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PRECUVENTARE 

In 1891 expiră tractatele «dle co- 
merciti încheiate intre ltomânia şi 
diferitele State curopene. Peste 
câte-va luni representațiunea na- 
țională va [i chemată să se rostească - 
asupra uneia «intre cele mai erave 
cestiuni, asupra regimului vamal 
care va trebui instituit în Ito- 
mânia. E 

Adopla-vom un regi protector 
al producțiunci naţionale, sai re- 
oimul libevtăţei comerciale? 

Vom mai incheia teactate de co- 
„merci, sait vom preferi intrega li- 
bertate a tarifelor nâstre vamale ?



Intrebări simple in aparenţă, 

foarte grele insă pentru acei cari 
'şi dau seamă despre inriurirea con- 

siderabilă ce va avea asupra stărei 

noastre economice, sociale şi poli- 

tice, chipul cum vor [i resolvate a- 
ceste cestiuni. 

Si nu ne facem ilusiuni; să nu 
ne amăgim a crede că soluţiu- 
nile ce sar da cestiunilor de po- 
litică comercială nu ar putea avea 
vre-o! înriurire nu numai asupra 
viitorului nostru economic dar ŞI 
“asupra stărei sociale şi politice. În 
timpul de față, ca in nici-o altă 
epocă a existenței popoarelor, in- 
tereșele economice primează mai 
în toate împrejurările cele-Valte 
cestiuni. Politica în dilele noastre 
este mai mult politică economieă 
şi socială și dibăcia oamenilor de 
Stat este cu mult mai apreciată 
când reuşesce în deslegarea ces-. 
tiunilor economice ŞI sociale de



  
  
  

căl in a celor politice propriti «lise. 

Politica economică a devenit o 
armă atăt de puternică în cât, după 
cum este întrebuințată, poate în- 

nălța sau înjosi popoarele, le poate 
inavuţi sati sărăci, le poate aduce 
pacea şi infrățirea între cetăţeni 

sati vrajba şi ura; în fine, poate 

intări sau slăbi existența naţiuni- 

lor. Şi cu cât înaintăm, cu atât a- 
cest. caracter al politicei se accen- 
tuează mai mult. Aceasta este a- 
tât de adevărat în cât chiar regii 
şi împărații Sati deşteptat din ve- 

chia lor nepăsare în materie de 
economie socială ; mai mult, unii 

dintre denşii ai luat în mână des- 
legarea unor cestiuni sociale şi e- 
conomice de ântâia ordine şi au 
credinţa: că vor reuşi a le resolvi în 
modul cel mai folositor şi mai 
impăciuitor. 

Odinioară cei mari şi puternici 
mişcat popoarele, le făceau să se
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saerilice pentru cestiuni religioase. 

Chtămarea unor papi sati a unor 
relormatori religioşi, ridica în pi- 
eloare popoare intregi, le condlu- 
ceai la luptă până la moarte. Altă 
dată pentru a se satisface capri- 
ciul, adese ori nesocotil, a unui 
rege sati a unui împărat, lumea 
se jertfea şi ducea ani intregi res- 
bele ruinătoare. Astăuli nu se mai 
inllăcărează, nu se mai jerifesee 
lumea cu atăta uitare de sine pen- 
tru cestiuni de felul acesta. Cel 
puţin nu se mai pot ridica popoa- 
rele civilisate pentru lupte reli- 
gioase şi chiar pentru cestiuni de 
natură mai mult personală pentru 

“ dinastiile domnitoare. Domnitori, 
chiar dacă ar vroi, nu mai indeiăs- 
nesc a face apel la credința către - 

„tron, pentru cestiuni cari altă dată 
inflăcărai popoarele. 

Se schimbă lucrul când sunt în ces- 
iune interese economice şi sociale,



      

VII 

Popoarele nu numai că urmează 
pe şelii lor când sunt chemate să 

apere interese de felul acesta, dar 
“adese-ori ele provoacă lupta. Po- 
porul englez, atât de înţelept, atât 
de paluot, atât de calin, este în 

stare să indure loate sacriliciele 

pentru aşi apăra interesele sale ne- 

socotite. Cu mic cu mare englezii 

se ridică când se atacă interesele 
lor coloniale, când se rescdlă po- 
poarele supuse sceptrului britanic. 

Cine pote uita sacriliciile ce şi-a im- 
pus englezii când se revoltară ind 
enii? Şi pentru ce? Pentru că Indule 
sunt cea mai însemnată colonie din 
punctul de vedere economic. Cât a 
fost şi cât este de susţinut guvernul 

decătre poporul englez în cestiunea 
egipteană, pentru că englezii şi 

dau seamă de importanţa econo- 
mică a Egiptului. 

Fără îndoială, politica economică 

şi socială a dobândit o intăetate pe
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care nu a avul-o nici o-dlată si in- 
portanţa va merge crescenul, treplal 
cu inaintarea civilisațiunei. Ori, 
intre cestiunile politico-economice 
aceea a politicei comerciale este 
una dintre cele mai insemnate, 
ŞI lată pentru ce am inceput prin 
a dice că Parlamentul nostru va 
fi chemat a se rosti pesle câte-va 
luni asupra uneia dintre cele mai 
grave cestiuni. Stăruim în păre- 
rea noastră cu atât mai mult cu 
cât suntem încredinţaţi că cestiunile 
economice nu se cam bucură de 
favoarea ce li se cuvine. Nu invi- 
nuim pe nimeni, de oare-ce această 
siare a spiritelor se datoresee ini- 
prejurărilor în cari am trăit ŞI până 
la „oare-care punct educaţiunci. şi 
instrucţiunei ce am primit. Neso- 
cotiţi până la 1877 în sfaturile ce- 
lor mari şi puternici, ni se impu- 
nea de către Europa regimul eco- 
nomic aplicat in Turcia. ŞI cine nu



  

  

scie că 'Fureii numai de interesele 

lor economice nu Sati îngrijit vre-o 

dată? Intu cât privesce crescerea nd- 

stră, trebue să recunoaseem că pri- 

mindu-ne instrucțiunea în şeoalele 

[rancese mai cu seamă, ne-am de- 

prins a lua drept cuvent de evan- 

aclie tot ce ni sa spus de călre 

profesorii «de economie politică. Nu 

am (inul.nici o dată semă despre islo- 

pia lesvoltării economice a poporului 

frances, de legislaţiunea sa ccono” 

mică în leecut şi în present, ne- am 

mărginit a ne ţine numai de teoriile 

expuse de maeştri iluştri. Ajunşi la 

posițiuni inalte in (ara noastră, în 

loc să căutăm a studia cum a 

procedat alte neamuri în desvolla- 

vea lor economică, sub ce regim 

Sa desvoltat agricultura, indus- 

(ia şi comerciul în ţările. străine, 

noi ne am grăbit să aplicăm ceea 

ce învăţasem la şcoală, adică far- 

moasa teorie a liberului schimb. Am



vroit să facem din România un 
lboratoriti de esperiențe economico- 
sociale, şi urmările unci asa neso- 
cotințe le cunoaştem cu toţii. No- 
rocire că ne-am «dleşteptat şi ne-au 
convins că ducem ţara în prăpa- 
stie cu aplicarea teoriilor contrarii 
atăt “intereselor noastre economice 
cât şi naţionale. Astă-di, ori-ce sar 
dice, nu numai oameni de stat, dar 
ŞI opinia publică este adesea inere- 
dinţată că România nu se poale 
întări politiceşte de cât inflorinul 

_. economiceşte ; ȘI pentru a ajunge 
la acest sfârşit, alte mijloace nu cu- 
noasce de cât acele întrebuințate - 
de toate neamurile avute ȘI pros- 
pere, şi anume incurajarea ŞI ocro- 
tirea producţiunei naţionale print”o 
ințeleaptă şi protectoare politică e- 
conomică. Protecţiunea, în materie 
economică, a devenit pentru noi 
O necesitate de salvare naţională. 
Lipsa de protecţiune a muncei na-



ma,
 

  

    

XI 

lionale ne-ar espune a periclita nu 

numi interesele noastre econo- 

mice dar chiar liinţa Statului-romăn.. 

Sunt multe şi varii mijloacele 

de incuragiare şi protecțiune; În 

hunte insă stă politica comeretală 

protectoare. Aceasta este ancora dle 

scăpare. pentru viitorul nostru eco” 

nomic; de densa să ne acăţăn toţi 

hunii români şi să fim siguri cd 

succesul cel mai strălucit va iucu- 

nuna munca noastră. 
Ocasiunea cea nai apropiată Şi 

cea mai solemnă pentru a ne arăta 

priceperea economică Şi dorul de 

interesele române, se va înfățişa 

în anul 1801. Lumea cea mare şi 

muncitoare 'şi- are privirile indrep- 

tate spre Parlamentele şi spre gu- 

vernul țerei; ea aşteaptă cu 0 le- 

gitimă nerăbdare să vadă cum ai 

să fie apârate interesele sale cele 

mai vitale. | | 

Am luat condeiul: spre a con
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hui, în marginile puterilor mele, 
lu indeplinirea unci datorii care ni 
se impune atât celor cari prin es- 
periența şi cunoştinţele. lor se pol 
rosti cu oare- care competinţă, cât ŞI 
acelora cărora poporul român le-a 
incredinţat marea onoare «le a] re- 
presinta în Parlamentul ţ&rei. Oi 
cum vor Îi judecate părerile mele, 
voii avea cel puţin mângăierea că 
mi-am îndeplinit datoria cu con- 
ştiinţă de interesele ţărei.



    

OLEA „NOASTRA VAMALĂ 

TRACTATELE DE COMERCIU 

Practatele de comercii sunt învoiri 

intre o ţară cu alta sai cu mai multe 

țări, prin care se stipuleaqă concesiu- 

nile reciproce ce 'şi acordă una alteia 

cu privire la importul şi espor tul pro- 

ductelor. Unele din aceste acte inter- 

naţionale sunt însoţite de tarife va-: 

male cari fixează taxele la cari vor fi 

supuse oare-cari producte la intrarea 

lor în ţările contractante. Alte tractate 

nu ai nici un tarif şi se mărginesc a 

acorda, taxele prevădute în îiaritul au- 

-tonom sai acordă ceea ce se numesce 

clausa naţiunei celei mai: favorisate. 

Riguros vorbind, ar merita numele



de tractate de comerciii numai acelea 
cari cuprind tarife pentru o seumă 
de producte, cu taxe scăulute in fa- 
voarea reciprocă a celor ce-ai in- 
cheiat o asemenea învoire ; iar cele 

-ce nu cuprind tarife sar putea numi 
mai nemerit convenţiuni comerciale. 

Sa crednt şi se crede că numai prin 
„tractate de comerţ națiunile 'şi pot 
asigura foloase mutuale ; că numai 
prin asemenea învoiri se poate re- 
gula schimbul şi asigura comereiul 
între diferitele popoare. De aceea mulţi 
dintre bărbaţii de Stat au susţinut şi 
susţin. că tractatele de comereită au 
contribuit la înflorirea agriculturei, in- 
dustriei şi comerciului; că print'in- 
sele s'aă strâns mai mult legăturile de 
bună prietenie intre naţiuni 

Nu este aci locul pentru a face un 
studiu detaliat asupra resultatelor da- 
torite tractatelor de comerţ asupra fo0l6- 
selor ce ai tras naţiunile, mari Şi Mici, 
din încheierea unor asemenea iuvoiri. 
Sar putea lesne. proba cu fapte că 
în foarte multe casuri tratatele de co- 
merciu ati fost un mijloc de amăgire, 

„câştigând cei mai dibaci în paguba



    
    

  

celor mai simpli. Sar mai putea do- 
vedi că, în generalitatea casurilor, 

țările mici ai perdut mai mult de căt 

ai câştigat, şi că la adăpostul şi sub 
garanţia tractatelor de comercii li sai 
ştirbit multe şi varii interese, nu nu- 
mai economice dar şi politice. In fine, 
sar putea proba cum, până în dilele 

noastre, State mari, puternice şi a- 

vute, au căutat să asuprească pe (&- 
vile mici, silindu-le a se mişca în sfera | 
de acţiune a intereselor lor. Acum de. 

curend o mare şi puternică, Monar- 

chie, de şi legată prinw'un tractat de - 
comerciit cu-un mic regat; de şi drep- 

tatea'era în partea celui mic, cel mare, 

“abusând de puterea să, nu numai că 

a oprit intrarea vitelor din micul re- 

gat, dar unul din miniștrii Va admo- 
nestat cu cuvinte foarte puţin măgu- 
litoare. Şi ce să căutăm mai departe: 
nu s'a oprit oare intrarea vitelor noas- 
tre în Austro-Ungaria? Şi cu toată con- 
venţiunea comercială, câţi-va ani n'am 
mai putut introduce vite în monai- 
chia vecină. | 

Pe lângă unele foloase ce au pu- 
tut produce, mai cu seamă în trecut,



tractatele de comerciii aă uvut şi au 

urmări vătămătoare. Inv&ţatul Chaptal, 
ministrul lui Napoieon cel Mare, com- 
bătend aceste legături internaţionale 
le atribuesce următoarele neajunsuri : 

1. «O naţiune care se leagă prin- 
tun tractat cu o altă națiune, “i 
acordă neapărat avantage pe cari le 
refusă altora: ast-fel ea provoacă re- 
presalii din partea acestor din urmă ; 

„dacă "şi deschide un debuşei din- 
io parte, 'şi închide altele ae altă 
parte; prin urmare se pune în duş- 
mănie comercială cu cele mai multe 

«naţiuni.» 

Are dreptate comitele Chaptal. 0O- 
dată ce o ţară încheie un tractat de 
Comerciu cu o alta, fără voie “ŞI. a- 
lrage vrăjmăşia celor-Palte cari nu 
se bucură de favorurile acordate. De 
aci stăruințe, interveniri şi la sfârşit, 
sau încheiere de tractate ŞI cu alte 

„țări, Sai r&sboiii vamal pe toată li- 
nia. Din causă că nu ne-am putut a- 
junge cu Austro-Ungaria pentru în- 
cheierea unui lractat de comerciiă, 
Monarchia vecină nu numai că a 
plicat tutulor mărturilor rom 

a- 

âne taxele



s
e
 

cele mai urcate, dar a recurs şi la re- 
presalii extraordinare. Noi am fost mai - - 
îngăduitori : am aplicat taxele tarifului 
nostru general provenienţelor austro- 
ungare. Cu toate acestea nu ni sa 
ținut nici o seamă pentru o asemenea . 

procedare şi s'a urmat cu o adevărată 
prigonire contra productelor noastre. 

Mai mult: de abia încheiasem tractatul 
cu Serbia, şi vecinii noştrii austro- 
unguri, bănuind că vitele şi grânele 
noastre se vor putea strecura la dânşii, 

prin Serbia, at: luat măsuri atât de 

  
aspre în cât su jicnit demnitatea mi- 
cului regat al Serbiei. | 

Să mai vorbesc oare de dificultăţile 

ce am întompinat pe lângă unele pu- 
tori din causă că nu cedasem exigen- 

țelor Austro-Ungariei ? Să mai aduc 

aminte acusările ce ni sait adus în 

Dieta de la Pesta şi în publicaţiunile 
bărbaţilor politici maghiari? j 

Să mai aduc aminte câte neajunsuni 

indură Francia din causa articolului 

14 din tractatul de la Francfort prin 

care politica comereială a Republicei 

fvancese este oare-cum lăsată la dis- 

creiunea Germaniei ? , E 

Politica moasira tumala. — C. 299. IES



__9) «O naţiune care stipulează pentru 

un timp determinat concurenţa în con- 

sumaţiunea sa între productele indus- 

triei sale şi acelea ale unei alte in- 

dustrii mai perfecte, atrage detavoa- 
rea asupra productelor industriei sale, 

descoragiază. pe întreprindători, sa- 

crilică munca naţională, şi se face, 
pentru un timp îndelungat, tributara 
rivalei sale.» 

ine mai mult de cât România a 
plătit cu peirea industriei sale, logă- 

turile ce i se impusese prin conven- 

țiunea comercială încheiată în 1875 
cu Austro-Uugaria? Ne aducem cu 

toţii aminte că, înainte de 1875, țara 

noastră poseda o industrie înflori- 
toare, o industrie casnică, sumă de 
meserii şi chiar un început de indus- 

trie mare. Tăbăcăria, cismăria, croi- 
toria, confecţiunea, argintăria şi al- 
ie meserii, îndestulaii în mare parle 
trebuinţele populaţiunei. Cine purta 
încălțăminte străină, albituri străine, 
afară de câţi-va oameni mai dificili 

"ŞI Mai cu avere? : 
De abia trecură câţi-va ani de la 

incheierea, convenţiunei comerciale Şi



m
 

  

cismarii, croitorii şi alți meseriaşi, 
intrată ca servitori, ca muncitori cu 

diua ; apucară cari încătro putură, 

ne mai putend lupta cu concurenţa 

ce le făcea mărfurile importate din 

Austro-Ungaria. 

