
asociatia atare A Ecezonisiuan o un nori UA 
  
  

PRO LIABEA ALAMETOR [ i PINDAR SR LUA ATARE NIL -EURAP Si d, i CL id lu ul le isa LE LU MU F 

 COIISECUIȚELE-Ei ECBDOMICE „bbuoEbluțile EA ECOU ue E 
CU O INTRODUCERE DE Da 

- Prot, Dr UN. AN e =Lescu. 
“Rectorul „Academiei „de. Lnălts Studii Comerciale şi Industriale - 

  
  

“Președintele. Aseciaţiei, Gânerale. a Economiştilor din- “România - 

aa - CUPRINSUL; sa 

 Teclinica' stabilizărti ler i. Pisi, De. -u N. Anselcacă).- 
“Datoria publică. a României î în raport. cu stabilitatea. loviti B:. Ernest Ene). 
- Măsuzile de stabilizare în Austria. (Georse D. Dimitriu). - - Ei 
Cum s'a: stabilizat moneda. şi. situația. economică ungară, (De. L Mitisaru), 
_Stabilizarea: monetară î în Germania. (Stefân I.. Dusitreăeo).. i 
Experienţa. monetară î în Cehoslovacia. (Dr. M. Lazeanu). - în | Du 

“Stabilizarea monetară. în. “Dolonia: (Dr; George Caranfil). A Da 
„Reformă „monetară în Rusia Sovietică. (Ale; C. Cusin). 

*. Sfabilizarea monetară î în Delgia. (Dr. N. IL -Moriuzi), - . 
Technica stabilizărei. monetare în Italia. (Dr. -Paul Horia Sueiu):-. 
„Bilanţul aur sau bilanţul de  stbilizăre, (Stefan. I; Dumitrescu). Diait 

     

    

Ei a E | E 

- ” 2 = = - - E e - x 
Si 

T PE . “Editura Revistei. Analele Economice şi i statistice = 
- - Pâlatul Acadezaiei de Inalte Studii Comerciale şi ladusteiale RE 

NR: „Piata Roniană, Bucureşti pe i 
= 

  

m 1s28 
Ss



ASOCIAŢIA GENERALĂ A ECONOMIȘTILOA DIN. ROMÂNIA 
Ina. (32227 - i. aan Da 

  

STILIAREA ONEA 1 EUROPA 
CONSECIAȚELE EI-ECOROMICE 

| Rectorul Academiei de Inalte Studii Comerciale şi Industriale 
csă " Preşedintele Asociaţiei Generale a Economiştilor din România 

N 

CUPRINSUL: ps 
" Technica stabilizării leului. (Prof. Dr. L. N. Angelescu). | , _ 
Datoria publică a României în raport cu stabilitatea leului. (Dr. Ernest Ene). 
Măsurile de stabilizare în Austria. (George D. Dimitriu). ) | 
Cum s'a stabilizat moneda şi sifuaţia economică ungară. (Dr. |. Mătăsaru), 
Stabilizarea monetară în Germania. (Stefan ÎI. Dumitrescu). : 
Experienţa monetară în Cehoslovacia. (Dr. M. Lazeanu). 
Stabilizarea monetară în Polonia. (Dr. George Caranfil). 
Reforma monetară în Rusia Sovietică, (Alex. C. Cusin).. 
Sfabilizarea monetară în Belgia. (Dr. N. [. Moruzi): - aa i, Technica stabilizărei monetare în Italia. (Dr. Paul Horia Suciu), i 
Bilanţul aur sau bilanțul de stabilizare. (Stefan 1. Dumitrescu). Op TI 

E za 1 Li, 2 

1, < 

  

Editura Revistei Analele Economice şi statistice . : 
Palatul Academiei de Inalte Studii Comerciale şi Industriale 

Piața Romană, Bucureşti 

1928 

p
e
 

R
a
 
R
a
 

e 
oa
 
a
 

Da
ma
ge
 

cr
ea
 

Do
e 

a
p
 

RE 
ca
rt
e 

i 
a 
R
T
 
E
 

p
g
 

e
 
R
R
 
a



                      

Ti ] 
_ „058503



Horme urmate și rezultate obținute în consolidări 
monelare din Statele europene. 

  

| Ne găsim la sfârşitul unei perioade de istorie monetară de a- 
proape 15 ani, în care putem urmări cum s'a distrus sistemul mo0- 
netar anterior războiului, ce perturbări s'au adus prin aceasta vieții 
economice a popoarelor şi care « fost procesul de restabilire a unui 
sistem monetar, apropiat de cel vechiu, dar căruia i s'a deschis căi 
noui de evoluţie, buzate pe experiențe bosate şi instructive, ce nu 
se pot repetă, în intensitatea şi complexitatea lor, decât la intervale 
de secole şi în vremuri de mari catastrofe politice şi economice. 
„Aceste experiențe sunt redate în studiile ce alcătuiesc această lu- 
crare, cu toate amănuntele necesare, de către cei mai competenţi 
şi mai distinşi dintre economiştii români de astăzi. 

„ Dezastrele şi mizeriile economice, cure au provocat sau au re 
zultat din distrugerea sistemului monetar al lumii dinainte de anul 
1914, au fost în mare parte trăite. simțite, şi deci cunoscute de mai 
toate popoarele europene. Procesele de restabilire a raporturilor e- 
conomice, care să poată îi numite normale, au fost însă deosebite 
după țări, iar efectele noilor situaţiuni economice rau fost aceleaşi. 
Deaceea, studiile, care se publică în această lucrare, tind mai mult 
lu expunerea critică a proceselor de restabilire a raporturilor econo- 
mice normale prin noile consolidări nonetare, precum şi la urăturea 
efectelor lor. Sa a 

Din cunoaşterea împrejurărilor economice, în care sistemele 
monetare avariate au îost reinviate într'o formă nouă, rezultă câte-va 
iapte, care trebuiesc să îie înțelese şi reținute pentru explicarea mul. 
tor fenomene economice specifice fiecărei țări. i 

  

*) Publicarea acestei opere colective se datoreşte d-lui Alex. Gane, Secre- tarul General al Asociaţiei. Economiştilor.
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1. Stabilizarea şi asanarea economică şi financiară 
- integrală 

?liiunele din ţările europene, deprecierea monedei naţionale 
a mers şa de departe, încât acțiunea de Stat nentru însănătoşirea 
vieții economice ma mai putut fi indreptată în sensul intărirei şi 
menţinerii monezii respective. Aceasta a trebuit să fie repudiată, pă- 
răsită. In sistemele moneture existente uzi în lume, buzute pe circula- 
ție fiduciară, în urma unei concesii u dreptului de emisiune al Sta- 
tului către anumite instituţiuni financiare, şi pe o ucoperire de aur 
completată cu măsuri legale de consolidare « încrederii publice în 
biletele puse in circulaţie, repudierea de către Slat u monezii de 
hârtie emisă, echivalează cu un faliment. Un faliment al Statului 
față de .proprii săi cetățeni este însă un non-sens; faliment, faţă de 
străinii creditori, se poute concepe, dacă debitorul falit are forță 
politică sau economică să-l înfăptuiască, după ce a avut conştiinţa 
să-l conceapă. Dar falimentul față de propriii supuşi nu este altceva 
în realitate, decât însuşirea unei părți din averea parliculară, prin- 
trun procedeu deosebit de ucel cunoscut în Iesiuirile, referitoare la 
iinpunerile de orice natură. - 

Germania, care a deschis şi urmat acest drum, înființând o 
nouă unitate de măsură a valorilor, o nonă: monedă, a alcătuit un 
sistem monetar asemănător celui vechiu, restabilind raporturile de 
valori înlăuntrul acestui sistem. Intreaga viață economică a ţărei s'a 
acomodat acestui sistem. O vastă operă de asanare economică și fi- 
nanciară s'a săvârşit întrun scurt interval, - 
„Pe aceeaşi cale au mers, — fiecare cu procedee specilice — 

şi Austria, Ungaria şi Polonia, - | 
Alte țări au căutat să-şi consolideze moneda nuţională, prin 

Suprimarea cauzelor, cure aduseseră deprecierea ei. Restabilirea e- 
Chilibrului bugetar, consolidared datoriilor publice, interzicerea de 
Ji0ui împrumuturi ale Statului la Băncile de Emisiune, asigurarea 
unei balanţe coinerciale active şi a unui echilibru în bulanța contu- 
rilor, au fost mijloacele cele mai utile pentru consolidarea monetară. 

In cursul acestei acțiuni de consolidare, deplasările de avuţii 
din mâinile unor clase economice în mâinile altora nau mai fost 
brusce, şi nici prea mari. Perspectivele economice intrevăzându-se 
Cu uşurinţă, s'a dat posibilitatea acomodiărilor cu situațiunile de fapt, 
şi deci pagubele rezultate din îluctuațiunile valutare s'au repartizat 
asupra uri rumăr mai mare de factori economici activi. In aceste
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condițiuni, pierderile zdrobitoare produse de căderile brusce ale mno- 
nezilor, au putut îi compensate pentru oricine a luat parte activă 
da viaţa economică din această perioadă, ele rămânând ireparabile numai pentru rentieri şi pentru orice elemente inactive. | 

- Procesul de consolidare monetară s'a concretizai într'o stabi- 
litate de fapt a cursului monedei, care apoi a fost constinţită prin- iro stabilizare legală, în toate [ările europene mai de seamă, afară de Franța şi România, care până în momentul de faţă se găsesc tot în situația stabilităţii de fapt a monedelor lor naționale, 

2. Revalorizări parţiale şi totale 
Toate Statele cure au consolidat şi stabilizat moneda națională existentă, au dus o politică moderată de revalorizare, premergă- zoare stabilizărei. Din cifrele şi graficul de mai jos, se vede. că nu e nici o excepție în această privinţă, 
Prin această. politică de revalorizare, unele State au dijuns să înfăptuiască convertibilitatea la valoarea nominală a monezii, altele 7vau putut să ridice monedele naţionale la ucest nivel, ci s'au oprit pe treptele, ce mau mai putut fi depășite, din cauza: echilibrului e- conomic intern şi internaţional, la care le-au dus normele polilicei financiare ale statelor dominante economiceşte. i Redăm aici cifrele şi graficele care ne arată mersul deprecie- zilor monetare şi al revalorizărilor efectuate de cele mai de seamă state ale Europei. - 

TABLOU No. 1 
            
  

  

  

  

. cursul minim față | . Revalorizaroa i 1 4 faţă de ŢĂRILE pe paritate ) ȚĂRILE [ala | lunară 

Elveţia... 79.74 Dec. .1920 | Elveţia ...... 25 Olanda e... -15.13 Nov. 1920 | Olanda . . - î.. 33 Anglia , 69.49 Febr. 1920 | Spania ...::: 37 Spania... 66.22 lan. 1924 Anglia ....., 44 Danemarea. ....! 50.02 Nov. .1920 Fvanţa. ....., 59 Norvegia e. 47.14 Oct. 1921 [Italia ... 1.2: 66 alia... 16.97 Aug. 1926 | România .. |: 66 Franţa , 12.77 Iulie 1926 - Portugalia ..., 80 Ceho- Slovacia PR 5.10 Nov. 1921 Iugo-Slavia . .., 84 Jugo-Slavia a. | 4.96 Ian. 1923 | Danemarca .. - . 100 Portugalia en ss a 2.59 Iulie 1924 Norvegia ....., 112 România. ......| 192 Mai 1296 | Ceho-Slovacia. . - 186         1) Paritatea aur este: egalizată la 100.
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Cu cât deprecierile monetare au fost mai mari şi mai repezi cu atâi deplasările de avuţii dela unele categorii economice Ia altele - au fost mai imense. O revalorizare repede şi complelă ar îi adus: Compensările necesare, suprimând efectele tuturor deplusărilor de- avuţii. Dar realitata a fost alta. Revalorizările au mers insă încet, şi în cele mai multe state au fost parțiale, aşa că pierderile sufe- rite 'rau fost compensate. Cei mai păsubiţi au fost posesorii de vu- lori cu venituri fixe, rentierii. Odată cu stabilizarea, cu reinvierea cre-- diiului. şi restabilirea raporturilor economice normale, acestor va- lori li S*au adaos plusuri, cari le-au adus la nivelul deprecierilor ge- „nerale, înlăturându-se pierderile provenite din slăbirea creditului Statului. 
Un fapt este interesant de relevat, pentru că are consecinţe a supra modalităţilor stabilizării monedelor: 
Stabilizarea monetară nu s'a făcut nicăeri pe scara descen- dentă a deprecierilor, ci pe scara ascendentă a revalorizărilor. A- ceasta însemnează că în toată această perioadă premergătoare sta- bilizărei, cursul extern al monedei naţionale a fost superior cursu- Iui Său intern, ceeace « determinat micile deosebiri între Cursul schimbului stabilității de iapt şi cursul la care s'a făcut stabilizările legale. 

Din alt punct de vedere, constatarea de mai Sus mai arată Că momentul stabilizărei a fost determinat de împrejurări economice, care au permis o revalorizare parțială, şi nu putea îi ales arbitrar, Tără existența acelor împrejurări, 
i 

3. Stabilizări leyale sub cursul de fapt, 
Siabilizarea monedelor făcându-se pe scara ascendentă a re- valorizărei parțiale, cursul îixat de stabilizarea lesală a fost în ge- nere sub cursul de fapt din momentul stabilizărei. Diferenţele intre: dceste cursuri au fost minime, dar ele şi-au avut rațiunea lor. 
Ultimile 2 stabilizări ne dau un exemplu : 
              

  

  

Cursul de fapt premărgător Cursul stab ilizării PARA stabliizării le-ale „ legale 
Lire st. | Dollar Live șt. | Dollar 

Belgia 17431 3596 | Belza 34.90 | Bela 7,19 — (Fr. 17450) | (Fr. 33,95) talia 89,95 18,42 92,46 19,—  
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Pentru că orice stubilizare a fost precedută de o revalorizare 
parțială, a fost firesc să existe în această perioadă o diierenţă între 

cursul extern şi cursul intern ul monezii naţionale. Se 

In epocu deprecierilor, cursul extern cădea mai repede decât 
puterea de cumpărare internă u aceleiaşi monede. De uceea prețu- 
rile interne erau mui scăzută decât preţurile mondiale. Efectul era o 
mărire u capacităţii de export « ţării. a 

In perioudu revalorizării purțiale, cursul extern se ridică mai 
repede decăt putereu de cumpărure internă a monezii naţionale. Pre- 
țurile interioare rămân deci în continuu mai mari. decăl prețurile 
mondiale, exprimute in moneda naţiohală pe cursul exlern. În q- 
cost caz exportul este împiedicat. . . E | 

In genere, preţurile interne se acomodează mai işor cu cele 
externe în perioudu deprecierilor, decât in perioada revalorizărilor. 
Creşterea prețurilor mărfurilor şi a salariilor este dorită de vânzătorii 
măriurilor şi ai muncii, iar reducerea consumului, care ar lucra îm- 
potriva ucestei tendinţe, este împiedicată de posibilitățile de câşti- 
guri «le consumatorilor însăşi. Dimpotrivă, descreştereu prețurilor 
măriurilor, dur mai ales scăderea salariilor peniru a se acomodă cu 
creşterea puterei de cumpărare a monezii, este împiedicată de ele- 
mente sociale, de nutereu de rezistență a muricitorimei şi a organi- 
zaţiilor ei profesionale. Incât, ridicureu valorii monezii, alături de con- 
servarea salariilor, duce la o slăbire a capucităţii de producție a eco- 
nomiei naționale. a 

Prea mure diferență între prețurile interne şi externe nu ră- 
mâne niciodată. Dacă se duce o politică energică de revalorizare, 
criza economică internă provoacă conilicte economice şi sociale, dur 
ducă politica revalorizării reuşeşte, rezultatul este 0 scădere a prețu- 
rilor, o ieitenire a vieţei, o mărire a capacităţii de export, până a- 
proape de limita indicatii de cursul extern al monezii naţionale. Pre- 
jurile interne rămân însă îni continuu Sub limita indicată de cursul 
extern. | 

In momentul stabilizării legale şi al introducerei convertivili- 
tății, prețurile interne şi mondiale trebuie, în mod fatal, să se ni- 
veleze. - 

Dacă stabilizarea se face la un curs extern, care ar îi mai mare 
decât puterea de cumpărare a monezii în interior, această putere 
de cumpărare trebuie să se ridice imediat, şi deci prețurile şi sala- 
riile să scadă. Preţurile produselor interne scad în vrice 'caz, din 
cauza concurenței mărfurilor importate, afară de cazul. când taxele 
vamale nu sunt ridicate în consecință. Dar salariile nu scad aşa
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de uşor. Şi atunci, -rezultatul este că producţia internă este contu- 
rată de cea: străină, chiar pe piața internă; iur capacitatea de ox. 
port a ţării este micşorată. 

In fapt, în ceeace ne priveşte, dacă am 
care ne exprimă puterea de cumpărare a leului în interior, 

tistice, 
trece peste cifrele sta- 

su putem să nu punem bază pe faptul că stabilizarea se tace la o 
anumită treaptă a scării ascendente a revalorizării parțiale, 
preţurile interne au rămas mai mari decă 
de astăzi ul leului. Pentru a nu se produ 
porturile econornice existente, 

vumale după introducerea convertibilității leului, -pentru d UL provoca greve şi şomaj în industrii, 
este nevoie ca îixarea definitivă a cursului 
îacă cu un mic procent sub cursul extern, da 
de cursul său intern. 
iamente bancare la cu 

taxele 
pentru a nu îi 

şi deci 
t ur indică cursul exteru 

ce nici o turburare în ra- 
nevoiți să mărim 

după stabilizarea legală, 
monezii naționale să se 
r în nici un caz mai jos 

Micile pierderi suferite «e eventualele ansa- 
rsul de fapt extern mu se pot in nici UN Caz compară cu marile pierderi ale economiei naţionale, dacă stabiliza. 

Curs mult superior pulerei de cumpărare internă 
rea s'ar iace la un 
d leului. 

4. Paritatea monetară a unității de bază a monezii 
stabilizate 

A stabiliză moneda la Cursul depreciat, la care aq ajuns, în semnează a-i reduce conținutul dur, Sau a 0 fuce convertitibă cu o 
cantitate de aur mai mică, decât reprezenta legal şi în fapt, înainte 
de depreciere. Este interesant de compar. 
delor convertibile, inainte de războiul mo 
lui an 192$, in diverse țări europene. 

TABLOUL No. 2 

at conținului aur a mone- 
dial, şi la. începutul uces- 

        

  

        

- | Conţinutul în aur, Conţinutul aur, | Cursul Lirei St. ȚARA aliaj al monedei | aliaj al monedei ali la 1 e 
înainte de 1914 | la 1 Martie 1928 1928 

Anglia ee, £ 79881 m. | £ 79881 LE Germania... RM. 0391 , |R.M. 0.391 20.415 Austria or, 0.3322 „ | Schil.. 0.2308 3161 Ungaria... + 0.8322 ,, | Pângo. 0.2863 27.595 Polonia i — Zlot 0.184 43.38 alia, i Lit. 0.3167 „, | lit. 0.0864 92.98 Franța... Fr. 0.3167. | Fr. 0.0648 124.04 Belgia - 0.3167 „, Relza 0.2092 — Ceho-Slovueia,..... — Hor. 0.0487 164.63 România... Leu 0.3167 l.eu 0.0100 195.—
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Inainte de 1914, în afară de Anslia, monedele de bază ale sta- 

telor europene avea aproape acelaş conținut aur, circa 0.3 sr. 

uur aliaj, cu foarte mici deosebiri, explicabiie prin istoria monetară 
« acestor ţări. La începutul anului 1928, când se încheie o perivadă 
da consolidare monetară, prin stabilizările legale făcute şi prin sta- 
bilizările de fapt din Franța şi România, premergătoare stabilizării 
legale, conţinutul aur al monedelor noui, cu numiri vechi sau noui, 
este mai mult variat. Nu se mai găseşte în Europa două ţări cu ino- 
nezi de bază echivalente prin conţinutul aur şi deci prin valoare, în 
timp ce înainte de 1914 toate ţările latine spre exemplu aveau aceeaşi 
inonedă, care nu se deosebea decât prin numire. 

Prin stabilizare, ţările şi-au fixat o nouă rnonedă de bază în sis- 

temul lor monetar. Astiel, Germania şi-a îixut ca monedă de bază, 

marcă, în valoarea ei veche; Austria şi Ungaria monezi cu denumiri 

şi valori noui ; Belsia şi-a ales ca monedă de bază un multiplu al 

îrancului din momentul stabilizărei; iar Italia şi-a ales cu monedă 

de bază lira, cu valoarea avută în momentul stabilizării. 

Această varietate a valorilor monezilor de bază ule diverselor 
țări îngreuiază operaţiile schimbului internațional. N'ar li fost mo- 
ment mai potrivit pentru simplificarea sistemului monetar al lunii, cum 
a îost momentul stabilizărilor, când s*ar îi putut ajunge cel puțin 
la un muimăr mai mic de unități de măsură a valorilor. Dar economia | 
internațională ma ajuns până la acest sladiu de desvoliare, încât 
si qibă asemenea cerinţe. Fapt este că valorile noilor monezi de bază 
«le țărilor europene n'au nici cea mai mică legătură, nici cu întin- 
derea lor, nici cu cifrele populaţiei, nici cu volumul transacţiilor din 
comerţul exterior sau interior, etc. 

Sunt însă motive, care ne îndeamnă să nu trecem este o orice 
limită. in alegerea monezii de bază, 

I; O monedă cu valoare intimă ne impune operațiuni cu cifre 
fantastice, şi în acest chip se lucrează neeconomic, în organizaţiile 
unde munca e raționalizată. - 

2) O monedă prea mică în raport cu alte monede. se prezintă în 
condiţii defavorabile la cotarea sa pe piețele străine. 

3) O monedă cu conținut aur intim de mic face. imposibilă ba-- 
etrea unei piese de aur, pentru unitatea de bază sau pentru un mul- 
tiplu apropiut. ze o pa 

Aceste motive ne-ar duce la concluzia ca să tixăm, cu ocazia 
stabilizării leului, o monedă de bază mai mare decât leul stebilizat,
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şi anume un multiplu al acestui leu, care să ne apropie de mone- 
zile. de bază ale altor ţări. Căci nu este convenabil, ca dintre toate 
țările din Europa, România să aibă cea mai mică monedă națională 
şi încă foarte: distanţată de monezile. altor fări,ale căror economii 
naţionale, ca mărimi, extensiune şi intensitate, nu sunt prea mult 
deosebite de economia naţionulă a României. 

5. Solitiaritatea băncilor de emisiune, solidaritatea 
economică internaţională și rolul aurului în sistemul 

| monetar contemporan 

In economia internațională, în care intră toate fările care im- 
portă şi exportă, schimbul de măriuri este condiționat de existența 

"unei singure unități de măsură a valorilor, după cum de cltfel este 
condiţionat şi schimbul de măriuri înlăuntrul unei ţări de existenţa 
unei singure unități de măsură a valorilor. În upareiiță, ceeace 
este sigur şi ununim admis pentru piațu internă, nu se vede tot atât 
de clar pe piaţa internațională, deoarece fiecare țară îşi are moneda 
sa națională diferită. Insă, prin faptul că se stabilesc raporturi certe 
între unităţile monetare, exprimate prin cursurile schimburilor, în io- 
cul diversității monedelor naționale, se stabileşte în îtecare moment 
0 singură unitate de măsură a valorilor măriurilor. 

Interesul fiecărei ţări este ca raportul intre moneda sa şi mo- 
nedele altor ţări să fie constant, pentru ca produsele economiei sale 
naționale ajunse pe piața mondială să fie Scitimbute pe produsele de 
uceiaşi valoare ale altor ţări. Dacă la un moment dat, monedele unor 
[ări Sunt convertibile în aur şi-şi păstreuză paritatea-aur stabilită, în 
timp ce monedele altor țări nu Sunt convertibile în aur şi nu-și au, 
Sau nu-şi păstreuză paritateu-uur, nu se poate vorbi de o adevărată 
stabilitate în nici o țară, câtă vreme există Schimb de mărfuri in- 
tense între aceste două categvrii de țări. Fluctuaţiile cursului mone- 
zii unei ţări, față de cursul monezii altei fări, apar tot ca îluctuațiuni, 
jie că sunt privite prin moneda primei, fie că sunt privite prin mo- 
neda celei de. a doua ări, şi ele aduc perturbări economice pentru 
ambele ţări, dacă schimburile lor de măriuri sunt intense şi infiltra- 
ținnile întreprinderilor dintr'o țară în alta sunt frecvente. Concluzia 
Ce se scoale din aceste observaţiuni este că țirile curi şi-au conso- 
licut monezile faţă de aur, ajunsând la aşa zisul Gold exchange 
Stundard, nu şi-au terminat opera, câtă vreme sunt in strânse le- 
gături economice cu țări, care nu şi-au stabilizat monezile naționale. 
Este deci un interes tot atât de mare al fărilor cu moneda stabilizată 

“să coluboreze la stabilizările monetare, unde acestea mau fost în-
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făptuite. Interesul acesta a fost înţeles de toate popoarele, şi technica 
stabilizărilor monetare tăcute în statele Europei, în ultimii 3——4 ani, 
este o dovadă convingătoare. A | E 

Chiar fără participarea directă a ţărilor cu monede naţionale. 
consolidate la stabilizările ultimelor monede nestabilizate, se în- 

făpiueşte o stabilitate de fapt a acestor din urmă monede, cu atât 
mai durabil şi mai uşor, cu cât numărul monezilor naționale necon- 
solidate. încă este mai mic, față de numărul 'celor consolidate. Se 
poate spune chiar că ultima ţară, care nu şi-a stabilizat îormal 
moneda, are o stabilitate de fapt impusă de angrenajul sistemelor 
monetare din țările cu care are strânse legături economice. Colabo- 
rarea țărilor cu monede stabilizate la stabilizările din urmă, vine în 
mod îatal, indirect sau direct, iar timpul de aşteptare este'o piatră 
de încercare a rezistențelor fiecărui popor în lupta economică se- 
nerală, pentru obținerea beneliciilor sau avantajelor, ce se urmăresc: 
îni orice acțiune economică individuală sau. naţională. 

Solidaritatea economică internaţională, bazat pe interesele. 
jiecărei ţări în parte şi nu pe înclinări sentimentale de bună voință, 
Sa manifestat prin solidaritatea Băncilor de Emisiune în operațiunile: 
de stablizare ale fiecărei ţări. Ir genere, pentru reuşita reintroducerei: 
convertidilității biletului într'o țară, cea mai mare parte din Băn- 
cile de emisiune străine au deschis credite în moneda lor Băncii de 
Emisiune care introducea convertibilitatea biletului său. Că această 
deschidere de credite sa saruntat prin împrumut în aur lăsat în do- 
pozit la una sau mai multe Bănci mari de emisiune, sau sa făcut 
lără această saranţie, nu schimbă întru nimic natura operațiunilor 
făcute pe baie. acestor deschideri de credite. 

Acoperirea monezilor stabilizate se tace în aur (monedă sau 
lingouri), sau în devize străine, în anumite proporții, favorabile de- 
vizelor străine faţă de normele acoperirilor dinainte de 1914. Plă- 
țile în străinătate se fac deci în fapt în aur sau în devize forte, şi o- 
sursă de astiel de devize sunt şi deschiderile de credite la Băncile de 
Emisiune străine. In urmu stabilizărilor legale din (ările europene, 
devizele' străine în acoperirea emisiunei şi în plățile externe capătă 
un rol mai mare îață de aur, inaugurând in parte o practică mone- 
tară într'un siștem, în care aurul ar puteă să nu mai existe. | 

Situaţiunea aceasta pune din nou, sub o altă formă, problema 
aurului în sistemul monetar al lumii. Problema aceasta a avut mai 
multe aspecte dela războiul mondial şi până astăzi. Reamintesc aici 
câteva. o | | 

De îndată ce au încetat ostilitățile în Europa, odală cu relua-
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Tea vieței economice paşnice, s'a simţit impuţinarea aurului, care 
trecuse în America. -Nu era altă soluțiune realizabilă în timp mai 
Scurt, decât să -se caute o altă saranţie a monezii fiduciare. In a- 
„Cest sens, a fost scrisă !ucrarea mea „Problema monetară” apărută 
în 1918, în care am preconizat, intre altele, ca saranţie a emisiuni- 
«or valoarea pământului, şi o reorganizare a Băncilor de Emisiune 
„pe. această -bază, cu condiţiunea indispensabilă a generalizării sis- 
„temului. Cea mai bogată experiență în această direcție a fost făcută 
„în Germania, în cursul războiului şi după războiu Până la introdu- 
«cerea mărcii-aur, prin propuneri teoretice şi încercări în iapt, de a 
-Se garantă “emisiunea cu anumite produse agricole, cu valoarea in- 
-stalaţiunilor industriale sau a ferenurilor, etc. 

A urmat după aceste propuneri şi încercări, un curent de idei 
în favoarea creerii unei monede internaționale, emisă de o Bancă de 
Emisiune Centrală pentru Europa, şi repartizată cantitutiv între 

«diversele ţări, pe baza unor criterii unitare, de cure aveau să se con- 
ducă Băncile de Emisiune naționale. Atitudinea  Statclor-Uni- 
te şi mai ales a Angliei, manitestată în Conferinţele economice in- 
Zernaţionale, începând dela cea din Bruxelles din 1922, a dus la trium- 
jul aurului, care a rămas să îie mai departe fundamentul sistemelor 
anonetare, servind de acoperire a ernisiunilor de bilete. Era firească 
„această atitudine a Statelor-Unite din America, care acumulaseră cea 
-mai mare parte a aurului din lume, precum şi a Angliei, care pro- 
«duce mai mult de jumătate din întreaga producţie mondială de aur. 
Aceste ţări au putut observă usor Că aurul şi-a micsorat puterea de 
“Cumpărare, ceeace este identic cu mărirea preţurilor, de îndată ce 
„acest aur Sa acumulat în America, iar țările europene au trăit sub 
„regimul cursului forțat al hârtiei monede, Era destul de însrozi- 
toare perspectiva pentru ţările care domină piața îinarciară mon- 

«lială şi prin ea însăşi viaţa economică a lumii, dacă s'ar îi obişnuit 
“Popoarele cu ideia că se poate încercă un sistem monetar, care să 
Îuncționeze şi fără aur. După triumful aurului, care a dus la politica 
-generală de stabilizări monetare în Europa, se mai discută numai 
“Chestiunea dacă producția mondială de aur, care se prevede a îi în 
-descreştere, va îi în stare să dea aurul necesar acoperirilor emisiu- 
nilor intr'o economie internațională, în care cantitatea bunurilor, 

-care circulă şi se schimbă între ele, creşte în proporții mult mai mari 
-decât ale producţiei aurului. Această sifuație, care ar duce la scum- 
pirea aurului şi deci la reducerea generală a prețurilor măriurilor, 
<ir îi de natură să întărească şi mai mult poziția țărilor dominante 
«astăzi pe viața financiară. Imprejurările de fapt ne arată însă că nu
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mergem şi nu vom putea merge pe această cale, cu toală producția. 
redusă de aur. 

Noile reforme monetare, înfăptuite cu ocazia stabilizărilor le-- 

sale ale monedelor naţionale, şi mai ales procedeele de consolidare 

a biletelor emise de Băncile de Emisiune prin deschideri de credite la 

Băncile de emisiune străine, au scos în evidență mai clar şi mai 
convingător legătura dintre echilibrul economic intern şi echilibrut 
balanței plăţilor externe de o parte şi dintre cursul monezii naţionale- 
de partă marte. Practica introdusă prin mărirea proporției de aco- 

" perire a emisiunilor cu devize străine şi obligativitatea pentru Banca 
de emisiune a plăţii în aceste devize este inceputul detronării aurulu? 
din rolul ce a avut în sistemele monetare ale lumii. Rezultatul aces- 
tei practici va fi eftinirea aurului, până ce o reformă monelară mon- 
dială îl va îace să-şi găsească întrebuințarea principală în altă di- 
recție, 

Până atunci, ţările, care domină piața financiară a lumii prirr 
dur, urmăresc să-şi menţină pozițiunile dobândite prin impunerea 
unor astiel de obligaţii, încât colaborarea lor la stabilizările mone- 
tare îicute prin Lisa Naţiunilor să se continue prinirun control fi- 
nanciar, cure să nu îngăduie încercări de emancipare. Severitatea 
controlului merse chiar până la clinserea suveranităţilor naţionale, 
care erau socotite până acum ca puncte căâştisate în evolu[ia popoa- 
relor. Căci, întradevăr, atunci când consilierul financiar an'erican 
poate opune veto la un act de politică financiară a suvernului unei 
țări, — cum e cazul Poloniei, — şi când conflictul născut asifel între 
consilier şi guvernul țării nu se poate rezolva decât prin numirea 
câte unui arbitru din partea Consilierului şi din partea guvernului 
țării, arbitri, care apoi îşi aleg un supra-arbitru, suveranitilea naţio- 
rială este grav atinsă. Forţa financiară a dominanţilor „este deci tot 
atât de aspră ca forța politică a cuceritorilor. Dar cu cât forța a- 
ceasta va eşi mai mult la lumină, cu atât noua politică monetară, 
bazată pe experiența popoarelor în vremuri critice, îşi va accentua 
mai mult tendintele de emancipare. 

| Profesor Dr. 1. N. ANGELESCU 
20 Martie 1928.. 
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CUPRINSUL 

[. SITUAŢIA. ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ FAVORABILĂ 

a) Bugete cechilibrute; : , 

b) Datoria publică. : „7 

WI. OPERAȚII PREMERGATOARE, STABILIZĂRII LEGALE 

Să Stabiliz zarea de fapt, “areniergătoare stabilizărei legule; 

b) Ajustureu tarifului vamal u tarifelor de iransporturi, a salariilor şi irn- 

pozitelor. 

HU. OPERAȚII DE STABILIZARE LEGALĂ” 

— Lichidurea datoriei Statului la Banca Naţională; po
i 

2. -— Volumul circulației fiduciare; 

3. —- Cursul sfabilizărei leului; ” 

7 $. — Stocul melalic de acoperire şi împrumulul de stabilizare; a. 

3. — Moneda nouă: leul nou un multiplu al leului stabilizul. 
3 

IV. OPERAȚIUNI ULTERIOARE STABILIZĂRII. , -



Pentru a înlătură lungi discuţiuni teoretice, nu vol vorbi nici 
de utilitatea stabilizării leului în raport cu revalorizarea, nici de 
oportunitatea acestei operaţiuni. Mă pun în ipoteza Că „ne-am ho- 
tărât să face acum, în 3—6 luni, stabilizarea legală u leului, şi 

astiel mă ocup de technica stabilizării, în care intră, după păre- 

rea mea, 3 feluri de operaţiuni, condiţionate de un mediu. ECOno- 

„Mic favorabil. Acestea sunt: o - 

|. Operațiunile premergătoare stabilizării; 
1]. Operații de stabilizare legală; * 

III. Operații ulterioare stabilizării.. 

: 
i
s
 

"4. SITUAȚIE ECONOMICA ŞI FINANCIARA FAVORABILA” 

a) „Bugele echilibrate 

| Nu se e poate. încercă o stabilizare. a monezi, decât după « ce 
s'a restabilit. ordinea în finanţele publice; Bugetul echilibrat pe o 
perioadă destul de lungă este o condiţie absoliită a stabilizării, 
Un budget echilibrat are influenţă hotărâtoare asupra opririi în- 
flaţiunei şi face posibilă limitarea şi apoi lichidarea datoriei sta- 

„tului faţă de Banca sa de emisiune, Se a 
In această privinţă, -putem să începern stabilizarea, CU: cer 

titudinea reuşitei, fără a ne mai. preocupă măcar de aceâstă ches- 
tiune. De. şase ani, bugetele ţării nu numai că Sunt echilibrate, | 

„dar au fost î în- “continuu „excedentare,
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. Venituri | Anii * (în miloane lei) Cheltueli Excedent 
1922;23 15.113,5 10.032,- : +5.081,5 1923 ! 18.791,5 13.633,- +5.152,5 (nouă luni E . ” 1924 27.74, 21.403,5 -+6.340,4 1925 , 36.498,8 31.730, -+-4.748,8 1926 . 31.224,2 28.499 “+2, 624,8 
Pentru technica stabilizării, mau nici o importanţă observa-— 

țiunile ce s'au făcut în jurul alcătuirii şi echilibrării bugetelor: 
noastre. Că sunt sau nu bugete de mizerie, că plătesc sau nu sa-- 
larii suficiente furicţionarilor, că conţin Sau nu mijloacele de în- 

“vestiri 'riecesare, “toaţe -acestea nu interesează când e: vorba “de: 
înfăptuirea unei - reforme monetăre, cum e stabilizarea, căci. o- 
reformă monetară nu e: menită ea să înlocuiască politica econo- 
mică generală: a țării. Bugetele echilibrate, în forma lor existen-- 
tă, garantează succesul stabilizării, bine înţeles dacă toate 'cele- 
lalte condițiuni technice, de care vom vorbi, sunt împlinite.: 

i) 

b) Datoria pitică i 

Dar echilibrul: bugetar este conditionat în mare parte de da-. 
toria publică. In special datoriile îlotante sunt o continuă ame-- 
ninţare-a echilibrului bugetar, din care cauză ele trebuesc conso- 
lidate, cel puţin în aşa “natură, încât să nu lase loc neprevăzu- 
tului. 

i 
Situaţia datoriei publice a României nu mai este o piedică 

pentru stabilizare; cea mai mare parte din datorie a fost conso- 
lidată în ultimii ani. In 1927 ea se prezintă astfel: (A se vede: 
expunerile. de motive la Bugete .pe ultimii ani si G. Dobrovici: 
La dette. = publique de la Roumanie au 30 Avril 1927). 

  

. Capital Lei Anuităţi Lei 
Datoria. consolidată în, Iei, i. 15.923.282.186 863.730.075 monede stră- 

i, | . “ine la pari— Datoria consolidată în monede _ | tate în lei 
forte la: paritate în lei . , . 3.5559.474.197 

Datoria flotantă in'monede for- | 271.092.427 : Die la paritate în lei. . 16.326.517 
"Diferenţa de curs la paritate în 
Jei . ! Mii .. 96.374.654.795  8.853.143.569 lei diferenţă. 
Datoria flotantă în lei (interna) 687.652.430 lei 34382621 lei 
idem (la Banca Naţională) , . 10.612.149.404 „ 8563.730.075 , 
  127.479439.933 lei  5.723.143.694 Lei 

* „X 
i



Din această datorie t,rebue să se scadă aceea făcută de Stat 
ia Banca Naţională, întrucât o parte a îost achitată” prin fondul 

de lichidare, iar o parte va trebui să jie anulată în urma opera- 

“ţiilor stabilizărei, potrivit lămuririlor de mai jos. 
Va trebui însă adăogat la totalul anuităţilor circa 875 mi- 

lioane anuităţi ale datoriilor încă neconsolidate, aşa încât anui- 

| tatea va rămâne tot aceea din 1927, cu “variaţiunile ce se cu- 

“nNOsc pentru anii “următori, potrivit aranjamentelor de consoli- 

„dare. | La E 

II. OPERAŢII PREMERGATOARE STABILIZARII LEGALE 

a) Stabilizare de fapl, premer gătoare stabilizării legale, 

Stabilizarea de fapt echivalează cu o ajustare naturală ; a Îc- 
nomenelor. economice ale economiei noastre naţionale, ale căror 
raporturi normale au fost stricate: de deprecierea vertiginoasă a 
“leului. După ce s'a pus ordine î în finanţele publice şi după ce ba- 
lanţa comercială favorabilă, ajutată de consolidarea - datoriilor 
îlotante ale statului şi a celor ajunse la scadenţă ale particula- 
rilor, leul a început să fluctueze pe sezoane între limite foarte 
-apropiate, până ce mijloacele RBăncei Naţionale au permis s să i se 
imprime o stabilitate relativă de fapt. 

Cursul devizelor la Bursa din Bucureşti . - 

între 1922—1928 | a 

Anii Lira Ster. Dolar  Frs. Elv. Anii Lira Ster. Dolari  Frs. Elr. 
  

“1922. - 1925 
1. 578,29 144 25,44 L. 292453 O193159 * 37,53 “F.... 570,93. 139 25 E, 04960 - 198.962 38,41 599,80 137 i -M. 095,75: '208,192.- - -40.18 A. GI175. 1425 A. 106014 O 221,14:  : 4257 

'M. 642,05 ' 146 M. 122588 212879 41: : 1. 686, 155 1. 105044: - 21548 --- 41.97 Le 750,60. 150 „le 1016,24- “208512 74065 A. . 602,80 137,85 26,83 A. 956,81 - 195,945 38,27 S. :694029..:.165 ... .. S. .1002,456 . 205,625 . 3998 "0. 714,065: .158 O. 1016,20.  :208,6%49- -- 40,50 N. TA357 «159. 1. 712986 N. +: 1049.95. ': 216.202 4175 D. 767,57! 17355 3133: D. 1053,24 - - 216,476 41,96
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Anii_ Lira Ster..: Dotar „Frs. Elv. Anii Lira Ster,. Dolar Frs, Elv.- 1923 | 1926 | |. 95354 219,95 40,48 I. 109396 . 224456. 4354 F. 100763 :210.. - 105: FF; 1138,17-- 233,204 '- 45.10 Mu 40107785; 120088 -- 40733 M 115780. 2370 43,88 A. 98205 * ''210.69 :- 3847 - A. 1121744 -:250,222: 48418. AM 92737177 + 3646 M. - 1228.07 266,153 51,558 1. 909.60 197,59 3567 1 7 114371 234.94 45,451 |. - 903,08 :.:.200; -.: AB i. 1. 1072,70. 220,471: 42,53 A. 93394 230 . 10,50 A. 1040.06 213,993 4142. S. 996,35 -- 21297 - 39,50 „Su 955,65 - 196,045 . 38107 O. 954,46 212 38,31 0. 908,60 186,974 36,236- N. 881,22 200 35,50 N, 887,23 182,817 35,335. D S58 194 34.60 D. 914,49 194,436  . 37661 
2 IT o A |. 856,69 201,5 39 "ij „921,34 18965 ' 36,62 FE. 835,86 191 33,76 F. .. $52,14 174,53 3351 M. 81955 ':1925  . 3315 „ul, 18221045 169,123 O 3213 A. 838,2 193,5 33,79 "A. * 828,19 170,28 82,85 M, 909,07 223 37,07 M.  S12,068 166,93 32,192: 1. .1:1005,65 - 241 e 13: 1. 818,84 168,35 32,47 |. 102153 234 42,78: 1. 801,772 164,92 31,84 id 97879: 204. 5 ui A. 79041. 102,285 O 31,37: 87216 196 - SDU... S. 78929 161,907 31,37: 0. 1 819,75 Liu85i i: 3532... 0. 178755. 161,49 -: 31:20, N. „97237. 197,15 . . 36,59 „N N | 93178 194,5 38,59 

„- “Variaţiile cursului leului pe intervalul de timp aătat în ta- 
belele de mai sus, ne dau unele indicaţii preţioase; de.care trebue: 
să ţinem seama în operaţiile stabilizării. Se 

Valoarea leului Îaţă de monezile nedepreciate u scăzut, „ Ca tendinţă generală, până la jumătatea anului 1926, dar cu fluc=- Iuațiuni aşa de .mari încât eră aproape de necenceput să-l stu-. bilizăm prin operații bancare, —: orice politică ar îi urmat Ban. 
ca Naţională — Sau prin reforme monetare oricât de ingenioase: Când valoarea dolarului în !ei la începutul anului 1922, era de 
Circa 140 lei, la începutul anului 1923 du circa 220 lei, la jumă-. 
tatea anului 1924 de'241 lei, iar în Mai 1926 de 266 lei, iar între: aceste date se scoboră la 170 iei. adică la ciferențe de 100 lei la dolar, fireşte că orice masă de manevră ar fi fost înghițită de- valurile acestor fluctuațiuni. - | | "Dar începând dela jumătatea anulni 1925, valoarea lenlui a: crescut treptat, fără salturi în raport cu monezile nedepreciate,. iar în cursul anului 1 927, varicținnilc acestei valori sunt între |



timite foarte apropiate, notându- -se 0 sfabilitate, de fapt, NECUNOS- 

cută dela 1919 şi până acurm, | 

” Această stabilitate de iapt nu este şi nu putea « să îie, opera 

Băncii „Naţionale; trebue să o recunoaşten, “pentru. câ să nu-şi 

îacă drum credinţe, care ar putea fi periculoase în practica vii- 

toare a stabilizării. Eg este rezultatul unei politici generale eCOno- 

mice şi financiare, dusă în cursul ultiniilor 6 ani, şi care ne- a dat 

echilibrul economic, care a condiționat stabilitatea de: fapt. Lu 
lar Banca Naţională a făcut în cursul anului 1927 o expe-. 

rienţă prețioasă, care îi poate dă încrederea“ neclintită î în reușiia 

stabilizării, la care poate începe să lucreze. Cu o mică massă de 

manevră, dobândită prin mijloace interne, precuirate între altele 

Şi în urma convenției încheiată cu statul pentru crearea „fondului 

«de lichidare”, a putut să înlăture specula, care. se grefează pe 

Crize Şi turburări politice, şi am traversat astfel multele î încurcă- 

tari politice ale anului 1927, fără. nici o panică de: bursă Şi îără 

nici o sensibilă variaţie a cursului schimbului, E o experienţi 

pe care trebue să ne sprijinim. - 

Dar stabilitatea“ de iapt a leului faţă de monezile” străine ne- 

depreciate, pe care o numim valoarea externă a leului, ne poa- 

te amăgi şi poate provocă un eşec al stabilizării legale. Valoarea 

externă a leului o putem influenţă şi încă întrun scurt intervai 

de timp; cu o massă de manevră suficientă, cotarea leului este 

“în mâna Băncii Naţionale; fără ea, această cotare este în mâna 

speculatorilor. Ceeace asigură însă stabilitatea de fapt, de mai 

lungă durată şi neinfluenţabilă la acţiunea speculatorilor şi nici 

chiar a Băncii Naţionale, este stabilitatea pr elurilor interne, dată 

de echilibrul economic general al țării. Preţurile sunt expresia 

valori ii interne a leului. 

Variaţiile preţurilor, ş ȘI: : deci ale valorii interne a leului, sunt 

exprimate în numerile indice. Faţă de împerfecţiunea funcționă- 

rii serviciilor statistice din România; numerile indice, care se 

redau de diverse, publicaţii oficiale Şi. neoficiale; nu prezintă prea 

mare încredere. 

a În: Studiile ce: ne interesează, se pot aveă în vedere, 2 indicii
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principali: indexul general şi indexul special Sai al bugetului unci: familii. Indexul general se bazează pe mersul general al prețu-- rilor; se calculează prin media aritmetică aplicată la câteva ar-. ticole esenţiale, al căror preţ este în legătură cu mersul. preţu-- rilor. altor articole,. care nu se iau în consideraţie. Indexul spe- cial se bazează pe articolele de Consul care intră în bugetul! unei familii, se calculează prin. media geometrică, ponderată, ţi- nând seama de cantitatea fiecărui articol, care intră în consumul - unei familii. Pentru stabilirea valorii interne a leului, indexul! general este suficient, mai ales pentru că nu urmări valoarea absolută a leului, ci valoarea lui relativă faţă de 1914 sau 1916, spre a constată mersul acestei valori, care trebue raportată la valorile interne ale altor monezi, în ţările lor. A 
Redăm aci variaţiunile preţurilor în indici generali la noi,. în comparaţie cu mersul indicilor generali în America, Anglia şi Elveţia. (A se vedeâ „Studiu statistic asupra valorii leului” „de d. G. Carantil). 

Indexul preţurilor de gros în 
România, Elveţia, Anglia și America între anii 1922 — 1927 
Anii şi lunile România U.S, A.. Anglia Elveţia: 

1914 100 100 100 100 
1922 1. 1649 1-42 161. 172: F, 1600 145 160 172- M, 1689 146 162 164 A, 1804 147 164 > 162 M, 1919 152 165 163 ÎL. 1856 154 165 164 LA 2016 159 163 165. "A, 2068 - 1:59 158 166 - Ss. 2068 BȚ, [55 164- - O. . 2109 158 1658 “171 N. 2247 100 159 172: D. 22p 160 157 175. 

1923 1. 2466 160 159 175. F, 23557 161: 161 181 M, 2517 163. . 162 186. A, 277 163 163 189: MM. 2871 150 164 181 k kekzi 157 155 150 LA 3258 - 135 151 173. A. 3406 154 152 173: S. 3025 158 155 181 O. 3115 157 155 181 . 3203 156 161 182: 
155 163 170: 

U
Z
 

S =



    

Anii şi lunile România U.S.A. Anglia Elveţia 

1924 |: 3617 155 167 172 
OF, 3880... 157 169 e 10 

M, 3773 "155 16 160 
A. 3853 153, „167, -167 
M. 3900 152 166 , „166 

Î, 3987 : 150 166 “168 
LE 4035 Ă 152 168 „166 

A. IG 155 169 167 
S, 3973 1 172 - 109 
0. „4017 157 178 174 
N 432 158 - 177 172 
D. 4235 161 150 . 171 

1925 1 4257 | 164 177 1 
F. 4064 165 174 170: 
M. 4381 165 10-66... 
N 4498 "160 „167 . 163 
NM, AA 159 . 165 .„„.162 
I? 4604 161 160 - 160 
| 4615 164 163 | 160 
A. 4582 164 163 159 
S. 4001 „162 139 
0. 4516 162 159 157 
N. „4733 162 162 157 
D. 4761 169 159 155 

1926 |. AT71 160 138, 153 
FF, 4807 159 15152 
N, A „156 153 149 
Ă. 5441. 155 152 146 
M. 5291 . 156. 153 144 

I.- 5258 - 156 152 , 145,1 
I. 5302 155: 153 145,0 
A. 5210 “ 153 «+ 155. 145 
S, 5221 154 197 146 
o. 51857 154 160 145 
N. 3223 152 „139 146,9 * 
D. 5342 151. 150 148,3 

1927 |. 17 - 151 , 149 146,5 
F. 5332 151 „150 145,4 

AM. 5124 149 150 : 146,7 
A. 5157 148 .. 150 1465 
N. 5087 148 150. 147, 

I. 5123 * 147 147 1472 
| - 5033 148- 147. 147 

A. 5108 15... 158 147,2 
& 5230 149 " 143 

oz
 [SA
] N
B
 

“
o
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0) Ajustarea tarifului vamal, a tarifelor de transporturi, a salariilor şi a am pozitelor 

Nu intru în cercetarea amănunţită a acestei chestiuni, ea: fiind o operă aproape mecanică de administraţie publică. Observându-se stabilizarea aproximativă de fapt a leului,. „guvernul care începe opera de pregătire a stabilizării legale, are: datoria să-şi determine o politică precisă în această privinţă.. Inainte de.a înfăptui şi a anunţă populaţiei cursul de stabilizare, el trebuu să fie determinat şi Cunoscut nuinai de ce! însărcinaţi: Cu operaţiile stabilizări, în fapt Ministrul Finanţelor şi Direcţia» Băncii Naţionale. Pe baza acestui curs, trebuesc să se fixeze a- Nutmiţi factori economici, care iniluențează preţurile interne într'o- mare măsură, şi anume: tariful vamal şi taritele de transpor- turi, 

Tariful vamal. — Lucrările în curs asupra îariiului vamal după ce au dus la stabilizarea raporturilor de proteguire a pra-. ducţiei interne, prin fixarea diferitelor taxe vamale, trebuesc să: fie îndreptate Şi în legătură cu cursul de stabilizare. Păstrân- du-se raporturile, mărimea taxelor trebue să fie ajustată sub a- cest punct de privire. Votarea şi aplicarea tarifului vamal, făcut: | fără observarea acestor fapte, ar duce, sau la modificarea ime- diată a tarifului, după stabilizarea legală, sau la perturbări ale- prețurilor interne, care ar produce dificultăți în operațiunile: stabilizării. | 
| Acelaş lucru sar puteă spune şi despre fărifele de trans- porturi. 

Salarii. — In fixarea salariilor funcţionarilor publici, cu oca-. ziunea armonizării salariilor va trebui să se aibă în vedere cur-. Sul de stabilizare. Dacă se urmăreşte însă readucerea salariilor: dinainte de război, se iveşte o dificultate, care leagă salariile une ționarilor de modificarea administraţiei existente a Statului. Redăm în tabloul următor, câteva date privitoare la creş-— terea salariilor, în raport cu creşterea preţurilor sau cu descreş- terea puterii de cumpărare a leului.
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Din acest tablou, se constată între altele că indexul creşterii 
salariilor. medii pe uncţionar este de circa 3.000 (baza 100 în 

, aţă de indexul preţurilor de circa 5.200 (baza 100 în 
1914). Ar trebui prin urmare 0 ridicare a salariilor de Circa 73 
la sută. - | 

| . “Acest lucru nu este Posibil în cadru! actualei adriinistraţii 
Şi al actualului buget. După documentarea ce voi: dă mai ios, 
ciira bugetului României nu poate trece, cu situația economică de 
azi, peste-circa 50 miliarde la câţ a ajuns bugetul anului 1928 (in- 
clusiv C. F.). Dacă nu poate trece această cifră, atunci mărirea 
salariilor trebue „să rezulte dintro modificare a administraţiei 
actuale a țării. In acest sens trebuesc îndreptate lucrările de ajus- 
tare a salariilor, în vederea stabilizării legale. Impozite. — Raporturile dintre diversele feluri de impozite 
Mt se ating prin stabilizare; ele se determină de politica econo- 
mică şi socială a guvernelor, Totalul impozitelor însă, care repre- 
Zintă Sarcina economiei naţionale, trebue Să fie ajustat în mo- 
mentul stabilizării, Întrucât elementele, pe care se spirijină stabi- 
lizarea, sunt acele care redau viaţa econoinică normală dinaintea războiului mondial, sarcina impozitelor, socotiti pe cap de locui- tor, trebue să se apropie de aceea din 1914, ținându-se seamă de cursul de stabilizare a leului. In acest Sens se poate vorbi de a- Îustarea impozitelor şi lucrări în această direcțiune trebue să fie îndrumate. 

TI OPERAȚII DE STABILIZARE LEGALA 
1) Lichidarea datoriei Statului la Banca Naţională 

Pentru reuşita operaţiunilor stabilizării legale, definitive, are mare importanţă situaţia datoriei interne şi externe a Statubri, Ă În ceeace priveşte datoria consolidată, atâţ cea internă Cât şi. Cea :externă, incertitudinea nu. există şi deci riscul stabilizărei nu poate aveă loc, Bugetul din 1 927 a prevăzut anuităţile şi ele Se vor prevedeă cu exactitate şi în bugetele viitoare, cu o singură deosebire, că după stabilizare. posturile intitulate „diferenţe de Curs” nu vor maj figură, iar anuităţile vor fi calculate exact. în
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moneda stabilizată la fiecare datorie. Echilibrul bâgetar nu va Îi 

şi nu trebue să fie întru nimic iniluențat de reforma monetară, 

adică de stabilizare; el se sprijină pe alte fapte economice și are 

legile sale proprii. Anuităţile datoriei externe pot intiuenţă însă . 

balanţa conturilor. Dar şi aici, trebue să seriem Şi să despărţim 

ienomenele: Reiorma monetară a stabilizării trebue făcută în 

aşa condițiuni, încât valorile de plătit în afară ca auuităţi să nu 

fie în nici um caz mărite şi desigur că nu pot fi nici micşorate. 

Aşă fiind, din moment ce cu anuităţile existente balanța conturi- 

lor a permis un scimb stabilizat Ia 3,00—3,20 centime aur= 1 

leu hârtie, acest raport este menit să se păstreze şi după sta- 

bilizare. 

- Datoria ilotantă însă poate aduce perturbări financiare ge- 

nerale şi în acelaş timp înrâureşte în rău operaţiunile stabilizării. 

Datoria îlotantă interioară: poate dă naştere unui dezechilibru 

bugetar, care duce la inilaţiune, iar o inilațiune împiedică com- 

“ plet stabilizarea. Datoria îlotantă externă în monedă .străină, 

reduce stocul de acoperire al Băucii de emisiune şi deci slăbeşte 

încrederea în biletele băncii, provocând noui deprecieri şi îluctua- 

țiuni ale leului, în zadar stabilizat. 

Datoria îlotantă a României în 1927 se prezintă astiel: 

| Imprumut contra bonuri tezau la Banca Naţio- 
nală ..... „2. 210.678.975.705 lei 

Internă după situaţia din 12 Noembric 1927 a (Băncii 

Naţionale). . . 

Bonuri de tezaur 39fg e o... .. . 6387.652.490 lei 

Externă Bonuri de tezaur pentru aprovizionare, nepre- . 
« zentate incă la-consolidare, cu 49%, . . - : £ II 647.363 

Dacă scoatem împrumuturile la Banca Naţională, celelalte 

datorii flotante înscrise în buget îiind mici se pot uşor lichidă sau 

consolidă, prin fonduri bugetare alocate în acest scop sau prin 

mici. împrumuturi de conesolidaree. Mai trebue însă să adăogăm 

Ja datoria îlotantă, încă alte datorii nearaniate (către guvernul 

francez, către Comp. Austriacă Lemberg-Cernăuţi-laşi, pentru 

renta de expropriere neemisă încă, bonuri de rechiziţie), care ar. 

necesită încă o anuitate de circa 875.000.000 lei, pe lângă cei 

5.723.148.694 lei anuităţi prevăzuţi în bugetul pe 1927.



— 14 — 

Din cele arătate se vede că datoria publică a României, în urma aranjamentelor de consolidare, iăcute în perioada 1923— 1925, se prezintă astăzi într'o situaţiune, care nu dă nici un rise pentru stabilizare. | | 
Rămâne de examinat însă numai datoria Statului la Panca Naţională, care dacă nu provoacă nici o sarcină bugetară, are însă o mare însemnătate pentru operaţiunile stabilizării. " Datoria Statului la Banca Naţională, după bilanţul din No- embrie 1927 a] Băncii, este următorul: 
3.652.984.284 lei, împrumut al Statului pentru trebuinţele tezaurului; Da | - '7.025.991.421 lei, împrumut pentru unificarea monetară, In. urma aplicării convenției dintre Stat şi Banca Naţională din - 1925, „Fondul pentru lichidarea împrumuturilor Statului la Banca Naţională a României” este trecut în acelaş bilanţ cu su- ma de 1.919.046.255 lei, şi în primul bilanţ din Ianuarie va tre- ce de 2000.000.000. In bugetul genera] pe 1928 s'a înscris Suina de 1,5 miliarde, aşa că, la sfârşitul anuiui 1928, împrumu- turile Statului pentru trebuiriţele tezaurului vor îi complet plătite Băncei Naţionale. | i 
Rămân astfel de aranjat împrumuturile pentru unificarea monetară, în sumă totală de 7.025.991.421 lei, pentru care Banca : Naţională are în gaj bonuii de tezaur aur ale Statului. 
Ce mai reprezintă acest împrumut după stabilizare? | In momentul preschimbării coroanelor, rublelor, etc. Statul autoriză, Banca Naţională să emită lei, pe care îi dedea deten- torilor de coroane sau ruble în schimbul acestor monede, pe wa- loarea din acel moment a leului faţă de rublă Sau. coroană, Bo- nul de tezaur al Statului dat în gaj Băncii Naţionale, erd o ga- ranție, nu q Băncei, dar a nouilor primitori de lei, prin (Impunerea leului hârtie ca o monedă liberatorie, asa cum a continuat să îie Până acum în momentul stabilizării. Această garanție nu s'a e- ferit nici Ja valoarea aur a leului, pe care n'o aveă în momentul preschimbării, nici leul, nici coroana sau rubla, şi nu s'a referit nici la menţinerea preţurilor, care nu eră în puterea Statului, Sfatul
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a garantat. leul hârtie,. dat în Schimbul aitor monede hârtie cu 
monedă. cu putere liberatorie, dar nu puted garantă puterea lui 
de cumpărare. Acesta este înţelesul bonurilor. de tezaur, aur. ale 

Statului, aflate în gaj la Banca. Naţională. Ele nu sint gajul Băn- 
„cei Naţionale, ci sunt gajul detentorilor de lei, Până în momen. 

ul când stabilizarea face inutil acest gaj, şi permite. unulareu 
lui, şi împreună cu el a întregului aşa zis împr amut al Statului de 

7.025. 991.421 la Banca Naţională. Su 

- Stabilizarea se întăptueşte prin introducer ea convertibilităţii. 
Or, aceasta însemnează înlăturarea impuneri: de către stat a Jeu- 

lui hâtie cu putere liberatorie şi deci inutilitatea gajulat în bonuri 
de tezaur aur ale Statului. | 

Cum se pune problema emisiunei acestor T miliarde lei hâr- 

tie pentru nevoile unificării monetare, predaţi însă Statului pentru 

a face preschimbarea, vom vedea, mai jos, când ne vom.ocupă 

de volumul emisiunei şi de acoperiea ei, singura care prezintă 

pentru bancă .o garanţie a biletelor puse în circulaţiune. 

Printre operaţiile stabilizării va fi: deci: şi lichidarea com- 

pletă a datoriilor Statului la Banca Naţională. Imprumuturile 

pentru trebuințele tezaurului sunt achitate prin fondul de lichi- 

dare, iar împrumutul pentru unificarea monetară va dispare din 

bilanțurile pe 1929, anulându-se bonurile. de tezaur ale Statului, 

„ailate în gaj la Banca Naţională, iar acoperirea prin stocul me- 

talic şi devize aur va garantă convertibilitatea biletului. 

2): Volumul: circulațiunei îiduciare 

Stabilizarea nu se poate face decât pe baza unei emisiuni 
certe de bilete; acoperirea şi convertibilitatea biletelor, elemente 

esenţiale ale stabilizării, nu se pot concepe decât în raport cu un 

volum determinat al emisiunei. a 

Care este volumul biletelor emise? Cel existent din momen- 
tul de. faţă sau altul, care să răspundă nevoilor din vremuri so- 

cotite normale? + | ME 
“Nu există până acum în ştiinţele economice nici v lege, nici



O regulă, după care să se determine cantitatea de n;onedă de care 
are nevoie viaţa economică a unei ţări. S'a spus că există un ra- 
port invers proporţional între cantitatea de inonedă şi acceleraţia 
circulaţiei. ei, dar acceleraţia circulaţiei uu se determină decât în mod indirect din observaţia mişcării volumului circulaţiei, iar în- 
ire acesta şi alt fenomen cert aL populaţiei Hu se poute stabili un raport constant. Di 

Volumul circulației de bilete este un simplu rezultat, pe care | îl constatări, îără a-l putea determină ca un postulat. Intro viaţă economică normală, nevoile cer Şi impun o anumită cantitate de: monedă, pe care: Băncile de emisiune o pun în circulaţiune, nu 
prin voinţa lor, ci prin cererea populaţiei. 

Pentru ca stabilizarea să poate înlătură toate perturbările 
monetare, trebue să pornim de la volumul emisiunei din vremuri 
normale, în cazul nostru dela volumul eimnisiunci din 1914. 

În 1914, Banca Naţionaăl a României aveă în circulaţie circa 640.000.000 lei. Raportând această ciiră la populația vechiului 
regat dela sfârşitul anului 1914, adică la ciîra de circa $ mili- 
oane locuitori, găsim că avem în 1914 circa 80 lei de cap de 
locuitor, bilete ale Băncii Naţionale puse în circulaţie, 

Voluniul circulaţiei în Austro-Ungaria raportat [a cap de [o- 
cuitor eră puţin mai mic (circa 70 lei de cap de locuitor), iar. îni Rusia mult mai mic (de abia 32 lei de cap de locuitor). Cum 
însă prin alipirea ținuturilor româneşti de sub Austro-Ungaria 
şi Rusia la vechiul regat al României, s'a imprimat acestor ți- 
nuturi ritmul vieţii economice a vechiului regat, putem socoti 
Pentru astăzi ca volum normal al circulației pe acel dir: 1914 
din Vechiul Regat. | 

La o populaţie de: circa 17,3 milioane locuitori a României 
în 1927, trebue să avem o circulaţie de 17.5 milioane X 80 lei,. sau 7.:400.000.000 lei aur. Dacă socotim un leu hârtie = 3 cen- time aur valoarea în lei aur aq emisiunei Băncei Nationale este de lei 6530.000.000, ceeace însemnează că emisiunea Băncei Na- ționale trebue să -fie dublată. a Să La aceiaș noncluzie ajunzem şi pe baza altei consideraţiuni.
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in 1914, bugetul general al Statului prezentă -la venituri şi: la 

cheltueli. circa 600 milioane lei, îaţă de .o emisiune de 640 nii- 

lioane lei. Prin urmare emisiunea întră şi eşea odată din tezau: 

rul public. In 1928, bugetul general (inclusiv al C. F.), arată la 

venituri şi cheltueli circa 50 miliarde, iar emisiunea este de 21 

miliarde. Prin urmare; emisiunea întreagă trebue să intre şi să 

iasă din tezaurul public mai mult decât de 2 ori. Bugetul din 

„1928 nu va mai puteă îi redus, dar socotesc că a aiuns și un ma- 

xim peste care nu se mai poate trece. Dacă socotim normală si- 
tuaţia din 1914, pe de o purte emisiunea Băncii Naţionale trebue 

dublată, iar pe de altă- parte busetul din 1 92$ nu mai poate îi 

depăşit, îără grave consecinţe financiare şi economice generale. 

Fireşte, dublarea emisiunei Băncei Naţionale: nu trebue să 

îie făcută într'o zi, dar garanţiile ce trebue să luăm pentru reu- 

şita stabilizării nu trebue să se bazeze decât pe o emisiune de 

circa 1.400.000.000 lei aur, iar în Iei stabilizaţi, pe o ciîră pe 

care o vom determină mai JOS, după ce vom fixă cursul stabili- 

zării şi moneda stabilizată de bază. 

3) Cursul stabilizării Icului 

__ Cuzsul stabilizării leului nu poate îi rezultatul unei deci- 
ziuni arbitrare şi nici nu se poate urmări o politică economică 

generală prin fixarea acestui curs. EI este impus de împrejură- 

rile economice şi financiare ale momentului, în care se face stabi- 

lizarea, iar aceste împrejurări de fapt sunt ele rezultatul politicei 
economice a ţării. 

Insuşi momentul stabilizării este indicat de: coincidenţa unor 

anumite fenomene economice. 

Intr'adevăr, începând din 1919, de când s'au reluat rapor- 

urile economice cu străinătatea, valoarea leului în monede stră- 

„ine, nedepreciate, a scăzut în proporții necunoscute în vreniuri 

normale şi. cu o repeziciune foarte mare. Mărirea preţurilor ma 

urmat imediat aceiaş scară. Din Zu? CABRscâţiva ani am 

avut. în interior preţuri mai mici/ decâtmarntivărebuN să fie după 
UIVZASITARA 

A AK   
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cotarea leului în afară. Cu ajte cuvinte, viaţa a fost la noi mai eitină ca în afară, sau valoarea internă a leului a fost nai mare în interior, decât colcrea lui externă. Politica economică a ÎRo- mâniei a contribuiţ Şi ea la menţinerea acestei diferenţe, în fa- voarea valorii, sau puterii de cumpărare a leului în interior, După o scădere bruscă a valorii externe, leul a rămas Ja un nivel, sub care nu s'a mai scoborât prea mult, deşi variațiile lui sezonale au iost destul de mari. Preţurile interne au continuat. însă să crească în aceleaşi mari proporţii şi deci, valoarea in- ternă a leului continuă să scadă. Diferenţa între puterea de cum- părare externă și internă a leului se micşoră mereu. In cursul anului 1927, raportul a ajuns să se inverseze. Preţurile interne- Sunt mai mari decât ar trebui să fie după cotarea externă a leu- lui, sau altiel exprimat, puterea -de cumpărare internă a leului este mai mică decât cea externă. Toate aceste fapte se pot 0b- servă din cursurile externe ale leului şi din indiciile preţurilor, date în tablourile ce: servesc de bază acestor consideraţiuni. Cursul, în jurul căruia se învârteşte leul, cu foarte mici va- riaţiuni, în timpul anului 1927, este: 1 leu hârtie = 3,20, centime aur. 
SI 

Indicele preţurilor în țările cu valuta nedepreciată este de circa 150 faţă de 100 baza în 1914, iar indicele prețurilor la noi este de circa 5.250 faţă de baza 100 în 1914. Din aceste din urmă date cu privire la preţuri, rezultă Că la noi se cumpără cu 1 leu hârtie ceeace se cumpără în Elveţia spre exemplu cu 2,8 centime, sau altiel exprimat, 7 leu hârtie valorează în au în interior 2,8 centime, față de 3,20 centime cât este cotat în Elveția. Aşa fiind, se pune întrebarea, ce curs de stabilizare se poate luă la noi, în cazul stabilizării legale? N 
Am spus mai SUS, că un curs arbitrar nu se poate luă Să presupunem că ar vreă cineva să stabilizeze leul la 6 centime aur în momentul de faţă. Dacă ar încercă, ar provocă un dezastru economic interior, Deocamdată, toată lumea ar cumpără de la Banca Naţională franci elveţieni spre exemplu şi ar importă măr- Îuri din străinătate Cu ui preţ de 2 ori mai eftin decât în țară.
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Intreaga producţie internă ar îi distrusă. Acesta e numai un e- 

xemplu pentru demonstraţie, deoarece în practică stocul metalic 

al Băncei Naţionale ar dispare repede, şi o stabilizare la 6 cen- 

time aur ar îi azi o încercare utopică, situaţia economică internă 

neputându-se schimbă de azi pe mâine prin astiel de operaţiuni. 

