). 

  

2) Brocard, op. cif., III, pag. 495, . | D-l N. Titulescu în discursul cu care şi-a ocupat scaunul pre-. zidenţial la Societatea Naţiunilor, în Septembrie 1931, a Spus ceva ase- mănător, Reţinem pasagiul: 
„Trecem printr'o epocă dificilă. Tranziţia, dela o formă de viaţă colectivă la alta, este manifestă.. Multe din adevărurile vechi sunt moarte. le. noui nu sunt destul de clare ca să se poată transformă în forje sesizante. În aceste condiţii, nu putem rămâne înfipți în formulele tre-
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Rar. se pot citi vorbe mai înțelepte ca ale economistului 
care a analizat pentru întâia oară în mod ştiinţific, în trei 
volume mari, aspectele economiei naţionale şi internaționale. 
Ce deosebire între această minte aşezată şi modestă. şi între 
reformatorii noștri cari sunt convinşi că au furat focul din 
ceriu, ca să mântuiască ţara românească, de câte ori au pla- 
giat sau au pastişat vreo reformă din lumea largă. 

e , 

5. Fiindcă trăim, în epoca unităților mari cu teritorii com- 
pacie, ne-am lăsat şi noi ispitiţi de o aspiraţiune ideală: Statele 
Unite ale Orientului, în care România ar puteă aveă un rol 
important nu numai economic, ci: şi politic. Această con- 
strucție federativă ar aveă şi o temelie istorică, împeriul bi- 
“zantin şi otoman. Un imperiu federativ al Orientului ar con= 
stitui o forță nouă, de echilibru, între Rusia Sovietică Şi im- 
periul britanic, între Asia haotică şi Europa apuseană.! | 
| Dar aceste sunt visuri, nu realități, deaceea nu putem 
construi nimic durabil răzimându-ne pe ele. 

Criza în care ne-sbatem ne chiamă la realitatea noastră 
îngustă și modestă. e 

II. 

„6. Din cercetarea noastră destul de întinsă şi destul de 
amănunţită rezultă că Statul românesc e un Stat rural, alcă- 
tuit în covârşitoarea lui majoritate din gospodării țărănești, 
cari lucrează prea puţin pentru economia de schimb, națio- 
nală şi internaţională. Aceasta e realitatea primordială, -pe 
care se reazimă întreaga economie naţională şi întreg edificiul 
de stat. ii ă N 

Pe lângă gospodăriile ţărăneşti familiare mai avem ma- 
rile întreprinderi agricole capitaliste, într'un număr destul de - 
restrâns, câri produc marfă pentru export. 

Atât gospodăriile ţărăneşti cât şi cele ale marilor proprie- 
tari sunt deficitare şi grevate de datorii. Intreaga. economie 

  

cutului, dar nu am putea nici face un salt în. necunoscut, în numele vii- torului. În actuala situaţie, să păstrăm, cu gelozie, tot ce a fost încercat de experienţa trecutului şi să preparăm, cu grije, cu răbdare, viitoarele noastre poziţiuni, pe cari să nu le ocupăm decât în mod gradat şi cu 
bună știință”, i
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rurală nu mai prezintă nici o rentabilitate şi însuş fondul fon- 
ciar al proprietăţii e depreciat şi ruinat." e 

' Alături de. această economie rurală agricolă - există in- 
dustriile miniere, alimentare şi de manufactură, cari lucrează 
pentru consumaţia internă şi pentru export. Starea lor din 
înfloritoare a. ajuns să fie puţin prosperă. a 
„In vârful piramidei economiei particulare rezimată pe 
baza largă a agriculturii sunt institutele financiare, în frunte 

„cu Banca centrală de emisiune, cari cu ajutorul capitalurilor 
“în formă de monetă şi substitutele ei, pe lângă stimularea pro- 
ducţiei, înlesnesc, prin intermediul comerțului, să pună în cir- 
culaţie bunurile fie pe piaţa internă, fie pe cea externă. Aceste 
organe leagă economia națională de. cea internaţională prin 
mișcarea capitalurilor. Atât institutul de emisiune cât şi 
institutele bancare: particulare sunt într'o..strânsi colaborare 
cu institutele similare din străinătate. In situaţia actuală or- 
ganizaţiunile financiare sunt cele mai expuse catastrofelor re- 
zultate din perpetuarea crizei economice. Prăbușirea lor sgu- 
„duie întreg edificiul capitalist al țării. 

„2 Cauzele acestei stări economice şi financiare a Româ- 
niei se pot reduce la trei mai principale — după un economist, 

„ tipice pentru toate țările — şi anume: | 
„__ a) Produsele cu cari ne prezintăm pe piața mondială au 

suferit 'o importantă scădere a preţurilor 'din cauza augmen- 
tării producției corespunzătoare a altor ţări, augmentare dato- 
rită tehnicei introdusă în procesul producţiei și sporirii supra- 
fejelor de cultură; Aa 
„_b) Ingrădirea economiilor naționale cu tarife protecţio- 

niste şi restrângerea liberului schimb al mărfurilor; instabili- 
tatea şi nesiguranța angajamentelor;  - | 

” “c) Legislaţia fiscală şi socială internă care. a scumpit 
producţia, a slăbit puterea de concurenţă a ţării pe piaţa ex- 
ternă şi a împiedecat formarea capitalurilor naţionale; insta- 
bilitatea și nesiguranța politică, factor de o importanţă pri- 
mordială, a a 

Cele: două dintâi, de ordin extern, nu stă în puterea noa. 
stră să Ie înlăturăm, ci trebue să căutim a ne adaptă lor. 
Instabilitatea și nesiguranța angajamentelor se. pot remediă.
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E tea dintâi poruncă a legilor economice în raporturile de 
' - schimb cu streinătatea, : - 

Cea din urmă e în funcţiune de situația finanţelor pu- 
„_blice ale ţării, de gospodăria Statului, care 'ea însăș e. defi- 
citară şi silită să-și reducă încontinuu cheltuelile; slăbind în- 
treaga organizaţie de stat, fără să reuşească a ajunge, cu toate 

„acestea, la hugete echilibrate. Pentru uşurarea situaţiei finan- 
„ţelor publice s'a recurs la expedientul împrumuturilor, care 
„a înapovărat economia naţională cu noui sarcini, cu plata in- 
„tereselor şi a amortismentelor. Reducerea sarcinilor fiscale se 
isbeşte de această dificultate. 

Instabilitatea şi nesiguranța politică numai iubitorii de 
aventuri nu le apreciază, 

8. In asemenea situaţie ce putem face Ce măsuri să 
“luăm ca să putem ieși din vâltorile crizei care ne flutură pe 
dinaintea ochilor umbrele pieirii? 

In astfel de împrejurări grele şi tulburi, oamenii îşi.pierd 
uşor capul şi încep să recurgă la cele mai abracadabrante 
soluţii date de specialişti, de telmicieni şi de dictatori. Se uită 
că viaţa e fragmentată numai în cabinetele de lucru ale spe- 
cialiştilor și că nu se lasă terorizată de dorinţele cesariene ale 
dictatoziloz, fie ei cu cămăși negre, fie cu bonete roşii. Viaţa 
e o unitate, care în diferitele ei aspecte poate fi scindată de 

„cercetările specialiștilor, dar soluţiunile lor urmează să fie 
“integrate în sinteza faptelor reale, cari nu cunosc liniile de 
demareaţiune ale disciplinelor specializate. i 

Dacă măsurile ce se iau rămân acte izolate şi nu se 
completează și nu se coordonează între ele nu sunt ducătoare 
la scop. Ele accentuiază în loc să ușureze starea de criză. 

| Guvernele României, dacă vreau să părăsească politica 
empirică a antereului lui Arvinte, trebue să se hotărească să 
iă un complex de măsuri, cari să -se sprijinească şi să se în- 
tregească una pe alta. Sistemul de a legiferă pe rând îni ma- 
terie economică e cel mâi dăunător, întrucât cu toate şedinţele 
delegaţiei economice, ale consiliului de miniştri şi ale comi- 