3) «Schimbările cari se fac în in- 

dustrie, evenimentele politice, pro- 

gresul culturei, modifică neincetat po- 

sițiunea popoarelor, şi fac să se nască 

noul inlerese cari mai adese-ori nu 

se pot împăca cu condiţiunile twacia- 

tului.» | 

In timpul de faţă prefacerile eco-' 
nomice se efectuează cu atâta repe- 

diciune în cât este cu neputinţă de 
a le prevede cu mult înainte de a 
îi realisate. Situaţiunea diferitelor in- 

dusuri se modifică în mod surprin- 

“detor prin descoperirile ştiinţei apli- 

cale, prin combinaţiunea tarifelor de 
transport, prin progresul culturei ge- 
nerale şi chiar prin transformările 
politice şi sociale. Tractatele de co- 
merciu, legându-ne pentru un timp 
îndelungat, nu ne perinit a ne con- 
forma împrejurărilor, a lucra conform 
nouilor interese create.
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8) «abia sa pus în aplicare un 
iractat de comerţiii şi una: din păr- 
țile contractante observă că este viită- 
mată în interesele sale: atunci ca cauti 
a inlătura eseecutarea ; neînțelegerile 
şi certurile încep, şi este un noroc 
când ruperea unui tractat nu aduce 
dupe sine un resbel deplorabil. Pu- 
ține tractate până acum ai fost exe= 
cutate până la termenele prescrise.» 

Archivele ministerelor noastre de 
externe şi finanţe ne pot da sume 
de probe despre neajunsurile ce am 
îndurat dupe urma convenţiunilor 
comerciale. Austro-Ungaria, privin- 
du-se ca cea mai tare, a i 

în lucrare a convenţiunei comerei- 
ale, intrarea vitelor noastre. Protes- 
tări, interveniri, toate aă fost de 
prisos ; granița a r&mas închisă până 
la espirarea convenţiunei din 1875. 
Positiv. că o altă putere în locul Ro- 

- mâniei, o putere de care să se teamă 
monarchia austro-ungară, nu îndura 
această călcare vădită a convenţiu- 
nei, şi ar fi ajuns la ruperea relaţiu- 
nilor comerciale. 

oprit 
abia dupe câţi-va ani dela punerea. 

2 
ce
i 
p
o
a



Dar dilicultăţile întimpinate de es- 
portatorii de lână şi pei, de proprie- 
tarii de oi care păşunai în ţară şi câte 
alte neajunsuri ! 

9) «Un tractat de comerciit între două 
puteri de forţe inegale, este un act de 
aservire pentru cea mai slabă.» 

Acest din urmă inconvenient al trac- 
tatelor de comerciu Pai simţit toate 
țările mici, acelea mai cu, seamă cari 
au avut nevoiă de sprijinul diploma- 

„tic al puterilor mari. Acei dintre noi 
cari şi-au putut da seamă despre e- 
conomia convențiunei comerciale din 
1879, Sai putut convinge că ea ne 
conducea la o adevărată aservire eco- 
nomică. . 

Cele inteplate intra Serbia şi Aus- 
tro-Ungaria ai dovedit cu prisos pre- 
vederile lui Chaptal. Invederat că în 
cestiunea conflictului vamal, Serbia 
era în, dreptul săi; cu toate acestea 
ea a fost tratată în mod puţin cava- 
leresc de către puternicii săi vecini. 
Jiarele austro-ungare ati mers până a 
amenința cu baionetele pe serbi dacă 
nu vor intra în ascultare: Perdere e- 

„conomică, umilire naţională, iacă cu
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ce se aleg cei mici când sunt legati 

prin tractate de comerciti cu cer mari. 

Impărtăşim vederile comitelui Chup- 

tal asupra neajunsurilor ce pricinuesc 
tractatele de comerciu, şi credem că 
o ţară poate foarte bine trăi in armonie 
cu cele-P'alte, "şi poate garanta intere- 
sele, nu ajunge a rupe relațiunile co- 

merciale cu altele, fără să aibă novoe 
de a se lega prin traclate de comel- 
ciu pentru un timp indelungat. Simple 
convenţiuni in inţelesul ce le-am dal 
pot fi de ajuns. Cu toate acestea sun- 
tem datori a cerceta şi intâmpinările 
economiştilor şi oamenilor de Stat cari 
susţin că numai prin bactate de co- 
merciti se pot garanta interesele cco- 
nomice ale unei l&ri. 

| x 

x * 

Apărătorii, cu ori-ce preţ, a tracla- 
telor de comerciit le atribue mai cu 
seamă avantagele următoare : 

1. Prin tractate de comerciii se asi- 
gurează comerciului internaţional sta- 
bilitatea necesară, şi fără d care nu este 
comerciii posibil. 
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2. 'Tractatele de comerciii desvol- 
tează şi favorisează, mai mult de cât 

ori-care alt regim vamal, exportaţiu- 

nile unui Stat. 
3. 'Tractatele de comerciit contribuesc 

prim relaţiunile ce creează la stator- 
nicirea şi menţinerea păcei între po- 
poare. 

Să cercetăm intru cât sunt înteme- 
iate aceste afirmaţiuni. 

“Tractatele de comercii asigurează 

stabilitatea atât de necesară transac- 

țiunilor comerciale. Necontestabil că 
stabilitatea unui regim vamal, când 

acel regim este observat cu scrupulo- 

sitate, înfăţişează foloase învederate. 
Să vedem însă până la ce punct trac- 
tatele de comerciii se bucură de această 

insuşire. 

Mai ântâiă, când dicem stabilitate, 

trebue să înţelegem nu numai respec- 

tarea termenului pentru care este în- 

cheiat un tractat de comercii, dar şi 

aplicarea lui cu sinceritate şi bună 
credință. Căci la ce ar servi respec- 
tarea. duratei când. coprinsul iractatu- 

lui nu este observat, când este călcat
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adesea-ori în disposiţiunile sale tun- 
damentale ? 

Noi am încheiat cu Austro-Ungaria 
convenţiune: comercială pe termen de 
dece ani. Am respectat termenul care 
a expirat la 1886. Ce folos însă am 
tras dintr'aceasta? De abia se înche- 
iase convenţiunea Şi a început ali 
călcată pe toată linia. Neinelege- 
rile şi certurile nai încetat de cât 
odată cu expirarea acestei conven- 
țiuni. Să lăsăm că chiar de la înce- 
put am iîntempinat greutăți la impor- 
tarea vitelor, lănurilor, peilor şi alte 
producte ; dar a venit un timp, când, 
in mod arbitrar, s'a inchis cu dos6- 
verşire graniţa austro-ungară, vitelor 
române destinate exportului, 'Toate 
protestăriele noastre nai avut nici 
un efect şi ne-am ales cu perderi de 
deci şi deci de milioane. - 

Serbia încheie şi densa un tractat 
de comerciă cu Austro-Ungaria. In- 

“bebaţi pe Serbi cum a fost, şi este 
Lespectat acel act? Când le placeminiş- 
bilor de la Peşta opresc importarea vi- 
telor din Serbia, şi dacă Serbi pro- 
testă sunt ameninţaţi că or. se ho-
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târăsc să lucreze după polta celor de 

la Peşta, ori de nu resboiii de morte, 

Am putea înşira numeroase exemple » 

spre a dovedi că, în general, întru 

cât privesce mal cu seamă ţările mici, 

tractatele de comerciti le garantează 

stabilitate insă, bine înteles, cu re- 

serve ca cei mari să poată călca în- 

voiala când le convine. 

Afară de aceasta dacă tractatul de 

comercii! sar incheia numai cu 0 

singură țară tot sar mai pulea vorbi 

de oare-care stabilitate ; dar nu este 

aşa. Nevoiţi a incheia tractate de co- 

mereiii cu multe State, suntem obli- 

gați a face concesiuni continue, con- 

cesiuni de cari se bucură şi acele 

(&ri cu cari ne-am invoit anterior, şi 

aceasta în virtutea faimoasei .clauze-a 

vaţiunei celei mai favorisate. 

Incheiam un tractat cu Germania - 

sau cu Francia; în momentul sub- 

scrierei, grâul ori alte cereale, plă- 

teşte la inceput, în acele ţări, 3 lei 

la suta de chilograme. Noi sperăm 

că această țaxă va fi mănținută, când 

ne pomenim de o dată că se urcă la 

d lei, aşa în cât grânele noastre nu 
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mai pot pătrunde în acele eri. Și ni 
sa întemplat nouă una ca aceustu, 
când Germania a urcat taxa vamală 

pentru secara spaniolă ; ni s'a iutem- 

plat şi cu Austro-Ungaria care "şi-a 
modificat tarifele în mai multe ren- 

duri; iar acum în urmă am -păţit-o 
cu Francia, care, după ce dobândise 

tractatul provisoriu, a lovit porumbu- 

rile cu 0 taxă care echivalează cu 95 

la sută din valoare. Unde mai este 
dar stabilitatea ? 

Mai este de observat că ădese-ori 
o țară când incheie un tractat de co- 
merciu, crede că 'şi asigurează un 
debuşeii pentru cutare producte, ho- 
mânia, bunăoră, pentru cereale şi vite, 
şi întemeiată pe aceaslă speranță face 
concesiuni, sacrifică chiar mnlte inte- 
ese locale, numai şi numai casă "ȘI 
asigure desfacerea pentru marile sale 
articole de export. Ast-fel, în 1873 gu- 
vernul de pe atunci, sperând că a a- 
sigurat țărei pentru dece ani tergul 
Austro-Ungariei pentru cereale şi mai 
ales pentru vite, a făcut atâtea ŞI a- 
tâtea concesiuni în cât a loviți în exis- 
tența, lor o sumă de industrii, a îm-
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pedicat pe altele de ase îuființa pre- 

cum sunt industria petrolului, a făi- 

nei, a alcoululu și altele. Care a fost - 

resultatal atâtor sacrificii ? Inchiderea 

uraniţelor pentru vitele noastre, cum- | 

părarea cerealelor numai când cei 

din Austro-Ungaria puteail să desfacă 

  

pe ale lor, şi ca încheore o jertlire . 

făvă ai nici o conpensaţiune a 0 

sumă de interese economice. 

De când am rupto cu monarchia- 

vecină perdut-am noi debuşeul pentru 

grânele: noastre, de oare-ce de vite 

nu mai vorbim căci li se oprise in- 

trarea ? Nu numai că n'am perdut de- 

buşeul, dar ne-am deschis noui pieţe 

de comerciti pentru cereale, am des- 

voltat fabricarea făinei, care a devenit 

un articol important pentru export. 

Ast-fel dar siguranţa deșfacerei pro- 

ductelor, atribuite tractatelor de co- 

merciii, este în foarte multe casuri 

ilusorie, şi nu este de cât 0 amăgire 

pentru a face să cadă în cursă cei - 

cari nu'şi dati seamă despre cum se 

petrec lucrurile în practică. Şi apoi, 

dacă este vorba de siguranţă, Yom 

ceresta mai jos dacă ea se poale do- 
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bândi numai prin tractate saii şi prin 

alte mijloace, care nu compromit 
interese economice de întâia ordine 

Să trec la al douilea pretins a- 
vantagiu: Tractatele de comereiui des- 
voltează şi favorizează mai mult de 
cât ori care alt regim vamal, eXpor- 
tațiunile unui Stat. Să cercetăm. 

Proba cea mai sigură despre in- 
fluenţa decisivă ee ati tractatele de 
comerci asupra sporirei expor taţiuner 
ar îi aceia de a se dovedi dacă înce- 
tând de a mai avea tractatul cu o pu- 
tere oare-care printr aceasta sa ŞI îm- 
puţinat exportaţiunea. Să luăm ca 
exemplu exportaţiunile noastre. 

Exportaţiunile noastre în anii 1883— 
1889 au fost: 

„1883... 920,650,279 milioane lei 
1884. 184552 
1883 . . 947,968291 » 
1886. . 959,547,963 » 
1887... 965,726,613 « 
1888. . 956,788,642 « 
1889 . . 974,167,146 « 

Până la jumătatea anului 1886 noi 
aim avut în. lucrare convenţinnea co- 
mercială cu Austro- Ungaria ; la, a-
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ceastă dată expirând termenul con- 

vențiunci şi nepultend ajunge la o. în- 

jelegere cu monarchia - vecină, am 

vâmas liben, unii şi alții, şi am a- 

plicat tariful general, i 

Noi, până la 1886, exportam- în 

Austro-Ungaria până la 30 milioane 

lei in cereale şi alte produce; de a- | 

tunci exportul a cădut la 13 milioane | 

lei pe an. 

Este intrebarea: prin faptul că an 

pierdut în mare parte piețele austio- 

ungare , împuţinatu-s'a esportaţiunile 

noastre ? Cu alte cuvinte, ceea-ce 

până la 1886 vindeam în Austro- -Un- 

garia r&mas-a nevendut, şi prin 'ur- 

mare suma generală a exportaţiunilor 

noastre scădui-a ? 

Cifrele răspund că nam pierdut ni- 

mic ; din contra, esportul nostru, gra- 

ție unei recolte mai bune, sa urcat 

de la 941 milioane, ce era în 188, a- 

dică în plin regim convenţional cu 

Austro-Ungaria, la 974% milioane. 

Ni se va obiecta, poate, că de şi an 

esportat mai mult însă prețurile au 

„ost mai scădute. Nici aceasta nu este 

esact, şi dacă prețurile unui an ai 
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- putut fi mai scădute, aceasta se da- 
toreşte. cu totul altor împrejurări de 

cât faptului că nu mai avem conven- 
țiuni eu vecinii noştri. 

lată care a fost preţul de mijloc al 
ectolitrului de grâă pentru anii 1885— 
1890. 

Anii 

-189%5. 

1886. 

1887. 

1888. 

1889. 

1890. 

Greutate în libre 

„60—609 

61-62 
GU—63 

62 --63 
"60-61 
60—63 

Preţul ectolitrutui 

12,00 — 1250 
19,50 — 13,00 
11,80 — 13,50 
19,40 — 13,90 
11,60 — 12,c0 
19,00 — 13,65 

lei 

» 

» 

» 

Iacă acum şi preţul de mijloc a po- 

Preţul ectoliteului 
  

rumbului, 

„Anii Greutate în libre 

1985. 58 GO 

1886. 59—692 
1887. 61. 63 
1888. 56-—62 
1889. GO—6L 

1890. 61—68 

6,90 — 7,50 
6,80 — 8,00 
5,90 — 7,35 
1,20 — 840 
6,90 — 7,30 
6,80 — 8,40 

[GI 

) 

» 

Y 

» 

» 

Cifrele ne spun că nici preţurile de 
mijloc nu-aii scădut după expirarea 
convenţiunei comerciale a' Austriei : 
din contră, vedem că atâl prețul 

)
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grâului cât şi al porumbului au fost 

mai urcat în anii după expirarea con- 

venţiunei comerciale. 
„Ce au devenit productele noastre pe 

care nu le-am mai putut desface în 

Austro-Ungaria? Au apucat alte căi, 

de oare-ce nu piaţa Austro-Ungară este 

marele debuşeu pentru cereale. 
Dupe denunţarea convenţiunei co- 

merciale în 1886, parte din grânele 
noastre, care până aci se esportau 
pentru Austro-Ungaria, se esportau mai 

cu seamă pentru Englitera şi oare-care 

cantități pentru -Fraucia, Belgia, Italia, 

Olanda. 
De la 1884 până la 1886 exportaţiu- 

nele noastre pentru Anglia varia între 

60 şi 85 milioane lei. In 1886 de o- 
dată se urcară la 116 milioane şi în 
1887 la 15% milioane, adică se în- 

doiră, | 
In Belgia exportam pentru 9 mi- 

lioane ; în 1886 şi 1887 am exportat 
pentru 15 milioane, iar în 1888 pen- 
tra 31 milioane. 

Pentru [talia exportam între anii 

1884 şi 1886 pentru 3 până la 19 mi- 
lioane. In 1886 am exportat pentru 16
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milioane şi în 1883 pentru 17 milioane, 
aproape îndouit decât inainte. 