Un curs de stabilizare mai mic decât cel indicat de preţurile 

interne actuale, ar duce [a o mărire bruscă a preţurilor, la o a- 

devărată revoluție economică şi socială. 

“Cel mai bun curs de stabilizare este cel indicat de preţurile 

interne, dacă acestea s'au menţinut într'un interval de timp re- 

lativ lung, întrucât, acomodarea cursului extern la puterea de 

cumpărare internă a leului produce mult mai puţine perturbări 

în. viața economică a populaţiei, decât ar produce acomodarea 

preţurlor interne la cursul mai ridicat al leului, mai ales când e 

vorba de reducerea salariilor. Cum însă indicele preţurilor care 

dă puterea de cumpărare internă a leului, cuprinde în el prea 

mari aproximații din cauza imperfecțiunei metodelor de culegere 

a datelor statistice pe baza cărora se stabilește. cred că este in- 

dicat să luăm ca curs de stabilizare legală media dintre valoarea 

externă şi internă a leului, adică 3,20 + 2,50 centime, sau 3 cern- 

time aur = 1 leu hârtie. o i 

Nu este bine însă să legăm unitatea monetară a țarii de IN0- 

neda unei alte țări, chiar dacă moneda acelei ţări este astăzi la. 

paritatea ei aur. Unitatea noastră monetară trebuie să. o legăn 

de baza aur, de care sunt legate şi monedele străine, lăsând li- * 

beră variația monezii noastre viitoare fată de moneda oricărei 

alte țări. Pornind dela acest principiu, şi dela situaţia de fapt. de 

azi, | leu hârtie = 3 centime aur, şi ţinând seamă că 1 leu:sau 

1 îranc aur eră egal cu 0,29 grame aur, vom aveă deci pentru 
leul de hârtie, stabilizat la 3 centime aur, un conținut de 0.0087 

grame aur. In raport. cu acest conţinut aur vom calculă stocul 

de acoperire, emisiunea viitoare, precum şi moneda din sistemu! 
“leului stabilizat, care va trebui în viitor să fie întrebuințată: în s0- 

<oteli, în locul leului hârtie de azi, care ur îi o monedă prea mică 

şi nepractică în socoteli.
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- 4, Stocul metalic de acoperire şi împrumutul de stabilizare 

Pentru mai multă claritate, vom calculă ce acoperire ne tre- . bue pentru emisiunea existentă la diverse cursuri ale leului, şi la cel admis ca Curs de stabilizare. | i Apoi, vom calculă ce acoperire ne trebue la emisiunea de bilete, . corespunzătoare circulaţiei de 1400.000.000 lei aur, cu procentul de acoperire, ce trebue hotărât odată cu stabilizarea. Ținând seamă de experienţa altor ţări, precum Și de elemen- tul psihologic din momentele reformei monetare, acoperirea de 50 sau 33 la sută din vremuri normale nu se socotește a îi sufi- . cientă. In genere se asigură o acoperire de 40 la Sută şi chiar mai mult, ae 
Pe baza acoperirea de 40 la sută, ne-ar trebui următoare! sto- curi metalice pentru acoperirea circulaţiunei existente de 21 imi- liarde lei hârtie Şi anume: 
„A.—-La cursul de stabilizare 3,50 centime aur egal ] heu hârtie, 
Valoarea în aur a emisiunei - de 2] miliarde  '735.000.000 lei. aur Acoperirea de40%/. me ee 294000,000  j 8. La cursul de stabilizare 3,20 centime aur egal . ] leu hârtie, - a 
Valoarea în aur a emisiunei de 2] miliarde ,672.000.000 lei aur Acoperirea de 40%, „a. 268.800.000 » C.La cursul de stabilizare: 3 centime aur egal -1 leu hârtie. . 
Valoarea în aur a emisiunei de 2] miliarde _630.000.000 lei aur Acoperirea de 40%), . dop ia e e e» 252.000.000  j D..La cursul de stabilizare : 2.90 centime aur egal 1 leu hârtie 

| Valoarea în aur a emisiunei de 2] miliarde _609.000.000 ei aur Acoperirea de 40%, . a 243 060.000 

Cu cât cursul de stabilizare este mai ridicat, adică se ia pen- tru leu o valoare mai mare, cu atât ne trebue aur mai mult pen- tru acoperirea emisiunei, ceeace este un dezavantaj în .operaţia de stabilizare însăşi, independent de înrâuririle economice gene- rale. | 
| Luăm de bază acum stabilizarea la cursul de 3 centime aur egal 1 leu hârtie, aşa cum am arătat mai sus că ar trebui să fa-
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ccm, ţinând seamă de situaţia econoinică şi: financiară momenta=, 

“nă, şi în special de puterea de cumpărare a leului în. interior Şi. 

în exterior. In acest caz, ne. trebue un stoc de acoperire. de 252 

milioane lei, pentru emisiunea de 21 miliarde lei hârtie- sau 630 

milioane lei aur. Pentru o emisiune normală de 1.4100.000.000 

lei aur sau circa 146. 0090.000.009 lei hârite, va (7 ebui un, stoc de 

acoperire de circa 5053.000.000 lei. , | 

Care este stocul de acoperire de care dispune astăzi Banca 

Naţională? 

După „Raportul Consiliului de administraţie către Adunarea 

generală a acţionarilor” din 20 Februarie 1927 şi după S Situa- 

țiunea sumară”. din 12 Noembrie 1927, se poate calculă urmă- 

torul stoc de acoperire real; prin înlăturarea posturilor nesigure: 

Aur monede . . . . . a 2. 1260.434.283 lei 

Aur lingouri . . 23.170.217 lei 

Aur monede și lingouri depozitat la B-c -ca Angliei 98.105.300 lei. 

Stoc metalic Qur , , , „247.730.300 lei 

Lia acest stoc 'se mai adogă 774.840.000 lei disponibil tra- 

te şi âevize, Acestea sunt înscrise cu preţul cumpărării în lei hâr- 

tie, şi rămâne să fie reevaluate în lei aur. In orice caz, postul 

acesta nu trebue să fie luat în considerare decât în momentul 

stabilizării legale, până atunci el fiind supus lu mari variaţiuni. 

De aceia vom consideră „deocamdată ca stoc de acoperire 

numai stocul metalic aur. Pentru emisiunea existentă de 630 mi- 

lioane le: aur, stocul de acoperire de 247.730.200 iei aur ccres- 

punde cerinţelor, adică constitue o acoperire de 40 la sută. Cum 

mărirea circulaţiei nu se va face brusc, Banca Naţională poate 

pune în circulaţie bilete pe măsura dobândirei de aur. Cum îns. 

in interior nu se pot obține cantităţile de aur nscesare întrun 

tin:p relativ scurt, dobândirea aurului din afară ar echivală cu un 

export de mărfuri pentru aurul importat, ceeace ar produce o 

balanță defavorabilă a contuiilor şi deci o tendință de depreciere 

“a leului stabilizat, oglindită în epuizarea stocului de acoperire al 

Băncii Naţionale. -



+ 

— 22 — 

„.. Pemru a evită acest cere viţios şi această zădărnicire a sta- bilizării, singura senţie, experimentată şi de alte ţări, în Spsial de. Belgia, este de a se deschide Băncii Naţionale credite în Mo- nede nedepreciate la diversele bănci de.emisiune străine, de car Banca Naţională va face uz în măsura trebuinţelar. o „-. Care este suma totală indispensabilă a acestor credite? Po- trivit calculelor de mai sus, spre a aveă stocul de acoperire com plet-al: emisiunei de 1.400.000.000 lei aur sau 46 miliarde lei hârtie de azi, pe lângă stocul aur ce-l posedă, ar. mai trebui un credit Ia Băncile de emisiune străine în sumă fofală de 258-260 milioane lei aur, sau circa 55 milioane. dolari. (Băncii Belgiei i “s'a deschis în vederea stabilizării a 2-a „(acea care a reuşit) un credit în. valoare de 100.000.000 dolari).. Acest credit de 260 milioane lei aur sau 55.000.000 dolari, necesar stabilizării leu- lui nostru, se va reduce fireşte în momentul stabilizării cu valoa- rea stocului de devize aur posedate de Banca „Naţională. Creditul deschis Băncii Naţionale, la băncile la-care ea va socoti util, şi care echivalează cu un jinprumut, va puteă ii con- iractat de Stat, dar fără să greveze întru ceva bugetul său; el va trebui să constitue o operație financiară de stabilizare făcută în contul Băncii: Naţionale.. e 

-5) Moneda nouă: leul HOu un multiplu al leului stabilizat 

Experienţa. „țărilor, care au stabilizat sau devaluat inoneda : naţională, ne dovedește că este mai.practic şi mai uşor să se sta- bilizeze moneda existentă, decât să se creieze o monedă paralelă stabilă. Cu moneda existentă stabilizată nu se produc perturbări în viaţa ECOnomică, nu se provoacă schimbări de prețuri și nu se dă naștere la confuzii, care favorizează panica. 
In ce'ne priveşte, mavem nici un motiv să nu menţinem leu] ca unitate de bază a sistemului nostru monetar, 
Dar Icul s*a depreciat de aproape 33 de ori, şi ca atare ne-ar trebui de atâtea ori mai mulţi lei, -— ca ciîră numerică — pentru
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aceleaşi tranzacţii. Ar îi deci. nepractic să întrebuinţănr cifre mari 

în conturi, ae di 

Acesta este. inconvienientul cel măi: mic. Economia naţională 

a unei țări este însă iniluenţată, în aprecierea internă. şi externă 

de mărimea unităţii sale de. măsură a valorilor. O monedă insigni- 

fiantă înrâureşte în răii schimbul unei ţări, întrucât factorii de 

natură psihică intervin în mersul acestui schimb. Istoria econo- 
mică însăşi ne arată că epocile: de prosperitate econoniică ale 

popoarelor au îost marcate prin creațiunea: de unităţi monetare 

mari, Istoria economică a oraşelor italiene: Si a Angliei ne: „dau 

mărturia cea mai prețioasă.“ a 

In ceeace ne priveşte, stabilizând' leul hârtie de azi- 1a' va- 

loarea lui reală în aur sau alte monede nedepreciate; nu trebue 

însă să facem din el unitatea de măsură de bază a valorilor e- 

conomiei naţionale româneşti. Fireşte, nat e vorba să creem o nouă 

monedii, dar trebue să luăm de bază şi să introducem legal în 

viața practică, o monedă niai mare din sistemul monetar al leu- 

)ui stabilizat, adică un multiplu al leului de azi.: i. 

Situaţia politică şi economică a României de azi, ţinând sea- 
mă şi de proporţiile de mărimi geograiice, cred: că” ne impune 

să luăm ca unitate un multiplu al leului, care să fie, dacă nu în 

raporturile de paritate dinainte de 'război cu monezile nedepre- 

_ciate, dar cel puţin nu mai mic decât unităţile noui ale moinezilor 

străine stabilzate. Ținând seama de aceste consideraţiuni, pre- 

cum şi de uşurinţa. pe care o cere publicul în reevaluările ce se 

fac după stabilizare, socotesc că acest multiplu al leului, care ur- 

mează să îie unitatea de măsură a valorilor în toate conturile, 

va fi valoarea de 25 lei hârtie de azi. . ă 

Luând exemplu din istoria monetară a României şi ţinând 

seamă de obişnuinţa publicului cu denumirile monetare, de care 

se desparte cu greutate, cred că cea mai proprie denumire a 

nouei unităţi monetare este cea de „Leu Nou”, spre deosebire de 

jeul hârtie existent, care s'ar numi leul vechi, iar raportul din- 

tre ele: 1 leu nou = 25 lei vechi hârtie. |
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Cum am ajuns la această unitate, şi care va fi paritatea leului iiou față de monezile străine? | e -.. Conţinutul. în- aur al francului îrancez și al leului român eră 
de 0,29 grame aur. Leul hârtie de azi valorând trei centime ale 
leului aur, rezultă că un leu hârtie = 0,29 X'3 = 0,0087 gr. aur. 

- Luând ca multiplu o ciiră mai uşor de calculai şi care să ne apropie mai mult de conţinutul în aur al leului aur, am soco- tit că.cea mai potrivită unitate nouă monetară, ar ji 1 leu nou= 25 lei hârtie = 0.2175 grame aur, care va fi astfel baza parităţii "aur a monezii noastre viitoare. Da 
După acest raport, putem stabili următoarele parităţi cu leul „aur şi cu monezile străine: | | 

(cu 0.29 grame 1 leu aur= 1.33 lei noi 
„1 133,66 „(cu 7,3224 grame aur) ŞT | 
„1 Belga = 0,93: 
(Mk =01,66 , 

„Pe baza aceasta,. trebue reevaluat stocul metalic al Băncii 
“Naţionale, şi.apoi recalculate în lei noui toate posturile bilas- țului, ţinând seamă de mărirea emisiwnei, aşa cum am arătat mai 
Sus, că este necesar, 

„IV. OPERAȚII ULTERIOARE STABILIZARII 

Nu intrăm în cercetarea acestei chestiuni, pe care numai o indicăm, - | 
in ceeace priveşte gospodăria financiară a Statului va îi ne- 

- voe de tin plan de ansamblu de reevaluări, cari vor privi inven- tarul întreg, bugetul general şi al tuturor administraţiilor şi maj 
ales reevaluarea datoriei publice interne şi externe. 

 Trebue să ne ferim însă de a alunecă, cu această ocazie, pe panta reevaluării valorilor pe baza altor consideraţiuini, decât acele care rezultă din simplul fapt al stabilizării legale a leului.
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Prin stabilizare- nu se pot urmări nici reparaţiuni sociale, nict 

“despăgubiri pentru acei cari au suferit lovituri din deprecierea 

leuliri. Noua stratificare economică şi socială a populației nu se 

poate schimbă. prin operaţia stabilizării. Alte legiuiri pot aveă a- 

cest obiect. 

Pentru întrepinderile particulare, legea însăşi de stabilizare 

va impune conturile în moneda stabilizată. Norme legale speciaie 

vor trebui să fie făcute pentru reevaluarea bilanţurilor comerciale. 

pr... .



DATORIA PUBLICĂ A ROMANIEI IN. RAPORT: CU 
STABILIZAREA LEULUI” 

1. Este util și iustiticat împrumutul?! 
Indeplinirea, obligaţiunilor pe cari le are statul faţă de ce- 

tăţenii săi, necesitează achiziţionarea. de nenumărate servicii. şi 
mari cantităţi de materiale. Plata acestor. servieii  (funeţionari, 
armată ete.), caşi a acestor materiale (clădiri, mobilier, combus- 
tibil, ete.) provoacă însemnată cheltueli, cari trebuese acoperite 
prin încasări sau prelevări, din venitul sau averea cetăţenilor, -. 

Cheltuelile pe cari are drept statul să le facă sunt fixate în 
fiecare an, în statela parlamentare, prin o lege financiară specială 
riumită buget. o 

Această lege precizează până la cele mai miei amănunte ce 
are drept organul perceptiv de venituri să încaseze dela contri- 
buabili şi în ce momerite, după cum prevede de asemeni, ce ehel- 
tueli sunt autorizate organele statului să) facă, a 

Intr'o gospodărie fnanciară de stat bine. întocmită, cheltue- 
lile trebue să nu întreacă veniturile, trebue să se realizeze anual 
ceeace se numeşte echilibru bugetar. | 
____ Concepţia echilibrului bugetar nu trebue să fie numai conta- - 
bilă, în sensul de a, egaliza cu orice preţ coloana cheltuelilor cu 
aceea, a veniturilor. e | : 
"Un buget se va numi echilibrat numai atunci când, prin. chel- 

1) Comunicarea făcută de D-l Dr. Ernest Ene la Asociaţia Generală a Economiştilor din România.
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tuelile de stat, se vor îndeplini toate necesităţile normale cerute 
de o asemenea organizaţie, şi când veniturile normale vor acoperi, 
complect şi real, toate cheltuelile, fără ruinarea patrimoniului eco- 
nomie naţional. Cânid aceste cerințe mu sunt îndeplinite echilibrul 
este numai aparent și comunitatea, suferă. | 

Datoria oamenilor de conducere îi obligă la găsirea de mij- 
Joace speciale pentru îndeplinirea totală a menirei statului, pentru 
satisfacția tuturor trebuințelor strict necesare vieţii comunităţii 
organizată în stat modern. | 

Prin urmare, când, la un moment dat, veniturile nu sunt în- 
destulătoare pentruca, statul să-şi îndeplinească funcțiunile sale, 
cerute fie de necesitatea conservării vieţii naţiunei, fie de acoea 
a desvoltării naţiunei, ele trebuese complectate, provizoriu, eu mij- 
loace extraordinare. Obţinerea de mijloace financiare se poate face 
pe două căi. 

Statul poate cere cetăţenilor să-i remită, o parte din averea 
lor (prelevare asupra capitalului) sau. poate să se adreseze unor 
capitalişti deținători de fonduri, ca să-i avanseze sumele de cari 
ar avea nevoe, angajându-se a le restitui după un termen deter- 
ininat, contra plăţii unei dobânzi determinate. | 

. Primul mijloe — prelevarea asupra capitalului — a fost rar 
întrebuințat, şi rezultatele lui nu sunt întotdeauna satisfăcătoare. 

Fapt e că şi practica și doctrina “financiară recomandă! al 
doilea mijloc şi anume „împrumutul de stat”, 

| Prin urmare, pe temeiul principiului „salus reipublicae su- 
prema lex“, care era la temelia doctrinei politice romane şi se 
menţine şi astăzi, statul mu poate abdica dela îndeplinirea, fune- 
țiunilor sale esenţiale, pentru motivul că nu are mijloace finan- 
ciare suficiente la dispoziţie. EI trebue să şi le procure după cur 
«m arătat, fie prin o preluare extraordinară din averea supu- 
şilor săi, fie prin împrumuturi restituibile întrun termen dat, cu 
o nbândă! determinată. Prelevările de averd fiind însă foarte 
greu de executat, procedeul împrumutului benevol, de plasament - 
al, disponibilităţilor interne sau externe, a fost întotdeauna pre- 
ferat. Ori care împrumut urmând să fie achitat din veniturile vii- teare ale statului, reprezintă deci în realitate o încasare anticipată 
a acestor venituri. Din! această cauză nu se poate admite împru- 
inutul pentru achitarea cheltuelilor normale și ordinare ale sta- tului. Acestea trebuese asigurate din. veniturile fiecărui an. Im-
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prumutul nu poate fi admis decât pentru achitarea, cheltuelilor ex- 
traordinare, a căror efect se întinde asupra unei perioade ma: în- 
delungate, necesitând totuşi o debursare globală: importantă. 

În această categorie sunt: marilemun rolețand “oorpqnd. ȚIZIONI 
război şi lichidarea, unui trecut dezordonat, ! - 

Procedeul împrumutului de stat este aşa de normal, încât el a 
devenit universal, şi nu cunoaştem un singur stat, care să nu 
aibe datorie publică, care să nu fi recurs la, împrumut. Parafrazând 
celebra apostrofă a lui Des arte „je pense done je suis“, statul mo- 
dern ar putea zice astăzi: J'emprunte, donc existe; a 

Imprumutul — fiind caşi în economia privată — un proce- 
Geu, un mijloe de a procura bani, nu poate fi nici bun, nici rău, 
în sine. Numai întrebuinţarea, lui, îl poate caracteriza. Căci sunt 
cazuri în cari împrumutul nu trebue utilizat. Şi condiţii în cari 
el nu trebue făcut. 

In secolul al XVIII-lea o serie întreagă de economişti susţi- 
neau, cu argumente sofistice, că împrumutul de stat e întotdea- 
una bun şi recomandabil. 

Mai târziu, Emile de Girardin şi Isaac Percire au reluat a- 
ceeași teză şi aul preconizat facerea, de mari împrumuturi pentru 
înzestrarea ţării cu toate lucrările publice necesare: canale, căi 
ferate, porturi, fără a aştepta posibilităţile anuale ale bugetului. 

Teza acestora a, fost combătută, tot cu atâta exagerare, de 
Adam Smith, Ricardo, Montesquieu, ete. cari afirmau, că împru- 
mutul de stat e întotdeauna un rău, pentrucă: a) posibilitatea de 
a contracta împrumuturi provoacă pe oamenii publici la chel- 
tueli dezordonate şi 2) împrumutul aruncă în sarcina, generaţii- 
lor viitoare cheltueli folosite de generaţia, actuală, - 

Divergenţa, acestor două poziţiuni constă mai mult în deosebi- 
“vea prizmei.. de cercetare. Partizanii împrumutului vedeau numai 
avantagiile din punct de vedere economic, pe când adversarii 
acestui procedeu se puneaul din punctul de vedere a7 gestiunnă fi-. 
nanţelor publice. i ă 

Fapt e că împrumuturile de stat sau datoria publică, au o 
mare înrâurire asupra vieţii economice şi politice care poate fi 
înlesnită! sau stânjenită. | | | 

Efectele, pe cari datoria publică le poate avea, variază după 
importanţa relativă a datoriei. O dublă comparaţie se impune: 
1) comparaţie între sarcina anuală a datoriei publice şi totalul
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cheltuelilor statului şi 2) comparaţie între capitalul datoriei, anui- tatea ei și capitalul naţional şi venitul naţional. 
O datorie modestă, a 10 parte din capitalul naţional, de pildă, nu poate avea efecte rele asupra economiei naţionale, nuci asupra, politicei naţionale. Pe măsură însă ce ea, creşte şi anui- tatea, absoarbe tot mai mult din buget şi din venitul naţional, în- convenientele se manifestează, In acest din urmă caz, serviciul datoriei absoarbe o parte tot mai mare din produsul impozitelor şi obligă fiscul la înfiinţarea de biruri noi. Din punct de vedere po- litie un guvern încurcat în o datorie externă sau internă prea mare, trebue să ducă o politică mai rezervată, | Din alt punct de vedere, când numărul creditorilor interni al statului, al zentierilor de stat creşte prea mult, se desvoltă o riențalitate de parazitisim, şi o mentalitate de revoltă din partea producătorilor, cari încep să nu accepte cu plăcere ca prin 

munca l6r să întreţie inactivitatea celorlalţi. Conflictul - între munca grea şi productivă şi capitalul leneş apare în toată acui- iatea lui politico-sosială. . 
Prin aceasta temelia; însăşi a societăţii e zdruncinată. | 

2. Natura şi justificarea juridică a împrumuturilor de stat 
„__ Din punet de vedere juridie împrumutu! este un contract. Deci îi sunt aplicabile toate regulele relative la contracte. „» "Totuşi, pe lângă acestea, el este condiţionat de regulile spe- cifice ale contractului publie. | | Ca să fie valabil el trebue să fie încheiat de organele da staţ constituţionaliceşte împuternicite pentru asemenea importante acte, - DE e 

| El nu poate lua fiinţă: decât printro lege. Prin urmare nu-: mai un vot al Parlamentului poate da naștere unui contract de imprumut valabil. Cu toate acestea, la noi s'a întins din ce în ce mai mult practica ca miniştrii de finanţe singuri să încheie ase- menenea, contracte, cari numai după mai mul timp, sunt supuse ratificării Parlamentului, , „. | 
Toate bonurile de tezaur în valoare de peste 35 miliarde lei din timpul războiului şi de după război au fost emise fără apro- barea parlamentului. Şi acum recent, împrumutul încheiat în Ita- lia, nici. după trecere de 10 luni nu fusese supus Parlamentului ueși el fusese între timp întrebuințat,
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Imprumutul de stat este, în realitate o încassare anticipată a 
veniturilor normale ale statului. Din acest punct de: vedere.el a 
tinge interasele generaţiunilor viitoare şi ridică importanta':ches. 
tiune dacă generaţia actuală are dreptul de a preleva: veniturile 
statului cuvenite unor. epoci îndepărtate. In cazul când împrumu: 
tul este întrebuințat pentru lucrări, de cari vor profita .şi ge 
neraţiile viitoare, este just ca o parte din; sareina, efectării lor să 
treacă şi asupra acestor generaţii, altfel ar deveni imposibile de 
înfăptuit marile luarări a căror executare măresc bogăţia publică 
şi asigură propăşirea şi salvarea în caz de război, a întregei 
naţiuni. Pentru o naţiune, caşi pentru un particular e o socoteală. - 
greşită de a nu face nici un sacrificiu pentru asigurarea, viito-. 
rului. e a 

Distinejiunea trebueşte însă bine făcută, pentru a nu uşura. 
prea mult viaţa actualelor generaţii şi a o îngreuia pe acea a. 
generaţiilor viitoare, prin încheerea, uşuratică de împrumuturi. În- 
trunul din discursurile sale Lloyd George zicea: 3 

| „A recurge la împrumuturi pentru a pune în spinarea posterităţii sarcinela 
actuale este cea mai caracteristică laşitate financiară”, 

p% x 

Unul din cazurile caracteristice în cari. guvernele sunt nea. 
părat nevoite să recurgă la împrumut, îl constitue amenințarea, sau 
declararea unui război, Se Me 

Pentru acoperirea marilor cheltueli guvernele trebue să aleugă 
între a-şi procura mijloacele necesare prin impozite mari şi noi 
Sau prin îinprumut. a ME 

Această chestiune face obiectul unei controverse clasice. Ma- 
rele om de stat englez Gladstone respinge recursul la împrumut 
prin consideraţii de înaltă morală. - 

„Cheltuelile războiului spunea el, în Camera Comunelor, sunt a drână morala pe care atot Puternicul o pune ambiţiei şi setei d> cu. ceriri ale multor naţiuni. Necesitatea dea plăti an de an, 'cheltuelile războiului este o frână salutară. Acesta face să te gândeşti şi socoleşti dinainte avantagiile ce le poți abține dela cheltuelile în cari te an- 
gajezi”. „i aa 

„Se poate adăoga că impozitele noi, pentru purtarea războiu- 
lui, sunt plătite mai uşor în timpul ostilităţilor pentru că exaltarea
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patriotică face pe contribuabil să suporte mai uşor sacrificiul fiscal. 
După încheerea părei rezistenţa e mai mare, iar: necesităţile re- facerii economice şi financiare complică sareinele. 
Din nefericire recursul la împrumut apare fatal, pentrucă numai e] poate produce deodată sumele importante necesitate de 

război. In orice caz — spune) Mac Kenna — n'ar trebui să se 
acorde iun împrumut înainte de a se fi votat impozitele noi ne- 
cesare amortizării în scurtă vreme a acestuia, 

3. Imprumuturi interne sau externe 

Capitalurile împrumutate pot aparţine naţionalilor sau străi- 
nilor. Cari sunt de preferat ? E evident că, în caz când un stat 
poate găsi înăuntrul său capitalurile de cari are nevoe, este avan-. 
tagios pentru el să le împrumute pe acestea. Se pune însă con- 
diţiunea ca să existe capitaluri realmente disponibile, nu să! fie.. 

„răpite capitalurile necesare comerţului şi industriei, şi pe lângă 
aceasta nu trebue să se plătească! acestui capital intern dobânzi 
prea, mari, în raport cu dobânzile externe. 

In caz când asemenea capitaluri indigene lipsesc, se poate 
recurge la capitaluri străine, 

Imprumutul în străinătate trebua însă să aducă în țară aur 
sau să împiedice eşirea unei cantităţi de aur datorată. EI măreşte 
astfel capitalul mobil din interiortul țării şi creiază deci o si- 
fuaţie favorabilă activităţii industriale şi agricole. 

“Când: însă el aduce un stoc de mărfuri, cari nu sunt înțot- 
deauna de primă necesitate nici de calitate şi preţ normal, produe- 
iunea naţională este păgubită. | 

Obiecţiunile aduse împrumutului extern şi anume: a) că 
'apasă debitul balanței de plăţi prin sumele ce sunt de plătit anual: 
pentru dobânzi şi amortismente; b) că stânjenește neatârnarea po-. 
Iitică ai-statului, nu sunt întemeiate, A 

E adevărat că, anuităţile împrumutului se înscriu în debitul 
talanţei de compturi. Nu trebue însă! să uităm că aceasta nu e decât. 
balansarea înscrierii în credit a împrumutului total, plus cota de. 
productivitate normală a capitalului. In ţară au rămas însă: toațe- 
Iuerările făcute cu ajutorul acestui capital. 
In ce priveşte grija, independenţei politice a statului, ea este. 
caxgerată. pentru că nimie nu poate opri un stat în acţiunea lui
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politică, pe tate o socoteşte dreaptă şi utilă naţiunei, puţin o scădere la bursă a, titlurilor împrumutului. | Dimpotrivă, pe temeiul principiului că nimeni mare un prie- ten mai bun decât pe ereditorul său, cui cât un stat va avea mai mulţi creditori străini, cu atât va fi mai apărat de aceştia, în diferi. ” tele momente grele. Credițorii au tot interesul ca statul debitor să se desvolte şi să prospereze, Oare împrumuturile făcute de Româ- Dia în străinătate au împiedecat-o de a-şi urma poltica sa naţio: nală? (1). Doe = 

cu atât'mai 

4. Datoria publică românească în trecut 

După ce am expus aceste principii să examinăm acum dato-- xia publică a României, mai întâi în evoluţia ei istorică şi apoi: în aspectul ei actual. | 
| Caşi în celelalte ţări mari vechi creditul publice al “Hărilor ro- mâneşti nu s'a deosebit multă vreme de creditul personal al dom- nitorului. Acesta făcea împrumuturi, pe cari le restituia, din veni. turile ţării, şi era singur răspunzător faţă de creditorii săi. . De altfel cercetările istorice în acest domeniu sunt, foarte Teduse şi dacă n'am fi avut lucrarea d-lui Profesor Iorga: Docu- nente şi cercetări asupra istoriei financiare şi: economice a princi- patelor“, această parte a, istoriei noastre ar fi rămas întrun întu- neric nepătruns, Pentru timpurile mai noi, documentata, operă a. 2-lui G, M. Dobroviei „Istoricul Datoriei Publice a României: com= Pleotează în mod fericit cunoaşterea chestiunei. AC 

După documentele reproduse în aceste lucrări se pare, că chiar din a II-a jumătate a secolului al 18-lea, apare o oarecare sepa- rațiune între gesţiunea financiară personală a domnului şi a Vis- teriei. S'a găsit astfel un act seris în greceşte, datat din 6 Noem- brie 1767, prin care un Ioan Zaraful mărturiseşte că Biv Banu] Dudescu, a dat împrumut Visteriei 500 lei. Istoria, financiară a 
secolului 19-lea, este mai cunoscută, Din această: vreme ne-a, ră- 
mas o condică particulară a Domnului Scarlat 'Calemach, în; care 

  

. 1) Din. 86.400.000 cupoane plătite de “Serv. Datoriei în 1914 numai 7,4 mil. S'au plătit în ţară. Restul s'a plătit : 46,3 mil. în Germania, lei 31,8 mil. în - Franţa. C. Teianu, pentru România şi Ecâhomia Naţiohâlă 1916.
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sunt trecute încasările şi cheltuelile, din anul 1806. Acesta ar fi 
„primul buget românese cunoseut, Sa tu 
„1: XWle soldat — prin o ironie a soartei — cu deficit: „Am.rămas 

“datori din cheltuiala domniei dintâi — serie domnul — afară de 
datoria, noastră, din dragomanat, lei 331.259,79,- a 

+ + După cum primul buget se soldează cu deficit, tot aşa primu 
împrumut «extern, încerca. în . 1823 de.:Aga Iancu Cananău), la: 
niște bancheri evrei din Brody, oraş din: Galiţia, se termină -cu 
un eşec. Bancherii David Miintz şi Mihail Nathan, se întorc în Ga- 
liţia, după ce vizitară ţara Moldovei, fără a se convinge că me- 
rită creditul cerut de 100.000 galbeni. 

„Cel, dintâi titlu de datoria, publică îl constitue serisoarea, pe 
"care Ion Sandu Sturza a, trimis-o, la 5 Iulie 1823, banului Ena- 
cache Dimitrie. Iată cuprinsul „în extenso“ al acestei caraete= 

„ristice scrisori: 

„Noi Ion Sandu Sturza “Voevod, cu mila lui D-zeu și Domn ţărei Mol- 
- dovei. Cinstit, credincios boierul Domniei mele, Dumniata FEnăcache Dimitrie: 
-Biv Vel Ban. sănătate. . ae . 

„După nevoii şi strimtorarea ce urmează întru cheltuelile Domniei şi a: 
“pământului, care după starea cea căzută de acum şi cunoscută de obşlie a 
locuitorilor ţărei, neputându-se a se mai însărcina peste dările ce urmează, cu 
sfat de obştie s'au socotit şi cu bună învoire a toată tagma boerească din Eşi, 
prin “adunarea la siântă Mitropolie, ca din partea simpatrioților bocri să se 
îacţi. o împrumultare Domniei. de o sumă de bani, la care eşti şi Doninia- ta 
însărcinat să dai 400 lei, Deci fiind cunoscută _Domniei melc îilotimia Dumitale 
şi socotind că cu toată mulţumrea Suiletească vei îmbrăţişă nevoia şi lipsa. 
ce avem, judecând că precum Domnia lor boerii din Iaşi S'au filotimisit să te 
parachinisesti a împlini şi Domnia ta prin această datorie către însăşi patria 
-Dumitale. e N 

lată ţi se trimite pecetluitul nostru pe suma arătată şi scriem Dumitale 
“ca îndeplinind cele drepte, că cu această împrumutare împlineşti şi către patrie: 
Şi către noi o deosebită datorie să faci toate chipurile şi banii însărcinaţi să-l 
trimiţi îndată la boerii rânduiți, Domnia lui Hatmanul Vasile Roset și Domnia 
lui Vornicul Iordache Catargiu ca prin Domnia lor să se dea la locul rânduit de: 
Domnia Noastră, şi pe lângă împlinirea patrioticeştei datorii, Vom lăuda şi noi 
prothimia :Dumitale, rămânând ca un -cbştesc părinte a te îmbrăţişa şi a te ajuta. 
cu Domneştile mile” 1), 

1823 Iulie ş. 

4 . 

(ss) Vel Visternic 
PI 

î 1) C. Erbiceanu,- Istoria Mitropoliei Moldovei p. 256 Şi 404 citat 'de GQ. “Dobrovici în. „Istoricul Datoriei publice a României” 1913. : De
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i. In acelaş an, Octomvrie 24, Visteria țării libera următorul 

titlul de datorie publică, . i 
, & A 

. 150 lei; adică una sută « cinci zeci jei am împrumutat Dumnialui Cămi- 

aarul- Constantin Boteanu în trebuința cheltuelilor ţărei, cu vade' de doi ani 

şi cu dobândă legiuită şi la împlinirea vadelei. + să i se plătească ațât capetele 

cât şi dobânda. atei 
„Drept aceea sau dat Dumnialui pecetiuitul nostru ace sta” 1) aa 

1828 8 Octomvrie Lu a 
PT ii (65). Va Visteriie. 

Nu mai i departe deci, « ca acum un veac, “Principatele: româ.- 

eşti erau nevoite să se împrumute dela: particulari” cu sume de 

150 şi 400 lei vechi, ori de câteori visteria ţării — care 'se) confunda 

de altfel eu acea a Domnului — era goală. 

“Inceputul datoriei publice româneşti îl găsim deci sub forma 
împrumuturilor mici dela, particulari, cu termene scurte şi dobânzi 
grele. 

__. In doeumentata, lucrare a A-lui Gh. M. Dobrovici: „Istoricul 

Datoriei publice românești“ se. găsese amințite numeroase împru- 

muturi ale Visteriei dela particulari, cel- mai vechi părând a fi 
un împrumut de 500 lei înlesnit Visteriei munteneşti de Biv Banul 
Dudescu, despre care se pomeneşte întrun sinet grecesc din 6 
Noemvrie 1767 (2). Această formă de împrumutare se urmează 
până la 1857, când se emit primele obligaţiuni de stat menite să 
despăgubească pe proprietarii ţiganilor desrobiţi. Cercetând de 
pildă „obşteştele bilanţuri de starea întru care sa aflat Visteria 

principatului (Muntenia)“. din 1836 găsim printre credițorii mai 
însemnați pe: Hiler Manuah Saratu, Serdarul Opran, Hătmăneasa 
Fleni Erachini şi D. Poleovnie-Nojin. Hiler Sarafu era creditor 
la acea dată cu nu mai puţin de 3.296.717 lei. Dobânzile plătite 
variau între 12 şi 189%, marea majoritate a, împrumuturiloa fiind 
însă. cu 18%. 

„+ La 1899, când sa, tăcut Unirea datoria) publică : a Munteni 
se ridica la 20.474.068 lei vechi, iar a Moldovei la 11.401.672 lei.. 

. Până la această dată Observăm că toţi conducătorii principa- 

. 

1). ibid. p. . 10, : 

2) Gh. M. Dobrovici. Istoricul Datoriei Publice. Amănunte . în. N. Tora: 
Documente şi . „cercetări asupra istoriei financiare si economice a principatelor 

1902. ue



  

tuala terminologie a, politicei financiare sar putea spune că prin- civatele române au cunoscut bonurile de tezaur, dar n'au cunoscut: „datoria consolidată“, 

, „In timpul domniilor regulamentare spune şi d. [li Aslan în lucrarea sa „Finanţele României” " (1905), România nu avea o datorie publică propriu zisă, căci micile împrumuturi pe cari le făcea visteria, erau în general achitate din veniturile anului următor, şi pe urmă Statul, dacă mai avea nevoie de bani, atunci contracta din nou alte mici împru:nuturi, aşa în cât acele zapise de 
Aceeaș concepţiune a stăpânit un moment şi pe domnitorul Cuza căci la 13 Aprilie 1859, el face o chemare către ţară, îndem- nând-o:să subserie la un împrumut de S.000.000 lei, făcut pentru întâmpinarea nevoilor statului, oferind o dobândă de 10% şi un termen de 3 ani. Acesta ar fi cel dintâi împrumut intern făcut prin subscripţie publică. Articolul 7 al legii pentru lansarea Îîmpru- mutului cuprinde o dispoziție pe care a preconizat-o pentru îm- prumutul naţional, d. Dr, G. D. Creangă. Cuprinsul e următo- rul: „Numele tuturoz împrumutaţilor se vor Publica cu arătare de sumele împrumutate și numeraţia bonurilor ce li Sau dat“, Totuş, acest împrumut, cu toț apelul la patriotismul cetăţenilor nu produse decât 3.151.924 lei. Un împrumut la fel, lansat în Mol dova nu produse decât 415.136 lei, Aceeaşi nereuşită suferiră și împrumutul național pentru îmbunătățirea armatei române“ şi alele cari i-au urmat, Situaţia era astfel că la 1863, când s'a al- cătuit bugetul unificat pentru âmândouă principatele, Statul era toț nevoit să cerşetorească ofrande dela particulari, ca în evul mediu, Şi să primească subsorieri fără dobândă la împrumuturile sale. Până la 1864 împrumuturile principatelor şi mai apoi ale statului aveau făcut o chestiune de principii, ei fiindcă nu aveam crediț în străi- făcut o chestiune de principii, ci fiindcă nu aveau credit în străi- ătate din pricina situației politice şi financiare deopotrivă de rea. De altfel, tocmai aceasta fu și pricina nereuşitei lor. Numera. Tul în ţară cra extrem de redus. Criza de numerar caracterizeaz toată această epocă a istoriei noastre economice. Ea se sfârşi dea- bea în 1880 cână fu creiată Banca de emisiune, ! ,
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Împrumuturile interne nereuşind, după cum am văzul — gu- 

vernul din: 1564, care avea de acoperit în acel an o : sumă: de 
“10.814.030 lei, cheltueli extraordinare, se gândi la un; împrumut în 
străinătate, Ministrul de finanţe de atunci Ludwig Steege ' con- 
tractul primul împrumut extern pe piaţa Londrei cu Banca Impe- 
rială Otomană, şi fraţii Stern, în valoare. nominală de lei vechi 

61.372.000 sau lei noui 22.889.437. (1). Cu acest împrumut, făcut pe - 
termen de 22 ani, cu o dobândă de 7%, emis pe cursul de 88% se 

începu seria împrumuturilor externe, pe termen lung. Imprumutul, 
care fu acoperit de două ori în Anglia, produse efectiv 17.797.921 
lei noui. Stingerea lua a costat nu numai puţin de lei noi 46.553.586. 

Dar ceeace e mai caracteristic e faptul garanţiei reale care i-a fost 
hărăzită. In adevăr art. 13 al legei de încuviinţare spune: 

„Plata anuităţilor e garantată prin o întâie ipotecă asupru veniturilor Va= 

male a Principatelor Unite, cari vor îi colectiv şi colectiv şi solidar respun- 

sabile de plata succesivă şi integrală a ziselor annități. Ministrul d. Steeze 

declară că această ipotecă este creată prin legea din 15/27 Ianuarie 1864 ce 
servă de bază la acest contract”, 

La. început deci, cum era şi natural, băncile străine nu aveau 
încredere în solvabilitatea noastră şi cerură garanţii reale. Şi totuşi 
în istoria financiară a principatelor române nu găsim mici o plân- 
gere a creditorilor că nu ar fi fost plătiţi sau că li s'ar fi redus da- 
toria. Exemplele rele nu lipseau. Chiar Franţa, fără a mai aminti 
de alte state mai mici, prin legea dela 24 August 1793, redusese 
la o treime datoria sa anterioară sub cuvântul că o consolidează 
în „Cartea Mare a Datoriei Publice“. Prin comparaţie absolută, 
creditul României care întotdeauna, şi-a, plătit integral obligaţiile 
era mai solid decât al altor state, mult mai mari şi mai bogate. 
„După doi ani, dela acest împrumut în timpul Locoteneriţei Dom- 

neşti, cu toată experienţa vie a trecutului. Adunările elective votară 
din nou la 21 Fevruarie 1866, ministru fiind P. Mavrogheni, un | 
imprumut intern de 30. 000.000 lei pe termen de 3 ani, emis pe 
cursul de 80%. În loc de dobândă se acordă diferenţa dela emi- 
siune la rambursare, care era de 20%. Cu mare greutate fu rea- 
lizată o sumă de lei noui 10.176.720. 

„. Aheastă neisbândă decise guvernele următoare să nu mai în- 
cerce împrumuturi interne, până la 1871, când fu lansat î împru- 
niutul domenial. 

  

1) Gh. M. Dobrovici, op. cit. p. 8.



38 

„. Acesta era un împrumut ipotecar pe termen de 20 ani, car dobândă de 8%, emis pe cursul de 75%, garantat cu moşiile sta- tului, anume arătate întrun tablou. Fură emise 78.000 obligaţii ă 1000 lei, cari produserăj 58.500.000 lei (1). In mesagiul de des- chidere al Corpurilor legiuitoare Principele Carol 1 îşi arată ast- fel mulţumirea sa pentru reuşita împrumutului, care, înj treacăt: fie zis, era cel "nai oneros împrumut al Statului Român: 
| „Graţie concursului pâtrioiiz ce aţi dat guvernului meu am pulur pune stavilă crizei financiare de care eram amenințați. Pentru prima oară astăzi ne aflăm în regulă, cu un buget votat pentru anul viitor, şi Bentru prima oară după atâtea înfructuoase silințe ce s'au pus în anii srecuți, simţim via salisfacțiune de a vă anunța că imensa datorie flo- tantă care apăsa mai înainte asupra tezaurului întrun mod ruinător, se află stinsă prin legea ce aţi votat. Dar ceeace este şi mai mult, ceeace: Yrebuie să umple înimile noastre de legitimă mândrie națională, esta că împrumutul de 78 milioane s'a realizat numai în fară şi prin propriile noastre resurse”, . .. 

o 
Seria împrumuturilor externe şi “interne” fu astfe] deschisă. Caracterul lor a, fost însă, până la proclamarea, regatului, de îm- prumuturi cu garanţii speciale. Deaba dela 1881 statul român: emite împrumuturi amortizabile negarantate, decât cu creditul ge- rieral al Statului, Primul: împrumut de; acest 'gen, lăsând deo- Parte vânzările de rentă către Banca, Naţională, a fost acel de 50.000.000 lei aur acordat de Disconto-Geselschaft din Berlin şi Casa M. A. de Rotschild și fii din Frankfurt pe Main. Cursut d& emisiure a fost de 90%, dobânda de 5%. | Cu acest împrumut finanța” germană îşi face intrarea în da-. toria publică: românească, rămânând singuia ci furnizoare până Ia războiul mondial, o i: e 

Imprumutul Naţional, din 1916, făcut pentru acoperirea ne- voilor preparărei războiului, * a -. Seria împrumuturilor interne fu începută cu împrumutul Na- țional, din 1916, făcut pentru acoperirea, nevoilor preparărei răz- boiului, Ba . DE ca Ă | aa 
Subscripţia deschisă la 21 Aprilie 1916 ţrebuie să fie închisă la 30 Aprilia căci fusese acoperită da trei ori, - - 

” N —_—— 

aaa. . - - 1) La valoarea de azi a monedei noastre acest împrumut s'ar ridica la cinci miliarde tei, 
a .
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Guvernul, neînerezător în reuşita unui asemenea împrumut, 
ceruse Sindicatului de bănci să-i garanteze: acoperirea, a 150 mi- 
lioane lei. In nouă zile se subseriseră însă 407 milioane lei aur! 

Dorind să limiteze împrumutul la 400 milioane, guvernul îl în- 

chise cu şase zile înainte şi restitui 7 milioane lei. In: valoarea de 
azi acest împrumuţ sar ridica, la aproape 16 miliarde lei. 

După război mai fură' lansate: Imprumutul Unirei şi Impru- 
mutul Refacerii, cari au produs: 
1.143.1433.800, iar împrumutul Refarcerii din 1920 lei. 2.731.911 .000. 

Concomitent cu emiterea, împrumuturilor acestora guvernele 
emit bonuri de tezaur, pentru nevoile de aprovizionare ale țării. 

Emiterea acestor bonuri s'a făcut într'o neregulă desăvărşită, 
Datoria publică devine din această cauză un Chaos, până în anii 
din urmă, când pentru consolidarea, datoriilor flotante, statul 
român emite un împrumut de consolidare de 28.500.000 lire ster- 
line cu 49% şi un împrumut scurt de 24 milioane lire sterline cu 
4%. Ultimul împrumut românese -a fost. acel de 200.000.000 lire 
italiene încheiat în 1926, 

5, Situaţia actuală a datoriei publice 

Pentru plata anuităţilor datoriei publice interne: şi externe 
s'a înscris în bugetul anului 1928 suma de 5. 40. 000.000, cifră în- 
ferioară alocaţiei din anul 1927. a 

Această cifră reprezintă, peste 15% din totalul exeditelor bu: 
getare deschise pe 1928. 

In „Ezpunerea de motive a bugetului pe 1928* la capitolul 
special al datoriei publice nu se găsește nici o menţiune despre 
capitalul acestei datorii. 

Chiar tabloul publicat în anexă, deşi enumără amănunţit di- 
versele posturi ce alcătuese datoria publică, nu ne da un total, 
aşa cum cere legea contabilităţii publice a Statului, în art. 145, şi 
nici nu aminteşte alte mari sarcini ale “României, cari, deşi 
nu încarcă azi bugetul cu anuităţi, totuși reprezintă un pasiv im- 

portant al statului român. o 

Stabilirea deci a totalului cifrei datoriei piblice rămâne încă 
în oarecare nesiguranţă, probabil voită.
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| Pentru a determina acest total datele oficiale publicate de A uarul statistic al României pe 1925“ din 1926, nu nd sunt de nici „un folos. Căci iată cifrele acestui anuar: 

„ Datoria publică în 1926 
            

    

FELUL DATORIEI SUMA MONEDA 

i. Datorie internă consolidață.,... 14.707.999.966 Lei hârtie ” 
a) Parte lei hârtie, parte IL. eternă n „| 1418.179.500] monezi străine ” Il.» internă flotantă,....... [11.280.802.234 Lei hârtie - 

IV. „eternă - 17.053.159 Lei aur 
V. Obligaţiuni Speciale . înc. ...as. 1.401.328.739 Lei aur       ) rc 

. Nepreciziunea şi omisiunile acestui tablou, regretabile în o publicație oficială, ne dispensează de o analiză mai amănunțită. . . Luînd] de bază „Expunerea de motive a bugetului pe 1926 de Prof. Dr. 1. N. Angelescu, calculează drept total al datoriei publice românesti suma de 90 miliarde lei hârtie 1926 (1). Amândouă aceste calculații fac abstracţie de angajamen- tele României decurgând din tratatele internaţionale, de după răz- boi, cât și de o bună) parte a, datoriilor de război nelichidate şi din această cauză se depărtează de realitate, 
Intrun studiu; intitulat: „Problema datoriei publice şi Re. forma monetară“ (2) fostul ministru de finanțe, d. Ion Lapedatu, vroind a cifra datoria publică românească dă următoarele date: 

Milioane 
Datorie publică cunoscută 31.415 lei crt şi 1.225 lei aur Angajamente Viitoare 3.902 „ „ şi 1.889 » '» 

35.327 „ şi 3105, , 
a) După cercetările iăcute cu prilejul stampilării s'a constatat că rumai în Frannţa se găseau titluri române pentru lei normal 423.,000.000, a căror cu- poane sunt plătite în fr, francezi, Vezi „Activitatea corpurilor legiuitoare şi a guvernului” de [. ], C, Brătianu 1926. , 
1) Prof. Dr. 1 N. Angelescu. Finanţele nublice şi Situaţia monetară a României. Analele tSatitstice. şi economice Nr, 1—2 anul IX. 2) Buletinul Institutului economic românesc. Nr. 9 din 1924,
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Aplicând cota, 34 pentru leul aur, reese că Gatoram în: 1924 

după d. Ion Lapedatu, suma de 141 miliarde hârtie sau patru mi- 

liarde lei aur şi jumătate. a 

Cu toate că d. Lapedatu s'a apropiat mai mult de realitate, 

totuşi calculul său nu o coprinde încă în întregimea, ei. Probabil 

„că mijloacele sale de informaţiune nu; erau complecte. Când D-sa, 

ca ministru de finanţe, a avut la îndemână toate datele şi când 

deci putea, să-şi refacă socotelile, d. Lapedatu nu 'a mai revenit 

asupra, acestei chestiuni. In expunerea de motive a bugetului pe 

'1927, fostul ministru dd finanţe, dă lămuriri numai asupra anui- 

-tăților diferitelor elemente ce compun serviciul anual al datoriei 

“publice, dar se fereşte — probabil emoţionat de importanţa cifrei— 

de a mărturisi capitalul total datorat de stat. 

Pentru că avem convingerea că cunoaşterea adevărului, în 

această materie, este imperios necesară, am reluat cercetările ce 

făcusem mai de mult asupra acestei chestiuni (1) şi am stabilit 

eceace mrmează, coroborând cercetările mele eu studiul publicat re- 

cent de 4. G. M. Dobroviei (2), fost director general al datoriei 

publice, şi eu datele din „Expunerea de motive a bugetului pe 

1928, 
Pentru o bună clasificare a. cifrelor datoriei, le vom împărți 

în următoarele categorii: Sa | 

a) consolidată 

I. Datoria publică internă: b) flotantă 

ec) incertă 

(a) consolidată 
b) sarcinile noilor teritorii şi răscumpă- 

Datoria publică externă:4 rările de bunuri i 

c) îlotantă 
E incertă 

  

1) Vezi: „Balanța economică a României de Ernest Ene, Analele economice 

şi statistice, 1 Mai 1925, 
2) „La Dette publique de la Roumanie au 30 Avril 1927”. Bucarest, Cul- 

tura Naţională. -
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"A. Datoria “publică internă 
a) Datoria publică internă consolidată în, 1928 : 

            
  

  
  

      

  

  
        

] TI 
. ” Lei aur din 'mo= 

î5 1..." Specificarea împrumuturilor : Lei hârtie mii lei mentul emisiu- 
RE 

nei 
„ Împrumuturi amortizabile în rentă 1889—1913] . 479.000 “479.000 - Imprumutul - Naţional. , cc cc... pn neonzossea „879.356 379.356: 

Imprumuturi C, F, județene ....,......ii .27.562 . 27.562 Imprumutul 1900 Braşov... 963 963 » 1910 islazuri iii "20.000: | : 20.000 » „1912 bunuri, iii 13.462 . „13.462 » Unirei 1919 
12.370 200.000 » „ Refacerii,.,..., ee eee aeeuee 2.616.580 „280.000 Expropierii emis şi de emis ...| 12.300.000 12.000 000 Blocat... *..]* 313.000 32,000 - a rentă perpetuă expropieri...... 890.000 890.000 Rente antebelice ausiroungare din România. 133.585 133.583 

"Amitateă S. 7. E, Ge, ar 557 ____* 500 . 
Total... 17.968.433 . | 14.456.426 

b) Datoria publică internă flotuntă în. 1928 

              

  

  

————— 
———— 

: Lei hârtie în 
SPECIFICARE mii lei LEI AUR 

Inprumut la Banca.......... pe eesoanaue „ Naţională a României....117.. iii: 8.782.000 ? onuri tezaur interne... iii 687.652 ? 
Total.,.. 9.469.632     o e | Dacă asupra datoriilor consolidate din tabloul a) nu se poate face nici o discuiţe, asupra cifrelor din tabloul datoriei flotante, Şi în special asupra sumelor daţorite către Banca Naţională este deschisă o discuţiune vie. Se susține, cu argumente impresionante şi cari câștigă tot mai: mulţi âderenţi că. Statul nu are nimic de restituit Băneii Naţionale, căci: accasta nu i-a remis valori reale, ci numai monedă de hârtie, a cărei valabilitate era datorată numai creditului statului Şi, cursului forţat (1) 

Problema fiind prea importantă pentru a ne exprima pă- Terea noastră înainte de o amplă examinare, ne -rezervăm a ne Pronunţa întrun studiu Special. 
| 

———— 
1) Vezi asupra chestiuni C. Brăileanu, Problema monetară în 1925.
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c) Datoria publică internă incertă îi: :. it, 

* Chiar titlul acestui capitol ne' evidenţiază că nu se pot: da 
ciire precise. "Totuşi se pot face câteva aproximaţiuni .şi da indi- 
caţiuni asupra unor datorii ale statului român, foarte importante 
cari apasă şi vor apăsa bugetele viitoare. 

In primul rând sunt datoriile flotante către furnizorii statu- 
lui pentru achitarea cărora s'a alocat în bugetul pe 1928 suma 
de 300 milioane lei. După părerea unanimă această cifră nu e în- 
destulătoare. Mai sunt de adăugat datoriile flotanţe către furnizorii 
Căilor Ferate. Române, a căror cifră, după afirmaţiuni demne de 
încredere, ar intrece suma de 1 miliard. 

In fine, este capitolul însemnat al despăgubir alor. de război 

către dăunaţii interni, din cari sa plătit numai o sumă de 
1200.000.000 lei şi cari, după hotărârile judecătoreşti definitive 

„se ridică la, peste 7 miliarde lei. Un rest deci de 5.800.000.000 lei va 
apăsa încă bugetele viitoare cu o anuitate de circa 2—300 milioane 
lei. Ar mai fi de adăugat suma bonurilor de rechiziţie, neachitate, 
apreciate de d. G. M. Dobroviei (1) la un miliard lei. Toţalul dato- 
riei publice incerte interne se ridică! deci la cifra de 8 miliarde lei. 

„In rezumat, datoria publică internă este următoarea: 

Datorie internă consolidată. 17.968.433.000 lei 
Datorie internă flotantă -  -- 9469.652.000, . 
Datorie internă incertă -  8.000.000.000 „, 

Total lei 35.438.095.000 , 

B. Datoria publică externă. plătibilă în diverse monede străine - 

Diversitatea originilor, a condiţiunilor şi a monezilor, face 
foarte dificilă o totalizare a datoriei publien externe. Această di- 
ficultate trebue totuşi înfrântă, cu riscul chiar a câtorva erori, căci 
credem — în contradicţie cu autorul „Ezpunerii de motive a bu- : 
getului pe 1928%“ — că nu-i este permis unui stat de a nu avea 
perfect clarificată în fiecare moment situaţia sa financiară, chiar 

dacă această situaţie ar varia, fie din cauza fluctuaţiilor schimbu- 

lui, fie din cauza, schimbărilor condiţiilor. Şi de altfel, cum crede 

  

1) Op. citat.
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autorul expunerii pomenite, care preconizează acum împrumutul extern că s'ar putea, obţine un asemenea, împrumut, înainte de a se fi prezentat o situaţie clară şi fidelă a activului şi pasivului statu lui român? De aceea, vom încerca, să reconstituim capitalul dato- „Tieii publice externe, în cele ce urmează: 

_ Datoria externă consolidată 

          

  

  
          
            

a : Lei hârtie în Suma în mii] Moneda | Cursul mii lei 

Rente stampilate 1889 —1913........ 249 | Lstg 800| 199.904 » . » n eeeeoee 3.800 | Lit 9] 39.200 » n 29 m caecece 380.000 | fr. fr, 7] 2 660.000 , 
109.000 |fr.b. 5] 545.000 . Datoria către Anglia ......,uc, 18.448 | Istg 800| 14.758.000 - »: » Statele Unite .....,...... 44.590 dall |. 165| 7.357.350 » » lalia. i 157.911 lit 9] 1.421.199 - » Soc. petrolif., a. 9.978 | Istg 800| '7.982.400 - Rente 4%, de consolidare .........: 30.000 » „ 24.000.000 . n pp ceea oc... 2.046 » » 1.632 000 26% „ din 1925,..,... boc... 36.543 lit 9] 292.347 Impr. italian 7%... te 180.000 » 9] 1.620.000 Angaj. spenale Anglia... 5.071 | Istg 800 4.056.800 - > Statele--Unite...... i. 2.425 | doll 165] 400.125 so» Franţa... 23.182 | fr. fr. 7 162.274 > » Elveţia .........., 3.232 ifr. elv, 34 1091880 > » lalia cai. 13.300 lit 9 119,700 . Belgia... 45838 |ir.b. 5] * 229.190 » » Scandinavia ......,,, 405 |Kr.s. 40 16.200 Datoria câtre Franţa... 1.050.000 | îr. fr. 7] 7350.000 - Belgia. 29.000 | fr. b. 5 125.000 IN _ “Total.,,, | , 75.076.569 

Sarcinele noilor teritorii impuse de tratatele de pace 
          

  

    
              

Suma (puneda! cursul Lei hârtie în mii în miii lei 

Rentă austrongară aur... 22.204 | doll'| 165 | 3.663.660 m UNBarĂ, eee 2.274 | Istg | 80 1.797.009 * Obligaţiuni $. T. E. GQ... 3.746 | doil | 165 617 090 Răscumpărarea căilor ferate 5%, 1926 671 Istg | 800 536.800 Idem Maramureşana .............. 8 „1 800 6.400 
. 

6.620.950 

După chiar declaraţia ministrului de finanţe actual, capito- lul acestor sarcini nu e încă închis. Patru chestiuni importanta
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sunt încă în discuţiune, la forurile internaţionale, a căror rezol- 

vare va apăsa, cu siguranţă, cu o greutate importantă pasivul Sta- 

tului român. 

Aceste chestiuni, despre cari vorbeşte numai raportul de bu. 

set pe anul 1925, sunt următoarele: 

a), Cota parte «a datoriei publice ruse dinainte. de război, rapor tată 
asupra Basarabiei 

Dacă până în prezent nu s'a cerut României recunoaşterea, u- 
nei părţi din datoria rusă, proporţională cu starea economică a 
Basarabiei, aceasta nu înseamnă că ea, fost ştearsă. Cu siguranţă 

că la regularea datoriilor de război către Franţa, care nu va mai 
întârzia mult, ni se va cere plata unei asemenea datorii, cum ni 
s'a cerut şi pentru datoria austro-ungară. 

La ce cifră se va ridica, aceste pretenţiuni nu putem preciza 

astăzi. i 
O cifră de 300.000.000 lei aur, nu apare + ca exagerată dacă ne 

xaportăm la totalul datoriei ruse. 

_b) Valoarea bunurilor stațuilui austro-ungare aflate pe 
teritoriile alipite. | . 

Comisiunea de reparaţiuni dela Paris, întemeindu-se pe tex- 
iul tratatelor de pace, ne cere plata bunurilor de stat, aparţinând 
Austro-Ungariei şi intrate în proprietatea statului român. 

Aceste bunuri au fost evaluate de foştii inamici la 4.532 mi- 
'lioane coroane aur. Evaluţia română încearcă; să reducă! această 
pretenţiune la 7.100 milioane kr. aur. 

Chestiunea «e încă pendinte şi rezolvarea, ei se va face în ra- 
port cu executarea angajamentelor către noi a Statelor Austriac 
şi Ungar. 'Totuşi putem nota suma recunoscută de România, adică , 

dei 38.500 militar de lei hârtie. . 

. Potrivit art, 203 şi- 208. din 'Pratatul dela St. Germain, din 

această cifră trebue scăzută datoria austro-ungară preluată de Ro 

mânia, adică circa 20.395 milioane. 

Rămâne deci în pasivul României suma de lei 18. 100 mâli- 

vane lei.
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c) datoria de liberațiune. - 

Cu prilejul semnării tratatului dela St. Germain, comisiunea de reparaţiuni, aj pus în sarcina României suma de '235 milioane fr. aur, ce urmează a se vărsa aliaţilor. Acest vărsământ e con- diţionat însă de executarea tuturor obligaţiilor rezultând din tra. „tat de către Austria şi Ungaria. | - i „ Sondenţa sa e deci foarte problematică, 

d) Complectarea aranjamentelor dela Iunsbrucl. 

„ Prin' aranjamentele dela -Iunsbruek, sa, determinat numai o parte din' datoria publică austroungară ce trebue să fie plătită de România. | . 
E | In adevăr, după „Raportul Ministrului finanţelor către Con- siliul de Miniștri“ din 24 Sept. 1925 pag. 55), această datorie era de: 

1161.119.000 ker. hârtie sau 553.000.090.000 lei 71.941:000 fr. îr. sau . 503.587.000 523 911.000 kgr. aur sau 19.338 688 000 ” Total 20.395-275.000 
Scăzând rentele aranjate de lei 5,460 000.000 Rămâne de regulat lei 14.y35.275.000 

„Datoria externă flotantă, 

Ea se compune din bonurile de tezaur neprezentate la consoli-: dare, nici la aranjamentele speciale și anume: 
Bonuri în 1stg . _  - .13.080 sau lei 12.464.000 doll | 500 - 87.500 în. fr. 12.867.198 „90.070.386 Datoria coperativelor . Săteşti preluatăde stat 500.000 1stg sau lei 400.000 000 

Total lei. . . 502.62 1.886 
__ Vorbind la pag 38 a raportului bugetului pe 1928, despre greutatea stabilirei unui total al datoriei publice românești, rapor- tcrul adaugă:
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Tabolurile moastre nu conţin, însă, totalitatea sarcinelor noastre în mo- 
mentul de faţă. Din ele lipsesc acele datorii pentru cari nu au intervenit încă 
aranjamente de lichidare : datoriile de război îaţă ce Franţa, sarcinele răs=- 

cumpărării unei părți din reţeaua C. F. din. teritoriile alipite, "o parte din da-— 
foria Austro-Ungare (1) etc, ete”, - | | Cn Pai, 

Nu ştim ce se ascunde sul, acest dublu etc. s şi credea că era: 

mai bine şi mai conform cu datoria unui raportor la buget, ca cel 
puţin să le enumere, pentru a limita. acest ete,, ete. 

Totalizând cifrele obţinute până acum, putem stabili urmă-- 

torul tablou: 

Datoria pnblică a României la LI. lan. 1928 
  
  

  

      

Lei 

Datoria internă consolidată .........c.c. cc... 17.968.433.000 
» » . flotantă ,... caca. cccnc.. „.9.469.652.000 
» op încertă, cc... Îi escasazessi * .  '8.000.000000 

2 externă consolidată .....,. cc... cc... | '15.076.569.000 - 
» > sarcinele teritoriilor noi ......... 6.620.950.000 

flotantă, ...,... ceea tezeeee 502.621.000 
_Sotdul valorii bunurilor transferate ........ n... * 18.100 000.000 
„__» datorii austroungare.............cc..c..... . 14.935.275.000 . 

- Datoria de liberaţiune ....... coco cccco.. 11.990.000.000 
„Cotă parte a Basarabiei,.,............. e aneeeea 10.200.000.0002) -.]: 

| Total lei hârtie Ia paritatea 1 leu aur =34 lei hârtie.| . 172.863.500.000 

6. Activul datoriei publice 

Faţă de un pasiv de 173 miliarde lei, care este activul Statului 

român, în creanţe asupra celorlalte ţări? 

Acest active reprezentat exclusiv de sumele co sunt dd pri- 

'mit dela Statele învinse în războiul mondial și cari au, fost Tecu- 

noscute prin tratatele de pace. Acestea sunt următoarele: ., 

a) Cota parte din reparițiunile germane 

Deşi comisia reparațiilor dela Paris a fixat ca total al dato- 
riei Germaniei suma de 132 miliarde mărei aur, totuşi acest quan-— 

tum nu pare a, fi definitiv şi nici realizabil. 

In urma raportului pe 1927 al d-lui Gilbert Parker, execu 

  

1) In calculul nostru le-am “prevăzut. i 
2) Această cifră ar putea fl însă anulată compensându-se cu o parte. dim 

valoarea tezaurulni evacuat la Moscova. Ruşii prezintă însă României un: cont: 
care întrece această valoare.
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torul planului Dawes, se prepară acum o. conferinţă a statelor interesate, care va aduce cu siguranţă ca. o importantă reducere. Se vorbeşte de o sumă de 52 miliarde mărci aur şi e probabil că în- elegerea se va face împrejurul ei. România conform convenției dela Spa, are de primit 1,1% din total, ceeace i-ar aduce, aplicâna cota la, 52 milirde, cirea 552 milioane mărci aur, a „Cum însă termenul de plată e nedeterminat şi cum: sumă a- ceasta nu poartă dobânzi valoarea ei actuală de capital ar urma; să fie mult redusă. - a Din această sumă urmează, să scădem ceeace a primit Româ- nia până la 1 August 1927, adică M. 63.213.360 rămânând deci o «reanţă de cirea 500.000.000 A. aur sau 20 miliarde lei, 

b) Cota parte din despăgubirile austriace . 
Tratatul dela Saint Germain en'Laye nu fixează cifra glo- “bală de reparaţiuni datorate de Austria. Ea se va fisa ulterior de comisia de reparaţiuni: i | 
Deocamdată, i sa acordat un moratoriu de 20 ani, așa că această ereanţă, din care România arâ 10,55% este incertă și ca sumă şi ca seadenţă. Totuşi ea serveşte de compensație pentru soldul valorii bunurilor de staţ dobândit de România. | 

c) Cota parte a: despăgubirilor ungare - 
Niei cifra, şi nici scadenţa reparațiilor ungare n'au fost de.- terminate. Cota României e tot de Dă 

” Deabia dela 19530 statul român va primi acest procent dintr'un. Total de 20.000.000 kr, aur, de plătit în 20 ani, | Caşi în cazul precedenţ drepturile noastre vor servi ca com- pensaţii pentru soldul valorii bunurilor ungare preluate de Ro- nânia. 4 

d) Cota parte a despăzubirilor bulgare 

Totalul reparațiilor bulgare a fost fixat de 2.230.000.000. tr. aur, din cari i s'a recunoscut României 10,55% sau 237.000.000. Deşi, până la 1953 România va avea de primit deabea 1,10% din anuitatea primei tranșe A., totuşi menţinem totalul de 237.000.000 fr. aur sau 8.050.000.000 lei,
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€) Cota parte a Turciei +: 

„_ ureia fiină scutită de Data reparațiilor de război România 
nu va avea nimie de e primit, e 

"9 Recapitlaţie NI 

Pe când datoriile României sunt în cea mai mare e parte certe 
şi ca sumă şi ca scadenţă, creânţele ei, aproape în întregime nu 

au nici un total și nici o scadenţă- "determinată. Forurile interna- 

ționale au ţinut mai mult să clarifice datoriile României, decât ere- 

anţele ei. Din această pricină situaţia României, ca creditoare a 
ţărilor învinse, e foarte slabă şi: sumele ce ea are de primit sunt 
mai mult ipotețice. Totuși, ele vor putea servi drept compensaţii la 

aranjamentele .viitoare:: Recapitulaţia lor e următoare: 

Reparaţiile germane ... . . lei hârtie. 20 miliarde . 
" Reparaţiile bulgare ip 8 

Soldul bunurilor transferate  .. .. 
reţinut de noi ca compensație .  +ș-+ 18. » 

| Total lei. hârtie 46 miliarde 

sau 1.400. 000 lei aur; 

Acceptând acest total « ca realizabil. ar-urma ca să , fisăm sol- 

dul datoriei publice astfel: 

Deplătit CC 172.863.000.000 lei 
De primit 46150.000,000 
„Rest de plată, lei 126.718.000.000 

sau circa 4 miliarde, ei aur. 

| Socotind o anuitate de: 6% reese că. sezvieiul datoriei publice: 

va necesita anual o plaţă de 7 miliarde și jumătate, lei hârtie sau 

240 milioane lei aur. 