-siunilor parlamentare,. legile prezintate de diferitele. depar- - 
tamente nu se armonizează între ele şi nu au la bază o con- 
cepție unitară, iar fără „această condiţie esenţială efectele în
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viața practică sau se pierd sau se anihilează. Cel ce conduce politica economică a unui guvern, pe lângă cunoștinţi în dife- „ritele specialităţi, trebue să aibă vederi de ansamblu şi să prevadă până în cele mai mici amănunte rezultatele la care vrea să ajungă. Legile economice, menite să uşureze şi să înlăture criza trebue să formeze un tot şi să fie deodată de- puse pe birourile Corpurilor legiuitoare, votate în aceeaș se- siune şi aplicate în acelaș timp.. 
__ Vom înşiră legile principale cari credem că ar trebui să facă parte din acest cod economic, în ordinea pe cari le-am * „tratat în studiul de faţă. Statutul monetar cu anexele privi- “toare la sporirea stocului de aur, Legea regimului bancar. Legile privitoare la impozitele directe şi indirecte. Legile pri- . vitoare la monopoluri. Legile privitoare la exploatarea bunu- rilor Statului. Legile privitoare. la încurajarea agriculturii. Legile privitoare la sindicalizarea producătorilor şi a comer- cianţilor. Legile privitoare la încura jarea industriilor naţionale. Legea energiei. Legile privitoare la regimul creditelor agricole și industriale. Tariful vamal. Unele dintre legile existente trebuesc revizuite, iar altele abrogate. Aceste legiuiri au nevoie. să fie completate prin unele măsuri administrative. 

9. După crearea cadrului juridic al activităţii economice, care e o muncă uriașă şi care trebue să aibă la bază con- cepția unitară de a ridică nivelul de viaţă în interiorul ţării, de a spori capacitatea de consumaţie a populaţiei, de a inten- sifică volumul afacerilor înlăuntrul țării, de a reduce la mi- nimum importul şi de a trimite pe piaţa externă, pe lângă ma- terii prime, marfă industrializată, urmează munca şi mai grea a organizării acestei activităţi, cu ajutorul specialiștilor — aici începe rolul specialiştilor și al tehnicienilor — şi cu ajutorul creditelor. 
În practică poate. că concepţia noastră apare ca o eco- nomie închisă, care vrea să trăiască din puterile ei proprii şi să reducă la minimum relațiunile de schimb cu streinătatea. Realitatea de astăzi este că schimbul de mărfuri dintre naţiuni stagnează și că fiecare gospodărie națională trebue să conteze pe puterile ei proprii. Noi nu facem altceva decât ne adap- tăm realităților date, căutând să ne plătim, cu munca noastră, datoriile contractate și să ne refacem și gospodăria.
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La temelia refacerii noastre economice am așezat in- 
_dustrializarea țării și anume începând cu ramurile industriale 
cari nu au nevoie de export ca să înflorească. E singurul. 
mijloc de a activă viaţa economică. 

«- Cum o putem face fără capitaluri, fără împrumuturi? 
lată întrebarea chinuitoare de care se isbesc toate planurile 
de refacere. 

II, 

10. În partea privitoare la politica monetară a cercetării 
noastre am arătat pe larg necesitatea și posibilitatea de a 
înnaugură: o nouă politică de credite cu puterile “noastre 
proprii. 

“Temelia acestei politici de credit e aurul pe care trebue 
„să-l scoatem din munţii noștri. 

Aurul va rămânea etalonul sistemelor monetare oricât 
„ar fi de învechit şi oricâte scăderi ar aveă. Se vor face de- 
“sigur revizuiri în ceeace privește proporția acoperirii meta- 
lice a circulaţiei fiduciare şi a. volumului de credit și se va 
revizui şi organizarea băncilor de emisiune, fiindcă creditul şi 
moneta unei ţări nu sunt determinate şi măsurate- numai de 
stocul de aur disponibil. 

Țările agricole, a căror produșe exportabile sunt expuse 
"la variaţiuni, îndeosebi când aceste ţări mai sunt împovărate 

și cu importante datorii, au nevoie de o cantitate mai impor- 
tantă de aur, decât ţările industriale cari, de regulă, suni şi 
creditoarele altora. 

Țările cari sunt într'un declin economic, a căror produse 
sunt depreciate şi a căror putere de cumpărare e slăbită au 
o balanţă de plăţi defavorabilă, cu solduri dificitare. 

Trebuind să facă faţă obligaţiunilor fixe ce le au în străi- 
nătate, fie sub forma anuităţilor împrumuturilor contractate 
fie sub forma de comenzi de mărfuri din trecut, fie sub formă 
de servicii, aceste ţări sunt silite să exporte devize şi aur. Vân- 
zarea de devize şi de aur impune diniinuarea volumului mo- 
netei în circulaţie şi restrângerea forţată a creditului. Aceasta 
e legea etalonului aur şi e o condiție fundamentală pentru 
întoarcerea ţărilor la bună stare și la înflorire economică.
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Soldul balanţelor de plăţi e hotăritor în raporturile de schimb internaţional. 
| Credem că acum înţelege toată lumea, de ce Banca Na- țională a României, când îşi vede stocul de devize scăzut cu câteva miliarde, diminuiază volumul monetei în circulaţie și restrânge creditele, provocând crizele bancare. Dacă Banca Naţională ar menţine neschimbat volumul monetei și volumul creditului şi după diminuarea stocului de devize sau de aur, s'ar abate dela sistemul etalonului aur şi ar recurge la măsuri artificiale echivâlente cu inflaţiunea, iar moneta națională ar . cădeă sub limitele „gold point'-ului şi stabilitatea ei ar fi pe- riclitată. - e 

„__ Când o ţară, cum e România, poate produce aur și își poate creă rezerve de aur peste minimul de acoperire, pe care în cazuri de criză îl poate exportă, fără să fie silită a reduce volumul monetar şi volumul de credit, credem că e elementar să ne gândim, înainte de toate, la exploatarea mai intensivă a zăcămintelor noastre de aur. 
lată de ce am așezat aurul munţilor. noştri la temelia refacerii economice a României. a e 

„ Exploatarea intensivă a aurului ne pune la adăpost de criza de numerar și de credit, contribue la îndreptarea şi echi- librarea balanței” de plăţi, ieftinește reescontul, deci și pro-- ducţia, remunerează munca şi capitalul, ajută formarea de noui capitaluri şi deci dă noui posibilităţi de avânt economic,. - care, la rândul lui, sporeşte veniturile Statului și echilibrează bugetele. Aurul e temelia pe care se clădeşte noul edificiu eco- - "nomic şi care ridică nivelul de viaţă al populaţiei. 

11. Unii caută izvorul refacerii noastre economice în îm-. prumuturi pe pieţele financiare din sireinătate. Când am vorbit de datoria publică a României, am arătat că am ajuns la limita împrumuturilor mărunte și oneroase. Admiteam un mare împrumut pe termen lung 'şi în condițiuni uşoare, care să ne permită realizarea unui program de ansamblu. De atunci situaţia financiară mondială s'a înrăutățit aşă de mult, încât devine tot mai problematic, poate chiar imposibil de realizat - în scurtă vreme. Nu vedem decât o singură posibilitate asupra căreia vom stărui, -
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Însuş planul economic naţional, întocmit sub guvernul 
naţional-țărănesc, contă pe un mare împrumut; „se bazează 
în întregime pe creditul României şi pe colaborarea capitalu- 
rilor externe“. - 

Ca să vedem de ce sume am aveă nevoie pentru acti- 
„varea economiei noastre naţionale vom utiliză cifrele din 
planul naţional. o 

Agricultură: 

1. Investiţii în curs dela 2—10 ani... ... Lei 1.5$2.000.000 
Irigaţii pentru 100.000 ha, dacă e posibil. . „  1.000.000.090 

2. Instituţiile de credit agricol şi B-ca centr. coop. „ :5.600.000.000 
3. Pentru uiilajul tehnic necesar valorificării 

producției agricole ......... e e m 827.000.000 
| „Total... . : Lei 9.009.000.000 

Industrie: i 

„4. Jovesiiţii dela 2—10 ani ,......... Lei 1.155,000.000. 
2. Creditul industrial . înece ae e a eee o O1.000.000.000 

“Total .. Lei 2,135.000.000 

Transporturi: 

1. Drumuri de stat .,..... Lei 9.513.000.000 
2. Porturi și navigație. ... ci... „ 2.900.090.000 
5. Căi ferate (program minimal) ..  ....- 4 7.600.000.000 

Total. . .. Lei 19.813 000.000 - 

Acesta e un program minimal, pentru a cărui realizare: 
e nevoie în total de suma rotundă de 51 miliarde de lei. . 