Francia ne cerea cereale pentru Îl 

milione în 1885; iar în 1886 ne cuin- 
pără pentru 99 milioane şi în 1888 
pentru 19 milioane. 

lată dar că cu toate că ni sau iu- 

chis graniţele unui Stat mare, pro- 

ductele noastre ati fost vendute tot 

atât de bine ca şi mai inainte. Nu 
este dar.absolut exact cum că tracla- 

„tele de comerciu contribuese mai mult 

de cât ori-care alt mijloc la sporirea 

exportaţiunei. Sunt alte imprejurări 

care pot desvolta sait micşora expor- 

taţiunea, şi nu un tractat de comerciit 
„va putea să distrugă efectele altor 
cause asupra exportaţiunci. 

Să mai dăm -un exemplu. N'avem 
noi oare un tractat de comereiii cu 

„ Germania? La ce ne servesce acest. 
tractat cu privire la desvoltarea ex- 
portaţiunei noastue, de oare-ce de abia 

am exportat în 1885 şi 1886 pentru a- 
proape 3 milioane şi în 1887 pentru 
8 milioane, pejumătate pentru cât ex- 
portam în Belgia. Şi cu toate acestea 
Germania trage foloase însemnale din
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comerciul cu România, de oare-ce de 
unde în 1885 importam mărfuri ger- 
mane pentru 4] milioane, în 1886 am 
importat pentru 73 şi în 1887 pentru 
90 de milioane. 

Cu Francia nam ajuns a ne înţe- 
lege să încheem un tractat în regulă, 
şi am trăit cu aranjamente comer- 
ciale provisorii, pe termen de şease 
luni ; şi cu toate acestea exportul NOs- 
tru pentr u această ţară s'a urcat până 
aproape de 30 milioane, iar importul 
ei în România n'a trecut peste 925 mi- 
lioane. 

In resumat, fără a contesta oare- 
care înriurire a tractatelor de comer- 
cii asupra desvoltătei exportaţiunei, 
totuşi este învederat că această înriu- 
vire este departe de a fi hotăritoare 
întru cât priveşte desvoltarea expor- 
tațiunilor. 

In fine se mai susţine că tractatele 
de comercii contribuesc, prin rela- 
țiunile ce creează, la statornicirea şi 
menţinerea păcei între popoare. Până 
astă-di nu ştii ca existența unui trac- 
tat de comerciiă să fi împiedicat un 
resboiii, când acesta s'a credut nece- 

Politica noastra vamala. —C. 293. 3
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sar de către o putere ore-care. Negroşil 
că înmulțirea relaţiunilor comerciale 
între popoare are o inriurire simţi- 

toare asupra relaţiunilor lor politice; 

necontestabil că interesele economice 

reciproce atârnă greii în balanța decisi- 
unei de a se declara un resbel. Nu cred, 
cu toate acestea, că vre-un lractal de 

comerciu, ori-care ar n fost, ar [i pu- 

tut opri resbelele dintre Francia si 
Germania, precum iarăşi nu cred că 
cu toate tractatele de comerciii se va 

„putea împedica r&sboiul ce pare că 
are să isbucnească. 

Fără a contesta folosul relativ ce 
pot înfăţişa tractatele de comercii când 
sunt bine întocmite, corespundătoare 
cu interesele respective, nu împărtă- 
şesc părerea celor cari susţin că prin 
asemenea învoiri internaţionale se pote 
asigura stabilitatea în daraverile co- 
merciale, desvoltarea exportaţiunilor 
şi pacea între popoare. Mai mult, în 
unele împrejurări asemenea tractate 
pot fi nu numai păgubtoare dar şi 
periculoase pentru interesele econo- 
mice ale unei ţări. Multe stattlă "şi-au 
compromis interesele, ai lovit în pro-
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pria lor industrie, *'şi-ai ruinat indus- 
trii prospere numai prin concesiunile 
ce au făcut prin tractatele de co- 
mercii. 

Regimul tractatelor de comercit 
este condemnat nu numai d€ un 
mare numer de bărbaţi de stat dar 
chiar de către sciinţa pură. Econo- 
miştii ortodoxi nu admit utilitatea 
tractatelor de comercii, de oare-ce, 
după dânşii, schimbul trebuind să 
fie liber înte diferitele regiuni ale 
globului, asemenea convenţiuni nu 
mai ar avea nici o rațiune deae- 
xista. o 

Economiştii impută tractatelor de 

comerciii că consacrează tarife res- 

trictive, înstrăinează acțiunea guver- 
nelor, surescitează producţiunile pe 

care le favorizează, şi reclamaţiunile 
industriilor care nu sunt protegiate; 
în fine, că la expirarea lor, tractatele 
de comerciu fac să se nască lupte | 

de interese, de influențe şi de stă-, 

ruinţe de care se folosesce guvernul 
cel mai dibaciu pentru a impune gu- 
vernului celui mai obsedat clause 
împovărătoare.
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Tractatele de comerciii cu tarife con- 
venţionale fiind o creaţiune bastardă, 
un expedient întrebuințat in cele mai 
multe caduri de cei mai dibaci şi mai 
tari, pentru a amăgi pe cei mai sim- 
pli şi mai slabi, nu pot fi adoptate de 
nici 0 ţară care ţine la libertatea sa 
de acţiune în scop de a'şi ocroti pro- 
ducţiunea naţională. 
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IMPREJURĂRILE NU SUNT FAVORABILE 
PENTRU A INCHEIA 

TRACTATE DE COMERCIU. 

Cu toate că nu pot recunoasce trac- 

tatelor de comerciii toate avantagiele 

ce li se atribue de către partisanii lor, 

totuşi aceasta fiind o părere indivi- 

duală, mă pun şi în ipoteză că lanoi 

sar admite că tractatele de comerciă 

favorizează întru toate interesele eco- 

nomice ale ţărei. Intrebarea care se 

pune este: împrejurările suni ele fa- 

vorabile pentru ca România să încheie 

tractate de cemerciii? 

Din două puncie de vedere ni se 

impune cea mai înțeleaptă reservă şi 

cea mai scrupuloasă socotinţă cu pri- 

vire la încheierea tractatelor de co-
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merciit : 1. Transformarea noastră e- 

conomică; 2. Transformările econo- 

mice a întregei lumi. 
Este de obşte cunoscut că Romiă- 

nia până la 1886 nu a avut coca ce 
se poale numi o programă cecono- 
mică-naţională. Supuşi, până la 1875, 
unui regim comercial bastard, tără 
scop, fără unitate, resultat al coali- 
zărei intereselor puterilor mari, im- 
pus Turciei şi indirect nouă, noi 
am muncit, am produs, cum ne-ai 
permis inprejurările, desvoltând, pe 
cât era cu putinţă, producţiunea a- 
gricolă, provocaţi de cererile din a- 
fară. In industrie, foarte inapoiaţi, 
ne ocupam mai cu seamă cu in- 
dustria casnică, cu o serie de meserii 
practicate mai toate în familie. In- 
dustria, mare, ateliere, usine, în înţe- 
lesul occidental, mai nu aveam, Ori- 
cum ar fi fost însă, tot ne bucuram 
v&dend că vechia noastră organisare 
industrială, întemeiată mai cu seamă 
pe munca în familie, pe ateliere do- 
mestice, mergea prosperând, pe cât 
ne îngăduiau împrejurările şi starea 
noastră, de cultură economică, |
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In 1875 intervine un factor noi în 

viața noastră economică, convențiu- 

nea comercială încheiată cu Austro- 
Ungaria.  Indemnat de vederi mai 
mult politice de cât economice, gu- 

vernul conservator a credut că ar fi 
folositor, în interesul recunoascerci 

autonomici noastre politice, să tra- 
teze cu monarchia vecină. Austro- 

Ungaria, cunoscând slăbiciunea noa- 

stră, a consimţit a'i da satisfacere, şi 

a încheiat; acea cunoscută conven- 

țiune. Este îndoios, şi după mine si- 
gur, că n'am câştigat nimic politi- 

cesce, de oare-ce era o slabă mân- 

găiere aceia că incheind convenţi- 
unea cu Austria, am făcut act de in- 

dependenţă politică. Independnţa po- 

lilică nu se putea întări prin fap- 
tul că am încheiat o convenţi- 
une de comerciii, de oare-ce ştiul 
este că noi în trecut am încheiat 

tractate politice şi comerciale în toată 

forma. şi. cu puteri mari. Dacă Turcia 

se îndărătnicea a călca drepturile n0- 

stre şi a juca copilăresce un rol de 
suzerană, nu prin convenţiunea din 
1875 sar fi putut face să înţeleagă
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cei de la Constantinopol că nu știi 

ce fac. Şi dovadă despre aceasta este 

că cu toată convenţiunea noi am 

rămas politicesce tot ce cram mii 

inainte, cu singura deosebire că ne 

compromisesem interesele economice. 

A trebuit r&sboiul de la 1877; a tre- 

buit ca armata română să lupte cu 
atâta, bravură şi atâta succes, penlru 

ca nu numai Turcia, dar prea mult 
complesantele puteri ale Europei, să 

recunoască că aci la gurile Dunărei, 

uăiesce un popor care avea consciință 

de drepturile sale şi scia să le apere 
cu sângele săi. 

Politicesce nulă în efectele salc, 

convenţinnea comercială a dat o nc- 
norocită direcţiune politicoi noastre 
economice. Deschidend, fără nici o 
reservă, granițele noastre importaţiu- 
nei austro-ungare, țara a fost inun- 

dată de la început nu numai cu articole 
de industrie cari nu se fabricau la noi, 

dar cu cele mai mici obiecte fabri- 
cate până atunci de meseriaşii români 
şi în familie. Nu sa lăsat un obiect 
de fabricaţiune casnică care să nu se 
uimiţă de către fabricile austro-un-
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gare ; Sa mers până a se imita de 
fabricanţii cei mari chiar vechile şi 
tradiţionalele noastre velinţi, scoarţe, 

şi altele. Fabricile de confecţiuni din 
Viena, şi Pesta ne fabrică până şi cos- 
tumele cele mai de rend, aşa că lotă 
brasla croitorească se vădu r&masă 
fără lucru. Cismăria şi tăbăcăria n6- 
stră, relativ prospere, dispărură mai 
cu desăvârşire, aşa că până şi țăranii 
se încălţau cu cisme şi pantofi lucraţi 
la Braşov, Pesta şi Viena. Industrii, 
ca fabricaţiunea făinei, a alcoolului, a 
petroleului fură isbite de moarte prin 

concurenţa vecinilor noştri. 

Era uşor de prevă&dut că industria 
noastră nu putea să resiste loviturilor 
ce i se da. N'a trecut mult timp şi 
ceea ce mai exista din trecut dispăru 
mai cu desăvârşire, iar populaţiunea 
noastră industrială, rămasă pe dru- 
muri, fu nevoită să trăiască de astă-di 
pe mâine, părăsindu-şi vechile sale 
îndeletniciri. Se îndeplinise dorința 

vecinilor, aceia ca Românii să 'şi vadă 
de plug şi să lase a fi aprovisionaţi 
de fabricile de peste Carpaţi. Ori-ce 
spirit de întreprindere peri ; ori-ce
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aspiraţiune către intemeierea unei in- 

dustrii naţionale dispăru ca un vis. 
Cu privire la agricultura nostră, care 

se pretindea că are să ia un avent 

puternic, mulţumită convenţiunei co- 

merciale, de abia trecură câţi-va ant 
şi vitele noastre fură respinse la gra- 

nițele austro-ungare, sub pretextul că 

molipsesc vitele din monarehie. Griii 
şi porumb ni se cumpăra atunci când 
cerealele austro-ungare puteai fi des- 

făcute în Occident, precum şi parte a 

îi prefăcute în făină şi alcool spre a 
fi exportate sub această formă tot pen- 
tru Bomânia. 

Cele-l-alte puteri încuragiate de e- 

xemplul Austro-Ungariei, încheiară şi 
densele convenţiuni cu România, ru- 

„pend fie-care noui concesiuni. Aşa 
că treptat pieţele noastre deveniră un 
loc de concurenţă între producătorii 
europeni. 

Vroind nevroind trebuia să îndurăm 
această stare de lucruri creată prin 
convenţiunea încheiată cu Austro-Un- 
garia. Am r&bdat, nu insă fără a ne 
îngriji de viitor, de oare-ce toți ne 
încredinţaserăm că pe această cale ne
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indreptam spre un dezastru economic. 
Guvernul liberat se progătesce şi aş- 

teaplă cu o legitimă nerăbdare cxpi- 

varea convenţiunei. El denunţă această 
convenţiune, şi in 1886 inaugurează, 
pe cât imprejurările'i permiteau, noua 
politică economică, în vigoare până 

astă-di. Căutăm a ne înțelege cu Au- 
stro-Ungaria, luând de normă noua 

noastră politică economică ; toate in- 

cercările remân zadarnice, şi de a- 
tuncă până astă-di se aplică producte- 

lor austro-ungure taxele tarifului no- 
stru general. 

Se pare că cererile noastre ai fost 
drepte, de oare-ce ai fost recunos- 
cute şi adoptate în toate tractatele de 
comerciă ce am încheiat de la 1886 
până astă-di. Insuşi Englitera şi Ger- 

“ mania ale Săror convelţiuni expiră în 
1891, au consimţit ca, în schimbul u- 
nor concesiuni puţin vătămătoare pen- 
tru industria noastră, să modifice con- 
venţiunile ce aveam cu dânsele în in- 
teresul cerinţelor noastre. 
Reforma economică aplicată în 1886, 

a creat o nouă situațiune producţiu- 
nei noastre. Mulțumită ocrotirilor a-
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cordate, o sumă de industrii, mari şi 

mici, ai fost înființate. Fabrici de 
făină de petrolei, de postavuri, de 
hârtie, de săpun, de lumânări, de con- 
fecţiuni, de cismărie, de curelărie, de 
mobile de lucs şi ordinare, sunt în 
plină activitate. Localităţi dezerte până 
la 1886, precum este Valea Prahovei, 
sunt astă-di populate în toată întin- 
derea lor de tot felul de fabrici. In 
Bucureşti, Ploesci, Buzău, laşi, Ber- 
Jad şi aiurea un roiă de fabrici şi de 
ateliere domestice, produc felurite ar- 
ticole iudustriale. Insăşi rapoartele 
consulatelor austro-ungare recunosc 
că sub ocrotirea regimului inaugurat 
la 1886, industria română a luat un 
avent la care nimeni nu se aştepta. 

Aceasta fiihd situaţiunea, este de 
sperat că, ori-care ar fi guvernul l&rei, 
nu ar îndrăsni să o răstoarne, inau- 
gurând un regim economie după tipul 
celui de la 1875. Sunt interese mari 
angajate ; sunt capitaluri considerabile 
închise în întreprinderi industriale ; 
este o populaţiune întrâgă care trăeşte 

"din munca industrială ; cine ar cu- 
teza oare să isbească în atâtea inte-
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vese? De sicur nimeni, căci ori-cine 

ar fi acela, ar fi întâmpinat cu un stri- 

găt general de protestări. 

Mai pot exista deosebiri de vederi 

în cestiuni politice ; cetățenii se pol 

împărţi la cutare alegere; suntem în- 
credințaţi însă că, atunci când ar îi 
vorba de a se lovi în interesele noas- 

tre economice, toţi, de la mic la mare, 

ar face una şi sar împotrivi. 
Pentru a putea urma cu succes opera 

de transformare economică, de-abia 

începută la 1886, trebue să ne păstrăm, 
pe cât se poate, libertatea de acţiune, 

lucru ce cu greii se poate avea sub 

regimul tractatelor de comerciu înso- 

ţite de tarife convenţionale. Dovada 
cea mai pipăită este faptul că, cu totă 

dorinţa şi buna-voinţa noastră, nu am 
putut. ajunge la o înțelegere cu Aus- 
tro-Ungaria. Pentru ce? Pentru că noi 

am stăruit să se respecte noul nostru 

regim economic, iar vecinii noştri nat 

voit cu nici un preţ să recunoască că 

Pomânia are interes să aibă o indus- 
trie naţională. 

Sunt încredinţat că vom întempina 
dificultăţi de aceiaşi natură când vam
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trata şi cu alte puteri. Fie-care va ţine 
să ştirbească noul nostru regim va- 
mal, una mai mult, alta mai puţin ; 
aşa că edificiul nost u economic, de 
abia început, va fi expus a fi sdrun- 
cinat şi compromis. 
R&mânend liberi, vom precede după 

„cum ne vor povăţui interesele noastre 
agricole, industriale şi comerciale. Vom 
căuta a ocroti ceea-ce vom afla cu 
cale că merită să fie protegiat, însă 
nu vom merge nici o dată până acolo 
în cât să pericălăm interesele agri- 
culturei noastre. 

lată pentru ce cred că în perioada 
de transformare economică în care 
am intrat, avem nevoe dea fi stăpâni 
pe acţiunea noastră; iată pentru ce 
susțin că nu avem nici un interes care : 
să ne îndemne a reintra sub regimul 
ivactatelor de comereiii cu tarife con- 
venționale. Nu merg până a susține că 
acest regim să fie definitiv, de oare-ce 
în materie economică regimul se trans- 
formă treptat cu Progresul ce face o 
naţiune. 

ap iustia însă că pentru un număr de 
i, România are neapărată nevoe de
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a fi liberă în acţiunile sale, căci nu 

mai ast-fel va putea lucra după cum 

o vor povăţui interesele şi repedile 

transformări economice ce se petrec 

în lumea întreagă. 