Cifra de astăzi prevăzută în buget de 5 miliarde şi jumătate: 

va, trebui deci sporită cu încă 2 miliarde. Ea va necesita deci mai 

mult de 20% din totalul bugetului anual, dacă.luăm ca bază pe 

acel fixat: pentru. 1928 la 38.350 milioane ei. 

In situaţia economică actuală a ţării româneşti, este această 

cifră normală și suportabilă?
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Ce consecinţe poate avea, ea asupra activităţii economice par- - E ziculare şi asupra finanţelor publice? 
Comparând datoria publică a României, cu acea' a Franţei 

“de exemplu obţinem următorul raport: 
La o populaţie de 40 milioane, Franţa are o datorie în aur „de peste 100 miliarde franci. Proporţional, ar reveni câte 2500 fr. aur de fiecare locuitor. | ăi 

La o populaţie. de 17 miliarde locuitori, România având 'o 
«datorie 'de 4 miliarde 'lei aur, revine fiecăruia câte 235 lei aur. 
In vechiul: regat datoria publică pe cap de locuitor 'era în 1914 
-de. 236 lei aur (1). | Aa DI 
„.. Loeuitorul român este deci, astăzi de opt ori mai puţin dător 
decât francezul. Asemeni, el e de 5 ori mai puţin dator decât 
elveţianul şi aproape de două (2) ori mai puţin dator 'decât 

- ungurul, 

Pe când serviciul datoriei publice (fără o bună parte a da- 
ttoriilor interaliate) înghite în Franţa: mai mult de jumătate din 
buget, (22 miliarde fr. din 43 miliarde totalul bugetului) el nu cere 
azi, în România, decât o.cineime din bugetul nostru comprimat, 
-cincime în care se coprind şi o bună parte din anuităţile datoriilor 
către aliaţi. E de prevăzut, că odată cu introducerea bugetului nor- 
mal, deşi cifra absolută a anuităţii datoriei publice se va mări, 
Proporția faţă de totalul bugetului va rămâne aproape aceeaşi. 

Prin urmare, din punctul de vedere al situaţiei generale eco- . 
:nomice, datoria publică a României nu este exagerată, ca rămâ- 
.nând într'o proporţia obişnuită şi suportabilă. 

Aceeaşi constatare o putem face și în ce priveşte raportul 
«dintre serviciul datoriei publice şi buget. Imprumuturi noi sunt 
"posibile, cu condiţiunea ca ele să fie destinate numai pentru seo- 
puri productive adică. să fie menite să îmbunătăţească utilagiul 
“economiei naţionale, utilagiu diu care face parte.şi moneda na- 
Țională, . . 

O — . . . e - . 

1) In op. ct. pg. 8 d. G. Cioriceanu socoteşte greşit lei 2365. o 
2) Trebue ţinut scamă însă şi de corectivul averii şi venitului național, 

care în Franţa şi Elveţia, sunt mult mai mari pe cap de locuitor decât în România, ară săracă. E A .
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st 

„4 +7, Datoria publică şi problema monetară. * iz) 

După cum am văzut Statul român are o datorie internă des CARO 

35 miliarde lei și o datorie externă minimală de 137 miliarde A ANUL 
= . 1 A . _.. e. . - A . . “5 

plătibilă în devize străine. E evident deci că, în regimul unei mo-“ S 
CA 

mezi, care nu e în raport fix cu aurul, valoarea acestei datori, va 

varia; din punct de vedere bugetari şi, îri parte,. şi din. punct  de- 

vedere economic, cu cursul leului faţă de devizele străine. :: 5 

2 

Presupunând că leul ar avea o tendinţă permunentă. de ur- 

care în cursul unui an bugetar, e ciar că vor trebui mai puţini lei 

Tezaurului ca să cumpere devizele necesare plăţii anuităţilor, şi: 

că se va realiza, pe această cale, un excedent la, capitalul „dife- 

rențe de curs, dotat de pildă, anul acesta cu 3.238.000.000 lei. 

-_* Că o tendinţă contrară a monedei va provoca un rezultat in-- 

vers, un deficit la acest capital, e iarăşi clar. 

Variația cursului monedei, 'pentru datoria “publică plătibilă 

în lei, nu va avea direct nici o înrâurire asupra bugetului. 'Te-- 

zaurul va, plăti tot atâţia lei, fie că leul valorează 3 centime, fie 

că el valorează numai 174 centime. a Sa 

E însă deasemeni clar, că în cazul unei deprecieri a leului. 

Statul va avea încassări mai mari, din impozitele indirecte, şi va. 

plăti cu mai mare uşurinţă aceste datorii, căci 6l remite creditorului 

său o valoare absolută mai mică decât înainte de depreciere, Dim- 

potrivă, dacă moneda sar valorifica într'o măsură accentuată şt 

continuă, încasările sale se vor micşora, şi el nu va putea. face faţă 

plăţilor datoriei interne. | ai 

Se pare deci că interesele Statului ca debitor sunt exact con-- 

trarii în ceeace priveşte plata celor două datorii. Acest .antago-- 

nism a fosti examinat cu multă pătrundere de d. Mihail Manoi- 

lescu, într'o anexă, a apreciatei sale lucrări „Cum putem reînvia 

lcul aur. 
. 

„Efortul pe care trebue să-l facă Statul pentră, a achita un leu aur 

este cu atât mai mare, cu cât este mai mic efortul necesar pentru a achita 

um leu hârtie şi invers“. 

Luînd de bază cifrele datoriei publice din 1921: 18 miliarde 

lei hârtie faţă de 900 milioane lei aur. d. Manoilescu rezolvă al- 

gebriceşte problema: 
a
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„Care este cursul pentru care Statul ar plăti cât mai puțin lei aur „_Dentru achitarea leilor hârtie şi cât mai puțini lei hârtie pentru achi- „darea leilor aur”, 

” “Rezultatul acestui calcul este: 

„Din punct de vedere al Statuui ca debitor, valuta cea mai conve- mabilă la care Statul are interesul să ajungă şi să se oprească, atât timp <âl durează amortizarea datoriilor sale' externe şi înterne, este între 15 şi 22 centime aur“, 
. 

In acest curs optim, din punct de vedere strict” buge- tar, a fost stabilit pe temeiuri neexacte. E După cum am văzut datoria publică a României e mult mai anare şi dă o repartiție cu totul alta decât cea luată de bază de d. M. Manoilescu, care, atunci nu dispunea probabil de date mai precise. Calculul ar. trebui deci refăcut pe baza: 35 miliarde lei hârtie față de 4 milarde lei aur. In această ipoteză cursul optim al d-lui Manoilescu s'ar fixa mult mat sus. Statul deci, ar fi deter- minat la o politică de revalorizare cât mai puternică şi mai ra- pidă. 
SE | DE Politica, unei repezi revalorizări a leului, în vederea + MICŞo- Tării anuităţilor datoriei externe, a găsit şi în d. 1. Lapedatu. (1) un partizan hotărât. N | i 

„Cum este un interes Suprem economic (?) scrie d-sa, ca cursul monedei noastre să fie restabilit, problema nu poate să iie alta decât îmbunătăţirea, amelio- rarea "acestei monede, pedeoparte şi reducerea în măsură cât mai mare, încă . până ce cursul este scăzut, a datoriei interne, pe de altă parte”, ” 

Cu alte cuvinte d. Lapedatu ar dori un leu slab pentru plata datoriei interne şi un leu aur pentru plata datoriei externe. Qum ani putea realiza un astfel de regim monetar-dualist, D-sa niuj ne-arată. In ce priveşte revalorizarea, d. Lapedaţu o vede posibilă prin un im- pozit excepţional pe avere: 
2 „Pentru situaţiunea noastră, pentru enormele datorii ce ne apasă, trebue să înţelegem, că este nevoie de un efort extraordinar dacă este vorba să dobân- 

“D) Buletinul Institutului Românesc, No. 9 din 1924, 2) Afirmaţiuneae aceasta este pivotul întregei probleme şi trebuia dove- dită, ceeace d. 1. [. uu îace, 
-
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dim rezultate apreciabile. Şi acest efort mu poate îi decit un impozit ex-= 
cepțional, odată pentru totdeauna, impozit asupra averilor. şi îndeosebi asupra 
celor belice şi postbelice. Un 'astiel de impozit are să formeze — aşă cum 

S'a îăcut şi în alte state — baza reformei noastre monetare. Numai un astfel de 

impozit este propriu a repartiză în mod echitabl şi just jertiele, pe cari le cere 

consolidarea monetară, e propriu a nivela nedreptăţile și a contribui la o re- 

- ducere considerabilă a datoriei publice”, 

x 

„Determinarea, senzului reformei monetare numai după inte- 
resele bugetare, considerate ca izolate de celelalte interese econo- 

mice generale constitue cea mai mare eroare. Căci, oricât de logice 

şi atrăgătoar ar fi consideraţiile matematice ale d-lui Manoilesau 
şi ori cât de spartane ar îi concepţiile d-lui Lapedatu ele nu pot 
fi luate ca bază pentru stabilirea regimului monetar, care intere- 
sează în măsura, cea mai mare interesele economice ale ţării. 

„Nu trebue să se uite că bugetul nu; este, în realitate, decât o: 
prelevare din venitul național, produs de activitatea economică mn 

tională. 

Cât timp sa demonstrat — şi nu mai putem reveni asupra 

acestei chestiuni rezolvate — că singură; stabilitatea monetară poa- 

te asigura o rodnică activitate economică, nu e posibil de admis că 

pentru abstracte consideraţii bugetare, să ruinăm viaţa economică 
prin revalorizarea, cerută pentru atingerea, cursului optim al plăţii 
datoriilor publice. Toate calculele pentru buget sar nărui, dacă 
activitatea economică ar fi stânjenită. 

Numai interesul general economie trebue să determine senzul 
reformei monetare. Şi acesta impune stabilitatea monetară, la 

cursul indicat de aşezarea vieţii economice din ultimii ani. 
- De altfel, reducerea datoriei externe, prin revalorizare, e În 

sine o iluzie. 
Plata unei asemeni datori se face prin exportul unei cantităţi 

de bunuri reale, având o valoare intrinsecă egală cu anuitatea de 

plătit, In orice regim moneta anuitatea va, reprezenta, întot- 
deauna o cantitate aproape egală de bunuri reale, ce vor fi scoase. 

din venitul naţional sau averea, naţională pentru a fi predate cre- 
ditorilor. Prin urmare, efortul fiscal al Statului de a obţine dela 
contribuabili aceste bunuri va fi deci aproape egal, prin orice 

sume monetare ar fi ele reprezentate.
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Pe când deprecierea monetară permite, în adevăr, Statului, în 
unod imoral şi injust, să se libereze față de creditorii în moneda 
maţională cu un efort scăzut, revalorizarea nu permite aceasta — 
«după cum am văzut —.şi e lipsită deci şi de acest avantaj. 

In ultimul timp se pare că și d. Manoilescu şi d. Lapedatu 
-au renunţat la soluţionarea, problemei monetare prin prizma inte- - 
zzeseloc 'Tezaurului. Fostul ministru de finanţe serie chiar în „Ex- 
punerea de motive a bugetului pe 1927%, 

„In ce priveşte soluționarea problemei monelare se pare că s'a 
“alcătuit deja şi la noi o unitate de vederi pentru stabilizare. 

„Rămâne partea cea mai (rea care nu atârnă numai de noi: 
pregătirea şi mijloacele de realizare.“ 

Voncluziunea acestei examinări poate fi formulată astfel: . 
“Datoria publică externă nu poate în nici un caz să fie mic- 

:şorată prin o revalorizare monetară. Datoria publică internă — 
redusă prin deprecierea monetară — la aproape 97% [din valoa- 
rea aur nu mai poate suferi o nouă reducere. 

Din contră, ea ar trebui poate revalorizată, cum vom ve- 
«dea în eapitolul următor. Oricum ar fi însă nu punctul de vedere al 
datoriei publice poate înrâuri senzul reformei monetare. 

5 Revalorizarea titlurilor de împrumut ale statului 

Datoria internă a României contracată î în cea mai mare parte 
în epocile când moneda naţională era convertibilă în-aur se gă- 
seşte redusă cu aproape 977% prin faptul că ca este achitată cu o 
monedă care -nu: reprezintă decât 97%, din valoarea primită de 
stat. Un titlu plătit cu 85 lei aur, nu valorează azi decât 60 lei 
lârtie, faţă de lei 3400 cât ar valora aceşti 85 lei aur, deci a 60 
ziartel .. - 

Prin urmare acel bun: cetățean care, încrezător în creditul 
Statului şi doritor a-l ajuta la nevoe, a subseris la împrumuturile 
“le stat dinaintea și în urma războiului este astăzi ruinat, redus, 
prin deprecierea monedei la 3% şi prin scăderea cursului la 1.50% 
«din suma pe care era, în drept să o aibă şi pe care el o încredinţase 
statului. Situaţiunea aceasta apare cu desăvârşire injustă. “: 

Ea este însă identică cu acea a creditorilor eu debitori par-
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iiculari pe termen lung. Şi aceştia au fost deposedaţi cu 97% din 
valoarea, creanţelor lor, tot din cauza deprecierei leului. | 

Se poate îndrepta astăzi această situațiune? 
Problema revalorizării rentelor de Stat sa ridicat în toate 

ţările unde deprecierea monetară a ajuns sau întrecut chiar li- 
tele scăderei leului românese, 

In Germania, a cărei monedă fusese redusă la zero, şi atră- 

sese deci anularea, de fapt a datoriei publice liberată în mărci, re- 
valorizarea rentelor a fost rezolvată, satisfăcând î în parte, justele 
reclamaţii ale deţinătorilor ruinaţi. 

In momentul când sțatul german şi-a refăcut bugetul pe 
temeiul mărcei aur, titlurile de stat, judeţene, comunale, obliga- 
iuni de căi ferate ete. nu mai valorau decât greutatea lor în 

hârtie. ! 

Cedând presiunilor deţinătorilor se promulgă, la 16 Iulie 
1925, legea pentru revalorizarea titlurilor de Stat. 

Prin această lege datoria germană e împărţită în două ca- 
tegorii: In prima intră titlurile de împrumut cumpărate înainte de 

1 Iulie 1920 şi în a doua, cele cumpărate ulterior, 

“In primul rând, fiecare deţinător de titluri în valoare. de 
500 mk. primeşte: un titlu de 12,50 mărci aur, amortizabil prin 
tragere la sorţi. 

Vechilor purtători li se remite în plus un . bon, pe baza că- 
ruia titlurile eşite la sorţi, primesc în loe de 12, 50 mk, o sumă în- 

cincită de 62,50 mk. 
Un titlu însoţit de bon € are az în Bursă o valoare de 31 

mik. aur. : Do 

Prin urmare, un posesor de titluri în valoare nominală de 
500 mk., cari se depreciase complect posedă azi o valoare de 1240 
lei. Un posesor român de 500 lei au rentă de stat, la cursurile 
actuale, deţine o valoare de numâi 250 lei hârtie. Deţinătorul ro- 
mân a rămas deci icu o. valoare de aproape cinci ori mai: mică de 
cât deținătorul german. , 

Dacă principial revalorizarea rentelor nu poate fi respinsă, 
căoi ea se întemeiază pe deoparte pe clauzele contractului de îm- 

“prumut, cari .toate prevăd plata dobânzilor şi capitalului în lei 
aur, iar pe de alta pe principiul echităţii, totuși,. aplicarea. ei ri- 
dică pentru Statul român chestiuni aproape insolubile.
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După cum am văzut în cursul capitalelor precedente dato- 
ria publică nominală internă a României, plătibilă, contractul în 
lei aur, se ridică la suma de aproape 18 miliarde lei. 

Care este valoarea în lei aur a acestei datorii? 
O apreciere justă a; acestei valori nu se poate face decât cal- 

culând valoarea aur a fiecărui împrumut, în momentul emisiune 
lui. In temeiul acestui criteriu, valoarea, de emisiune Şi deci de re- 
valorizare a împrumuturilor consolidate e de 15 miliarde lei aur, 
fără a sototi valoarea aur a datoriei flotante şi a acelei incerte. 
Natura specială a acestor împrumuturi ne determină a le lăsa, deo- 
camdată deoparte. 

Am apreciat în aur celelalte împrumuturi după media cursu- 
rilor leului din anul emiterii lor luînd ca bază cursurile indicate 
de d. Georges Caramfil, în interesanta sa, lucrare: „Studii sta- 
tistice asupra valorii leului între anii 1916—1923, 

Am apreziat la paritatea aur renta de expropriere, pentru 
că ea a fost în adevăr emisă pe temeiul preţurilor aur al pămân- 
turilor expropriate şi nu s'ar putea concepe o revalorizare a ce- 
lorlalte rente, fără a o aplica şi acestea, | 

Rezultatul la care am ajuns — destul de neprecis — este 
deconcertant şi exclude dela, început; chestiunea unei revalorizări 
integrale. Ea ne-ar duce la o datorie publică de 15 miliarde, la care 
adăosând pe cca externă de 4 miliarde, ne-ar da un total de 19 
mikharde lei aur ceeace economia noastră naţională nu ar putea. 
suporta, 

Analizând aceiaşi chestie, d. Afhail R. Sturdza, în studiul 
său „Dezlegarea crizei economice“, publicat în 1924, şi rămas, pe 
nedrept, puţin cunoscut, serie următcarele: 

„Nu credem că o sestituțiune în integrum poate îi cerută astăzi de de- 
tentorii vechilor titluri de împrumut, dar ceeace ci pot cere cu drept cuvânt este: 
o lichidare corespunzătoare cu concordatul umii comerciant cinstit, care să ţie 
seamă de toate: posibilităţile de plată rămase concordatarului Pe de altă parte 
ar ii logic să se menţie după atâtea sbuciumări suierite în comun, vreo deo= 
sebire, în ceeace priveşte garanţia; amortizarea sau dobânda, între vreunul sau 
altul din subscriitorii împrumuturilor de Stat, Propunem deci emiterea uneei rente- 
de Stat unice, numită în îranci româneşti, purtătoare de interese 5%. şi conver- 

î 

  

„.. 1) Vezi as. acestei chestiuni, C. Brăileanu. Problema monetară 1925 şi ar- 
ticolele D-lui C. Canasovici în Argus 1926.
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tirea în această nouă rentă a tuturor titlurilor de Stat acluale, împreună cu 

renta exproprierii, pe atâtea unităţi a nouei monete câţi lei aur valoră pe piață 

sau valoarea nominală în lei a titlului vechiu în momentul subscrierii, sau pres- 

tațiunii în natură (expropriere). Propunem în plus o reţinere de 40% asupra va- 

torii astiel stabilită, destinată a uşură cât mai mult sarcinile Statului, a mări 

cât mai mult deci solvabilitatea lui şi şansele de valoriiicare la nominal a 

- hotuai sale monede (pag. 80). 

Soluţiunea d-lui M. R. Sturdza, oricât de echitabilă) pare, 
nu poate fi totuşi realizată; ea ar aduce finanţelor publice o da- 
torie de 9 miliarde aur. 

Dacă s'ar pune chestiunea cotei de revalorizare aceasta tre 
bue să fie mult mai mică, pentru a nu.arunca Statul în faliment, 

Dar greutatea revalorizării nu stă numai în găsirea unei 

cote care să se apropie de echitate fără a împovăra prea mult fi- 
nanţele publice, şi deci, indirect, pe contribuabil. Sa stă şi în re- 
zolvarea, întrebărei: în mâna cui să se facă revalorizarea? - 

Dacă subseriitorul la împrumuturile de stat ar fi acelaş cu 
deţinătorul actual al titlurilor, problema ar fi simplă. Acesta, a ar 
„beneficia de revalorizarea titlului său, 

Dela subscriere însă şi până la data presupusei reforme, tit- 
lurile au circulat, fiind vândute în diferite epoci, la diferite cursuri - 
ale leului, la diverse persoane. Cine va profita de revalorizare? 

„In urma urcărei înregistrate în “ultimele zile a împumuturilor 
german schie un ziar oficios' german, Ministrul de Finanţe a de- 

clarat oficial că noua opdraţid de revalorizare despre care s'a svonit în 
ziare, va îi făcute exclusiv în favoarea vechilor purtători.“ 

Soluţiunea germană pare justă la prima vedere, când ar fi 
vorba, de vechi purtători cari s'au desfăcut de titlurile lor când 
moneda era depreciată şi au fost astfel păgubiţi, sam cari păs- 
trează încă titlurile. Dar dacă aceştia le-au vândut când moneda 
avea, încă o valoare însemnată şi apoi titlurile au trecut din mână 
în mână, până au ajuns la “un deţinător recent, care le-a plătit cu 
monedă depreciată? Ar fi nedrept ca acesta: să beneficieze de 
revalorizare. 

Dar oare problemă, revalorizării rentei nu ar ridica problema 
revalorizării tuturor creanţelor lichidate sau în curs de lichidare, 
prin o monedă depreciată? 

Iată dece credem că problema revalorizării. împruinuturilor 

 



58 

  

românești — cu toată, baza ei de dreptate, şi cu tot interesul Sta- tului, pentru restabilirea. creditului public — este foarte grea şi sohiţionarea, ei nesigură. Poate că parțial, numai în favoarea așe- zămintelor. de binefacere S'ar putea face un început, care desigur Hu: se va putea desăvârși, 

9. Administrarea datoriei publice 
“Am văzut în. capitolele precedente cât de însemnată este ci- fra datoriei publice româneşti, cât de. variate sunt elenientele ce o ccmpun şi cât de serioase sunt problemele în legătură cu această parte. a finanţelor publice, Ne rămâne să cercetăm cum se face administrarea ei de către organele legal însărcinate cu aceasta. - Cum e şi natural administrarea, datoriei publice se face de o secţiune a Ministerului de Finanţe, denumită Direcţiunea Gene- Tală a Daţoriei publice. 
Aceasta are deci misiunea pe deoparte, de a încasa împrumu= turile încheiate. potrivit legilor şi emite titlurile “corespunzătoare și pe de altă parte, a îngriji de plata dobânzilor şi amortismen- telor diferitelor împrumuturi. şi a anula titlurile. Aceste opera- huni presupun o vastă reţea de organe încasatoare şi plătitoare şi o organizare cenţrală contabilă, capabilă de a ține la curent toate socotelile pentru a da în orice moment o expunere exactă a situa- ției datoriei şi a controla toate operaţivnile în legătură cu datoria publică, | Sa - Creditorii statului mici sau mari intră des în contact cu această administraţie, Ei trebue să se găsească în faţa unei or- ganizaţiuni perfecte care să-i satisfacă cu promptitudine şi exac- titate. Creditul statului este în strânsă legătură cu punctuali- tatea -şi culanța cu cari angajamentele sale sunt îndeplinite, 

„Oricine a dat statului, după orice formă, banul: său — scrie cunoscutul economist Dr. Victor Slăvescu, întrun studiu documentat — este în drept să reclame la rândul său plăţi rezulate a drepturilor ce-i revin, în baza calității de creditor. Funcționarea regulată a unui serviciu de datorie publică, constitue prima dovadă de buna gospodărie financiară de Stat, reprezintă prima formă de proparandă, Sarantează succesul operaţiilor viitoare, de care trebue să se ţină seamă cu toată atențiunea. Rigurozitatea cu care statul. caută să intre în drepturile sale, atunci când este vorba de încasarea impozitelor şi altor dări îl obligă să-şi aplice şi sieşi aceiaşi rigurozitate şi punctualitate când este vorba de respectarea HnOr angâjamente luate. Un cupon su un titlu ieşit la sorţi este o ordonanță
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la vedere, este o poliţă comercială, care trebue onorată cu culanță, punetual:- 
tate şi mai ales cu toată politeţa ce se cuvine cetăţeanului, care a făcut gestul 
de a-şi da o parte din averea sa statului solicitant”. 

Din acest punct de vedere nu putem zice că Serviciul Dato- 
riei Publice îşi îndeplineşte, în adevăr, cu perfecţiune funcțiunea 
sa, Fie din cauza înmulţirei şi variaţiei operaţiilor în legăţură cu 
Datoria publică, fie din cauza lipsei de personal, fie din cauza or- 
-ganizaţiei sale rudimentare, Serviciul datoriei publice a nemulţu- 
mit şi pe detentorii români şi pe detentorii străini. i 

In bună parte măsurile luate în timpul războiului mondial; 
a) stampilarea rentelor deţinute de români, b) emiterea de du-. 
plicate pentru titlurile evacuate la Moscova, €) insuficiența fon- 
durilor pentru plata eupoanelor şi amortizărilor la cari au adăogat 
nemulţumirile provocaţe de scăderea, cursurilor titlurilor de stat Şi 
de deprecierea monedei în cari erau plătite şi cotate, au determinat 
în opinia publică o adversitate şi o neîncredere în titlurile de stat. 

Această atmosferă este mult dăumătoare ereditului publie şi-l 
va împedieca de a putea, recurge la vreo operaţie însemnată în 
țară şi chiar în străinătate. In orice caz, cota viitoarelor împru- 
muturi va fi influențată defavorabil, de această rea administrare, 
cum este influenţată şi cota împrumuturilor actuale pe piaţa în- 
ternă şi externe, deşi punctualitatea, plăţii a fost reluată, | 

O reorganizare a administraţiei datoriei publice se impune, 
atât pentru reluarea unui contact plăcut cu creditori detentori de 
titluri, cât şi pentru prepararea soluţiunei marilor chestiuni cari 
se pun şi se vor pune din ce în ce mai mult, acestei administra- 
ţiuni. 

De buna să organizare, pe temeiuri technice moderne, atârnă 
însăși cota, credițului Statului, Orice economie nechibzuită în a- 
ceastă direcţie este scump, plătită de stat. 

Dr. ERNEST ENE



-. .. .. . Î de pn. cnna mad dn sa i a 

Măsurile de stabilizare în Austria” 

Variuţiunile schimbului în Austria în perioada de prestabiliza- - 

re. — Diferite proecte de refacere economică. — Propuneri de sta- 
bilizare. — Planul stabilizărei. — Imprumutul Liei Naţiunilor. — 

Crearea unei noui bănci de emisiune. — Legea Schillingului. — 

Politica de devize şi scont. — Alte măsuri în.vederea stabilizărei. — 
DBugeliui. — Bulunța Comerciulă. — Efectele stabilizărei. | 

După terminarea războiului mondial, Austria rămâne o ţară 

mică, în întindere de 84.000 km. p. şi cu o populaţiune de 6.5 mili. 

cane .locuitori, faţă de o întindere de 350.000 km. p. şi O populaţiune 
de 30 milioane locuitori. 

O modificare atât de mare în noţiunea e; geografică trebuia să 
producă în perioada de după război în Austria învinsă şi împăr- 

ţită, o puternică criză, Această stare se exterioriză in deprecierea 
valutei austriace, care la început, în perioada de trecere dela sta- 

rea de război la viaţa normală, se pruiiiicea încet. Mai târziu însă 

când ele nu puteau fi acoperite dir: seniturile normale bugetare, ci : 

încontinuu trebuia să se recurgă la împrumuturi dela banca de emi- 
siune, deprecierea coroanei austriace se precipită şi odată cu ea se 

apropia tot mai mult de o situaţie financiară din ce în ce mai cri- 

tică. Mu | 

Pentru preîntâmpinarea acestei situațiuni critice, " ctiveriel, cari 

în asemenea împrejurări se perindau la conducerea Statului, destul 

de des, au recurs la noi urcări de impozite, care nu-şi putea arăta 

1) Comunicarea făcută de D- 1 George D, Dimitriu !a Asociaţia Generată a 
Economiştilor din România, aa
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efectul lor, din cauză că deprecierea coroanei pe de altă parte având 0 mişcare rapidă, noua majorare a veniturilor bugeiare rămâneau mult înapoia necesităților curente. 
Alte măsuri de restricţiune în comerţul cu valute streine şi in“ . digenă, nu formau decât obstacole de mică rezistenţă în oprirea de- precierei coroane. - 
Pentru a ne da şi nai bine seama de situaţia valutară, privită ca un reflex al stărei economice generale, anexăm tabela 1 din care se vede că dolarul dela 4,9535 k. la August 1914 scade până la 16,160 kor. în Decembrie 1918, pentru a atinge maximum de 83.650 kor. "în 26 August 1922. 

Diferite proecte de refacerea economică 

„După armistițiu şi instalarea la Viena a secţiunei Comisiunei de Peparaţiuni s'a cercetat mijloacele prin care se poate susţine și ridica situaţiunea financiară a Austriei. In acelaş timp, delegaţiunea britanică făcea acelaş studiu care ajungea la concluzia Secţiunei Co- inisiuni de Reparaţiuni, cu toată deosebirea în câteva chestiuni de amănunt—şi anume necesitatea unui credit mai însemnat între state. „Acest împrumut comporta 0 garanţie şi exercitarea unui con- trol internaţional şi nu a obţinut aprobarea Consiliului Suprem, care a opinat pentru un pian de refacere bazat pe credite privațe. 

TABELA II 

„ Variaţiunile schimbului în Austria | 
: ” 1914—1928 

Ă Cursul Dolarului ia Viena 

1914 
1918 

August ...., 4,9535. : Iunie ..,.., 9,1630 Decembrie. .. .. 5,1585 Decembrie , ... 11,169 1:915 a "1919 
lunie ..,... 6,6245 Iunie ,..,.,.. 29,63 Decembrie, ., 7;5325 Decembrie. .,, 115 

1916 
„1920 . - lunie .,,.,, 7,9836 Iunie ,...., 145 Decembrie, ... 9,8090 Decembrie. ... 659 

1913 | 1921 
lunie 11,238 Iunie ....,, '720 Decembrie . . 9,463 Decembrie. ... 3 275
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1922 . 1926 e 

lunie ...... 18 900 Martie, , .:. .  :707.81 
Decembrie. , . . 70 025 lunie .... 106. 56 

Septembrie” ...- 107. 21 
1923 : Decembrie, . . . . 707.77 

lunie ,..... 70 '760 1927 , a 
Decembrie. . . . 70 760 Martie. .... .:, 709. 15 

1924 lunie ....,„ : 709. 38 
” „i = Septembrie .... 708. 10 

Martie -.,. . . 70.935 Decembrie. . .:. 707.78 
lunie .,, ..., 70.935 
Septembrie ... 10.935 1928 
Decembrie. . . . 70,935 lanuarie . . . a 707. 05 

192 : - 
“Martie îm: 109. 35 
lunie ...... 709. 35 
Septembrie ... 108. 24 . 
Decembrie. . . . 707.86 

Pe baza acestor recomandaţiuni se întocmeşte planul d-liu 
Loucheur (1), care nu s'a putut realiză. 

In Noembrie 1920 cu ocaziunea “conferinţei financiare țiriintă la 
Bruxelles s'a discutat un alt proect de refacere al Austriei, prezen- 
fini de d-l Ter Mceulen, care avea ca punct esenţial crearea unei noi 
bănci) de, emisiune. Tot atunci, Societatea Naţiunilor a invitat Comi- 
tetul financiar de a. studiă condiţiunile economice ale Austriei şi de 
a da răspuns la chestiunile puse, 

" Comitetul financiar a constatat: 
| 1) Că echilibru bugetar. putea. îi realizat în doi ani şi că i diii- | 
citul se poate aprecia la circa 650 milioane coroane aur. 

2) Că garanţiile oferite de, Austria sunt suficiente. 
3) Că este necesar un control eficace, şi 
4) Că înfiinţarea unei noui bănci.de emisiune formează 0 cori- 

diţiune indispensabilă. -. - 
Aceste constatări au servit în anul 1922 e ca bază de discuţiuni 

«lin care a rezultat. acţiunea de refacere financiară a Austriei. * - 

Propuneri de stabilizare. 

In tot acest interval 0 stabilizare voia să se câștige indirect 1 prin 

1) Planul Loucheur consta în , forinarea, unei Coinpanii latrnaţionale, cr 
an capital de 200 milioane îranci, subscris de băncile tututor statelor. Ccmpânia. 
zira veniturile statului austriac afectate Ia garanția creditului sub controlul Co- 
misiuni Internaţionale.



64 

  

-0 ameliorare a situaţiunei. financiare care se credez că poate pro- 
duce în mod automat şi o îmbunătăţire a situaţiunei economice. [n 
anii 1919, 1920 şi 1921 Austria a obținut importante credite de apro- 
vizionare din partea Franţei, Angliei şi Italiei (30 milioane dolari, şi 
apoi 18 m/l. dolari) şi Statelor Unite (80 milioane dolari). In acelaş 
timp statele neutre (Olanda, Elveţia, Norvegia, Danemarca şi Sue- - 
dia) au acordat alte 25 milioane lire steril. Afară de aceasta, Austria 
a mai primit sub formă de donaţiuni suma importantă de 50 mili- 
oane dolari. | 

- Toate aceste resurse neputând realiză nici un progres, puterile 
aliate au crezut necesar că un plan de restaurare trebue să ia 10- 
cul unei opere de ajutorare. Acest plan conţinea între altele suspen- 
darea tuturor privilegiilor acordate pentru reparaţiuni pe termen: de: 
20 de ani, apreciindu-se că acest fapt ar constitui o garanţie. îndes- 
tulătoare pentru cultivarea creditelor particulare, fără a mai fi nevoie 
de acelea ale guvernelor, Nici un proiect nu a putut fi aplicat, din. 
cauza dificultăţilor de a obţine consimţământul tuturor statelor inte- 
resate, şi a duratei lungi pentru îndeplinirea acestor formalităţi. 

Intre timp (Februarie 1922) situațiunea în Austria devenind din 
ce în -ce mai critică, Anglia, Franţa, Italia şi Cehoslovacia au acor- 
dat noui şi importante credite şi anume: Anglia 2.250.004 Lire sterl. 
din care 1/4 milion acoperea un avans anterior, Franţa, 55 milioane 
în. îr.; Italia 70 mil. lirete şi Cehoslovacia 500 mil. cor. cehe. Aceste 
avansuri erau distincte de cele dintâi şi condiţionate de a îi ram- 
bursate din produsul primelor împrumuturi ale Austriei (cum era 
cazul cu avansul englez) sau garantate cu bunuri special liberate de 
Comisiunea de reparaţiuni' şi cu clauza că aceste garanţii vor fi în- 
corporate oricărei garanţii care ar servi de bază vreunui împrumut 
acordat prin Societatea Naţiunilor. 

-- “Toate aceste credite fiind întrebuințate pentru nevoile curente 
şi fără nici un control, nu au servit la nici o reformă în bine. Cu 
toate că activul Austriei era liber de a fi gajat, banchsriii străini 
cereau şi garanţia puterilor aliate, deşi oferta guvernulu!l austriac con- 
stituia „garanție financiară sulicientă”. | 

Sub această formă, examinându-se Situaţia, Consiliul Suprem a] 
puterilor aliate, a convenit: să trimeată chestiunea spre examinare 
în Consiliul Ligei Naţiunilor pentru ca prin mijlocirea ei 5ă 'acorde 
Austriei un nou ajutor financiar în baza unui program care va trebui 
să sfârșească prin o ameliorare serioasă a situaţiunei din Austria. 
Cum puterile aliate au arătat în mod expres că nici una din ele nu
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intenționează a procură credite noi, ci numai de a: Stimulă” crediicie: 
particulare, au pus: Austria într'o situaţie neliniştitoare, care “alătii- 
ră. chestiuni financiare o latură. poltică, (cancelarul Seipel pleacă la. 
Berlin, Praga şi Vetona pentru întrevederi cu, guvernele ţărilor. TES> 
pective tocmai. în “timpul: conferinţei dela” Londra, şi. Consiliul Ligei 
Naţiunilor; “August 1922). 

“In şedinţa. Consiliului Ligei Naţiunilor delă 6 Sept. 1032 'se no 
tărăşte formarea „Comitetului Austriei” însărcinat să dirijeze toate 
lucrările privitoare la ajutorul financiar iar la 6 Oct. se supune sem-. 
năturei rezultatul comitetului special al Consiliului. - 

” Acest 'rezultat a fost îormulat în 3 protocoale: pt 
Primul conţinea declaraţiunea puterilor . semnatare. prin care se 

respecta independenţa politică, integritatea teritorială şi suveranita- 
tea Austriei şi clauza că nu vor. căuta un avantaj special . de ordin 
economic şi financiar de natură a compromite această independenţă. 

- Al doilea protocol prevedea condiţiunile de garantare: a. împru 
muturilor puterilor garante, precum şi mandatul comitetului” semna- 
tarilor. Acest protocol a rămas deschis pentru a putea adera şi alte 
state. pi 

lar al 3-lea protocol: menţionă 'obligaţiunea Austriei: ŞI funcţiut- 
nile Comisarului general al Ligei care trebula: să! colaboreze. la sta- 
bilirea şi aplicarea programului de reforme.. pf Da 

In partea II-a a prezentei expuneri vom arătă care a fost pro- 
ectul general în amănuiite. '-- 

. i Il, Planul stabilizărei, - 

* “Pianul de stabilizare a pornit dela” ideia de a pune: capăt infla= 
țiunei, adică de a: sfârşi 'cu emisiunea de bancnote fără acoperire Şi 
de-a âduce în timp de 2 âni, până la anul 1924, un echilibru în bu=: 
get, prin reducerea. cheltuelilor şi sporirea impozitelor. (40 kor.'aur 
de cap de locuitor). Până atunci 'deficitul bugetar &valuat (prea 'ur- 
cat) la' 650 'milioane kor. aur, “trebuiă . împlinit printr'ui un” ! împrumut 
(imprurruitul Ligei Naţiunilor). 

“Planul de . Stabilizare prevedea pentru serviciul” riul 
Austriei, gajarea “veniturilor brute ale-vămilor şi monopolului tutunu- 
Iui.; Supravegherea . executărei “programului de reformă : 'şi finariciâr, 
precturn şi respectarea drepturilor puterilor garante se iacredințea- 
ză unui comitet de control al Ligei Naţiunilor. Ca. Organ executiv al
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acestui comitet se numeşte un comisar general, care va avea reşe-- dinţa la Viena şi îndatorirea de a raporță lunar Consiliului Ligei. “Guvernul austriac şi-a luat obligaţiunea de a supune parlamen- tului un proect de Iese, prin care orice guvern va îi în funcţiune în... termen de'2 ani, să fie împuternicit, în limitele programului stabilit, să iă măsurile necesare, fără a mai îi nevoie de alte legi, pentru ca în termen de 2 ani să stabilească echilibrul bugetar. Această dispo- ziţiune "a. fost foarte greu de: realizat, deoarece formă o modificare a Constituţiei, (şi necesiţă aderarea opoziţiei social-democrate). In urma discuţiunilor avute s'a căzut de acord ca pentru unele măsuri suvernul este împuternicit a luă dispoziţiuni fără alte formalităţi. Pentru alte reforme se cere aprobarea unui „consiliu extraordinar” din care fac parte miniştrii şi 26 de membri ai parlamentului. - „In urma acestor schimbări la 2 Decembrie 1922 se ratifică de parlament protocolul dela Geneva şi se trece la aplicarea planului de reformă, _ o | "- După cum se va vedea în desvoltarea ce urmează, planul de reformă conţine: măsuri de econormie în administraţie, reforma între - prinderilor Statului, sporirea. veniturilor şi îmbunătăţirea technică a impozitelor. 
„Se niai prevedea înființarea! imediată a unei Bănci de emisiune. „La baza acestui plan a fost pus proectul acordărei unui împru- inut de 650 mil. kor. aur: | 

“Imprumutul Ligei Nafiunilor. 

Acest împrumut este garantat de guvernele Angliei, Franţei, I- „taliei şi Cehoslovaciei pentru 21% fiecare, iar 16% pentru celelalte state garante. Austria pe de altă parte constituia garanţie pentru acest împrumut, veniturile brute ale vămilor şi monopolului tutunu- lui. Deoarece guvernele garante au întârziat a avea la timp împu- ternicirea necesară, iar pentru lansarea împrumutului, pe termen de 20 ani, era nevoie de pregătirea pieţelor îinanciare, s'a autorizat "contractarea unui împrumut în dolari pe termen scurt de 6 luni pe "Piaţa austriacă. Cursul de emisiune 100%, dobânda 8%. Subscrierea a avut loc dela-4 Dec. 1922 la 5 Ian. 1923 Acest împrumut a rea- lizat 5.1 mil. dolari (25 mil. cor. aur) şi a fost favorizat pentru subscriitori cu dreptul de preferinţă la obținere de acţiuni la Banca de emisiune, amnistie pentru nerespectarea dispozițiunilor privitoare la devize, şi declaraţiuni de. impunere şi scutire de impozit pe ve-
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sit a “subseriitorilor cari au realizat câştiguri din deviză, efecte sau 

metale preţioase în perioada de subscriere a îmnpriimiutului. N 

“In afară de transa austriacă s'a mai făcut în acelaş timp şi în 

străinătate emisiuni parţiale, pe termen de cel mult 1 an, pentru ă- 

proape 3.5 mil lire sterline şi anume: Anglia 1.800.000 jire sterline, 

Franţa 60 mil. îr., Belgia 85 mil. îr., Olanda 6 mil. îl., Elveţia 5 5 mil. 

îr., Suedia 1;8 mil. kor. 

“Paralel cu emisiunea împrumuturilor be. teren scurt via coimi- 

tet compus din 3 membri întreprinse călătorii în principalele pieţe 

unde au plasat împrumutul parte prin subscripţie publică, parte prin 
preluări de către un consorţiu conform înţelegerei. cuprinse întrun 

document detaliat (General-Bond) încheiate între guvernul austriac, 

comitetul de control, Comisarul General şi reprezentantul statelor 

garante. . ” 

Deoarece garanţia statelor streine forma numai 90% din total, 

| sa gândit că în limita acestei garanţii să se subscrie 10070. din. 
- totalul sumei admise a împrumutului. Prin aceasta, cota de garanţie 

pentru partea de împrumut a fiecărui stat s'a îixat la Anglia, Fran- 
ţa şi Cehoslovacia, îiecare 24%, Italia 20,3%, Belgia şi Suedia câte 

2%, Danemarca şi Olanda câte 1%. 
Imprumutul s'a efectuat prin emisiuni parţiale şi în valuta țărei 

respective, afară de partea austriacă care s'a emis în dolari, de oarece 
nu se câştigase încrederea publicului în coroane, In transele state- 

lor garante au putut subscrie şi alte state fără ca prin aceasta să 

“se modiiice cota de garanţie. | 
Această variaţie a valutelor în care a îost emis imprumutul £ 

împiedicat formarea unui grup financiar mondial cu tot caracterul 

internaţional al împrumutului şi a îngreuiat circulaţiunea titlurilor, li- 

-mitând-o la ţara în valuta căreia a îost emis. 

Rezultatul Imprumutului a îost următorul: 

cursul 

„ porţiunea engleză 14 milioane lire  v. nominal . 76.250 
» americană „25 » dolari i 5.0230 

” pepacă 5 , în, "belg 89, e 

: - suedeză, 13 k. ster. 160 
olandeză 0. 

n elvetană 25 5 frrelv. -. 76. - 
> italiană - 200  „ livre . 31 
» franceză 170 „ fr, fr. 78 
» cehoslov. 544 , cor. c. 75 net 

spaniolă 52  , pesos a 77 
Credit special al guvernului elveţian 20 „fr. elv. -
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.„ Cursul de .emisiune nu a jost. îixat. pentru nici unul din îm- prumuturi, S'ă limitat în scliimb priricipial „ca cheltuelile” de emisiune 
vu atenţia e. .. ea gt me gr e IF 

să. nu treacă de 414%; iar Tentabilitatea. să rii. depășească 73%, efectiv. . 

şi Italia 8.04%. De | o - “Imprumutiirile să aâmortizează pe porțiuni după un plan de a- mortizare separat, prin trageri la sorţi. sau prin cupărări depe pia- ţă. Totuşi în acest din urmă caz, diferența 'se 'va întrebuința Ia mă- rirca amortismentului din valoarea: nominală. Guvernul austriac are dreptul a replă ti fiecare porţiune din împrumut, cu începere dela 1 lunie 1934, anunțând cu 6 luni înainte. | a După procedeul englez, o reprezentanță de 3 persoane a de- ținătorilor de titluri de ale împrumutului (numiţi „Lrustees”) îormea- ză şi organul de apărare al intereselor statelor garante. Tot ei au. la' dispoziţie la Banca Naţională Elvețiană certiticatele de garanţie 

“Aceste” limite, nu au îost depășite decât de America 7.7159 

(collateral bonds) puse” în serviciul” împrumutului, emise 'de fiecare din guvernele statelor garante' în raport cu procentul garantat. Tot „Lrustees-ul” are în griie acţiunea de regres asupra guvernului auis- triac în cazul când ar fi nevoie de a atinge obligaţiunea vreunui stat garani e i - „_ “Garanţia statelor participante la împrumut este mai mult o garanţie teoretică, deoarece venituriie vămilor şi monopolul tutu- "ului acoperă de mai multe or: cerințele împru:nut-alui, a incasările brite ale acestor gajuri sunt puse la dispoziția Co- misarului general întrun cont din care se liberează guvernului aus- triac numai sumele ce depăşesc nevoile împrumutului (Separatkonto B). După încetarea mandatului Comisărului comitetul de control inistitue un organ de; conservare al gajului. 
Trebue de asemenea menţionată clauza prin care statele par- ticipante la împrumut inclusiv Austria, nu se poate sustrage obliga- tiunilor luate într'un caz de eventual război. 
Cursurile de emisiune ale împrumutului au variat în raport cu dobânda practicată în epocile şi după ţările în care au avut loc pla- sarea, - a | Sa 

„. Sumele realizate, din împrumutul Ligei Naţiunilor au fost în-- trebuinţate astfel: | 
201.03 milioane Schilingi pentru dificitul bugeutar 1922 340.50 > » » 1923 - 14.70 7 - - DR 1924 Total 556.25 > .-
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Pentru anii 1922 şi 1923 sunt cuprinse şi sumele împrumutate 

ca avans pe termen scurt şi împrumutul austriac. | 
Fără împrumutul special acordat de guvernul elveţian, din îm- 

prumutul Ligei Naţiunilor s'a realizat 879,8 (1) milioane schilingi 

din care la Aprilie 1925 a rămas un apreciabil: dsponibil: de--303.1 

„mil. S. (după scăderea a 556.3-mil, S. deficitul bugetar şi: '5S: mil. 

SŞ. serv. anuităţei şi adăogarea pe de altă parte a: - dobânzilor de 

37.6 mil. $.). sa : 

Sumele neîntrebuinţate din „Separatkonto: B” au iost 'plasate 

cu dobândă atât în străinătate, cât şi în Austria, cu toate eforturile 

făcute de guvernul austriac de a învesti aceste disponibilități | în țară 

în diverse întreprinderi productive. „:. 

Creurea unei bănci de emisiune. 

Ă Al doilea punct important din plariil de refacere al Austriei a 

fost crearea unei noui bănci de emisiune, construită. pe o bază ju- 

ridică sigură. Incă din lunie 1922 figura în programul financiar. crea- 

rea unei bănci. Până la această dată, fosta bancă austro-ungară în 

lichidare, condiicea o gestiune separată pentru noua republică. (Oes- 

terreichische Geschiiftsfâhrung). Pentru noua bancă s'a crezut ne- 

cesar un capital de 100 mil. îr. elv. din care 60 mi!. erau asiguraţi 

de consoiţiul austriac de bănci şi instituţiuni de credit, 30—35 mil, 

îr. elv. acoperiţi de stat din partea lichidată din banca! austro- un- 

gară, iar restul din avansul de credit francez şi italian. - 
La 24 luiie 1922 legea este promulgată. In lege se prevede obli- 

zaţiunea esenţială „ca până la dispoziţiunea legală a achitărei bi- 

ietelor cu valoarea lor în metal sau pe un curs al devizelor: țărilos 

cu valuta aur .sau volută stabilă biletul băncei să nu “sufere cel pu- 

tin nici o înrăutățire. 
Conform. punctului 6 e din protocolul III, se cerc ca noua ban- 

că. să aibă o completă autonomie, privindu-se ca un organ al eco- 

nomiei austriace şi nu ca unul al guvernului. a 
“Capitalul de 100 mil. îr. aur sa găsit exagerat şi a îost fixat 

la „30 mil. cor. aur. In fruntea băncii este numit de Preşedintele re- 
slot. 

1) :După expozeul general al Soc. Naţiunilor (pag. 44) “produsul net al 

imprurmetului a îost de 611.000.000 cor. aur pe lângă 2.056.000 cheltueli de emi- 

siune, comision şi timbre. 

In această sumă nu intra creditul cuvernului elveţian 20 mul, şi sold neemis 

de: 19 mil. cor. aur.
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publicei un Preşedinte pe termen de.5 ani. Consiliul general are 13: membri, toţi aleşi din care adunarea generală desemnează, pe ter- men de 5 ani, 2 vice preşedinţi, cari trebuesc confirmaţi de guvern. 
Consilierii generali trebuesc să reprezinte toate ramurile de activi- tate: bancă, case de economie, industrie, comerț, agricultură, muncă, etc. Consilieri străini pot fi cel mult 4. o Aa „Statutele limitează atribuţiitnile Directorului general şi Direc-- 
torilor cari formează un „Colegium”. Ei ţin regulat o şediniă pe: lună sub conducerea preşedintelui, care în modul acesta dă direc- 
tivele. at | 

Statul are un comisar care în limitele prevederilor statutare: 
poate amâna hotărârea deciziunilor Consiliului. 

In caz de neînțelegere, hotărăşte un tribunal arbitrar sub Dre-- 
șidenţia preşedintelui Curţei: de Casaţie. 

Prin art. 50 se opreşte Statul sau provinciile direct sau indi-- 
rect a recurge la împrumuturi la Bancă dacă nu depun contravaloarea. bancnotelor în devize sau aur; | a 
„Se interzice emisiuni de monede de hârtie. | 

Intreaga datorie a Statului către bancă în bonuri de tezaur 
(2561 miliarde kor) trece asupra băncei noui create. Dobânda şi a- mortizarea se face după un plan (necunoscut) încheiat intre Bund! 
şi Bancă. Pe de altă parte, banca ia asupra sa întreaga circulaţiune- 
de bancnote (3.626 miliarde k.) Noembrie 1922. | 
“Dintre operaţiunile vechei bănci s'a lăsat de o parte operațiu- uile ipotecare, celelalte trebuesc să aibă un caracter comercial, Prin 

aceasta s'a înţeles să garanteze independența băncei. | 
In ceeace priveşte politica valutară, statutele prevede o acope-— 

rire a circulațiunei printr'o acoperire în numerar şi alta bancară. 
In cea dintâi se coprinde: „metalul preţios”, valutele şi devi- 

7ele şi chiar sumele creditoare sau depozitele în numerar; ca valute şi 
devize sunt privite acelea ale principalelor pieţe europene sau ame- 
ricană cari nu sunt supuse la variaţiuni de curs. (Se observă că in-. 
tenționat nu se menţionează despre acoperire în „aur” ci numai „„Me-. 
tal preţios”. Si 

Tot în statut se prevede că stocul metalic trebue adus la ase-. 
menea cantitate încât la timpul oportun să se poată relua plata bi- 
letelor în circulaţie în monedă. 

In circulaţiune statutele cer a se cuprinde obligaţiunile imediate, 
îiind considerate ca o emisiune virtuală. Se scade insă din biletele:
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din circulaţie datoria Statului (sistem adoptat şi la banca Angliei). 

care se consideră acoperită cu bonuri de tezaur. 

Mai interesante sunt normele de acoperire al cireulațiunei în 

6 perioadă până la reluărea coavertibilității şi după reluarea con- 

vertibilităţei în monedă. Pentru prima perioadă, acoperirea trebue 

să fie pentru cei dintâi 5 ani 20%, pentru alţi 5-ani 24%, pentru alţi 

5 ani 28%, iar după aceştia 33 1/37%. In legătură cu aceasta, art. 85 

cere ca 25 mil.: cor. aur din stocul metalic trebuesc ţinuţi în depozit 

pe pieţele financiare din Europa şi America, aceasta în interesul a 

mări încrederea străinătăţei în valuta austriacă. Mi 
Reluarea convertibilităţii a îost condiţionată de: 1) o nouă re- 

laţiune legală a unităţei monetare, ceeace s'a realizat mai târziu 

(1925) prin legea de introducere a Schilling-ului. 2) de o scădere 

a datoriei Statului către Bancă până la 20 mil. cor. aur (43 mil. 

schillingi). 3) de o înţelegere între Bancă şi Guvern, care va trebui 

să aibă rezolvarea” parlamentului. Timpul de ales pentru proclama- 

rea convertibilităţei necesită o atenţiune deosebită deoarece odată a- . 

ceasta hotărât şi ncexecutat, atrage după sine retragerea privilegiu 

lui Băncei. 

“Pentru perioada convertibilităţei raportul între acoperirea meta- 

lică şi circulațiune, este menţinut la 33 1/3%. Totuşi la acope- 

rirea metalică devizele şi valutele nu se socotesc cu valoarea! lor 

actuală, ci cu cursul mediu al. cotaţiunilor bursei din Viena din al 

"Tl-lea semestru a anului precederit. 
Acoperirea Vbancură este' formată din portofoliu scontat si din 

eîectele în lombard, dar pentru cele din urmă numai pentru primii 
5 ani, iar după acest termen, cât timp ministrul de finanţe o do- 

reşte, dar cel mai târziu până la reluarea convertibilității. 
Ştatul participă la rezultatul operaţiunilor băncei în două fe- 

luri: a) prin impozit pe bancnotele puse “în circulaţie în afară de a. 

coperirea prevăzută în statute şi anume: “taxa scontului majorat cu 

(90. Această prescripțiune este mai mult o sancţiune şi până în 

prezent nu a intervenit o' asemenea situaţiune şi b) o participare 
după o.scară, la beneficiul net, care după distribuirea unui dividend 

de 10%, 1/3 revine acţionarilor. şi 213 Statului; partea Statului se 
ntrebuinițează la achitarea datoriei către bancă.: 

Statutele Băncei între timp au suferit 3 modificări: | 

1) Cea dintâi e privitoare la instituirea unui consilier străin. 

La început, Comitetul financiar. al Ligei cerea alegerea președin- 

telui Băncei în persoana unui strein. Guvernul austriac nu a dat
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„urmare, dar pentru a oferi posibilitatea de control în gestiunea băncei, a trecut la soluţia acreditărei unei personalităţi pe lângă pre- şedinte, propusă de Comisarul General. . . . Prezenţa acestui Consilier străin s'a apreciat ca foarte folo- sitoare Băncei de emisiune în momentele de criză ce au survenit, căci fără el s'ar fi dat şi mai mare crezare svonurilor exagerate as, situaţiei economice și creditului austriac. a A doua modificare s'a făcut în Noembrie 1927 în urma cererei comitetului financiar al J.igei:de a se iormă un Comitet executiv Care avea să hotărască în. Cazuri urgente, în special asupra schim- bărei taxei contului, . .: -.. . Ea o i In fine, a: treia modificare constă, în permisiunea. de a socoti ca acoperire bancară, moneda divizionară a :republicei şi portoioliu Statelor succesorale, -cu Care Austria are transacţiuni însemnate, precum. şi. devizele „in pensiune” rezultate din operațiunea așa: nu- mită ;„Kostgeschait”: mult practicată în anul 1925. | e Si Prima. chestiune. privitoare la moneda divizionară bătută de " Stat se raportă la legea Shillinsului votată de parlament, la sfârşi- tul anului 1923. | 
- „ Prin această lege, unitatea de: monetă nouă. a Austriei. devine shillingul, egal cu 10.000 coroane. hârtie, împărţit în 100 groschen ă 100 coroane hârtie... | aa E iat S'a stabilit o relaţiune legală între Schilling şi aur. de 0,2117208 grame aur fin pentru 1 Schilling hârtie, ceeace echivalează cu 1 Schilling, egal 0,7293. îr. aur, sau, 0,694 coroane aur. Dintr'un kg, aur fin, rezultă 4723,*. Schillingi. (1) | .. Biletele în coroane au îost retrase treptat din circulaţiune şi . înlocuite cu monede de argint, care la început au îost tezaurizate din Cauza titlului prea ridicat. Pentru a se acordă încredere mone- dei noi, sa bătut bucăţi de argint de 7 gr. greutate brută 800/1000 jin; prin legea din 20 Dec. 1924, s'a scăzut conţinutul argintului la 6 gr. greutate brută 640/1000 îin. : | Emisiunea monedei de argint s'a limitat la 10 Schillinei de cap de locuitor, iar cea divizionară la 5 Schill. de cap de locuitor. A se vedea legea No. 139 din 27. IV. 1926. 

ă “Legea Schilingului nu obliză Banca a relua schimbul la vedere: PNI | 
1) Monedele de aur Sunt de 100 S. şi de 25 S. Dintr'un Kg. aur aliaj se poate bate 42,508$ bucăţi â 100 S. sau 170 bucăţi ă 25 S. Moneda de 10 Ss. “este de 23.5245 grame &reutate brută sau 21,1720,86 grame îin; cea de 25 3 “este de 5,8311 grame greut. bruta sau 5,29202 Srame aur tin. 

a.
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a.biletelor: Băncei contra--auir, nici. iiu- cere" o :„valorizare”” a -drep- 
durilor :creanţierilor. Legea nu. face: decât: introduce c o imitate de, cont 

măi: practică decât coroană hârtie. . i e i îti 
In acelaş timp s'a !uat măsuri ca Statul și alte inătituțuii pu- 

blice să-şi schimbe gestiunea pe Schillingi. 
"De reforma Schillingului * depinde - şi legeâ “bilanţului aur, Care. 

fixează principiile de revalorizare a . poziţiunlor din bilanţ (legea din 

4 Iunie 1925). : 
: Tată” câteva date privitoare: la stocul metalic, circulaţiunea- îi 

duciară: Plus angajamentele imediate şi procentul acoperirei : metalice 

la Siârșitul fiecărui trimestru:- a. 

“Stoc imetalie, Circulat. “Angajamente. ae. cope 

îi în mii de schilingi -;. acei ai 
1923 . , | . i. î_i. - | , 

Martie; „i 142248. -. - 445.911 : O 32.910: + : 131.90 

unie si. 260.570 : : 543.262: .'. 36.223 44.95 
Septembrie ..... 319.999 622.510. 37.367 „48.59 
Decembrie. . : „399.530 „712.575 64.942 0.35 

1924... Ma iai 

Martie. +... 406.053 714,490 „15.281 „+ 54 
lunie „o... 284610 771.495 „744439 38.53 
Septembrie . ....  : 383.28 799.850 -- "89.053 43.16 
Decembrie. . ..  . 488.143 - 838.776 555 54.60 

„1925 e EN: 

Martie. ....- 331.445 189.779 . 29.550 O. 40449 
Tunie ..î-.... „438593 . - 828.017 33,251 : 50.92 
Septembrie . . »: - 518189 .  - 840.698 - 29,537 59.55 

Decembrie. .. e „513.868 890.001 „55098 54.37 

2, | | 26.040 60,14 
Martie. .,...  . 1 506.466 - 816.068 „26.04 60, 
Iunie: «e... 532.957 . - 836.367 - 61.892 „59,32 

La: aceleași. date se arată datoria Statului la Banca de emi- 

sinug: 
Datoria Contederaţiuni 

. aa în mii de Schilingi 

1923 Martie ... . . DRE eee e e + 255.015 
lunile i ae eo... . sc... 1 1254.721 Li 

„Septembrie . . .. .. . ... ... ame „253.166. 

Decembrie ...... .. îi... .. « 238,449 

- rile 1... oc... .... d [. .c.. .| . - 

1994 Male .. a eee... . ee sue a + 223.119 

Septembrie .. .. cc... cc... "e + 221,052 

IE Decembrie , ...s...... [sei e + 2IT.818 

"1995 Martie ... o. cc. cc... ae eee + 210.795 

lunie e... .... ... e ele e. ... „ 203.665 

Septembrie . . . . -. o... .. moasa 196.641 

. Decembrie . .. o... . n... ... ai + 187.943 

“1926 Martie .. .. cc. . ct co... co... . 183.469 

- Tune . ste... .. eo... amane mea 182.682



  

„„. „Mai înainte de a trece în cercetarea altor măsuri în vederea sta: bilizărei şi în legătură cu chestiunea Băncei de emisiunei; cred ne: Cesar a arătă care a fost regimul controlului devizelor şi al politi- 

> * Modificări în regimul Controlului devizelor 
“Încă de pe timpul războiului, valuta austriacă a tăcut obiectul unei principale preocupări din partea institutului de emisiune în inte- resul de a op menţine, la un nivel stabil; cât mai urcai: Peiitru a- ceasta înființează pe lângă Banca de emisiune, o Centrală a devize- Jor cu atribuţiunea de a observa variaţiunile valutei, consentră de- vizele existente provenite din oferta, devenită râră şi distribui la ce- Herea mereu crescândă.» i: | - In Decembrie 1921 se decretează o lege prin care obligă pe toţi deținătorii de devize să le declâre şi OprEşte cumpărarea lor în Scop de plasament, Măsura 'nu a avut un €fect așteptat deoarece devi- zele obţinute în acest fel nu a reprezentat o sumă importantă. .. - Scăderea vâlutară precipitată din vara anului 1922 hotărăşte guvernul la luarea de măsuri mai aspre. Prin acestea. se introduce declararea scopului întrebuinţărei valutei cerute, se reduce terme- nul întrebuinţărei ei la 2 luni, în loc de şase pentru plata importului de mărfuri, absolut trebuincioase. In caz când importul nu are loc cumpărătorul e: obligat a restitui Centralei devizele cumpărate, Tot în aceiaşi lună (18. Iulie 1922) regimul se înăspreşte prin aceea că devizele nu se mai pot procură decât în „Clearing” la Ces-. trala de Devize.: Scutindu-se însă de obligaţiunea arătărei întrebuiu- țărei. Aceasta procedă la o repartiție a devizelor existente între ce- terile anunţate. S'a interzis operaţiunea din comerțul liber de-a da devize „în pensiune” şi s'a limitat creditul îri coroane, Măsurile dovedindu-se neîndestulător de eficace la 30 Iulie 1922, se dispune ca devizele să nu se mai distribuie decât după o riguroasă cercetare şi în cantităţi foarte reduse (10—20% din ce- reri). Pentru articole de import a] articolelor de 'lux- nu se mâi re- partiză devize. Tot cu această ocaziune dispoziţiuni de coroane în străinătate au fost permise numai Cu aprobarea Centralei de devize, lar valutele provenite din export (mărfuri sau ciecte) trebuiau pre- date centralei de devize. 

Efectul acestor măsuri s'a manifestat prinirun import redus, respectiv printr'o urcare rapidă a prețurilor pe piaţă a tuturor măr-
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furilor de import. In această situaţiune se găsea Austria în momen- tul începerei tratativelor dela Geneva “pentru refacerea ei. 
Cursul dolarului ajuiisese la 83500 cor. (26 Aug, 1922). După încheerea acordului (4 Oct. 1922) cursul doiârului scade continiiu, 

după Cum se poate vedea diri tâbloul 1 diiexat şi odată cu aceasta şi dispoziţiunile privitoare: la iinăsurile de protejate a valutei, au . îost mânuite în mod larg. Primele scăderi at ainit o mare ivfluență 
asupra publicului, fiecare deţinător vindea devizele (lunile Noem- brie şi Decembrie 1922) pentru. a atinge imaxiinum în hinie 1923. In 
tut acest timp, Banca Naţională urmând o politică de stabilizare, 
a achiziţionat o bună parte din devizele și valutele de pe piață, mă” 
rind stocul de acoperire al circulaţiunei. 

Cursul dolărului pe piaţa Viera 
6 August 192 . e eee a eee e e 71.000 K,, 26 Septembrie „. DR î. . . ... + 83.000 ,, 1 EN . +75.850 ,, îl » pa Pa ae e 74.550 22 » pp . . Pa + 74.250 ,, 2 Octombrie „i e 2 13800 6 PI „73.375 6 Noembrie , . PI 373.000 7 20 > .. „. ae e + 725504, 27 » po a 702505 1 Decembrie „..... ca e ae 71050 2 lanuarie 1923... 69.875 ,,- 29 - II , 71.350, | 9 Februarie PR ee 71.200, 30 Mai A A i e + 70,650, 14 lunie pe eee e + 10.650 ji 

Prin acordul'din Sept, 1924, intervenit între Comitstul Ligei Na- 
țiunilor şi Guvernul Austriac, comerţul de devize este lăsat absolut 
liber. rămânând ca protejarea să se facă prin mijloacele ce stă Ja 
dispoziţia Băncei de emisiune. . | 3 | | 

Pentru facilitarea în transacțiuni, tot acum s'a redus la un mi- 
nimum impozitul pe cifra de afaceri asupra valutelor. - 

. . . 