Planul economic naţional eră întocmit cu intenţia de 
a-l supune desbaterii Societăţii Naţiunilor spre a-i cere spri-: 
jinul material, deaceea se dă o deosebită atențiune speciali- 
zării în agricultură, neglijând industria. Noi dăm aceeaş aten- 
țiune şi industriei, întemeiem chiar întreaga refacere econo- 
mică pe industrializarea ţării, deaceca trebue să prevedem în 
special pentru crearea industriilor chimice, întemeiate pe gazul 
metan, cel puţin un miliard lei, iar pentru începutul electri- 
ficării ţării cel puţin 2 miliarde lei. Prin urmare avem nevoie 
de circa 54 miliarde de lei în total; cât bugetul României. | 

" De această sumă nu putem dispune și de altfel nici nu 
„avem nevoie de eă,; decât succesiv, în măsura realizării progra- 
mului. -
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Programul de realizări se poate împărţi pe zece ani, pre- 
văzând în fiecare an câte 5 miliarde de lei, cari eventual dacă 
situaţia s'ar îmbunătăţi s'ar puteă spori din alte surse decât 
cele pe cari le vom indică noi. 

| 12. Dacă s'ar contractă un împrumut pe piaţa externă ar 
intră devize, adecă aur în ţară, pe care ne-am obligă să-l resti- 
tui împreună cu dobânzile stabilite. Aceste devize ar spori 
stocul metalic de acoperire al Băncii Naţionale, în baza că- 
ruia sar mări volumul monetei în circulaţie şi volumul credi- 
tului. 

Aceeaș operație se poate face intensiticând producţia 
minelor noastre de âur. In loc de 3 mii de kgr. pe an cât pro- 
ducem astăzi putem ajunge la o producţie anuală de 10 mii 
kgr. Presupunând că am reuși să atingem și să menţinem pro- 
ducția anuală de zece mii kgr., în curs de zece ani am aveă 
un stoc de 100.000 kgr., care ne-ar permite o sporire a circu- . 
laţiei monetare cu 50 miliarde, aproximativ suma prevăzută 
de planul economic naţional. | 

.- Banca Naţională ar cumpără aur din ţară cu bilete. 
Devizele care ar intră din exportul de mărfuri, le-ar între- 
buinţă pentru plăţile externe. Dacă schimbul de mărfuri cu 
streinătatea s'ar intensifică şi ne-ar dă balanţe comerciale și 
de plăți excedentare, excedentele s'ar adăugă la aurul extras 
din minele noastre, în baza cărora s'ar puteă face un nou spor 
de monete în circulație şi de credite. Dacă schimbul de măr- 
furi cu streinătatea ar stagnă sau s'ar diminuă, aurul munţilor 
noștri, ne-ar apără de catastrofe. 

Industria minieră a aurului ar face să înflorească şi o 
regiune întreagă a ţării şi am spori veniturile şi puterea ei de 
cumpărare. Extragerea aurului, oricât ne-ar costă, rămâne'un - 

Banca Naţională, ne mai având nici un interes de a 
atrage aurul strein în țară, neavând teamă de evadarea capita- 
lurilor indigene în streinătate şi nefiind silită să comprime 
creditele, ar puteă să reducă reescontul Şi să ieftinească chiria 
banului. Prin reducerea reescontului ar face mai ieftină și 
mai rentabilă producţia și întreaga economie ar luă un avânt, 
cum am spus la punciul 10. Ar iefteni şi viața. Reducerea rees-
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contului Băncii Naţionale e o condiţie fundamentală a refa- 
cerii economice, | 

Dar de unde şi-ar procură industria minieră a aurului 
capitalurile necesare pentru intensificarea producţiei? Ca- 
pitalul necesar investițiunilor — care reprezintă o sumă destul 
de modestă — s'ar subscrie cu ușurință chiar şi în actuala 
criză, întrucât e vorba de o industrie rentabilă, iar fondul de 
rulment l-ar pune la dispoziţie Banca Naţională. 

Producţiunea fireşte că nu s'ar puteă spori din primul 
an dela.5 la 10 mii kgr. In curs de trei ani însă cantitatea - 
de 10 mii kgr. pe an ar puteă fi atinsă sau chiar întrecută. 

In cei dintâi trei ani se poate contă pe o extracţie anuală 
medie de 6 mii kgr., în baza cărora Banca Naţională ar 
puieă spori volumul creditului cu 2 miliarde lei pe an“). 

Cui sar da aceste credite? i ” IE 
Numai institutelor bancare sau întreprinderilor particu- 

lare solide, institutelor de credit agricol și industrial, apoi in- 
stitutului de finanţarea regiilor publice comerciale. Nu Şi 
Statului.. Acesta îşi va creă venituri din concesiuni. Cu su- 

"mele realizate din concesiuni va participă la realizarea pla- 
nului economic naţional. | | 

| Iată cum îşi poate creă România mijloacele de credit 
necesare pentru refacerea economiei sale fără împrumuturi. 
Refacerea va fi, firește, mai lentă, dar cu atât mai sănătoasă, 

Dacă situaţia economică şi financiară mondială s'ar ame- 
lioră — ceeace nu e de aşteptat în scurtă vreme — şi ni Sar 
oferi colaborări de capitaluri streine, li se vor deschide porţile 
mari și largi, asigurându-le o ocrotire frăţească. 

15. Ca Banca Naţională să poată realiză politica de cre- 
dite, în baza producției noastre de aur, se impune un nou 
regim al băncilor comerciale, al institutelor de credit privat 
cari înlesnesc și activează crearea și Circulația bunurilor. Aso- | 
ciaţia băncilor române a și adunat materialul necesar pentru 

  

1) D-l Ing. L. Gigârtu, directorul general al Soc, Mica, în nişte lă- muriri apărute în „Indreptarea“ din 12 Sept. 1931 susţine:: , „Intensificarea lucrărilor pe baza investițiunilor actuale va duce uşor la o producţie de 5000 kgr. anual“. Proiectul şi calculele noastre sunt deci confirmate de un specialist. Dacă s'ar face noui investițiuni, dublarea celor 5000 kgr. e uşor de realizat. Zăcămintele noastre” de aur sunt cu mult mai bogate decât se evaluiază. Dovada o fac exploatările Soc. Mica.
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întocmirea legislaţiei bancare!) care trebue să. cuprindă con- 
dițiunile” întemeierii şi funcţionării băncilor şi anume: mi-! 
nimul de capital în raport cu numărul locuitorilor unde fune- 
ționează, fixarea unei proporţiuni între capitalul social şi de. 
pozite, limitarea operaţiunilor, lichiditatea fondurilor de re- | 
zervă, etc. În legătură cu aceste dispoziţii trebue revizuit şi 

„unificat codul comercial și în special 'capitolul privitor la 
obligaţiuni. --. e 

Se mai cere revizuirea legilor privitoare. la întemeierea 
şi funcționarea institutelor ipotecare, Creditul ipotecar agricol, . 
Creditele funciare rurale, Casa rurală,. Banca Agriculturii ro--. 
mânești, Creditele urbane și Creditul industrial. 