Trec la a doua împrejurare care ne 

impune a nu ne lega cu nimeni, la 

transformarea economică ce se pe- 

trece în lumea întreagă. 

Odinioară, când trăiam isolaţi ; când 

relaţiunile noastre comerciale cu străi- 

nătatea. erai foarte mărginite, putem, 

până la oare care grad, să nu ne pre- 

ocupăm de prefacerile economice ale 

altor state. O asemenea atitudine nu 

o: mai putem âvea astădi. Situaţiunea 

politică câştigată prin proclamarea in- 

depepdenţei şi a Regatului; desvolta- 

pea producţiunei noasire agricole şi a 

comereiului nostru de exportaţiune ; 

intrarea în relaţiuni reciproce de co- 

merci cu toate ţările Europei, toate 

aceste înprejurări şi altele, ne impun 

datoria nu numai de a urmări pas cu 

pas toate prefacerile economico-soci-
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ale cari se fac în alte ţări, dar dea 
ne povăţui în acţiunea noastră după 
aceste prefaceri. De aceia cred ulil a 

arunca o repede privire asupra stărel 
economice a celor altepopoare; asu- 
pra transformărilor petrecute cu atâta 
repediciune în cel din urmă pătrar al 

secolului, precum şi asupra aspiraţiu- 
nilor şi tendinţelor economice ce se 
desvăluie pe fie-care di în toată lumea. 

Progresul economic se socotea odi- 

nioară ca apanagiul aproape csclusiv 
a câte-va popoare civilisate şi în par- 

ticular al Europei occidentale. "Mi a- 
duc aminte că pe la 1860, când o parte 

din presa francesă luptând pentru 
protecţiunea agriculturei şi industriei 
naționale, se sforța să demonstreze 
că nu va trece mult timp şi agricul- 
tura francesă, va fi apăsată şi în parte 
ruinată de concurența Rusiei, a Sta- 
telor-Unite şi a altor ţări; că industria 
francesă va întâmpina greutăți mari din 
causa concurenţei cei se va face nu 
numai de țările europene dar şi de Ame- 
rica; la aceste temeri, economiştii li- 
ber-schimbişti respundeaii cu ironie că 
acestea .sunt sperieturi protecţioniste.
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Până întratât "i amăgise dorinţa de 

a vedea triumfând în toată Europa şi 
în toată lumea principiul libertăţei 

absolute a comerciului, în cât nu ad- 

imiteau cu nici un chip că Rusia şi 
Statele-Unite vor ajunge vre-o-dată 
să aducă pierderi mari agriculiurei 

francese. Se făceaii socoteli peste so- 
coteli şi toate ajungeaii la aceiaşi 

conclusiune: nu aveţi să vă temeţi de 
concurenţa străină. De abia trecu- 

seră dece ani şi deja agricultorii fran- 

cezi se plângeau că nu mai pot lupta 
cu greutăţile cei apasă; că concu- 
renţa produttelor agricole străine "i 

ruinează. Anchete serioase au dove- 
_dit că acele plângeri erau întemeiate. 

Situaţiunea a. devenit atât de gravă 
în cât guvernul frances a trebuit să 

înființeze tacse grele asupra cereale- 

lor şi alte producte agricole străine 

importate în Francia. 
Aceia ce sa întemplat Franciei, sa 

întemplat treptat şi altor State mari 
din Europa, aşa că de câţi-va ani se 

vorbesce despre coalisarea Europei 

Centrale spre a se apăra contra con- . 

curenţei americâne. 

“Politica noastra vamala. —C. 299. 4
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Europenii, în general, în ingânfarea 

lor, ai credut că descoperirile cele 
„mari ale sciinței, apiicate la produc- 

țiune, vor fi mai pentru tot-M'a-una 
monopolul lor. Că alte (ări din Eu- 
ropa şi Statele-Unite ale Americei, 
vor remânea înapoiate ; că Australia, 
Indiile, China, Japonia, Africa, vor 
remânea pentru mult timp populate 
cu oameni primitivi, cu deprinderi 
patriarcale, servind de centruri ecu- 
nomice pentru desfacerea producte- 
lor industriei curopene. Această ere- 
divță era atât de înrădăcinată, în cât 
se luai în glumă scriitorii mai pă- 
trundători: cari lăsaii a se întrevedea 
că va veni un timp când neamurile 
străine din cele-Lalte continente vor 
disputa pâinea de toate dilele curo- 
penilor. 

Pe când europenii se legănaii -cu 
asemenea amăgitoare speranțe, lumea 
exira-europeană, în particular Statele- 
Unite ale Americei, lucra din r&spu- 
teri pentru a'şi înmulţi şi a'şi pertec- 
ționa toate mijloacele cari sporesc şi 
eltinesc producţiunea. Intre acestea, 

D
E
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mijloacele de transport sau bucurat 

de o particulară solicitudine. . 

Căile de transport ai fost şi sunt 
privite, cu drept cuvenl, ca unul dintre 

principalele, dacă nu ca principalul 

mijloc al desvoltărei economice. Ori-: 
care ar fi progresul ce ar realisa un 
popor în agricultură” şi industrie, el 

nu poate prospera dacă ar [i lipsit de 

căi de comunicaţiune. De aceea ve- 
dem că din cea mai adâncă vechime - 

şi până astă-di popoarele ai căutat 

să înmulțească şi să perfecţioneze mij- 
loacele de banspoit. | 

Dacă agricultura şi industria ame- 

ricană au ajuns la aşa grad de pros- 

peritate ; dacă exportaţiunile ameri- 

cane îngrijesc întreaga Ruropă, şi fac 

pe unele state să cugete la un fel de 

coaliţiune vamală contra Statelor-U- 
nite ale Americei ; dacă întrun cuvânt | 
“Statele-Unite aă ajuns.în atât de scurt 

timp să întreacă în producţiune pe 

multe din vechile ţări europene, a- 

cesta o datoresc în mare parte minu- 
natelor căi de transport pe uscai şi 

“pe apă. | 

Sar crede că kuropa este mai avulă
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în drumuri de fer de cât Statele-U- 
nite ; amăgire profundă; ele ai ca 
12,000 de kilometri mai mult de cât 
întreaga Europă. După Lefâvre ŞI Cor- 
beland lungimea liniilor de drum de 
fer a principalelor State este: 

Chitometri 

Statele-Unite. , 201,598 
Germania, . „97,535 
Francia 32,491 
Englitera. 30,849 
Austria 22,613 
Hala 10,534 
Spania. 9,4185 

După aceiaşi autori Canada posedă 
17,000 chilometri, Brasilia 7,062, Mec- 
sicul 5.600, Republica Argentină 5,484, 
Indiile engleze 19,368, Australia 19,90, 
etc. etc. 

Construcţiunea drumurilor de fer 
costă mult mai puţin în cele-l-alte 
Continente de cât în Europa, de oare-ce 
şi locurile sunt mai şese şi pămentul 
mai eftin. Pe când preţul de mijloc 
chilometric în Europa este de 372,850 
lei, în cele-l-alte ţări este numai de 
196,075 lei. Aceasta explică pentru ce 
în ţările exira-europene şi mai cu
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seamă in Statole-Uniie se construesce 

mai mult de cât în Europa. In peri- 

vada de la 1880—1885 sa construit 

in Europa 92,000 chilomeuri, iar în 

Statele-Unite 60.000 de chilometri. 

In paralel cu căile ferate s'a desvoltat 

marina comercială. Aşt-fel, de unde 

in 4850 corăbiile cu pânze represintă . 

o capacitate de 216,000 tone, iar va- 

poarele 6,383,900 tone, în 1886, co- 

văbiile cu pâuze înfățișau o capaci- 

tate de 7,396,200 tone, iar vapoarele 

12,002,800 tone. 

Superioritatea Americanilor se con- 

stată şi în mijloacele de transport pe 

apă ca şi pe uscat. Relativ .tot ei 

au mai multe vapoare şi corăbii cu 

pânză. 

În asemenea condițiuni nu trebue 

să ne prindă mirarea dacă. Americanii 

ai ajuns să gftinească în atât trans- 

portul productelor în cât mai nimeni 

in Europa să nu mai poată să le facă 

concurenţă. 

Dacă superioritatea midloacelor de 

producere ale Americanilor sar măr- 

gini numai la căile de comunicaţiune, 

tot pare că ar mai merge; din nefe-
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ricire Kuropencnii suportă sarcini pu- 
blice necomparat mai grele. 

De când Europa trăeşte sub siste- 
mul aşa numit al păcei armale, im- 
positele ati crescut înu”o proporțiune 
necunoscută până astă-di, iar milioa- 

nele de soldaţi ţinuţi sub drapele, 

privează agricultura şi industria de 
cele mai viguroase braţe. 

Sarcinele care apasă mai toate Sla- 
tele europene sunt necunoscute Amc- 
zicanilor şi altor popoare. Europa da- 
tora in anii din urmă respectabila 
sumă de una sută doue-deci şi șeaple 
de miliarde ! sumă repărţită între di- 

- feritele State în proporţiunile urmă- 
toare : 

Interese şi 
Capital _amortisemente 

Francia. -. ., 37 „500,000 „000 1,336 PP) 
Rusia. . . 18,750,000,000 1,038,000,000 
Englitera . . . 18,750,000.000 137,000,000 
Maia, 41 „230,000,000 539,000,000 
Austro-Ungaria . 44 „950 „000. 000 - 389,000,000 
Germania . . 10,000,000,000 377 ,000,000 
Alte State din Bu- 

Topa... „ 19,612,000,000 . 934,000.000 

Total. + . 197,112,000,000 5 „3143,000,000 

“România, la rendul său, datoresce
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9314.718.000 lei şi plătesce o anuitate 

de 61.432.000 lei. 

Această enormă datorie repărţită 

dupe numărul populaţiunei fie-căruia 

Stat, represintă pentru fie-care locui- 

tor datoria următoare : 

Francia . . . . . . » 987 lei de cap. 

Englitera, o... 500 „x 

taia e 55 - 

Austro-Ungaria. . . . 27, j. 

Rusia europeană . . . . 212 » 3 

sermania. cr e 243 - 

Statele-Unite . . . . . 9% » > 

România . e o... 10 - 

Dob&ndile şi amortismentele repre- 

sintă, pentru fie-care locuitor, sumele 

următoare : 

Francia cc... 33,75 lei 

Taia 17.50 

Englitera. . 1605 

Austro-Urgaria. . . > 135 

Rusia o... 10,00 

Germania . o... 7,50», 

Statole-Unite. . . s.. . - 400 

România. î.H 
18 

Compare, drămuiască cititorul situa- 

țiunea comparativă, din punctul de
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vedere al datoriei publice şi ros- 
tească-se dacă nenorocitul producetor 

european mai poate lupta cu sorţi de 

reuşită contra vigurosului săi con- 
curent american. 
„Dar alături cu sarcinile ce impune 

datoria publică, cheltuelele diferitelor 
state europene mai sunt îngreunate 

afară, din cale prin budgetele militare. 
Armata costă, anual, sumele urmă- 
toare : 

Rusia , . . . . . 982 imilioanelei pe an 

Francia . . , . . 859 . > 
Englitera . . . . . 740 - - 
Italia aaa 999 A > 
Germania. . . . ,„ 549 - ,- 
Austria. . .. , . 349 - - 
Turcia, . . . , , 900 . - 
Spania. . . . ,„ . 900 . R 
România , . “ 38 > > 
Alte 45 state europene 324 

Incă un condeii de aproape cinci 
miliarde cheltuite anual pentru între- 
ținerea a 26 milioane oameni, cari în- 
făţişează, efectivul total al trupelor eu- 
ropene pe picior de răsboiil. 
„in această risipă de miliarde Româ- 

nia figurează cu rotunda sumuliţă de
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38 milioane lei la budgetul ordinar. 

Pe când Europa se ruinează plătind 

la anuităţi şi întreţinend soldaţi, Sta- 

tele-Unite de abea datoresc-d miliarde 

lei pe care "i-ar fi putut plăti, dacă 

alte interese mar fi intervenit. In tot 

casul peste qece ani Americanii Vor 

xămâne curaţi de ori-ce datorie pu- 

blică. 

Când Francesul plătesce 94 lei 40 

anual pentru întreţinerea armatei, En- 

glesul 21 Iei; iar Germanul 95 lei 20, 

Americanul de abia suportă o sarcină 

de 4 lei 50, de oare-ce Statele-Unite 

înteeţin numai 27,000 soldaţi ! întreb: 

Cum vroiţi ca nenorocitul producător 

european să mai poată lupta contra 

trebuinței europene? | 

Și cu toate aceste sarcini care în- 

povărează producţiunea europeană ; 

cu toate inlesnirile de care se bucură ... 

producătorii americani, totuşi Statele- 

Unite nu numai că nu deschid pol- 

țile concurenţei europene, dar se în- 

chid cu tarife cari sfidează ori-ce - 

concurenţă. 

Dacă americanii insaflă atâta în- 

grijire europenilor, va veni un. timp
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când alte popoare le vor Luce 0 con- 

curenţă tot atât de ruinătoare. 
„Ca mâine Asia şi Africa vor inunda, 
Europa cu productele lor. Sule de 

milioane de braţe cari astădi mun- 
» cese mai mult pentru «şi intempina 

mărginitele lor trebuinţi, vor produce 
pentru esportaţiune in vederea pieţeo- 

lor europene. 

Şi este de notat că toate aceste po- 
_poare nu se mărginesc, după cum 
credeau economiştii, numai la o pri- 
mitivă esploatare a pământului, din 
contra, ele 'şi însuşesc treptat toate 
imbunătăţirile introduse în agricul- 
tura europeană. Afară de ucoasta, 
toate aceste neamuri ambiţionează a 
deveni industriale, imitând întru a- 
ceasta, toi pe europeni. 

Succesul strălucit al Americanilor 
în industrie, stimulează şi incuragiază 
pe Chinezi, Japonezi, Indiani şi câte 
alte popoare, săi imiteze. Ceea-ce se 
petrece de câţi-va ani în Japonia, cu 
privire la transformarea economică, 
ne pot da mâsura la ce ne putem aş- 
tepla peste cât-va timp. 

Sistemul vamal protector practicat,



    

  

Yi 

cu un succes fără precedent, de că- 

tre Statele-Unile, a făcut ca toate (&- 

rile noui, începând cu coloniile cen- 

gleze din Australia, să adopte o le- 

gislațiune analogă cu a America- 

ilor. 

tconomiştii speraii că protecţionis- 

mul este trecător în Statele- Unite; 

că experienţa va convinge pe Ame- 

vicani că ţara lor nu poate „prospera 

cu un asemenea regim vamal. Ame- 

ricanii a fost de altă păreakCurentul 

protecționist este atât de puternic în 

cât la cca din urmă alegere preşeden- 

țială, fostul preşedinte Cleveland a 

cădut pentru că se rostise pentru 0 

reducere a taxelor vamale. Mai mult: 

nu numai că vechiul tarif a fost men- 

tinut dar a fost şi mai încărcat. In 

Septombre 1890, Corpurile legiuitoare 

din Washington ai votat, cu 0 maiori- 

tate de 151 voturi contra 79, bilul ta- . 

vifelor, die bilul-Kinley după numele 

prepunătorului. In cele dântâiă dile 

ale lui Octombre bilut a fost promul- 

gat şi imediat pus în aplicare. Tele- 

grama care a adus această veste a 

cădut ca o lovitură de trăsnet peste.
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bătrâna Europă. Toţi se intreabă ce 
este de făcut faţă cu această măsură 
care face aproape imposibilă ori ce 
exportare din Europa pentru Statele- 
Unite. Şi în adever, cum se va mai 
putea exporta articolele cari sunt lo- 
vite cu taxe de 200 la sută din va- 
loare! 