Politica Scontului | 

Indată după începerea operaţiunilor, Banca Naţională nu era 
în măsură să: practice o politică energică din 2 cauze: 1) pentru că 
a stat prea lung timp sub regimul unei dobânzi scăzute, care nu 
avea nici o legătură cu viaţa economică şi al doilea, îi lipsea ele- 
mentul principal de scont: poliţa, rezultat al traisacţiunilor real in 
tervenite pe piaţă. Prin urmare, circulaţiunea Băncei nu avea în în- 

d
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tregime o-bază .reală.. Odată. ce: a: ințeryenit stabilizarea. Encepând 
procesul unei adapțări a. preţurilor,- apoi,: ca :0: consecinţă:-și=-a; sa: 
ariilor Ia-nivelul:mondial, Banca Naţională s'a: văzut. nevoită:ă spori 
emisiunea dela 2527. miliarde k..la Şept;-1922; la: 4408.1niliarde la Decembrie. acelaş -an, pentru a atinge :maximum ' la 8.999..miliarde kor. :în Aug..1924. A. se vedea tabloul. ][,, care--era situaţiunea: pie- ței austriace în această epocă. ... TD a gai 
N -- Câştigându-se- încrederea în opera de. asanare;a: Soc; Națiuni: 
lor, atât în. țară cât şi în străinătate, şi cum toate: cursurile 'acţiunii 
lor, care rămăseseră mult înapoi, au început să se” ridice, toate ca- 
pitalurile. disponibile: au -luat calea acestor plasamente. Când. cursu- 

rile au încetat să se mai urce, au presat cursul acţiunilor şi.mai jos, 
- In ceastă situaţiune are loc şi speculaţiunea în contra îrancului îran- 

cez, care deşi a fost mai restrânsă decât în alte părţi (60.000.000 șr. 
îr. pierderi, încetări de plăţi, falimente, etc.) corsecinţele -i au îost 
la fel resimţite. La apariţia acestor manifestări (Februar 1924) Ban- 
ca nu a luât-totusi nici-o măsură de ridicare a scontului. Abia [a 
4 lunie 1924 urcă scontul dela 9 la 12%. Măsura această nu a putut 
frână îndeajuns specula și pentru a pune în raport scontul cu lipsa de capitaluri cu începere dela 13 August ridică din nou taxa scon- 
tului dela:12% la 15%, cotă la care rămâne până la:5 Noembrie 
1924, când e redusă din nou la 13%. De atunci au urmat scăderi suc- 
cesive.. după cum se poate “vedea din tabloul ce urmează, ele însă 
au intervenit cu mult mai mare prudenţă. ” 

4 lanuarie 1924 9% 
15 August . * 120% 
5 Noembrie  .. 15% 

24 Aprilie -. .]925:13%W: -. 
23 lulie O scz: 
2 Septembrie .„ 1097 

27 lanuarie 1926 94 

1 lanuarie 1923 
ÎN n PR 1924 
13 August 1924 
6 Noembrie 1924 

25 Aprilie 1925 
24 lulie .: 1925 
3 Septembrie 1925 

L
I
T
I
U
L
 

28 Ianuarie 1926 — 90 Martie 894 
31 Martie - 1926 6 August TSD 

7 August . 1926 17 lanuarie 1927 74. 
18 lanuarie' 1927 3- Februarie 61. 
4 Februarie 1927 — 20 !ulie » 6% 

21 lulie 1927 — 24 August . -, 70% 
25 August 1927 — 31' Decembrie ,; - 6i/, CZ, 

Această politică a Băncei Austriace nu a fost primită fără cri- 
tică de străinătate. Chiar comitetul financiar al Ligei în urma celor 
ce statate, că preţurile se urcă în raport cu sporirea cmisiunei, prin 
acordul din Sept. 1924, cere guvernului austriac să se angajeze „ă 
„obtenir que la Banque Nationale conduise sa politique d'excompta



TABELA II 

Situaţia Băncii Austro-Ungare Resp. a Băncii Naţionale Austriace 

  
  

  

  

          
              

L . E: £ > Lu a _ 
3 s a „sala 

Finele lumii 3 "5 |Stoc metalic! Procentul | «2 | 23 
N a 23 . | SSALAE 
[ Să 2. |Ra 

- 1922 . __(în miliarde coroane DCR 

-. Septembrie ............. 2.527 0.000743 0.000042 1784 .| 996 
* Octombrie....,.: ss... 3.079: 0.000+34 0.000019 |. 877 |1.384 
Noembrie ......... o... " 8.626 0.000464 | . 0.000014 | : 722 12.561 
Decembrie: cva ace 4 408. 0.000349 |. 0,00001: „TB. 2.558 

“lanuarie 4.390. |. : :1108 „23. :751.212.557 
_Februarie.. i. 4-387..| 1113 |. „25 -+ "129 . [12.553 
“ Martie ceace oioca| 41766 | * 14220 30 - 821 [2.550 
Aprilie ..:.... ua] 24.804 |: 21513 1 "8 | 142 : 112.550: 
Mai cnc ccnoeoea.. 5.180 1756 34 876  |2.550 
Iunie „ss sceccccvcea.. „ 5.795..| , „..2666. 45 731 2.541 : 
lulie,, cc .cccc.. 6.219 |. -:::3031. 48 657 12.538 
August... ... .. 6.308 |. . 3123 „50 648 12,539 
Septembrie ,.....;..2:]['. 6.599 | +; 3200 .|- 49 ..:: 1... 864 12.538 
Octombrie... cc... 1.023 3418 49 1067 [2.537 

„Noembrie-....... a a... „7,195 | +... 3567- - 49.6 1095 . 12.536 
Decembrie. ..... adesea] 7.775 [o 3915 „504 -| -1325--12,534 

Ianuarie i. 1.212 28902 | 53.7. 1253 [2.533 . 
Februarie | 1.923 | : 4027 |; 508 1737 [2.532 
Martie... . 7.897 4060 » |: 51.4 1733  |2.295 
Aprilie .. : „8.011 1 3716 |: 47.1 2132 [2.294 
Mai... IRI 8195 | .” 3451 |. 421 | 2660 12260: 
lunie , 8.516 "8286 . 38.6 3083  |2.238.. 
lulie,.... oa oa.. a. 8.891 +... 8363 37.83. 3304 [2231 
August cc cc... 8.999 8561, 39.6 3227 ..|2.219 
Septembrie .........:...] 8.589 | . 3833. 43,1 - 2853 12.210. 
Octombrie..;....... a. 8.715 „2 4142 | 47.5: 2379 112.202 . 
Noembrie......... n... 8.556 „1.4423 i 51.7. 1915 .12.196' 
Decembrie..........c.... 8.941 4881 | " 54.6 1881 [2.178 

| „1925 „1 [= (devizele excluse) a 

lanuarie ..... cs... 8.340 . 3338 413 1543 12.172 
Februarie ........; eaesee| 8.272 |" : 3310 „4908 | 1284: [2150 ” 

a a (în milioane de Schillingi) | - - | - 

Martie... cc... 819.2 -- 831,4 | -. .51.23 1047) 210.8 
Apiilie cc... 321.3 358.7 | 53.26 105.9 | 208.9 
Mai eee eeeeeseeee 813.2 „855.4 | 53.26 103.0.| 208.7 
30 lunie .... cc... - 861.2 4385 50,92 „95.0 | 203.6 
30 Decembrie en enoaoea „945.0; . 5138 54.3 - 180.2 ! 187.9 

1926 . ” “ 
- 7 Martie... cc... . 828.9, - 501.3 694 „102.9 | 186.1 
7 Iulie. 8982: 5329] 593. 806 | 1826 

7 Sptembrie ........... 934.3; 521.5 56.4 " ST 178.4 
7 Decent ge în cnecae, 922.2 527.8 57.2 . 87.9 178.2 

7 lanuarie .,........ [. 964.2 „537.4 55.1 110,8 | 177.2 
"7 Iulie, cc. .cccoo... 962.5 471.9 49.0 135.6 | 173.6 

7 Octombrie .........., 972.1 474.0 487 76.3 173.3 
„7 Decembrie, ........., „9703 453.7 „47.2 84.5 173.2   

Dela 1 Ianuarie 1925 în acoperirea Circulaţiunii, intră şi o parte din valu- 
tele şi devizele străine, conform arătărilor dela pag.. In cursul! anilor 1926 şi 
41927. erau de: 1926: 36.9mil. 75.Gmil, 129.4mil. 139.0 mil. 

1927: 134.3 mil. 177.8mil. 2452mil. 2515mil.
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„de îacon â maintenir la stabilite de ia couronne, non seulement par „rapport â lor, mais encore par rapport aux marchandises”, „Se observase anume că indexul preţurilor se urca în continuu îi raport cu circulaţiunea. A se vedea tabela III. | 
În urma acestei hotărâri, Banca Naţională a redus portoioliul de scont dela 330 milioane Schillingi în Iulie 1924, la 83 milioane S-hillingi în Noembrie 1926. Numărul indice general de en gros care se urca la 19.373 în Sept. 1924, era de 16.517 ia August 1925, 
Ceva mai mult, s'a cerut a obține crearea la Banca Naţională, a unui Comitet eecutiv restrân pentru luarea de măsuri urzente in special pentru hotărâri privitoare la schimbarea taxei. scontului, 

TABELA Il. 

Preţuri de en gros (Număr indice aur)! 

LUNA 1922 1923 1924 1925 -1926 1927 1928 
  

Ianuarie . 85 120 130 147 122 130 129 Februarle 92 120 133 143 119 133 128 Martie 84 128 - 133 143 119 133 Aprilie ! 99 O. 131 135 139 119 : 135 Mai : 96 132 135 138 118 137 lunie 81 128 127 141 124 142 lulie . - 93 125 133 137 126 140 August 102 115 140 "131 126 133 Septembrie 118 124 135 127 123 135 Octombrie . 118 122 - 139 127 125:  : 129 Noembrie 112 124 . 144 125 128 127 - " Decembrie 113 126 144 125 127 127 

La roate acesiea, Banca se- apără în modul următor: Austria 
fiind o ţară care trebue să exporteze articole industriale, condiţiu- 
nile de producțiune trebue să facă posibilă concurența articolelor: 
sirrilare străine. Printre elementele care fac posibilă concurenţa este 
dobânda redusă, cu care ca Bancă de emisiune pune la îndemâna 
întreprinderilor serioase capitalul necesar. Na 

Urcarea circulaţiunei nu poate avea vreo influenţă asupra pre- 
țurilor, dacă banca uzează de o emisiune de bilete pusă în circula- 
țiune cu acoperirea cerută de statute; aceasta însemnează că piaţa 
nu ajunsese la saturaţiune, iar urcarea preţurilor după stabilizare. 
e datorită acţiunei de adaptarea lor la piaţa mondială, ele găsin- 
du-se sub nivelul preţului exprimat în aur. Iri perioada de derută, 
———— —— 

  

1) Primul semestru 1914—100. Acest număr indice reprezintă puterea de cumpărare a unui anumite greutăţi de aur în comparaţie cu 1914.
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bar.ca trebuia să intervină şi să mărească simţitor portofoliul pentru 
a nu da loc la neliniște şi aceasta la o agravare a situaţiunei, păs- 
trând taxa la o cotă moderată. - 

Este de sigur un punct de vedere care se poate susţine, dar nu. 
e mai puţin adevărat că politica de emisiune a băncei a fost con-: 
dusă şi de necesitatea sporirei disponibilităţilor de devize şi valute 
care intrau în stocul metalic. Cu o sporire a emisiunei şi aceea a 
stocului metalic, Banca Austriei a dispus de elementele necesare 
fixărei cursului coroanei la o cotă invariabilă. 

Măsuri în vederea stabilizărei 

“Ta vederea executărei operaţiunilor de stabilizare, Comitetul îi- 
nanciar al Soc, Naţiunilor de acord cu Comitetul penrtu Austria, a 
indicat în 1922 măsurile necesare pentru a permite echilibrarea bu- 
getului Austriei. Acest: program de reforme se , poate împărţi în 4 
părţi distincte. 

A) Reforma întreprinderilor Statului. 
B) Reformele administrative şi măsuri economice. 
C) Snorirea veniturilor. 

A) Reforma întreprinderilor industriale 

Confederaţiunea avea în directa administrare următoarele ha 

treprinderi industriale: 

Căile ferate federale. 

Posta, telegraf şi “telefon. 

Pădurile şi domeniile; : 

Minele. 

Teatrele. 
Monetăria. 
Imprimeria' Naţională, 3 

Jurnalul Oficial „Wiener Zeitung” ma. 

Farmaciile | 

căile. ferate. 

in executarea programului de zeforme, s'a decretat legea din 

19 lulie 1923. Prin aceasta căile ferate sunt încredințate cu începere 

de la 1 Oct. 1923, cu titlu îiduciar unei întreprinderi autononie („0es 
terreichische Bundesbahnen”). 

Gestiunea este încredințată unui Director general ajutat de 5 

directori, şefi ai Direcţiunei exploatărei, economat, chestiuni îinan“ 

ctare. comerciale şi ateliere.
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Nici unul nu este numit de guvern, numai contractele de an- 
Bajament sunt confirmate de el, pentru a împiedica. eventuale. excese. 

Controlul administrațiunei se execută de o Comisiune formată 
din 14 membri de specialitate în transport şi chestiuni economice. 
din care 3 trebue să fie recomandaţi de personal. Membrii comi- 
siunei sunt numiţi de guvern pe termen de 3 ani. Tot guvernul de: 
semnează şi pe preşedintele Comisiunei. : Comisiunea la rândul său 
ninmeşte şi revoacă- pe Directorul general şi pe Directori: După cum 
se observă ad-ţia căilor îerate este scoasă în total de sub influența 
politică. 

Capitalul căilor ferate a îost îixat la 200 miliarde cor. hârtie 
(20. milioane Schill.). Ele pot contractă credite în ţară și străinătate 
tele cu scadența până la 1 an 'sau mai mari de 1 milion. cr. Aur 
au. nevoie de aprobarea ministrului de resort, cele peste 1 înil. cor. 
aur contractate în țară sau peste 100.000 tor. aur contractate în 
străinătate, cer aprobarea guvernului. 

Schimbarea taritelor! este legată. de aprobarea grevernului, 
Toţ-prin lege se stabileşte ca pensiunile să se plătească de Căile 

ferate, iar Statul să acorde pentru aceasta o o Subvenţie care 'se fi- 
xează anual prin buget. * - 

„Cu începere dela 1 Ianuarie 1924, după rezo!varea convenţiunei 
privitoare la linia de Sud între Austria, Italia, Jugoslaviu și Ungaria, 
cea mai mare parte din liniile austrice (6000 km.) se găsesc în ex- 
ploatarea întreprnderei din nou create. (Cea mai mare rămasă în 
exploatare proprie, este linia Viena—Aspang 163 ln.) : 

Privitor la venitul căilor ferate, odată cu formarea nouei admi- 
nistrațiuni, s'a luat măsuri pentru o urcare a tariielor.. Un cunoscut 
specialist internaţional, Sir Acworth, în ancheta ce a întreprins, con- 
stată că tarifele austriace reprezintă aproape de: 14.600 ori tariful 
de mărfuri şi de 7.000 de ori tariiul de persoane dinainte de război 
ceeace reprezintă pentru măriuri tariful anțebelic, iar p. persoane 
jumătate din acest tarii, pe când tariiele streine erau:: Anslia cu 50% 
mai urcate ca în perioada antebelică. si trecător cu 112% 'a măr- 
furi şi 75% la persoane. America 50%. Elveţia 125% mărfuri, 70% 
persoane. În urma acestor constatări la Iar. 1924 s'a sporit saritele 
la de 9.800 ori pentru persoane, de 16.C60 ori pentru mărfuri, iar 
la 1 Ian. 1925 la 10.400 ori p. persoane şi de 15.500 ori faţă de. ta. 
rifele dinainte de război, apropiindu- le prin aceasta. de valorizare 
414.400). 

Ca rezultate financiare în urma reformelor, se constată -1 uni
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progres simțitor. Ele: s2 pot; vedea. din tabloul alăturat comparat anul 

.]923 -cu - 1924, şi sunt privite ca un succes al: reformelor. „reiasa 
Economii importante s'au realizat. la: cărbuni şi personal. (Pe 

cena kilometrică de locomotivă a scăzut de. la 14771 kor. în 1923 la 
ÎI. 144 în 1924, iar pe. 1.000 tone lim: a scăzut dela „82 215, -kor.. în 

1923, la 58.910 . î în anul 1924. Personal: -1922=129, 999, 1923=—112,140, 

1924==89.500 cu toată urcarea salariilor care. trebuia .să : se. îacă 

chiar-dacă .nu „aveau. loc reformele. . . ia 
“Celei alte întreprinderi, ale St atului, au fost parte. Goncentea: 

ce. x. pesta, "te legrai şi teleîon, iar tariiele lor. „urcate „reptat i 

puse în armoriie cu cheltuelile de exploatare, Su 

| „De asemenea: a9ministrarea pădurilor. Peniru ele sa. creat 5 

instituţie” antonomă „(Oesterreichische Bundesftrste). Minele Statu- 

tui Sau separat sub o direcţiune a minelor ce s a creat la Kirchbicli i, 

părasindu-se minele neproductive. Alte întreprinderi S'au concesionat. 

dar în ce priveşte Burehtheater şi Opera, din imposibilitate. d a 

trăi prin ele inşile, s'a hotărât subvenţionarea ior. prin bugetul “Sta- 

tului (1926:=4.3 mil. Schill,).. 
Pertru întreprinderile industriale rămase de pe timpul război 

lui, programul de reformă a prevăzut: - 

TABELA IV... 
. Gestiunea căilor ferate. Rezultatele reformei. 

In milioane Schillingi 

1923 1994 0: 1995 
    

  

  

  

  

a Rezultat rea!  preveder. 
“ Încasări | a a . - 

Persoane şi Dagaje 95.8 1339 122. 
Măriuri „cc... |. 215.6 310.5 - 311.8 -- 
Diverse. a... 8 : 10.2 To 

Total. . .; 379.4 „454,6 „491.0 
„ Cheltueli o | 

"Salari ..... i. 2209 2 246.2... 251.2 
Pensiuni ..-....... 43.2 61.3 13.8 

Pe „Total. . 26441 307.5 - 7825400 

Combustibil. ,..... + . 102.3 803 65.7 
“Diverse . a. 63.9 633. 93.3 

- Ultimu Spor la salari . — 50.0 — 

Total cheltueli . 4323  . 45641 - 485.0 

Rezultat deficit . . 526 - —15 E — 
Excedent . . . — | — „6
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1) Ca Statul să nu le inalt exploateze” direct, separându-le de administraţiile sale; ele ai iost transformate în soc. an. în care S:a- tul participă după împrejurări. 
2) Să se suspende orice credit în favoarea lor. In prezent, Sta: tul nu le mai acordă decât subvenţiunile stabilite prin obligâţiuni ar” terioare, iar pentru 'avatisurile necesare să plătească Statului o do- bândă și un amortismeiit raţional. i 

_B) Reformele administrative şi măstiri administrative în ad- m'inistraţia- propriu zisă au fost realizate priri legile de modiiicare a procedurei administrative şi prin reforma ădministrativă (legea dia lulie 1924) privitoare la salariile funcţionarilor (asupra aceastei chestiuni voiu reveni în altă parte) ambele având de sccp economia, prin Simplificarea operaţiunilor şi micşorarea numărului funcţioia- zilor. i 
C) Chestiunea sporirei veniturilor o vor trată la Capitolul urniă= tor la buget, 

Bugetul 

Din planul de reformă, o altă parte însemnată o formează shes- tiunea bugetului. | 
Prin planul de reforme se stabilește 4 etape semestriale: 1 [a- uarie şi 1 lulie 1923 şi 1 Ianuarie şi 1 Iulie 1924. Ele reprezintă un acard între guvern şi Comitetul Ligei Naţiunilor, de o imoortantă de- cisivă pentru alcătuirea bugetelor viitoare. 
Din tabela V anexată se observă că în bugetul anului 1924, de- ficitul bugetar trebuia să înceteze prin micşorarea treptată a chel- tuelilor si deficitelor întreprinderilor de Stat ş: pe.de altă parie veniturile trebuia să crească prin sporirea veniturilor admiriștaţilor federale impozitelor şi taxelor. ae 
Mai izbitor apare importanţa. veniturilor anului 1923 atat îață de prevederile bugetare, cât şi faţă de prevederile planului de refaz- mă, care se concepuse mai mult pe principiul reducerei capitoiului de cheltueli. A se vedea tabela V si VI. | 
Pentru prima oară cu ocaziunea alcătuirei bugetului pe 1923, „Sau separat administraţiunile centrale, de monopoluri şi întreprin- lerile. federale, dând posibilitatea să se facă distincţiune între chel- tuelile de exploatare şi cele productive şi de a luă măsuri pentru a asizură bunul mers al tuturor exploatărilor. 

" Pentru anul 1924, întocmirea bugetului a fost mai grea din
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TABELA vV 
PROGRAMUL REFORMELOR BUDGETARE 

stabilit între Guvernul Austriac şi delegaţiunea Societăţii Naţiunilor 
(Noembrie 1922) 

(Cifre anuale, în milioane coroane aur) 

1922 1923 _— 1924 1925 

1 Oct.|[ 1 lan. 1 lulie | 1 lan. |i lulie | 1 lan 

  

  
  

  

Cheltneli 

1. Serviciul datoriei. . . | 30.55) | 30.5 48 66 84 109,5 
2. Pensiuni şi indemnizaţii 41 47.12) | 54.8 60.8 64.2 62,3 
3. Armată ...,.. 52 48.7. 43.1 37.5 31,9 | 26,2 
4, Opere sociale . . . .. [40  [:374 [[34.6 32.0 29,2 . | 260 
5. Alte servicii ad-tive . . [272. | 260.7 235 210 185 . 155 
6, Contribuţii la organizaţii 

autonome (alocaţii, per- " 
sona) ....... 50 33.3  |=38.3 16.6 16,6 —     7. Parte din veniturile) co- 
mune atribuite statelor - 
şi comunelor ....,. — — — — — — 

8. Imprumuturi organizaţii- 
lor autonome. .... 18 | — | — — — — 

9. Căile ferate federale (de- 
ficit) ..... 147 91 72 45 23 — 

10. Alte întreprinderi de stat . " - a |-- 
» (deficit) . 22 - 21 15 . | 10 5 —. 

11. Monopoluri (deficit) - — — — 
  

Total cheltueli. . . [672.5 [569.7 [538.8 [477.9 |4 
Total încasări. , .:1215.1 1287.166|377.4091435,294 |4 

Deficit. . . [457.4 |282.5341158.393] 42,606 — | — 
Excedent. . . — —: — i 22,235 [119,276 

38,9 [370% 
61,135 | 489.27 

                  
-cauză că deficitul bugetar pe anul 1923 a fost mult mai mare decât 
cel prevăzut în planul de reformă. Printr'o lege specială din anul: 
1924 se hotărăşte ca deficitul anului 1924 să nu depăşească 10 :nil. 

cor. aur. (14.4 mil. schill.) astfel că bugetul pe anul 1925 să îie e- 

chilibrat (ceeace s s'a realizat, deficitul rămânând la 9.1 mil. cor, aur). 
1 .fsavue 

  

  

1) Fără datoriile căilor ferate ale statului. 

2) După budget, 41 milioane coroane aur, ciir ta care - trebuesc adăngate 

61 miloane coroane aur pentru acoperirea cheltuelilor de pensiuni şi indemnizaţii 

ulterioare incluse în budget. | 

3) Acest: post a fost eliminat din cheltueli ca şi. din tabloul corespunzător 

de încasări. 

4) Sia convenit între Guvernul Austriac şi delegația Soc. Naţiunilor, că 

ciira de” cheltueli totale în 1925 ar trebui redusă da 350 nilioane cor. aur.



| TABELA VI 
Gestiunea 1923—1996 (după repartiţia adoptată în planul reformelor) 

Conturi încheiate 

Repartiția adoptată în planul de _ 
reformă al Soc. Naţiunilor 1923 1925 

Cheltuelile Confederaţiunii | - 
1. Datoria publică . | . a) Imprumuturi de restaurare (net) 27,33 "93.02 35 66 30.97 

  

1925 _1926* 

b) Alte datorii (net) SR 23.34 41.92 15 03 13.12 2. a) Pensiuni şi îndemnizaţii (net) 51.44 85.51 83.05 47.56 b) Pensiunile personalului C; F, fe- 
„__ derale şi Siidbahn (net)... - : 3.28 . 32.63 „28.51 16.11 3. Armată (brut): 2... 43.26 44.60 48 03 25.08 4. Prevedeni sociale (net). ... ., 43.56 „50.69  * 6485: 43.37 5. Alte servicii ad-tive (brut)... 154.03  - 187.25 207.35 „102.66 . 

(4.20)** (11.89) 7.82) 6. Prestaţii în favoarea organizaţiilor . ! autonome ....,...,.. 41.00 21.39. 4.33 i 7. Căile ferate . ....., aaa e 2138.47 44 06 35 81 32.86 a) Căile ferate federale ..... (42.55) (42.94) (35.81) (32.86) b) Siidbahn (obligaţii rezultând din - : | : convenţii e de vigoare. . . 28.85 DI 7.37 "3,82 , 12.78) . . - c) Alte căi ferate .. . .,. 6.58 11.87 5.89 2.71 8. Intreprinderi deficitare (totalul net _ 12.55) (1.41) * (1.08) at subvenţiilor) ...... 32.05 33.00. :13.93 15.02 . | (9.21) (17.45) (9.85) (7.34) 
  Totalul cheltuelilor. . . 593.18: 63241 » 57381 333.88 (51.76) . (69.92) (58.96) (49.10) Incasările Confederaţiunii 

Vămi ee 16935 96.38 136.48 68.91 
1 
2. Taxe de export şi import ... 7.00 6.31 . 3.05 - 0.96 3. impozit de consumaţiune . , . . 46.76 56 29 „58.98 32.03 4. Impozite directe... ...., - 115.43 196.72 198.23 117.80 5. Taxa pe circulaţia C.F, - . :- 62.40 "-2.85 3.26 0.63 6. Taxa cu excluderea celei precedente - 132.26 247.03 240 03 113.15 
    . Total (dela 1 la 6). . 433.21 59563 "640.03 333,43 Minus retrocesiunea impozitelor către ” state (comune)  .... 72.65 113.18 178.72 91.45 - “rest uet (dela 1 ia 6)... . 369.55 482.45 461.31 242.03 7, Alte încasări administrative . , . 59.01 „4842 . 43.71 1140 8. Monopolul tutunului (net) ... -- 57.29 88.09 103.53 57.58 

9. Monopolul sării (net). ...., 4.65 1.67. 8.02) 5.13 - | (— 0.13) 0.12 - .(-0.15 - (—0.10) 10. Alte monopoluri (net)... ,.. 1.54 2.52 483 3.52 | 
— — (—0.24)  (—0.10 11. Intreprinderi productive (ne) ., 0.22 0.21 5.50 - :301 (—0.04) (0.03). _(—0.55  (—0.04)_ 

Totalul încasărilor . . 483.27 623.36 629.90 322.67 , (—1.07) (2.07) (—3.93) (—1 .40) Totalul cheltuelilor, . , 593.18 632.41 573.81 333.58 (45176) (-+6992) (4+58.96 (—49.10) 
  Deficit budgetar . ...... . 109.91 9.05 — 11.21 - . (52.53) (71.99) 6294) : (50.50 Excedent budgetar , ......., — — S 9) . 60 ) - 

  

2) Citrele - în paranteză, reprezintă investiţiunile cuprinse în suma care sunt aşezate. 

1) Pt. anul 1926 se dă numai rezultate! nraviznriun a] actiuni cei
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tunci nebănuite, guvernul austriac intervine în modiiicarea planul: i 
de reformă lărgind limitele fixate pentru cheltue Il 

După acordul iniţial, cheltuclile nu trebuia să depăşească 35. 
mit. cor. aur, Această limită a fost. mărită la 545 mil. cor. aur, din. 
care 50 mil. kor aur pentru investiuni, (Aceştia din urraă putând îi. 
prelevaţi din creditele Societăţei Natiunilor î în caz de investiri pro” 
ductive). 

Din comparaţia bugetelor pe anil 1923-1925 rezultă îmbunătă: 

iri simtitoare, 
1923 . 1924 1925 
  

  

  

1) Gestiuni ordinare | __ Milioane coroane aur 
Cheltueţi „..... 5414 . 562.5 514.9 
Venituri .,..... 484.3 __- 625.4 630.9 

Deticit , ... 57.1 — : 
Excedent -. . — , 52 9. 116.0 

2 Investiţiuni . .. 52.8 2.0 62.9 

_3) Detficit bugetar ... , 109.9 9.8 — 
Excedent bugetar . . » — — 53.1 

In urma aceste! îmbunătăţiri a situaţiunei, fără a fi nevoie să 
se. recurgă la impozite și taxe exagerate, şi a bugetului prezentat 
pe 1926, constatându-se că ordinea în finanțele austriace a iost re- 
stabilită, Consiliul Ligei Naţiunilor a hotărât să suprime controlul 
financiar cu începere dela 1 ]ulie 1926, potrivit acordului iniţial. . 

In anul 1924, odată cu revizuirea planului de reiormă, privi- 
toare la buget s'a constatat că echilibrul bugetar nu se poate atinge 
prin ' comprimarea cheltuelilor în „măsura intenţiunilor dela nceput 
şi că trebue vcâutat a-l obţine prin sporirea veniturilor, dar sa mai 
constatat că după criza economică din anul 1924, impozitele apă- 

sau destul de greu asupra contribuabililor. Aceste constatări au con- 
dus la noi directive cari au modificat planul de reformă iniţial în- 

câte. puncte de detaliu. In continuarea executărei acestuia mai a- 
„vem de: menţionat următoarele: 

“Numărul ministerelor se reduce dela 9 la 7 iar al serviciilor de: 

la 183 la 108. Paralel cu aceasta s'a redus personalul cu 30% prin 
3- etape succesive. 

„De unde la 1 Octombrie 1922 numără 277. 752, la 31 Decem- 
bri 1925 „ rămân în funcţiune 182.777. 

Tot de odată prin legea din 18 Iulie 1924 (Gehaltgesetz) se pune 

capăt legei indexului după care se fixau salariile, impărţindu-se: 

funcționarii. în 10 clase. Salariul se comptine din s salariul propriu
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Zis şi indemnitate de reşedinţă (3 categorii, după numărul locuito- rilor până la 3000, 10.000 sau mai mult); Salariile nu ating pe cele dinainte de război decât la clasele inferioare. | 
Pentru magistrați, armată şi poliție (paza) s'a creat tratamente „speciale. o | | | 

” In ceeace priveşte pensionarii (din care Austria are foarte “mulţi 120.000) legea a îost foarte largă. Pensiunea cea mai mare era 907% din salariul. de activitate după 30 ani de serviciu la per- 
sonalul academic şi după 35 ani celelalte categorii. Anii de războit 
se socotesc la militari îndoit, la civili 11%. 'Toate avantajele acor- 
date funcţionarilor civili, nu se mai acordă automat şi pensionari- lor coniorm legii din 24 Iulie 1924, Tot prin aceasta se scade cota 
“maximă la 78.32% şi se prelungeşte termenul servit la cele mai multe 
categorii cu încă 5 ani. 

: 
De partea veniturilor două capitole merită o menţiune specială: 

vămile şi monopolul tutunului, de oarece cu veniti! lor se garantează narele împrumut strătu. - 

Vămnile 

„Venitul vămilor trebuia să raporteze în al doilea an 100 1mil, 
or. aur, Dela 69.35 mil. cor. aur în 1923 au ajuns în 1924 ia 69.33 
si în 1925 la 136.48 mil. kor. aur, o o 
„O urcare a veniturilor vămilor nu putea lăsă neinituenţată po- 

litica vamală a Austriei. După terminarea războiului, poliiica vama- 
-lă protecţionista a fostei monarhii nu mai puiea îi continuată, 

Austria nouă dintr'un ţinut cu o economie aproape complectă, 
devenind o ţară mică, a trecut la un regim vamal moderat. Câtva 
timp după război s'a condus după vechiul tarii şi pentru a se adapta 
la situaţia creată prin deprecierea coroanei, se întrebuința un coefi- 
cient ce se îixă din timp în timp..Cu toate acestea, coeficientul a 
rămas mult înapoi deprecierei valutare. Pe când în August 1922 
valuta scăzuse sub a 15.000 parie, coejicientul a fost urcat abia în 
Septembrie la 8.000. Când prin planul de refacere s'a cerut drept 
garanţie venitul vămilor, care trebuia să ajungă în 2 ani la 100 mi- 
lioane cor. aur, coeficientul sa urcat pentru o parte din articole la de 10.000 ori, pentru altele la de 14.000 de ori; scutindu-se unele „articole de orice vama. RR 

După ce statele vecine se străduiau a susține industriile Dro- prii, Austria a deviat dela ideia comerțului liber şi sub presiunea
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organizaţiunilor industriale s'au îixat cote urcate 
de protecţiune şi ca rezervă de concesiuni în tratativeie de conveil- ţiuni comerciale cu alte state. Agricultura la rândul ci a cerut ŞI pentru ea protecţitine cu toată opoziția social-democraților.: 

In Septembrie 1924, pariamentul votează noul tarif autonom pe baza căruia se” și încheie o importantă convenţie cu Cehoslovacia, intrată în vigoare cu începere dela 1 Ianuarie 1925. Cu Franţa, Ita- iia, Belgia şi Spania, cu Germania de asemenea s'a încheiat con- 
Venţiuni comerciale, Anglia şi Polonia au clauza naţiunei favori- zate. Cu Grecia, Ungaria şi Elveţia tratativele urmează:- Cu toate 
că Austria este ţara care îoloseşte foarte mult sistemul convenţiuni- 
lor, până în prezent nu are: rezultate satisfăcătoare, deoarece pe 
ieoparie măsuri interne ulterioare. îngreunează avantajeie conven- 
ţiei, iar pe de altă parte măsurile de protejare a valutei din. alte state împiedică dispunerea liberă asupra valoarei mărfurilor. 

O comparaţie între taritele austriace şi. ale câtorva state im- 
portante se găseşte în raportul lunar al Băncei Anglo-Austriace din 
Martie 1925. EI arată că tarifele austriace pentru multe articole sunt 
cu inult mai scăzute decât a statelor care se pot consideră, ca ţări 
de desfacere, a mărfurilor austriace: de exemplu. pentru textile şi 
măriuri din metale. 

„ în îndoitul scop 

+ , _ , * x Ă . 

Privită chestiunea prin balanţa comercială a Austriei, politica 
vamală nu a dat rezultate satisfăcătoare, - | N 

Din datele privitoare la comerţul exterior pe anii 1922-1927, 
cuprinse în tabela VII, rezultă că deficitul anital -are o tendinţă da 
urcare, trecând chiar de 1 miliard Schiltingi. 

TABELA VII... 
Date relative Ia comerțul exterior : 

Anul Import . . Export: Deticit 
- (în mii koroaue aur) E 
1922 1;757,284 1,111,417 645,867. 
1923 "1,922,223 1,129,485 192,738 

- 1924 2.412,350 1,380,624  1,031,726 
| (în mii schillingi) ă 

1925 2,881,424 1,954,485 936,939 
1926 2,805,172 1.829,849  1,075,323 
1926" 2,820,285 1,849,965 970,320 

—_—— 

  

1) Pe 11 luni, după date provizorii.
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Cu toate că această pasivitate a balanței comerciale este ate- 
nuată prin exportul invizibil, este evident că trebuesc făcute noui sior; 
ţări pentru normalizarea politicei vamale şi comerciale în Austria 
De altiel această chestune a format un punct imporiaut de discu- 
țiune în ancheta economică întreprinsă în anul 1925 de „delegaţii 
Ligei Naţiunilor, economiştii Layton şi Rist. 

Monopolul tutun. — In legea monopolului tutunului se pre- 
vedea un excedent gestiunei dinaninte de război (64.60% cin încasări), 

Proporția excedentului î în raport cu încasările au variat astiel: 

milioane 
- Shilingi 

1914 64 6% Excedent 128,2 
1923 „520% 87, 
1924 5 8% 133,6 
1925 6%: 157,4 
1926 . (prevederi) 2 8% i 148,4 

"în vederea refacerei tabricaţiunei de produse. ale regiei, s'a 
recurs la măsurile următoare: 

1) - Urcarea treptată a preţurilor. 

2) Reorganizarea fabricaţiunei în vederea unei exploatări ecc- 
lomice prin înlocuirea mânei de lucru prin maşini, intensificarea 
muncei la lucrători, ceeace a permis reducerea personalului dela 
10.400 la 8.000, aprovizionarea cu tutunuri brute și cu articole de 
ambalaj. : | . 

3) Adoptarea contabilităţei e comerciale. 
4) Măsuri de scurgere a măriurilor. : 

„In treacăt trebuie reamintit că sumele necesare serviciului 
împrutumului austriac al Ligei Naţiunilor, care se urcă la 103,5 mi- 
lioane Schillingi, a fost acoperit din veniturile” vămilor Şi MGrnOpo- 
(ului tutunului cu 499 milioane Schillinei. 

Aceeaş atenţiune specială s'a acordat salinelor care constitue: 
monopol. Administraţia lor s'a trecut cu începere dela 1 lanuarie 1926 
unei direcţiuni generale pe lângă Ministerul de finanțe. Rezultatul: 
pe primele luni din 1926, este superior aceluia din perioada cores- 
punzătoare a anului precedent. (Anul 1925 întreg 11.7 mil. Schill.). 

Un capitol important al veniturilor busetare îl îormează îinn- 
pozilul pe ciira de afaceri. Acest impozit, aplicat cu începere dela: 
1 Aprilie 1923, se urcă la 1% în general şi la 12% pentru articole
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de lux: Dela 1 Ianuarie 1924 cel dintâi a fost urcât la 2% . Acest im- 
pozit:a produs 200. mil. Schillingi din totalul. de 753 mil. Schill..* 

In acordul. intervenit în Sept. 1924 s'a redus la: 11100 din: Suma 
primitivă, impozitul asupra cifrei de afaceri pentrui operaţiunile de de- 
vize şi de bancă... 

Impozitele de consumațiune” prin majorete intervenite au pro: 
dus următoarele venituri» 

Milioane Schillingi 

1923. 1924. ' 1925 
Impozitul asupra spirtului ...., 18,65 . 24,22 . 24,97 > „bere ..,... 2011 25,56 317 N n Vinului o . . O 21,28 21,80 17,61: o. „+ vinurilor spumoase ' 0,54 0,71 0,583 0 apelor minerale „. 0,12 0,18 - 0,21 » a zahărului î. 5,08 652 879 

O altii serie de impozite directe cuprinse în planul de refacere 
0 îormează următoarele: 

| Impozitul personal anual: asupră averei, „câre este: de 4 până 
ja 3%. i 

Impozitul general pe benefic nete dela: 2107, reduse apoi 
la 1—715%. . - 

Impozitul pe venit a ost micşorat dela 60% ia 25%. 
e” “impozitul asupra societăţilor fixat la început dela 427% la SA: 
a fost redus în 1924 Ja 36%, în 1925 la 25%... 

Contimporan cu aceste impuneri sau acordat mat multe de 
grevări şi anume: prin legea din 1923 pentru favorizarea construc- 
ilor. 

„legea ain 1924 la acordarea de degrevări. de taxe şi impozite 
pentru obligaţiunile la. purtător ale întreprinderilor de productie, CO- 
merţ şi transport. 

“ Legea din 1925 pentru a favoriză desvoltarea, electricităţii. 
„Legea din 1925 asupra. bilanţului aur, 
Legea. din 1926 privitoare. la: amnistia fiscală. In line cu oca-- 

ziunea întocmirei planului de reformă s'au majorat toate taxele de 
înregistrare, timbrul îix, timbrul pe cupoane,” taxe judiciare, etc. 

Efectele stabilizărei 

” Convenţia dela Geneva a avut efecte neasteptat « de mari. Prin e ea 
s'a realizat:
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1) Stabilizarea valutară, variaţiunile ulterioare care se pot ci- îra-la 2%, sunt aşa de mici, încât îndepărtează orice rizic valutar în transacţiunile internaționale; ea a servit de modei în planul de stabilizare al monedei ungare şi germane, . | 2) Banca Naţională constituită aproape în întregime cu capital indigen. Ea a îndeplinit funcțiunile ce-i impunea planul de reformă şi statutele. | | a 3) Imprumutul străin a realizat un succes strălucit. EI nu a servit numai ca acoperire dificitelor bugetare aşa cum a îost sco- pul inițial dar a contribuit mult la recăpătarea încrederei şi la re- patriarea capitalurilor. | | 
4) Echilibrarea bugetului, la început prin resursele împrumu- tului, apoi: prin o. sporire a veniturilor; îndată ce situaţia generală a țărei a găsit baze monetare solide şi fiscul a dispus de un mijloc stabil de măsură pentru a îixă “impozitele. In special, impozitul pe cifra de aiaceri a întărit bugetul. Si " 5) Căile ferate au fost reorganizate şi asanate acuzând exce- dente în loc de deficite considerabile. << i 
In altă ordine de idei, stabilizarea a contribuit la 0 criză de desfacere a mărturilor. Intâi din cauza că publicul era prevăzut cu o mulţime de articole pe care .le Cumpără pentru a îugi. de coroană continuu în depreciere şi apoi pentru că simţul de economie câștiză din nou teren. Creşterea depozitelor la bănci şi la casele de economie oferă o indicaţiune isbitoare. | 

TABELA VIII 
VALOAREA DEPOZITELOR | 

La Cassele de Economii, nouă bănci din Viena şi (dela 1924) trei alte instituţiuni de credit (în milioane de Schillingi) 

Finele lunii Finele lunii: Finele lunii: Finele lunii: Finele lunii: Finele ilunii: 
Sept... Dec. iunie Dec. lunie Dec. lunie Dec. Iunie „Dec. lunie Dec, 3 ua 60 124 255 427 565 720 825 949 1014 

Ca un rezultat al acestei constatări, industria incepe să suiere, Prima artificială de export a industriei din ţări cu valuta in Scă- dere dispare şi capacitatea de plasament se micşorează atât în ţară cât şi în.străinătate. Este adevărat că contimporan cu procesul de stabilizare în Austria intervine căderea bruscă a Mărcei Germane şi
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cu aceasta concurenţa Germaniei s*a resimţit nu numai pe pictele de desiacere streine comune cu ale Austriei, dar chiar în Austria în- săşi. Acest fapt măreşte numărul lucrătorilor îără lucru şi suma sub- venţiunei de ajutorare. 
a 

TABELA IX, | 
Numărul Şomeurilor Subvenţionaţi 

nceputul lunii: 192 1923 1924 1925 1926 1927 lanuarie ...., 16.713 111.144 98.050 154.491 207.834 205.380 Februarie _.,. 33.554 161.227 119.766 187.099 231.351 235.464 Martie ,.. . „ 42.933 167.417 125.783 1%8.917 228.763. 244.257. Aprilie . 422931 152.830 106.908 175.980 202.394 208.346 Mai... 44251 132.226 82.524 143.434 173.115 81171 lunie .,.., 38.567 107.965 68.959 130.775 154.821 158.332 lulie .. . „ . 33.355 92.789 63.556 118.366 150.981 145.136 August * e e 30.967 97.155 66.457 - 117.183 152.485 136.909 Septembrie .., 31.247 83.891 74.191 116.365 151.053 135.938 Octombrie . . . . 38.000 O 78787 17.550 119.004 148.111 129.948 Noembris +... 38008 75.810 „89.016 130.002 151.183 127.352 Decembrie . . , . 82.993 19.289 118.483 159.248 168.820 159783 
chestiunea preţurilor este de asemenea. de mare interes. Indexul preţurilor de en gros merg continuu în creştere până la lanitarie 1925 (147) pentru a scădea şi rămâne stabile în jurui lui 128 (1914==100). O scumpete a intervenit în urma impozitului pe ciira de aiaceri al cărui efect mai târziu a îost atenuat prin o im- punere foriețară. Tabela II] şi XII. | | Stabilizarea a avut un efect mai însemnat asupra efectelor şi acţiunilor care s'au urcat simţitor. In această urcare, cu tot aspectul ci neplăcut, se exprimă totuşi şi o mărire a încrederei capitalistilor interni şi din afară. 

TABELA X 
Numărul indice al bursei , 

LUNA 1922 1923 1924 1925 - 1926 1927 1928 
anuarie .,....., . 56 893 2.680 1.225 959 1.156 1.469 Februarie. ..,..,.. 49 751 2.474 1.207 1.025 1.301 . 1.405 Martie ..,.,.... . 50 882 2367 1.124 988 1.267 Aprilie 97 1.176 1.724: 1.085 1.025 1.296 Mai 1... . |... "78 1.284 1.539 1.059 977 1.324 lunie 131 1.479 1.376 1.019 971 1.250 Iulie . 153 2.214 1.141 1.125 1.078 1.335 August ......., „482 2.292 1.273: 1.095 1.024 1.322 Septembrie .......,. 502 2.540 1.134 -1.109 1.203 1.363 Octombrie ........_ 167  2.5:4 975 1.112 1.144 1.547 Noembrie .,...,.,. 797 2.336 1.053: 1.050 1.116 1.496 Decembrie ......., 719 2586 1.194 954 1.055 1.436 ————— ——_ 

  

Primul semestru 1914 = j coroană aur = 14.400 coroane hârtie. Cifrele tabloului sunt exprimate în coroane hârtie.
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forinarea, în coroane şi apoi plasarea lor în acţiuni, 
„Punând în două grafice datele privitoare la cuisul dolarului, în 

comparație cu indexul de scumpete şi circulaţiune, rezultatele câşti 
gate prin stabilizare. apare în mod mai izbitor. Toate datele pornesc 
de la unitate în 1914. De unde până în preziua stabilizărei cursu 
dolarului şi am putea spune indexul mondial] era mai sus decât in- 
dexul de scumpete şi indexul circulaţiunei în Austria. după stabili- 
zare, indexul circulaţiunei trece peste cursul-index al. dolarului care 
se menţine la un nivel constant, şi peste. indexul de scumpete, care a- 
rată o tendință de urcare. 

Technic îaptul s'a petrecut prin vinderea devizelor străine. trans 

TABELA XI 
CIRCULAŢIA FIDUCIARĂ IN AUSTRIA 

1914—1927 

1914 August ..,..... . 2.405.000.000 Koroane - Decembrie. .... . 4.970.000.000 - "1915 lunie _.,..,.... 6.133.000.000 - 
Decembrie .... 7.011.000.000 . 

"1916. lunie ... , i 7.992.000.000 -, Decembrie . .. 10.781.949.000  , 
1917 lunie . . , „ 12.324.000.000 - 

Decembrie . + + 18.009.000.0009 . 
1918 lunie Pa 23.239.000.000 - 

Decembrie. -.. 34.888.000.000 - 
1919 lunie . PI . '7.397.000.000 . 

- Decembrie .. » = 19.134.000.000 . 
1520 lunie .... „+ + 16.971.009.000 - 

” Decembrie. . .. . .  30,645.000.090 - 
1921 lunie ama e 49.685.000.000 . 

Decembrie aa 174.114.000.000 - 1922 lunie ... ... . .* 549.915.000.000 . 
Decembrie, .. ., + 4.080.177.000.000 - 1923 lunie . . „+ 5,432.619.000.000 „ 
Decembrie ; . .-. 7.123.755.000.000 „. . 

1924 Martie .....,. .-.. -888.821.000 Schillingi | lunie ,.... 807.236.000 - 
Septembrie ...... 900.256.000 - “ Decembrie . . . . . 8641.698.000, 1925 Martie. ... ..,... - 822.184.000 - 
lunie . 821.365.000. „ 
Septembrie ......, - 862.550.000, „ a Decembrie ......, „9861.148.000 

. 1926 Martie ..,,.. "916.000,000 - . lunie .-. cc. 829.000.000, „ 
Septembrie . .'. . ..  - 922.000.000 - e „Decembrie. ..... ..... 923.000.000 „ 

1927 Martie. ,... Î.. . 899.222.000 a NE ” lunie 935.253.000  _„..__.___...-. Septembrie ....,. 973.235.000 |. „ E „Decembrie . s „ct 970.338.000 ::.
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Cu aceste observaţiuni, cred a fi scos în evidență dintr'o se- 
rie întreagă de apariţiuni şi documente punctele caracteristice ale 
reformei şi refacerei valutei austriace, care au avut un succes repede 
şi nebănuit în momentul pornirei acţiunei de stabilizare. 

Februarie 1928. GEORGE D. DIMITRIU 

TABELA XII 
COSTUL VIEŢI 

. Undexul calculat de comisjunea mixtă) 

Iulie 1914—1 . -. a i 

1915 Januarie ...... eee... 1,28 (inclusiv chiriile) - - 
lulie „cc... av... 58 - 

1916 lanuarie ..... cc... 221. . 
Iulie „cc... iaca... 3.36 n . _ 

_1917 lanuarie ............... 5.44 - - : 
lulie cec... 6.71 . . 

1918 lanuarie ,......... cc... 6.82 ” „! 
MUC e eeeeosonv.. 11.62 . . . 

1919 Ianuarie ......cc.... 22.58 » i. 
Îulie |, ecccoceo... 21.90 - bă 

1920 Ianuarie ....,...ccc.... - 89.43 - » 
Iulie „cc. ccccc.. 51.10 - - 

Pa „1921 lanuarie „........ n... „73.78 » - 
Iulie ....cececcp... 99.72 - - 

1922 lanuarie .....ccc cc... - 662 . - 
ue neo... 2.637 - 

1923 lanuarie cc... 9.454 - » 
TIE cc. .........s... 10.903 » n , 

1924 lanuarie ............... 11.740 a - 
lulie „cc. eee 12391 - - 

1925 ianuarie ...,........... 13.162 » - 
Iulie cc... e... 13.937 .. » 

1926 lanuarie ...... ones. 15.004 . ÎN 
lulie ., ee eee... 14.764 - » 

1920 1ulie neon. 15.319 » -



LITERATURA 

Statistische Nachrichten publicate de  Bundesamt fiir Statistik Wien: 1 
Schwarzenbergstrasse 5 colecţia pe anul 1924, 1925, 1926, 1927. 

Berichte aus den neuem Staaten, publicate de Verband der ăsterreicher 
Banken und Bankiers Wien I colecţia 1919, 1920, 1921, 1922. 

"Societâ des Nations: La restauration financiâre de VAutriche rexpos& gentral 
accompagn€ des documents principaux Geneva 1926. 

G. H. Bousquet. La restauration Economiqne de IAutriche Bruxelles 1924, 
şi articolul: La Situation 6conomique de ['Autriche din Revue conomique inter- 
nationale anul 19. Vol. III Ne. 2 Ausust 1927. , , 

Dr. Maurice Dub. L'avenir de la Couranne Autrichenne din Revue &conomi: 
que internationale anul 17.. Vol. II No. 1 Aprilie 1923. 

A. Zeuceanu. La Liquidation de la Banque d'Autriche-Hongrie Vienne 1925 
J. van Wabrâ de Bordes, L. L. D.: The Austrian crowri. Ed. P. S. King 

Sonht Londra 1924, - . 
Dr. Victor Kienbok. Das oesterreischisem Sanfcrungswerk ed. Ferdinand Enche 
Stuttgar 1925. ! 

Dr. Friedrich Gaertner articolul din Pline und Versuche zur Wăhrungs= 
sanicrunz ed.. Dunker Humbolt Mânchen-Leipziz 1923. 

Ludwig Mises şi Franz Klein : Die goldtheoretische und  ge!drechtliche 
Seite des Stabilisierungs problem ed. Dunker H. M. s, L. 1923. 

Dr. Richard Kereschagi : Das cesterreichische Schillinasgesctz, ed. Spacih şi Linde Wien 1925. . E 
Dr. Elmer  Hantos: Die Handzilspolitik îp Mitieleuropa ed. Gustav Fischer, Jena 1925, N | 
Ib. : das Geldproblem in Mitteleuropa ib. ib. 
Der oesterreichische Volkswirt, Revistă săptămânală de G. Stclper și W, Federn colecţia anilor 1919-1927. . - 
G. D. Dimitriu. Relaţiunile comerciale cu republica austriacă în buletinul Institului economic românesc anul VII No. 5 din Mai 1926. | 
G. D. Dimitriu. Studiile şi rapoartele Ataşatului Comercial a! României pentru Austria din Anii 19191923,



Gum s'a stabilizat moneda și situaţia 
economică ungară” 

Intr'un foatre clar şi concis articol, d-l Proî. Dr. Angelescu a 
expus în această revistă „technica stabilizărei leului”, D:sa a ară- 
tat această stabilizare posibilă datorită unui mediu economic favo- 
'rabil caracterizat prin bugete echilibrate, prin consolidarea datoriei 
“Statului şi prin adaptarea unui tarii vamal în legătură cu operaţiu- 
nea de stabilizare. Cu alte cuvinte, stabilizarea legală ce se va face 
-se poate consideră ca rezultatul îinal al unei pregătiri spre care a 
fost îndreptată întreaga noastră activitate economică în decursul 
“ultimilor 6 ani. Aa | | i 

Intrucât problema stabilizării devine şi la noi actuală am so- 
cotit util de a descrie felul cum s'a efectuat stabilizarea tnonedei şi 
refacerea economică într'o ţară vecină, — Ungaria, — al cărei sche- 
let organic reprezintă un element identic cu structură economică a 
ţării noastre, ambele fiind eminamente agricole cu 9 populaţiune 
trăind mai puţin din industrie şi comerț decât din muncă şi rodul 
câmpului. * ” 

Dela început şi apreciind la justa valoare condițiunile şi sar- 
cinele pe cari le-a avut România şi Unsaria în urma războiului, 
trebueşte observat că metodele întrebuințate în ambele țări deşi au 
avut acelaş obiectiv, au fost diferite. Ele au condus mult mai repede 
la un rezultat pozitiv în Ungaria, deşi soluţia probleme; de refa- 
cere, atât acolo cât şi aiurea, respectă aceleaşi principii: echili- 

brul bugetar, consolidarea datoriei statului. aciivivarea producţiei şi 
a exportului, etc. | 

Spre deosebire de România, Ungaria şi-a. desfăşurat un plan 
de refacere economică şi financiară aşezat puternic, dela începutul 
executării lui, pe o monedă stabilă. Pe aceasta bază, Opera de con.- 
solidâre a început să se ţease regenerând întreaga economie 'de stat 

*) Studiu întocmit de d-l Dr. 1. Mătăsaru, ataşatul comercial român la, 
Budapesta.
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“și particulară, cu alte cuvinte în Ungaria pe un fundament stabil sa aplicat un sistem periect coordonat, cuprinzând în ansamblu toate problemele de ordin financiar şi economic şi nu metode a- plicate parţial. In bună parte, repeziciunea cu care S'a refăcut Un- garia, se poate atribui acestui fapt. 
După cum se va vedea din cele ce urmează, situaţia econo- mică în Ungaria către -Sfârşitut anului 1923 şi începutul anului 1924, amenință să transforme '0 țară bogată într'o ruină. Datorită desor- ganizărei produse de războiu şi revoluţie şi devalorizărei mone- tare, bugetele nu puteau avea nici o bază de realiiate. Oblisaţiu- „Nile Statului în exterior erau cu totul. mari potrivit siuaţiei, şi con- „siderabile în interior dacă se tine în seamă că numai funcționarii „de Stat erau peste 300.000, ceeace necesită un imens buset de Salarii, în afară de subvenţiile acordate tuturor refugiaților ce au reiuzat, să slujească în teritoriile trecute . statelor succesorale. La acestea se. adăuga lipsa complectă de relațiuni politice şi econo- ;mice cu ţările vecine, o balanță comercială cu totul. pasivă şi o „balanţă de plăţi ce nici nu se puteă socoti. Aşa se prezentă situa- ţia în Ungaria până în 1924 Când comisia de experţi a elaborat pla- „nulde refacere. Or, în acelaş an s'a întemeiat noua bancă Naţională, în acelaș-an, s'a stabilizat moneda, în acelaş an s'au ordonat buge- „tele şi în acelaş an s'a : consolidat datoria Statului. | i ' 

„_* Cum S'au realizat toate acestea, constitue fondul acestui ar- 
ticol.-... - ae 

; Inainte de a trece la această cercetare şi în legătură cu.ope- 
rațiunea de stabilizare amintesc că aceasta s'a făcut în Ungaria în 
raport cu lira engleză, având drept bază un împrumut. extern (îm- 
prumutul de refacere al Soc. Natiunilor, înscris -Ja' marile băncl 
din' străinătate pe seama nouei bănci Naţionale care dela întemee- 
tea ei devenea automat bancherul Statului. Prin art. 85 din sta- 
tutele bănci Naţionale 'ungare, se prevedeă ca 'in stocul metalic pen- 
tru acoperirea circulațiunei să: intre. şi devize şi valute în anumite 
condiţiuini. O :mare' parte de devize au fost procurate de cătie Stat: 
ce le vindeâ băncii Naţionale contra coroane. dar mai ales de că- tre particulari, datorită spiritului de -încredere ca moment psiholo- 
gic” şi: dobinzilor convenabile cari au- atras. toată: averea lichidă şi; 
fondurile: cetățenilor ungari: plasate în străinătate. i n :.22 n: ce priveşte: echilibrarea bugetelor a intervenit ca factor» preponderant, mai puţin consideraţiuni de ordin economic, cât. o. 

e = - + 2. „i 
i 

a
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executare strictă şi severă „a..unui, plan: de cheltueli şi venituri. 
Consolidarea datoriei Statului este poate partea cea mai in- 

» genioasă. Incă de remarcat că întregul plan de reîacere ungar se 
bază pe o politică cu totul liberală atât în ce priveşte tariîul, vamal, 
regimul de export, cât şi colaborarea capitalului străir: .cu între- 
prinderile particulare. a o 

In cele ce .urmează, un capitol special constitue reformele în- 
treprinse ca urmare a stabilizărei, pe terenul. bilanţurilor sau îun- 
cţionărei noilor întreprinderi şi soc, de asigurare precum şi proectul 
devalorizărei, etc. Intr'un al capitol am încercat să arătăm influența 
stabilizărei şi reformei monetare, în linii generale, asupra activităţii 
si asupra preţurilor. E i 

Insfârşit, în legătură cu problema stabilizări la noi ce a fost 
atât de clar expusă în valorosul articol al d-lu: Prof. Dr. Angelescu, 
am încercat să evidenţiez ceeace stabilizarea făcută în Ungaria ar 

„ Duteă aduce ca util. | SE Sa 

I. Reiorma ungară 

« o» *$1. Considerafiuni senerale, . : 

- Problema restaurărei Ungare a îost o problemă de ordin îinan- 
Ciar şi cu: caracter. economic. Soluţionarea ei a constituit un' an- 
“samblu de măsuri şi reforme ce formează un Sistem. Practica mo- 

todelor inaugurate prin experienţa mai veche “făcută în Austria şi 
"prin aplicarea lor mai nouă în Ungaria, au dus la rezultate com- 
plet pozitive şi s'a putut constată că atât în Ungaria cât şi în Aus- 
tria, problema era identică cu excepțiunea câtorva variabile. 

Relele de reinediat în ambele ţări produse de efectele răz- 
boiului ce s'au manifestat în Austria mai devreme, în Ungaria mai: 
târziu, au aviuit aproape aceiaşi înfăţişare: desorganizarea 'în finan. 
ele Statului, micşorarea forţelor de producţie, dispoziţii în schim- 
bul “internaţional de mărfuri şi un spirit nou eşit din intervertirea 

straturilor sociale a :cărui morală proslăvia abilitatea frauduloasă 
de câştig şi risipa în opoziţie cu ideia de muncă şi economie. 

Prins în vâltoarea acestui curent, Statul însuşi sărac în re- 
„“surse, dar cu obligaţiuni în disproporţie. cu veniturile sale anemia- 
„te.de condiţiunile economice ânormale, a. recurs la mijlocul cel mai 
eftin pentru completarea veniturilor lipsă:  inflațiunea monetară.
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5 2. Planul de reconstrucție, 

“Comitetul financiar instituit de către Soc. Naţiunilor pentru 
a cercetă în mod practic condiţiunile de restaurare a Ungariei, în 
urma deinersurilor ungare şi pe baza protocolului politic semnat 
de către statele succesorale, inclusiv Anglia şi Franţa, consideră 
problema ungară sub aspectul ei technic ca o cestiune pe deoparte 
de ordin îinanciar pe de altă parte de caracter economic. 

In linii generale, comitetul financiar clădeşte întregul plan de 
asanare pe baza următoarelor principii: 

1. Oprirea inflațiunei în scopul de a permite stabilizarea mo- 
nedei ungare. 

2. Crearea unei bănci de emisiune independentă care, în ve- 
derea stabilizărei, să aibă monopolul ermnisiunei. 

3. Echilibrarea bugetului până la 30 lunie 1926, ustiel încât 
dela această dată, cheltuelile curente ale statului Ungar să fie a- 

coperite în întregime de încasări, fără a se recurge la tnijlocul in- 

flaţiuuei sau împrumuturi. 

4. Un împrumut de reconstrucţie garantat de anumite venituri 

şi destinat a acoperi deficitele bugetare până în anul 1926, astfel 
încât încă din anul 1924, inflaţiunea să poată îi complect oprită. 

5. Un control exercitat prin intermediul unui comisâr gene- - 

ral numit de către Consiliul Ligii Naţiunilor şi responsabil exclusiv 

“față de acest Consiliu, destinat să asigure urmărirea exactă a pla- 

nului de restaurare. 

Insiârşit, pentru realizarea acestor deziderate, sau găsit ne- 

cesare și s'au recomandat Ungariei: 
a) raporturi politice satisiăcătoare cu ţările vecine; 
b) aranjamente în ce priveşte obligaţiunile externe ale Unga- 

'riei, în special creditele de asanare şi sarcinele tratatului; 

c) o restaurare şi o desvoltare economică, în. particular acor- 

duri comerciale şi tarifare cu ţările vecine. 

JI. Stabilizarea monedei 

$ 1. Inființarea Băncei de emisiune. 

Evenimentul cel mai important în executarea programului de 
reconstrucţie este întemeerea băncii Naţionale ungare care şi-i -a în- 

ceput activitatea 1; 24 Iunie 1924.
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Banca Naţională ungară este o societate pe acţiuni fondată în 
scopul de a reglementă în cadrele statutelor, circulaţiunea mone- 
tară ungară, emisiunea biletelor şi convertibilitatea lor. | 

Capitalul băncii este de 30 milioane coroane aur, împărţit în 
-300.000 acţiuni nominale a 100 cor. aur bucata. El poate îi mărit sau 
micşorat după deciziunea adunărei generale şi pe cale de lege. Ac- 
țiunile pot îi vinculate şi devinculate cu aprobarea posesorului no- 
minal. 

Ca bancă de emisiune, banca Naţională ungară îngrijeşte în 
primul rând acoperirea emisiunilor sale şi procurarea fondului me- 
zalic necesar. Convertibilitatea biletelor în aur devine obligatorie 
în momentul când datoria statului către bancă nu va depăşi 30 m! 
lioane cor aur. 

Modalitatea acoperirei circulaţiei constitue o parte interesantă 
“a nouei bănci de emisiune. Intr adevăr, art. 85 din statute reglemen- 
tează acoperirea emisiunei pentru o perioadă începând din momen- 
tul vărsământului integral al capitalului băncei și până la reluarea 
convertibilităței aur, în modul următor: | 

Intreaga 'circulaţiune inclusiv celelalte obligaţiuni, imediat sca- 
dente, exclusiv datoria statului, va trebui să fie acoperită în primii 
3 ani cu 20%, în ceilalţi 5 ani următori cu 24%, în alți 5 aui cu 28% 
şi în ultimii 5 ani cu 33,5%. 

In fondul metalic se pot socoti însă toate valutele şi  devizele 
în posesiunea băncii, cu mici excepțiuni. Se înţeleg ca valute banc- 

“motele străine ale căror oscilaţiuni nu sunt prea sensibile, iar sub 
devize, creanţe, trate de plătit pe pieţele principale ale Europei 
şi Americei la cari sunt angajate institute de bancă solvabile şi a 
căror oscilaţiuni nu sunt apreciabile. Ca devize se pot încă consi- 
deră bunuri şi depozite în numerar la vedere ce se găsesc pe pie- 
ele. principale europene şi americane, la iustituţii solvabi!e de pri- 
mul rang. 

Până la reluarea convertibilităţei bancnotelor, banca Naţională 
„eră obligată de a aveă asemenea depozite pe pieţele de mai sus 'şi 
până la concurența surhei de 25 milioane cor. aur. 

Intreaga circulaţiune monetară, inclusiv angajamentele sca- 
“dente va trebui să fie acoperită. Atâta timp cât depăşesc datoria sta- 
tului, prin următoarele active: ae 

L Fond meaiic; i 
2. Poliţe şi warrante scontate conf. statutelor; -
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. 

3; “Prin devize 'şi valute . (trate,: bunuri şi. niimerar); cari Con- 
tor: art. 85 din statute, nu pot îi socotite:ca fond: metalic. i 

4. Prin-creanţe “în valori străine de plătit în interior. Iată 
“ Insfârşit; în perioada primilor:5 ani, dela întemecrea: băncei 

şi “cel -mai târziu până: la reluarea convertibilităței bancnotelor,:se: 
pot socoti în fondul 'de acoperire! şi împrumuturile de. gaj (hand- 
pfand), date pe termene. scurte: (3 luni). ee 

pe 

„ „ N ai 8 2 „Reforme... E 
, 

- 

Odată CU, iniiinţărea băncei Naţionale, toate prerogativele: ŞI 
avantăşiile acordate înainte de stat, trebuiau să-i fie trecute efectiv. 

Printre. cele dintâi reforme remarcăm asttel desfiinţarea ve- 
chiului. Institut de emisiune (Noteinstitut) ale-cărui active și pasive 
(vezi. capitolul „Datoria. de stat”), trec băncii Naţionale. și dispari- 
ţia Centralei devizelor. 
O modificare importantă adusă vieţii monetare de până atunci, 

a fost, desființarea aşazisei „Spaarkronne”. -. 
„Această unitate de monedă introdusă la 20 Februarie 1924, 

a. cătei -valoare eră calculată zilnic pe baza cursului la Viena 2 
biletelor şi devizelor ungare, precum şi. în raport. cu .alte valori de 
„arbitrai,. constituiă. oficial unitatea de măsură a tuturor creditelor 
acordate . dela acea! “dată de către Institutul de emisiune. Pe baza 
acestei valori fictive se: calculăui cursurile oficiale de schimb, la 
“Centrală” devizelor.. Constituind o bază mai mult forţată, luată în: 
vederea menţinerei unui Curs mai ridicat al monedei ungare „Spaar- 
'kronne” a influențat! în mod pernicios piăța internă a sc -himbului, 
“cauzând în ultiinul timp perturbaţiuni intense, dar mai aleş a a în- 
"curajat târgul ilicit al schimburilor. 

Fluctuaţiunile dese ale coroanei au mărit neîncrederea! Să au 
împrăștiat mare panică cu atât mai mult cu cât se stabilise prin lege 
că valoarea. acestei coroane în preziua înființărei “băncii” Naţionale 
ungare, va constitui baza de lichidare. a tuturor. transacţiunilor î în 
Spaarkronne. Lia 

| Creditele şi: transacţiunile veci au îost astfel lichidate la 23 
"Iunie, pe cursul de 125 coroane hârtie” 100 Spaarkronne, ceeace a 
procurat intenţionat institutului de einisiune beneficii apreciabile. 

Desființarea lui Spaarkronne € a fost cea' dintâi măsură pentru 
stabilirea unei rhonede iinitar. î:...: 20 E za
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i ua i. Centrala, devizelori „ ii 
"" Odată cu suprimarea Centralei, reginiuil 'devizeloi 'a: îost re? glementat din nou. Prin noile dispoziţiuni; s'a dât'o libertate 'mai: mare transacţiunilor de devize, atât în interior, cât şi în extezior, _! „ Detentorii indigeni de devize căpătate îri irma! unei "Afaceri reale de export, nu mai erau constrânşi să: le 'predeâ” Centralei ci le puteau converti. în coroane la băncile autorizate de către banca Naţională fără voe. : : : - i a + “Pentru străini, regimul creat prin uoile. dispoziţiuni, a provo- cât o detență sensibilă prin suprimarea aşaziselor. „Ausslarid 'şi In2 lands Krone”. i i m 

Auslands si Inlands Krone. 

„_ Printre măsurile luate mai de mult pentru oprirea speculei ce antrenă devalorizarea crescândă a monedei ungare, Sa înfiin- ţat coroana internă şi externă. a a 
Tendinţa acestui procedeu era să blocheze compturile străine, 

în coroane aflate în Ungaria. Pentru noua situaţie, „desființarea a: 
cestei restricțiuni a avut consecinţe favorabile pe piaţa financiară” ungară, lăsând capitalului străin libertatea absolută şi o găranţie de a putea fi mânuit după voe. | a - 

„„„. S$8. Primele manifestaţiuni ale polilicei monetare, 
: “Cea dintâi grijă a băncii Naţionale: ungare era: la înființarea 

ei, fără îndoială, datoria de a stabiliză moneda, . aa 
„.. In această privință; opinia publică nu eră prea lămurită şi mai 
puţin - de -acord. Intr'adevăr, nimeni nu credeă că banca Naţională 
va, căută! să menţie cursul coroanei ungare la valoarea sa externă. 
Mai mult, se credeă 1a o ridicare a coroanei ungare până la pari-: 
tatea Vienei. .. . a i 
„= Detentorii de devize s'au grăbit astiel, poate şi din alte motive, 

să: livreze stocurile lor' băncii Naţionale: pe. de altă parte, nume: 
roase” transacţiuni de. devize la. termen au început. să abunde în 

ideia“ unei .urcări apropiate a coroanei. Tendinţa de urcare a fost 
gnanifestă şi' s'a arătat în special pe -picţele elveţiene, unde coroana 
cotă la un timp. dat mai:mult decât echivalentul, de curs: ia care, 
în;aceiaş epocă, banca Naţională vindea șau cumpără la Budapesta fără limită, i IE e
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| La început, banca Naţională ungară nu a luat vizibil o atitu- 
dine determinată. Păstrând ideia iniţială de stabilizare, caracterut 
acesteia” n'a fost nici imediat, nici absolut. Cursurile oficiale fixate. 

zilnic au variat în limite relativ mici, totuşi reale, banca cumpărân€ 
sau vârizând fără măsură. Cu toate acestea, fără a forţă, banca na- 
țională a putut obţine încă în primele săptămâni rezultate cu totul 
mulțumitoare. Astfel la sfârşitul lui Iunie, toate pieţele de schimb în- 
terne şi externe âu ajuns în acelaş nivel. S'a stabilit astiel un curs 
unic asupra unei singure unităţi de monedă. coroâna hârtie, cu ex- 
cepţiunea Vienei unde bancnota ungară eră mai scăzută sau benefi- 
ciă de o primă după fluctuațiile ofertei sau cererei locale. 