„ Institutele de credit ipotecar agricol. se vor specializă 
după natura operaţiunilor. -Banca: Agriculturii româneşti. va 
lichidă 'datoriile din trecut, Casa rurală se va ocupâ.cu tran- 
sferările de pământ, Creditele funciare rurale îşi vor restrânge 
operaţiunile la marea. proprietate, iar Creditul ipotecar. agri- 
col va fi instituţia centrală, care va îmbrăţișă întreaga pro- 
blemă agricolă şi, prin Banca Centrală cooperativă şi prin 
alte institute speciale (Banca pentru creșterea animalelor, 
Banca viticolă, etc.), va face finanţarea micilor cultivatori. 
Creditul ipotecar agricol se va încadră în cel inițiat de Socie- 
tatea Naţiunilor și astfel va asigură plasarea unoi importante 
stocuri de obligaţiuni ipotecare. | 

Se va revizui şi legea privitoare la Creditul industrial, 
înființându-se secţii pentru industriile mărunte, cum e de 
pildă industria casnică. e 

Din sumele azi disponibile, deodată cu promulgarea le- . 
gilor privitoare la aceste credite, se vor pune în funcţiune in- 
stitutele mai sus înșirate, cari sunt numai în stare de proiect. 

14. Refacerea economiei noastre naţionale s'ar face cu 
mult mai ușor,.dacă am reuși să contractăm un mare împru- 
mut, chiar și prin mijlocirea Societăţii Naţiunilor, idee sus- 
ținută de d-l Titulescu şi respinsă de conducătorii Statului 
român dintr'un orgoliu naţional. | 

  

1) Cf. Gheron Netta, Regimul bancar în Europa, Cart, Rom. Bu- curești, 1928. - A -
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Marele împrumut ne-ar pune la adăpost de surprize, la 
cari, în situaţia tulbure de astăzi, ne putem aşteptă şi ne-ar 
permite să atacăm programul refacerii noastre economice în 
ansamblul lui şi întrun ritm mai accelerat. - 

Imprumutul sar puteă face în bare de aur.. “Dacă 
amica noastră Franţă ar voi, ar puteă să ne pună la dispo- 
ziție 100 (una sută) mii kgr. aur, în baza cărora Banca Na-: 
țională a României ar puteă spori circulaţia fiduciară cu 30 de: 
miliarde lei, fără să facă inflaţie. 
«Aurul împrumutat efectiv de Franţa ar fi garantat de 
exploatările. minelor de aur pe cari le avem, iar. dobânzile de 
5% după acest aur împrumutat sar plăti tot în aur... 

Imprumutul s'ar face pe 20 de ani. Anuitatea anuală ce 
ar trebui să o plătim după acest împrumut ar fi de 6720 kgr. 
aur anual. . 

În acest fel s'ar rezolvă și distribuţia aurului destinat 
etalonului monetar. 

Imprumutul nu atârnă, însă, numai de noi, deaceca în - 
socotelile noastre nu putem clădi pe el. Aceasta e greşala pla- - 

„nului economic naţional! întocmit de partidul naţional. țărănesc. 
„Dacă nu reuşim să facem marele împrumut, nu urmează 

-să stăm cu braţele încrucişate și să ne așteptăm pieirea. 
Propunerea susținută de noi arată calea de mântuire prin 

Doi înșine, care e mai spinoasă, mai înceată și mai modestă, 
dar posibilă de realizat printr'o încordare a energiilor naţio- 
nale. 

15. Am accentuat dorința de a colaboră cu capitalul 
strein, care până acum nu s'a prea revărsat asupra României 
din cauze pe cari nu mai e necesar să le pomenim. In expu- 
nerea noastră am arătat că o parte din vină o poartă şi men- 
talitatea capitalului strein. 

Astăzi situația e cu desăvârşire schimbată. Naționalismul 
nostru economic, cu metodele făniciei xenofile, s'a dovedit 
că a fost o rătăcire. . 

Astiizi trebue, suntem siliţi s să primim capitalul strein 
care ar vrea să lucreze la noi cu braţele deschise, încadrându-l 
în sfera de interese vitale a însăş economiei noastre naţionale 
şi aplicându-i acelaș regim şi acelaş tratament ca şi capitalului
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„naţional. Toate legile care i-ar stânjeni libertatea de mişcare 
urmează să fie abrogate. ie 

Ţara noastră oferă un imens teren investiţiunilor şi pu- 
nerilor în valoare a bunurilor naturale, asigurând o rentabili- 
tate indiscutabilă capitalului strein, iar noi trebue să pe mul- 
țumim cu funcțiunea naţională a acestui capital. 

In întreaga Europă orientală se pot face întreprinderi şi 
lucrări de ansamblu, cari să scape cele două Europe — cum 
Sa numit cea apuseană și cea răsăriteană — de criză, Na lip- 
seşte de cât îndrăzneala iniţiativei și curajul încrederii. 

” Concepţia economiei închise de care pomeneam în 
punctul 9, nu e izvorâtă deci dintr'o xenofobie, ci dintr'o reali- 
tate care am dori să nu dăinuiască, 

IV. 

16. Politica stabilităţii monetare şi noua politică de cre- 
dite a Băncii Naţionale, care urmărește activarea producţiei - 
şi a circulaţiei bunurilor în interior, nu poate aveă rezultate 
fără o revizuire radicală a politicei fiscale. » a 

O reformă fiscală trebue să reducă veniturile de drept 
public ale Statului, mai ales acele cari împiedecă producţia 

' şi circulaţia bunurilor. Veniturile de drept public ale Statului 
nu vor întrece 20 la sută din venitul naţional. 

Noua reformă fiscală va lichidă şi restanţele impozitelor 
din trecut. | ă 

Taxele de export și cele cari apasă criculaţia internă a 
mărfurilor vor fi complet desființate. Taxele de import vor 
aveă în vedere numai interesele economice, nu şi cele fiscale. 

Cum își va acoperi atunci Statul cheltuelile? | 
Prin sporirea simitoare a veniturilor de drept privat, 

prin concesiuni și prin monopoluri. | 
Casele și regiile publice comerciale se vor organiză așă 

fel ca să producă venituri, cu excepțiunea celor ce îndeplinesc 
servicii publice. Nu se va menţineă nici o regie publică pe baze 
comerciale neproducătoare de venit.-Nu se va admite ca re- 
giile publice să facă concurenţă întreprinderilor particulare, 
cum e de pildă C. A.P.S. - | 

* Bunurile cari nu se pot comercializă, se vor concesionă fie 
intreprinderilor naţionale, fie celor streine. Concesiuniile,
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în limitele Constituţiei, vor urmări realizări de venituri ime- 
diate. Ea 

Desfacerea alcoolului, a zahărului şi a derivatelor peiro- 
lifere se vor. monopoliză. Casa autonomă a monopolurilor îm- 
“preună cu aceste trei vor asigură, cu veniturile lor, în primul 
rând plata anuităţilor datoriilor externe. 
” Serviciile Statului se vor raționaliză şi se vor reduce la 
strictul necesar, făcându-se economii: importante la personal. 

- Elementele bune concediate se vor plasă fie la regiile comer- 
ciale, fic la întreprinderile particulare. 

Statul va face, prin regiile comerciale sau societăţile con- 
cesionare, noui investiţii pentru întreţinerea şi desăvârşirea 
serviciilor publice, reducând tarifele. Fără această condiţie, 
procesul producţiei şi circulaţiei bunurilor în interior şi, deci, 
a refacerii noastre economice e cu neputinţă. 

Statul nu va mai luă asupra sa nici o sarcină nouă, fie 
sub formă de împrumuturi mărunte externe, fie de degrevări 
a portofoliilor imobilizate ale întreprinderilor particulare. Tot 
ce a luat până acum asupra, sa din aceste portofolii va, fi triat 
şi trecut asupra institutelor speciale de credit înșirate la 
punctul 15. Statul va dă, însă, în anumite câzuri și în anu- 
mite condițiuni, garanţia sa, pentru emiterea obligaţiunilor de- 
stinate să degreveze economia privată de sarcinile cari o 
apasă. | 

“Grija de căpetenie a Statului trebue să fie echilibrarea 
bugetului. Intr'o perioadă de tranziție, mai ales în primul an 
cu reducerile importante a impozitelor, nu va atinge acest: 
scop. Deficitele rezultate din datorii către economia privată 
le va înlătură prin emiterea unei rente speciale, pe cinci ani, cu 

“ dobânda scontului Băncii Naţionale. După refacerea economiei 
private va apelă la împrumuturi interne pentru a repartiză 
acoperirea - pierderilor bugetare pe o serie mai lungă de ani. 