Sub. impresiunea măsurilor luate în 
America, diferite state europene vor 
căuta, a'şi asigura, prin tractale de co- 
merci, debuşeuri chiar aci în Eu- 
vopa. Se vor întrece ţările industriale, 
care mai de care, să dobândească a- 
vaniage pentru productele lor; iar 

„terile mai mult agricole vor forma 
„obiectul acestei întreceri între pu- 

teri. 

Intreb : întrun timp atât de turbu- 
ra; într'o epocă când naţiunile, fără 
escepţie, tind a deveni “industi ale ; 
când fie-care popor caută prin toate 
mijloacele să "şi asigure neatârna- 
rea economică; când dicătoarea : fie- 
care la „sine, fie-care pentru sine, a 
„devenit norma după care să povă&- 
țuesc toat6 neamurile în organisâ- 
vea lor economică; întrun timp, î
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fine, de surprinderi care n'a existat 

de când este lumea, întreb dacă este 

momentul oportun penitu ca Pomă- 

nia să 'şi înstrăineze libertatea sa "de 

acţiune, să se lege prin tractate de 

comereiii? Cred că ori-ce om cunos- 

cător de ceia ce se petrece în lume; 

ori-ce om prevădător şi gelos de pros- 

peritatea neamului său ' va răspunde 

că nu. 

Sunţem în situațiune de a putea 

aştepta resultatele acestei gigantice 

-lupte economice ce sa încins între 

popoare. Ţară agricolă, înainte de 

i6te, vom beneficia din noua situaţiune 

produsă prin rigurosul protecţionist al 

Americanilor. Europa fiind nevoită să 

ia măsuri de apărare contra CONcu- 

venţei americane, va înfiinţa taxe ur- 

cate pentru grânele Statelor-Unite. 

Astfel fiind, cerealele noastre se vor 

putea, desface şi cu mai multă înles- 

nire de cât până acun. Dacă noi am 

putut esporta tot ceea-ce ne-a priso- : 

sit, şi cu preţuri indestul de avanta- 

gioase, atunci când Americanii inun- 

daă Europa cu productele lor agri- 

cole, de sigur că vom esporta cu mai
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mare: folos acum când importarea 

grânelori americane va întempina 
multe greutăți. 

De aceia repet : să nu ne grăbim ; 

să aşteptăm până când atmosfera e- 
conomică, atât de turburată, se va 
insenina şi atunci vom vedea ce este 

de făcut. Să lucrăm cu bărbăţie pen- 
tru a ne perfecționa agricultura, spo- 
vind cualitatea şi cuantitatea produc- 
telor noastre ; să încuragiărm industria 

națională şi să fim încredințaţi că nu 
ne vom căi pentru că nu ne-am legat 
prin lactate de comerciil.
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REGIMUL CARE AR PUTEA INLOCUI 

TRACTATELE DE COMERCIU 

Am audit de multe ori dicându-se : 

«Cum vom putea trăi fără tvactale de 

“comerciti ? Când nu am mai fi legaţi 

cu alte ţări prin tractate, nu vo? În- 

_chide oare graniţele lor productelor 

noastre 2 Sar părea că cei cari ros- 

ese asemenea cuvinte cred că de 

când e lumea diferitele popoare du 

fost legată între densele prin tractate 

de comereii ; că în timpul de față 

toate statele sunt legate între densele 

prin asemenea tractate. 

Dar mai ânttii să lămurim bine ce 

este un tractat de comereiiu. La noi, 

cari de abia de la 4875 am început a 

ineheea. convenţiuni şi de la 1886 trac-
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tate de comerciit, multă lume crede 
că un tractat de comerciii este numai 
acea învoire între dou țări cu pri- 
vive la comerciul lor de import şi de 

export, învoire pe lângă care, intre 
altele, trebue neapărat să [ie anexate 
tarife convenţionale. Cu alte cuvinte, 
dacă un tractat nu cuprinde labele 
de tarite prin care să [ixeză taxe mici 

scădute pentra un număr ore-care de 
articole, o asemenea învoire nu se 

poate numi tractat de comerciu. F- 

voare profundă care a dat loc la multe 

neinţelegeri şi care a făcut şi face pe 
mulți să creadă că de când numai 
avem tractat de comerciii cu Austro- 
Ungaria, au încetat ori-ce relaţiuni co- 
merciale între noi şi vecinii noştrii. 

„Cu toate că nu am putut ajunge a în- 
cheia un tractat cu monarchia vecină, 
totuşi în 1887 Austro-Ungaria a ex- 
portat pentru România mărfuri în va- 
loare de 53,435,220, iar noi am ex- 
portat pentru Austro-Ungaria producte 
pentru 21,229,030 ; în 1888 am impor- 
tat peste aproape 51 milioane şi am 
exportat peste 13 jum. milioane. 

Tractatele de comerciti sunt de două
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feluri : tractate cu tarife convenţio- 

nale, şi tractate simple prin care se 

acordă tratamentul tarifului general. 

Prin cele dântâii părţile contractante 

'si conced reciproc scăderea taxelor 

din tariful lor general pentru oare-care 

articole. Aşa, spre exemplu, Francia 

scade taxele sale pentru grânele noa- 

stre, iar noi scădem taxele noastre 

pentru mătăsăriile franceze. Prin trac- 

tatele simple nu se acordă nici-o scă- 

dere de taxe, dar seaplică mărfurilor 

taxele vamale ce se aplică şi altor ţări. 

Cu alte cuvinte tractatele simple nu fac 

deosebire, acordă acelaşi tratament 

vamal. În cas de urcare saii scădere 

a unora dintre taxele vamale, atât scă- 

derea cât şi urcarea se aplică la tote 

țările de o potrivă. 

Statele-Unite, Rusia, Germania şi 

alte ţări nu ai tratate cu tarife .con- 

venţionale, ele acordă Stalalor cu care 

încheie vre-un traciat unul şi acelaş 

tratament vamal; şi dacă întroduc 

vre-o schimbare în tarife, taxele cele 

noui se aplică la toate ţerile. 

Prin twactatele simple fiă-care ţară, 

"Şi păstrează libertatea sa de acţiune; 

5 
Politica noastra vamala. — C. 299-



  

54 

poate urca saii scădea tarifele dupe, 
cum 0 povăţuesc interesele sale. Ast- 
fel vedem pe Rusia care de Și are 
tractate încheiate cu unele LG, a- 
ceasta nu o împedică de a 'și schimba 
taritele ori când află cu cale. 'Tot a- 
semenea Statele-Unite şi Germania. 

După cum se poate vedea există o 
deosebire fundamentală între tracta- 
tele de comerciă, simple ŞI intre acele 
insoţite cu tarife convenţionale. Prin 
cele din urmă te legi pe termene în- 
delungate că, vei aplica cutare şi cu- 
tare taxe scădute, iar prin cele dân- 
teii r&mâi liber să faci cum “ti dic- 
tează împrejurările. 

Aceste desluşiri date, reviti la ces- 
tiune: Cu ce regim să inlocuim trac- 
iatele de comercit.? 

Părerea mea ar fi că de o cam dată 
să nu ne. mai legăm cu nimeni prin 
ivactate de comercii; să aşteptăm ca 
transformările care se prepară în Eu- 
vopa -să ia un sfârşit şi după aceasta 
vom cugeta ce avem de făcut. Până 
atunci vom trăi sub regimul tarifului 
nostru autonom, adică vom aplica ace-



leaşi taxe asupra tutulor mărfurilor 

fără deosebire de proveninţă 

Pentru ca un asemenea regim va- 

mal să nu ne valăme interesele, tari- 

ful autonom trebue alcătuit numai în 

vederea protecţiunei industriei noas- 

tre naţionale şi în interesul fiscului. 

Nu avem nici un interes ca să în- 

scrim taxe prohibitive ; din conua, 

taxele protectoare să nu fie mai ur- 

cate de cât se va afla cu cale pentru 

ca diferitele noastre industrii să poată 

fi ocrotile; iar pentru mărfurile pe 

care nu le producăm, pe acelea le vom 

taxa numai în interesul fiscului nostru. 

Tariful nostru autonom trebue în- 

tocmit în aşa mod în cât fie-care să 

recunoască că nu am urmărit vre-un 

scop de r&sbunare sai de represalii, 

că ne-am mărginil a ocroti interesele 

noastre. Un asemenea tarit bine cchi- 

librat, va fi primit de toate țările şi 

înainte de toate de Englitera cu cate 

avem cele mai mari daraveri comer- 

ciale | 

In schimbul acordărei tarifului nos- 

tu autonom cele-l-alte [ări urmează 

să ne acorde tratamentul cel mal fa-
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- vorabil ce vor fi acordând altor na- 
țiuni. Să presupunem însă că sar afla 
vre-un Stat care mulţumindu-se pe 
tariful nostru general, nu ne-ar acorda 

tratamentul cel mai favorabil, ba poate 
chiar că ar aplica unora dintre pro- 

ductele noastre un regim escepţional. 

În asemenea împrejurare trebue să 

ne rezervăm, prin legea vamală, dreptu 

de a putea majora taxele tarifului nos- 

tru autonom cu câte procente ne va 

conveni şi pentru articolele ce se va 
afla de cuviinţă. Numai cu modul 
acesta ne putem pune la adăpost con- 

tra unor măsuri ca acele cari au fosi 

luate de unele. State contra producte- 

lor noastre. 
In Francia, d. Mâline, fost ministru 

al agriculturei, a propus înfiinţarea a 

doue tarife, un tarif minimum şi un 
„tarif mazimum. Tariful maximum Sar 

opune tutulor națiunilor cari ar refusa 

Franciei avantagele pe cari le fac altora 
sai a căror regim economic ar fi prea 

aspru pentru producţiunea franceșă. 

„În cât despre tariful minimum, el 

_ __ar-trebui să fie în fond adevăratul ta- 
rif, tariful tip pe lângă care tariful



    

  

maximum ar fi un tarif de majoră 

iune. Acest tarif minimum trebue să 

fie in deajuns de urcat pentru ca să 

asigure 0 apărare indestulătoare mMun- 

cei naţionale. D. Mâline nu este par- 

tisan al prohibiţiunei, însă doresce ca 

Francezii să poată lupta cu COnCU- 

vrenţii lor în condițiuni egale. 

In fond ceea-ce propune d. Mâline 

echivalează cu dreptul de majorare 

ce se lasă puterei executive în ţerile 

unde se aplică tariful general. 

Vedesile d-lui Mâline cu privire la 

viitorul regim vamal al Franciei suni 

împărtășite de maioritatea Corpurilor - 

legiuitoare, şi ai contribuit a deter- 

mina un puternic curent contra Te- 

inoirei twactatelor de comereii. (u- 

vernul francez a adoptat deja vederile 

d-lui Mâline şi negreşit că Corpurile 

legiuitoare le vor împărtăşi la Ten 

dul lor. 

Sunt dar de părere ca pentru un 

timp oare-care România trebuind să 

v&măe liberă de ori-ce legătură pe cale 

de tractate de comerciil, interesul n0s- 

tru este să ne mărginim a avea un 

tarif autonom bine alcătuit şi dreptul 

de majorare a acestui tarif. 

.
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TARIFUL NOSTRU VAMAL 

In ipoteza că sar admite în prinei- 
piu ca România să nu se mai loge 
prin tractate de comereii însoţite de 

„tarife convenţionale, cu alte cuvinte, 
când sar adopta regimul autonomici 
vamale, se nasce întrebarea: cum ar 
trebui să fie alcătuit tariful nostru 
vamal? 

Recunosc că intogmirea unui bun 
sistem'vamal este o lucrare dintre cele 
mai grele de alcătuit. Ori cât ar [i de 
competenţi oamenii însărcinaţi cu o 
asemenea lucrare, cu grei vor putea 
reuşi să împace toate interesele. De 
aceea în materie de tarife vamale po-
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vătuitorul cel mai sigur oste interesul 

general, interesul național. 

Av întâmpina o stumă de dificultăţi 

cel care sar încerca să coneilieze 

toate interesele. Agricultorul cere să 

se ocrotească prin tuxe urcate toate 

produetele cari ar pulea suferi prin 

introducerea productelor străine de 

aceiaşi natură. la vendul să fabri- 

cantul şi meseriaşul, vor cere să se 

scutească de ori ce vamă toate ma- 

teriile prime de cari ăi trebuinţă 

pentru fabricatele lor; comereian- 

tul ar dori ca negoţul să fie cu de- 

săverşire liber ; ca mărfurile -de 

ori-ce natură să poată intra şi ieşi 

fără ca să fie impedicate prin laxe 

„vamale; în line consumatorii intere- 

Saţi ca să 'şi procure obiectele de 

cari at trebunţă, cu preţuri cât sar 

putea mai reduse, vor cere negreşi! 

ca de o parte să se impiedice expo” 

să fie mai scădute, iar de alta ca 

importarea mărfurilor străine să îie 

absolut liberă pentru ca producătorii 

indigeni să scadă de nevoie pretu- 

vile. La rândul săi guvernul nevoit
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să ţină seamă de veniturile ce “i 

procură vămile, va stărui să se in- 

liinţeze taxe vamale. 

Intins din toate părţile, de toale 

interesele, alcătuitorul de tarite va- 

male nu ar mai şti incotro să mai 

apuce, ce direcțiune că dea lucrărei 
sale. 

Pentru a împăca pe cei cari cer 
libertatea absolută a comereiului, ar 
trebui ca vămile să lie cu desăversire 

„ desfiinţate, Acesta susțin economiștii 

N
 liber-schimbişti. Până astă-di nici un 

Stat din lume nu le-a dat ascultare. 
Singura ţară unde comerciul este mai 
liber este Englitera. In această, ţară 
nu esistă taxe protectoare pentru in- 
dustria naţională, pentru cuvântul 
foarte simplu că industria englesă 
este atât de .inaintată în cât poate 
lupta contra concurenței din afară. 
Cu toate acestea, esistă şi în Engli- 

tera taxe foare urcate asipră_pro- 
ductelor de consumaţiune, precum 
sunt spirtul, vinul, tutunul, cafeaoa, 
ceaiul şi altele. Aceste taxe produce 
Statului engles un venit de peste 500 
milioane lei.
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Suprimarea vămilor sait reducerea 

taxelor vamale la cifre cu totul nein- 

semnate, ar produce mai cu seamă, 

in ţerile incepătoare în industeie, des- 

ființarea tutulor industriilor existente 

şi neputința de a se mii înfiinţa 

altele in viitor. Pe lângă aceasia, toţi 

lucrătorii intrebuinţaţi în fabrice, toţi 

meseriaşii ar rămânea, fără lucru. Se 

va obiecta că lucrătorii aceştia se pol 

întrebuința în agricultură, de oare-ce 

la noi nu avem în de ajuns brate 

pentru cultura pămentului. La acestă 

vom v&spunde, că afară de unele €- 

poci ale anului, mai cu seamă pe 

„timpul seceratului, nu_se simte atâta 

lipsă de brate căt se,pretinde. Dar în 

fine, admiţend că arfipsi braţele agri- 
culturei, ar putea oare cine-va sili pe 

locuitorii oraşelor să se strămule la 

tară, să se apuce de agricultură? Și 

„apoi agricultura este ea 0 artă care 

se poate practica fără nici o prepara- 

țiune prealabilă ? Poate omul să devie 
de astă-di până mâine _un_bun cul- 

tivator ? 

De altă parte voii observa că la 

noi nu poate fi cestiunea de a face 

N
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din tergoveţi cultivatori de păment; 
din contră, interesul populațiunei ru- 
vale este de a se aplica şi densa la 
oare-care industrii, a căuta să'si poală 
întrebuința timpul de patru si cinci 
luni când lucrările aoricole încetează. 

Intru cât privesce interesele consu- 
“ matorilor, apăraţi cu atâta căldură de 
partisanii libertăţii absolute a comer- 
ciului, eşte în destul să observez că 
int'o țară toți locuitorii sunt _produ- 
cetori şi consumatori ; prin urmare 
nu poate fi vorba numai de consu- 
matori când sunt în cestiune şi inte- 
resele producătorilor. | 

De aceea cred că în materia de vamă 
să nu ne mai perdem timpul cu ab- 
Sivacţiuni, şi aceasta cu atât mai 

- mult că în ţara noastră, afară de doc- 
trinari şi de nepricepuţi, nimeni nu 
cere introducerea absolutei libertăţi 
a comerciului, adică desfiinţarea vă- 
milor. Din contră, de câţi-va ani un 
puternic curent protecţionist stră- 
bate ţara în toate direcţiunele. ho- 
mânii, dela mare până la MIC, sai 
încredințat că ţara lor nu poate să 
se mărginească numai la munca agri- 
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colă, că interese de intăia ordine, e- 

conomice si sociale, le impune infiin- 
e și sociale, CIEL 

țarea unei industrii nationale. Ori, pen- 

tru a ajunge la un asemenea vesul- 

tat, [ara lrebuc înzestrată cu o legis- 

laţiune vamală protectoare. Odată a 

cest principiu admis este raţional ca 

fie-care să se intrebe : cate sunt: ba- 

„sole dupe cari trebue să sc povăţuiască 

cei care să însărcinează cu alcătuirea 

tarifelor vamale ? 