$ 4. Schimbul, 

Condiţiunile aspre ce reglementau până la înfiinţarea bănci: 
Naţionale regimul devizelor cât şi restanţele Centralei de devize în: 
satisfacerea cererilor legitime făcute din vreme, întârzieri ce con- 

stituiau un fel de obligaţiune a Centralei îaţă de coroana ungară, pu- 
jeă ameninţa în mod serios stabilitatea ei tocmai în momentul când: 
pedeoparte banca Naţională trebuia să ia ființă, pe dealtă parte, 
regimul devizelor sub noua firmă |S'ar fi bucurat după cum se: 
proectase, de o mult mai mare libertate. 

Pentru a face faţă cererilor pieţei şi a remedii din vreme a- 
ceste perspective, Centrala devizelor a hotărât să dubleze încă dela: 
începutul lunei Iunie, contingentul de devize străine puse la dispo- 
ziția camerei de compensaţiuni. Graţie acestor măsuri, târgul liber- 
s'a resimţit imediat. De unde dolarul înregistră în comerțul ilicit 
(Schleichhandel) 98.750--—100.000 cor. hârtie către sfâşitul lui Mai, 
la 8 lunie valoarea iui scade la 93.000 cor. In acelaș timp Spaar-- 
kronne atinge 133 puricte astfel încât diierența între cursul Cen-- 
tralei şi cursul târgului liber, dispare aproape completamente. 

In acest moment se manifestă o tendință generală de urcare: 
Operațiunile de compensare se închee în decursul unei săptămâni 
Cut 1.500.000 fr. elveţieni perderi, ce-i drept. la întregul stok deţinut 
de centrală. In săptămâna ce urmează, stocul de devize oferit n'a 
îost epuizat decât în parte, cererea micşorându-se' de îndată ce 
perspectivele de a îi satisfăcută, s'au manifestat evident. 

In a treia săptămână, a lui Iunie, începerea activităţei băncii 
Naţionale fiind fapt sigur, pe de altă parte, populaţiunea căpătân€
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mai multa încredere prin scăderea cursurilor dolarului, din măsurile 
proectate pentru obţinerea stabilizărei şi din eforturile Centralei de 
devize, aceasta şi-a putut lichidă socotelile cu un stoc de devize 
aproape acelaş ca la începutui lui Mai. | 

In acest timp, oscilaţiunile coroanei la Zurich nu înregistrau 
decât variaţiuni minime. Plecând dela 70, la începutul lui  lulie 
1924, coroana atinge unu minimum de 67,5 pentru a-şi reveni din 

- nou până la 69. | | A 
In schimb, oscilaţiunile francului elveţian în raport cu dolarul 

îşi mnnifestau regulat influența asupra cursului coroanei pe piaţă 
ungară. 

Intr'adevăr, cursul dolarului de 85.000 la începutul lui lulie, 
ajunge la 79.000 către sfârşitul aceleiaș luni, ceeace pentru coroana 
ungară e o ameliorare de aproape 7%, 

Oricât de îmbucurătoare ar îi apărut această urcare, conse- 
cinţele au fost mult mai neplăcute. Intr'adevăr impresiunea genera- 

"lă eră că moneda ungară a fost hotărît sau artificial, urcată 
Fifectele acestui eveniment s'au resimţit în deosebi în cercu- 

rile industriale și comerciale, unde domneâ încă nesiguranța în tran- 
sancţiuni şi initiativă şi unde fiecare păstră amintiri dureroase din 
experienţele trecutului făcute în domeniul speculațiilor de bursă. 

In ce priveşte banca Naţională, cu tot rezultatul obţinut prin 
această plus valoare a coroanei și a creșterei însemnate a stocu- 
lui ei de devize, ce s'au dublat numai în decursul unei luni (1 lulie— 
1 August), ea nu se puteă pretă nici la o acumulare prea mare de 
monede străine se aflau în cassele sale din motive speculative, nici 
nu puteă să susţie riscul de pagubă asupra bunurilor sale în străi- 
nătate. | a 

In programul de restaurare stabilizarea monedei ungare tre- 
buiă cel puţin să coincidă cu începerea activităţei noue! bănci de e- 
misiune. Cum aceasta nu a avut loc, banca Naţională s'a hotărât 
încă în cursul lunei Iulie de a procedă la stabilizarea reală a mo- 
nedei. 

$ 5. Cursul de stabilizare. 

Deşi chestiunea cea mai grea era ajungerea la un curs stabil, 
valoarea la care coroana trebuiă astiel fixată constituiă încă un 
detaliu de cea mai mare importanţă. Pentru ce curs trebuia onțat?
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In general, se prezentau 3 posibilităţi: ori banca: Naţională 
se opria la un moment dat şi 'stabiliză la cursul în vigoare. în. acel 
“moment; ori căută un coeficient care să se acomodeze cu condiţiu- 
nile în care se găsea piața şi care se puteă adaptă practic mai 
'bine cu cursul 'natural-al' schimburilor; ori stabiliza la un curs Co- 
respunzând cât mai exact vâloarei intriseci a coroanei. . 
ri: 7 Deşi această. din urmă metodă este incontestabil cea mai: Do- 
trivită, stabilirea în condiţiunile de astăzi şi mai cu. seamă într'o 
iţată unde factorii economici sunt departe de â reprezerită vâloarea 
„lor reală, este aproape imposibilă. 

Astiel s'a găsit mai nimerit să se adopte primul procedeu sub 
„rezerva unei singure modilicări aproape de o întâmplare aproape 
*neprevăzută, - . - 

Intr'adevăr în timpul săptăanânei a treia din! una Iulie cursul 
-la- Zurich n'a mai corespuns schimbului: coroanei “pe celelalte pieţi, 
-menţinându-se acolo, continuu aproape, la: 69 “comparativ cu 67,5 
paritatea -la celelalte burse.: Hotărâtă. de-a stabiliză la valoarea: :C0> 

„roanei la un moment dat şi alexând acel moment tocmai către sfâr- 
situl lui Iulie banca: Naţională 'ungară.irmă- sau să. aleagă cursul 
„de stabilizare de 69 cât eră: la: Zurich, lăsând: celelalte 'pieţi să -se 
adapteze noului curs, sau' să se oprească Ja: 67,5 Jăsârid Zarichul 

„Să- i-si: revie la valoarea astiel aleasă: - 
- Este evident:'că între aceste două posibilităţi: s'a optat pentru 

-aceia'al cărei: efect psihologic” eră mai mare cu atât: mai -mult 'cu 
-cât publicul ungar eră încă foarte sensibil la: cea. mai mică oscila- 
iune a: monedei sale pe 'piaţa elveţiană. : 

.  Insfârşit,. pentru stârpirea traficului ilicit; banca Naţională a 
redus marja între cursul de vânzare şi cumpărare a valutelor şi 
„devizele lor- dela 1,5 la 0,5 lăsând oficiilor de schimb autorizate, 
„comisionul de 0,5% peste sau dedesubtul cursului de cumpărare sau 
“vânzare al Băncii Naţionale, + a e Sa ia 

$ 6. Acordul cu banca Angliei. 

Este fără îndoială ca posibilitatea” unei acţiuni cu rezultate 
pozitive a fost mult înlesnită băncii Naţiona!e ungare de către banca 
Anieliei Care i-a dat un „Sprijin aproape” nelimitat. " 

Intr adevăr, orice operaţiune pe piaţa devizelor nu” puteă! reuşi 
fără o bază pecuiniară, Ori în acel: moment, tot cesace noua! bancă
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„puteă. afectă în acest scop şi în intervalul de o lină dela constitui- 
„rea ei şi. începerea activităţei, nu. reprezentă în acest sens: decât, ci- 
- îre cu totul: modeste. Nu puteă: fi vorba decât de: rezerva” metalică 

a institului de emisiune. al :statului; de schiriiburile” străine: a "Con 
„tralei. devizelor şi câpitalul. social al: băncii, cari: erai: 'dispânibile. 
imprumutul internaţional ce urmă să vie în depozil la noua “bancă 
nu eră încă “realizat. Nici o tranșă plătită însreuia mult. “Executarea 
planului iniţial bazat tocmai pe un n disponibii necesar r acoperirți defi- 
-citelor. bugetare. : 

:: In această situaţie critică Bank of England a avansează insttăi 
“alui de emisiune ungar suma de 4 milioane lire engleze. -:? 2 

În baza acestui: avans de .patru nilioane; bânca: Naţională une 
gară şi-a! propus:să stăbilizeze cotoana în raport cu' lira: engleză. 

- 1 In acest: moment, intervin rezultatele favorabile prin: subseri- 
.rea împrumutului de reconstrucție. - : “ 

* “Stabilizarea: se face astiel priritr'un acord direct! între > barica 
Naţionali şi: Banca Angliei, îixându-se 'în relaţiunile cu celelalte 
bănci de emisiune ş în special cu cea “din 'urmă, cursul de stabili- 
zare al coroanei la. 346.000 “cor. hârtie “echivalentul unei. lire en- 
gleze. Insfârşit, graţie legăturilor Obţinute 'şi intereselor reciproce, 
Banca Angliei a ajutat mai departe această. stabilizare ptin' tainpă- 

narea oricărâi'-maniiestaţiuni. speculative ivite pe pieţele streine în 
detrimentul coroanei „ungurești. i aaa : i Ă ci 

ep 

S$ 7. Coroana aur. 

Ajuns la acest stadiu, adică monedă unitară, relativ stabilă, 
devize. libere şi acorduri cu marile bănci de 'emisitine: problema. 
monetară trebuiă” soliițiohată mai departe : din punct de vedere al 
nevoilor interne, 

“ După cum: au amintit, aineliorarea valoarei aur, a “hârtiei mMo- 
nede ungare,tă avuit printre - alte - rezultate împortarite, acela - de: a 
odifică baza:pe care erau calculate atât indemnizaţiile. plătite. de 
stat, funcționarilor cât şi impozitele. Ori prin ridicarea coroanei s'au 
ivit deodată nemulțumiri cu atât mai justificate, cu cât: “indicele “de 
'scumpete 'al vieţei nu-a uirinărit de- loc, la început, OScilațiurea | în 
versă comparativ cu această creştere: Sti a 
Pe de altă” pârte, trebusşte menţionăt ca: “stabilizarea.” 'coroa- 
nei s'a făcut la încenut în rapoit cu lira Engleză Câre,'ea însuşi, nu 
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ajunsese încă la paritatea aur, Aceasta însemnă că deși stabilă, ori ce variaţiuni ale lirei engleze se maniiestau direct asupra coroa= nei ungare. Prin urmare, diferenţe trebuiau să existe atâta timp „Cât moneda engleză nu ajungea această paritate. 
Ori, bugetul ungar de reconstrucție, Chiriile, tarifele pe căile ferate, cât şi impozitele fiind fixate în coroane aur, obligau dela început ca diversele plăţi şi încasări să se facă pe baza acestei u- nităţi. 

In aceste condițiuni, Statul a căutat să fixeze pentru adapta- rca la practică, coeficienţii de transformare a coroanei hârtie în "cor. aur. aa 
Cu toate aceste dificultăţile nu au putut fi înlăturate Astiel de pildă la plata apuntamentelor funcţionarilor publici în luna Iulie, coeficienul coroanei aur era de 17.600. Ori către sfâr- şitul aceleiaş luni, un calcul precis reducea această citră la apro- ximativ 16.000. Plătind după buget, funcţionarii ar îi primit salarii „Cu 107% mai mici decât în luna trecută, Plătind ia coeficientul fi- xat sarcinele statului ar fi ptezentat o creştere în aceiaş proporție. Această situaţie nu puteă fi remediată decât prin reforma monetară. Pe de altă parte, diferenţa între coroana ungară şi co- roana aur ar îi putut dispare din momentul când sau lira. engleză ajungea paritatea aur, sau coroana ungară s'ar fi stabilizat din NOu „în raport cu dolarul, Cert este însă că şi una şi alta dintre aceste posibilităţi nu se puteă realiză decât cu timpul. 

III. Statul şi Banca Naţională 

$ 1. Datoria Sfatului față de vechiul Institut de emisiune 
(Noteninstitut) şi banca Naţională. 

In cele expuse până acuma, nu am amintit nimic de datoria şi obligaţiunile statului decât îaptul că activele şi pasivele. vechiu- lui Institut de emisiune au trecut băncii Naţionale şi mai departe: renunţarea Statului de a contractă împrumuturi dela noua bancă de emisiune. 

Neinfluenţând cu nimic rezultatele arătate, aranjarea datoriei Statului prezintă un interes documentar deosebit. 
Preluarea activelor şi pasivelor Institutului regal de emisiune formează un capitol în statutele băncii Naţionale. Pe baza aces-
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tora, banca îşi ia asupră-şi întreaga circulaţiune monetară Şi gi- rul vechiului Institut. In schimbul acestor obligaţiuni, banca Na- tională primeşte activele lui „Noteninstitut” şi în primul rând por- tofoliul comercial, posturile în aur, valute şi devize liberate de că- tre Centrala devizelor, 
Activele Institutului regal ungar de emisiune „Noteninstitut”, cuprindeau în esenţă: | | a) acompturile legale acordate statului. 
b) contravaloarea bonurilor de cassă provenite din lichidarea băncii austro-ungare. | 
C) valoarea bancnotelor băncii austro-ungare şi ale cassei POs- tale de economie. 

| - Toate acestea, conform statutelor, sunt trecute băncii Naţio- nale ca o datorie împrumut al Statului, contra căreia banca va pri- mi un bon de recunoaştere. | 
Pentru suma lipsă, diierența între valoarea pasivelor şi acti- velor trecute băncii Naţionale, se vor acordă încă alte active ale fostului Institut de emisiune, iar în cazul când nici. astiel pasivele nu vor puteă fi acoperite, diferenţa va îi prevăzută în globalul da- toriei de stat. 

" Pasivele Institutului regal de emisiune cuprindeau în general intreaga emisiune de bancnote 'cât şi. toate obligațiunile de viri- 
imente. 

, 
Circulaţia în preziua începerei activităţei băncii Naţionale se ciiră la 2.520.113.700.576 coroane în timp ce obligațiunile de viri- mente şi alte poziţiuni se ridicau la 1.385,5 miliarde coroane. „ Activele primite dela Institutul de emisiune. reprezentau 0 va- loare de 3.652,3 miliarde coroane. 
După statute, diferența de 256,3 miliarde cor. a fost astiel trecută în comptul Datoriei de Stat. | 
Debitul de mai sus a fost majorat încă cu: 

1) 149,5 miliarde reprezentând efecte şi 12,8 miliarde bunuri. 
din împrumuturi pe gaj, valori ce nu corespundeau exigenţelor sta- 
tutelor. Aceste sume au fost trecute Institutului central al societăţi- 
lor financiare (Penzintezeti Pozpont). 

2) 18,4 miliarde coroane reprezentând bilete şi bonuri de cassă 
ale băncii austro-ungare, rambursate de. Stat şi de Centrala sus- 
menționată.



108 

3), „3, miliarde : reprezentând valoarea .biletelor emise. de .că- 
tre: -cassa „postală. de Economie Și. rambursat, de către” Oiiciul de 
emişiune,: i E a 

4 Tot ca: active intră, şi i bensticiul de 218 3 iiliarde « coroane: rea: 
lizat de către Institutul de emisiune. Această-sumă. se utilează însă 
pentru. amortizarea echivalentă -a -datoriei: Statului. : i 

La punctul 4 este de remarcat că resursele principale ce: au 
alimentat acest beneficiu, rezultă din diferenţa dintre „Spaarkronne” 
şi pedeoparte stocul de aur în bare:şi monezi de 12.127.800 cor., 
aur, iar pe de altă parte, diferența între aceiaş. Coroună- și devize 
şi monede în'valoare de 10.454.644 coroane aur. ? .. 

Comptul de debit al Statului către Oficiul de emisiune -repre= 

zentă: în- ultimul buletin: săptămânal -al acestuia 1.840 miliarde co- 

roane.-la. care. deducând. activele incompatibile cu: statutele: băncâ 
şi beneficiul oficiului amintit, se mai adaugă 160 mliarde .coroane. 
ceeace face în total 2.000 miliarde. 

„Calculată pe coeficientul: de 18.000, această sumă reprezintă 
ci 20 miliardg coroane' mai mult. decât cifra la care Îusese stabilită 

datoria “statului faţă de banca Naţională în planul de: reconstrucţie 
financiara: Acest'excedent a îost amoruzat din bunurile î în virimente 
ale Ministerului de finanţe. asupra Oficiului de emisiune. ” 

1 '8:2.*Consolidarea datoriei: Statului. Ia 

„> «*, Pentru amortizarea datoriei de Stat a intervenit, coniorm pre- 
viziunilor, :un acord. între guvern şi bancă prin care Statul se an- 
gajă să. ramburseze: asupra capitalului subsistent, o anuitate de: .3% 
din care-1%% amortizare şi 214% procente.: 

Au fost trecute încă în fondul de amortizare partea: din bene- 
îiciile băncii Naţionale cuvenită Statului (art. 99 din stavute) cât şi 
partea din preţul de cumpărare a nouei: imprimerii de bancnote ce 
revenia de asemenea Statului. 

Socotind la un loc datoria Statului la banca Naţională, s'a a- 
;mortizat în decurs*de' un an 'şi jumătate cu 50 miliarde coroane. 

“In.anul' 1925, se închee al 'doilea acoră între guvern şi bancă, 
-Care prezintă. efectiv. prograniul de consolidare al datoriei prin îni- 
fiarea reducerei ci la 50% sau 1:000 miliarde. i 

* Intradevăr, pe bază âcestui elaborat; se prevede rarăbiirsarea 
de: aproape“1.000 iniliarde coroane repartizată în timp și din urmă: 
torele resurse : ara
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1. Din beneficiile, realizate din baterea monedei. cari potrivit 
egei urmează să fie întrebuințate la reducerea datoriei de Stat. 

2. Din partea cuvenită Statului din lichidarea băncii austro- 
“ungare, care „Potrivit legei' ce reglementează înființarea băncii Na- 
“jionale ungare '(legea' V din 1924) urmează 'să fie conservată Îa 
“Bancă, Statul neputând dispune de aceasta decât 'cu învoiala” băncii, 

"3. Produsul lichidărei Oficiului naţional de eniisiurie, de Care 
guvernul poate dispune temporar. şi pentru, alimentarea creditelor 
agricole pe termene lungi, dar care trebue: consacrat în vărsăminte 
eşalonate pe 4 ani la reducerea! datoriei Statului îaţă, de banca Na- 
țională. | a 

"4. Efectele şi creanţele: ce potrivit: art, 52 din Statutele băncii “Naţionale nu au fost luate! de către bancă în "momshtul fondărei sale dela Institutul naţional de emisiune şi cari au îost 1 emise Cen- „tralei institutelor financiare (Penzintezeti Kozpont). pentru a. le ad- “ministră şi incasă. 
- Sumele corespunzând fiecărei din. aceste poziţiuni,. resieăei “tând „Sursele din cari Statul înţelege - să-și. amortizeze, datoria sa, „ reprezintă următoarele valori: 
1) 310 miliarde; 2) 220 miliarde; 3): 260, miliarde; 4) 160! “mili- arde Sau în total suma de 950 miliarde c corgane ungare, - 

„In ce priveşte rambursarea ea nu: se poate face decât, „trep- 
“tat. In ultimul acord menţienat (1925) previziunile: de timp î în “legă- 
“tura cu diferitele poziţiuni de resurse, au fost fixate astfel: , 

I. Bensticiile realizate. din emiterea monedei de mețal, eva: 
luate după cum am arătat mai sus la 310 “miliarde, ps măsura ba 
terei monezi şi într'un termen de aproximativ 2- ani. - 

II. Partea Statului din lichidarea bănci .. austro-ungare, îon- 
durile lichide imediat; valorile şi titlurile treptat şi în măsura rea- 
lizărei lor. 

III. Produsul lichidărei Oficiului naţional de emisiune pe “calea 
vărsămintelor repartizate pe o perioadă de 4 ani începând cu ariul 
1925—1929. 

IV. Produsul efectelor ce au fost preluate. dela. Oficiul: na 
ional de emisiune, în 10 vărsăminte anuale egale: cu începere, dela! 
1 Iulie 1927. „i 

In ce priveşte dobânzile noul acord reduce. 13. 19%: întâresele: 
plătite de către Stat asupra, datoriei sale. Aceasta pe bază: legei diri: -Julie 1925, care autoriză. variaţiunea acestui. cosficient! măximându-i 
cu 4%.
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$ 3. Centralizarea fondurilor aparținând Statului. 
“ Planul de reconstrucţie financiară prevedeă odată cu crearea băncii Naţionale, un element fundamental: concentrarea tuturor 

fondurilor de Stat şi depozitarea lor la banca Naţională în scopul 
de a înlesni şi pe această cale rolul băncii de emisiune de a -men- 
ţine Stabilitatea monedei.. Sumele despre care este vorba, constau 
din: 

1. soldurile creditoare ale întreprinderilor de Stat; 
2. îondurile diferitelor ministere; | 
3. iondurile Cassei postale de economie ; 
4. îondurile Centralei institutelor financiare (Penzintezeti k.). 
Realizarea acestui deziderat în sensul strict a întâmpinat 

la început dificultăţi serioase amenințând atât instituţiunea Penzinte- 
zeii Kospont creată încă din timpul războiului, ca un organ regula- 
tor al pieţei financiare şi al creditului, cât și Cassa postală de eco- 
nomie. | 

In ce priveşte fondurile diferitelor ministere, vărsarea şi ad- 
ministrarea lor la banca Naţională nu a avut loc până astăzi şi se 
pare că s'a renunţat definitiv la această ideie. 

S'a ajuns totuşi ca soldurile întreprinderilor de Stat să fie 
trecute băncii Naţionale. Dintre sumele depozitate la Centrala in- 
stitutelor financiare (penzintezeti kospont) au fost transferate trep- 

tat depozitele aparţinând Cassei postale de economic. In acelaş timp 
s'a hotărât reorganizarea lui P. K. lăsându-i numai prerogativele 
şi activitatea pentru care a fost creiaț inițial în anul 1916. 

CAPITOLUL IV. REFORMA MONETARĂ 
Bilanțul Băncii Naţionale Ungare 

La 31 Decembrie 1924. , 

Active In coroane hârtie In coroane aur Ne 

1. STOC METALIC 
Aur în bare şi monede 
calculat pe preţul de 3278 
cor. aur kgr, „coc. 507421987169 33.918.582,03 2. Devize şi monede stră- 
ine pe baza art. 85: 
Devize .....,s cca. 1930454647823 129.041.0$6,08 Bilete. , | : 3. Argint în bare sau mo- nezi socotit 1 kgr. 1594086 

Cor. sau... cc, 12109823085 - 809 480,15 , 
2.449.186 453 077 163.769.148,26



Active 

„ Trate, Warrante şi e- 
fecte de scont ....... 

. Datoria de Stat ...... 
Imobile .............. 

. Instalaţiuni ....,...... 
„ Alte 'creanţe..... a. 
„+ Valori.. necuprinse în 

stoc net,............ 
o... ...... 
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In coroane hârtie 

1.976.887.870.958 

In coroane aur 

132.144.051.16 

  

  

Capital Social ,........, 
Bilete în circ ........... 
Creanţe în virimente şi 
alte obligaţiuni la vedere. 

a) de stat............ 
5) altele .,............ 

Alte datorii .........., 
plătibile în valori străine 

posturi diferite........ 
Reportat în 1923 asupra 

soldului curent,....... 
Beneficiu net pe aunl 1924 

  

1.974.780.734.975 132.004.059,83 „76.912.441.160 . 5.141.206 
16.028.078.600 „__402.946,43 ata 195.550.230,30 

"2.950.999,881.325 | 197.259.350,35 Sia 1.709.120,05 - “:: 

9.435.595.465.695 630.721.622,03. 

In_ coroane hârtie In -coroane aur 

443.800.C00.000 30.000.000 4.513.989.561,419 301.737.210,45 
2.069.467.972.030 . 138.333.420,59 . 1.865.465451.587 
204.002.520.443 

2.351.774.931.153 157.204.206.67 
2.348.587.868,889 

3.187.062.864 

26.023.725.493 1.739.553,84 
25 539.275.000 1707.170.78 

9.435.595.465.695 630.721.622,03 
| O explicare a diferitelor poziţiuni, active şi pasive, va permite 
“cercetătorului o aprofundare mai precisă a bilanţului. De aceea, 
voiu schiţa capitolele mai interesante. 

Activele Băncii Naţionale ungare din bilanțul pe prima jumă- 
tate de an de funcționare. 

1, Stocul metalic, 
La 24 lunie 1924, când banca Naţională îşi începe: activitatea, 

stocul metalic conform statutelor se eşalonează astiel: 

Aur. 
Argint 
Devize şi valute 

Total. .. 

. 207.530.000.000 cor. 
„+ 9.350.000.000 
„+ + 169.101.000.000 

„ 385.981.000.000 coroane
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toarele sume: : -. . _- ai A a 
„1. Aur în bare sau monede în total 10.347.340,46 kgr. îin calcu: | lat a' 3278 cor. aur, 33.918.582,03 cor. aur sau: pe” baza de: 1 .cor., 

La 31 Decembrie, după bilanţ, stocul metalic cuprinde urmă- 

aur —.14.690. cor. hârtie, 507,:421. 987.169 cor... iii :2) Devize (lire engleze, dolari americani, florini olandezi şi co-'! roane suedeze) pe cursul la 31 Dec. de 346.000 cor; hârtie. lia en-,: gleză însumează 1.921.039.332.607 cor.  -...-. e 
„.. . Valoarea biletelor. de aceiaş origină după cursul valutelor! 9.415.315.216 cor, Mai 

Sau la un loc: 1.930.454.647.823 cor, 
„8, Argint în bare sau monede în total 7.596.7188 kgr.. socotit . 
pe cursul la Londra de 1 kgr. — 1.594.086 cor, .... 12.109.823.085. ... 

““Total stoc metalic: 2.449.986.458.077 cor. i 
:. Variaţiunea stocului metalic atinge maximum la 31:Dec. 1924:" 

când se cifrează la -. ;. „ 2479.497.169 000 cor. 
„comparativ cu un minimum ...  938.037.468.000 » 
„şi cu o 'medie săptămânală de . 1.924.937.534 000 „- 

comparativ cu aceste date emisiunea la 24 lunie 
era de ..... „_„ 2.520.113.700.576. coroane | - 

. o „iar la 31 Decembrie 1924...... . 
vera de ..,..,. ae + 4513.989.561.,419 coroane 

, Deducând din valorile „la diferitele daic ale stocului metalic datoria Statului, acoperirea! circulaţiei reprezintă, conform art. 83 din “stătute 53.16% din 'circulaţia actuală şi virtuală la :31 Dec. 
1924.-'Insiârşit, inenţionez încă - 2 -cire:: maximul circulației la ŞI 
Octombrie: 4.635.090.073.000 coroans; minimul: circulației: la 13 'lu-" 
Jie 1924: 2.852.187.431.000 coroane hârtie. A 

".2.-Trate; ivarante, şi efecte scontate; -: --: -- ... 
Acest al doilea-'capitol importait în activitatea unei bănci, a- 

rată următoarele variaţiuni: a 
La 24 Iunie, 1924 portofoliul băncii, Naţionale cuprindea trate şi warante: II ace - [a .. ARI Ia a. 

In. centrală, 62.357. buc.: a total 1.046.320,687.412 cor. 
Sucursale, 32351;:,„ -a total 259.745 672 696. cor. 

împreună:.99.708-buc., reprezen iând un total de-7.306.066.360.108 coroane. | | |
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In cursul activităţii din 1924 “(numai ultimul - semestru) ati:in- 
trât; aproape în aceiaş proportie mai „Sus (centrala, Şi sucursalele): 

„Total. 507 983 bucăţi repre- - : - 

zentând . ...... 6.365, 253. Gai, s61 cor 
dintre 'aceste- au fost încasate: | 

319.846 bucăţi reprezen- . 
tâng a 1386,365, 773; 905 cor, îti 

rămânând sold, firele 1924. 128.137 buc. a: ” 
tota .,... eee 1.976.887,870.958 cor 

Dintre dcestea erau e ii Da cata : 

88. 833. efecte pe "loc reprezentând ' „21.529. 064. 1.098. 132 74 „34% 
38.895 Trate. ........ „pt 407,138.272.526 20,50% 

409  Warrants el : 40, 0,685, 500.000 2,06% 

„. Variaţiunea: scontului Băncii î în , această oitoiadit 

maximul | 30 Noembrie/ | 1.984.539.715.994 cor. 
minimul./.15 lulie/ ii ..1:105.491.045.787-:cor. 

- media. e a 2 sa. a: os 1:024, 992:992872.cor, . 

"uastârşit în cuisul dna "1924 ai fost prezentate: la toâte stă 
 bilimentele; ai a, ata 

Eecte pe loc şi trate 412.510 b. a 5.083.259.673.937 cor.. 
dintre cari au fost scontate 
0 407.380 b.a -; . „îi - 4972,856.384.153 cor. 

Zet 
.. - s.a 

„3! Datoria Statului.» e emo 
Datoria Statului fixată în. progrămul: da reconstructie: la :0 

sumă de maximum 110.000.000 cor. aur, sau echivalentul ei în co- 
roane hârtie, de 1.980.000000.000 cor. a suierit în decursul acestui 
timp modificări neînsemnate a căror descriere prezintă interes mai 
mult din cunoaşterea diieritelor posturi ce 0 formează, 

După situaţia din 23. Iunie 1924 datoria sta= 
„tulul este de :,.,...-. . „1.840. GO6, 000.000, "Cor, 

„... „la care se. adăogă E DIR 
“ Biletele 'şi bonurile de Cassă: ale “Băncii | 

Austro-Ungare ranibursate . de către, - 
: Stat şi Noten Institut : Di 18.962 228, 711:
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Biletele emise de către Cassa Poştaiă şi ram- bursate de către Noteninstitut . 1.380.000.000 cor: “Trate neacceptate de Banca Naţională şi remise centralei Instit. financiare Pen- zintezeti Kospont ...,.. 1.429.424.400.339 Avansuril e de aceiaş natură . ,,... 12.,754.116.400 Cupoanele oblig. de Stat neacceptate ._.. 9.653 Creanţa lui N. Instit, față de stat provenind din lichidarea Băncii-Austroungare . 256.307.745.614 » 

Pasivul lui Noteninstitut constituit de 
datoria centralei devizelor ce nu 
ar fi fost preluată . ..._. 256.307.725.616 cor, 

Total general. . . 2.2178.955.664.293 cor. Deducând profitul vechiului Institut de 
emisiune care urma să fie între- 
buinţat ca amortizare echivalentă 
a datoriei. ,. 278.307.137.610 

Total. .. 2.000.648.526.683 cor. 

După cum am mai menţionat, diferența pânăla 1.980.000.000.000 Cor. ce constituiă datoria totală prevăzută în planul de reconstruc- zie, a fost acoperită din soldul de viriment de 696 miliarde al mi- nisterului de finanţe. Suma de 1.980.000.000.000 «COr. reprezentă astiel atunci (1 Iunie 24) 49,15% din circulațiunea efectivă şi vir- ituală. 

In cursul anului 1924 au îfost.rambursate sub titlul de amor- tizare 5.219.265.025 cor. ce au redus datoria de Stat inițială la 1.974.780.734.975 sumă ce reprezintă la 1 Decembrie 1924 29.99% emisiunea şi obligaţiunile la vedere. 

Alte creanţe. 

In rubrica aceasta intră toate creanţele ce nu sunt considerațe ca de afectat fondului metalic. Deasemenea valorile proprietatea băncii ce s'au preierit a nu îi socotite în acelaş fond, îie că repre- zentau sume cu valori variabile, fie că erau necesare rulajulvi băncii. . La acest capitol menţionăm astfel: 
1) Arierajile de 540.057 Lire sterline asupra avansului Băncii Angliei.
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2. Valori externe a 2.925.431.445.183 cor. 3. Obligaţiunile băncii în valori stră- 
ine decompate la Pasiv sub „alte 
Pasive* „« + 2.348.587.868.889 cor, său excedent. . , 576.843 576.294 cor, la care adăogând previsiunile stocului 
metalic de .....,.... 2.449.986.450.077 cor. 

Rezultă un total de. . . 3.026.830.034 374 cor. 

În Suma de 3.026.830.034.374 Cor. aurul reprezintă 16,77%; devizele 82,4%; valutele străine (bilete) 0,43% şi argint. 0,40%. 

Pasive, 

i. Capitalul social de 30.000.000 cor. aur a îost socotit în lire sterline pe cursul de 24.0174 Co T. aur lira,-apci convertit în coroane hârtie. 
In primul trimestru de îuncţionare al băn 

(al treilea trimestru din 1924) tran 
de 360.000 cor. hârtie lira englez 
cursul stabilizat de 346.000 cor. 

Astiel la 31 Decembrie 1924, ca 
zintă 448.800.000.000 cor, hârtie. 

2.. Creanțe şi virimente, depozite şi alte obligaţiuni la vedere. Â. Ale Statului. 

cii Naţionale ungare 
Ssiormarea s'a făcut pe cursul 

ă, iar în al doilea trimestru pe 

pitalul băncii Naţionale repre- 

În luna lunie 1924 soldul Statului la note 
instituit era de: a 909.707.288.638 cor. Intrările pe exerciţiul 1924 se cifrează la 7.413.315.032.492 , 

Total... . 8.323.022.331.130 Sume debursate pe acelaş exerciţiu . . . 6.457.556.869.543 » INI a Soldul se inchee astfel la 31 Dec. 1924 cu 1.865.465.451.587 c or. 

B. Altele, 

Totalul creditelor în viriment la 24 lunie preluate da la Oficiul de emisiune (NI)... 295,710.306.872 cor. Incasate în 1924, o. . | 34.543.734.313.453 , 
Total. . „ . 34839.444.620.335 cor. Plătite în 1924 „7, + «+ 84.022.208,301.293 , 

Excedent Ce... | 177.236.319.033 cor.
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La acestea adaugând încă virimente ce nu 
au fost trecute (sub plic. curier) de. 

Inseamnă că totalul virimentelor pe- exer- 
ciţiul anului 1924 este de ... . 83.076.814.516.781 cor. 

11.170.716.564 _, 

3 Alte datorii. 

Sub obliaţiunile în valori streine, sunt trecute 2.343.287.868.8839 

coroane, ce reprezintă în cea mai mare parte bunurile in devize şi 

monede streine ale Statului, provenite din împrumutul extern Aces- 

ie sume nu sunt liberabile decât cu acceptul Comisarului general, 

însărcinat cu controlul financiar, 

Mai sunt cuprinse în acelaş post devizele şi valutele căilor 

ferate ale diferitelor întreprinderi particulare indigene şi arerajiile 

„neamortizate încă de 540.257 lire sterl. asupra avansului aprobat 

“de Banca Anglii. 

Bilanţul Băncii Naţionale 
| Pe anul 1925 ! 

ACTIVE 

  

  

  

Active Coroane hârtie Pemnae Coroane 

1. STOCMETALIC . 

Aur în bare şi mo- 
nede străine şi de | 
comerţ a 3794 P. , 
gr cc... 740.804,760.375 59.264 380,83 : 51,159.521,94 

Devize şi monede , o 
„ Străine ..,..,.... i 2.587.814.710.500 „207.025.176,84 178.695.428,90 

. Conf. art, 83, st. - , . 
Argint... „11.911,112'750 952.889,02 822.432,14 

„3.340.530.583.625 _267.242.445,69 _230.672.444,58 

Efecte, Warrante şi _ - 
valori scontate... 1.677.266.272.152 '134.181.301,77  . ..115.819658,56 

Avansuri de titluri. 261.035.009 20.882.90 - - + 18.025,47 
Datoria Stat ...... - 1.954.221.598.939 156.337.727,92 134.944.153,19 
imobile .......... 12.080.241.500 - 5,926.419,32 -5.115,436,09 
Instalaţii ,.,,., AR 6.039.000.000 483.120 - 4)'7.008,80 
lasamentele : .fon- : : E i 
dului rezervă ...., _**1.999.712.000:  : - 159.976.96 138.085,39 
Alte creanţe. ar. : 8:914.098.289,628 -- 313.127.863,17 270.273.806,95 

e “Total, „..10:968.496.732.544 " * 877419.738,63.  51.403.619,38



117 

PASIVE: 

  

  

  

Pasive Coroane hârtie. Penge.. : Coroane “aus! 
Capital acţiuni: al: --.- 

. a _Băncii:,,... a... " 434:451.187 500 -37.156.095,.00  - 30.009.000.00 Fond rezervă ..... 2,412.474.500 197.781,96 170.717,07 Circulaţiunea bile- E R a telor ..,........ 5 193.937.447.379 415 514.995,79 - -: 338.655.075,28 Compturi de _viri- 
„ “mente, . depozite - i zi - şi alte  angaja- a PE ; ii - mente la vedere ÎN a a -1. De Stat,.,.....: : 2,376.988.180.035 „190.159.05440 :  164.137,301,09 2. Altele ...,...,,, - 299.858.370,302 - 23.988.669,63 „20.706.011,09 

2.676.846.550.337 „214,147.724,03 184.843.372,18 
„ Alte angajamente... . .. 2.461.607.080.244 196.928.61442 . 169.980.500,69 Report pe 1926 a- : IN . aa ! "-Supra veniturilor , - . i - încasate ......., 25.285.391,1787 2.022.831,34 1.146.022,97 Beneficiul net pe 

a 1925... cc... 173.896.201.097 13.91 1.696,09 12 007.991,19 

10.968.496.732,844 817.479.738,63 -157.403,619,38 
Delu 31 Decembrie 1924 la 31 Decembrie 1925. : 

+ După cum se observă 
Valorile diieritelor posturi 

din bilanţul încheiat pe acest exerciţiu, 
sunt înscrise în 3 unităţi de monedă: coroane hârtie, coroane aur şi în noua monedă. oficială. „Pengo”. 

- Activele şi pasivele pe.ace 
1. Stocul metalic. - 

„ „Stocul metalic aur în bare şi „monezi, str 
calculat 'pe cursul de 3.798 Pengo Ker., la sfâr 
prezință 59.264.380,53 P. sau 740.804.760.375.cor. . - 

la 31 Decembrie 1924: . | 
Stocul metali 

de un an cu, : ic 
c creşte” astfel în intervalul, - - 

st an cuprind. următoarele detalii: « 

ăine sau comerciale, 
şitul anului 1925, re- 

507.421:987.1G9 cor. 

IO 233.382.713;206 cor Stocul de devize şi monede (art. 85 statute) E | reprezenta la sfârşitul anului 207.025.176.85 P sau 2.581.814.710.500 cor comparativ cu. valoarea la 31 Decemvrie 1924 . 
Stocul. de ar 

la .21 Decemvrie 
gint 952.889.02 P. sau, -:: 

eee a 

_. Totalul stocului metalic . , . 
La 31 Dec. 1925 reprezintă 267.242 

„comparativ cu totalul la:31 Dec. .1924: de... 

1.930.454.647.823 cor 

„2. 1657.360.226 677 cor 
; 7 11.911.112:750 cor 

-12.109.823,085 cor 
"*198.710.325 cor 

„446.69 P 3.340.530.583.623 co. 
„. 2.449.986.458.077 car
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In acest timp (1925) oscilaţiunile stocului metalic au fost de: 

maximum (1 Noemb. 1925). .... „.. „ 8344.359.410 139 cor. 

anaximum (23 lanuar. 1925. . ... 2 472.501.598.423 cor: 

sau media de .......... „eu 2.836.979.494.182 cor 

" Circulaţiunea biletelor a variat astiel: 

da 31 Decembrie 1925 . . . . . .c. . . 5.193 937.447.379 cor 

ia 31 Decembrie 1924 ......... „ 4.513.989,561,419 cor 

Astfel în 1925 a crescutcu. .,...... 679.947.885.960 cor 

maximum circulaţiunei fiind (31 Oct.) de. . . 5.439.951.645.093 cor 

:minimul circulaţ;ei fiind (23 Febr.) de . . . . 3.814.221 623.751 cor 

sau media circulațiunei de .........- 4.491.804.045.558 cor 

Raportul cifrelor de mai sus, adică circulaţiunea: stocul me- 

talic la 31 Decembrie 1925, reprezintă procentul de acoperire al 

„ circulaţiei, 

Socotind după regulamentele statului şi a- 

având în vedere situaţiile băncii, avem : bilete .5.193.937.447.379 cor” 

la 31 Dec. 1925, obligaţiuni la vedere . . . . 2.676.846.550.337 cor. 

Total. . . . 7.870.783 997.716 cor. 

deducând datoria statului de ........ 1.954.221.598.939 cor. 

Rămâne definitiv de acoperit. .... . 5.916.562 398.777 cor. 

După art. 85 calculat, stocul metalic Ia fi- 
nele lui 1925 este de. .. . . ....... 3.340.530.583.620 cor. 

Coeficientul de acoperire este de . . . . | 5646, 

Articolul $6 din statutele bănci prevede însă, în afară de sto- 

cul metalic calculat conform art. 85 şi o acoperire prin tratele (wa- 

rants) scontate legal după dispoziţiunile statutelor. Afară de aces- 

ea mai intra în prevederile art. 86 şi în acelaş scop, tratele în va- 

“doare străină de plătit în interior amintite la art. 5$. 

Calculat pe această bază, avem: 

Circulaţia. . . ... .. ..... 1) 5.916.562.398.777 cor 

Stocul metalic art. 8 .,....... 3.340.530.583.625 cor 

Warrante acontate art.86 ....... 1677.268.272.152 cor . 

-Devize.şi monede art. 86 ....... 1.784.589.350.888 cor 

Avansuri pe titluri art. 86 ........ 261.035.000 cor 

DI 2) 84.852.647.241.615 cor 
diferenţa dintre 2 şi 1, excedent de acoperire. 8360 7.642.298 cor
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Scontul şi variațiunile lui. 

Procentul de scont al băncii Naţionale stabilit la 1 Ianuarie 
1925, la 12,5% şi 13% pentru lombard a fost micşorat între 2? 
Martie şi 27 Mai 1924 la 11 respectiv 11,5%; între 28 Mai şi 21 
Octombrie la 9 respectiv 9,57%; intre 22 Octombrie şi 31 Decembrie 
la 7 respectiv 7,5%. a 

In ce priveşte mişcarea efectelor de scont portoioliul băncii 
conţine, la 31 Decembrie 1924: - 

128.137 b. efecte şi Warants în suma de 1.976.887.870.958 Cor „In anul 1925 au fostscontate. ., ... 
961.961 b. efecte şi Warants în sumă de11.772.388 794.320 Co. 

1.090.098 b. în total. de. . . ,...... 13.794.276.665.278 co, 

In variaţiunea lunară totalul scontului a atins un: 

Maximum (7 lanuarie) de ..... 1.876.866.894.065 
Minimum (15 lunie) de . . . . . . 1.325.831.071.319 
sau o medie lunară ......._ 1.574.911,317.207 cor. 

Socotind valoarea şi numărul efectelor prezentate, acceptate 
şi refuzate la scont, căpătăm următoarea situaţie: 

      

  

Valoarea fiecăreia Prezentate. Sconitate  Retuzate 

sub 1.000.000 . ... 24.847 . 24.412 485 
între 1 şi 10 milioane 634.220 627 781 6.439 între 10 şi 100 , 2Y5.807 291.054 3.153 
între 100 şi 1 miliard O 17.318 17 973 245 peste un miliard . . 343 341 2 

971.535 960.661 10.874 

Insfârşit, în decursul aceluiaş an, au fost protestate de către 
„bancă: 

| 

In Budapesta 1.770 efecte reprezentând 13.544.380.986 cor. | In prov.(Fil.),12.001 efecte reprezentând 58.157.702.164. cor. 
Total . . „13771, - „ 71.702.803.150 cor, 
Rămânând în suferință 157 efecte în val de 4.527.418.808 cor.
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Compturile de. viriment, depozite şi ale Oblig. 

A. ale Statului: 7 
sv: 

„cate) la 31 Decembrie 1924. . ....... 

a Intrate în 1925... : 

Numerar ...., 14.304.564.759.763 
In compt...... 35.192.015.751.592 
Virimente făcute altor 

„Inst, ale Băncii 

 Soldul bonurilor totale ale statului fie lie 
bere fie. sub controlul Comisarului general (alo- 

1.865.463.451.587, 

»53,012.632.176.055 
  

: 3.516.051 „664.700 

  

3 54.818.097.627.642 

| | Eşite în acelaş an | 

Numerar ..... 12.030.431.152.729 
In Compt.. . „., 36,953.241.981.478 . - . 
-Virimente .; .„.. ..- 3.535.923.260.400 52.519.596.394 607 

Excedent . -. , 2.358.501.233.035 

La care se adaogă şi alte virmente de creditat 18.486.947.000 
Soldul Statului la 31 Decembrie, ..... '2.376.988,180,035 

| Celelalte compturi. . | 

Celelalte “se soldează cu un excedent de: - 270.943.470.528 . 
Mişcarea totală la acest capitol atinge . 135. 5.194: 195. 126, 989 c. 

S 2. Noua monedă. 

Ultimul episod al operei de consolidare şi stabilizare a monedei, 
îl constitue desigur, reforma monetară. 

| Bazat pe 'rezultatele obţinute de către banca Naţională, Adu- 
narea Naţională ungară, votează la 6 Noembrie 1925, legea prin 
care se introduce ca unitate de monedă obligatorie, Pengo, divizat 

“în filleri. Aceasta cu începere dela 1 Ianuarie 1927. 
-Un Pengo este echivalentul a 12, 500 cor. hârtie; subdiviziunea 

lui. este fillerul. Un ker. de aur reprezintă 3.800 Pengo în propor- 
ţia 9/10. 

. Legea prevede baterea pieselor de aur 'de 20 şi 10 Pengo, pie- 
se de argint de 1 Pengo şi monedă măruntă de 50, 20, 2 şi 1] îiller.
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:Din argint se vor. bate până la 45: milioane Penzo iar r bucăţi 
- mărunte până la 303 milioane Pengo. - 

Insfârşit, banca Naţională este autorizată să reimită la cerere, 
“fără limită, bilete de bancă” în schimbul aurului în bare: ce i se va 

- încredinţă. E 
Paritatea” nouei monezi ungare: 'Pengo în alte valute, este: -: 

P eeal L. st. 0,0359 
P. Doll. 0,1749 
P „  Sh.A 1.2429 
P. 

1 
l 
l 
l »0.8632coreane aur ungare, 

F ondurile de rezervă, 

Dotarea îondului de rezervă (art. 99 Statute) 
pe anul 1924 reprezentând 10% din beneficiul net, 
soldul pe 1925 se închee cu: . .:. . . . . 2553.927.367 cor. 

din care se deduce diferenţa între valoarea în 
“coroane hârtie a sumei alocate în anul 1924 în cor. 
aur, şi valoarea în coroane hârtie la 31 Dec. 1925 81.652.867 cor, 

2.472.274.500 cor. 
Din această sumă s'au plasat în obligaţiuni 

Imprumut 754 Liga Naţiunilor ...... 1.999.712.000 cor. 
- In 1926 s'au alocat aceluiaş fond din beneți- | 

ciul anului 1926 suma de. . ... . .. e + 17+899.620.000 cor. 

$ 3. Concluzii. asupra activităţii băncii. 

In activitatea băncii Naţionale ungare în primii doi ani de 
“funcţionare. cel mai mare rezultat îl marchează stabilizarea detini- 
tivă coroanei ce sta obţinut odată cu ajungerea la paritatea aur a 
Jirei sterline. Acest eveniment a survenit către siârșitul, lunei Apri- 

| “lie. 1925. , 
| Ca regulator al creditului, banca Naţională « a avut. c 0 situaţiune 

_zult mai uşoară, mulţurnită afluenţei creditelor. străine acordate in- 
, “digenilor, atât pe termene lungi, cât şi pe termene scurte, credite 
"-ce au permis satisiacerea nevoilor. oraşelor de provincie, „creditele 
agricole şi. împrumuturile Institutului de Credit îunciar ungar" sub 
“forma scrisorilor „de gaj plasate. pe piaţa americană, însiârsit Cre- 
“ditele industriei.” i
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Creditele străine pe termene scurte, s'au obţinut mult mai 
lesne şi în aşa măsură, încât banca Naţională a îost de multe ori 
silită să-şi reducă scontul, - | 

Politica scontului a fost în îuncţie de mersul economic general 
al ţării, de cererea şi oferta de bani şi de iniluenţa capitalului străin. 
In 1925, scontul începe cu 12,5%, pornind iniţial dela 10%. De abia 

„în luna Martie, banca Naţională decide o primă reducere, fixân- 
du-l la 11% din cauza abundenței ofertei de bani străini. Scontul 
privat nu s'a resimţit prea mult, oferta rămânând în aceleaşi limite 
aprOape deşi scontul fusese redus cu 2%. Banca a îost astiel ne- 
voită din nou să-și micșoreze scontul reducându-l de astădată 
la 9%. 

In mijlocul campaniei de export portoioliul comercial al băn.- 
cii, scăzând neobişnuit şi pentru a nu-şi vedeă stocul de efecte slă- 
bind peste măsură banca Naţională și-a redus scontul pentru a 
treia oară, fixându-l de astădată definitiv la 7% (22 Octombrie). | 

Și pe acest teren rezultatele se pot consideră ca riulţumitoare 
cu atât mai mult cu cât în anul trecut (1924) scontul de efecte de co- 
„merţ era aproape dublu. 

" Modilicarea statutelor. 

In prima adunare generală din 28 Martie 1925. asupra situa- 
iei şi bilanţului pe 1923, s'a hotărât o uşoară modificare a statu- 
telor menită să remedieze 2 inconveniente: 

1. imposibilitatea materială de a constitui la timp Consiliul ge- 
neral al băncii, în vederea acceptărei măsurilor şi deciziunilor ur- 
gente. 

2. insuficienta dotărei fondului de pensii al funcționarilor care 
coniorm statutelor nu se puteă face decât în anumite limite. 

| Sa propus astiel înscrierea unui articol! suplimentar în sta- 
tute, art. 36 a. modificându-se în acelaş timp, însă numai formal, 
art. 37, 46 al. | şi III, art. 47, 123 al. 1 şi III şi art. 125, prin schim- 
barea termenului de .„Consiliu general” în „Comitetul executiv”. 

Noul comitet 'executiv introdus în locul Consiliului seneral, se 
compune din preşedintele băncii, cei 2 vice-preşedinţi şi 3 consilieri 
generali, desemnaţi de către Consiliul general. 

In cestiunea fondului de pensii, după calculul technic de asizu- 
rare, acest fond necesită un capital de 1900 miliarde. In cest scop
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se moditică art. 99 din statute, prin care banca este autorizată să 
doteze astiel acest fond încât să ajungă în perioada de timp a pri- 
vilegiului. (1943) la suma menţionată mai sus. Aceste propuneri au 
fost efectiv aprobate. 

“CAPITOLUL Y. 

| II, Deiicitele bugetare până la asanarea şi acoperirea lor. 

Reîormele întreprinse în Ungaria cu ocazia introducerei noei 
monezi au vizat la început posibilităţile de noua evaluare a socie- 
tăţilor şi întreprinderilor. private, astfel încât bilanțurile şi întreaga 
activitate a acestora să poată arătă o Situație clară a economiei 
private. Intenţiunea mai departe a îost de a curăţă pe cât posibil 
terenul activităţei economice prin înlăturarea întreprinderilor, de 
orice natură, create de războiu, şi, în condițiuni normale puţin via 
bile, lăsând pentru unele o ultimă portiţă de scăpare: fuzionarea. 
In acelaș timp, Sau impus condițiuni noi întreprinderilor ce urmau 
să se fondeze, precizând un minimum de capital pentru funcţiona- 
rea lor, 

Un alt capitol de reforme îl constitue proectul acceptat deja, 
privind valorizarea anumitor creanţe de drept privat, care vizează în 
special societăţile de asigurare şi îndatoririle acestora în ce priveşte 
valorizarea contractelor lor. laţă de particulari, 

Proect de lege asupra valorizărei anumitor datorii de drept privat. 

In esenţă, proectul prevede următoarele dispoziţiuni: Valoriza= 
rea se extinde asupra datoriilor de bani stipulate în COTOaiă sau 
în E moneda i în circulaţie înainte de coroană, cum erau fiorinii austri- 

i. Valorizarea constă î în fixarea unei Sume mai mari decât aceia 
expruată î în coroane sau fiorini, monede dovalorizate. in urma in- 
flației. 

Proectul de lege prevede din punct de vedere al naturei  dato- 
riei şi al persoanei datornicului, dispozițiunile următoare: 

„Din punct de vedere al naturei creanţei, sunt excluse dela va. 
lorizare: datoriile făcute în bani ghiață, depunerile de economie, 
datoriile de compt curent, datoriile constituite din cekuri Sau avize 

* comerciale, scrisori de gaj, obligaţiuni, datorii născute din efecte, 
sau cupoane ce constituesc obiect de trafic public, dividendele atri- 

7
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buite acţionarilor, datoriile născute pe cale de tragere la sorţi prin 
răscumpărarea acţiunilor de cale ferată, datoriile din obligaţii de pre- 
inii, datoriile din participarea la câştigul cooperativelor, datoriile 
rezidând într'o sumă de asigurare cu excluderea acelora: născute 
dintr'un contract de asigurare de viaţă; încheiat înainte de 1 Janua- 
rie 1922 asupra cărora proectul de lege cuprinde dispoziţiuni spe- 
ciale. Totuşi şi aceste datorii cari după natura lor nu intră în. pro- 
ectul de valorizare, pot îi valorizate în cazul când datornicul nu s'a 
conformat îndatoririlor sale de plată, prin intârzieri negliiente. | 

| Din punct de vedere al persoanei datornicului, sunt scoase de 
la valorizare: 
„. Creanţele de drept privat ale Statului, priacipiilor şi comunelor, 

a poştei regale ungare, a casei postale, a obligaţiunilor datoriei pu- 
blice (Obligaţiuni de împrumuturi dinainte şi după războiu prescrise 
în anumite valori streine, sumele administrate de către Cassele de 
tutelă). | | E 

Statul şi municipiile plătesc totuşi despăgubiri eventuale însă 
numai în valoarea coroanelor existente la ivirea pagubei. 

In ce priveşte datoriile căilor ferate. proectul exclude dela va- 
lorizare numai. datoriile născute din îrachturi. |. 

Şi față de Stat, municipiu, comune, posta şi cassa postală se 
pot valoriză datoriile născute dintr'o relaţie de arendă, deposedare, 
precum şi pensiile celor ce stau într'o relaţie de serviciu de drept 
privat, cât şi despăgubirile pentru accidente. 

Valorizarea este admisă faţă de exploatările Statului şi muni- 
cipiilor numai cauţiunile, îilodormile şi alte sume de această natură 
depuse la acestea, nu sunt valorizabile. 

„Execuţiile de garanţie împotriva Statului, întreprinderilor Sta- 
tului, exploatărilor de Stat, nu pot aveă loc, în cazul unei datorii va- 

“ lorizabile cererea trebue să se facă în intervalul unui an, pentru da- 
„toriile scadente în timpul unui an dela scadenţă. | 

In privința modalităţei de valorizare, proectul recomandă în- 
telegerea amiabilă. In cazul când aceasta nu are loc, atunci valoa- 
rea valorizărei este fixată de Tribunal sub considerarea tuturor îm- 
prejurărilor referitoare cazului. 

Dispoziţiunile proectului se extind numai asupra datoriilor e- 
xistente şi nu asupra datoriilor plătite. 

Datoriile. pe. cari creditorul nu le-a acceptat decât.sub rezervă, 
nu pot îi considerate ca stinse.
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Diferitele grupe de datorii se vor aplană prin consideraţia tu- „turor motivărilor iar pentru datoriile rezidând din dreptul familial şi de moştenire, ținând seamă de baza etică a acestor din urmă. Reglementarea fixărei valorizărei rentelor de accidente împo- triva căilor ferate şi altor exploatări publice, se face printr'o ordo- nanţă mai târzie. Dacă obligatul a stins renta îic prin, buna învo- ială, fie pe baza unei sentințe înainte de 1 Ianuarie 1919, printr'o despăgubire unică, primitorul rentei poate cere fixarea din nou a acesteia dacă capitalul ce i Sa plătit în comparație cu suma de rentă -valorizată, ar fi prea mic, dacă acesta se găseşte într'o si- tuaţie materială precară şi dacă a încheiat aranjainentul fiind încă atunci într'o asemenea situaţie (precară) sau “lin necunoştință ju- “ridică. 

Din contractele de asigurare, cad sub valorizare, datoriile în bani ce rezultă din asemenea contracte personale de viaţă. ' Rentele sau altele de asemenea natură încheiate înainte de 1 Ianuarie 1922, “Și anume în aşa mod încât obligaţiunile ce rezultă din contract, atât din partea întreprinderei cât şi din partea părţii asigurate, încetează, dacă întreprinderea transcrie (cedează) pe seama autorităţilor Sta- tului pentru controlul soc. de asigurare rezervele de premii referi- toare la contractele de asigurare obligate la valorizare precum şi * sumele de asigurare deja. scadente. Autoritatea de mai sus consti- tuie din Sumele cedate z fonduri. parţiale şi anume: unul pentru contractele încheiate înainte de 1 Ianuarie 1920, al doilea pentru contractele încheiate între 1920—21. Sa 
Fondurile. parţiale se vor: administră de. către autoritatea de control îructiticându-se şi orice soc. de asigurare indiferent dacă -se ocupă în ramura de asigurare de viaţă sau nu, este datoare să Verse o jumătate de procent din toate încasările sale în favoarea aces- tui îond, întreprinderile private ce. se ocupă cu branşa asigurărilor „de viaţă vor vărsă în afară de suma de mai sus, 20% din venitul net anual, Coeficientul fixat pe încasări 149% se va plăti după bi- lanţurile din perioada până Ia anul al Dec. 1934, iar partea din beneficii (20%) pe baza bilanţurilor pe timpul până la 31 Iulie 1925. ” In ce priveşte hipotecile slujind asigurarea creanţelor, proectul menționează întrun singur paragrai şi în sensul că valorizarea nu se extinde asupra hipotecilor însă că până la nivelul diferenţei rezultate din valorizare înscrierea hipotecei în cartea funduară se va îace într'o nouă ordine. | a
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In ce priveşte procedura, cererile de valorizare se vor putea. înaintă în orice iază a procedurei, La cererea datornicului, Tribu- nalul poate admite plata în rate. Proectul îngrijeşte deasemenea ca Tribunalul de reexaminare a cazurilor de valorizare, să poată după nevoe hotări singur fără a îi nevoit să caseze sentinţa şi să retri. mită afacerea la tribunalul competent. i Ultimul capitol se referă Ja Teciprocitatea internaţională în Chestiuni de valorizare şi decretează că nici. un străin nu poate ob- ține dela tribunalele ungare 0 valorizare mai mare decât aceia care ar Îi hotărită unei părţi reclamante ungare. de către Tribunalele statului respectiv. 
De In ce priveşte obligaţiunile emise de întreprinderi ungare şi cari facultativ pe lângă valoarea în vaiuta ungară sunt expriniate şi în valute străine, proectul decretează că Sunt a se consideră ca ex- primate în coroane ungare. 

| Insîârşit, proectul dispune, abstracţie făcând de planul de a- mortizare original, asupra tragerei la sorţi şi plăței lozurilor. 

VI. Iniluenţa Stabilizării şi reformei monetare asupra 
"costului vieţii 

Este indiscutabil că primul efect produs de stabilizarea IN0- nedei ungare a fost de caracter psihologic, împregnând în toate cer- curile de producție “un sentimenț nou de siguranţă şi linişte. Asupra populaţiei în general stabilizarea monedei a avut o in- îluenţă binefăcătoare, stimulând spiritul de eccnomie şi contribuind în mare parte, prin depuneri crescânde, la mărirea cociicientului de credit necesar stimulării activităţei economice a ţării. 'Astiel re- zultatele din a doua jumătate a anului 1924. sunt deosebit de inte- 
tuaţie turbure, la o perioadă de stabilitate, precum şi modul cum în această nouă situaţie, băncile au ştiut să-și desvolte afaceriie şi să contribue prin plasamentele făcute la redresarea desechilibrului e- conomic. 

| Un prim rezultat în acest sens, se evidenţiază în ce priveşte Sumele despre îructiticare, Sume ce au crescut în intervalu! momen- tului de stabilizare şi siârşitul anului 1924, dela 450 la 2.509 mili- arde coroane, sau aproape de şase ori atât. O ameliorare a traficu- lui s'a produs simultan cu acestă creştere. Intr'devăr, portofoliul da 

m
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schimb a nouă din institutele de frunte din Budapesta, dnvedesc 0, diierență dela 67,6 miliarde în 1923, la 789. miliarde în 1924, sau cu 370% mai mult. 
e 

bilizarea monedei şi ajutate de libertatea complectă în "devize, va- lute şi efecte, capitalurile străine pe termene mai lungi, au început să abunde. 
i a „ Atât stabilizarea cât şi reforma monetară, au produs însă ur- Cări importante în ce priveşte costul “vieţii care deşi aşteptate, au întrecut . calculele. | i 

De amintit încă odată că stabilizarea coroanei s'a făcut la în- „Ceput în raport cu lira engleză, care nu ajunsese la paritatea aur. Oscilaţiile în sus ale lirei, au antrenat o: creştere la îel a coroanei ungare ce se cifrează la peste 10%. Ori cu această urcare a coroa- nei, preţurile nu au scăzut în aceiaş proporție, ci dimpotrivă au avuţ încă o accentuată tendință de creştere. lată întradevăr Cum se e-- şalonează preţurile en gros (Gold index numbers 1913=100) în de- cursul anilor 1924, 1925, 1926 şi 1927: | 

Index numbers ot Wholesale Prices (1913 — 100)  Calculated from the index numbers of tce Royal Hungarian Statistical Office, | Ma . | 
Gold Index Numbers: 

ate Total Foreign Domes 

  

En d Food: Minerals Texțiles: Miscs “index | Products 
1924 June ...,.., "118 . 144 241 107. „183. M8. . 126 .. up 199 146 213 116 145 155 0 August ,.... 136. 148. 216 - 119 145: 160; 138 0. Se „tember., 136 141 207 117 142 150 139 -...: October .... 148: 145 212 119 149 152 47: November... :.154 :-151.. 1222:'::: 125. - :154-. .159 152 December .. 156 “161 220. 114 160 2.166, 156. up: 
1925 January,..... . 159 "156 .. 1:224 -.. “123 159 IQ E an Aa 149 149 228 114 152 163 47 2 March ..... 139 145221": 118 145 1157 137 . i ADI o... m Alei 138 211, 4041 În 44 154 139 a May ....... 14 ..,198 19, 116, 141, 152 „136. » June... 136 11138: 1194" "121 papii 154 135 INI menta 1240140 it 193 e 120, 136...::157:.; 12... August cp 122143 187 MB IA. "September:. 124 :.:443 189 "118: 1135: 155. 125 October .... 118 . 144 189 II 3l i 153 i, 120 --..: November... 116 144 179 I3. 129152, „117 „December: ' 120: 140 * 176::::143 130 150112 E te - i Deea pe a Dica ea e . . 

. E Tea) 

po ADI ai :; ue 
v. di
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Toial  Foreigu Domestice 

  

  

. End Food  Minerals  Textiles Miscs index Products 
. 1927 

1926 January ..... 115 123 142 141 172 139 112 114 127 127 152 137 115 121 „February .... 113 127 142 :139 167 143 109 113 125. 129 149 137 113 125 March. ,.... 110 125 140 136 165 146 109 113 123 128 147 136 111 124 April... 112 127 140 135 160 153 108 116 123 130 144 136 112 128 May „...,., 112 130 137 135 159 159 106 120 122 133 140 137 113 131 June ....... 112 1283 139 133 156 164 106 121 122 133 142 137 112 131 July 114 126 140 134 155 166 107 193 123 183 142 138 113 130: August ...., 112 125 141 '133 155 179 106 123 122 13% 144 141 111 130 September .: 112 123 141 131 149 184 110 1:2 122 133 141 140 113 1309 October .... 118 125 143 129 144 182 11] 123 125 133 140 138 118 139. November.. 121 124 144 132 142 178 114 123 127 133 140 133 120 131 December „120 127 143 137 143 177 113 127-126 135 139 130 120 134 

Pentru a reliefă aceste cifre, trebue să ținem seama că opera-- unea de stabilizare s'a eîectuat către sfârşitul lui Iulie 1924; că: dela această dată, oscilațiunile coroanei ungare urmau cursul miş- cărei ascendente a. lirei engleze, spre paritatea aur până către. mij- locul anului 1925, când aceasta a atins paritatea aur. Din acest timp: coroana ungară se desface de lira engleză, iar prin reiorma mone-- tară, nora unitate Pengo rămâne în funcţiune de valoarea aur ce i-a fost atribuită, Reforma monetară a fost votată la 6 Noembrie 1925, iar nou monedă a intrat obligatoriu în vigoare dela 1 Ianuarie 1927. . Insfârşit, cea dintâi măsură după votarea suszisei reforme a îosi: libertatea complectă a traficului de devize valute şi efecte (25 Noem-. brit 1925). | ! 
„Astiel, monedele de cercetat în analiza variaţiunilor preţurilor: 

ca iniluenţe a stabilizărei şi reformei monetare, sunt Auzust 1924— Maiu 1925 (lira a atins paritatea aur cătse 27 April 1925). lar pe de: 
altă parte, de când noua monedă-a îost înființată, adică Noembrie 
1925. 

Se observă astiel că în lulie—Aug. 1924. când a avut loc sta-- 
bilizarea coroanei ungare, indexul prețurilor en gros este 145 şi 
creşte continuu în fiecare lună pentru a atinge un maximum de 169 
în luna Decembrie 1924. Această mişcare ascendentă este datorită 

- pe deoparte vitezei iniţiale a creşterei preţurilor a căror tendinţă 
în sus mu a putut fi-frânată imediat, pe de altă parte, disparităţii în-— 
tre creşterea valoarei monedei datorită mersului ascendent al lirei 
engleze, către paritatea aur, de care era legată, şi valoarei interne 
răsfrânte asupra prețurilor. 

Din April, Maiu 1925, preţurile pentru grupa alimentelor sin-- 
gură mai independentă de combinaţiunile pe pieţele internaţionale, 

- ca fiind produse în majoritatea lor în țară, indexul descrește regulat.



Care era la 120 precum şi indicele general de 126 cresc în mod con- tinuu pentru a atinge 130 resp. 135 ca valori maxime. | Aceste date intr'atât cât Statisticele făcute prevăd o metodă de apreciere mai mult sau mâi puțin exactă: ..:. 

valuat la peste 307% şi s'a datorit în deosebi puţinei adaptări prac- tice, noii unităţi „Pengo”. 
| Mi “Trebue observaț ca Vechea monedă, coroana hârtie, nu numai mai ca denumire, dar ca valoare, în ultimi ani, prinsese rădăcini 

nitatea de măsură o notiune. Ori noua unitate Pengo reprezentă 12,500 coroane sau cu 25% mai mulţ decât unităţile vechi, Astfel primul efect al acestei unităţi noi asupra preţurilor a fost o urcare bruscă cu 25% a prețurilor vechi transformate în noua monedă, mai ales pentru articolele alimentare şi diverse în comerțul mărunt, Aşa pentru grupa articolelor menționate mai sus, tot ce costă 1.000 CO- roane sau 10 mii, ceeace ar fi reprezentat $ filleri sau 60 îilleri* în noua monedă a început să fie prețuit la 10 îilleri sau 1 Pengo. .... . După părerea noastră, urcarea costului vieții s'ar fi pututt Ji- mită la un coeficient mult inferior dacă s'ar fi ales noua unitate de mo- nedă mai practică condiţiunilor existente şi speciale. De exemplu «dacă noua măsură ar fi corespuns vechei unităţi de 10.000 coroane. 

CONSOLIDAREA FINANȚELOR STATULUI 
I. Bugetele ungare până în 1924 

$1. Situaţia Cheltuelilor şi veniturilor de Stat până la 1924. 
Uitimul buget norma! a] Ungariei a fost bugetul pe anul 1914-15. Acesta a rămas ca: şablon pentru toate -bugetele din timpul războ: "iului și de după războiu. După modelul acestui buzet și ținând sea- “mă de diferitele previziuni cuprinse: în el, Ministerul de finanţe a
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iost autorizat de a deschide credite, de a face faţă cheltueliler ex- 
cepţionale, precum şi de a creia veniturile necesare pentru lichida- 

rea cheltuelilor în baza. legilor speciale votate sau de votat de către 
Parlament. 