17. Acum trebue să lămurim tehnica operaţiunilor finan- 
ciare, cheia întregei noastre construcțiuni întemeiată pe noua 
politică de credit a Băncii Naţionale și pe puterile proprii. 
Fără a intră în amănunte, vom spune esenţialul. 

Problema se prezintă sub trei aspecte: a) degrevările tre- 
cutului, atât ale Statului cât şi ale particularilor; b) activarea
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economiei naţionale în prezent fără pierdere de timp şi c) li- chidarea angajamentelor luate. Le vom rată pe rând. _ 
a) Cel dintâi 'care trebue degrevat e: Statul, întrucât eco- nomia particulară. e în strânsă colaborare cu economia pu- 

blică; ele trebue să meargă mână în mână. Am amintit că 
Statul peniru toate datoriile lui către întreprinderile particu- 
lare va emite o rentă sau bonuri pe cinci ani, cari vor aveă o 
dobândă egală cu media anuală a scontului Băncii Naţionale. 
Aceste bonuri la purtător se vor puteă lombardă la Casa de Depuneri cu 50% din valoarea lor nominală, vor fi primite, cu 
valoarea nominală, la plata impozitelor de orice'natură şi ca garanţii la licitaţii. - " 

Statul trebue să lichideze definitiv şi despăgubirile de 
răsboiu. Sumele mici până la una sută mii lei se. vor plăti 
toate în numerar. Pentru sumele peste 100.000 lei se vor emile “ bonuri în condiţiunile amintite mai sus. 

„Pe urmă se va face deprevarea economiei particulare. 
La punctul 15 am înşirat institutele cari vor fi puse în func- 
țiune cu orice capital iniţial pe lângă cele existente. | 

“Chinuitoarea problemă a datoriilor agricole e cea dintâi 
care cere o soluţionare. Statul călăuzit de “datoria de a păzi 
ordinea publică şi cea socială va interveni pentru a le aranja. 
Printr'o lege se va stabili că a) nu se va consolidă nici o datorie 
agricolă care trece peste 5 mii de lei de hectar, .capital iniţial 
împrumutat; b) creditorii vor fi obligaţi să renunţe la dobânzi 
pe anii 1928, 1929, 1950 şi 1931, iar dobânzile până la 1928 se 
vor reduce la 10 la sută pe an. De acest regim vor beneficiă 
şi datoriile în curs de urmărire sau cu sentinţe definitive ne- 
executate. Se vor suspendă pe trei luni toate execuțiile silite. 

Pentru a simplifică şi acceleră procedura, se va dă un. 
termin de o lună, ca debitorii şi creditorii să cadă de acord prin 
bună învoială, încheind o transacție autentificată privitoare la 
aranjarea datoriei. In baza acestei transacţii debitorii vor 
plăti pe creditori cu titluri de conversiune emise de Banca 
Agriculiurii românești, care se va substitui în drepturile ipo- 
tecare ale creditorilor; Operaţiunea va fi supraveghiată şi con- 
trolată de autorităţi... ae 

Datoriile agricole sunt evaluate la circa 30—40 miliarde 
lei, dintre cari vreo 60% sunt la hănei. După scăderea dobân-



POLITICA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI, 1930 | 289 

zilor și după eliminarea datoriilor neasanabile, credem că cifra 
datoriilor asanabile nu va întrece suma de 10—12 miliarde lei. 
Banca Agriculturii româneşti, care va funcţionă în fiecare ca- 
pitală: de județ, va emite titluri de conversiune în valoare de 

_10—12 miliarde lei, titluri. cari vor.fi acoperite cu o ipotecă 
maximă de 5 mii de lei de hectar. Titlurile fiind garantate de 
Stat nu vor aveă nici un raport cu capitalul social al Băncii 
Agriculturii. Titlurile se vor emite pe 30 de ani al pari, cu: 
o: dobândă de 6% pe an. Statul va garantă plata efectivă.a 
cuponului. Portofoliul agricol imobilizat va fi trecut dela Stat 
la Banca: Agriculturii românești.. 

Titlurile: de conversiune emise de Banca Agriculturii To- 
mâneşti: se vor puteă lombardă la Banca Naţională şi la Cre- 
ditul ipotecar'agricol, primind!'50% din: valoarea lor nominală 
cu o dobândă de 514% pe an. În ce măsură va face Banca 
Naţională: operațiunea: de lombardare vom arătă mai la vale. 
Creditul ipotecar agricol, în baza acestor titluri, va puteă emite 
obligaţiuni, aşă că operaţiunea de lombardare va fi în func-- 
țiune de posibilitățile de plasare a acestor obligaţiani în străinătate. 

In caz când debitorii şi creditorii nu vor cădeă de acord 
prin bună învoială, oricare din părţi va puteă cere, după o 
lună, intervenţia justiţiei, care se va pronunţă, în-curs de două 

„luni, conform legii. Sentința primei instanţe devine executorie, 
fără a împietă asupra dreptului de apel şi recurs. : 

După expirarea celor trei. luni. debitorii. neasanabile, vor 
fi executaţi, dar ]a licitaţie se va. prezintă. obligator şi din ofi- : 
ciu şi: Casa.rurală, reprezentată fie de consilierul agricol, fie 
de alt organ-al său. Casa rurală va aveă dreptul de a plăti 
prețul ieșit la licitaţie cu bonuri, fără dobândă, emise de dânsa 
pe un an, cu garanţia Statului. Scopul urmărit este de a se 
redă, în marginile posibilităţii, pământul scos în licitaţie foş- 

„tilor proprietari și de a forţă pe creditori să renunțe la execuţia: 
„silită, alegând calea transacţiei şi asanării prin Banca Agri- 

culturii românești. După un an bonurile! Casei rurale vor fi 
înlocuite: fie prin numerar, fie prin: titluri. de ale Băncii Agri- 

culturii româneşti; fie parte în: numerar, parte în titluri. 
Datoriile agricole: din: trecut: cari. nu. se vor aranjă, în 

“baza legii: speciale, devin: nule.. Scopul este: să' se. lichideze 

trecutul. 
2 

27110 i '
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În acest fel credem că se pot aranjă mai ușor datoriile 
agricole cari trebue odată lichidate. Legea va specifică proce- 
dura operaţiunilor în amănunte şi după speța cazurilor. | 

Deodată cu agricultura se va asană şi industria. Creditul 
Industrial reorganizat va selecţionă -industriile vrednice de 
asanat, respectând condiţiunile stabilite de părţi. Obligaţiu- 
nile emise pe zece ani de Creditul industrial, pe lângă garanţia 
întregului activ al întreprinderilor, se vor bucură și de ga- 
ranţia Statului. Obligaţiunile vor purtă o dobândă de 8% pe 
an. Lombardarea la Banca Naţională se va face cu 50% din 
valoarea lor nominală şi cu o dobândă de 444% pe an. Scopul 
urmărit de deosebirea dintre titlurile agricole şi obligaţiunile 
industriale este absorbirea capitalului particular din partea 
acestora din urmă și reducerea la minimum a lombardării lor la 
Banca Naţională. E 

Statul va trece asupra Creditului Industrial întreg por- 
tofoliul industrial imobilizat pe care L-a luat asupra sa.. 

Aceste degrevări ale datoriilor din trecut. sunt necesare . 
ca economia privată să poată respiră și să “poată începe o 
nouă activitate. 

Creditorii trebue să facă un sacrificiu, fiindcă altfel îşi 
riscă și capitalul împrumutat și împing la ruină economia 
națională. Sacrificiul de a renunţă la dobânzi pe ultimii patru 
ani e cerut 'de spiritul de justiţie. Dobânzile uzurare din cei 
zece ani din urmă au contribuit şi ele la starea de anemie le- 
targică a economiei naţionale. 

b) Activarea economiei naţionale va urmări, în primul 
rând, îndrumarea producţiei în vederea consumaţiei interne 
și a ridicării nivelului de viaţă a populaţiei. 