Protecţiunea vamală avend de scop 

de o parte ocrotirea industrici naţio- 

nale, de alta crearea de venituri pen- 

tru tesaurul public, se înţelege de sine 

că tarifele vamale trebuesc întocmite 

in aşa mod în cât să asigure 0 pro”. 

tecţiune eficace pentru iudustrie şi cu 

venit în raport cu nevoile fiscului. 

Protecţiunea care trebue acordată in- 

dustriei depinde de starea de desvoltare 

în care se află industria țărei. Când o 

ţară este cu toate incepătoare în indu- 

stric şi aceea ţară are trebuinţă de o 

industrie naţională, este firesc ca până 

ce acea industrie se va. întemeia ŞI 

se va împuternici, ea să fie susţinută 

prin taxe vamale cari să 0 pună la 
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adăpost contra concurenței streine. 
Cu taxe mici cari ar permite întro- 

ducerea, cu slabe sacrificii, a fabrica- 

telor streine, nu se poate întemeia 

industiia întw'o ţară. Nici un stat din 
lume, absolut nici unul, nu şi-a pu- 
tut crea o industrie serioasă, de cât 

protejind-o_ la inceput | prin taxe a- 

proape_prohibitive. 

Odată perioada de creaţiune tre- 
cută; odată industria întemeiată şi 
împuternicită, taxele vamale trebuesc 

scădute până acolo în cât să se potă 
stabili echilibrul între producătorii na- 
ţionali şi producătorii străini. In a- 
ceastă. fază a industriei, fabricanți şi 

meseriaşi nu pot cere să li se asi- 
gure cu ori-ce preţ succesul; tot ce 
pot pretinde este de a fi puşi în po- 
siţiune să lupte în condițiuni de ega- 
litate cu producătorii străini. 

In România industria de abia a 
început s& se nască. Sub regimul 
ocrotitor, inaugurat la 1886, capita- 
liştii şi meseriaşii dobendind încre- 
derea că munca lor va fi prote- 
jată, au înfiinţat un număr de fabrici 
şi de ateliere. Ceea-ce există insă as- 

e
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tă-di este departe de a putea îndes- 
tula trebuinţele ţ&rei. Prin urmare pe- 

rioada de formaţiune_Începută acum 

"câţi-va ani, va continua „Incă. „anul 
timp. De aceca până când industria 

se va întemeia şi se va întinde, ca 
are neapărată trebuinţă de a fl pro- 
-tegiată prin taxe vamale cal să 0 
asigure contra concurenţei din afară. 
Şi pentru ca taxele vamale să nu jic- : 

"_nească nici un interes, alcătuitorii do 
tarife vamale precum şi legiuitorii cari 
au să le facă obligatorii, trebue să 
cunoască cât se poate de bine starea 
industriei noastre şi să o compare cu 

„Starea industriei streine. In aceasta 
„trebue să se ţină seamă de deoscbi- 
„vea ce există între costul de produ- 

cere al fabricatelor din ţară şi a celor 
streine. Mai departe, trebue să nu se 
scape din vedere superioritatea ce dă 

„unei industrii faptul că este vechic, 
are experienta cerută, dispune de mij- 

„loace teenice Şi băncşti cu mal multă 
“ înlesnire. Numai ținendu-se scamă de 

toate aceste împrejurări şi de altele 
pe cari nu le-am menţionat, se poate 
alcătui un tarit vamal care să prote- 
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jeze cu &ficacitate industria naţio- 
nală. 

O dată necesităţile industriei împă- 
cate trebue să ne întoarcem privirile 
Şi către trebuinţa fiscului. Intr'un ca- 
pitol precedent am ar&tat cum până 
şi naţiunile cele mai înaintate în in- 
dustrie, ai ținut să'şi creeze venituri 
de la vamă. Nu pretindem ca Statul 
român să'şi rezime veniturile pe vamă; 
dar avem dreptul a cere ca, după pilda 

„altor ţări, şi fiscul român să tragă 
din_veniturile vamale un folos mai 
mare de cât acela cu care sa mul- 
tumit până _astădi. | 
Numai în casul când tariful general 

autonom se va întocmi pe asemenea 
baze, adică ţinendu-se seamă de tre- 
buinţele industriei naţionale şi de ne- 
voile fiscului, numai atunci putem 
aştepta resuliale serioase cu privire 
la înfiinţarea şi desvoltarea industeici 
naţionale. 

O observaţiune înainte de a încheia: 
Din cele ce preced cred că; cititorul. 
sa încredinţat că nu urmărim de cât 

- aplicarea unui tarif protector în mar- 
ginele corute de interesele “industriei |



  
    

noastre. Departe de _noi_ideia de a 

cere _un_turif prohibiliv_care ar isola 

România de țerile_cu cari are dara- 

ver comerciale. 

"Aşa am înţeles politica noastră. va- 

mală în trecut, tot asemenea 0 înje- 

legem şi pentru viitor. Dovadă des- 

pre aceasta este în mare parle rogi- 

mul vamal introdus în 1880 de către 

guveruul liberal, regim la a căruia în- 

fiinţare am contribuit. 

Tariful autonom bine alcătuit, 'lvom 

aplica mărfurilor de ori-ce provenință, 

adică din toate ţările, întru cât şi 
cele-l-alte ţări vor trata proveninţele 
române de o potrivă ca pe acelea ale 
altor State. In casul însă când vre-un 
Stat ar crede de cuviinţă să aplice un 

regim vamal escepţional pentru pro- 
ductele române, supunându-le la supra- 

laxe sai la disposiţiuni prohibitive, 
în asemenea imprejurare trebue să se 

dea mijloace de apărare guvernului. 

Pentru acest sfârşit legea tarifului va- 
mal trebue să cuprindă între alte dis- 
posiţiuni şi pe aceia care să autori- 

seze guver “uul să aplice supra-taxe sau 
chiar prohibiţiuni asupra mărfurilor |



  

68 

saii a o parte dintre mărfurile de pro- 

veninţă din țările unde o parie sai 

toate productele române vor îi supuse 

la supra-taxe sai la regimul prohibi- 

ţiunei. Această disposiţiune este ne- 
„ apărată de oare-ce chiar. astădi sunt 

ţări cu cari nu avem tractate de co- 
nierciii şi cari nu se mărginesc a aplica 
productelor noastre taxele tarifelor lor 

generale, dar, le-a supus unui regim 

escepţional de supra-taxe şi de pro- 

hibiţiuni. 

  
     



V 

TREBUINŢELE ALIMENTARE ALE EURO- 
PET IN FAȚĂ CU PRODUCȚIUNEA SA 

AGRICOLĂ 

Era în ajunul încheierei tractatului 

de comereii intre Francia şi Engli- 

tera. Imperatorele Napoleon împins 

nu atât de motive economice cât de 

interese politice, doria să slăbească 

întru cât-va regimul protector sub 

care trăise până aci Francia. O mare 

anchetă, asupra cerealelor căuta să 

stabileaseă condiţiunile de producere 

ale grâului, secarei şi altor plante. 

Această operaţiune statistico-econo- 

mică se resimțea de dorința d-lui 

Rouher de a dovedi că agricultura 

francesă nare să se teamă de concu- 

xenţa grânelor - străine, şi în special 

, “Politica noastra vamala, — C. 299. 6
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ruse, române, ungare. In scurt, că 

după cum în Anglia agricultura wa 
suferit, nu sa ruinat după abolirea 
legei asupra cerealelor, de asemenea 
nici agricultura francesă nu are să se 
teamă că nu va putea trăi sub un re- 
gim mai liberal de cât acela al aşa 
numitei Scara mobilă. 

Triumfară optimiştii, liber-schim- 

biştii şi agricultura franceză se vădu 
lăsată. întru cât-va la discreţiunea în- 
tâmplărei. 

Pe timpul acela nici că se bănuia 

că alte ţări vor veni să turbure lini- 
ştea liberilor-schimbişti. Singurul ad- 
versar erau câte-va țări din resăritul 
Europei. Statele-Unite ale Americei 
de şi se ocupau aproape esclusiv cu 

agricultura, totuşi mai că nu con- 

ta in comerciul internaţional al ce- 
vealelor. Aşa că atunci când era vorba 
de concurenţa ce se poate face agri- 
culturei francese, temerile nu se de- 
părtau afară din Europa. 

Se credea încă pe timpul acela în 
monopolul ce pot avea o seamă de 
țeri întru cât privesce producţiunea 
industrială. Aşa, era admis în mod 
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axiomatie că industria englesă esie 

destinată să îndestuleze mai toate 

trebuinţele globului. 

Europenii păreau atât de îngân faţi 

în Gât nici admiteai că peste puţin 

timp neamuri pe cari ei le nesoco- 

teau, ai să le dispute pieţele, să facă 

concurenţă nu numai agriculturei dar 

şi industriei lor. 

Se vede că îngâmfarea după cum 

intunecă vederea individilor, tot ase- 

menea întunecă şi pe a națiunilor. Se 

aflaă şi atunci oameni prevă&dători, 

cari prediceaă întru cât-va ceea-ce 

are să se întemple; se aflau bărbaţi 

de Stat şi publicişti, cari şi deteră 

toată osteneala pentru a tempera a- 

tâta încredere în sine. Toate de pri- 

sos : Europa îngâmiată credea că cât 

va fi lumea, ea va monopolisa sciinţa 

şi artele; că celelalte continente vor 

rămânea simpli clienţi. ai bătrânului 

lor învăţător; că progresul, el care 

nu cunoasce margini, s'ar opri la ho- 

tavele vechiului continent. 

Ceea-ce trebuia să se întâmple, sa 

şi întemplat: lumea a mers înainte ; 

agricultura a luat o desvoltare însem-
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nată nu numai în Statele-Unite, dar 

în Indii, Australia, Republica Argen- 

tină, şi alte ţări. Comerciul interna- 

țional de cereale a ajuns să ocupe 
locul de onoare în schimburile inter- 

naţionale ; iar agricultura europeană, 

în contra prevederilor optimişulor de 

la 14860, este ţinută să lupte cu con- 

curența universală. In această pri- 
vinţă cităm cu plăcere cuvintele d-lui 
Neumann-Spaliart, unul dintre econo- 

miştii şi statisticii fruntaşi ai Austriei: 

«Nici o ramură a producţiunei n'a 
mers atât de iute şi nu sa înălțat a- 
tât de sus ca aceea a cerealelor. Acum 

un secol, Turgot estima comerciul 

internaţional al cerealelor la 10 până 

la 41 milioane ectoliti ; astă-di, expor- 

taţiunile de cereale se urcă la 270 
milioane ectolitri şi cele de făină la 
15 milioane de cântare metrice. Se 
poate dar preţui în mod raţionabil co- 
merciul internaţional al cerealelor 
la enorma sumă de 550 milioane de 

ectolitii şi cel de făină la 95 milioane 
cântare metrice. Ţările cari aă luato 
parte preeminentă la acest comerciu 

sait înavuţii foarte curând. Rusia n'a
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exportat la începutul acestui secol de 

cât 3 milioane de cctolitri ; de la 1880 

până la 188 ea a exporta de la 50 

până la 83 milioane de grâu şi făinuri 

pe an. Statelo-Unite ale Americei de 

Nord de abia erati cunoscute în co- 

merciul de cereale, de la 1840 până 

la 1850, şi, în timpul din urmă ele ai 

exportat de la 70 până la 100 milione 

ectolitri, valorând de la 160 până la 

200 milioane dolari. ludiile orien- 

tale au împăuit exportaţiunele lor 

de grâu în spaţii de dece ani. Din 

contră, Englitera care nu importa: 

pe la începutul veacului de cât 1 mi- 

lion şi jumătate de ectolitri de grâu 

pe an, a luat de la străini în cei din 

urmă ani 36 milioane ectolitri grăi 

şi 8 milioane cântare de făină. 

aAstădi, comerciul cerealelor înfă- 

țişează un schimb de 6 miliarde de 

mărci pe an, sau a decea parte din 

„valoarea totală a comerciului lumei.>» 

Şi acest comerciii imens cresce pe 

an ce trece, iar agricultura europeană, 

a Statelor din occidentul Europei mai 

cu seamă, nu scie cum să mai lupte 

- contra concurenţei din afară. Adevă-
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rul este că lupta devine din ce în ce 
mai grea. Ţările din America şi Asia 
„cari exportează grâu se află încă în 

condițiuni escepţionale de producţiune. 
Pămenturi dintre cele mai roditoare ; 

climă favorabilă, cheltuieli puţine, 
toate împrejurări cari le permit a pro- 

duce eftin şi în cătățimi colosale. De 
altă parte în Europa pămenturi me- 

diocre, sărăcite print”o cultură nc- 

intreruptă, munca scumpă, imposite 
grele. 

“Și în asemenea împrejurări, ţările 

cele noui nu se mărginesc a face con- 

curenţă Europei numai prin produc- 

tele lor agricole ; ele năzuiese a deveni, 

şi unele ai şi devenit, țări industriale. 
Aşa că pe de o parte agricultura eu- 

vopeană este strivită de concurenţa 

străină, iar pe de alta industria este 

şi densa ameninţată de a'şi perde clien- 
tela. în Statele-Unite, şi aiurea. Ameri- 
eanii ati spus de mult că vor să aibă 

industria lor, şi sai ţinut de cuvent. 
Cu tarifele astă-di în vigoare nu ştim 
cum vor mai putea intra obiecte fa- 
bricate în Statele-Unite. 
-lată dar Europa ajunsă în situaţiu-
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noa coa mai grea ce se poate inchi- 
pui: pe de o parte agricultura sa nu 
mai poate lupta, iar industria sa gă- 

seşte graniţele închise prin tarife pro- 
hibitive. Şi pe lângă aceste condițiuni 

grele se mai adaogă şi uceea că Eu- 

ropa, ori-ce ar face, nu poate produce 
atâtea cereale şi alte producte agri- 

cole pe cât reclamă întâmpinarea ire- 

buinţelor populaţiunei sale. Cu voie 

fără voie este condamnată a importa 

cereale din America şi alte țări. 

Şi pentru a dovedi aceasta, rugăm 

pe cetitor. să ne urmeze in expunerea 

situaţiunei agricole, cu privire la pro- 

ducţiunea cerealelor, în intreaga lume. 

» 

x x 

(eea-co nva impresionat: adânc în 

studiul ce am făcut asupra Exposi- 

țiunei de la, Paris din anul 1889, este 

desvoltarea şi progresul agriculturei 

in diferitele părţi ale globului şi în 

special în America de Nord şi cea de 

Sud. Urmărisem cu toată îngrijirea ce 

merită mersul agriculturei, atât în. di- 

feritele exposiţiuni pe cari le-am vi-
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zitat, cât şi în publicaţiunele atât de 
bogate ce apar în fic-care an. Şuam 
că dincolo de mări, ţări tinere şi vi- 
guroase sparg fără preget enormele 
terenuri vergine, cele mui roditoare şi 
mai bine condiționate pentru agricul- 
tură ; stiam că alături cu producţiunea 
cereală se desvoltează, în proporţiuni 
necunoscute până astă-di, produeţiu- 
nea vitelor. Cu toate acestea, mărtu- 
visesc că. nu mă aşteptam la ceca-ce 
am vădut în Exposiţiunea dela Paris. 
Nu credeam ca ţări aproape necunos- 
cute până mai acum câţi-va ani, să 
ajungă să producă călățimi colosale 
de grâne şi producte animale în afară 
de ori-ce aşteptare. Mi-am explicat a- 
tunci mai cu înlesnire tinouirile şi în- 
grijirile agricultorilor europeni, m'am 

treacă printr'o_criză economică din 

cele mai mari şi din care nu se poate 
revede cum _ va esi. 
Eminentul agronom D. Grandeau, 

ca membru în juriul Exposiţiunei din - 
1889, putând studia, mai cu înlesnire, 
starea producţiunei agricole, ne-a în- 

“lesnit cercetările prin publicarea ci- 
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frelor ce a putut culege. lată care 

este, după domnia-sa, producțiunca 

griului în afară de luropa. 