Legile cari au dat depline puteri Ministrului de finanţe de a 

lichida bugetele din toată perioada războiului, sunt: Art. de lege 
XV şi XXI din 1915, XXII şi XL din 1916, 13 din 1918 cât şi arti- 
colele de lege speciale III, VIII şi X din 1918. 

| Bugetul pe anul 1917—18. 

Către. sfârşit anului 1918, s'a supus Parlamentului: bugetul pe 

" anul financiar 1917—18 a cărui discuţiune şi aprobare nu a putut îi 

sancţionată din cauza evenimentelor politice interne (căderea Con- 

telui Tisza, etc.). 
- Guvernul contelui Karoly era pe punctul să întocmească un nou 

buget, totuşi nu Pa putut înfăptui din cauza timpului prea scurt cât 

a stat la guvern. . 

| Bugeiul pe anul 1918—19. 

In Decembrie 1918, apare art. de lege VI care dă depline puteri 

guvernului ca în cadrele legilor existente să procedeze la încasă- 

rile fiscale necesare lichidărei cheltuelilor cu condiţiunea ca soco- 

rile bugetului să ţie seama de previziunile bugetare din 1914—15 

motivând însă cheltuelile în bilanţul de lichidare. 

- Această lege, deasemenea nu a putut fi executată din cauza des- 

tei Curţi de conturi, deschiderea creditelor şi întocmirea diferitelor 

agregărei politice, preludiul revoluţiei şi ocupaţiei din 1919. 

Bugetul pe anul 1919—20. 

După îndepărtarea regimului bolşevic, adunarea Naţională un- 

gară, votează în anul 1920 legea IV îixând o bază nouă pentru în- 

tocmirea bugetului de atunci şi a bugetelor viitoare. 

Prin această lege se fixează cadrele cheltuelilor şi încasărilor 

statului lăsând în sarcina Ministerului de finanţe şi Preşedintelui Inal- 

dispoziţiuni de buget, tot pe baza bugetului din 1914—15. 

Această împuternicire dată autorităţilor de mai sus era vala- 

bilă pentru lunile Februarie-lunie 1920. 

Ă
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„ Dotările diferitelor departamente erau atunci fixate 'asttel:: ! 
„ CHELTUELI i 

Guvernorul ...... CC N "1.200.000 Adunarea deputaţilor. ...  ... 6.161.000. Curtea de Conturi ...... e e "714.000 Curtea de Justiţie administrativă ee ea 21137.910 Preşidenţia Consiliului . ; 0: SIDA 6.495.480 : Ministerul de Externe. . ii: ". 108.355.900 Ministerul de Interne . . . . . - ADD 181 007.480 Ministerul de Fianţe . . .... ones a 2.117.853,950 Ministerul. de Comerţ. ,...... eee ee. . 894.002.000 Ministerul de agricultură ema eta aia a: 114200.960. Ministerul de Justiţie . ..- - DE 112.01 1.080 Ministerul Apărărei Naţionale . .. i: '851.049.660 Ministerul Muncii şi Economiei publice ...., 147.885 490 . “Ministerul Aprovizionărei . Pee 6.295.900 Ministerul Minorităţilor Naţionale ....,... 2.500.000 Ministerul micilor agricultori „1: SR 35.610 Minitserul Cultelor şi Instr. Publice îi 197.184.932 
Total cheltueli ......., 4.748,692.482 cor .- 

| INCASĂRI 

Parlamentul . ....... AC 9.780 Ministerul de Interne. , . iii: „4.404.414 .-. Ministerul de Finanțe. . .... ee 1.326 763.886. Ministerul de Comerţ. . . iii 5982.270.545 Ministerul de Agricultură „.. iii: 13.450.050 Ministerul Cultelor. .,....2 RR 9.086.220 Ministerul de Justiţie . . . Pee ” 9.790.089 Ministerul Muncii şi. Economiei publice ..... 2:893.100 Ministerul aprovizionărei . ii! 1.074.737 a 
Totalul Incasărilor '. .... 1.949.472.5H1. . 

Insfârşit paragraiul 4' a] acestei legi prevedea clauza: dacă sumele fixate mai sus se dovedesc insuficiente pentru acoperirea diferitelor obligaţiuni, guvernul este imputernicit de a avansă sumele necesare peste cele prevăzute. 

- Bugetul pe anul 1920-21 

Pentru anul financiar 1920—21 (anul financiar ungar începe la 1 Iulie şi se sfârşeşte la 31 Iunie), Parlamentul votează” le-:
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uea XIX prin care autoriză guvernul de a lichidă cheltuelile şi în- 

casările pe primele 3 luni ale anului, conformându-se legilor exis-— 

tente sau viitoare necesare executărei acestei operaţiuni, Comptu- 

rile încasărilor şi cheltuelilor trebuiau să îie trecute. în bugetul ce. 

se pregătea pentru acel. exerciţiu. Valabilitatea. acestei legi a îost.- 

prelungită până la sfârşitul lui 1920. 

Pentru .a da posibilitatea Ministrului de finanţe de a controlă.: 

şi îndrumă -toate lucrările şi cestiunile privind finanța publică şi de a 

dispune de. măsurile de cuviință pentru înfăptuirea unui program fi-. 

_nanciar mai. precis, Parlamentul votează legea: XXVIII din 1920: 

prin Care modifică legea XX din 1897 asupra comptabilităţii statului, 

în sensul -ca toate direcţiunile de comptabilitate ale diferitelor de- 
partamente, să iie exclusiv sub ordinele Ministrului de finanţe. In a-. 

celaş timp, 'Ministrul este împuternicit de a acorda, cu. încuviinţa=: 
rea Consiliului de miniştri, creditele necesare Statului, chiar dacă 

acstea ar depăşi previziunile bugetare, dispozițiune lăsată 'special în. 

vederea. deprecierei coroanei. . 
“Legea XIV. din 1919 'amintită mai sus a tost prelungită prin. 

dispoziţiunile cuprinse în-legile: XL până la siârşitul lui Martie 1920; 

11/1921 până la îinele lui Mai; XVI/1921, până la sfârșitul lui Iulie 
1921. 

"Bugetul. pe 1920—21 a îost înaintat Parlamentului în Septem- 

brie 1920 pentru a: îi discutat şi aprobat la 22 lunie 1921, adică cu: i 

8 zile înainte de expirarea lui. 

Bugetul pe anul : 192j—22 

Prin legea XXXIVI1921, “Adunarea deputaţilor - prelurigeşte Du. 

getul pe exerciţiul 1920-21 până la finele lui Decembrie 1921; inter- 

vine apoi legea XLVI care modifică dispoziţiunile legei precedente 

şi o menţine în vigoare până la sîârşitul lui Iunie 1922. 

Bugetul pe anul 1922—23. 

Pentru primele 6 luni ale anului bugetar 1922—23, finanţele 

statului sunt conduse mai departe pe baza legilor existente şi a 

normelor stabilite în bugetul pe anul 1921—22 (bugetul lui Hegedus). 

Acesta este primul an când bugetul ungar se emancipează de 

previziunile şi forma bugetului din 1914—15.
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Caracteristica lui constă în dispoziţiunea ca: toate veniturile şi cheltuelile sunt de trecut ulterior. într'o situaţie, care formează bugetul propriu zis pe acel exercițiu. . o o Acest buget definitiv nu a avut nici pentru anul '1922—23 nici -0 valoare efectivă, finanţele: statului mişcându-se după cum se vede sub impulsul anului precedent, i î Toată această Situaţie nu este decât consecinţa firească a hao- . sului financiar provocat pe deoparte de devalorizarea continuă a coroanei, pe de altă parte din cauza nelichidărei la timp a socote- lilor statului şi din cauza normelor de conducere puțin precise şi mai puţin stabile, 
” 

Totuşi, bugetul de mai sus a servit la: ceva şi anume a dat o mormă de conducere pentru bugetul anului 1923-24, Intr'adevăr, prin legea XXXII. din 1923, guvernul este autorizat să conducă fi- nanţele 'statului pe primele 6 luni ale exerciţiului bugetar 1923/24, adică dela 1 Iulie 1923 la 31 Decembrie, pe baza datelor bugetare „pe exerciţiul 1922/23 şi a legilor până atunci în vigoare, cu condi- țiunea repetată ca aceste cheltueli și încasări să fie trecute ulterior «din nou într'o situație care va formă după noua practică introdusă, Pugetul propriu zis pe anul 1922/23. Acest buget continuă până la sfârşitul anului bugetar, adică până la 30 lunile 1924. 

II. Deficitele bugetare până la asanarea şi acoperirea lor 

Conturile încheiate pe exerciţiul 1921/22 arată după rezultatele situaţiilor :generale, un deficit de 11.785 milioane coroane sau :94 milioane coroane aur. | Bugetul pe 1922j23 stabilit pe baza preţurilor interioare în luna Decembrie 1922, în ce priveşte cheltuelile interne şi pe baza cursu- lui coroanei la Zurich de 0,25 centime elveţiene pentru obligaţin- nile externe, se soldează cu un deficit de 15.375 milioanz cor. sau 33,7 milioane coroane aur. Intreprinderile Statului îşi închee bilan- 4ul pe acelaș an, cu o lipsă de 25.278 milioaze: cor. sau 55,8 coroane „aur. 

Deficitul “total pe acest an este astiel de 40.653 milioane cor. 
:sau' 89 -milioane cor. aur la care se mai adaugă 30,7 milioane ser- viciul datoriei publice.
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Deficitele pe exerciţiul 1923/24 sunt de 1.098:305 milioane cor. 
„. Dela 1920 încoace, echilibrarea iinanțelnr statului era condi- 

ționată în primul rând de lichidarea deticitelor anilor bugetari pre- 
cedenţi precum şi de asigurarea mijljoacelor necesare acoperirei 
deficitelor. viitoare. Mijloacele întrebuințate pentru anularea defi- 
citelor au fost: i [ 

Inflațiunea. 

Sumele necesare echilibrului cheltuelitor şi veniturilor statului, 
au fost procurate în parte prin împrumutul forţat în conexiune cu 
stampilarea biletelor de bancă. Acest împrumut a dat un venit de 
3.970 milioane cor. sau 105,4 milioane cor. aur. Această sumă, pre- 
cum şi cele procurate dela Institutele financiare ungare. erau to- 
tuşi insuficiente. Numai deficitele lunare în 1920 se ciîrau la apre- 
ximativ 29,4 milioane cor. aur. . 

».. Astiel guvernul a recurs la miilocul cel mai la îndemână, în- 
- națiunea. - | 

Impozitul pe capital. 

„In 1921; noul ministru de finanţe a încercat refacerea radical 
a finanţelor publice priu prelevarea unui impozit de 20% asupra 
capitalului mobil şi imobil. Dar executarea acestei măsuri nu a dat 
nici ca rezultatele așteptate din cauza defectelor aparatului adminis- 
trativ şi a sistemului însuși care a antrenat logic sustragerea capita- 
lurilor dela această tentativă, şi scurgerea lor către exterior. 

Urcarea coroanei. . 

Instârşit, ministrul Hegedus; în personalitatea căruia rau toate 
speranţele ungare, nu a putut nici el rezo'va criza şi deruta îinan- 
ciară. Sistemul întrebuințat de a ridica artificial coroana ungară sa- 
crificând sume enorme (aprox. 500 snil. îr. elv.) a adus mai mult 
Tău decât bine.
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Cursul coroanei de J,05 îr. elv. la siârşitul lui 1920, se ridică întradevăr la 2,85 în Maiu 1921 sau cu peste 150%. pentru a se Prăbuși însă către sfârşitul lui Noembrie la 0.45 centime. Avanta- giile obţinute în primele lani de urcare a. monedei ungare sunt to- "tuşi neînsemnate jaţă de creşterea deficitelor şi înrăutățirea situaţiei după această perioadă, 
aa 

Deficitele pe primele 9 luni ale anului 1921, se cifrează la 9,3 milioane cor. aur lunar,. | | DIE 

Reforma impozitelor, 

Neajungându-se nici pe cale 
nisterul de finanţe ia iniţiativa u 
şi uzând bine înţeles în tot ac 
de emisiune. | | SD - Reforma impozitelor viza. în primul rând 0 organizare potri- vită a aparatului fiscal în vederea lichidărei impozitelor şi. restan- telor, iar în al doilea rând consolidarea acestor impozite. 

a de mai sus la nimic pozitiv, mi: 
nei reforme a impozitelor: păstrând 

est timp de serviciile Institutului rega] 

E] 

Dar ce puteau ajuta toate aceste măsuri faţă de sarcinele e- norme ale statului, inflațiunea nesocotită a: Institutului de emisiune „Când starea economică internă era atât de defectuoasă. . 

Imprumuturi forțate şi credite străine, . 

Guvernul odată pe această cale de 'tatonări şi încercări dife- rite, a îost silit să tipărească mai departe Sumele necesare, recur- gând din când în când, după posibilități şi împrejurări, îie la îm- prumuturi forţate, ie la împrumuturi externe. 

III. Asanarea finanţelor statului - 

Consideraţiuni senerale. 

Din ceie expuse mai sus; se poate constată că situaţia bugetului ungar era extrem de încurcață: întreaga - defecțiune provenea în
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primul rând din cauza deficitelor mărite din an în an şi neacoperite decât în parte prin inilaţiune: în al doilea rând din faptul că oricât S'ar fi căutat să se remedieze la restrângerea cheltuelilor şi la ma- jorarea rendementului impozitelor, singurele măsuri ce ar îi îngă-. duit o revenire treptată la un buget echilibrat, inflaţiunea nemai pu- tând constitui un mijloc de resurse, bugetele începând dela acea epocă încă nu ar fi putut realiza dintr'odătă un echilibru. 

Intr'adevăr, trecerea dela o stare la alta, adică dela haosul finanţelor la socoteli cumpănite, nu se putea face fără o resursă de venituri sigură care, permițând treptat fiscului să majoreze impo- zitele și să-şi chibzuiască conturile, ar îi acoperit deficitele ce erau încă imposibil de înlăturat pentru: o perioadă anumită. A In acest sens, a fost studiată şi posibilitatea de consolidare a finanţelor ungare. Intr'adevăr, comitetul financiar însărcinat cu cercetarea problemei acesteia, în raportul său adresat Soc. Naţiu- nilor, cu privire la Situaţia bugetară ungară, aşa după cum reese din. compturile încheiate pe exerciţiul 1922/25 şi previziunilor pe anu! următor, constată: 

1. „Deşi se pot face economii considerabile, cheltuelile de stat 
aşa după cum Trees din situaţiile menţionate, vor trebui, în valoarea 
lor aur, mai degrabă mărite decât reduse”. 

2. Că această majorare necesită o considerabilă urcare a im- pozitelor, 

3. Că în ce priveşte cheltuelile, reducerea personalului Îunc- ționari de stat și echilibrarea bilanţurilor întreprinderilor de stat, sunt 0 condiţiune sine qua non. 

4. Că realizarea echilibrului bugetar se poate efectuă totuși într'un termen de 2 ani, respectând programul întocmit, cu condi- -țiunea ca deficitele Statului, până la acea epocă să poată îi acope- rite dintr'o resursă extraordinară: împrumutul extern de 250 mili- Oane cor. aur. 

Fixând bugetele viitoare în cadre fixe, cu deficite ce le putem numi legale, prevăzute dinainte şi acoperite din împrumutul de re- construcție, consolidarea bugetară înseamnă reactivarea veniturilor şi limitarea cheltuelilor în scopul de a ratrapa deficitele anterioare.
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PROGRAMUL DETAILAT AL REFORMEI BUGETARE 

Bugetele semestriale pentru reconstrucţia financiară. 

"11924 1924 1925: 1925: -1926 1926 
Seas, „11 Semes, | Semes, (I DESTINA 7IA emas, | Semes.ll Semes, | Semes,[l Semes. | Semes, | 

ln milioane coroane aur 

Serv. Imprumutului?), 8,6 37,6 144 582 53 65,6 
Sarcinele din tratat. ..... 73 7 7 7 7 6 
Armata: personal .....,, 9,1 26,5 32,5 32,5 32,5 32,5 

altele ..... 431 :423 42,3 371 37,1 37 
Minister Interne personal . . . 14,7 29,7 34,8 31,9 31,3 30,7 

altele. . ..... 7,7 €2: 7 63 73 59 
». Finanţe personal. . . 12,1 21,5 25 2541 24,8 23,4 

altele. .... 9.7 9 9 7,95 85,5 8,05 
- Instr. publ. personal . 11,3 27.5 32,6 38,2 33,3 32,7 

altele... . ... -78 75 75 6,15 6,75 6,45 
Alte Administr. personal . .. 2 -34,8 40,2 40,4 89,7 38,9 

“altele. . . . .. 19,7 184 184 15,9 15,9 142 “Alocatii în natură ....... 41 o —— — Subvenţii inst. autonome . . . 15 20,2 20,2 20,2 20,4 20,4 
Pensii :......... o. 844 50,6 60.8 60,9 629 63,6 
investiții ...... 164 12 12 12. 12 12 
  

Total. ..:. 277,9 351,6 390,7 395,4 391,5 397,4 
Deducând încasările provenite din 

  

  

transp. CF... 18 7 7 8 8 104 Rămân ...... „e e + 264,9 474,6 383,7 387,4 383,5 387 Deficitele Expl. de stat2). . . 76,3 '8 32: 24 26 — 
Total .. . . 341,2 372,6 415,7 411,1 409,5 387 

Excedent monopol sare 2) tutun. 23.9 34,6 33 39,6 384 43: 
„ Venituri prestații publ. . . . . 141,7 253 266.7 3:1,4 330,5 357 

Total, . . 165,5 287,6 300,7 351 ” 369,9 400. Deficit ........ „175,6 85 115 60.4 "39,6 13 plus 
6) 

1) Necesităţile împrumutului au fost indicate în valori nete, deducându-se - a) recetele clearingului aprox. 2 miliarde; b) veniturile pământurilor răscumpă- 
rate, aprox. 6 miliarde, iu . - 

2) Au fost prevăzute împrumuturi aparte pentru Căile îerate necesare: în- vestiţiilor. i | 
3) Rezultatul net al regiei de sare si tutun, este: 

  

Tutun 19241 192411 19251 192511 19261 192611 
Cheltueli a. 184 25 26 20. 31 325 Veninituri . cc... 36,5 50 52 58 62 .__ 65.
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După cum se vede în ciirele cuprinse în tablourile de mai sus, 
bugetele semestriale pe primul an de reconstrucţie, prevăd suma de 
100 milioane de afectat din împrumutul de 250 milioane ca, îond de 
acoperire a defjicitelor pe acest an (1 Iulie 1924—30 Iunie 1925); 0. 
sumă de 50 milioane pentru deficitele pe anul 1925/26; însiârşit 60 de 
milioane coroane aur din acelaş împrumut sunt destinate deficite- 
lor până la 30 Iunie 1924. 

Bugetul pe al treilea an este teoretic astfel calculat încât înca- 
sările să acopere cheltuelile cu 13 milioane coroane aur. 

Rezultă astfel că din împrumut să îie destinate scopului arătat: 
60 milioane plus, 100 milioane plus 50 mil. sau 210 mil. total. 
O sumă de 12,5 milioane cor. aur, este aiectată intereselor îm- 

prumutului pe primele 6 luni. Din împrumutul total rămâne astfel, 
coniorm planului de reconstrucţie ungar, un disponibil de 27,5 mi- 
lioane COT,, Ce va îi destinat diferitelor investiţii productive 

In: ce priveşte cheltuelile, reducerea lor este în îuncţinne, în 

aîară de reorganizarea serviciilor, de suprimarea numărului de func- 
ționari, enorm de mare, în graniţele Ungariei noi. In cestiunea îunc- 
ționarilor. reforme urgente erau socotite ca indispensabile. Sa pre- 
văzut astiel fixarea lefurilor pe baze noui, aur, într'o proporție fixă 

faţă de salariile din timp de pace: o indemnizaţie în bani cores- 

punzătoare alocaţiilor în natură ce se desiinţează; avantagii asu- 

pra chiriilor odată cu modificarea legei chiriilor. In ce priveşte ser- 

viciul de pensii s'a hotărât deasemenea în principiu o reducere de 

40% resp. 20% a pensiilor plătite după Cuul funcţionarii aveau ma: 

puțin sau peste 15 ani de serviciu. 

  

In milioane de Coroaue aur 
;9 6.4 5,2 7 5,6 "q 
7 16 13,2 17,6. 14 17,5 

„Monopol s sare - 
Cheltueli- ..,„.. a... 3 

.Venitrri +... „9, 
4) rezultatele bugetului 1923/24 

Resurse Programul de Impozite 
Impozite directe 

financiar . . .. ..... o... 61 33 . 34 33 33 33 
pe imobile PR Ar: 1,1 8, 8, 196 20 
participarea la chirii . . ...... 13 10,3 185 271 38.2 35 
pe Soc. comerciale .. ...... 16 . 5,2 4 7,6 TI 8 
pe venit şi avere ......... 24.5 40 36 56 50 ' 60 
globale î.. . . .. 005 . — — — — — 
  Total. . 345 890 995 131.8 1479 15 

Impozite îndireele 

  

cifra de afaceri |, . . o... 653 80 80 66 61 65. 
timbru 82 30 30,7 - 40 44 483 
consum ..,... Î.. | 231 31 31 41 22 47: 
Vămi cc... 10.1 22 25 32 32 40 
monopol saharină şi Loterii . 05 04 04 0,6 065 1 
Rezultatul net din monopol! sarei . 58 96 8 10,6 84 105 
Veniturile nrle regia tutunului 181 25 26 25 31 32.5 

Total. . . 165,5 287,6 309.7 351.00 359.09 400.00



139 

  

Cestiunea consolidării bugetului bazată. pe organizarea unui 
„sistem de impozite cu rendement dublu, aproape, era. condiţionată 
de normalizarea factorilor. economici fără de. care. orice efort nou 
din partea populaţiei ar fi fost imposibil. Şi pe acest teren însă, uu 
program întreg de: reforme trebuia executat .pentru.a putea înlesni 
regenerarea pe Cât. posibil a producţiei, consumului, comerţului. şi 
relaţiilor economice externe. i 
„In capitolul acesta vom distinge astiel 2 probleme cu: două so- 

luţii dependente: N 
1. echilibrarea bugetelor, 
2. normalizarea factorilor economici. 

IV. Consolidarea bugetelor, impozite. 
Din cele expuse, consolidarea bugetară însemnă mai mult con- 

solidarea deficitelor bugetare anterioare. Deticitele constau din su: 
mele lipsă la lichidarea bugetului pe anul: 1923/24 şi din deficitele 
„iegale” prevăzute în bugetele pe primii: 2 ani următori, adică: | 

„30 milioane destinate deficitelor până la 30 lunie 1924, 100 mi- 
lioane cor.: aur destinate anului 1924/25 -și'50 milioane cor. aur pe 

-exercițiul 1925/1926. Da Da 
„In acest interval, încasările trebuiau astfel mărite încât pe e-. 

xerciţiul 1926/27 bugetul se soldează cu un excedent, în afară de a-: 
sigurarea prin buget a sarcinelor noi, datoria publică, serviciul îm: 
prumutului, reparaţiuni, etc., etc. | o Sa | Măsurile luate pentru ajungerea lă acest scop au fost pe cât de simple, pe atât de utile. Efortul ce] maâre nu a constat în găsirea 
şi aplicarea dispoziţiunilor complicate cu caracter absolut sau ime- 

"diat, ci în executarea strictă a dispoziţiunilor logice şi a prevede-. 
- “rilor fixate, sub controlul unui organ învestit. cu puteri absolute : 

Comisarul general. ai N N 
Nivelarea compturilor bugetului făcându-se din rezerva împru-= 

mutului pe de altă parte acest împrumut fiind destinat exclusiv a- 
cestui scop, cea dintâi măsură a îost să se asigure împrumutului 
resurse continui. S'au blocat astiel' parte din veniturile. statului, în special încasările din dările indirecte și anume: . 

„„ Veniturile din impozitul pe zahăr, 
„Veniturile monopolului de tutun, 

. Veniturile monopolului de sare, .. 
Veniturile vămilor. e 

urmând ca' sumele încasate să fie trecute întrun compt special, sub controlul Comisarului general. Prin această măsură, s'a dat în acelaş 
timp garanţia de bază a împrumutului. 

4
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| Este evident că pentru a puteă urmă strict drumul trasat prin 
bugetele prevăzute cu 2 ani înainte pentru fiece semestru, mersul 
cheltuelilor şi veniturilor statului trebuiau controlate la timp pentru 
a nu se abate din cadrele fixate. - Astiel au fost fixate previziunile 
lunare pe baza cărora urmau să se destăşure cheltuelile statului. - 

lată schema bugetelor prealabile. Cifrele de îață pe cari le 
indic din interes pur documentar se referă la bugetul pe luna Iulie 
1924, adică reprezintă primul buget lunar al Ungariei pe baza lesei 
de reconstrucţie. 

  

   

  

  

    

  

  

CHELTUELI 
Nomanclatura 2 3 4 5 

„ A doua etapă are- Diferențe între e „NETE BRUTE constructiei Colas 3—4 
Serviciul Datoriei ....... 3.852.454 3.191.710 3.133.333 Plus 58.377 
Sarcinele Tratat. ..... i. 855.667 855.667 583.333 272.334 
Armata: personal; „2.192.203 - 2.192.213 2.201.334 Minus -. 16.131 

altele .......;. 3.271.734 . 3.217.734 " 3.525.000 233.266 
Interne: personal........ 3.347.305 3.347.315 2.475.000 pP. 872.305. 

altele ....,.......: a..." 289.310  - 229.109 583.334 M.: 854.925 
Finanţe: persona! ....... 1.717.287 1.717.287 1.191.666 M. 74.379 altele ......cc cc... - 2.990.320 85.975 - 750.000 M, 664.025. Instrucție: pe:sonal...... 2.106.660 2.106.660 2.291 666 M, 185.006 

altele ....... eee. „1.154.149 941,569 625.000 P. 316.569 
Adminis raţii.......... i n 
Diverse personal......... 3.562.522 3.562.522 2.900.000 . pP. 662,522 
„altele „cc... 2.126.418 1.367.595 1.533.334 M- 165.739 

Subvenţii autonomiilor... 2.242.900 2.242.900 1.683.334 P.. 559.566. 
Pensiuni... cc... 4.640.868 4.640.868 . 4.216.666 P. 424.202 
Investiţii ............. „.. 1.339.615 1.389.611 1.000.000 „PB. 389,615 

, „35;139,412 
De scăzut: ............. 
Resurse alte decât taxe: . 
2.492.826..." cc... NE 

Cheltueli exploat........ | 
Monopol sare şi tutun .. -: 4596.693 . . 

31.142.719 29.30V.000 P. 1.842.714 
Cheltueli nete .,........ 31.142.719 29.300.000 -P.  1.842771 
Venituri din taxe pe tran- 

Sporturi .... cc... 533.333 583.333 - 
Deficitul exploatatorilor . 2.333 333 M. 2.333.333 

, 30.559.356 31.059 000 P, 490,614 
18.689.110  .23.964.667 M. 5.278.557 
11.879.276 7.093.333 P, 4.786.946 

1.000.000 1.000.000 7.466.066 M. 7.466.663 
7.545.000 7.545.000 6.666.667 P. 878.333 
2.529.166 2.529.166 "2.500.000 M, 29.166 
2.200.000 2.200.000 2.583.334 M, 383.334 
2.900.000 2.900.000 1.833.333 P., 066.667 

64.944 66.944 33.334 P. 33.610 
148.000 148.009 800.000 A. 652.000 Tutun ceas 4.403.867 2.300.000 2.083.333 P. 216.667 

Total.... 20.792.977 18.689.1 10 23.966.667 N. 5.277.55-
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Comparând evaluările bugetare pe .această lună cu previziu- nile programului de asanare în ce priveşte cheltuelile și veniturile, avem: 
Sa 

In milioane coroane aur - 

  

  

, . Previziuni "Prevederile progr- | „- Diferențe 
Cheltueli,.... "80.559.386. - "31.050.000 1. P,  490,614:.:: Venituri ..... 18.689.110 . 23.966.667 . M,. 5.277.557 Deticite....,. 11.870.276 8.083.333 P. 4.786.943 

Fără a discută în parte bugetele lunare, mă voiu opri la -rezul- tatele obţinuţe în perioade fixe arătând în legătură cu acestea. Te- îormele ce au contribuit în mai mare măsură la ajungerea lor.. - | Pe primul semestru al exerciţiuiui 1924/25, adică dela 1 Iulie la. 31 Decembrie 1924, situaţia. încasărilor se prezenta după cifrele provizorii, astiel: Si ae 

Incasări brute Incasări nete  Cheltueli nete DIFERENTE. 
In milioane de coroane aur 

  

lulie. .... „23 179 305... 12,6 . August. ... 34,7 295 338 43 Septembrie .: 354 "30,9.  . 367 5,8 Octombrie -. „40,9 .-" 356-337 19 Noembrie ..  -. 54,5 492 : .. 34 15 Decembrie. . 526 __. 449 . 373 „11 i: 
- „n 24141 „208,0 „205,9 Plus :24,8 Min, 22,1 

„ Bilanţul se încheie după ciîrele de mai sus cu un excedent de 2,1 milioane cor. aur. In comparaţie cu previziunile bugetului de Te- 
construcţie, ciirele se modifică astiel: 

  

„ Programw de reconstr.. . : Situaţia efectivă 
Cheltueli nete ... 1863 O: 20589 Venituri nete. ,.. | 143,8 208: | 
Deficit prevăzut prog. : 425 Dna 
Excedent ..... 2,1 :
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“- După aceste cifre, se poate constată că în ce priveşte chel-. 
tuelile ele au fost cu circa 10% superioare decât cele fixate în bu- 
getul de restaurare, lar în ce priveşte veniturile, acestea reprezintă 
o creştere de 40% comparativ cu veniturile prevăzute în acelaş pro-. 
kram. 

Majorarea cheltuelilor se datoreşte în mare parte urcării salu- 

riilor în timp ce veniturile reprezintă diferenţa între calculul prea 

prudent al Comitetului “financiar în ce: priveşte încasările. ate ctate 
împrumutului îaţă cu rendementul lor real. - e 

La 30 Iunie se închee anul bugetar 1923/24, Compturile provi- 
zorii pe acest exerciţiu marchează evenimentul puțin prevăzut în 
evaluările comitetului financiar în ce priveşte echilibrarea finanţelor 
ungare, şi anume: bugetul pe 1923/24 se închee cu tin excedent net 
de 63 milioane coroane aur. - | 

După cum se va vedea excedentul brut a îost cu mult mai mare. 
Intr'adevăr,. pe.baza surplusurilor veniturilor lunare s'au făcut chel-- 
tueli extraordinare, neprevăzute în bugetul program, cheltua'i cu- 
prinzând o sumă de 24 milioane cor. aur, avansată municipalităţilor,. 

comitatelor şi societăţilor, drenaj pentru reparaţiuni şi construcţii 

publice şi o altă sumă de 8 milioane coroane aur sub formă de a- 

vans dată întreprinderilor statului, drept capital de exploatare. Pri- . 
mul avans urmă să fie rambursabil peste 6 luni, iar suma de S mi-. 

lioane cor. sub formă de împrumrt cu o dobândă de 75%.. 
Aceste ;sume ajutate la excedentul net reprezintă un total de. 

aproape 100. milioane cor. aur, în timp ce previziunile pentru aceiaş | 
perioadă de buzet:evaluau un deficit de 100. milioane cor. aur. 

--Se poate spune fără exagerare, că acest rezultat miraculos a. 
- proape s'a obţinut în urma sensibilei majorări a impozitelor în sne-. 
cial dările indirecte şi sacrificiilor făcute însă în detrimentul eco- 
nomiei private. Intr'adevăr, odată cu acest rezultat, se pot constată 

efecte contrarii pe terenul producţiei industriale şi a economiei par- 

ticulare în general, ce nu au putut fi remediate încă nici până as- 
tăzi. 

nituri, putem constată că impozitele î în special cele indirecte au ju- 
cat un rol deosebit. 

Comparativ cu cele prevăzute în programul de asanare ran- 
damentul impozitelor pe exerciţiul bugetar 1924/25, a fost după ta-- 
portul Comisarului general: 

Analizând pentru întâia oară resursele mai improtante de ve--
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. In 1924-25 ! 

- Previziunile programului de asanare 

In_milioane de coroane aur a pi oane aur 

  

Impozite directe . ..... . "93,1 * ':94,6 
Impozite pe Cifra de afaceri -. 1578 -" 80 Timbru şi taxe analoage . . . : 599 : “: 2043 
Impozit pe consum .:..-... --- 518: * 31 
Vămi. i. 104,8 "23,5 
Sacharină şi loterie ..... | 04 : .: 04 Monopol de sare ...... 16,8 14,6 
Monopol de tutun... .... 892 51 

După cum se poate constata, toate impozitele directe repre- 
zintă circa 1/5 din produsul total în timp ce numai impozitul pe ci- 
îra de afaceri (circulaţie) produce 1]4 din totalul veniturilor. 

După raportul mai complect al Camerii de comerţ din Buda- 
pesta (Szebo) impozitele pe 1924 se asatonează astiel::. 

“La 07, din total 

Impozit funciar . ... 33 .. ..: 9,15 
Directe:  . pe imobile ..... . „13,85 ... 3,84 „”.. Participare Ia venituri E a 

„din chirii. ... 32,65 „9,66 
" Impozit pe societăţi . 7,35 :' 206 
„Altele , —. i 

Impozit pe venit şi  ::....-: 
„avere , SIL 14.70 

Indirecte: Impozit pe circulaţie 65 „18,02 
Taxe, timbru. . . ,. .42 „11,65 
Impozit consum .. 41.5 „1152 
Vămi ..,.....:. . 32: 8 87 
Sacharină şi loterie. 0,6 0,17 
Monopol sare ... 95 2,64 
Monopol tutun. . . 30 : 8 32 

ere 

“Total. . . 350,45 „100,00
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Proectul de Buget pe exerciţiul 1925-25 
In milioane coroane aur 

Venituri (brute) 

Impozite directe. . . . .. 127,7 
Impozite indirecte; . . . — 
Pe ciîra de afaceri .'.. ... ,„. . , ..103,6 
Timbre şi taxe anal. ...... „52,5 
Impozit pe consum ........, „55,8 
Vămi Ca Pe 85,8 
Monopol sare (net) .......... 11,2 
'Monopol tutun (brut) ........ . 977: 
Taxe de transport. ...... ee a 9,3 
Alte venituri ......,.. ae 63,5 

| Total. . „607,1 
Cheitueli brute ......... 579 6 

Excedent. . . 27,5 

 Cheltueli (brute) 

Datoria publică ... ..; ..,.,..... 7048 
Sarcini Tratat. . . . 8 
Armata: personal ....., fi. 40,6 

alte cheltueli .., 25,3 
Interne: personal . ...,....... 46,9 

altele, . i... eee 10,6 
Finanţe: personal ........... 27,3 

altele. ..:. 0. i... 60.9 
Instr. Publ. personal. ..... „a. 80,2 
altele... eee e 11849 

Alte administrații: personal. ..... . 47,7 
altele eee eee eu e 0543 

Subvenţii la cheltuelile administraţiilor auto- 
DOME. e 317 

Pensiuni .... e 73,4 
Plasamente ..,:;...... aaa 12 
Deficitate intrep. de stat . ....... 10 

519.6 

Aşa după cum a îost prezentat la Geneva, bugetul ungar pe 
exerciţiul 1925/26, evaluează veniturile brute la 607,1 milioane cor. 
aur, din care se deduc 63,5 mliioane cor. aur, venituri ce nu prezintă 
caracter fiscal cât și cheltuelile de exploatare a monopolului de tu- 
tun evaluate la 46,9 milioane cor. aur. Produsul fiscal pe acel an 
se reduce astfel la suma de 496,7 milioane cor. aur. 

Repartizat pe numărul de locuitori impozitele directe şi indi- 
recte reprezintă astfel aprox. 60 cor. aur de cap, comparativ cu 45



145 

cor. în anii dinainte de războiu (1911—12-—11). Ținând seama însă 
de deprecierea valoarei aur de aprox. 35%, sarcinele fiscale în 1925 
aşa cum au fost prevăzute, nu au întrecut coeficientul de dinainte 
de războiu. " - | . 

Adăugând la sumele de mai sus şi taxele locale ce se pot evalua 
la aproximativ 100 milioane cor., totalu! dărilor şi impozitelor. se 
ridică la 596,7 milioane cor. sau 72 cor. aur de cap de locuitor. 

Comparativ cu această ciîră de 72 cor. venitul naţional al Un- 
gariei se cifrează între 3,6 şi 4 miliarde cor. aur la care raportată 
'cifra' de mai sus, însamnă procentual 16% din acest venit faţă de 
13—14% coeficientul din timp de pace. 

“Pe exerciţiul 1925/26 asieta impozitelor de stat a fost întocmită 
cam astfel: , | i 

” Im milioane cor. aur ae CUT dur 
Impozit funciar . .... 42 
Impozit pe imobile ......,..... 24 
Participarea statului Ia veniturile din chirii . 23 
Impozitul pe societăţi , ..,.,.... . 10 
Impozitul pe venit. ........... 41 
Impozit pe proprietari. . .. ... 8,7 

sau cu 21 milioane mai mult decât previziunile din bugetul îna- 
intat în Iunie 1925 Soc. Naţiunilor la Geneva. e 

Situația şi rezultatele pe primul semestru 1925——1926. 

| Urmând acelaş sistem şi pe baza biietelor lunare, rezultatele 
primului semestru al anului: bugetar 1923!26 se pot rezumă astiel: 

In milioane de coroane aur. 

_ Gheltueli brute Venituri brute Excedent: !: Deficit 

lulie ....... „52 377 — 14,2 
August ...... 53.2 54,7 15 
Septenbrie. .... 50,3 59.2 8.9 
Octombrie . . . .. 40 58.9 -18,9 
Noembrie ....,,. 53.4 789. 25.5 
Decembrie .... 513 68.2 „16,9 
  

€ . 300,2 357 57
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După cum se vede, cheltuelile mau depăşit previziunile buge- 
tare, în timp ce încasările le-au întrecut cu circa 177% cu toate că 
începând dela 1 August 1925, impozitul pe ciira. de aîaceri a fost 
redus dela 3 Ja 2% şi că participaţiunea stazului la chirii a fost mic- 
şorată dela 25 la 12%. | Sa 

“Comparativ cu. previziunile bugetare ale întregului an,. avem 
următoarele cifre; | 

Rezultat |. Sem,. Preveziuni :/, an “Deticite 

Cheltueli brute . . E 300,2 301,8 Minus 1,6 Venituri brute ..... 357,6 303.5 Plus : 54,1 Excedent: . ... . SA IT ” 

Insfârşit, încasările impozitelor în aceiaş perioadă (5 luni) san 
eşalonat astfel: 

In milioane coroane aur '* 

“ “Incasări : ..— Prevlzlunl . o - - efective bugetara , 

Impozite directe . | „69,2 - 53,1 . 
Impozii pe cifra de afaceri 53,4 43,1 
Timbru şi altele .... 26,4 21,9 

„Consum .-. 33,5 23,3 
Vămi 44,6 35,7 
Monopol sare (net) . . . 7,3 4,6 
Monopol tutun (brut) . . ” 43,1 40,7 
Taxe pe transporturi 61 3,9 

- Rezultatul trimestrului 1 pe anul bugetar 1925/26 se rezumă: 

Incasări Cheltueli Excedent 

  

lanuarie , .... 56,8 55,7 1,1 
Februarie ..... 60.1 58,1 2,0 
Martie '..... | 50,9 48,2 2,7 

1678 1620 "58 

Cercetând îactorii cari au condus la o echilibrare completă a 
bugetului încă din primul an al executărei planului de reconstrucţie 
ungar şi la excedentele considerabile pe cari le marchează bilanțu- 
rile de fiecare sfârşit de exerciţiu bugetar, am constatat după cum
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am mai amintit mai sus, un el 
lor şi în special al dărilor ind 
oadă a programului de recons 

ement de bază: majorarea impozite= 
irecte ce' caracterizează prima peri- 
trucţie. In cifre şi procentual rende- mentul diieritelor impozite pe ultimii 3 ani se evidențiază astiel- 

  

Procentual din totalul veniturilor 
de Stat a 

1923/24 1924/25, 1925726. 
S-tru | S-tru II S-tru 1 

Impozite directe . . 14,2 14,4 251 - Pe cifra de afaceri. 36,5 27,6 18,9. Timbru şi altele . , 16.6 10,6.  . 96. Impozit pe consum . 96 8.3 12,4 Vămi 8,3 20,4 15,3 Monopol sare (net) . 1,6 3,6 2,9 Monopol tutun (brut) 13,2 15,1 15,8 

Din tabloul de mai sus se observă astiel o creştere continuă a. impozitelor directe îață de micşorarea treptată a unor dintre dările. indirecte provenite în. parte din ameliorareea situației pe de altă par- te din o mai bună organizare şi administraţie a metodelor. de per-. cepere, | ae 
" Mieşorarea impozitului pe cifra de afac 

cerei proectate dela 3 Ja 2%, 
venit odată cu abrogarea. sist 
prin introducerea noilor tarife 
rit în ultimul timp se datoreş 

eri se datoreşte redu- 
Creşterea veniturilor din vămi a sur- 

emului de prohibiţiuni şi restrictiuni. şi: 
autonome. Regresul încasărilor: Surve- 
te în parte convenţiunilor. tarifare în- cheiate pe de altă parte anemierei 

defavorabile, creiate în specia! 
consumului şi situaţiei economice 

Comerţului și producţiei industriale. Incasările îiscului pe primul semestru 1925/26, arată în COmMp-. turile definitive. următoarea. situaţie: | E 

Impozite directe ... . 
Ciira afaceri. . ii 63,1. | Timbru şi similare „i! 31,8 | “Consum . e 473 Vă 

50,9 Monopol sare ........ „9.9 Monopol tutun ae 52,7 

*-Un al doilea element de bază: care a condus la rezultatele ex-.
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puse mai sus îl constitue programul de reforme în materie de ad- 
ministraţie şi politică economică internă ale cărui linii generale le voi 
schiţa în capitolul următor. 

Bugetul pe 1926/27. 

Noul buget pe anul bugetar 1926—27 se poate aprecia mult di- 

ferit de previziunile bugetului 'stabilit pe principiile planului de re- 

construcţie. Totuş este de remarcat că diferitele cifre cuprinse re- 

prezintă la capitolul bugetului întreprinderilor de stat cheltueli şi 

încasări brute ce de fapt nu sunt trecute în. bugetul brut de res- 

taurare, . | a 

„_ Căracteristica bugetului pe 1926 —27 se poate rezuma prin cifre 
astfel: (A se vedea pag. 88 şi 89). 

VW, Reîorme intreprinse 

„ Reformele prevăzute în programul' de reconstrucţie ungar se 
pot clasă în 3 categorii după natura şi defectele pe care erau menite 
Să le 'remedieze. i 

| Intâiu am menţionat reformele de întreprins în vederea restau- 
rărei monedei şi odată cu înființarea noii bănci Naţionale. Printre 
„acestea, am remarcat h capitolul corespunzător noua reglementare 
a devizelor, desființarea institutului de emisiune și suprimarea dife- 
ritelor măsuri! luate în timpul din urmă “în vederea. reducere oscila- 
țiunilor monedei pe pieţele din interior. În lezătură cu repercursiu- 
nile lor, în economia generală, poate că cea mai importantă mă- 
sură a fost aceia prin care reglementând mai liberal circulaţia şi 
«comerțul devizelor şi valutelor, s'a lăsat, creindu-i cu timpul avan- 
tagii crescânde, libertatea de acţiune a capitalului străin plasat deja 
în Ungaria sau al cărui plasament trebuia atras întrun scop dublu: 
de a reface prin credite cât mai abundente industria şi producția în 
general; de a susține; interesând cât mai mult finanța străină prin 
mari posibilităţi de câştig, ideia politică a Ungariei vechi. 

O a doua grupă de reforme privesc organizarea finanţelor de 
tat, sistemele de administraţie internă, comercializarea exploatărilor 
de stat, diversele. comisiuni de economii, etc, etc. 

Funcţionarii de stat; problema îuncţionarilor de stat trebue 
menţionată în primul rând. Socotind pe baza primului buget de re-
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SURSE DE VENITURI 

  

  

Impozite directe A Procentua! din Total 

„Impozitul de proprietatea funciară............... 6,46 
Impozit pe proprietate construită .......... o... 481 
Impozit pe societăţi comerciale........,...... 1,78 
Impozit pe venit şi capital ....... cc ccc.cccc.. 8,62 
impozite generale..... eee eena eee na eanaeea 0,23 

Totalul impozitelor directe — procentual ,....... 22,00 22,00 

Monopolul tutunului — brut ceeace | 1894 
Impozitul pe cifra de afaceri. ,.... cs. ......... 16,13 
Vămi, ce neeeanaoeeseeoeae aie eeeoneeee 9,33 
Impozit consum ..... neon reseeesaaase 9,14 
Timbre şi altele .........ceeeneeeeeeoeeeeeese 8,72 
Monopol sare — cifre nete,..........cc..cc.... „1,95 

-Impozit pe transport C. F......cc cca... 1,66 
Veniturile departamentelor... cc... cccne... ! 11,63 

Procent al din total. . . 100,00 

Cheltueli | „9 

Salariile personalului. ...... eee eneaaaneae 32,32 
Funcţiuni g-le ale guvernului ..... sc. ..ccccc..... 21,99 
"Datorie publ. şi sarcini tratate. ...... „sc... .... 1891 
Pensii „....c.cpeseooaseoeeeoeeee a oeeeeeveegeee 12,78 

„Solda personalului militar. 
Apărarea naţională. ........... 
Lucrări publice... cceeeeeeneeenoesoensee 

    

%e 

Finanţe „ii. ...c.. e aeoese eee eaare 18.17. 

Instrucţia publică... cc. cc... 15,55 
Apărarea naţională. ...........cc..c.. eee eceaeae 15,46 

Datoria publică şi sarcini tratate 1391 
Internele..,.......... Lens eeaeaeeeeeneeeenaseesae 13,09 

" Prevedere socială..... s.n... e eeeoeaese acne. ii - 8,00 
Justiţie... coc... ee eseneeoaeeoenesaea 6,60 

- Agricultura .,.....c...cceeanaeeeneoeenoseneeaeee . 3,59 

Comerţ... cceeeeseeeeeeeeeereeeeeenaneeesee 2,98 

- Externe ....... pc... a eaeeeaeeaneneeeaeaasea o 1,18 
_ Adunaren natională... cc... o nnaneanae 0:56 

Cabinetul preşedintelui ,.....cc.ccoeeeseee cc... 0,35 
Tribunale supreme... coca ieeoeeeaeee . 0,33 

Cabindtnl Regentului..... n... kk. ennnnee a... Aa 0,22 

 



151 

construcţie, salarizarea funcţionarilor publici reprezeută pentru stat 0 sarcină de 210,8 milioane coroane aur la- un buget de 351,6 mi- lioane sau 60% din cheltuelile totale, fără ca. cu toate acestea, a- puntamentele să se poată socoti ca satistăcând minimul. necesar. O mMicşorare a cheltuelilor de această natură, considerând : în acelaş timp şi partea socială a problemei, nu putea. interveni decât odată Cu suprimarea unui număr considerabil. de posturi al căror rost nu corespundea nici cu resursele ungare şi nici administraţiei reduse după războiu,. . II Ca In Iulie 1924, comparativ cu anul 1913, numărul funcţionarilor 
de stat se împărţia astiel: e : 

1913-1924 
Funcţionari administr. pub... „95.323. 87.234 . 2 Intreprinderi Stat. em aaa 104,647 "51.089 Lucrători permanenţi. ....., pa . 113.816! 49.689 

313.186 188.012*) *) In afară 'de cei a căror cancediere li s'a notificat la 30 Iunie 1924. . 

In ce priveşte funcţionarii de clasă, situația se prezintă astfel: 

  

„Clasa de salarii . În 1913 „În 1924-25 . | 

l “1 1 
II -- 12... 18: 
Il | 19... , 26 

IV 27. o 117 DE ; _V N „290 i | 1.112, i, IE IRA VI 1835 2676 i -VIL: 2 858 D168 e. VII e 4734 5.700 
IX „...6,259. 8.050 

LX 18765805. 
XI 5.132. ": 4149: „Total 285080 

Proporția în procente între: întinderea suprafeţei administrate, populaţia şi numărul funcţionarilor în 1924, comparativ cu 1913 era astiel: e m. II E In 1913 In 1914 

1:1:1 „08:04:06
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In situaţia cu totul anormală de după perioada de inflaţiune, 

"de. activitate, coricedierea funcţionarilor în massă ar îi fost practic 
imposibilă.. S'a recurs astiel la o selecţionare a elementului func- 
ționăresc acordându-se celor concediați o sumă globală odată pen- 
tru totdeauna în schimbul renunţărei la pensii sau altor indemnizaţii. 

Selecţionarea s'a făcut ţinându-se seama de capacitatea îie- 
căruia în. parte, de timpul cât a prestat serviciu la stat, de situația 
averei personale, însfârşit de situaţia civilă şi morală. In acelaş 
timp S'a căutat să se amelioreze situaţia funcţionarilor rămaşi prin- 
tr'o reiormă a salariilor şi o adaptare a lor la un procent din nive-. 
lul de dinainte de războiu. Dacă pe acest teren nu S'a ajuns încă . 
la salariul ideal, totuşi eforturile au îost meritoase şi în condiţiu- 
nile actuale retribuţiile funcţionarilor unguri se pot considera în 

raport cu alte ţări mult mai satisfăcătoare. 
Insfârşit de. menţionat că planul de restaurare prevedea: 0 Te- 

“ducere de cca. 15.000 funcţionati cari efectiv până în 1926 au fost 
licenţiaţi fără însă ca să se ușureze prea mult cu aceasta situația, 
proporția rămânând încă considerabilă îață de numărul salariaţilor 

din 1913. 

Centralizarea încasărilor şi veniturilor statului. 

O altă reformă-administrativă pe care am mai menţionat-o 

este centralizarea tuturor cheltuelilor şi veniturilor statului prin 
intermediul băncii Naţionale. Veniturile se percep conform acestei 

deciziuni prin Cassa postală de economie care le varsă băncii Naţio- 

nale. În fiecare lună Ministerul de finanţe autorizează Banca Naţio- 

un compt special în creditul căruia sunt cuprinse sumele lunare 

prevăzute în buget pentru fiecare departament. Astiel ministerele nu 

pot întrece cheltuelile prevăzute în buget fără știrea şi autorizarea 

Ministerului de finanţe și fără ca acest fapt să iie înregistrat de 

către banca Naţională. Insârșit prin acest procedeu situaţia incasă- 

rilor şi cheltuelilor se poate constata la zi. 

Reforma asupra cormptabilităței publice. 

| Prin decretul din 28 Aprilie 1924 Ministerul de finanţe înfiin- 

ţează un serviciu central de comptabilitate dependent de Ministerul
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de finanţe, care va lua asupră-şi înregistrarea, calcularea şi efectua- rea tuturor plăţilor de salarii şi pensiuni acordate de către diferitele autorităţi şi departamente. - Se 
Până atunci acestea se făceau prin secţiile de comptabilitate ataşate diteritelar servicii din Budapesta şi provincie; fiece plată in- dividuală era înscrisă într'un registru, sumele adunate în mod pri- mitiv îără utilizarea mecanică a maşinelor,. iar: mandatele de plată întocmite şi. trimise manuscris. - e N 
Prin noua secţiune înfiinţată se vor centraliză întrun singur serviciu toate borderourile şi toate îisele de plată, se vor întrebuința maşini de calculat şi de tipărit fisele, mandatele de plată şi adresele, reducându-se sensibil prin procedeul acesta numărul funcţionarilor dela celelalte direcţii de comptabilitate; aceasta cu atât mai mult cu cât s'a constatat că 2/3 din timpul orelor de serviciu aj oficiilor de 

comptabilitate erau absorbite de întocmirea borderourilor de plată. 

Intreprinderile de Stat 

Exploatarea întreprinderilor Statului constituia în general 'mai . 
mult o sarcină decât un câştig, abstracţie monopolul de tutun şi Mo- nopolul de sare organizat ca o sursă apreciabilă de venituri cari de 
altiel erau grevate în comptul împrumutului. 

„Însă trebuiau reorganizate administrativ uzinele metalurgice, 
căile ferate şi poşta. Situaţia acestor întreprinderi la începutul lui 
1924 şi după perioada de asanare, se prezenta astiel : 

Uzinele metalurgice 

Exploatările siderurgice cuprind uzinele de. locomotive şi ma- 
şini din Budapesta cât şi turnătoriile de fer şi oțel: din Diosgyor cu 
un personal de 13.000 lucrători îaţă de un utilaj de 60% comparativ 
cu cel dinainte de răsboiu. | e | 

In timp de pace ele efectuau comenzile căilor ferate şi în bună 
parte armament şi muniţii destinate Ministerului de răsboiu. 

Bugetul acestor exploatări era în 1913 de 75,6 milioane co-. 
aur dintre cari 6 milioane cor. aur cheltueli de capital. In 1925 chel- 
tuelile de exploatare. depăşeau cu 13% veniturile. Bugetul pe acelaş 
an se ciira.la 23,1 milioane cor. Activitatea era după cum se vede 

„cu totul restrânsă reducându-se, ținând seamă şi de deprecierea va-
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lorii aur, aproape la 1/5 din trecut. Faţă de acest raport personalul 

era în proporţie de 13: 21 sau 60% din personalul din timp de pace. 
Echilibrarea bugetului era condiţionată astfel de o reducere a 

personalului lucrător şi de o libertate mai mare în ce priveşte aiace- 

rile cu particularii ((în desfacerea maşinelor agricole, locomotivelor 
linii înguste, etc. fabricate de către uzinele din Pesta).' 

„Deşi numărul de lucrători: nu a fost redus decât într'o proporţie 

minimă comenzile din ultimii 2 ani din străinătate şi o. organizare 

mai potrivită a: permis totuși o sensibilă ameliorare a bugetului ale 

cărui previziuni pe exerciţiul în curs sunt marcate în ciîre globale: 

la cheltueli 31.706.243 Pengi dintre | care 400, 000 investiţii i iar la ve- 

nituri 3l. 582. 700 ) Pengo. a 

Căile ferite 

“Situaţia căilor ferate ungare, deşi excelentă din punct de ve- 
dere al parcului de material rulant şi al funcţionărei technice, pre- 
zintă numeroase defecte de organizare administrativă ce se pot evi- 

denţia dintr'o simplă. analiză a. bugetelor. actuale în comparaţie cu 

situaţia dinainte de răsboiu. i 
“Intr'adevăr la un buget de 179.629. 400 cor. 'aur (în 1924) din- 

tre: care sumă numai 2.885.283 reprezintă serviciul diverselor împru- 

muturi, cheltuelile se eşalonează astiel : 

  

| In coroane aur la*/, din total 

Salarii ...... 54.927.840: - 31 
Pensii ...... „29.897.280 16,7 
Furnituri birou , . -.: 2.120.000 1,2 
Diverse (asigurări) etc. 3.064 677 1,8 

- Cărbuni cc... - 34.800.000 19,6 
Salariile personalului 
„nepermanent . . 30.800.000 175 

Fer şi alte metale . 6.000.000: . 3,4 
Traverse ..... 4.920.000 2,8 
Uleiu. ...... 2.720.000 : | 1,5- 
Diverse. . .... 7.949.320 E 45 

1176.744.117 100,00 

După cum se poate constata din cifrele de mai sus cheltuelile 
de exploatare reprezintă 97% din veniturile brute, dintre cari numai 

sumele alocate pensiilor 29 milioane sau 16,7% din totalul cheltue- 

lilor de exploatare.
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Spre a evidenția mai bine această situaţie iată alte câteva date: 

| | „In 1913 In 1924 procentual 
„Reţeaua de exploatare . . 1. 1-3 Parc vagoane şi locomot, 1 0. 40 Funcţionari activi, . . 121.578 . 60.207. . 

Din cheltuelile totale Ia 
Pensii IE 34% „16,7% „Din totalul funet. activi pro- Sa ERE "-centul pensionarilor . . - 16. „90... 

Ea a 

„La acestea trebueşte adăugat că fondurile necesare învestiţii- lor, aproximativ 20 milioane cor. aur anual! trebuiau avansate: de stat neputându-se acoperi din venituri. În 1926 bugetul căilor ferate se--modifică astiel: cheltueli ordinare 2760.333.142 Pengo; Investiţii 16.105.000 faţă cu 284.223.760 Pengo venituri pe 1926—27. 

"Către sfârşitul lui 1924 administrația căilor ferate a îost or- ganizată pe baze autonome. Căile ierate se exploatează începând cu anul: 1925 pe baze comerciale considerându-se ca o întreprindere co- mercială, independentă, cu un buget distinct. Influenţa “autorităţei statului se reduce sensibil. Singur Ministerul de Finanţe! are .un ob- servator cu dreptul-de a asista 'la adunările, generale şi autorizat de a-şi da eventual avizul. Această: din urmă atribuţie întrucât rămâne încă în sarcina Ministerului de Finanţe avansarea diverselor sume necesare investițiilor şi cari nu se putea procura decât cu timpul! din veniturile 'de 'exploatare.. Insfârşit tarifele au. îcst modificate şi fixate pe baza aur. plătite în coroane hârtie după coeficientul oficial. - -- 

„Poşta, telegraf, telefon 

salariile unui număr considerabil de funcţionari: 22.413 îață de 42.443 
înainte de răsboiu; pensiile 12% din totalul celiuelilor îață de 5% din timp de pace. ti 

„. Şi în această exploatare majoritatea cheltuelilor le reprezintă 

9
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„... În..ce priveşte bugetele .iată diferitele previziuni: : -! . - 

  

  

In coroane aur. In Pengo 

| , In 1913 1924 '1926J27 
Venituri . ... .  .  104.035.000 53 699.500 - 83.220.000 
Cheltueli . .. . .  105.336.700 55.459.500 76.454.000 
Cheltueli de capital - 15.000.000  - 10 100000 

Deticite ci l, 301 „U00 1 «150. 000 Exced, 6.766.000 

Echilibrarea bugetelor s'a făcut în cea mai mare parte prin 
majorarea încasărilor, prin o reducere a salariaţilor şi prin reorga- 
nizarea administrativă. 

„... Insfâşit printre. alte reforme menţionez înfiinţarea comisiunei 
naţionale | de economii a cărei activitate începe în anul 1925. Deşi 

nu, a. putut obţine rezultate prea mari Comisiunea. s'a ocupat totuşi 

în. 'imod .serios cu diferitele reduceri şi simplificări posibilă dar mai 
ales cu reforma şi organizarea administrativă. 

O a treia categorie de reforme au fost menite să regenereze 

pe cât posibil economia privată ajutând la normalizarea condiţiilor 
economice generale.. Printre acestea sunt de amintit măsurile pentru 

Stimularea producţiei și a comerţului, - „reorganizarea întreprinde- 

rilor. de tot felul: şi în special societăţile pe acţiuni, avantagiile creeiate 
capitalului străin, politica, , economică externă. 

Ş Este incontestabil că odată cu cforturile impuse populaţiei în 

vederea mărirei veniturilor, fiscale un program economic trebuia să 

îngrijească în. primul, rând de posibilităţile de o. cât mai mare acti- 
vitate în „toate domeniile, înlesnind contribuabilului prin <rearea Con- 

faţă sacriiiciilor cerute. . ... .. 

In general programul ungar de asanare ce avea la bază! veni- 

turile rezultate din dările indirecte ca prima şi cea mai bogată re- 

sursă bugetară, urmă să ajute cu toate mijloacele inepuisarea ei prin 

susținerea unui consum şi trafic cât mai mare. Aceasta cu atât mai 
mult cu cât speculaţiile de bursă din 1923—24 au ruinat majoritatea 

"populațiilor cauzând o perdere de multe sute de miliarde venitului şi 

averei naţionale și € a anemiat cu deosebire puterea de consum pe piaţa 

internă. 

Pentru stimularea producţiei măsurile luate irebuiau să acţio. 

neze în primul rând în domeniul unde natural rezultatele puteau îi 

dela început mai sigure : agricultura şi industriile anexe.
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Este adevărat că printr'o organizaţie dintre. cele mai bune agri- cultura a îost ajutată mult, credite nu i-au lipsit şi mai ales normele 
şi directivele organizaţiilor speciale, camerile agricole : şi ' Ministerul Insuși. DI 

Creditele pe termene lungi nu au putut îi acordate deecât mai 
târziu şi după plasarea pe piața engleză a scrisorilor hipotecare a Institutului funciar ungar (Magyar. Foldhitel intezet). Creditele pe termene: scurte au.procurat însă mai lesne prin poliţe scontate asu- 
pra recoltei (termen 3 luni şi prelungibil). Poate că cel mai însemnat 
ajutor pe terenul agriculturii îl constitue însăşi organizaţia acestei 

“ branşe de producţie sub patronajul şi directivele autorităţei de stat 
a căror activitate a. îost puţin comună. Prea mult ar îi de Spus asu- 

" pra acestei probleme care merită întradevăr un studiu aparte. Des- 
tul că statul şi-a manifestat în mod util conducerea lăsând fără res- 
tricţiuni şi fără taxe, exportul produselor agricole complectamente 
liber acordând prin organizaţiile noi .create creditări însemnate în 
ce' priveşte transportul recoltei; .a înlesnit prin taxe de import şi 
transport reduse activitatea de înobilare a produselor străine a creiat - 
condițiuni favorabile produselor ungare pe pieţele străine: prin dite- 
ritele convențiuni comerciale şi tarifare. . i a 

Cu toate acestea se poate afirma că în ce priveşte produciu- 
nea industrială statul a fost mai larg. a 

In afară de măsurile obişnuite de protecţiune sprijinul guver- 
nului ungar s'a manifestat îndeosebi pe. terenul politicei vamale . şi 
prin instrumentul noului tari? vamal: autonom. intrat în vigoare la 

“1 Ianuarie 1925. a „A 
„În general.noul tarii vamal a avut menirea să înlocuiască pe 

deoparte tarifele Monarchiei „şi să le adapteze pe cât posibil noii 
situaţii a Ungariei; din punct de. vedere fiscal s'a avut în grijă po- 
sibilitatea de resurse mai mari iar în ce priveşte politica vamală, ta- 
xele de import au fost astiel modelate încât să lase o marjă suficientă 
“tratativelor în vederea aranjamentelor tarifare. i 

Nu este exagerat dacă se apreciază în mediu la 60% coeficientul 
de protecţiune industrială acordat iniţial producţiei indigene. 5 
„+ Noile taxe au rămas în vigoare cu modificări aproape neînsem- 

“nate aproape un an. Sub protecţiunea. lor industriile şi-au -alGătuit 
un întreg program de lucru, cheltueli și investiţii, potrivit mai mult 

“sau mai puţin situaţiei dar care a avut marele: defect de a obişnui. 
“Intradevăr, lucrând mai scump decât concurenţa străină din 

“cauza condițiilor de viaţă, mai ridicate, în schimb câștigând mai 
mult graţie taxelor vamâle, nu s'a ţinut seama de momentul. când 
desfacerea producţiei indigene va puteă fi concurată odată cu tari- 

. 

i
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fele convenţionale de industria: străină. „Dar, mai puţin s'a. ăvut în 
vedere debuşeul încă: redus pe; piaţa internă. și :posibilităţile ; de des- 
iacere mult. micșorate - pe. pieţele ţărilor. limitrofe... » i 

Că au fost şi întreprinderi cari neinfluenţate de momentana: pro- 
tecţiune: ce li s'a acordat: au ştiut să se organizeze încă 'din vreme 
corespunzător, âvând în vedere condiţiunile în cari vor fi silite să lu- 
creze: mai -târziu, este: cert. Dar. majoritatea întreprinderilor : n'au” 
ştiut să: pofite:de vrerhuri bune pentru. zile negre. Incă din: perioada 
de 'inilaţie, s'au făcut :achiziţii şi irivestiţii importante care totuş :nu. 
își aveau rostul faţă de: posibilităţile 'de lucru şi: desiacere cu, totul 
restrânse ale Ungariei. de după războiu,. |. 

: O industrie nou creată,.se poate zice, este industria. textilă, Des- 
voltarea acestei: industrii. aproape ; neînsemnate înainte: de războiu, - 
se datoreşte în cea mai mare parte intereselor industriiior engleze cât 
şi plasamentelor bogâte pe cari le-a îăcut în Ungaria capitalul străin, 
Bineînţeles că:baza pe care se bizuia o asemenea desvoltare o repre- 
zentă consumul extrem de mare satităcut prin import ale cărui ciire 

” jucau un :rol însemnat în: balanţa comercială, a; Ungariei. 
Capitalurile străine au început să abunde pe piaţa Ungară odată 

cu încercarea de restaurare economică şi în urma abilei. propagande 
în străinătate -făcută de către guvernul ungar. care, conștient de ro- 
lul pe care creditul străin îl poate. avea într'o ţară a cărei restaurare 
economică este condiţionată: în pimul rând de o valorificare cât mai 

bună - a resurselor ce. posedă şi a activităţei pe toate terenurile, a 

căutat să uşureze pe cât posibil circulaţia lui. 

Capitalurile străine au îost astfel învestiie în industria agricolă, 

“în industria metalugică, în întreprinderi de comerţ 'şi în general în 

toate ramurile de producţie şi activitate, fără a leză câtuş de puţin 

“autoritatea de stat sau 'sentimentul naţional şi fără nici o concesiune 
„de asemenea natură.. Dimpotrivă, după cum am mai amintit, această 

iinteresare străină: şi legăturile creiate, cu atât mai utile cu: cât reci- 
„Pprocitatea de interese e mai mare, constitue: penru. Ungaria un pie- 

destal. puternic în! susţinerea ideii. naţionale, îapt ce s'a dovedit de 

altiel în toate „manifestaţiunile internaţionale. Amintesc acestea , nu 

pentru a da culoare sau creiă sensaţionalul, ci pentru a Tămuri cocep- 
ţia politicei' de revendicări Și Speranțe. aplicată, şi pe terenul. activi- 
tăţei economice. mt, . e 

De altiel, vederile vechilor e oameni oolitici. “disinşi în n-specuila- 
“țiuni economice, sunt departe de a-şi îi pierdut actualitatea. Ideia unui 

centru de legătură între: Balcarii' şi Europa centrală, cu-un quasi-mo- 
nopol al traficului şi. comerțului, este vechea; ambiţie a Budapestei.
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Printre reformele destinate să consolideze întreprinderile cre- ăate după războiu şi în special societăţile pe acţiuni a căror Situaţie Teeşea prea puţin clară din bilanţurile încheiate în condiţiuni!e de con- “tinuă depreciere a monedei, cea mai importantă este decretul asu- pra bilanţurilor, publicat la 20 Maiu 1925 şi aplicabil din aceiaş zi, Ministerul de finanţe a obligat toate societăţile la o nouă evaluare a activelor şi pasivelor lor.: In special, societăţile Cu acţiuni negocia- bile la bursă, trebuiau să prevadă în noile bilanţuri o coloană în lire “sterline în care se trec convertite în această monedă, diferitele posturi active şi pasive, Termenul redactărei acestor bilanţuri de trecut, prin adunarea generală, a îost fixat 6 luni dela data intrărei în vigoare a “Suszisului decret sau dela data începerei exerciţiului întreprinderei. Pentru consolidrea intreprinderilor s'au dat posibilităţi largi de îuzionare cu scutiri de taxe şi timbru, etc.  Ideia a fost că între: Prinderile ce nu puteau atinge într'un termen îix un capital minim, să lichideze. Termenul prevăzut a îost de un an, iar capitalul minim -500.000.000 cor, pentru societăţile pe acţiuni. 
O întocmire reală a bilanţurilor prezentă însă temerea ca nu “Cumva fiscul pe temeiul noilor date, să ceară plata impozitelor pe „această bază pe anii din urmă, întrucât ştiut era Că din cauza pre- 'tenţiunilor îiscului, majoritatea bilanţurilor au fost trucate. Prevă- zând dificultatea, Ministerul de finanţe a înlăturat-o dela început „Prin excluderea acestei posibilităţi. 

| Cu reforma monetară ce introduce ca nouă monedă legală „Pen- 0”, bilanțurile nou evaluate pe baza dispoziţiilor de mai Sus. urmau. să fie întocmite şi în Pengo. 
Insfârşit, pentru Societăţile COOperâtive şi de asigurări, păs- trând ideia şi Scopul iniţial, condiţiunile technice ale reformei erau în parte diferite. 
“Pentru societăţile cu răspundere limitată, se prevedeau dease- "menea un normațiv, 
Din expunerea sumară făcută, se poate constată în general un „progres considerabil în refacerea economiei publice ungare ca rezul- tat al executărei unui program impus dinainte al cărui mare merit a fost în deosebi ordonarea mecanismului de administratie al Sta- tului, 

| 
Stabilizarea monedei şi echilibrarea bugetului ce au constituit obiectivul principal al străduințelor ungare au fost realizate și încă :mult mai repede decâţ S'ar îi crezut; ceeace demonstrează, în contra- zicere cu alegaţiunile interesaților, puterea de vitalitate a acestei țări, 

Dr. L. MATASARU | 
 



Siabilizarea monetară în Germania” 
— 

Patru ani 'de srabilizare aproape absolută;.a unei valuie, dato- rită căreia asistăm la O reorganizare şi: o desvoltare a economiei unei ţări, mă îndreptățesc a afirmă că una din primele acţiuni de stabilizare aplicată cu deplin succes a fost acea făcută de Germania. Ziua de 15 Noembrie 1923 cu introducerea Rentenmărcii (mar- ca aur ca valoare) poate îi arătată ca dată a stabilizării mărcii. „ Pentru a fixă programul acțiunii de stabilizare a monetei ger- mane, e necesar să se cunoască situaţia în această. țară şi. măsurile luate, chiar în epocile dinnainte de a se întrevedea măcar nevoia unei astfel de acţiuni. ii | I) Epoca anterioară războiului este privită ca o epocă de pro- gres economic şi financiar, în care valuta germană graţie unei sta- bilități absolute, fiind considerată expresia unei situaţii economice din cele mai sănătoase, era văzută ca una din valuteie de elită. A- ceastă situaţie 'se datoră în mare parte şi politicei monetare dusă de- Banca de emisiune (Reichsbank), în a cărei mână era dată condu- cerea acestei politici. a e Până la războiu, circulau în Germania afară de moneta divi- zionară circa (200 mil. mk) două feluri de monedă de hârtie: .-. „.. d) Bonuri de Cass Imperiale (Reichskassenscheine). Valoarea totală de 240 mil .mk. în coupuri de 5 și 10 mk. emise de Stat, fără nici 0 acoperire metalică. Nu aveau curs lega!. dar fiind converti- bile în aur şi primite la orice cassă a Statului, circulau cu cea maj mare uşurinţă. i] Me S | 

1) Comunicarea făcută de D-. Ştefan 1, Dumitrescu, la Asociaţia Generală a Economiştilor din România. - a
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1000 mk. în sumă totală de 2.900 mil. mk. (Emisiunea celor 4 Bănci 

provinciale nu prezentă importanţă). 
Sistemul de emisiune german era considerat ca unul din cele 

mai periecte; superior celui englez prin elasticitatea ce o prezintă, 

iar asupra sistemului francez prin siguranţa şi garanţia sa. 