Cel dintâi care trebue să ajute activarea economiei na- 
„ționale e Statul. Pe lângă măsurile amintite la punctul 16, 
Statul va căută să obțină o amânare a plăţilor externe pe 
5 ani, adecă până la 1957, în cadrele propunerilor Hoover şi 
a raportului Sir Walter Layton. Trebue cerută și amânarea 

“plăţii anuităților pentru Statele Europei orientale nu numai 
a Germaniei. Problema moratoriului şi a reducerii datoriilor 
de răsboiu e de ordin mondial, Nu o punem noi, ci o cer im- 
perativ realitățile economice internaţionale.
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Dacă se obţine amânarea şi eventual diminuarea anui- 
tăţilor după datoria noastră externă — şi va trebui să se ob- 
țină — miliardele rămase disponibile nu se vor întrebuinţă 
numai pentru acoperirea golurilor bugetare, pentru plata da- 
ioriilor interne, ci 50% din sumele disponibile se vor destină 
pentru investițiuni şi pentru lucrări publice. 

Dar şi fără această amânare 'de plăţi, Statul nu poate 
rămâneă pasiv faţă de activarea economiei naţionale. Prin 
Casele autonome va deschide conturi curente la Banca Na- 
țională pentru investiţii şi lucrări producătoare de venit. Ca- 

„-sele autonome vor emite și obligaţiuni garantate de Stat mai 
ales pentru comenzile de mașini și de materiale aduse din străi- 

„_nătate. Investiţiile şi lucrările făcute de Casele autonome vor 
privi îndeosebi căile și mijloacele de comunicaţie, apoi uti- 
area tehnică a valorificării producției. 

Pentru activarea economiei private se cer noui mijloace 
financiare. 

După degrevarea agriculturii de datoriile din trecut, ea 
"va respiră şi cu toată conjuctura defavorabilă a preţurilor de 
pe piaţa mondială,-va începe o nouă activitate. 

In partea a Îl-a a lucrării noastre am arătat că gospodă- 
riile ţărăneşti vor lucră mai ales pentru consumaţia internă 
şi numai unele regiuni, specializate în creşterea animalelor, 
şi pentru export. Aceste gospodării vor fi finanțate prin Banca 
centrală. cooperativă: „Spre acest scop Statul le va pune la dis- 
poziţie un credit până la un miliard lei. 

Intrepriaderile capitaliste agricole, marea proprietate va 
îi finanțată de „Creditul funciar rural“ prin emisiunea de 
noui scrisuri, pe cari Banca Naţională va fi obligată a le primi 
în lombard, cu 75% din cursul pieţii și cu dobânda scontului, 
până la suma de 500 milioane lei anual. Aceste scrisuri vor 
căută plasamente şi în streinătate fie direct, fie. prin inter- 
mediul Creditului ipotecar agricol, 

Creditul ipotecar agricol, ca institut central, va îmbră- 
țişă complexul ramurilor de activitate agricolă, dar în spe- 
cial va finanţă însămânțările şi exportul marilor întreprinderi 
agricole. În caz când cu ajutorul obligaţianilor nu-şi va puteă 
procură sumele necesare, Statul îi va pune la dispoziţie un 
credit până la concurența sumei de două miliarde lei.
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7. Nu se-vor acordă credite proprietăţilor grevate cu 5 mii 
de lei de hectar. Scopul urmărit este constrângerea. proprieta- 
rilor: asanaţi să plătească. parţial: datoriile la Banca Agricul- . 
turii. româneşti, | | | 

Obligaţiunile emise de institutul central, adecă de Cre- 
ditul ipotecar agricol; cu garanţia Statului, se; vor plasă; prin 
institutul similar creat de. Societatea. Naţiunilor. Din sumele 
realizate, fie din aceste. obligaţiuni, fie din creditul obţinut 
dela Stat; o: parte vor servi pentru a înlesni lombardarea ti- 
ilurilor. Băncii Agriculturii omânești în: condiţiunile arătate, 
la: a). “ E 

Deodată. cu activarea. agriculturii. se vor luă măsuri și 
“ pentru activarea industriei, care se poate. face tot în cadrele 
Creditului Industrial cu ajutorul Băncii Naţionale.. - 

Creditul Industrial va emite o nouă serie de obliga- 
țiuni: pe zece ani, garantate cu averea întreprinderilor și de 
Stat şi cu o dobândă de 8% pe an. Aceste obligaţiuni vor puteă 
fi lombardate la Banca Naţională. cu 70%. din valoarea lor no- 
minală. Vor-fi sprijinite. numai industriile menite, să ridice ni- . 
velul de viaţă al. populaţiei. o 

„ Industriile mari. vor. deschide direct. conturi curenie la: 
Banca: Naţională. Industriile. sindicalizate: vor. căută. mijloace 
financiare şi, în. streinătate. | | 

Toate: obligaţiunile, atât cele agricole cât și. cele. indu- 
striale, vor fi.primite, la Casele Statului, la. fonduri!u tudeţelor 
şi comunelor. Vor fi scutite de.orice impozii. Cunozninle: vor 
fi. plătite, prin Banca Naţională, Creditul ipoivear agsicol şi. 

. Creditu Industrial. . | | 
c) Lichidarea acesior. angajamente sn. va faca teopint, 

Bonurile: sau» rentele: de Stat. emise-pe.5 ani-:: vc: ia urtiză 
în: majoritatea. lor. singure fiind primite ca imp vii... Doba 
zile: nu: vor-contă: pentru bugetul. Statului, urcân'la-: sutoai 
la câtevă sute de milioane.. i 

Titlurile: de: conversiune ale. Băncii. Apricultmii româ- 
neşti. urmează: să. fie amortizate. de. debitori. Presupunând: «ă, 
Banca. Agriculturii:româneşti nu: ar. puteă. plăti: cupoanele. în 
primii: ani, urmează să: le achite. Statul, cecace ar grevă; bu- 
setul; cu: o. sumă: de circa; 500; milioane lei.. Titlurile. fiina 
emise pe: 30 de ani, amortizarea. lor prin. tragere; a: sorţi, nu
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“ xa începe decât după 5 ani. In acest timp Banca Agriculturii 

românești va puteă încasă sume suficiente ca să poată face - 

faţă plăţii cuponului şi să scutească Statul de sacrificii. Deţi- 

mătorii de titluri, putându-le lombardă la Banca Naţională 

până la 50% din valoarea lor nominală, vor reuși să dispună 

de numerar în vederea unei noui activități. 

Obligaţiunile agricole şi industriale își vor urmă calea 

normală de amortizare. 

Din titlurile și obligaţiunile trase la sorţi, se vor reţine 

zece la sută pentru sporirea capitalului institutelor de credit, 

liberându-se deţinătorilor contra valoarea în acţiuni. Excep- 

țiune fac, bineînţeles, obligaţiunile plasate pe pieţele din 

streinătate. , - 

Dacă Statul va reuşi să facă împrumuturi î în streinătate 

sau va realiză sume mai importante din concesiuni, îşi va 

consolidă situaţia, achitându-și datoriile către Banca Naţio- 

nală şi rentele sau bonurile emise pentru amânarea plăţilor - 

către întreprinderile particulare. In cazul unui împrumut va 

mai execută o serie de lucrări cari să înlesnească întreprin- 

derilor particulare o intensificare a muncii şi o sporire a be- . 

neficiilor. 
In legătură cu tehnica acestor operaţiuni mai sunt o 

seamă de chestiuni de amănunt importante, cari nu pot fi în- 

şirate aici. 

18. Ca aceste operațiuni să reușească trebue organizată 

piața internă pentru scrisuri fonciare și industriale. 