“Producţiunea grâului pe glob 

Europa | 
In milioane dv retotitri 

Francia. e 400,7 

Englitera . . cc. 82,0 
Germania . . . . . . . Ă08 
Austro-Ungaria. . . . . O49,7 

Dalia cc... 910 
Rusia . , o... 040 
Suedia şi Norvegia. . . . 9,0 

Danemarca . 1 
Olanda, 2,0 
Elveţia . „047 
Belgia . 58 
Spania. cp. GO 

Portugalia, SA 
Geocia , d 95 
România , 410 
Serbia . e .. 14 
Bulgaria . . n... 9,6 
Turcia de Europa. . : . . 85 

475.3 

Afară din Europa 

“Statele-Unite . 186,4 
Canada . 13,
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In milioane de octolitri 

Indiile engleze . . .. 96,3 
Chili. 6,0 
Republica Argentină . . . 10,0 
Australia . 16,5 
Egiptul. 24 
Algeria. 14,0 
Japonia. 215,0 

359,8 

Producţiunea totală: agricolă se urcă 
dar la 835 milioane ectolitri, şi a 
nume: 475 milioane: in Europa ŞI 
399.8 afară din Europa. Populaţiunea 
Europei fiind de 330 milioane locui- 
tori, ar veni pentru fie-care locuitor 
1 ectolitru 44. 

Din statisticele publicate resultă că 
în diferite țări ale Europei consuma- 
țiunea variază între 2 şi 3,4 ectolitri 
de grâu de fie-care locuitor ; că a- 
ceastă cuantitate sporesce treptat cu 
imbunătăţirea traiului şi cveşterea po- 
pulaţiunei. Dintraceasta urmează că 
agricultura europeană neputend în- 
destula trebuințele, de oare-ce de 
abia produce 1 ectolitru 4% de fie care 
locuitor, europenii sunt nevoiţi să a- 
ducă afară din Furopa grâul de care 
au trebuinţă.
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Mai toate ţările din Europa importă 
grât și ca exportatore figurează nu- 
mai ltusia, România, Suedia şi Nor- 
vegia, Serbia, Bulgaria şi Turcia. lar 
afară din Europa toate ţările sunt ex- 
portătoare, având în fiuntea lor Sta- 

tele-Unite şi Indiile engleze. Pe cât 
timp Europa nu poate să producă tot 
grâul trebuincios pentru hrana popula- 

țiunci, este invederat că forţa lucrurilor 
"i impune să importe. Dintr'aceasta.o 
situațiune excepțional favorabilă pen- 
bu țările europene cari produc _pen- 
tru_exportațiune;, țări între cari _figu- 
vează şi Romenia. Şi în adevăr, ori-cari 
ar [i împrejurările, pe cât timp ne- 

voia de importaţiune va fi simţitoare, 

țările cari nu produc de. ajuns, sunt 
nevoite să cumpere de lă acelea cari 

ai de prisos. Cu alte cuvinte grâul. 
nostru ca şi al Rusiei, va .găsi în tot- 
da-una cumpărători. Situaţiunea va - 
deveni şi mai favorabilă, în vederea 
m&surilor represive ce mai multe State 
din Europa pare că vor să ia contra: 

provenienţelor americane de când cu 
aplicarea bilului Mac-Kinley. 

Perspectiva că cerealele noastre vor
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fi căutate nu trebue să ne adoarmă, 

căci alături cu noi lumea lucrează pen- 

tru a face ca agricultura să producă 

“cât mai mult şi mai eftin. Ori-cari vor 

fi împrejurările, vom întâlni concurenți 

pe deosebitele pieţe europene. De altă 

parte nu trebue să ne scape din vedere 

că dincolo de mări popoare tinere şi vi- 

guroase, insuflate de o ardore nepo- 

menită pentru progres, ne reservează 

surprinderi la cari nici că gândim. 

Acolo se petrec în câţi-va ani trans- 

formări economice pe cari alle ţări 

nu le-ai putut realiza de cât după 

trecere de timp îndelungat. Câte-va 

exemple. 

Republica Argentină, de care: mai 

că nu se vorbea până mai acum câţi-va 
ani, a surprins pe câţi at visitat Expo- 

sițiunea de la Paris. In câţi-va ani 
tot a mers crescând în această ţară. 

Populaţiunea care număra 2 milioane 

şi jumătate în 1878, se urcă după 

Qece ani la 4 milioane. De unde în 

1878 se lucrai numai 800.000 ectare 
în 1888 se pusese în cultură 2 mi- 

lioane şi jumătate. Cerealele care acum 

dece ani de abia producea pentru 80
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milioane lei, produc astădi peste 300 

milioane. Producţiunea vitelor_ de la 

vre-o 300 milioane sa suit la 580 mi- 

lioane. Până pe la 1870 Republica Ar- 

gentină imporia grâu pentru hrana 

populaţiunei ; astădi exportează 600 

până la 700 mii tone de grâne. In] 

fine, comerciul exterior care represinta 

pe la 1878 suma de 400 milioane, astădi 

se urcă la 1 miliard 200 milioane, cu 

mult superior comerciului nostru care 

de abea a ajuns la 367 milioane în- 

1888. 

In altă ordine economică Republica 

Argentiană a mers asemenea cu paşi 

vepedi. Ast-fel, de unde în 1878 de 

abia avea aproape 2000 chilometri de 

căi ferate, în 1890 posedă aproape 

8000 de chilometri. Veniturile statului 

sau urcat de la 9% milioane la 300 

milioane. 

Dacă întrun interval de abia dece 

ani şi această tenără Republică a rea- 

lisat progrese atât de suprindătoare, 

la ce ne putem aştepta peste o jum6- 

tate de secol ! | 

Cei cari aă visitat exposiţiunea Repu- 

Dlicei Argentiană s'ail putut. convinge
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că producţiunea sa agricolă nu numai 
că este considerabilă în raport cu pu- 

ţinătatea populaţiunei, dar este şi a- 
leasă. Cerealele sale se pot punc a- 

lături cu ori-care altele din (rile de 
exportaţiune ; iar cât dospre lânuri 

superioritatea era învederată. Alături 

cu lânurile comune, erai expuse spe- 

cimene variate de lânuri dintre cele 

mai fine şi mai alese.. 
„Ce să mai dicem despre Statele- 
Unite ? Producţiunea lor agricolă s'a 
urcat în 1887—1888 la colosala sumă 
de 20 miliarde lei! In această sumă 
cerealele intră peste 31 la sută, pro- 

ductele animale pentru 927 la sulă, 

plantele textile pentru 9 la sută iar 
restul r&mâne pe seama legumelor. 

Americanii exportă anual cereale 
96 milioane ectolitri de grâă; şi de 
abea sunt la început, căci agricultura 

lor este cu desăverşire estensivă şi 
"se „mai află în reservă întinderi i- 

mense necultivate. Şi cu toate acestea 
tot denşii produce mai mult grâu în 

raport cu  populaţiunea. In adevăr, 

iată, tot după d. Grandeau, căruia 

împrumutăm aceste date, care este 
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producţiunea de mijloc a grâului în 

raport cu populaţiunea : 

Numărul de ectolitii pe 
cap de locuitor. 
A — 

Europa. . . . . ... 5,14 

Statele-Unite . . . . . . 16,10 

Elveţia. . 29 

Grecia . ee 929 

Serbia , e ee 2+80 

Portugalia. . . . . . 281 

Marea Britanie . . . . 20% 

Tila e... . 3,02 

Norvegia. . a. 3,38 

Olanda. ee 2 

Turcia . a 433 

Ilanda. . kB 

Belgia . 41 

Spania . „494 

Austria . "5,13 

Germania . 6,92 

Francia. cc... 7,16 

Homânia 7,93 

Rusia 
7,38 

Ungaria 149 

Suedia. . . . . . . 8,25 

Danemarca 161 

Aceste cifre ne spun că, afară de 

Danemarca, nici o ţară din lume nu 

produce mai mult grâă, în raport cu 

numărul locuitorilor, ca Statele-Unite. 

Că în Europa, țările cari trec ca cele
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mai producătoare de grane, precum 

sunt Rusia, România, Ungaria sunt 

cu mult intrecute de Americani. În 

fine, că afară de ţările cari produc 
_ş6se până la şapte cetolitri de grâu 

de fie-care locuitor, cele-lalte toale 
aii nevoie să împorte grâu pentru a 
îndestula trebuinţele populaţiunci. 

Să vedem cum stau lucrurile în 

Australia. Sunt de abia vre-o cinci- 
deci de ani de când cel d'ânteiii eu- 
ropean sa aşedat in această parte a 

lumei ; cu alte cuvinte acum 0 jume&- 

“tate veac Australia era o ţară nelo- 

cuită, cel puţin de oameni civilisaţi. 

Progresul ce a făcut producţiunea a- 
'gricolă în această ţară nouă surprinde. 
Acum două deci de ani Australia po- 
seda 700,000 cai, astă-qi are 1-200,000); 
4 milioane şi jum. vite cornute, astă=di 

are aproape 9 milioane; 5l milioane 

oi, iar acum are 89 milioane, înfine 
avea, 694,000 râmători şi astă-di are 
1,900,000. 

De unde acum o jumetate secol se 

afla în Australia un singur european, 

astă-di sunt 2 milioane şi 'jum. lo- 
cuitori, şi oraşe ca Melburn cu 400,000 
locuitori.



  

  

        

Este inutil să mai înmulţim. esem- 
plele ; cele “date ne încredinţează în 
de ajuns că agricultura: Europei are 

să lupte în viitor, mai mult de cât 

în trecut, cu atâtea ţări tinere, vigu- 

roase şi setose de progres. Europa 
neputend să producă toate cerealele 

şi alte producte agricole de cari are 

trebuinţă pentru alimentarea popula- 

țiunei, vrend nevrend va importa ce- 

reale din țările de peste mări. Trebue” 
să ne deprindem dar cu ideea că a- 

vem să luptăm pe piețele europene 

şi că acele țări agricole se vor folosi 
mai mult care vor produce în con- 

diţiuni mai avantagioase. | 

 Ori-cum va fi, România ca țară a- 

“gricolă nu are să seingrijască despre 

desfacerea productelor şi nu_atât a- 

ceasta trebue să ne preocupe cât a- 

meliorarea productelor noastre. . 

=
 

Politica noastra vamala.—C. 299.
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UNIUNEA VAMALĂ A STATELOR DIN 
“CENTRUL EUROPEI FAȚĂ CU 

INTERESELE ROMANE. 

De câţi-va ani mai mulţi econowişti 

şi bărbaţi de Stat propagă, prin graiit 

şi prin seris, unii, uniunea vamală intre 

toate Statele Europei, alţii, uniunea 
vamală între Statele din Europa cen- 

trală ; în fine o altă grupă mai tre 
strânsă, uniunea vamală între Germa- 

nia şi Austro-Ungaria. 

Dacă cestiunea ar fi avutun carac- 
ter cu totul sciinţific; dacă cei cari 
o propagă sar fi mărginit numai a 

* desvolta o concepţiune ale căreia re- 
sultate ar fi înfrăţirea popoarelor eu- 
ropene; poate că nu ne-am fi ocupat
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de densa cu această ocasiune. Însă, 

din câte ce se vorbesc şi se serii, se 

pare că cestiunea este pe cale dea 

trece din domeniul teoriei în acela al 

practicei. Mai mult, scriitori şi diplo- 

maţi cuprind în proiectele lor de uniune 

vamală: a centrului Europei şi pe ho- 

mânia. In congresul ţinutla Viena, cu 

ocasiunea Exposiţiunei din anul acesta, 

Sa vorbit despre această uniune, sa 

vostit numele României şi pre cât 'mi 

aduc aminte sa instituit şi un comi- 

tet internaţional pentru acesi sfirşit. 

Se vorbesce că sar [i făcut, în mod 

oficios, demersuri pe lângă guvernul 

român spre a provoca părerea sa a-. 

'supra unei &ventuale uniuni vamale. 

cu Germania şi Austro-Ungaria. 

“Ast-fel fiind, este foate natural ca 

atunci când se află la ordinea dilei . 

viitoarea noastră politică vamală, să 

atingem Şi această cestiune de oare 

ce sa aflat de cuviinţă a se vorbi 

despre intrarea Pomâniei în uniunea 

vamală proiectată. 

Uniunea vamală între două sait mai 

“multe State, însemnează, introducerea 

liberului schimb între țerile contrac-
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tante, prin desființarea vămilor diu- 

tre aceste State. Ţerile unite lormeză 
un Singur teritorii vamal față cu 

cele-Lalte ţări. Aşa, bună-oară, uniu- 

nea vamală între Germania, Austro- 

Ungaria şi România, ar insemna des- 

[iinţarea graniţei noastre vamale des- 
pre Austria, libera intrare a tutulor 

productelor germane şi austro-ungare 

in România şi vice-versa. 

Concepţiunea nu este nouă. In 1836, 
d. Ducos, dupe relaţiunea dată de 
d-nul Chardon, propunea ca Francia 
să ia iniţiativa pentru înfiinţarea unei 

uniuni vamale europene, acesta în 

scop de a pregăti apropierea. politică 

„a popoarelor prin fusiunâa şi ames- 

tecul intereselor lor materiale.. La 
rendul s6u, şi la aceiaşi epocă, dis- 
tinsul economist Leon Faucher pro- 

nostica viitoarea împărţire a Europei 
întrun număr de grupe comerciale, 

mari şi puternice confgderaţiuni cari. 
ar înlocui divisiunea raselor. 

Două concepţiuiii teoretice, ambele 
urmărind umanitarul scop al înfrăţi- 

„Tei popoarelor prin contopirea inte- 
veselor . economice. Un mijloc 'ca şi
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altul pentru a ajunge la realisarea vi- 

sului abatelui Saint-Pierre asupra păcei 

perpetue. 

Mai târdii, către anul 1849, un mi- 

nistru austriac alcătui un proiect des-: 

pre uniunea vamală între toate Sta- , 

tele germane și austriace, coprindend 

toată Europa centrală, Piemontele şi 

Mtalia. 
De câţi-va ani d. de Molinari ur- 

măresce unirea vamală a Statelor din 

Europa centrală în care ar intra şi 

Francia. Al&turi cu d. Molinari un alt: 

economist distins, d. Leroy-Beaulieu 

propuse o. uniune vamală latină între 

Francia, Belgia, Elveţia, Italia şi Spania. 

Acum de “curend fostul sub-secre- 

tar de Stat de la ministerul de co- 

merciti din Pesta, d. A. Matlecovici, 

propune în hevista Buda- Postei uniu- 

nea vamală intre Austro-Ungaria ŞI 

Germania. 
In tine, un bărbat politic frances, 

„d. de Leusse, nutrind în mintea sa 

frumosul vis al păcei europene . şi al 

apărărei Europei contra Americei Şi 

altor State extra-europene, propune ca 

Europa să fie înconjurată de un sin- 

gur cordon vamal.
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Se pretinde că marele barbat de 

Stat, principele «de Dismarek, nu ar fi 

fost slrein de unele din aceste proccte, 

şi că chiar sar li vorbit pentu în- 

liințarea unci noui blocări contiuen- 
tale. luropa continentală ar forma un 

singur teritorii vamal ; liberul schimb 
sar proclama între toate (ările curo- 
ropene, care, inchise printi'un zid va- 

mal, ar ţine pept contra ameninţă 

toarei concurențe exterioare. 

Toate proiectele, unele urmărind 

scopuri politice, altele ţintind numai 

la cestiuni comerciale, par a fi de 
aceiaşi părere, apărarea contra con- 

curenţei americane şi engleze. Aşa 
dar, când unul din aceste proiecte sar 
realisa, fie acela al uniuuei vamale 
dintre Cer mania şi Austro-Ungaria cu- 
prindend şi țările de lu Dunăre şi din 
Peninsula Balcanică, Statele uniuuei 

„ar fi în v&sboiii vamal cu Marea-Bri- 
tarie. | 

Gândesc că, după cum stai astă-di 
relațiunile dintre diferitele popoare ale 
Europei ; ţinend s6mă şi despre accen- 
imarea din ce în ce mai pronunţată a 
individualismuluj economic, putem fi
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siguri că uniunea vamală intre toate 

Statele uropene nu se pote realisa. RE- 

mâne posibilitatea uniunci vamale din- 

tre Gerinania și Austro-Ungaria, even- 

tual şi a (erilor de la Dunăre. Ideia con- 

cepulă în 18148 de căue un ministru 

austriace, a fost urmărită şi dacă nu a 

putul să ia fiinţă, causa a fost mai mult 

starea relaţiunilor politice şi lupa de 

preponderinţă in vechia con federaţiune : 

germană. Astădi când cele două im- 

perii sunt unite prin legături politice; 

când bărbaţi de Slat eminenţi cer 

uniunea vamală, nu este de mirare 

ca ceea-ce se părea 0 concepţie teo- 

rolică să devie un fapt împlinit. 