Sistemul de contingentare al emisiunei, prevăzut de legea or- 

ganică a Băncii se remarcă prin înirânarea automată ce se produ- 
cea în cazul .când Banca. ar fi încercat să forțeze emisiunea, tinzând 

la o inilaţie de credit şi instrument de circulaţiune, sau ar îi dus: o. 

altă politică a taxei scontului decât cea normală. 

- 0 critică fundată. ce se. aducea „sistemului .de funcţionare al 

Băncii de emisiune, este. acea că: șeîul guvernului avea o influenţă 

prea directă şi puternică în ce priveşte conducerea instituțiunei (Le- 

„gea băncei art. 27—28 şi statutul). 
- 10 Epoca dela 'războiu este.plină de o serie de măs! ari, toate 

CU cătacter provizoriu şi excepţional, majoritatea referitoare. la. po: 

litica: Băncii de Emisiune, .căreia:i se dă libertatea: de a veghea a 

“cursul valutei germane în aiară şi la satisfacerea, nevoilor schimbului 

înăuntru. 
Prima măsură este faimoasa lege din 4 August 1914, pri care 

"Reichsbank e: pusă în situaţia de a face faţă errisiunilor potrivit ne- 

cesităţilor. de războiu. Se suspendă temporal obligaţia Băncii de a 

converti biletul în aur, dându-i-se curs forţat; se suspendă contin” 

gentatea,; ridicând obligaţia Băncii de a plăti impozit pentru emisiu- 

mea peste acoperire; Banca este autorizată să cumpere sau să scon- 

“teze bonuri de tezaur fără limită şi e autorizată 'să le considere ca 

„acoperire metalică a emisiunei. 

- Tot atunci pentru “satisfacerea nevoilor de credit, pe gaj de 

mărîuri 'ce “nu se puteau face de Reichsbank. se crează Cassa de 

Imprimit pe gaj (Darkhenskasse), care pentru împrumutul acordat 

-emiteă nişte titluri pe cari Reichsbank e era autorizată a le consideră. 

„âcoperire-p entru emisiune. 

“Tot'această Cassă a mai îost autorizată să ernită. şi bilete 1 pen- 

tru împrumuturile acordate, dar numai în coupuri de 1 și 2 mk. 

| Se face o propagandă intensă de strângerea aurului la Reichs-- 

bank care în'1916 posedă un stoc metalic de 2.475 mil mk. aur. 

Abia după câteva luni dela luarea acestor măsuri, valuta ger” 

mană începe să piardă între 5—10%. După un an se observă o pier- 

dere de circa 30%, iar aurul începe să îacă primă asupra biletelor.
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: Legea din 23 Noembrie 1914, interzice negoţul de: :aur,- legea di 23 Noembrie. 1913 interzice exportul aurului. — iar legea din 13 Iulie: :1916 interzice exportul oricărui obiect ce. ar conţine aur — „măsuri ce au ca efect mărirea primei aurului şi naşterea comeriu- 
Aui clandestin. 

Prin legea din 20 Ianuarie, 1916 se urmăreşte intrânarea spe- culei cu devize, creându-se un Oficiu. cenirăl. de devize. . ; 
Comerţul cu devize se, limitează numai. la '26 Bănci principale, “cari lucrează sub conducerea” şi priveghereă Băncii Imperiale: „-î Această concentrare. cum. şi măsura Iată mai târziu 'de a nu se: megociă devizele decât. la cursul oficial, serveşte la posibilitatea fixării cursului oficial cât mai aproape de realitate (de. cerere şi o- dertă), mt 

“-Gontinua, depreciere a mărcii îace | ca muţi capitalistă germani 
să înceapă a-şi plasă capitalul în străinătate,. ceiace: piovoacă! o in”: tervenţie a Statului, contra emigrării capitalurilor, “prin legea din 8 Septembrie: 1919, prin care se cerea ca orice “plată. făcută în străi- nătate să îie declarată” autorităţilor. In legătură cu această măsură, 
se opreşte. vinderea sau înstrăinarea efectelor emise în valute străi- ne, ele. «neputând fi vândute decât prin Reichsbank. e 

| Tot. ca o măsură în vederea susţinerii valutei, poate îi. priviti 
propaganda . extraordinară, făcută de, Ștat, autorităţi şi. toate institu- iunile bancare, sub conducerea. lui Reichsbank, în vederea intensifi- cării circulaţiei Cecului şi a. viramentelor, respeciv: a „plălilor, fără Humerar (Bargeldlosezahlurigsverkehr). Mi 

; Astiel avem proclamaţiunea din 16 julie 1916 ș prin care. se cere tuturor. instituţiilor. bancare şi! întreprinderilor. de. orice “altă natură, să facă intensă propagandă de întrebuințarea Ceculiii şi viramentelor, | în utilizarea disponibilităţilor, sfătuindu-le- să le afilieze organizaţiilor -Create-în acest Scop.  (Viramente-Reichsbanikgiro şi cec poştal- Posts- Chekkonto). Peniru susținerea acestui sistein de plată, Statul. “supri- mă impozitul ce se:percepe asupra operaţiunilor. lichidate” pe. “această -cale, cum şi timbrul cecului, iar. Reichsbank" suprimă” Comisionul . -pe + orice operaţiune “sau cec lichidat prin compensâre sau. viramente. În. 1917. Reichsbank ia măsură de a. certifică la cerere, 'Cecurile “trase. asupra sa, dând promisiunea Că. cec ul e, plătibil, la. prezentare, “înăuntru unui termen de. 10 zile, (cu aceasta se crează un nou bilet | -de Bancă de o valoare mai mare, dar, :Cu timp de. circulație: limitat). - Rezultatele sunt: , 
| -Compensaţia creşte dela 58 miliarde î în 1946, a 1334, “miliarde în n 1938,
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- Nuinărul conturilor cor. poştale creşte de la 133.000 în. 1916, 

la 216. 000 în Sept. 1918. 
"Mişcarea conturilor de viramente creşte dela- 464 miliarde î în 

1914, la 2.655 miliarde în 1918. - 
__ III) Epoca posterioară războiului și anterioară stabilizării se: 

remarcă prin încercări parţiale de însănătoșire a reg simului monetar, 
care slăbeă din zi în zi. Astiel avem: Sa a aie 

4) In Octombrie 1921 pe cale:'de dispoziţie ministerială se în- 
fiinţează un control asupra devizelor rezultate din export, astiel că 
orice autorizaţie” "de: export, era dată numai în- urma - declaraţiei 
exportatorului că se obligă să dea, pe. cursul oficial 50% din devize, 
Reichsbankului. 

0) La 26 Maiu 1922 avem. legea pentru autonomia Reichs- 
bankului (spre a scoate conducerea Băncii de sub influenţa politică). 

c) La 13 Noembrie. 1922: când cursul dolarului atinge 9.000 
mărci, Germania propune Comisiei de experţi, un plan de stabilizare, 
care prevedea un moratoriu de mai mulţi ani pentru plata Tepara- 
ţiilor şi participarea îinanţei . străine. - - 

Ă d) La 11 Ianuarie: 1923 trupele aliate ocupă Ruhzul; ceiace- 
provoacă o enormă „scădere a "mărcii: "(a începutul: lunei” 'lanuarie: 
dolarul = = 7.250 mk. iar la finele unei, este de 49.000). - 

e) Se: înăspresc. legile contra speculei şi camătei (comerţului 

en detaliu i se impune ca preţul de vânzare să nu fie, determi nat 
de preţul de reaprovizionare, ci de preţul de cost). 

„Î) Plăţi interne şi. fixări de preţuri în valută, erau interzise. 

“Germanii arată că relaţiunile: normale cu străinătatea şi sta- 

bilizarea, sunt imposibil de realizat î înainte de a se îi rezolvat defi- 
ritiv chestia reparațiilor. E 

Ia mod provizoriu s'au luat: măsuri ca Reichsbank să nu mai 
"acorde credite Băncilor, când ele « erau întrebuințate spre a Îace re- 
zerve de devize. străine. 

„Din' Iulie 1923 se interzice negocierea devizelor la alt curs de 
cât acel fixat de Reichsbank (oficial). 

"Incă din 1921 Proiesorul Schsaleribăch mai “preconiză intro 
"ducerea bilanţelor pe baza mărcii aur - '(Goldmarkbilanz) : “şi ca ur- 

“inare a acestei măsuri se susținea necesitatea introducerii conturi- 

lor la Bănci pe bază de- aur. Se punea chestia creerii unei institu-- 
tiuni care să preia asupra ei pagubele ce ar rezultă din eventualele: 
scăderi ale mărcii de hârtie (aceasta nu putea îi decâi heichsbank). 

L.a 25 August 1923, în urma intervenţiei Ministerului de finanţe,
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de comerţ şi a Comisiei economice, Reichsbank anunţă. că. primeşte 
deschideri de conturi şi face avansuri. în condiţiun de stabilitate a 
valorii operaţiunilor (Wertbestândiger Kredite). Această măsură are 

„un efect binefăcător, în aceia că multe din întreprinderile 'ce primesc 
astiel de credite, încep, deşi în mică măsură, să se refacă. 

| - Scăderea mărcii din toamna anului. 1923 face ca în multe. ra- 
“muri de activitate baza transacţiunilor să nu mai îie marca monetă, 
ci diverse cantităţi de bonuri, ca: secară, cărbuni, coks, kaliu, şi Chiar 
în kilovaţi electrici. 

Incă din 1920 se ventilă ideia de a se emite o unitate monetară 
“bazată pe teren' şi imobile, dar care 'a fost criticată prin: aceea că o 
asiiel de monetă, deşi ar aveă o acoperire reală, practic însă: ar fi 
fără importanţă, deoarece acoperirea trebue să consfea dintrun bun 
cu putere de echivalare internaţională, care să acţioneze ca regula- 
tor de valută. Imobilele nu pot îi privite ca o martă mobilă şi COI- 
vertibilă în orice moment. 

Trebue menţionat că şi în Germania, pe tirapul deprecierei, se 
formase. două curente: 

() Unii care vedeau imposibilă urcarea mărcii şi cereau recu- 
noaşterea legală a valorii la acea dată, faţă. de aur şi: fixarea ei 
„aci; susțineau deci o stabilizare: (Alfred Bangsbrugh). 

"d) Alţii cari sperau într'o îndreptare, susțineau deci revalori- 
zarea (Max Warburg). 
„In toamna anului, 1923; mai ales în Octombrie şi Noembrie, 

“marca suieră o scădere formidabilă, care se opreşte la 20 Noembrie, 
când cotează otcial 4,200 miliarde un dolar, iar în târgul liber a- 
junse până la 7.400 miliarde un dollar. 

Intre cauzele principale cari au „provocat depreciere a mărcii, 
se pot cită: 

Neregularea plăţii datoriilor de războiu față de aliaţi, nevoia | 
de refacere a industriei, balanţa comercială pasivă prin marele im- 
port de materii prime, combustibil şi cereale, sistemul de acoperire 
al deficitelor bugetare Prin împrumuturi la Reichsbank, cari erau 
urmate de inflaţie monetară. 

Lovitura de graţie dată mărcii germane a fost în: anul 1923, 
cu ocuparea Ruhrului, şi susținerea oficială a rezistenței pasive prin 
emisiuni de bilete. Asasinarea lui Rathenau însemniase dispariția sin- - 
guruului exponent al unei politici de conciliaţiune, atât pei terenul e- 
conomic,. cât şi pe cel politic.
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1823: 
fiii 

Paritătea 1 1: aolar=4, 197. mik, 

  

„Iată Cur variază ă cursuil schimbului ș germian în perioade: 1918— 

  

t 1914-1918: 11919 !':1920: “1921 - 1922 “.:1923-..: 

1a'3i-Deci, „415 „790. "4843 7337 184 11350“! 4200 miliarde: „Cursul . TA di Ta 419: — 30 "6350 175. - 4500” : nu se'mat pie ta) e , poate stabili: 
Variaţiile” i “| min: “7,95 33,23: 5050 186,50 1200':: 2 î% 

n... l max „5262 „103, 75 295. „8710 „ 4200 miliarde 

n ată: Cum Variază- indexul: preturilor și costului: vieti în peri- | 
cada, 1914-+1928.. 

  

  

i i i ri 
ai PO a Ten 
ITI Eea “a | “Indexul preţurilor î în fiecare an: , -; Ro TI 

I914 1915 19160917 „1918 1918 
“Indexul costului vieţii și... 100 i 27 — . — 

> măriurilor de gros. 105 142 152 - 179 217 415 
EDER Ra pa iai 231920: "1921 -. 1922-: . 1993 
indexul căstălui, vieţii 5 eiisii 1085: 1230. +5392 -! 3'765.000 

- mărfurilor „de, “eros. „1486 „911, „94.182 —: 

Noi II Da ARN A NE 
ÎI SAR A: 

Indexul i sa 

Itu [E 1.120 
, 5 Ps n 2.643 

iri 2.954 
, E 8.356 
ea 7.650 

ir VII 37.651 
VIN 586.045 
| ” IX ' a 15.000.000 “ 

X 3.657.000.000 
XI 657.000.000.000 

”...„. Pe anul 1923, din catiza formidabilei deprecieri a mărcii dau lunar- 

' Procentul de reducere al saiarli- 
. lor faţă de: costul minim al vieţii 
"ca efect al deprecierii monetare, 
  

" Jucrătorii 0/g . funcţienar O 

487%, : "63,6 9%. * 
63,5. „ 822 „ 
187; 102,0--:, 
Tale 9B e 
GI 8427 

65,1... 84,- 
48,0 Ne 62, - 2 

67,2 „ 86,4 „ 
"61.2: - 12,27 
.52,0. „: „648 » 

53,3 = 66,- ș. 
70,1 „ 8:,- 

„
Y
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Măsurile luate anterior stabilizării. şi efectele lor, -.... . 

Deşi marca în cursul anului 1923 arăta scăderi considerabile 
şi până la definitiva stabilizare, care se produce în Noembrie acelaş an, nu avem vre-o enunţare a unui program complect de stabilizare, totuși găsim în cursul acestui an-o serie de măsuri care aude scop _să'oprească acea scădere, deci să o stabilizeze; Aşa avem: 9 îi 1) In Martie 1923 o încercare” priritriin! împrumut de 50 “mil. dolari, dar care nu se acoperă de finanța germană decât: un'sfert. In August 1923, printrun împrumut de 500 mil. mk:“aui, dar care nu se acoperă decât cu circa 200 mil.: ink. aur. Ambele acţiuni” 'riu€ reia” "şesc din cuza insuficienţei: disponibilităţilor și a desorganizării vie- ţei economice. | „iar 
“Se iau măsuri de asanarea . îinanţelor : statului « prin:.echilibra- rea bugetului, astiel'că veniturile şi: celelalte :disponibilităţi 'să-fie-su- ficiente - acoperirei cheltuielilor, Prin legile „dn::I-şi. 18 :Oct, 1923, „se.prevăd modalităţi. de“perceperea: impozitelor:pe baza indicelui--de 

„Scumpete.: co a i DD Ca 0 too] 
= “Statul mab capătă. 1.200 mil, “mk. aui: din emisiunea: Reriten- : Bânkului; iar la::27 'Oct..:1923 se anunţă măsura de: a se 'reuce:cu “25% (330.000) numărul funcționarilor şi lucrătorilor publici-“Reduce- rea se face cu 5% la intervale de câte'0 lună.: (ii :: tc ine) 
„i --Bânca de emisiune: începe să. facă: operaţiuni de avansuri pe etecte publice cu Clauza! „Deprecierii”. sau a; valorii: auir.o :l «--i 
„> 8) Se admite îni principiu soluţia tranzitorie deasă dteă:o 
«nouă Bancă de emisiune, cu o nouă monetă, până la reorganizarea . * definitivă a Reichsbânkului pe hază! de maică 'aur:: . ---- 

Măsura principală luată special în -vetetea- stabilizării,:a “fost 
infiirițarea unui -organ':special însărcinat. cu această. acțiune, numit 

' “comisar” al: valutei” (Reichswâhrungskomissar): Motivul a: fost că 
atât guvernul cât şi Ministerul de finanţe erau supiaincărcați rde 

„alte:probleme; economice, ceiace:îi: puneă: în imposibilitate. dea se o- 
- cupă-:cu atenţie: de. conducerea operaţiunii de «Stabilizare: =... NI 
„ *: = “Iată -condiţiunile -sub cari. se» înfiinţează :acest -orgau; a 

a) Comisariatul de valută «va: funeţionă- pe lângă "ministerul, de 
finanțe. 

b) Comisarul valutei este autorizat să participe la toate con-
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siliile de miniştri cu vot consultativ, fiind răspunzător direct către 
guvern de dispoziţiunile şi măsurile ce le va luă. 

c) Toate măsurile diverselor ministere, care ar fi de natură să 
“influenţeze valuta, trebuesc - să fie contrasemnate de comisarul de 
„valută, 

d) Orice măsură, luată de ceilalţi funcţionari ai ministerelor | şi 
la care comisarul. de valută nu e de acord, va fi supus arbitrajului 
„ministrului respectiv; în caz când diferendul nu e rezolvat pe acea- 
„stă cale, el va îi supus soluționării guvernului. a 
„Comisar al valutei: a fost numit Dr. Schacht, "care mai târziu 
- este numit preşedintele Reichsbankului.. | 

“ Atât măsura cât şi rezultatul ei, au. fost: din cele mai satisfăcă- 
toare. , 

Mai este interesant de. văzut modul cum s'a destăşurat poli- 
-tica creditelor 'şi scontului în perioada. de inflaţie și' depreciere. 
„. Deoarece: tranzacţiile în valută nu erâu oficial îngăduite şi re- 
„cunoscute, iar creditele acordâte la o. dată, la data -rambursării -re- 
prezentau o valoare cu mult inferioară, disponibilităţile de capital 

„privat încep' să dispară. Plasamentul căutat erâ. cumpărare: de bu- 
«nuri. indiferent, ce, iar.la un moment dat,. nici vinderea nu'se mai 

- făcea- bucuros, deoarece vânzătorul ştiă. aproape sigur că își' pierde 
capitalul realizat în numerar, prin depreciere. | 

" “Lipsa de capital pe piaţă, cum şi continua depreciere dă naş- 

tere la o. cerere de credite, extraordinară, pe când oferta era aproa- 
„pe ncexistentă ceeace are ca efect urcarea dobânzilor în mod con- 
siderabil. . 

Acest fenomen produce îndreptarea: tuturor cererilor de cre- 
; dit la Banca de emisiune. . 

Situaţia pieţei lipsită total de credit, cum şi urcarea îantastică 
- a dobânzilor, face ca Banca să ia o hotărâre în ce priveşte politica 
- taxei .scontului. 

Deoarece introduce în operaţiuni de avansuri şi scont clauza 
„denrecieri”, deci împrumutatul este obligat.la achitarea împrumutu- 
lui să acopere şi diferenţa ce eventual sar îi produs prin acea de- 
preciere, dobânzile î încep să varieze.
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“Tată cum a variat taxa, scontului și avansurilor de când începe 
„mai accentuat deprecierea. At ei 

„La operaţiuni, fără clauza deprecierei 

  

  

.. „ “Taxa scontulii *  Avansuri: 
Până la 27 lulie 1922... at 5% 6% Dela 28 lulie la 27 August 1922. . Bf Th » 28 August la 20 Sept. pe 8. n 21 Sept.la 12 Nombr. , .. 8% 9/0 » 18 Noembr; 19221217 lan. 1923. 10'/ Ip „18 Ian. la 22 Aprilie 1923 aa 12% 18% 7 ». 23 Aprilie la:1. August pa 8 e 199 n» '2 August ja-14 Sept..,: 30314: „15 Sept. la 7Octom. ,  ... .90/, 31%/-+-1/4% omis, zilnle » 8 Oct. 1923 la 29 lan. '1924 . 90% * Ne 108%, . 

_ Pentru operaţiuni cu clauza deprecierei: a | | | 
o | Taxa scontului Avansuri 

Dela 15 Sept. la 28 Dec. 1923 . - „10%: 10% „29 Dec.-1923'1a 29 lan. 1924. 109, 120,0 

De la Ianuarie 1924 din cauza 'stabilizării clauza deprecierii se desființează. - - i 

“Diferitele proecte sau propuneri până lu 'stabilizare, cari fi au 
„fost puse în aplicare; a a 

Incă. din 1919 marca..se depreciase în așa fel, că unii econo- 
„mişti nu mai aveau speranţe de' revenire la marca aur. DR 

1) In 1919 se emite de financiarul Lansbrush, părerea de a se : 
devalua marca prin stampilarea ei la valoarea aur ce o reprezenta, 
astiel să 'se revină la valoarea aur pentru stabilizare. Contre. acestei 
propuneri se ridică protestele cele mai violente din partea. revalori- zatorilor. i _ 

2) In Octombrie 1920, Max Warburg se. pronunță contra de- 
valuării, susținând că Germania e datoare să încerce a-și readuce 
moneda la locul de' onoare; chiar 'dacă mar Îi vechea marcă aur, 

"Se propuneă realizarea acestei soluţiuni, cu ajutorul unei case 
„de conversiune după modelul Sudamerican. ii 
8) Incă din Octombrie 1919 fostul Ministru de Finanţe. Erz- 
berzer, propune o reducere a emisiunei prin accea ca să se retragă 

7
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«toate. bancnotele 'care se. găsesc în străinătate împreună cu toata disponibilităţile creditorilor Străini dela Bănci (evaluate -la 16—17 miliarde mărci hârtie, sau 1 din emisiune) şi să fie convertite îm- : preună, întrun: împrumut: aur, ceiăce ar fi avantajos atât pentru “Germania, cât şi pentru creditorii străini. - 4) Din;1921 începe să se simtă în viaţa economică, nevoia de a se introduce în angajamente .şi în exprimarea 'situaţiunilor. între- prinderilor, o unitate în mărci aur, în locul mărcilor hârtie, iar pro- fesorul Schmalenbach, după. .cum am „arătat, începe o - cainpanie puternică pentru introducerea cel puţin îni bilanţuri, a evaluărilor aur. 
5) In 1923, Guvernul intervine pe lângă Reichsbank să solu- ționeze favorabil chestia introducerei conturilor: i căror. inregistrare 

“să: se'facă priii convertirea mărcii, hârtie pe bază de aur... 
Intr'o” şedinţă a Comitetului Ceritrai al Băncii, Preşedintele Reichsbankului Havenstein, arată că „introducerea conturilor pe ba.- 

ză de aur, nu e! posibilă decât la operațiunile de avânsuri pe efecte 
publice,.ideoarece la -operaţiunile de scont e nevoie de o schimbare a întregului, șistem de scoţi chiar. a,legii şi statuțeior Băncii; și a- 
tâta vreme 'cât va îi posibil să 'se-obţină lă “Reichsbânk credite fără 

Clauza: deprecierii, nimeni. nu va utiliză împrumuțurile, pe bază. de aur. - “Iranul 1923'deprecierea vertiginoasă a mărcii face să 'se. ceară 
cu cea mai mare stăruință, aplicarea unui sistem de stabilizâre 1n10- 
netar. In. acest scop .apar mai multe propuneri. Se 

"" %) Unii 'cari cereau revenirea imediat la valuta aur, şi 
b) Alţii, cari dându-și seama că atât Banca cât şi Statul. nu 

au cantitatea de aur suficientă, spre a asigură o stabilitate . mărcii 
“aur; cereau' introducerea! urci. valute. sprijinită! de! buniarile din inte- 
„Zior;, după cum 'se” începiisă! încheerea “coritractelor : de. arendare pe 
"piunzi de cereale, Da În Ia Ra 
3. e Cu această “ocazie se! fac! mai. multe Propiineri, între cari. cele 
nai principale sunt: e 3 
4) Propunerea Minous (directorul financiar ât lui Hugo Stinnes). 
„Cere să se menţină Reichsbank, punându-i-se la dispoziţie alte 
„Valori pentru acoperirea emisiunei. El evaluează averea naţională ger- 
“mană Ja,200, miliârde-mărci.aur;. 59 din această avere. adică '10 
„miliarde să fie lăaţă sub formă. de împrumut, pentru restăbilireă va- “ţii a SI i ia i 

„Perioada. de, tranziţie, evalută la un an şi în care Statul nu 'ar a. 

„puteă să-şi acopere Glieltuelile din venituri, va uză de un credit din 

jo 

"această grevare “de 4"miliarde mărci,
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„.... . Se-mai adaugă .peniru susținerea rezistenţei pasive 3: miliarde, 
în total 7 miliarde mărci aur. Restul de 3 miliarde. va. îi pus. în cir- culaţie, strângându-se tot.stocul de devize. disponibil, aur,.atgint, etc. 

-- Pentru suma de 10 miliarde “se. vor.emite. obligaţiuni hipotecare, -din care -7„miliarde ce.vor produce 0 dobândă. de 5%; se vor da sta. tului spre ale vinde la: nevoie Reichsbankului contra bancnote, res- “tul de 3 miliarde: ce va:produce o dobândă de. 10%, se vu vinde pu- blicului. i iz ic e ADD 
NI „ 2): Propunerea :Heliferich (Reggenwăhrungsbank): este dată cu "câteva zile. îniainte-de căderea guvernului Cunno: Principiile sunt ur- 'mătoarele: 3 ii OREI Ie SR 0) Intreprinderile economice; Germane: (Agricultura. „Industria, „Comerţul, -Fransporturile. şi Băncile) să înfiinţeze :o Bancă; ale cărei „statute să fie: fixate de organizaţiile particulare. sub rezerva apro- “bării Guvernului: Banca. va îi independentă 'atât:ca: afaceri. cât şi „Ca conducere. O Da -:; D) Gapitalul de 4 miliarde:mk. va îi format printr'o:srevare hi- - potecară ide: 5%: asupra averii: naţionale. evalută la 50 miliarde. mk. suportat jumătăte: de agricultură; şi. jumătate ; de către! cslelalte- ra- -muri: productive. DD IE IP E ERIE *: î* Pentru această hipotecă sau obligaţiune se vor “funciare purtătoare de dobândă. „ii . 1: “c):Serisurile fungiate Vor.servi:6a acoperire; pentru;:bancnotele emise de Bancă, care vor fi. libelate în. mărci: secară : (Rezgenwert). 5 +4) Bancnotele în' mărci: secară, voi: puteă, fi: oricând: cotivertite "la :cerere:în' scrisuri: funciate cu dobândăo îi i ri ei 

e) De la o dată ce se va fixă de Guvern bâncnotele:secară:vor “îi.mijloc -de' plată legal, şi seva” îixă- uh 'raport de 'Schimb) îritre ele : șicmărcile hârtie. -. i: în 2 ED DDD o pita um pen î) Scontarea de bonuri de tezaur de către. Stat. la: Reichsbank încetează: Datoriile Statului: făcute 'Ta:Reichsbank până” la acea dată vor îi amortizate, prin aceea “că Bâncă va :pune. la dispoziţia :Stâ- "tului: 300 milioane .niărci-secară, în schimbul  răscumpărăiii împozi- “tului: din- Augusb 1923 pus asupra exploatăilor,- i ae 5:-1 „Cu'această simă,: Baica 'va'rettage notele: emise de sa pentru “Stat şi va; stabiliză marea hârtie. îi ii i ca true sila 
£) Banca:de vâlută-secară” să:jie împuternicită. să: acorde-:cre- : dit Statului,” nuntai Până la'jumătatâa-cajiitalului ei şi”a: rezervelor. "* "Ideea pleacă dela :premiza::că:-o: astiel ;de:iniunire 5:(Rogsen- “anark) va inspiră: mâi“ multă încredere: în “rândă rile producătorilor, 

e 

za 

i - 

“emite. .scrisuri 

i. 

oi,
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ar purtătorul acestei operaţii să nu mai fie Statul. ci o creaţie mai 

abstactă „Econormia”. 

Heliierich mai arată că această monedă să nu fie internaţio- 

nală (să nu fie cotată la Bursă), având un alt plan pentru crearea 

unui fond de devize cu care să reguleze în străinătate cursul ! măr- 

cii-hârtie. 

3) Propunerea Hans Krâimer (metoda Hamburgheză). care a 

îost susţinută şi de Schacht, este de a se creia o nouă valuiă aur. 

Autorul o susține pe experienţa făcută la Hamburg, unde din 
cauza deprecierii, lucrătorii” îni. întreprinderi: cereau să .îie plătiţi în 

devize. Fiindcă nu toate întreprinderile avea la îndemână devizele 

necesare, ele. se unesc, strâng toate devizele ce le: posedă. într'o 

Bancă,. şi primesc în schimb nişte note, garantate. cu acele devize, 

-care s'au popularizat. foarte uşor ca „Moneta Bănci din Hamburg”. 

heușita în mic la Hamburg, propune să se aplice în mare de 

Stat, creindu-se o Bancă de emisiune de note aur, particulară. 

Din motive politice se propunea ca' Banca să île în străină- 

tate şi chiar proprietatea .ei să 'aparţină străinilor, Statul să pri- 

incască de la început o sumă de 300 milioane mărci aur. 

Schacht mai arată că inflaţia mai este posibiiă în orice mo- 

“ment, de. aceia e nevoie de o altă: monetă stabilă aur, cu care să se 

măsoare deprecierea celeilalte monete de hârtic. După 'el o Bancă 

de emisiune nu trebuie să fie' condusă după principiul intereselor 

particulare, ci: după principiile intereselor naționale. 

Inspirat de propunerile arătate mai sus, Guvernul concepe 0 

nouă Bancă, menită să emită « o monetă Rentenmark, a cărei. orga: 

-uizare O vom vedea. . . 

4) O altă propunere a îost aceia a lui George Bernhard şi Feiler, 

cari cer valuta aur şi care a fost prezentată ca proiect de lege la 

26 Septembrie 1923. 
Cu mult înainte, Bernhard susținea transpunerea întregei Va- 

lori naţionale Germane pe bază da aur. a 

„Ideia acestui sistem vine de la observaţia, că valoarea. în aur 
a monetei Germane pusă în circulaţie este destul de mică, deoarece 

în comerţul mare tranzacţiunile. şi circulaţia se face'în devize. Dacă 

prin lege nu se opreau tranzacţiile în devize, la acea dată aproape 
întregul comerţ German s'ar fi făcut pe bază de. devize. 

S'a mai observat că pentru susținerea mărcii, stocul de aur.al 
Băncii de emisiune a îost sacrificat, rămânând 14 miliard” fără să 

Îi servit la nimic. Cu o sumă în aur mult mai mică, sar îi putut răs-



+13 
„Cumpără întreaga emisiune: Pe baza unui fond minim de aur şi de- 
vize, s'ar puteă emite o nouă monetă aur, care la început să fie con- 
vertibilă numai în devize şi „mai târziu în aur şi. argint. Să se 
dea toată libertatea. circulaţiei devizelor,. sub presupunerea că fie- 
“care posesor de devize străine, i-ar îi. mai "uşor să; întrebuinţeze o 
monetă naţională, decât devize, deci ar veni: imediat la Bancă să 
le transforme în noua monetă aur. a , E 

Inainte de acestea se: cere ca Statul să facă upel, cerând. de- 
vizele la cei ce le au, Reichsbank să nu mai sconteze decât poliţe 
aur, Să nu: mai facă emisiune. de bancnote, decât pe portoioliul ex- 
primat în aur, a a ae pa 

Datoria Publică înainte de stabilizare. . 

Datoria publică a Germaniei după război şi până la stabilizare 
se prezintă astiel: -- : ; N Su 
Datoria consolidată în 1914 . 4.677 mil. mk, aur a. ecpuma „. emisă în timpul războiuluide la 1914-1918 97048 „  flotantă ... o eee e 45.500 j, 

„n 

9» bai 

După războiu, Statul nu -mai încearcă .să lanseze împrumuturi pe piaţă, uzează însă fără nici-un scrupul de facultatea -ce 0 avea de a scontă la Reichsbank, bonuri de tezaur. 

'1919 Reichsbank avea bonuri de tezaur 449 milioane mk. 
1920 » » » » „9. 773 o» » 1921 , ma > 1922 . pm 4) 1923 , pn n» DODitrilioane » 
Situaţia datoriei publice a Statului Germun dela 1918—1923, 

anual la.31 Martie, în milioane de mk, este următoarea: 

. Bonuri de  Bonuride Bonuri de Datoria con-. Datorie tezaur tezaur cassă ale 

    

solidată ” cu premii cu dob. fără dob Statului Total 
1918. 64.122 .: . — 1.192 33.082 360 105.303 1919 . 80.988 OO O— 11.408 63.696. . 340 156.452 1920 , 78.723 3.627 10.679 91.473 360 184.863 . - 1921 . 69.341. '. 3.628 9.189 166.329 : -. 360 248.849 1922 59.131 „8.507 7.028 211.935... -360 337.962 1923 . 49.127 3.850 6.565 6.601.142 360 "6.661.075 

Din cauza deprecierii mărcii, aceste împrumuturi nu mai repre- 
zintă nici o.valoare. . . NE o
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" Pântru' â susţine întru'câtva. cursul efectelor” de Stat în timpul 
inilaţiei, se iau: următoarele 'mmăsuri: ! îi e Cc ri 

:1)' Birourile”: de" poştă: şi căssele Statului, primesc în plată cu” 
poanele efectelor publice: până la: sunia de 150 mk. Sia Ri 

“* 2): Plata! impozitului de: războiu, « să se poate face + cu aceste tit- 
uri: pe“cursul al: pari!" 

3) Reichsbank este obligat Să cumpere pe cursul de emisiune 

"aceste, titluri, până la 'suma“de 1.000'mk:: . 

“ Incă dih'ariul' 1922 de când : începe deprecierea repede; efectele 
-de Siat nu: mai' prezintă "nici. iut interes, deoarece nu se'mai: plătea 

„nici anuitatea, nici dobânda lor. pi pont 

lar în 1923 avansurile lui Reichsbank către Stat, nu mai erau 

conduse de nici o normă. - pc 

lată cum se desfăşoară plasamentul bonurilor de tezaur: 

In: Octombrie 1921! bonurile . de: tezâur pe! piaţă reprezentau 
0 sumă mai mare (56%), decât aceia de la Reichsbank. (44%). 

;:..* Inclulie 1922 Reichsbank poseda 2/3 din bonurile: de tezaur €- 

mise, (66%). la: firiele anului Bânca* avea” 415 din totalui. acestor bo- 

furi (80%). “ 
sînii:"Deprecicrea! totalăi“a mărcii “stuiteşta! Statul de sarcină dato- 

“riilor' lui Atât către” detentori de. titluri, cât: și către : Banca de eini- 
siune. DR A pre n 

Deprecierea mărcii face ca Statul în 1923 să introducă inde- 

xul Ta veriituri şi. “cheltueli, pe bază de marcă aur.- lată! care este 
„situaţia acestora limnâr,î în“1923: ” 

i 

. 

, 

  

.. Venituri . SI In mil. Mk. aur |, Cheltueli :.: 
.. . .. Ț Ț ir 

m S9 [2046 
ANI 50,8. e Me: ii "2790... .-:* : 

n 1003, ma ii Dee mm 698,9 ur e 
ii "150,6 O W 466,6 1 

38, v 2847 
82 NI 4994, 

pe ă ăi 483: d a za Ne rea -4173, 9 

781 EA 1 1.013,1 
Se 556; iii 1, 1 661.8 i 
E 4 Bi. xi a 8818. - pi 
Pi (1632 - i: "XI i ULBI0, d 
ta “312, 3. Aa XU € . 668,7 .: 

apese Toate aceste deficite Simţite. chiar, din, primele huni, se încearcă 
să le: acopere prin “împrumituri, 'dar'pe iCari iu” le: poate. căpăta. în 
aîară, din care cauză statul uzează de emisiunea Băncii. * î*:
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„+ “Tot stocul de devize al Statului fiind cedat Băncii pentru sus- inerea “mărcii, acum Statul pentru a reintra - în posesia. lor, şi aş: „acoperi parte din deficitul bugetar, emite: în Martie îniprumutul în “bonuri 'de tezaur dollări, rambursabil în Aprilie :1926 cu' 120%. Im- “prumiutul lansăt'de 50: mil. :dolari nu'este! acoperit "decât 'pentru'-18 mil. dolari aşa că Băncile acoperă restul “Dâriăi [ă! 25 mil. “AL doilea împruinut” âur,-a fost: lansat în “August :1923 pentru 500 -mil. mk. aur, 'din! care. s'a acoperit Cu greutâte numai. 200 mil. „mk. aur. Ambele împrumuturi pot fi privite ca eșuate.» i: “Titlurile: acestor -îniprumuturi ca” instrument -de: plătă “stabil precede lui Renterimărk: : ati i E In Noembrie când se- produce “acţiunea: de-'stăbilizare, "bugetul Statului nu rai este great decât cui valdareă' acestor 2 înprumui- turi, rambursabile primul” dela: 1926; “datoriă publică interiă! 'cori- solidată şi îlotantă; fiind total depreciată; i i ae 

- Reforme pentru stabilizare, 

Deprecierea mărcii din Octombrie 1923 impune Guvernului ur- "gente şi serioase măsuri de stabilizare. Cu'o lună înainte se și anunță pentru data de' 15 Noembrie, emiterea unei -noui monete' „Renten- mark”, emisă: de o.nouă instituţie de emisiune. "Atât despre monetă cât şi despre instituția emitentă: se :ştia'că: air caracterul : de: provi- zorat, pentr: ă 'da: tip de reculegere “şi 'de! reorgânizăiie: a “Băncii de ernisiuine,_ iâr Statului posibilitatea unei: âsanări firiânciară, "ii"! Scopul acestei măsuri este dublu:" ! - e - a) Pentru-a' se stinge datoria flotantă a Statului (în bonuri de te- zaur) care -la '15 Noeinbrie 1923 ajunse la 191,6 trilioane mk. hâr- tie, şi care puteau fi răscumpărate cu circa:200 milioane mărci aur, 8) De apune în circulaţie un' mijloc de plată stabil (scăderile. „mărcii variau zilnic între' 20%—60%). “ | 
„Deşi la' 15 Noembrie 1923 'când apare: Rentenmark; cursul! o- "ficial al:ritărcii hâjtie la Berlin era“: bilioiii inărci=7 dolar, ceiăce "ar''Corespuride cai: la: 250 "imiliărde: mărci hârtie =="1+ iitârcă dr (curs artiiicial), totuşi preţurile în interior erau Tnult măi ircate; ele.  îiirid” făcute” după "cursul: schimbului clandestin; ! în “aşa” numitele "„Schwâitze 'Bărse”! şi: care corespimndeă lă' 5 depreciere de! circa. 3-A ori mai mare. | e camu "i "Aceâstă “sitiiaţie - face 'ca, coiiisarul valutei, : prin Reichsbank. să'ia măsura aducerii Cursului oiicial, cât'mai aproape de'reâlităte,
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astiel vedem că în interval de-& zile (5- —20 Noembrie) cursul oîi- 

cial este scăzut la 4.200 miliarde mărci=un dolar, adică uu bilion 

„mărci hârtie= 1- marcă. aur. 
Ă Această măsură. justifică observaţia că, stabilizarea are mai 

multe . şanse de reuşită la: un curs. mai scăzut cât -mai aproape de 

realitate, decât la: un curs ridicat artificial. 

| „Anterior acestei măsuri: se făcuse, prelungirea privilegiului Băn- 

„sii de emisiune cu 10 ani (până la 1929) se modificase statutele 
Băncii de emisiune în “sensul. că Banca. să îie scoasă de sub con- 
-trolul Guvernului (legea autonomiei Băncii din 6 Mai. 1922). se mă- 
rește sfera de activitate a Băncii prin aceea că poate - “cumpăra şi 

“vinde devize -nu numai pentru nevoile Statului, dar şi pentru ale co- 
_merţului; mai ales că. în - toate, tranzacţiunile mari, intervenţia sau 

garanţia Băncii devine o necesitate. Se autoriză Banca în publicaţiile 

săptămânale să poată trece. ca stoc metalic: depozitele în aur efectiv 

sau disponibilităţi la diferitele Bănci de emisiune. 

Reitenbant. 

| Rentenbank este înființată î în: baza esii din 15 Octombrie 1923, 

nu este o creaţie (formaţie) a Imperiului,- ci o instituţie autonomă. 

Fundatori sunt reprezentanţii agriculturii, de. o parte și ai industriei, 
comerţului şi Băncilor, de altă parte. 

Banca este cu. totul :independentă în ce priveşte afacerile, ad- 

ministraţia,- ca şi numirea. funcţionarilor. Numai Președintele Băn- 

cii va îi ales de fundatori şi. numit: de Guvern. 

Banca în ce-priveşte: constituirea ei, poate îi privită ca o CONI- 

binaţie. între o: „Asociaţie”. şi o „Societate pe acţiuni”. 

..Este o persoană juridică. în.sensul dreptului comun. 

Este” scutită de orice îel de impozit şi sediul său este: în Berlin. 

Statutele Băncii vor îi întocmite. de îundatori şi aprobate de 
„Guvern. Capitalul Băncii se fixează: la 3.200 milioane Rentenmark, 
care este adus sub formă de inscripţie hipotecară 1.600 milioane de 
agricultori, silvicultori: şi grădinari; iar restul de 1.600 milioane. de 

| industrie, comerţ şi Bănci. - 
-.. ImScripţia hipotecară asupra. Droprietăţilor este forțată şi legală, 

jar nu lăsată la aprecierea celor ce trebuiesc să o dea, ducă o pri- 

mesc sau nu. | | | 
- Rentenbank câştigă -în favoarea sa o inscripţie hipotecară în 

primu! rang, de 4% -în mărci: aur “asupra valorii tuturor terenurilor
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derilor comerciale, industriale şi bancare. mi A 
Valoarea nouii mărci aur e“ determinată. de valoarea a 1[279 

parte din kg. de aur fin, iar. valoarea mărcii 'rentă este” determinată de valoarea acestei mărci aur... Aa 
Capitalul hipotecar produce :o dobândă de. 6% anuul; care se 

piăteşte la 1 Aprilie şi 1 Octombrie a fiecărui an. SI e 
Ipoteca nu poate îi reziliată de Bancă, iar. proprietarul o poate 

cere 'fumai după 5 ani. Rezilierea se.poate-obţine;şi mai înainte dacă hipoteca se achită în aur sau devize. mc ii 
Raporturile dintre bancă işi debitorii hipotecari au un caracter: 

de agricultură, pădure şi grădinărie,-cum şi asupra -tuturor întreprin- 

civil. i e tu : 
Inscripţiile hipotecare câştigate: prin lege de. Rentenbank, for- mează acoperirea pentru aşa” numitele: „Rentenbriefe” (obligaţiuni). 

Aceste obligaţiuni au o valoare de 500 sau o'sumă ce se divide cu | 500 mărci aur, produc o dobândă de 5% anual şi nu pot îi reziliate 
5 ani ca şi hipoteca. -- : e i 

Cu micşorarea acoperirii inscripţiei hipotecară, valoarea cores= punzătoare din obligaţiuni trebuie distrusă. Obligaţiunile liipotecare 
sunt asemănătoare scrisurilor funciare. Ele reprezintă o mobilizare «e averii imobile a Rentenbankului, şi suma lor nu poute îi niciodată mai 
mare, Sau mai mică, decât valoarea acestei averi, a 
"In caz de lichidare sau faliment al Băncii, posesorii de: obliga- 
țiuni hipotecare capătă un drept de prioritate, asupra tuturor. sarci- iilor ce s'ar găsi asupra bunurilor hipotecate. . i 

* Pe baza cbligaţiunilor hipotecare: einise, Rentenbank este anto- 'rizată să imprime bancnote de o valoare egală; bancnotele emise. ăst- iel sunt garantate direct prin obligaţiunile hipotecare, cari sunt 'u- coperite prin hipotecile instituite, deci prin bunuri imobile cari sunt, capitalul Băncii. - a aa ia 
Marca-rentă este împărțit în 109 pienigi rentă, în valori de 1, 

„2. 5, 10 și 50 pfenigi, bătuţi din metal, în sumă totală de-150 mil. mk. (214 mk. pe cap de locuitor) ca monetă divizionară, emiterea:0 face: 
Ministerul de finanţe, deoarece Banca are dreptul de a emite numai 
“bancnote. a a te 

Bancnotele  Rentenbăncii nu Sunt „Instrument de plută legal” totuşi casele publice sunt obligate să le primească, iar “posesorul unei „sume de' astfel de bancnote, poăte oricând să le schimbe” la Bancă 
contra obligaţiuni hipotecare producătoare de dobândă 5%; Bancno- tele intrate astiel în cassa Băncii. nu vor puteă fi puse din nou în 

pei
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circulaţie, decât în schimbul acestor obligaţiuni, c care devin în acest 

mod un regulator. al circulaţiei monetare, iar plasarea oblisațiusilor 

nu, este: decât un barometru al emisiunei. 

Terenurile agricole, pădurile şi grădinile, cari cad: în preve- 
derile legii din 11 August 1923, indiferent: dacă aparțin naţionalilor 

sau, străinilor, vor, îi grevate de o hipotecă. de 4% din valoarea lor 
după cum va îixă reprezentantul Ministerului de finanţe, de cireunt- 

scripția căruia aparţin. ... 

„ Sunt scutite bunurile. ce aparțineaiu în ziua. de 18 oct. 
unei autorităţi, instituţie de binefacere, unei persoane xterito- 

riale, sau unei puteri străine. Mai sunt scutite bunurile a căror va- 

loare totală nu trece de 4.000 mărci aur. 
„..: Pentru asigurarea plăţii dobânzilor . se mai prevede că fiâcaire 

debitor, “mai garantează cu toată averea sa, plata lor la termen. 

“In. caz.de arendare, arendașul garantează plata, a 34 din do- 
bândă, iar proprietarul fămâne numai cu l4., .. - 

In aceleaşi condițiuni se face şi grevarea întreprinderilor indus- 

triale. Norma. după care -se. îace, grevarea, este aceea după. „care s'a 

făcut. şi impunerea la “contribuția pentru, pâine. | 

Sunt scutite, întreprinderile: cari la -31 Decembrie 1922 nu al 
fost evaluate : mai mult ca 400, 000 ink, hâ ârtie, sau mu. aveau, un ca” 

pital de exploatare. mai mare ca 200.000 mk... . 
: Dobânda, hipotecară se va plăti în 2. rate anuale 1 Aprilie şi 1 

Octombrie, a îiecărui an. : 

Orsanele Băncii sunt: 
„... a) Adunarea. Generală. — Persoanele cari sunt propriatarii bu- 

„nurilor grevate, sunt şi posesori părților, ce formează capitalul bă incii, 

„neapărat că numai în proporţia în care fiecare contribuie. 

| “Totalitatea; lor. formează „Adunarea Generală” în care nu poate 
acţionă mai mulţi 'de 320 voturi, din care 160 ale agricultorilor şi 160 

ale industriașilor şi comercianților,: socotit: pentru un aport. de 10 
ml. mărci. un-vot, (capital de 3,2 miliarde). - 

st Potrivit statutului prima adunare Generală va, avea oi în anul 
:1928. şi: nu va puteă lucră. decât cu o majoritate de 3/4 când se va 
discută micşorarea capitalul, modificarea . operaţiunilor sau dizol- 
“varea ei, , 

-b) Consiliul General este ales pe. 5. ani. i de Adunarea  gexerală, 
“Ei se, „compune. din cel puțin 21 membri “(actualul consiliu este din 

4 apembri). Președintele Consiliului se numește și Preşedinte al 
ăncii,. 

Menirea acestui Consiliu este în sptcial să se pronunţe, asupra
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cuantumului ce Banca va da cu împrumut peste prevederile legale: 
Statullui, Băncii Imperiului, şi celorlalte bănci de emisiune. : 

Tot acest Consiliu va'mai publică din jumătate:în jumătate de 
an, un raport de veriiicare, in prezenţa unui comisar numit de Pre- 
şedintele Curţii de Conturi, a existenţei reale. a obligaţiunilor hipo- 
tecare, ca acoperire a bancnotelor emise. . e 

Consiliul de Administraţie, este un comitet mai restrâns a „Con- 
Siliului General şi se compune din cel puţin 10 'merbri (actualmente 
14). In mâna acestui Consiliu este propriu zis conducerea, luându-se 
dispoziţiuni valabile de către cel puţin 7 membri. 0:00 

Acest consiliu are obligaţia ca cel puţin odată pe an să facă 
o publicaţie de situaţia Băncii. Tot acest consiliu nuinește, un con- 
siliu din cel puţin 2 administratori, care se ocupă cu conducerea tech- 
nică interioară a Instituţiei, putând semnă valabil numai în chestiunile 
interne ale Băncii. e IN 

Organele de ajutor, sunt agenţiile Ministerului de finanţe, îm- 
preună cu personalul lor, cari sunt obligate să răspundă în orice: îm- 

„Preiurare şi la orice apel ar face Ad-ţia Băncii. E a 
Comisărul Guvernului este numit de Guvern, fără a avea atri- 

buţii în conducere. Supraveghează numai aplicarea întocmai a: dis-. 
poziţiunilor. legale, făcând trăsătură de unire între Guvern şi insti- tuție, i A Ia bu 
a „Reiclsbank va face deocamdată o 'emisiune de 2,4 . miliarde 
Rentenmark, iar diferenţa de 800 mil. până la complectarea capitalului 
„de 3,2 miliarde, va servi deocamdată că rezervă. Asupra eiî'nu va 
-puteă dispune decât consiliul general. - - “. DE 
--- - Banca nu va puteă face operaţiuni decât cu Statul, cu:Reichs- 
bank şi cu cele 4 bănci de emisiune particulare. SN 
"Legea prevede'ca 1/2 din suma emisă să fie acordată statului 
sub formă de împrumut, din care 300 milioane rentenmark fără do- 
“Pândă, să servească la răscumpărarea bonurilor de tezaur scontate 
“la Reichsbank sau pe piaţă a căror valoare se cifră la 190 trilioane 
mărci hârtie, iar restul de 900 milioane cu o dobândă de 6%. Statul din mementul emisiunei acestei noi monete, se obliză să nu mai scon- 
teze bonuri de tezaur în baza cărora. Reichsbank să inai poată face 
emisiuni. !- | i ia 
„* Având în vedere cursul mărcii dela 15-—20 Noembrie 1923, Sta- 
tul poate face răscumpărarea bonurilor sale dela Reichsbank numai 
cu suma de 200 milioane rentenmark, aşa că diierenţa de 1000: mil. 
plus 900 mil. Rmk. complectează Statului un împrumut cu dobândă, 
de 1 miliard.
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Imprumutul 'cu dobândă a fost dat în vederea.unui: răgaz, a- 

cordat Statului spre a puteă luă măsuri ca prin aranjarea pe o. bază 

sănătoasă a veniturilor şi reducerea cheltuelilor, să poată realiză un 

buget echilibrat. Atât împrumutul cât şi dobânzile Statului, vor îi res- 

“tituite în Rentenmark.. . 

+ Restul 1,2 miliarde mărci rentă este desținat economiei naţi 0- 

nale, cu condiţia să folosească mai ales ramurilor ce au contribuit 

Ja creerea Băncii. Suma va îi dată sub formă de împrumuturi acor- 

date împrumutaţilor, dar nu direct de Bancă, ci prin intermediul băn- 

cii Imperiului şi a celorlalte 4 bănci de emisiune. . 

Aceste împrumuturi vor îi garantate prin contractul de împru- 

mut contra oricărei deprecieri; iar în caz de depreciere a mărcii, îm” 

prumutăterul va îi cel ce suportă riscul, obligându-se să acopere dife- 

denţa toi în Rentenmark sau obligaţiuni hipotecare ale Băncii. Im- 

părţirea sumei între băncile de emisiune se va îace în proporţia îi- 

xată prin legea din 13-2-924, adică: 94% Băncii Imperiului. Băncii 

Bavariei şi Saxoniei îiecăreia 2,28 7e, iar Băncii Wiirtenberg și Baden 

îiecăreia 0,73%. 

Alte operaţiuni ce Rentenbank va mai putea îace, va îi aceea 

de a. schimbă la cerere, obligaţiuni hipotecare de 500 mk, contra 

bancnote. de aceiaşi valoare, va mai îngriji de plata şi încasarea la 

timp a cupoanelor şi dobânzilor. 

" Beneficii. Bnca este obligată ca orice intreprindere comercială, 

să închee anual un bilanț şi un cont de proiil şi pierdere, beneficiul 

net se va împărți: 

215 sau 40% se va da unui cont de amortisment care va seri 

în prima linie să amortizeze împrumutul fără dobândă acordat Sta- 

tului. Ea eat 

De aci rezultă « că imprumutul Statului nu poate fi considerat ca 

imprumut propriu zis, din care să nască o obligaţie de restituire, ci 

ca o nouă sursă de venit pentru Stat, stins prin. drepturile lui la a- 

ceastă instituţie. După acoperirea acestui împrumut, cota ce revine 

acestui îond (ce se creiază înainte) se reduce la 30%. 

Din restul de 60% (după amortizarea împrumutului 70%) se va 

distribui, părţilor de capital în raport cu valoarea lor. un dividend 

până la 6%. Asupra acestui fapt s'a protestat mult că nu e drept 

să se plătească nici un dividend așa numiţilor acţionari, fiindcă în 

realitate nu e un aport de capital. Cu aceasta se accentuiază că cei 

ce au adus capitalul pentru împrumutarea Băncii nu au nici un profit. 

In cazul cel mai favorabil când beneficiul Băncii ar permite dis-
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tribuirea dividendului de 6%, aceasta nu este decât compensarea do- 
bânzii tot de 6%'ce părţile de capital sunt obligate să plătească anual, ca dobândă asupra hipotecii constituite. - e 

„.. Deci posibilitatea unui câştis propriu-zis pentru-cei ce crează u- ceastă instituţie este exchisă.. Legea mai prevede pentru simplificare că, acest dividend poate fi oprit în contul dobânzii anului următor, 
Ceiace prisoseşte şi din această sumă, va fi virată tot contului de amortisment pentru mărirea lui. Imperiul acordă Băncii dreptul de emisiune de bancnote îără a fixă durata; lui. 
Această favoarea însă îi poate îi retrasă oricând, cu condiţia ca Statul, să achite toată datoria ce o are la Bancă, iar Banca să-şi retragă din circulaţie toate biletele. ă i 

„ Vichidarea Băncii mai poate Surveni, în caz de faliment, când 
se va îace coniorm presctripţiunilor cod. com. Deşi nu fiecare parte de capital garantează o anumită datorie, totuși într'un astfel de caz, printr'o lege specială se va prevedea cum să se îacă executarea ga- ranţiei. Marca rentă deşi prin lege nu este emisă ca mijloc de plată legal, totuşi îelul cum e pusă în circulaţie, (conf. art. 51 din lege) obli- gând casele publice la primirea ei, putinţa de a contractă o datorie, de a emite poliţe şi cecuri în mărci rente, iar pentru stingerea ei, ră- „mânând facultativ dacă plata se face în mănci rentă, sau altă monetă legală, calculată la cursul respectiv al mărcii rente, îi dau în parte caracterul de monetă legală. i . o 

Ca nu este monetă oficială nici pentru Stat, nici pentru străină- tate (de aceea nici nu cotează în mod oficial la burse), ci are un ca- 'racter cu totul particular. 
Iată situația lui Rentenmark în timpul acţiunei. de stabilizare. 

In mil. Rentenmark la 31. Decembrie, | 
EN 1923 1924 "1925 

Imprumuturile Statului... ; a: 200 1200: 1.022.— Credite date Economiei ....._ | 4 780,3 .  , 5869 Prin Reichsbank .. | — 456,5 .: — „_B-cile de emisiune provinciale . ... . 34.— 932 de 4. Pentru . ..... ea ee. — 9.— 9,— „Ogricultură: . . Î. | — 26:,6 543,9 Disponibil în Cassă ......., cc. 113 2 192: 102,4 Rentenbanknote în circulaţie ,..... 2 „1.242.— 1.980,2 1.608 8 Oblig-Rentenbank . ....,.,. . — 02 . 0,2 

CINE "A 
Reîntronarea mărcii aur, sau mai bine 'zis a mărcii stabile,: ri-
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dică o serie întreagă de noui chestiuni în legătură cu introducerea o- 
ficială a unei monete nouă în proporţie stabilă. | Ia .1.000 miliarde mk, 
vechi, contra 1'mk. nouă. 

Problema cea mai mare şi mai grea; ce “se ivise încă din. -peri- . 
oada. de depreciere, a îost aceia a stingerei obligaţiunilor între debi-* 
tori şi creditori, născute sau. înainte de depreciere, “sau sub regimul 

inflaţiei. . 

cât şi a datelor când se. nasc sau se sting, din cauza deprecierii sur; 

venită între timp, provoacă neînțelegeri, între, obligaţi şi beneficiari. 
fiind urmate. de procesele cele mai felurite. „o 

"Cu această ocazie ese în evidență diferența de concepție. asupra 
banului” între jurişti şi economişti. Primii susţin că în baza obligaţiu- 

nii sfinte încheată prin contract, marca este marcă, indiferent de îm- 

preiurările ce survin şi îi modifică valoarea. Din contra, economistul 

susţine că nu marca număr, ci marca unitate, de măsură a valorii tre- 

bue, avută în vedere. 

"De aci se. naște pentru. jurişti. problema „impreviziunii” grupân- 
du-se î în 2 tabere. Unii susțin considerarea şi chiar legiferarea Împre- 

viziunii; iar alţii, din contră o ignoră complect. 

Una din cauzele pentru, care guvernul ezita să treacă la o re- 

formă monetară. prin 0 devalorizare, era greutatea de: soluţionat a- 

ceastă problemă, care a mai îrământăt atât pe. surişti Cât şi pe eco- 
nomişti încă multă, vreme după reformă. 

„În. acest timp se văd sentinţele juridice cele, mai îelurite î în tran- 

şarea diferendelor; suspendarea de contracte încheiate, sau execu- 

tarea în. total, sau, numai. în parte. Chestiunile mai complicate. le pre-: 

zenta datoriile ipotecare, 1inde debitorul voind să se plătească de da- 

torie în monetă hârtie, creditorul îi pretindea în monetă aur, aşa cum 
a.contractat datoria, altfel refuzând radierea ipotecei. 

Justiţia se găsea în una din cele mai grele situaţii dând sentinţe 
sau Gonforme cu legea' şi contra bunului simţ, sau 'o sentință echita” 

bilă, dar ilegală. Această stare provoacă din parțea asociaţiei indecă. 

torilor, o adresă trimisă- guvernului la 8-1-1924, prin care. îl şesizeu- 
ză de pericolul ce-l prezintă pentru cetăţeni nerezolvarea într vu sens 
sau altul pe o cale legală, a acestor litigii. . - 

“După lungi desbateri şi cercetări de către o comisie creată special 
pentru rezolvarea acestei probleme, Guvernul după matură şi minu- 
țioasă cercetare, la 14 Februarie 1924 publică o lege cunosc ută sub 
numele de „Die Drițte Steurnotverordnuns! sau „Aufwertungsgesetz” 

Diversitatea atât a formelor sup: care “sunt născute obligaţiile,



183 

(legea valorizării) considerată ca cea mai importanță lege făcută în 
ultimul timp în Germania, pentru tranşarea litigiilor în materie de Stingere a obligaţiunilor, Da i 

„Această lege în principiu nu aduce 0. rezolvare, definitivă şi to- 
tală a litigiilor, ci urmăreşte să dea numai o satistacție parțială, - 

4 Intenţiunea legiuitorului este Să provoace un acord pe cale amia. 
bilă intre debitor şi creditor, sau cel mult;să se recursă.la, hotărârea unei comisiuni, de arbitri, instituită. în acest. scon, care să se pronunțe 
de la caz la caz. Un alt punct urmărit prin aceaștă lege este şi impu . 
nerea câștigurilor provenite din inflaţie. | aa i ei pu 

,... În general legea prevede 0 valorizare a datoriilor. particulare 
contractate în mărci, dar numai pentru cele ce se găsesc, în vigoare, la-31 Decembrie 1923 şi nestinse până la data de .15,Februarie 1924 
„(data aplicării legii); cu aceasta legiuitorul urmăreşte să nu inai dea posibilitatea ca datoriile ce s'au stins până la această dată, în orice îel 
de. condițiuni, să mai.poată fi readuse în discuţie. | DE 

! 
aa 

a pu LEFeq valorizării. Dc pa 

„ Valorizarea trebue să se facă direct -printr'o înțelezere între - debitor şi creditor, sau în caz de neînțelegere să se recurgă la hotă- rârea unei comisiuni de arbitri (auhvertunesstelle). i In principiu se prevede ca margină superioară, pentru, valoriza- 
re,.15% din valoarea de mărci: aur .a.creanţei în discuţie. | 

- Sunt valorizate următoarele creanţe: see, 
Hipotecile, datoriile funduare, rentele cun: şi orice alte obligaţi- 

„uni provenite. din sarcini și datorii, a căror valoare este exprimată, în 
mărci. , ae 
„.. Valoarea este de 157 din;valoarea aur, care este socotită exală 
“cu. valoarea nominală a Creanței, dacă “datoria s'a născut înainte de 
1 Ianuarie 1918. Dacă obligaţia, a luat. naştere după această dată, 

«Valoarea. aur se.socoteşte în. raport cu Cursul dolarului, .la data res- -iiectivă. Debitorul, poate să ceară, o valorizare sub 15%, în cazuri spe- 
ciale, când, ţinând: seama de situaţia averei lui, s'ar constată că, sar comite o nedreptate. Cererea de valorizare trebue făcută până la 31 
Decembrie 1924. | 

1 a. fel.sunt -valorizate: toate obligaţiunile emise fie de persoane 
civile, asociaţiuni de persoane sau persoane juridice şi toate scrisu- „ile ce le sunt; asemănătoare, fie că sunt. la purtător sau sunt transmi- 
s.bile prin îndosare. : . ..... a IE 

; 

e tea Ă :
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Depozitele de la Cassele de economii, la cassele de asigurare pe 
viaţă şi scrisurile funciare sunț valorizate : numai prin împărţirea 
proporţională a fondului instituţiei, ce ar răinâne după satisfacerea 

„cerinţelor legii de faţă, (pentru aceasta nu e în.vigoare cota de 15%), 
se va: da preferință depozitelor ce sunt făcute în baza dispoziţiunii 
legale, cum sunt depozitele din. tutelele minorilor; după valorizarea 
acestora, din rest se face valorizarea celorlalte. - 

Plata capitalului valorizat nu se poate cere înainie de 1 lanua- - rie 1932. Acest capital nu va putea produce nici un îel de dobândă Vână la 31 Decembrie 1924. . 
Dela: 1 Ianuarie 1925 va îructiică o dobândă de 2% anual, care 

va creşte în fiecare an cu 1%, până la limita de 5%. 
„Im cazul când Ss'ar ivi neînţelegeri asupra capitalului valorizat, 

sau asupra altor puncte, părţile se vor adresa „comisiunilor de valo- rizare”. - a | 
Contra hotărârilor comisiilor se poate face apel numai la Curte 

şi munai dacă există un viciu în formă prin călcarea legii. Aceste 
comisiuni percep o taxă, ce se va suportă de ambii interesaţi pentru 
fiecare caz în parte, E | 
„Dacă creditorul prin o înţelesere cu debitorul, cade de acord cn 

acesta, sub orice formă, declarând obligaţia stinsă, orice reclamaţie 
făcută posterior, chiar în caz de greşală sau alte motive, nu mai e 
luată în consideraţie. Sa 

Obligaţiuni de contracte — Teciproce, de asociaţie sau de pre- 
stări de servicii, nu cad în prevederile obligaţiunilor ce se valorizează. 
___* Deasemeni nu se valorizează obligaţiuriile rezultate din relaţiuni 

de cont curent sau altele asemenea, ce se închid cu un sold fie de o 
parte sau de alta. | e 
„O creanţă ce's'ar valoriză prin bună înţelegere cu peste 15%, 

€ considerată că nu cade sub nici un punct de vedere în prevederile 
“legii de îaţă. a | | 

"Pentru împrumuturile făcute de Stat, districte şi comune înainte 
de intrarea în vigoare a legii, nu se poate cere plata cuponului şi a- 
“mortismentelor până după tranşarea problemei reparaţiunilor (cu alte 
cuvinte nu sunt deocamdată valorizate). | 

„ Aiustarea deprecierii monetare în favoarea Statului. 

“Toate obligaţiunile revalorizata sunt supuse unui impozit de 2%, 
asupra diferenţei de 85%, din valoarea aur calculată cum am văzut 

 



185 

me: Sus. In cazul când la intrarea în: vigoare a legii obligațiunea a iost stinsă, impozitul de 27% se întinde :şi la diferenţa de 157% valo- rizată, iar când valorizarea a fost mai mare decât este cea legală, im.- pozitul de 2% se plăteşte. la întreaga sumă. a | „ Legea mai prevede obligarea tuturor instituţiunilor. de credit de a pune la dispoziţia organelor statului toate scriptele şi datele ne- cesare pentru stabilirea unui nou impozit Care să atingă creditele a- cordate. în perioada de inilaţie şi care: au' beneficiat de deprecierea mărci,. (creditele obținute pe cîecte, în cont Curent. sau Ismbarde). „.. "Se mai prevede autorizarea dată Ministerului de Finanţe de'a percepe un impozit de la tcate întreprinderile şi autorităţile ce au mai "emis inonetă particulară (not-geld).  . . Sa Impozitul trebue să nu întreacă 80% din diferenţa valorii în aur a notelor la data emisiunii şi aceca. tot în aur la data retragerii. lor. 