"Banca Naţională ne 'mai având interes să atragă aurul 

din streinătate, să se mai teamă de evadarea capitalurilor în 

streinătate şi să comprime creditul, va scădeă scontul la 5—6 

la sută. Aceasta este condiția fundamentală ca emisiunile de 

titluri şi de obligaţiuni să-şi săsească cumpărători. Prin scă- 

derea scontului Băncii Naţionale, vor scădeă dobânzile la de- 

puneri şi capitalul lichid va căută plasamente în obligaţiunile 

rentabile. Prin scăderea scontului Băncii Naţionale se men- 

ține şi cursul emisiunilor în jurul valorii nominale. Fără 

această condițiune operaţiunea întemeiată. pe obligaţiuni nu 

poate reuşi. a ' 

r
e
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Astăzi circulă pe piaţă diferite titluri cu 5%, 10%, ete. Institutele ce emit obligaţiuni noui trebue să creeze un singur . tip de obligaţiuni cu aceeaş dobândă, 
Emisiunile de obligaţiuni, în fond, se- reduc la un îm- prumut. La titlurile de conversiune se face sub presiunea autorităţii 'de stat ca legiuitor, derivată din primatul spiri- tului de justiţie şi din imperativul de a restabili un echilibru între forţele economice şi sociale. Deţinătorii titlurilor de con- versiune vor reuși să le lichideze mai ușor pe acestea, decât creanțele dubii de astăzi, cari sugrumă orice posibilitate de respirație economică, | A Obligaţiunile şi bonurile vor întregi volumul circulaţiei fiduciare anormale până când volumul afacerilor și acope- rirea metalică vor permite Băncii Naţionale să normalizeze volumul monetar. E | - | Am prevăzut că o parte a obligaţiunilor, titlurilor, eic.; vor puteă fi lombardate la Banca Naţiională, adecă vor putea fi făcute lichide în proporția de 50%—70% din valoarea lor „nominală, cu scop de a servi la noui operaţiuni şi investiţiuni. Banca Naţională nu va puteă face aceste operaţiuni de lombardare, decât în proporţia în care va puteă spori circula- țiunea fiduciară în baza stocului metalic disponibil, rezultat fie din exploatarea minelor noastre de aur, fie din devizele , procurate de schimbul de mărfuri cu streinătatea. La început, “pentru a înlesni operaţiunile financiare, Banca Naţională va puteă cobori acoperirea. metalică până la limita prevăzută de legea monetară. 

| Banca Naţională, în urma modificării art. 20 din sia- -_tutele sale, poate intră în înţelegeri cu băncile de emisiune Şi „cu Banca reglementărilor internaţionale, fie pentru a plasă un stoc de obligaţiuni din portofoliul său, fie pentru de- schiderea unor conturi curente în vederea operaţiunilor de fi- nanţare a economiei naţionale. 
Banca Naţională nu va face inflaţie de credite, prin ope- rațiunile ce le propunem, deoarece nu va depăşi volumul cir- culaţiei fiduciare impus de stocul metalic. Va rămâneă deci credincioasă sistemului etalonului aur, 

19. Statul nu se va încărcă cu.nici o datorie nouă, întru- cât garanţia ce o dă pentru obligaţiuni va fi acoperită de active
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reale. Statul nu pune la dispoziţia economiei particulare decât 
creditul său, îndeplinindu-şi rolul de regulator al raportului 
dintre forţele economice şi sociale în funcțiunea lor creatoare. 

Incercările 'de a amestecă direct Statul în procesul de 
producţie şi de circulaţie a bunurilor — cu excepţiunea. mo- 
nopolurilor şi a serviciilor publice — au dat greș. Etatismul 
economic n'a cules nicăiri roade. 

Dar nici economia particulară nu poate aveă pretenţia 
de a se pune la adăpostul intervenjici de stat de căte ori se 
ruinează. Statul reprezintă principiul conservării intereselor . 
colective ale naţiunii, deaceea trebue identificat cu interesele 
'xitale ale tuturor ramurilor de activitate economică. 

Intervenţionismul de stat, în -anumite cazuri şi în anu- 
mite condițiuni, nu e numai admisibil, ci imperativ pentru 
“îndrumarea economiei naţionale. 

Obiecţiunile ce se vor ridică împotrva acestor propuneri, 
le  prevedem. Deaceea vom răspunde la ele chiar înainte de 
a se formulă. | | 

Obligaţiunile ce se emit creează valori fictive, inexis- 
tente, din această cauză ele nu pot aveă o înrâurire sănătoasă 
asupra economiei naţionale. Pletora de obligaţiuni ce se vor 
aruncă pe piaţă, nu vor găsi cumpărători şi vor depreciă obli- 
gaţiunile existente. Garanţia Statului nu le va puteă salvă, 
fiindcă Statul nu poate face faţă, nici cheltuelilor actuale şi e 
silit mereu să reducă bugetul și aparatul administrativ. 

Obiecţiunea că obligaţivail» ce sar emite ar constitui 
valori fictive o credem. neîndreptăţită, întrucât pământul şi 
activul intreprinderilor ce ar garantă aceste obligaţiuni repre- 
zintă valori producătoare de venit. Dacă aceste valori astăzi 
sunt depreciate nu urmează că în viitorul apropiat nu-și vor 
redobândi valoarea pierdută şi că nu-și vor spori şi venitu- 
rile. Emiterea obligaţiunilor au în vedere tocmai acest scop. 

Am arătat în studiul nostru, că insuficienţa instrumen- 
tului de schimb, a monetei, împiedecă circulaţia bunurilor și 
normalizarea vieţii economice. Obligaţiunile îndeplinesc rolul 
de a activă capitalurile leneșe și de a spori circulaţia fidu- 
ciară a Băncii Naţionale prin volumul afacerilor şi nivelarea 
prețurilor. 

7
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Lipsa de încredere în Stat nu e o obiecţiune admisibilă, 
liindcă în acest caz ne declarăm incapabili de o activitate co- 
lectivă. Ne subscriem singuri actul de deces. 

Fără încredere în puterile proprii şi în viitorul nostru 
național, constituit în stat, fireşte că e greu să ieşim din 
impas. În acest caz ar urmă să” renunțăm de bunăvoie la 
suveranitatea şi independenţa noastră naţională. 

V. | 

20. Deodată cu măsurile privitoare la asanarea mone-: 
tară, a creditului şi a finanţelor publice, se vor luă măsuri 
pentru activarea armonică a celor două ramuri de producţie: 
agricultura şi iindustria. - | | | 

In partea a II-a a acestei lucrări am arătat amănunţit 
„cum vedem noi: problema agricolă. Ne mărginim a dă aici 
câteva scurte indicațiuni. 

| Gospodăriile ţărăneşti vor spori venitul naţional dacă vor 
fi îndrumate şi ajutate să se specializeze în cultura plan- 
telor de nutreţ, a plantelor industriale şi mai ales în cultura . 
vitelor şi-a produselor lor. Prisosul producţiei agricole țără- 
nești va fi destinat consumaţiei interne. 

Mecanizarea şi raţionalizarea agriculturii se va aplică 
numai proprietăţilor mari şi fermelor Statului. Ele sunt che- 
mate să participe pe piaţa internaţională cu marfă standar- 
dizată şi de calitate superioară. In vederea acestui scop se 
vor face utilările tehnice -necesare,. | 

Sindicalizarea marilor producători agricoli pe regiuni, 
în vederea standardizării producţiei şi a organizării desfa- 
cerii succesive a produselor agricole, cu ajutorul financiar al 
institutelor de credit agricol, e singura salvare a exportului de 
cereale a ţării româneşti, ” 3 

Sindicatele marilor producători, sprijiniți de stat, tre- 
bue șă lupte pentru recucerirea situaţiei de altădată. 

7 

21. Statul român nu-și poate sacrifică economia na- 
țională pe altarul alianțelor politice. 'Prinfz'o politică co- 
mercială chibzuită va căută să-şi recucerească debușcele pier- 
dute pentru produsele agricole.
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2. Inchegarea. Statelor „Europei centrale şi sudestice în- 
tr'un bloc economic, le-ar apără pe toate de concurenţa trans- 
„oceanică şi sovietică. 