Uniunea vamală între Germania Şi 

Austro-Ungaria, are numeroşi parti- 

sani in Ungaria. Acum de curend un 

fruntaş între economiştii maghiari, d. 

Matlecovici, omul cel mai ascultat la 

Pesta în cestiile de economie naţio- 

nală, a publicat în Revista Buda-Pestei 

un studii economic, lăudat de cele 

mai de frunte organe germane. In 

această lucrare d-nu Matlecovici după 

ce arată că Rusia, America şi Fran- 

cia sunt Statele cari impedică adop-
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tarea liberului schimb; după ce on- 

stălă că politica economică a acestor 
trei State apasă mai cu seamă asu- 
pra Europei centrale; perdend spe- 
ranţele despre reintorcerea tutulor Stu- 
telor europene la liberul-schimb din 
causa coustelaţiunei politice şi eco- 
nomice de astădi, economistul ungur 
declară că este de dorit ca, cel pu 
țin Gorwmania şi Austro-Ungaria să fie 
unite pe terenul economico-vamal. 

D. Matlecovici propune ca Germa- 
nia şi Austro-Ungaria să formeze un 
singur teritorii vamal aşa ca cele-l-alte 
țeri să aibă dea face cuo singură indi- 
vidualitate economică. Aceasta ar tre- 
bui să fie, dic foile germane şi un- 
gare, pentru oamenii de Stat ai Gea 
maniei şi Austro-Ungariei, ţinta de 
urmărit în campania, comercială ce în 
curend va începe. 

Condiţiunile uniunei- vamale ger- 
imano-austro-ungară ar fi, după d. 
Matlecovici, următoarele : 

4, Stalele- Unite formează faţă cu 
cele-l'alte State o unitate politică- -va- 
mală şi economică ; iar productele - 

„importate din alte fă vor fi supuse
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pe teritorul vamal germano - ausiro- 

ungar unui Larit unitorm ș | 

2. "'Faritul vamal pentru statele siră- 

ine se va întocmi pe cale de conven- - 

țiuni intornalionale. Fic-care din Sta- 

tele-Unite poate incheia convenţiuni 

de comereii cu statele străine in la- 

voarea uniunei vamale ; dar nici unul 

din ele nu poate încheea asemenea 

convenţiuni numai pentru sine ; 

3. Cu consimţimântul reciproc, u- 

niunea vamală se poate întinde şi a- 

supra Statelor vecine, şi această trebue 

să fie o ţintă principală de urmărit. 

D. Matlecovici încheie dicând că u- 

niunea vamală dintre Germania ŞI 

Austro-Ungaria fiind posibilă, ea trebue 

urmărită cu stăruință. Resultatul a- 

cestei uniuni ar fi, între altele, că ea 

va preschimba rivalitatea economică 

a Austro-Ungariei şi a Germaniei. în - 

Statele Balcanice înti”o cooperare ă- 

micală care va întări posiţinnea am- 

belor State. | 

Vederile d-lui Matlecovici fiind îm- 

părtăşite în sferele conducătoare din. 

ambele imperii, este foarte probabil 

că uniunea vamală între cele „două
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state este o cestiune numi de timp. 

De oure-ce sa svonil că sar fi fă- 
cut şi se lac încă încorcăui pentru a 
se.alrage şi România in această nouă 

combinaţinne  politico-vamală-econo- 
_mMică, este de datoria noastră de a ne 

- rosti în mod trane şi leal asupra u- 

cestei cestiuni. 
Pentru ca o unire pe terenul vamal 

să fie admisă, condițiunea esenţială 

este ca părțile contractante să aibă 

perspective de a trage de ov potrivă 
foloase. Ce foloase ar trage România 
când ar intra intro asemenca tovă- 
răşie? | 

După. părerea mea, (ara noastră nu 

numai că nu ar trage foloase, dar 
şi-ar periclita cu desăvârşire intere- 
sele sale economice presente şi vii- 
toare. Întâi, pentru că intrând în 
această uniune vamală organisată 
după bazele espuse, ne-am pune în 

conflict imediat cu ţările Europei 0c- 
cidentale, şi in: special cu Marea- 
Britanie. tngtezii v&dend că produ- 
sele fabricelor lor sunt. supuse la îa- 
xele vamale ce ni sar impurie de 
Austvo-Germania, este natural ca ei să
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ia mesuri de.represalii contra introdu- 

cerei grânclor noastre în Englitera. 

Resultatul ar fi că ni sar inchide 

cel mai mare debuşeii ce avem pen- 

tru  produclele noastre agricole, de 

oare ce ştiut este că Englitera cumn- 

pâra mat mult de cât toate cele- 

Palte ţări, cerealele noastre. In schimb 

ni sar oferi pieţele germane şi aus- 

wro-ungare, adică dou& pieţe cari până 

astă-di nu contează, în exportul n0- 

stru. 

Măsuri analoge a! imlempina pro- 

ductele noastre în Francia, Italia şi 

Belgia, adică în trei State cari, după 

Englitera, sunt principalii noştri cli- 

enţi. 

In al douilea end, indusiria noa- 

stră născendă ar fi ucisă cu des&-. 

verşire. Uniţi pe terenul vamal cu 

Germania şi Austro-Ungaria, formând 

acelaşi teritoriu economic, toate pro- 

ductele fabricate germane şi austro- 

ungare ar intra în România, scutite 

de orice taxe. Intreb dacă vre-ună 

dintre industriile noastre ar mai pu- 

tea trai faţă. cu 0 concurenţă atât de 

sdrobitoare? . 

Y
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„Espuşi a pierde pietele kuropei 
occidentale, siguri de a vedea dis- 

părend industria noastră, noi nu pu- 
tem, cu nici un preţ, să intrăm în 

uniunea vamală germano-austro-un- 

gară. 
Interesele noastre atăt economice 

cât şi politice, ne impun a păstra 
cea mai strictă neutralitate în această 
nouă campanie economică. Liberta- 

tea de acţiune, complecta autonomie 
vamală, este singurul scop ce trebue 

să urmărim. 

Dacă ne-am rostit în contra încheie: 
rei de tractate de comerciu, să ne ros- 
«tim cu atât mai multă tărie contra ori 

cărei infeudări economice. . Lractatele 
de comerciu înfăţişează neajunsuri ; 
dar în tot casul, după cum observa 

d. Chardon, pe când un tractat de 
comerciii ordinar comportă discuţiu- 

nea atentivă a concesiunilor reciproce 

pe cari Statele în presenţă ai inte- 
ves a'şi face, şi prin urmare poate fi 

„o lucrare de prudenţă şi de rațiune, 

unirea vamală, prin generalitatea sa 

chiar, este un fel de aventură .şi es- 
pune Statul care ia parte la. densa.
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la ruine fără nici -o compensaţiune. 

Lăsând uniunile vamale în dome- 

niul visurilor, noi Pomânii să cău- 

tăm a ne apăra păstrându-ne liberta- 

tea de a procede cum ne vor povăţui in- 

_teresele. lar pentru present. să nu 

avem de cât osingură țintă: Autono- 

mia vamală. 

 



  

CONCLUSIUNE 

Am căutat să lămuresc cestiunea 

atât de importantă pentru noi, a. poli- 

lica noasuă vamală. Nu sciu dacă 

am reuşit; cetitorul se va rosti. Voiu 

încheia această iucrare formulând în 

puține cuvinte cuprinsul expunerei 

mele. 

O revoluțiune economică este pe 

cale de a se opera în lume. Desvol- 

tarea economică a țărilor tinere ; deş- 

teptarea vechilor civilisaţiuni ador- 

mite de secoli ; tendinţa țărilor. agri- 

cole de a deveni şi industriale, sunt 

atâtea inprejurări cari tind a resturna 

politica economică actuală. Bătrâna
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suropă, coprinsă de teamă faţă cu 

concurența amenințătoare a ţărilor 

extra europene, cată cum să 'Şi asi- 

gureze interesele atât de multiple ale 

industriei şi agriculturei. La rendul 

lor, ţările tinere lucrează din toate pu- 

torile pentru'a se emancipa de tutela 

economică a europenilor. 

In lăuntrul Europei Statele indus- 

wiale. ingrijite de viitorul lor; ame- 

ninţate de a nu mai pulea exporta 

in America şi aiurea ca, până astă-di, 

caută să 'şi asigure cel puţin 0 cli- 

entelă pe continent.. Dinti aceasta -0- 

grăbire şi o întrecere între ţările in- 

dustriale pentru a lega țările agricole. 

„prin tot felul de convenţiuni; din- 

aceasta proiecte de uniune vamală 

între diferitele State ale Europei. 

Această frământare generală în pre- 

diua expirărei tactatelor noastre de 

comereiii, a deşteptat îngrijirea. noas- 

tă tutulor; ne-a făcut să cercetăm 

divecţiunea ce ar trebui. dată politi- 

cei noastre. vamale. 

După o matură chibzuinţă man . 

rostit în favoarea autonomiei noastre. 

vamale, cel puţin până: când se va
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desemna nous orientare economică 

a diteritelor Slate. 
De alunintrelea, politica tractatelor 

de comerciii n'a vespuns la aştepta- 
vea generală. Sa credut că prin a- 

ceste legături internaţionale se va la- 

vorisa de o potrivă interesele [rilor 
contractante. Pesultatul a tost cu 
totul contrariit, aşa că bărbaţi ca 
principele de Bismark ai ajuns să 
le conteste utilitatea. Inu'un discurs 
rostit in 1879, marele om de Stat se 

esprimă în termenii următori, cu pri- 
vire la lractatele de comerciii : «In cât 
despre calea tractatelor de comerciit, 

„ea este, în. unele împrejurări, foarte 
favorabilă ; atât numai că ori şi când 
se incheie un asemenea tractat, fie- 
cine se întreabă : Cine este înşelat ? 

“Care a fost amăgit ? In general, unul 
dintre cei doui contractanţi a fost a- 
măgit, şi aceasta se cunoasce numai 
după trecere de câţi-va ani.» 

Apoi dacă bărbaţi politici de talia 
d-lui de Bismarck şi se tem de a nu 
fi amăgiţi, când încheie un tractat de 
comerciu, ce să mai dicem despre a- 
tâu „Pecompetenţi pe cari imprejură- - 
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rile "i desemnă spre a încheia trac- 

late ? Si notaţi bine că tractatele de 
comerciă incheiate de către d. de 
Bismarck, au fost toate folositoare 

intereselor germane, începând cu fai- 

mosul art. 11 al tractatului de lă Franc- 

fort şi terminând cu tractatele înche- 

iate în cei din urmă dece ani cu di- 
ferite puteri. 
Afară de acâsta, chiar dacă am admite 

că regimul tractatelor de comerciii ar 

fi uțil din punct de vedere economic, 

totuşi împrejurările de astă-di nu sunt 

favorabile pentru a contracta. Lumea 

economică este mai agitată de. cât 

in ori-core altă epocă. Se presimti 

schimbări şi transformări radicale în 

organisarea economică şi în orientarea 

politică vamală. Inţelepciunea cea mai 

vulgară ne comandă să stăm la pândă 

păstrându-ne libertatea de acţiune. 

Hotărâţi a nu mai încheia tractaie 

de comereiii, până ce se.va lămuri 

- situaţiunea, singurul regim care ar 

răspunde mai mult la apărarea întere- 

selor noastre este acela al autonomiei 

vamale. Liberi de ori-ce legături cu 

“alte State, vom aplica mărfurilor de 

Politica noastra uamala.--C. 299. 8
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ori-ce proveniență taxele.tarilului no- 

stru general. Insă pentru ca relaţiu- 

nile noastre comerciale să nu sutere, 

este neapărat ca tariful general să lie 

întocmit în aşa mod în cât să protoge 

industria naţională fără ca aceasta 

să impedice importaţiunea atâtor fa- 
bricate de cari avem trebuinţă. Cu 
alte cuvinte, tariful nostru general 

twebue să fie protector iar nu prohi- 
bitiv. 

Tariful general urmând. să fie apli- 

cat tutulor ţărilor cari ne vor lata 

în aceleaşi condițiuni ca şi pe alte 
state, adică în modul cel mai favora- 

bil, reese de la sine că nuvom putea 
aplica acelaşi tarit ţărilor care ar aplica 
mărfurilor române un tarif excepţional 

înpovărător. In asemenea împrejurare 

guvernul să lie autorisat prin legea 

vamală să aplice supra-taxe. 

Cei sfiicioşi să tem ca printr'o asc- 
menea atitudine să nu deşteptăm re- 
sentimentele 'unora dintre puteri. A- 

cestora le vom respunde că am pă- 
strat aceeaşi atitudine de la 1886 până 
astă-di, faţă cu ţările cu cari nu avem 
tractate de comerciii. |
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Mulţi se intreabă dacă exportul pro-. 

ductelor noastre nu ar suferi vre-o 

jienire din causa regimului vamal 

autonom ce sar adopta. 

Exportaţiunea nostră nu va intempina 

nici o greutate de oare-ce, după cum 

am dis, noi nu ne vom depărta de 

Ja o taxare moderată şi curat protec- 

toare, adică ce-va analog cu ceea ce 

osistă de la. 1886, afară de oare-cari 

escepţiuni. | 

De altă parte, să nu ne scape din 

vedere că ţările cari ne-ai cumpărat 

până astă-di cereale şi alte producte 

agricole, ne vor cumpăra şi pe viitor, 

de oare-ce Europa occidentală are ne- 

voie de grânele străine; ea nu pro- 

duce atât cât "i trebue pentu a in- 

tâmpina, trebuinţele alimentare ale po- 

pulaţiunei sale. 

Pe acest timp de frământări econo- 

mice unele ţări, spre a "şi asigura, 

pe căl cu putinţă, un dsbuşei căt 

mai mare peniru productele lor, ai 

scos la iveală uniunile vamale. Ast- 

fe], de cât va timp se vorbeşte cu stă- - 

ruință despre o unire. vamală între 

Germania şi Austro-Ungaria, cu pers-
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pective de a înrolu în aceste combi- 

naţiuni țările de la: Dunăreu-de-Jos 
şi din Balcani. Sa svonit că chiar sar 
fi deschis vorbă guvernului nostru 

„pentru intrarea eventuală a homă- 

“niei în această asociaţiune vamală. 
Nu m'aşi mira ca să se [i făcut de- 

mersuri pentru a se atrage România 
în sfera de acţiune a Germaniei şi 
Austriei. Acei cari cunosc cu câtă 
stăruinţă se urmează sfaturile lui List 

nu vor îi surprinşi, de oare-ce in pro- 

gramul economic al lui list, Roseher 
şi alţii întră înrâurirea germano-aus- 

triacă pe cale economică nu numai 

în România dar în toate ţările de la 
Dunăre şi Balcani. (*) 

Bunul simţ este de ajuns pentru a 
ne convinge că nu avem ce căuta în- 
to asemenea alianţă vamală. Uniunea 

vamală între dou€ sai mai multe State, 

însemnând că toate acele (ări formează 

unul şi acelaşi teritorii economic, ur- 
mează neapărat că participarea noas- 
tră ar însemna desființarea vămilor 
pentru ţările aliate. Şi cine oare nu 

47) Vedi cărticica mea: Cum se poate fonda 
industria în România.— Bucureşti 1881. -  
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ințelege ce ar deveni intregul nostru 

organism economic, când România ar. 

face una economiceşte, cu Germania 

şi Anstro-Angaria? | 

Intrarea Românici intro uniune va- 

mală cu Germania şi Austro-Ungaria. 

ar [i actul cel mai nesocotit ce ar 

pulea comite ţara noastră. Printi'a- 

ceasta nu numai că am da o lovitură 

de moarte întregului -nostru sistem 

economic; nu numai că am deveni o 

unealtă cu care cei mai tari S'ar servi 

după împrejurări, dar, ceea-ce” este. 

şi mai grav, am înlesni inşi-ne calea 

pentru o înriurire politică şi socială. . 

Dealtă parte, printi'o asemenea pro=: 

cedare ne-am înstreina cu desăver- 

şire de cele-l-alte ţări, precum sunt 

Englitera, Francia, Italia, . Belgia, Şi 

numai aceasta nu poate conveni Ro- | 

mâniei atât din punctul de vedere eco- 

nomic cât şi politic. .- LL 

lată pentru -ce am dis că bunul 

simţ este de ajuns pentru a ne po- 

văţui să ne păstrăm libertatea de ac- 

țiune. : |   
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Autonomia vamală, tarit protector 

al industriel naţionale, acesta trebue 
să fie programul politicei noastre va- 

malc. 
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