3. Agricultura noastră se va răzimă în viitor pe spo- 
rirea coaste aației interne, care nu se poate obţine decât prin | 
industrializarea. țării, singura în stare să ridice nivelul ge- 
neral de viață al populaţiei. Exportul va întâmpină dificul- 
tăți tot mai mari, dacă nu va fi „pus pe bazele indicate la 
punctul 20. . 
4 

VL. 

24. Refacerea economică o întemeiem pe industrializarea 
țării, călăuzită de următoarele norme: se vor încurajă indu- 
striile a căror. producţie n'au nevoie de export ca să înflo- 

„rească; dintre cele avizate la export se vor sprijini, chiar cu 
jertfe, cele în strânsă legătură cu apărarea naţională; ambele 
categorii se vor concentră în unităţi mari de producţie dis- 
persate- pe spaţiuri întinse şi localizate în regiunile rurale; 
întrucât e posibil activitatea industrială a muncitorilor se va 
completă cu activitatea agricolă. 

Aceasta e calea de a pregăti România să intre ca factor 
potenţial în economia europeană şi cea mondială. 

25, Bunurile miniere, ca aurul, gazul metan, cărbunii şi 
petrolul vor completă activitatea industrială şi refacerea eco- 

„nomică. Exploatarea aurului am așezat-o la temelia econo- 
„miei monetare şi de credit. 

26. Una din condiţiile fundamentale pentru industriali- 
zarea ţării e energia raţional distribuită şi ieftină. Gazul metan 
trebue să fie exploatat ca monopol de stat şi vândut pe preţul | 
de cost. O nouă politică a energiei electrice va sprijini difu- 
ziunea rurală a industriilor. Investițiunile de stat vor aveă în 
vedere gazul metan şi instalaţiunile de uzine electrice. 

27, Sindicalizarea industriilor naţionale în vederea cola- 
borării lor cu industriile similare continentale sau mondiale 
poate contribui la realizarea echilibrului dintre producție şi
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consumaţie. Sindicalizarea trebue extinsă şi asupra agricul- 
turii şi mai ales a comerțului, căci numai cu ajutorul ei se 
poate ajunge la o raționalizare, la o rentabilitate permanentă 
și la o colaborare între agricultură şi industrie. Echilibrul 
dintre aceste două ramuri de producţie impun şi limitele ra- 
ționalizării și mecanizării. Sindicalizarea e mijlocul de paci- 
ficare a lumii. n 

28. In răsboiul economic de astăzi Statul nostru agricol 
şi tânăra noastră economie naţională nu poate trăi fără pro- 
tecționism, cerut îndeosebi de industrializarea țării dela care 
atârnă refacerea noastră economică. 

29. Capitalismul trebue să devină un mijloc pentru or- 
ganizarea cât mai bună și cât mai dreaptă a societăţii umane, 
înlăturând inegalităţile, nivelând deosebirile și uniformizând 
formele vieţii, respectând însă ierarhia valorilor individuale. 
Capitalismul nu poate urmări alt scop decât colaborarea dinire 
Sat şi oraș, dintre ţări şi popoare. “ 

VI. 

50. In punctele 12 şi 17 am indicat finanţarea refacerii 
noastre economice şi credem că nu am depășit limitele posi- 
bilităţilor. Am arătat că măsurile ce se vor luă trebue să fie . 
concomitente și să se sprijinească una pe alta, ca să ducă la | 
rezultatele dorite. ” 

Mai este un factor de o covârșitoare importanţă asupra 
căruia am vrea să stăruim de încheiere. 

Toate planurile şi toate străduinţele cele mai frumoase 
și cele mai generoase se risipesc în vânt dacă lipseşte încre- 
derea. Increderea e etalonul sistemului economic capitalist, 

“ Spiritul de criticism ieftin şi nechemat dela noi, precum şi 
alarmismul primitiv ce trage în neștire clopotele într'o dungă, 
la ivirea celui mai mic nouraș de primejdie, zădărnicese ade- 
seori inițiativele bine studiate şi cu adevărat utile. 

Increderea individuală dă un prestigiu și o autoritate 
Statului, chemat să supravegheze şi să sprijinească activitatea 
economică a naţionalilor. | 

1
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51. Ca un organism economic naţional să fie sănătos, dife- 
ritele ramuri de activitate trebue să se armonizeze. Acelaș 
principiu e valabil și pentru economia mondială. | 

“La noi s'au făcut greşeli mari când s'au ocrotit, pe rând, 
fie industria, fie agricultura, fie organizaţia bancară, fie ne- 
voile fiscale ale Statului, lezând unele interesele celorlalte. 
Din această cauză întreaga armatură economică a țării a slăbit 
până la extenuare” Se 

După expropriere şi după inflațiune, cea dintâi con- 
fiscând capitalul imobiliar, iar cea de a doua capitalul imobi- 
liar, politica economică a României se caracterizează prin lipsa 
de' directive, fiind prada unui empirism dibuitor. 

„ Astăzi, printr'o muncă încordată şi metodică, se mai pot 
repară multe din greşelile trecutului. E 

„___52. Am spus.că criza economică se datorește mai mult des- 
ordinelor politice. Acest factor a fost indicat de noi, fără să 
fie cercetat după importanţa primordială pe care o are. Recu- 
noaştem că e o lacună fundamentală a acestei lucrări, ca a 
tuturor cercetărilor cari despart politica economică a unei țări 
şi politica economică mondială de ritmul vieții sub toate as-" 
pectele ei. | 

Dacă cercetarea noastră cuprinde şi analiza evenimen- 
telor politice propriu zise, lucrarea ar fi luat proporții prea în- 

„tinse. Am evitat. să stăruim şi asupra vieţii politice interne, 
“deoarece ar fi trebuit să spunem adevăruri crude şi supără- 
toare, a căror pleasnă de foc ar fi atins feţe simandicoase. Am .! 
preferat să nu tulburăm cu umbre şi cu văpăi icoana vieţii eco- 
nomice, pe care am încercat să o zugrăvim cu migăloasă grijă 
de seninătate. | | 

La noi sau adus învinuiri partidelor politice şi, întrun 
regim, democratic tânăr, e firesc ca aceste instrumente de Su- 
vernare să fie imperfecte. Imperfecţiunea, cu întreaga ei suită 
de scăderi, nu explică şi nu justifică o serie de fapte, cari ur- 
măresc desființarea și nu desăvârşirea. partidelor politice. 
Când uzanţele și prescripțiunile constituționale nu sunt păzite 
cu sfințenie de autoritatea monarhică, deschizându-se drum 
liber experienţelor, fireşte că nu sufere numai viaţa politică 
propriu zisă, ci şi viaţa economică. 

»
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_ Criza economică din România s'a accentuat în cursul 
anului 1951, cum s'a agravat în toate părțile lumii, dar poli- 
tica internă în loc să se fi consolidat pentru întâmpinarea -di- 
ficultăţilor, a alunecat spre povârnișul arbitraruliui, sporind 
dificultăţile. In asemenea situaţie soluţiile, oricât ar fi de in- 
genioase şi de ducătoare la o îmbunătăţire, devin problema- 
tice. Temelia oricărei acţiuni economice e stabilitatea poli- 
tică.. Fluctuaţiunile politice dau naştere haosului economic. 

55. Ne-am străduit să dăm nu numai o icoană reală a 
situaţiei economice a României la sfârşitul anului 1950, care - 
încheie un deceniu de existență a Statului nostru întregit, 
dar am. căutat să indicăm şi o serie de soluţii de îndreptare. 
Le-am formulat având adânca convingere că ele, aplicate de 
energii pricepute şi îndemânatice, vor ajută ţara noastră să 
iasă din atmosfera sufocantă a crizelor. a 

- Expunerea noastră poate să aibă insuficiențe sau chiar 
greşeli, dar cine poate aveă pretenţia de a tronă în împărăţia 
perfecțiunii. | 

Ca în toată viaţa, ne-am îndeplinit o simplă datorie. In 
puterea noastră nu stă să facem mai mult. — e 

arate ea. 

/ valorică 

"amrală Uahvormacă i t 
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