Aiustarea deprecierii monetare în iavoarea districtelor 

Districtele sunt autorizate să perceapă un impozit din valoriza- rea chiriilor cari coniorm legilor în vixoare trebuesc să se urce trep- tat până la chiria de înainte de războiu (cea dela 1 Iulie 1914), cu obligația ca cel puţin 10% din venitul acestui impozit să-l] întrebuiu- ţeze la noui construcţiuni. . : | Impozitul va îi fixat de autoritatea districtuală în aşa fel ca pro- prictarul să aibă, posibilitatea ca' să-şi întreţină imobilul din chiria rămasă. Proprietarul va. trebui să ajungă la 1 Aprilie 1924 la 30% din chiria timpului de pace. * a E Da “Se mai prevăd impozite asupra terenurilor fâră construcțiuni, şi Pentru comerţul cu lemne din pădurile Statului, făcut prin asociaţi- „uni care a finanţat, acordând credit acestui nepoț. - 

bo bi 

S'ar puteă veaea în aceste dispoziţiuni legale, un isvor nesecat -de nedreptăţi fie pentru creditori, îie pentru debitori cari după unele afirmaţiuni au îost prea protejaţi. 
Care este semnificaţia acestei reforme monetare? - , După mulţi ani de depreciere monetară, şi spre a da u clasitate finanțelor sale şi raporturilor între supușii săi, Germania stabilizează moneta ei prin aplicarea devaluării şi ca o consecință a acesteia, «decretează valorizarea în parte a creanţelor. | i
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_ Rezolvarea problemei nu este definitivă şi nici periectă, ea se 

printr un compromis îiindcă nu era posibil altiel. 

_O valorizare totală de 100% nu era practică economiceşte fiind- 

că ar îi dat naştere la un moment dat la o-perturbare prea mare a vie- 

ţii economice, şi ar îi făcut necesară O cantitate de monetă de care 

jara nu dispuneă. . | : o 

" Oblgaţiunile. nu devin. exigibile. imediat, ci tocmai in. 1932, pu-- 

nând. în faţa necunoscutului: atât pe: debitori cât şi pe creditori cari 

nu pot şti dacă între timp nu se va mări procentul de valorizare peste 

15%. Statul. german aluat această măsură 'socotind probabil.că în 

acest timp se va ajunge la tranşarea celor mai multe litigii pe cale a- 

miabilă, ca să nu mai îie nevoe de intervenţia justiţiei. 7 ” 

- Nu este exclusă de altfel nici posibilitatea ca Statul să- si for- 

meze din diferenţa de 85%. nevalorizată, o rezervă care să.o atace la 

nevoe sub formă de impozit în îavoarea sa. 

Un lucru rămâne cert în privinţa vâlorizării. anume că o valo- 

rizare perfect echitabilă a tuturor conilictelor de interese nu este po” 

sibilă, 

O măsură de ordin general în vederea' executării operaţiunii de 

stabilizare ce vedem că' se ia atât de Guvern, cât mai ales de Banca 

de: emisiune, este intensificarea sistemului” „Pleiilor fără. numerar” 

(compensaţii şi viramente) măsură la' care. am văzut că s'a mai: avi- 

zat şi în timpul inflaţiei pentru înlăturarea crizei. de numerar. 

Măsurile de politică economică sunt: Renunţarea la toate res- 

tricţiunile: economice; suprimarea preţurilor maximale, libertatea co- 

merţului, mărirea cotelor pentru chirie sub protecţia legii. 

Pentu a apără interesele consumatorului şi a împiedică urcarea 

nejustificată a preţurilor prin carteluri şi trusturile îabricanţilor, s'a 

făcut legea din' 2 Noembrie 1923, prin care statul are dreptul de a 

controlă îixarea prețurilor de către trusturi, şi a se opune când crede 

necesar. : 

Peluarea raporturilor. economice cu fările de care au interes şi 

încheere de convenţiuni comerciale. 

- Revizuirea tariiului vamal şi modificarea lui în vederea Dro- 

tecţionismului şi desvoltarea industriei germane. 

, In Octombre 1925, modifică tariiul vamal din 1902. dându-i -i un 

caracter provizoriu de 2 ani (31 Julie 1927) proectul prevedea taxe
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minimale, care nu au fost admise, dar sau fixat taxe provizorii in 
vederea convențiilor comerciale. 

Intre timp închee convenţiuni comerciale cu: 

Anglia la 2 Decembrie 1924, pe 5 ani. 

Statele Unite la 8 Decembrie 1923 pe 10 ani. 
Spania. 

Rusia la 12 Octombrie 1925. 
Grecia (Convenţie provizorie). 

“Italia la 15 Decembrie 1935, pe 5 5 ani). | 
Pentru uniformizarea convențiilor se înfiinţează un a „Comitet , 

pentru politica comercială” pe lângă Ministerul de externe. E 
Veniturile brute care vor rezultă din taxele vamale pe cele mai 

principaie produse alimentare, va îi întrebuințat î în următoarele SCO- 
puri sociale: 

1) Asigurarea invalizilor (pentru care se va da 9 ani câte 40 
mil. Rmk.). : 

2) Asistenţa socială pentru care se va'da 15 ani câte 10 mil. Rmk. 
3) Desvoltarea învățământului ştiinţiiic. 
Revizuirea taxelor de transport şi stabilirea lor pe baza valutei 

aur, având de bază baremurile dinainte de războiu. 
4) Impozitele şi salarizarea funcţionarilor. Fixarea şi perceperea 

impozitelor se face în mărci hârtie, pe baza unui index aur, stabilit 
şi comunicat autorităţilor de fiecare dată când se produ: ea vre-o scă- 
dere importantă a mărcii, salariile se plăteau luându-se de bază situ- 
aţia din 1913, care se înmulţea cu coeficientul de depreciere. 

In anul de stabilizare se observă o creştere considerabilă a so- 
majului, care însă descreşte în anii următori, astiel avem: ! * 

1923 1924 1925) 
lunie |... 235.556 49, 340.774. 10, 130.116.—" 30 

Decembrie . 1.304.934 28%,  282.645.— 8, . 706.189,— 19%, 

  

Modificări în resimul controlului devizelor. 
Regimul devizelor î în Germania introdus în tiinpul inflației este 

“modificat prin aceia că în baza legii din 8 Noembrie 1924, comerțul 
“cu devize este permis numai lui Reichsbank, celorlalte Bănci. de emi- 
siune, şi numai unui număr restrâns de Bănci care capătă autoriza- 
iuni speciale. - 

| Operațiunile pe termen sunt interzise, şi devizele nu se pot 1 ne- 
gocia la un alt curs decât cel oficial. 

Toate operaţiunile de devize se voi lichidă printr'un oficiu cen- 

1
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tral „Devisen beschatfunsstelle”, care conform legii din 27 Martie 1925 
este Die Preussischestaats-Bank (Banca de stat ua Prusiei) căreia i 
se îac toate vânzările şi prin Care se va execută toate cumpărăturile 
de devize mai mari de 1.000 mărci aur, Plăţile până la 1.000 mărci 
aur pot fi executate direct, de. Băncile autorizate cu negoţul.de de- 
vize. 

Nu există un oficiu de control al devizelor ca la noi, în schimb 
se centralizează toate operaţiunile de devize la o singură instituţie, 
unde se face lichidarea cererilor şi ofertelor pe cursul oficial. iar sto- 
cul .disponibil .se. repărtizează în proporţie procentuală, astiel că se 
împiedică specula nejustificată. şi aprobările cu preferință cum e 
în sisteniul nostru. . -. , 
- Acest sistem de înirânare a speculei şi de raţionalizare a comer- 
țului cu devize, a contribuit întro ioarte largă măsură la stabilizarea 
valutei germane. 

Din primele zile ale stabilizării cererea de devize era atât de 
inare,. că cursul mărcii la bursa din; New-York pierde circa.6% (de- 
la 23,S1 la 22,30) iar repartiţia de devize care la începutul anului este 
de circa 15—20% scade în: Martie 1924 la 1%. Această situaţie face 
ca încrederea pusă în: Rentenbank să sufere o deziluzie. 

O măsură ce s'a accentuat în vederea menţinerii cursurilor a fost 
dispoziţia dată băncilor că nu au voe să vândă devize până ce cum" 
părătorul nu acoperă întreaga lor valoare cu valută naţională. (spre a 
împiedică cererea de devize pe credit). Vinovaţii au fost pedepsiţi prin 
aceia că au fost: excluși dela credite, sau orice alte operaţiuni cu 
Reichsbank. E 

Politica dobânzilor şi a scontului. | ” 
La 31 Decembrie 1923 creditele acordate. de Reichisbank, Ren- 

tenbank şi celelalte bănci de emisiune toate la un loc, erau evaluate 
„la 609 milioane mărci aur. N 

Viaţa economică care ţipă după credite, primeşte î în luna ur- 
mătvare noui credite, ce se urcă la finele lui lan. 1924 la 1.153 mil. 
mărci aur, la finele lui Februarie 1.548 milioane, iar la sfârşitul lui 
Martie lu peste 2 miliarde. Creştere care are: ca efect mărirea circu- 
laţiei (noua inflaţie) cu efect urcarea preţurilor (indexul de gros în 
Ianuarie era de 117, în Martie 120, iar în Aprilie 124). 

O altă măsură a: Reichsbankului sa lat prin aşa zisa „Politică 
-de restricție a. creditelor”, în sensul ca el să.nu mai fie acordat decât 
în vederea circulaţiei miărturilor,. sau în Scop productiv (avem lupta 
pentru Suprimarea creditului. consumațiv), .
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La 7 Aprilie 1924, Comisarul: valutei de acord cu Reichsbank. ia: drastica măsură ca Reichsbank să nu mai acorde nici un credit sau să mai facă scont până nu se achită sinai întâi creditul acordat sau portofoliul scontat. Deşi contra acestei draconice “măsuri, unică în a- nalele Băncilor de emisiune, s'au ridicat proteste din toate: părţile, Banca nu a cedat nimic, până nu şi-a ajuns dublul scop ce-l rirmărea: ” a) De a purifică economia, întărind" încrederea în valuta naţio- nală, și a E i 
b) De a distruge paraziţii eşiţi din specula inilaţiei. | Această măsură are ca efect mărirea numărului falimentelor. Pe cânil în Martea 1924 au îost 68 de falimente, în Aprilie sunt 133, în Mai 522, în lunie 579 şi în Iulie N 

„Politica de scont a Băncii s'a dovedit că a dat rezultate foarte bune, punând-o în situaţia de a-şi face un stoc de devize, care la 7 Aprilie era de 600 mil. mk. aur, la 7 lulie este de 977 mil., iar Ja 7; August atinge suma de 1.256 mk. aur, | 
Acţiunea de restricţiune a creditelor începută de Reichsbank la 7 Aprilie 1924 are ca efect o urcare a dobânzilor pe piaţă, dela 30 la circa 40%, iar creditele în cont curent dela 40 la 80% atinzzând maxunul în Maiu 1924, de când începe apoi să scadă tot atât de re: pede. | Ma m „ Aceiaş acțiune binefăcătoare o are şi asupra speculaţiunilor. la Bursă, care arată o scădere de 3/4 în câteva luni. 
Consolidarea economiei naţionale şi încrederea ce se capătă în noua monetă, îace ca producătorii să-şi readucă produsele lor pe pia- ță, prețurile să' scadă, astiel că indexul mărfurilor alimentare Care era în Aprilie 124,'să scadă la 122.5 în Mai; la 1155 în Junie, la 115 “în lulie: & - Da IE | i Pentru prima dată la 1 lunie 1924, Reichsbank este în situaţia de î ace faţă şi a acoperi 100% cererile de devize, fapt care a îost viu comentat în cercurile financiare. * Da 
Toate aceste acţiuni şi rezultate obţinute în câteva luni ale a- nului 1924, pun Guvernul German în situaţia de a arătă străinătăţii într'o lumină clară şi iavorabilă adevărata situaţie a economiei şi fi- 

nanţelor sale. î 

Dacă Rentenbank cu noua sa monetă s'a achitat cu prisosință 
de scupul în care'a fost creată, totuşi în decursul timpului s'au obser- vat dificultăţi care au avut ca urmare schimbarea ei, | i - „ Rentenmark avea multe defecte, nu avea o acoperire prea li-
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chidă și nu putea interveni în relaţiunile cu străinătatea, necotând 6- 
ficial, ori, nevoile de devize ale Economiei naţionale fac ca la 7 A- 
prilie 1924, să vedem că se înființează v nouă Bancă de emisiune: 
„Goldidiskontbank”. | 

Se crează o „Bancă de scont aur” cu capital particular de 10 
mil. ire st., independentă de influenţa guvernului, și pusă sub direc- 
ţiunea Reichsbankului. Scoasă de sub iniluența oricărui control po- 
litic. fie intern sau extern, are dreptul de a emite bilete în ?ire ster- 
line şi pentru suma totală de 5 mil. lire sterline. Ea 

Aceste bilete nu sunt instrument de plată legal. 
anca are sediul în Berlin având Caracterul uniei persoane ju- 

„ridice după dreptul comun. 
Pe timpul duratei privilegiului de emisiune al Băncii, nu se va 

mai putcă acorda acest drept nici unei alte instituțiuni: care nu-l avea „la 19 Martie 1924 (intrasea în vigoare a legii). 
Această restri tiune cade îndată ce Banca intră în !ichidare. 
Banca e obligată să posede în orice moment pentru biletele ei 

puse in circulaţie, o acoperire de minimum 50%, ce va constă din 
aur şi. devize la termen scurt, iar pentru rest, trate și cecuri emise 
deasemeni în valuiă străină, (principiul de emisiune şi acoperire Gold 
exchange standard).  - 

Tratele vor purtă mininnun 3 semnături din care două neapărat 
sclvabile şi nu vor aveâ.o scadenţă mai mare de trei luni. 

Cecurile vor purtă două semnături solubile. 
Banca e obligată să ramburseze biletele sale la prezentare, pe valoarea lor nominală; rambursarea se va face în valută „sterling” 

după alegerea Băncii: printr'un cec asupre Londrei, prin cedarea unei dispoziinnui de plată asupra Londrei, sau prin bancnote ale Băwcii Angliei. i | 
Prezentarea la rambursare nu poate îi privită ca „ordin” în sen- sul art. 2 al ordonanţei din 26 Ianuarie 1923 în contra evaziunei capi- talurilor. . . 
Banca e obligată să publice în permanenţă taxa scontului cu Care operează. | 
Privilegiul de emisiune al Băncii expiră odată cu acela al Răncii Imperiului, sau cel mai târziu la 31 Decembrie 1934. FI va puteă fi însă prelungit printr'o lege. . 
Reichsbank are dreptul să proceadă în orice moment la lichida- rea Băncii de scont aur. | 
E. interzis Băncii de a acordă Administraţiei Financiare a Impe-
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viului, districtelor şi comunelor, orice fel de credit. cum şi asumarea 
oricărei fel de garanţii. | | 

Acţionarii vor avea dreptul la un divident de 87%. In cazul când 
întrun an beneficiul nu ajunge, el va îi complectat din beneficiul net 
al anului următor. Din restul beneficiului net 50% se atribue Statului 
pentru acoperirea dreptului de emisiune, iar în privinţa “restului de 
50% va dispune adunarea generală; un impozit pe emisiune nu există. 

Direcţiunea, afacerile şi lichidarea Băncii vor îi executate ex- 
clusiv de Reichsbank. e | | - 

Prescripţiunile legale relativ la afacerile de devize nu sunt apli- 
cate operaţiunilor acestei Bănci. | „. 

Statutul Băncii prevede ca bancnotele emise vor îi numai în vâ- 
loare de 5 £. Aa 

Capiti sul ce va îi de 10 mil. £ e împărșit în două grupe: A şi B. 
Capitalul din grupa A de 5 mil. si. va constă din acţiuni 

mominative de câte 1000 lire, ce vor fi preluate de Reichsbank. 
Capitalul grupei B de 5 mil. £ va donstă din acţiuni la pur- 

tător de 10 £ şi va îi împărţită între fundatori, cerându-se la început 
0 acoperire de 257 din valoarea acţiunilor subscrise, 

În cazul când subscriitorul nu plăteşte vărsămintele cerute la 
termen, i se va percepe o dobândă de 10%. In cazu! când refuză de 
tot restul plăţii, atunci el îşi pierde dreptul şi asupra vărsămintelor! 
anterioare care sunt trecute la fondul de rezervă al Băncii. 

Banca e condusă de: 
1) Adunarea Generală. | 
2) Consiliul de Administraţie. 
3) Consiliul General. | Sa | 
Consiliul de Administraţie şi Consiliul Generaj sunt alese de 

Adunarea Generală. Preşedintele Consiliului General este Preşedin- 
tele Băncii Imperiului... | 

Operațiunile ce le poate face »Golddiskontbank”, sunt condiţio- 
nate de următoarele restricţiuni: - | o 

1) Creditele vor îi acordate de regulă în £ 
2) Fiectele scontate vor putea îi plătite în Anglia şi Germania. 

“Toate eiectele scontate vor fi girate la ordinul Băncii, 
3) Creditele de scont vor fi date mai ales în vederea operațiu- 

nilor de export și în special pentru procurare de materii prime. 
4) Cererile de acordări de credite se vor face prin intermediul 

oficiilor Băncii Imperiului. De | “ 
5) Soldul net al scontului va fi trecut în creditul contului fiecă-
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zui client căruia deschizându-i-se un astfel de cont, i se încredințează: 
„și un carnet de cecuri şi nu va putea lucra în contul său decât în lire 

„sterline: eîectiv, în poliţe, sau cu note ale Bâncii Angliei. 

N “ Taxa scontului fixat la început la 16% corespunzătoare celei: 
percepută” de Reichsbank, 'a îost redusă.la 20 Septembrie 1924 la 8% 

“spre, a uşura 'condiţiunile de credit. 

* “Expunerea de motive a legii Băncii explică de ce se dă autori- 

“zaţia acestei Băncii să emită bancnote în £ 

„„__ Aceste bancnote nu pot îi emise în mărci fiindcă atunci ar îi: 
existat pericolul ca între „bancnotele în mărci” „rambursabile” şi „ne-- 

rambursabile” să nască o diierenţă de Curs, ceeace ar fi fost dăună” 

tor valutei germane. - 

„Emisiunea bancnotelor trebui făcută în £ “adică în valita: 

uneia din puterile: comerciale stăpânitoare, ceeace are- 0 mare-iinpor-- 

“tanţă pentru comerţul: exterior german. Din punctul de vedere al va- 

lutei germane, pentru că aceste bancnote nu sunt nici mijloc de plată: 

Jegal şi nici nu au destinaţia să creeze: un instrument de circulație în- 

interior, ci în prima linie -să servească. comerțului: internaţional şi să. 

„mijlocească plăţile Germaniei în străinătate. 

Ca efect al emisiunei âcţiunilor lui Goldiskontbauk. se prevedea: 

. reapariţia devizelor străine tezaurizate, dându- [> perspectiva unui di- 

vidend de 8% anual. 

Privitor la formarea capitalului: lui „Golădiskontbank de 10; 

mil. £ s'a preconizat că: Sia 
5 mil. £ să îie subscrise şi preluate de un Coisorţiu de: 

Bănci germant ce le va plasă după posibilităţi; iar, restul: de 

Ea Z.mil. £. să fie date pentru subscriere în străinătate, pentru: 

care 'se şi constituise- un „consorțiu internaţional”. 
Pentru “a 'se “salvă: prestigiul Reichsbankului şi al finanţei ger- 

„man, sa găsit “soluţia ca . suma de 5 mil. £- partea: străinătății 

să fie “avansată Băncii: Imperiului, ș și aceasta să subscrie partea de 

capital de 5 mil. £. 

Afară de angajamentul: arătat, bărcile străine, în Special 
'cele engleze au încheiat un: contract cu „Golddiskontbank” prin 

Care se obligă ai pune la dispoziţie sub formă de credit încă: 

5 mil. £ şi 

25 mil. “îranci, elveţieni, în :schimbul remiterei de tecte SCOTi- 

“tate! de - 9: egală valoare.: 

„O înţelegere la îe] mai închee Banca cu un grup de: bănci * a- 

“mericane, cati la început îi acordă un credit de sconi de 5 mil do- 
Jari.
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„Deci „Golddiskontbank” mai. dispune afară :de. capiialul. său 
de circa 230 mil mk. aur, încă de .circâ 220 mil. mk. aur. din :credi: 
tele primite, deci dispune de un total de circa 500 mil. mk: aurii. 

Acesta este tot. ajutorul “pe: care: Germania il primește dela 
străinătate pentru stabilizare. i ae 

+ % pr Ti a 

e as ae 

Reformele ce le-am văzut, au ca eiect lichidarea .Cassei. :de 
împrumut pe gaj, (Darlehenkasse). pe 30 Aprilie 1924; iar la 30 
August 1924 apare un nou plan de legi, ce privesc reorganizarea 
Băncii Imperiului; (Reichsbank) lichidarea lui. Rentenbank şi a“ lui 
“Golddiskontbank. Ă a II E aa 

Măsurile de până acum au avut numai un caracter proviay 
tiu, spre a nu se face o tranziţie prea bruscă, dela vechiul ia noiu regim. , i AP 

„Un raport al unei comisiuni de: experţi financiari, . depus în 
Parlamentul German, la 3 Mai -1924, propusese pentru seulizâtea unei valute stabile, înfiinţarea unei. marii. Bănci de. emisiune, sau -teorganizarea actualei Bănci a : Imperiului. (Reichsbank) . şi. crea-. rea unei noui monete „Reichsmark”, ..:.... ES 

„Noua Bancă de Emisiune aur ( Reichisbank]) - îti 
ru 

Noua Bancă de emisiune aur, se înfiinţează la 30 August 1924; pe 
"temeliile vechii Bănci a Imperiului, în care scop aceasta suportă tran- sformările necesâre. : Ii aa 

O primă condiţie 'e ace 
Guvernului. | a 

Durata privilegiului Băncii de a.cmite. bilete, se fix „50 ide ani. i 
Celor: 4: Bănci de emisiune: provinciale li se fixează - mazi- mum de emisiune la 194 mil. Rmk. Nea 

„.Rentenbankului i.se interzice de a 
: Băncii de scont aur i se. ridică. dreptul - 
„preluată de noua Reichsbank. 

Bancnotele emise nu “vor aveă coupuri mai mici ca 10 Rmk. şi sunt singurele recunoscute ca instrument de plată legal; pentru orice sumă,. alături de monetele.dg aur emise de stat. * - „+ Reichsbank e obligată să retragă toate biletele emise până a- 

ia de a îi complect sustrasă' influenţei 

ează la 

mai emite noui bilete, iar 
de erhisiine, urmând a fi 

+ 
HAR
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Cui, schimbându-le pe cursul de 1 Reichsmark (marcă nouă), - contra :1 billion: (1.000 miliarde) mk, hârtie . (papier mark), cari vor -fîi distruse. i A 
Tot deodată va începe retragerea şi a lentenmarkului. 
Capitalul Băncii se fixează la început” la. 500 mil. Rmk, pu- „ tând fi mărit la 400 mil. Rmk. | 
Nouile părţi de capital vor îi plătite numai în aur, sau de- „Vize exceptând cele ce se vor da în schimbul vechilor acţiuni, sau acţiunilor. lui Golddiskontbank. i 

| Capitalul s'a hotărit. să îie repartizat :. 90.inil. Rmk. vechi- , lor acţionari a Reichsbankului, în proporție de“: 1 acţiune nouă pentru. 2. vechi, 100 mil. Rmk. vor îi prsiuate de Bunea ile scant aur, -iar restul de 110 mil. Rmk. vor îi acoperite prin subsciipție publică, în ţară şi străinătate. Acţiunile sunt nominative îiecare a- vând o valoare de 190 Rmk. (prin această operațiune acţiunile Reichs- bankului s'au valorizat cu 50%). | a Proprietarii părţilor de capiial . (acţionarii) nu garantează personal pentru obligaţiile Băncii. | „. a „Administraţia Băncii se. face de . Direcţiune (Reichsbank Di- „Tektorium), care se compune dintr'un preşedinte şi un număr ne- cesar de membri, cari trebuesc. să -fie germani. Acest organ hotă- răşie politica valutară, de scont şi de credit a Băncii. Președintele este ales de către Consiliul General cu o majoritate de 9 voturi (din care cel puţin 6 vor aparţine membrilor germani) şi confir- „mat. de Preşedintele Imperiului. In caz de refuz. a confirmărei, se “procedează la-o nouă alegere, iar dacă e refuzată şi aceasta se procedează la o a treia alegere ce rămâne definitivă. 
Preşedintele este ales pe 4 ani, iar ceilalţi membri ai Direc- țiunei pe 12 ani, cu obligaţiune ca orice membru al Direcţiunei să „se retragă la vârsta de 65 ani. a 
Din motive de interes general, se poale cere demiterea atât a Preşedintelui, cât şi a. ori căruia din membri, în aceleași con- dițiuni în cari au fost numiţi. | Fa 

„Banca e reprezentată, atât, în interior cât şi în afară, de Co- mitetul. de Direcţie, şi poate îi angajată numai de 2 din membrii Direcţiunei. | 
„- „Pe lângă fiecare filială va există un Comisar, care va îi. în- „Sărcinat şi cu atribuţiuni judiciare, putând face legalizări de sem- nături şi eliberă certificate de legitimaţie, valabile in justiţie. Funcţionarii Băncii sunt numiţi de Preşedinte. după propune- “rea Direcţiunei, având drepturi şi datorii de îuncționari de stat,
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Retribuţia Preşedintelui şi a membrilor Direcţiunei, va fi fi- 
xată de Consiliul General. Aceea a funcţionarilor se va fixă de 
Consiliul de Direcţie. : e 

Acţionarii sunt reprezentaţi prin Adunarea Generală. 
Fiecare acţiune dă dreptul la: un' vot, jar o persoană poate a- 

veă cel mult 300 voturi. Fi se pronunţă asupra modiiicărei statu- 
telor după propunerea Comitetului de Direcţie cu încuviințarea 

“Consiliului General. | a " 
Pe lângă Bancă va funcţionă în permanenţă, Cu rol consul- 

tativ, un comitet al Acţionarilor „Comitet Central” (Central Aus- 
Shuss), putând îi consultat. numai în anumite cazuri .de politică 
generală. e 

El'va îi format din, reprezentanţii tuturor ramurilor. econo- 
mice, (comerţ, agricultură, industrie, iuncţionari şi acţionari). 

Pe lângă organele arătate pentru “conducerea Băncii, legea 
mai prevede un organ nou „Consiliul General” prin care se exe- 
cită controlul străin. | ” 

Acest Consiliu se compune din 14 membri, 7 germani şi 7 
“străini (câte un englez, îrancez, italian, belgian, „umerican,. olandez 
şi elveţian). 

| 
Preşedintele Consiliului. de Direcţie al Băncii (Reichsbank 

Direktorium) trebue să fie de naţionalitate german, şi este în a- 
celași timp şi Preşedintele Consiliului General, a 

Durata de funcţionare a membrilor acestui ' Consiliu: este de 
3 ani, cu excepţia Preşedintelui şi a Comisarului. - Ea 

Membrii Germani vor îi aleşi dintre acţionari. 
Membrii străini vor fi numiţi la început de Comitetul de Or. 

:ganizaţie. a aa | 
Inainte de a se face numirea unui membru străin, se va. cere 

din partea Băncii de emisiune referințe asupra persoanei. Consi- 
liul General e dator ca în fiecare şedinţă și cel puţin odată pe lu- 
nă să examineze rapoartele prezentate de Preşedinte şi Comisar, 
şi dându-și părerea să hotărască asupra: propunerilor făcuie,. suh 
rezervă şi cu condiţia, ca să nu stânjenească Consiliul de Di- 
recţie în administraţia sa. i 

„Consiliul General mai desemnează pe. unul din membrii 
străini ca „Comisar al emisiunei” (Komissar fiir - Notenausgabe) 
cu o majoritate de 9 voturi, din care cel puţin 6 vor fi ale mem- 
brilor străini şi pe o perioadă de 4 ani. | 

Banca este autorizată să facă următoarele operaţiuni:
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i îi 1)-Să- cumpere. şi 5ă “vândă aur şi argint.în bare şi monete. .: 2) Să sconteze, să .cumpere şi să vândă: poliţe cu o:scadenţă 
de cel mult 3 luni, precum şi cecuri. Poliţele cu. două. semnături 
ru pot întrece 1/3 din:totalul lor, - EEE 
-:: 5..8); Să- acorde. împrumuturi: (lombarde) pe -cel mult.3 luni, Îuând garanţie: : sin i 
„sii a). Aur şi. argint, i a 

b) Anumite efecte publice prevăzute de lege. : . : „2. -0):Efecte de “comerț - ? Sa 
“2 d) Mărfuri depozitate înl.ţară: Da ae 

4-4) :Să cumpere“'şi. să vâridă. în. contul: ciienţilor “bonuri. de te- 
zaur şi alte eiecte, ia 
-îi1:5), Să execute-în contul „«terţelor, încasări... plăţi, prin'. filiale şi corespondenţi. î:-:. e. ie | ""." 6) Să “cumpere . în contul clienţilor cu o prealabilă acoperire 
“efecte şi, metale “preţioase. CIA IL a DN 

7) Să facă operaţiuni de. gir, depozite îără a plăti dobânda. 
:8) Săia în păstrare și administrare valori, 

* + Banca mai este: obligată să schimbe la cerere -aur bare con- 
tra bancnotelor ei. 

E 
»“Direcţiunea Băncii va fixă şi publică taxa scontului şi a lom- bardelor. :. :; : , 

Banca va mai: puteă acorda Statului împrumuturi de maxi- 
mun” 100 mil. Rmk. şi pe cel mult 3 luni, îngrijind însă ca nici 0- 
dată la sfârșitul 'anului să nu rămână cu împrumutul neacoperit. 

Ea mai este obligată să îngrijească de conducerea tuturor opera- 
țiunilor: ce privesc” pe Stat, în legătură cu operațiunile bancare. 

Va mai puteă acordă la nevoe Poştei și Căilor Ferate, um 
“împrumut până la 200 mil. Rmk. cu obligaţiunea ca toate opera- 
"țiunile. băneşti a acestor instituţiuni, “să fie regulate prin Bancă. 

Tot. Reichsbank va. ţine şi contul reparaţiunilor. Suma cre* 
 ditului acestui cont nu trebue să treacă de 2 miliarde Rmk. (după 
“cum vedem - operaţiunile cu: Ştatul sunt limitate în serviciul fi- 

“ nanţărei nevoilor lui). 
Emisiune şi acoperirea bancnotelor. Orice operaţiune privind 

"emisiunea: şi retragerea bancnotelor va fi supusă controluliai „Co- 
* miSarului emisiunei”. E] supraveghează fabricaţia, emisiunea, re- 

" tragerea şi distrugerea biletelor, cum şi raportul între stocul me- talic şi biletele emise. : | 
“Toate” biletele vor purtă un semn de control al Comisarului. 

ia 

Î..
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„Banca e obligată ca pentru bancnotele puse -in circulaţie, să. 

aibă în permanență: -. .:: n a 
:" a)'O acoperire de cel puţin 40% în aur. şi “devize ce, vor: ă 

“considerate ca stoc metalic aur; această acoperire trebue să. COn= - 

stea din cel puţin 3/4 aur efectiv... : a? 
- Aurul "va îi: socotit pe. prețul! de. 1.392. “Reicnsinarie. eta 

pfund: (1/2 kg.) aur fin, — care: va “putea îi sau în tezaurul Băncii. 

imperiului 'sau în tezaurul: altei bănci de .emisiune.. Ea 

Ca devize vor îi socotite: : Bancnotele; poliţele Cu 0. scadență ; 
e maximum 14 zile, cecurile Şi alte oblisaţiuni cu. scadenţa scur- 

tă în valută străină. RE i, 

b) Pentru restul de 60 % se vor afla etecte comerciale. scon- 
tate şi cecuri, a : 

În mod excepţional se poate admite o. acoperire nai mică 
de 40%, (pentru care se cere, aprobarea . Consiliului General, Cu u- 
nanimitate). 

In caz de micşorare. a .stocului: metalic, Banca va plăti, pentru 

bancnotele emise, peste acoperire, un impozit. în ielul. următor: 
a . E j 

La o acoperire între 37%/ şi 40% impozit 3". anual -. 

mn 35% ŞI 37 pe Bi 
n » » 83,1/2%o şi 35% impozit 8 anual. 
» 5 sub 33 1/2% impozitul Si anual, -a 

e 

la care se va mai adăogă un procent anual, egal « cu 1 diteren- 
4a între procentul de acoperire şi cel de 33, 1[2%.. Să 

Scontul va trebui să fie minimum de 5 %, atunci când aco- 
perirea:va fi sub 40 %.. Atunci când se plăteşte impozitul -special 
„asupra emisiunei, taxa scontului “se va mări neapărat cu 1/3 din 
impozitul plătit. . 

Banca mai este obligată ca la prezentare să ramburseze Bi 
detul : 

1) La sediul Central, imediat. 
2) La celelalte sedii îndată ce primește stocul necesar. 

Rambursarea se va face după cum va alege Banca. : 
1) In'monetă de plată legală germană, 
2) „In lingouri de aur de minimum 1000 Rmk. şi maximul 35. 

inii Rmk;. socotite după greutate şi titlul legal. : 
3) Cu cecuri în valută străină socotită pe Valoateă aur. | | 
Afară de acoperirea bancnotelor emise, Banca „nai este o0- :
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bligată, să aibe în permanenţă, pentru toate obligațiunile cu sca-. 
dență la vedere, o acoperire specială de 40 %:_— această aCOpe-- 
rire poate constă din depozite în ţară .şi străinătate, asupra că- 
rora se poate dispune imediat;. din poliţe cu o scadenţă cel mult 
30 zile, sau disponibile din avansuri, 

- Acest disponibil se referă Ia contul Statului, (tot relativ la a- 
ceăstă acoperire se referă şi împrumutul străin, de 800 mil. pentru: 
a procură garantarea cu 40 % a contului de maximum 2 miliarde.. 
pentru Stat, prevăzut de planul Dawes). - 

Banca e obligată să publice regulat, săptămânal o. situaţie: 
-din care să se vadă: 

1) Lă pasiv. . : 
a) Capitalul. 
b) Fondul de rezervă. | 

| 'c) Bancnotele în circulaţie. | 
3 4) Celelalte angajamente cu scadenţa la vedere. 

e) Angajamentele: cu scadența la termen. 
î) Restul pasivuluii. 
2. La Activ, 
a) Stocul de aur (socotit pe cursul de 1392 mk. piundul). 
b) Stocul de devize. (considerat ca stoc metalic). 
c) Portofoliul de polițe şi cecuri. 
d) Stocul în monetă divizionară germană. ' 
ec) Bancnote a altor Bănci. 
î) Lombarde.. 
%) Eiecte publice. 
h) Restul activului. A 

- Banca mai este obligată ca cel mai târziu în 6 luni dela în- 
chiderea anului, să publice un bilanţ şi contul de profit și vier- 
dere. 

Impărțirea beneliciului 

Din beneficiul net anual se va atribui pe îiecare an 20 la su- 
tă unui fond de rezervă până ce aceasta va ajunse la 12 % din va- 
loarea medie, a bancnotelor aflate în circulaţie, în ultimele 6 luni, 

Acţionarii vor avea drept la un dividend de S% anual restul: 
beneficiului după scăderea dividendului se. împarte astfel: din pri- 
mele 50 mil Rmk., jurnătate revine Statului şi jumătate acţionari- 
lor. Din plusul de 50 mil. va primi Statul 75 %&; iar acţouarii 25 
la “sută. :
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Din restul ce ar mai prisosi Statul va luă 96 7%, iar acţiona- 
rii 109%. Sumele cuvenite acţionarilor din aceste plusuri sau vor 

îi plătite acţionarilor ca plus” de dividend -sau se vor vărsă: unui 

iond, cu care se va asigură un dividend anual de 8 la sută. 
Beneficiul cuvenit Statului nu i se va . plăti în numerar. 

Lichidare 

După expirarea dreptului de. emisiune a] Băncii — Statul este 
în drept să ridice Băncii privilegiul de emisiune, cu obligaţia să 
anunțe de aceasta Banca cel puţin cu un an înainte. 

linobilele vor îi preluate de Stat, pe prețul cu care Bancă se. 
găseşte înregistrătă la | lanuarie 1925. 

In caz de lichidare a Băncii, ea este obligată să anunţe Sta- 
tul despre aceasta î în termen. . IC 

Sancţiuni 

Meimbrii Direcţiunei Băncii, şi funcţionarii: Băncii fiind a asr 
milaţi cu funcţionarii Statului, se vor pedepsi: 

a) Cu închisoare până la 3 .luni când se vor dovedi. Că dau 
relaţiuni îalse asupra situaţiunei -Băncii. i 

b) Când vor emite bilete peste cota legală. s6 + vor pedepsi cu 
o pedeapsă în bani egală cu 10 ori: valoarea biletelor emise, mini- 
mum 5.000 Rmk. 

Funcţionarii care. în serviciul lor vor intormă ereşit pe  Pre- 
şedinţe, Direcţiunea, sau pe Comisar, se vor pedepsi cu o amendă 
minimum de 500 Rmk. sau închisoare. j 

Pe întreg teritoriul: german Banca va îi scutită de impozi- 
tele de Stat. 

Atât timp cât vor îi în. circulaţie bancnotele emise până a- 
cum, Banca e obligată să îngrijească de acoperirea lor legală cu 
stocul metalic, respectiv 1 billion—l Rmk. | 

Prima alegere a Preşedintelui are loc în timp de 6 luni dela 
intrarea în vigoare a legei, ce va îi fixată de guvern. 

Legea Băncii din 1875 Martie 14 se abrogă, iar legea lui 
Rentenbank şi a Golddiscontbank rămâne în vigoare, numai intru 
cât nu vin. în contradicţie cu dispoziţiunile legei de îaţă. 

Fără a  comentă prea amănunţit această lee, "observăm 
multă asemănare cu legea anterioară a Băncii «de emisiune. Fa
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„diferă numai -prin aceia că ş'au luat. precauţiuni suplimentare, pentru a nu mai fi pusă, în serviciul, finanțării Statului direct -sau indirect. Pentru aceasta s'a creat un organ de -control. interaliat permanent la Bancă; (Notenkomimissar.), a 
“ Bilanţul Băncii Imperiale (Reichsbank) 

” la 31-Decembrie 

Ti IN MII DE MĂRCI . ACTIV i pi 19aa.. „1923: toaq Aur ae 11004843 467,030 759609 Devize pentru acoperire-:,.. a a „253.20 Monetă divizionară |. mn 69195 : * 1887,374 „+ 46.379 
Bonuri de Cassă ale Statului .__ 8524 CC — — 
Bonuri Cassa: de Imprumut. „5. 238 472 58| - 9.304.209 (Billioane) 221 : Titluri Rentenbank. ... 7 — „192928 132. _,. „145,107 
Bancnote străine, ... 7! 10 393 33.009 » 7.625 
Ef. în portofoliu ., . ... 4422.235.296 322.124.949  , 2.064.094 
Imprumut pe efecte . . o 173,974 268.325.820 » 16.960 
Ef. publice, .. i! 1.184.934.331 65.791 » 77.999 Diverse |, ae ee cc ; 78.822.505 : - 313.610.693 n... 1.719.098 

PASIV e E | ai 
Capital „. i [n "180.000 “180.000 - "90.000 Fond rezervă .,.. o. 1 127.264: 160502 .:.- RE) Bilete emise. ....  . e 1.280.094.831 496.507.424 (Billioane)1.941.440 
Alte angajamente la vedere „ : 590,526.987 5418.034.197 , 820.865 Diverse . ,..., eee e e. 2115.403.260 92.460.982 . „ 2.237.089 

„„- O. îndreptare a situaţiunei economice Generale a Statului! re- Zultă şi din următoarea situaţie a soldului “bugetului, | 

„BUGETUL STATULUI (IN MIL. MRK.) 

  

„9241925: 1926 
Venituri .. i, n. '7.6£0 7,178 RI 7.946 Cheltuieli i 6.990 7.641 8.433 Excedente . ,... , 659 | — = Deficit ..,...., ca. — 462 486 . SE p 

* e 

Măsurile luate până în prezent au îost: cu Rentenbank spre a se asigura circulaţia internă a mărcii; cu Golddiskontbank pen- tru a asigură circulația şi schimbul extern. Uşurarea bugetului prin anularea datoriilor Statului, fac ca acțiunea de stabilizare să fie Considerată ca reuşită.
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Se puneă problema soluiţionării litigiilor creanţelor care prin 
legea din 14 Februarie 1924 au iost rezolvate numai în “parte.. In 
acest scop legea din 14 Februarie 1924 este complectată prin « 0 -nouă 
lege din 16 lulie 1925, cu următoarele dispoziţiuni: - = 

Toate pretenţiunile de plată la care se reieră 'şi legea: din 14 
Februarie 1924, se vor: valorifică Potrivit prescripţiunilor legei de 
iaţă. -- a: . 

” “Stabilirea' valorii aur::se va ace conform instrucțiunilor “date 
prin legea de mai sus. —  -...-.-- -. 

Nu sunt valorizate creanţe ce s'au săscut, şi S'au obtinut du- 
pă data de 13: Februarie 1924. - . | 

Obligaţiunile industriale, scrisuri funciare, obligaţiile 'comu- 
nale şi alte titluri purtătoare de dobândă plătibile: prin auuităţi, 
transmisibile prin gir Sau. la purtător, valoarea lor nonininală se va 
fixă prin valoarea ce o reprezintă instituţia ce 'a emis acele. ti- 
tluri, după ce şi-a transformat situaţia sa pe bază de aur. 

Pentru transpunerea în măici aur a titlurilor transmisibile, 
legea prevede pentru îiecare caz în parte, „data si cota pe care 
trebue să se iacă transformarea în mărci aur. 

Hipotecile se valorizează acum cu 25 % din valoarea. lor aur 
păstrându-şi rangul în care s'au înscris, şi trebuind să fie inscrise 
iarăşi pentru noua lor valoare. : 

In cazul când pe un imobil a urmat o altă inscripție! în mărci 
aur, în cereale, 'sau exprimată în altă 'valoare” constantă, ea se 
menţine cu valoarea și rangul înscris. 

' Proprietarul poate în anumite cazuri de justiicare să ceară 
" reducerea cotei de valorizare cu 10 %. . 

Sunt. la îel valorizate câteva cazuri speciale de. obligaţiuni 
personale enumărate de lege (art. 10) date sub garanţii ipotecare. 

“Plata sumelor datorate din valorizare nu devine  exigibilă 
înainte de 1 Ianuarie 1932. Numai în cazuri excepţionale, când 
creditorul e în mare nevoie, iar situaţia debitorului permite, legea 
îngăduie să se plătească anticipat din suma valorizată, plată însă 
ce nu va întrece 10 % din valoare, sau 1.000 mărci aur maxinuun. 

Dobânda ce o va, purta sumele valorizate, va curge dela 1 Ia- 
nuarie 1925, astiel: 

1,2 o pe an până la 1. 7. 1935. 

3 To pe an până la 1. 1. 1928 şi apoi 
5 % pe an până la achitare. i 
Obligaţiunile Societăților de transport (pe apă şi pe. uscat) 

suni, valorizate pentru aceeaşi sumă,
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* Obligaţiunile Industriale şi cele asemănătoare emise sub 
orice “formă, Chiar cu garanţie hipotecară, sunt valorizate numai 
cu 15%. 

Debitorul în cazuri justificate, poate şi. aci să „Ceară redu- 
cerea sumei valorizate. 

Obligaţiunile ce. se găsesc în mâinile Băncilor, spre încasare, 
nu sunt valorizate în favoarea acestora. Rambursarea şi îructiti. 
carea lor se face în aceleaşi condițiuni ca la ipotecă, dar numai 
în îavoarea adevăraţilor proprietari. 

Scrisurile Funciare şi titlurile asemănătoare, se valorizează 
în sensul că activul Societăţi se împarte între crediteri pose- 
sorii acestor titluri. | 

Scrisurile Societăților Cooperative, indiferent dacă sunt sau 
nu garantate cu ipotecă, sunt valorizate la 15%; celelalte . pres: 
cripțiuni privesc şi această categorie de titluri, | 

Economiile la. Cassele de Economii sunt valorizate în sen- 
sul că activul C assei este. dat unui custode cu dreptul de a-l lichi- 
dă şi a-l împarte între depunători. Activul constă în averea insti- 
tuţiei, şi din drepturile. ce je au asupra celor cărora ls-a împru- 
mutat: banii. 

| Creanţele din asigurări sunt valorizate prin repartizarea ac- 
tivului între asiguraţi, după un plan întocmit de un custode. 

Celelalte creanţe rezultate din orice fe] de contracte sau o- 
bligaţiuni sunt valorizate în principiu cu maximum de 25% în 
condiţiunile ce le-am văzut la împrumuturile ipotecare. 

Economiile şi depozitele la fabrici şi la Cassela de pensiuni, 
se lasă la latitudinea întreprinderilor. de a îi valorizate pe cât po- 
sibil corespunzător valorii când au fost depuse.. Dispoziţiuni şi de- 
talii în privinţa acestor valorizări vor urmă. 

“Disponibilul din conturile curente la alte instituțiuni şi la 
Bănci, în principiu nu se valorizează când el provine dintr'un cre- 
dit acordat de Instituţie. 

Pot îi considerate însă ca depuneri, disponibilităţile ce erau 
în cont curent ca. rezultat. al afacerilor, şi când ele au îost lăsate 
în cont mai mult ca 5 ani; 

In caz de neînțelegere asupra condi ițiunilor și auntumului de 
„Valorizare, litisiul va îi soluționat de o autoritate special creată 
(Aufwertungsstelle), (Birou de valorizare) cari pot fi anexate pe 
lângă Tribunal şi Judecătorii, |. 

Hotăriîrile date sunt definitive. 
Costul de întreţinere al acestor autorităţi se va strânge 

dintr'o taxă ce se va percepe asupra celor ce se vor judecă.
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Legeu pentru stingerea morumaturilor publice din 16 lulie 1925 

Imprumuturile Statului emise în mărci, vor fi preschinibate 
în titluri de lichidare a împrumuturilor Statului. ..- 

Ca împrumuturi ale Statului sunt considerate: . “titlurile de 
rentă, bonurile de tezaur şi orice altă datorie, — pe care Ministe- 
rul de Finanţe, cu aprobarea Guvernului o consideră asemănă- 
toare, , 

Sunt excluse dela preschimbare, bonurile - de tezaur date ca 
despăgubire. de războiu, bonurile de Cassă şi titlurile Cassei de 
Imprumut pe gaj. | , 

Datoria de preschimbare se emite . în Reichsmark. (mărci 
aur) pentru 1.000 mk. valoare nominală. | | 

Imprumuturile emise în timpul inflaţiei se valorizeazăi- “Cu .a- 
ceiaşi cotă dar în proporţia deprecierii. 

Maximum de pretenţiune este pentru efecte de cel uţin de 
o valoare de 12,50 Reichsmark. 

Dreptul de preschimbare se stinge dacă declaraţia nu: este 
dată întrun anumit termen ce se vă fixă de Ministerul de finanţe. 

Detentorii vechi, de rentă a Statului, primesc în schimbul 
rentei lor, un titlu deosebit de noui detentori. Titlul vechilor de- 
tentori, le dă dreptul de participare la amortizare şi la o rent de 
preferinţă, e 

Sub denumirea. de vechi detentori se , înțeleg acei ce.au în po- 
_sesia lor titluri dinnainte de 1 Iulie 1920, şi le-au păstrat neîntre- 
rupt, până în momentul declarării. 

Acelaş tratament urmează să se dea titlurilor când ele sunt în 
posesia vreunei instituţiuni de orice formă. 

Amortizarea. datoriei de preschimbare a rentei, se va face în 
timp de 30 ani, cu începere din anul 1926, prin tragere la sorţi. 

Titlurile eşite la sorți se va plăti cu de.5 ori valoarea lor şi 
vor Îi producătoare de o dobândă de 4,1/2% 'dela 1 Ianuarie 1926, 
până în anul în care a avut loc eşirea la sorţi. 

Nouile titluri sunt transmisibile. . : 
Celor ce Sunt clasaţi într'o categorie. specială de „lipsiţi de 

mijloace”, în urma dovezilor ce îac.că nu au avut anual un venit 
mai mare de 800 mk. aur, li se dă un supliment „rentă de prefe- 
rință”.. care este de 8 la sută din valoarea nominală a titlurilor ce 
le posedă, în nici un caz mai mare ca 500 mk.
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„.. Renta de preferință este plătită în 2 rate. anuale. 
“* Fondul special “pentru”: stingerea titlurilor: de rentă: transfor- 

mate, va îi din: jumătate din dividendul ce se cuvine Statului la 
acțiunile 'ce le -are în căile: ferate şi dintr'un' îond “de: 500 mil. Rei- ehsmărci atribuit special pentru-aceasta.: . - : -.-- 
“i *:Celor ce-:au- tăcut” împrumutul” Statelor "germane “(nu Im- 
periului) creanţele lor: se-vâlorizează cu 12,50%: Cosidiţiile de: lichi- 

* dare-sunt aceleaşi -ca! şi pentru datoria” Imperiului, numai că "aceste 
titluri sunt producătoare. de o dobândă de 5 la sută. O > “* Ministerului de Finanţe, i Se mai“ pune la dispoziţie o sumă de 150-1nil.: Reichsmark, din care este autorizat ca pentru “lipsiţi de “mijloace” care locuesc în. ţară, şi dovedesc că 'sunt' vechi pâse- 

'sori 'de' titluri, având titluri de rentă în sumă mai" mică “de 1000 
mk. să li se valorizeze titlurile, plătindu-le imediat cu 15 Reichs- 
“mark pentru '100' mk.- nominal. Pentru! ceilalţi posesori cari nu 
sunt „lipsiţi de mijloace” li se va plăti câte-8 mk. pentru titluri de 100-mk. nominal | Sa 

Restul legei prevede amenzi de câte 10.000 Reichsmark sai 
3! luni închisoare pentru toți: contravenienţii. 

*“*" Lichidarea Retenbankului 

* Lichidarea. lui Rentenbank se iace după prescripțiunile le- 
gei din 30 August 1924. aa 

Rentenbank nu va mai îace nici o emisiune de bancnote pe- 
ste cele ce se .săseau în circulaţie la: 30 August 1924: Stocul ata 
iabricat, va îi predat Băncii Imperiului, spre a fi distrus. 

Capitalul Băncii se reduce la 2.000 mil. Rentemark, la ca- 
Te va contribui numai agricultura. 

Grevarea ipotecară asupra comerţului, industriei şi Băncilor 
se radiază. Dobânzile cuvenite dela instituirea ipotecei, până la 
radierea ei “vor îi plătite. Iscripția ipotecară asupra agriculturii, 
se ridică dela 4% Ja 5 % din valoare; iar dobânda de plătit va fi 
de 4% anual în loc de 6 So | Mu 

Banca Imperiului (Reichsbank) e obligată ca în termen de „10 ani să lichideze întreg stocul de mărci Rentă emis. 
“a Banca Imperiului se va creea un.îond special de amortis- 
ment, administrat de Reichsbank, ce va! servi la retragerea Ren- 
tenbancnotelor' emise pentru Stat în valoare de 1200 mil. Ren- 
tenmark, care vur fi distruse. ”
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. Retragerea se va face pe cursul de 1 marcă rentă egal cu 1 
Reichsmark. . | 

Fondul de amortisment se va: alimentă din: pi 
| 1) Toate veniturile ce Renteubank va avea diri inscripțiile 
ipotecare, cu începere dela 1 Octombrie 1924. 

2) Imperiul, va mai vărsă anual 60 mil. Rentenmark, în rate 
trimestriale, cu începere dela 1 lanuarie 1923. 

3) Din dividendul (participarea la beneficii) la Reichsdank, 
conform Statutului. 

__« Fondul se va alimentă. până,. ce se va amortizăi suma “de 1,200 
mil., restul va servi să satisiacă toate celelate obligaţiuni ce le, a- 
veă . Rentenbank în baza legei.  ... 

“Dacă contribuţia Rentenbankului. va intrece. 60 mil. Renten- 
mark anual, se vor da din surplus, cu aprobarea Guvernului. şi-a 
Rentenbankului, 25 mil. kentenmark, pentru creerea unei iasti- 
iuţiuni. de credit agricol. |. | 

Rentenbank este autorizat ca să mai întrebuințeze în acest 
scop, obţinând aprobarea Guvernului, i alte fonduri de care ar 
mai dispune. | . a 

Statul garantează Băncii. Imperiului. .că contribuţia lui : la 
Rentenbank va îi de minimum 60 mil. Rentenimark anual. 

Imprumuturile acordate de Reichsbank, şi. de Băncile de e- 
misiune particulare, din creditul de circa S0 mil. kentenumark, 
vor trebui să fie lichidate cât mai curând. „Se prevede pentru a- 
ceasta termenul de 3 ani cu începere dela 1. Decembrie: 1924, cu 
obligaţia să se lichideze anual cel puţin o treime. 

Pe măsura încasării creditelor acordate, Rentenbank va Dre- 
da Băncii Imperiului, toate bancnotele în „Rentenmark. reintrate, 

pentru a îi distruse, 
" După trecerea termenului de 10 ani şi amortizarea . sumei de 

1.200 mil. Rentenmark, restul bancnotelor ce se vor mai afla în 
circulaţie, se vor retrage în maximum 6 luni. 

In caz când fondul de amortisment- nu ar fi suiicient, Ren- 
tenbank este obligată ca imediat să pună la dispoziţia ' Băntii Im- 
periului sumele necesare, iar Statul garantează aceasta. 

Până la expirarea termenului -de retragere -a biletelor, în- - 
tregul activ al Pentenbankului, garantează toate obligaţiunile sale 
către deţinătorii de Rentenmark, sau de. scrisuri ipotecare, prin 

ipoteca .înscrisă şi prin dobânzile ce curg din această ipotecă. 
Numai după acest termen (cel mai târziu. peste -10 ani): 

Rentenbank intră în adevărata sa lichidare.
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Reichsbank va publică la sfârşitul fiecărui an, valoarea 
Rentenmărcilor retrase şi a celor ce se mai găsesc în circulaţie. 

Activitatea lui Rentenbank se va mărgini la lichidarea cre- 
ditelor acordate, numai dreptul de a participă la un credit agricol rămâne în vigoare. a 

Atât Guvernul cât 'şi Banca Imperiului, vor numi fiecare 
Câte un Comisar care va. Supraveghea operaţiunile lui Renten- bank. e | 

Statutele Rentenbăncii se vor modifică: în sensul lagei de fa-. 
ţă în termen de 2 luni, în caz contrariu modificarea se va îace din oiiciu. - ae - o 

Acilvul ce ar mai rămâne după lichidarea definitivă, se va 
distribui contorm unei legi speciale. Legea anterioară rămâne în 
vigoare numai întrucât nu o modifică legea de faţă. 

Legea monetară (30 August 1924). 

In Imperiul German se institue etalonul moretar aur a cărui 
unitate de valoare este „Reichsmark” care se împarte în 100 
„Reichspfennige”. i a 

Ca. monete. se vor bate:. 

1) Moneta de aur de 20-şi 10. Reichs-mark. 
2) Moneta de argint de 1—5 Reichs-mark. 
3) Bucăţi de 1, 2, 5,10 şi. 50 hReichsfennige. 
 Dintr'un kilogram de aur îin se vor bate: 

139-1/2 bucăţi de 20 Reichsmark. 
2179 bucăţi de 10 Reichsmark. 

- Aliajul va îi de 900 părți aur şi 100 părţi aramă. 
Aliajul monetelor de argint şi a celorlalte se va îixa de 

Guvern. o " | 
Instrumentele de plată, legale, sunt: 
1) .Monetele de aur şi bancnotele emise de Reichsbank în mod nelimitat. . 

2) Celelalte -monete prevăzute de această lege, cu condiţia că nimeni nu poate fi obligat să primească peste 20 mk, monete de argint şi peste 5 mk. monetă divizionară. | 
Numai Cassele publice sunt obligate să primească orice mo- netă şi pentru orice sumă,
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Datoriile ce: se plătesc în moneta ce a îosi emisă până la a- 
plicarea legei se vor socoti: 1 billion, „egal cu | marcă aur. 

Monetele se vor bate de Stat şi pe contul său. 
Persoanele particulare vor aveă dreptul: să bată: pe contul 

lor monete de câte 20 Rrak. iar taxa nu va a trece d de 14 mk. pe kgr. de 
aur fin. E 

Cantitatea. monetei netalice de. argint şi a celei: diviziona- 
re, între 5 mk. şi 1 piennig, nu va trebui să, treacă, de -20 mk.. -de 
cap de locuitor. Di ” 

Punerea în circulaţie “a ' monetei metalice, tată de cea de: 
aur, se va; face prii Banca Imperiului în raport: cu 'necesităţiie. -. 

Monetele de aur care prin uzaj nu vor îi-pierdut 5 la sută 
din greutatea legală, vor circula cu valoarea întreagă. : 

Ministerul de. Finanţe, cu aprobarea Parlamentului poate să 
dispuriă:: 

1) Să retragă din circulaţie anumite monete; i 
2) Să emită ordonanţe ce ar privi circulaţia acestor inonete.. 
3) Să stabilească cursul cu care vor -fi primite şi date' IN0-: 

netele străine, sau să oprească complet circulaţia lor. - 
4) Să hotărască. dacă Cassele publice Vor primi în - plată AN0-. 

uete străine şi pe ce curs. 
Legea .inonetară din 1909 se abrogă: 
Monstele bătute anterior din nichel, aluminiu, aramă, fer si 

zinc pierd calitatea de instrument de plată: legală. -- 
Dispoziţiile din 20 Martie 1924 pentru, baterea. | monetei de 

argint, sunt ridicate. DA 

Situaţia băncilor particulare 

Tot cu această ocazie s'a-mai discutat şi Situația Băncilor 
provinciale de emisiune numite şi Bănci de emisiune „Private” că- 
rora li: se prelungeşte, pe câte 10 ani — deci numai până la 1933 
— dreptul de a emite. bancnote însă numai de 50. şi 500 Rmk. 

Aceste bancnote nu sunt. instrumente de plată legate. 
Emisiunea acestor bănci se cere să aibă o acoperire :de 40. 

la sută aur şi devize ca şi pentru biletele Reichsbankului. 
Dacă beneficiul lor va acoperi un dividend de 6 la sută din rest 

se va prevala câte 20 la sută pentru un fond de rezervă până ce a- 
cesta va atinge a 12-a parte din totalul. circulaţiei Băncilor par- 
ticulare.
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Observaţiuni în legătură cu stabilizarea 

Din prima lună de stabil izare se observă. o Xeactivare -a co- -merţului în, interior, şi O însănătoşire a finanţelor. statului prin a- “ceea că cheltuelile pe bază de „aur sunt aproape în întregime aco- perite, prin perceperea impozitelor tot în noua monetă aur; ran-, -sacţiunile “de orice natură, cari până în preajma stabilizărei nu se «Mai făceau de nici o parte, încep să-şi arate ejeclul intr'o activa- re a burselor şi în viaţa bancară. 
La 28 Deceinbrie. 1923,-.se face legea: prin care toațe între- prinderile ce sunt ținute să. aibă registre, sunt ob ligate. să-şi. tran- =spună contabilitatea şi să-şi închee inventarul. și, bilanţul pe. bază «de mărci aur=; (10)42 Dollarul). astfel că activitatea anului urmă- tor să 0 înceapă cu un inventar aur. | | Această normă are ca efect că multe din întreprinderi. îşi dau, seama de situaţiunea dezastruasă în care . ajunsese sub marca -hărtie (pierderi între. 20-80%); unele se -reculeg, luând straşnice inăsuri de economie, şi îoarte multe dispar; se produce o puri- “ficare a economiei. 

„+ Legea e urmată de. altă modificare (28 Martie, 27 Augusi şi -23 Octombrie 1924) prin care se prescriu dispoziţiuni de trans-. formarea capitalului pe bază. de aur, o Ultimul buget este acel din 1926. de. circa 8 miliarde Renten- “mark, la venituri şi tot atâta la cheltueli, .care vedem că se închee cu un deficit numai de 122 milioane Rentenmark, pe când bugetul ;anului 1925 s'a încheiat cu un deficit de 354 mil. Rentenmark, El se prezintă asttel: | 

Venituri urdinare | 

    

Impozite ..... î.. 7,173.— "Venituri Administrative „ '393.— 

7.566.— 

Venituri extraordinare 
Administrative .. ... | 2.— Din împrumut „... . 329.-- Din 1925... 48 | 

7,945.— - 

(Deficit din 1925 . , . 363,— :Deficit din 19% ..,., 122.— , e I 
8.430, 

Cheltueli ordinare 

Administrative . ,.,,. 4.504.— Plăţi repar .... 482, — Impozite transmise... . 2,532.— a 
-7.468.— 

Cheltueli extraordinare 
Administrative... 497, Plăţii Repar., ...,. 116.— Plată din 1925.., 1 409.— 

3.430.—
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Ultima: siiuaţie a “datoriei Statului lă 31: Murlie “1927 este ur- 
mătoarea: 

    

   

. e (. 

” Datoria amortibilă:. . :.::, „2.106.076 e 
Datorie bonuri de' tezaur. ... „.20,813,— 

N „la B-cide emisiune . “i 130; :365,.—. 
si Alte datorii . 7. i 182.735,— 

Datoria externă! a. 911.220,— 

Total. 1... 43851209. Rmk 

Surplusul bugetar din 1924 'a .permis o reducere .a: impozite: 

lor (10 August 1925) aceasta mai ales că apăsarea îiscală produ- 

sese o urcare a:preţurilor, pe când politica. ce se urmărea. eră toc-- 
mai pentru - scăderea lor.. ee e „i Da 

Ultimul bilanț al Băncii de Emisiune: este; la 30 + Decembrie: 
-1926: ne arată în milioane mărci: ata AR 

ACTIV PASIV ua 

  

Acţiuni neacoperite , ; . . 177.— Capital vărsat - ie i 123, 
Acoperirea aur în B-că . . 1.661.—:: : Capital e Sat sea TI 

“.» la alteB-cii,  171.—. Diverserezerve, ........ “22 
Cassa . . 1.487.—  : Note emise .. „i „5.124.— 
„Disponibil în devize străine, '536.— „ Disponibil din cont de Vi. 
Ef, portof. în valută străină . 424.— ramete ...,.... 648.— 

„ portof.în valută naţională. 1.412.— - Diverse ......... 90.—- 
Avansuri pe ef. publice ,... 84.— Beneficiu . ,.... 18.-— 
Avansuri Statului .,... 1837.— ” Diverse... Bee GRI 

6.422.— 

TAXA. SCONTULUI VARIAZĂ ASTFEI.: 

  

" Scont  Avansuri: 
Până-la 25 Februarie î925 ............... - 100 .. 1207 
de la 26 Feb. până la 11 lan. 1926. î.. 907 N 

“> „ 13 lanuarie la 25 Februarie 1926 . ?. cu 8% : „10604 * » .» 26 Februarie la 26 Martie 196 ...... SA. o 9% » „ 21 Martie la 6 Iunie 1996... -. RR 7% 8% 
"a „ îluniela 5 Iulie 1926... e: -6z074 TE 
a. 6 Tulie la 31 Decembrie 1926. . 6% 1:
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:“GIRCULAȚIA A CRESCUT IN MODUL. URMĂTOR : 

In mil. mărci , | 
1923 1924 1325 1926 
  

Reichsbanknote ......,. 416.— 1.941.— 2.944.— 3.710.— 
Rentenbanknote .. ..,... 1.835,— 1.475.— 1.164.— 
Note ale celorlalte Băncii. . . haz 114.— 179.— 176.— Monetă divizionară ..,.. : 383.— 2 581.— 749, — 
  Total. e eee 1545440735 D799 

Alte mijloace-de plată . . .. TI 

Balanța Comercială a ţării. se prezintă pasivă după cum se 
prezentă înainte de război, cu diferenţa însă că este mult inai mică, 
In ultimul an (1926), are un comerţ în milioane Rmk. 

| Mărturi " Mărfuri aur 
Import „.... | 9.951.— 11.236.— 
Export . .. 9.183.— 11.459.— 

Toi pasivă a fost şi în anii 1924 cu 2/7 miliarde heichsmark 
» » » » > » 1925 > 4,3 > » 

explicația este aceea că economia germană împrumutând sume 
mari din străinătate, ele- au intrat. sub formă de mărturi cumpă- 
rate. | 

Valuta după stabilizare se menţine la cursul de. 4,20 Rmk=1 
Dolar. 

Paritatea fiind 4.198, numai în primele luni ale anului 1927 
pierde foarte puţin ajungând la 4,22, E 

Indexul prețului după stabilizare scade dela 142 cât ajunsese 
în 1923 la: | , 

| - „Anul 1913 ANU L 1924 

Tr. LII II IV 
indexul de gros după of. Statistic. . . 100.— 120 116 127 131 
index de trai , .,. ....., ea e 100.— 122 122,5 1294 135.4 

ANUL 1925 

  

  

  

  

E Tr. 1 Il ML _ IV 
Indexul de gros după of.Statistic. .... 136,4 - 1322 130,8 122,1 
Indexul detai. .. ec... 1356  127,—  145,— 142,— 

Asupra cursului efectelor este de observat că ele scad mai 
des în cursul anuui 1925 aproape la 14 (la începutul anului index- 
ul lor eră 117,32 iar la sfârşit 66,77). Scăderea „este atribuită cri- 
zei de numerar, şi faptului că dividendele au fost reduse, ca 0 ur- 
mare a crizei economice după stabilizare, criza se ameliorează în 
1926, ceeace face ca şi cursul -Să-şi revină.
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O statistică făcută în 1925 asupra 583 acţiuni cotate la Bur- 
sa din Berlin, arată că: 

Sub 50% - a partităţi aur sunt 410 valori = 464% 
dela 50-75 9% „ n op 245 pp = 211% 

» 72-100% . 3 vo» 142 = 16, ŞI 

» 100- 15007 nn „» » x 16 » = 

„ 15007 „a.“ sa 0, = ţ 12 

Cursul efectelor producătoare de dobândă a suferit în “cur-. 
sul anului 1925 scăderi mai mici ca acelea ale acţiunilor, tocmai 

„din cauză că lipsa de perspectivă -a unui dividend la acţiunii, îndrepta 

cumpărătorii spre obligaţiuni şi scrisuri i hipotecare, 

Iraprumuturi străine : 

Statul nu îace nici un împrumut în străinătate, afară de îm- 

prumutul de 800 milioane Reicsmark care este trecut Băncii de 

emisiune, spre a pune în schimb aplicarea planului Dawes. Se uti- 

lizează însă disponibilitățile date de străinătate Băncii de emisi- 

une sub formă de credit. Germania a mai primit credite de circa 

2%] miliarde mk. aur de la consorţii de bănci srteine, ca împrumu- 
turi provinciale, comunale şi împrumuturi de refacere particulare, 

Eectele Stabiliziirei 

Eiectul final al stabilizărei a fost «cela că a dat posibilităţi. de 

însănătoşire vieței economice, cu efect normalizarea Situaţie chiar 

în primele luni ale aplicărei ei. , 
In câteva cuvinte efectele Stabilizării « ar “a cxpiimate pe + urmă 

toarele observaţiuni: - 

1) Renaşte mişcarea vieei economice, branzacţiunilor ș şi '0- 
peraţiunilor de bursă; 

Bilanţul aur face ca toate întreprinderile : să-şi dea seama 

de situaţia precară în care au fost aduse, impunându şi măsuri de 
refacere. 

Inlăturarea riscului deprecierei Capitalului -procură o simţi” 

toare scădere a dobânzilor, iar în afaceri, are un reflex direct în 

scăderea preţurilor şi normalizarea lor. : 

Se observă o scădere a cursului efectelor, mai ales acelota 

cari în urma bilanţului aur suprimă plata dividendelor, în vederea 

unei politici de rezerve; “pentru reconsolidarea întreprinderei.: 

Se reiau relaţiunile cu străinătatea care începe să caute pla- 
sament de capital pe pieţele germane.
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'* Bugetul Statului e: uşurat .prin reducerea şi chiar: suprimarea 

:sarcinei de plată a anuităţilor şi dobânzilor. împrumutului lui. 

Renaşte: spiritul de ; economie, distrus .în perioada de depre- 

-Ciere, ca consecință -consumul se reduce” la “strictul necesar, in- 
Îluenţând astiel în 1 mod simţitor, la îndreptarea balanței comer- 

“Ciale, 

Stabilizarea monetei germane. are ca efect principal stabili- 
“tatea vieței economice. şi a prețurilor care. se fixează în jurul in- 
“lexului de 130—140. ...: IE 

Intr'un cuvnt.stabilizarea redă liniştea, zustul de muncă şi buna 
“dispoziţie populaţiei germane, pregătind-o şi îndemnând-o din nou 
:spre o viață de muncă şi progres. 

Anexa ] - 

Tablou de Datoria Statului 
o: . i "În milioane mărci aur .. . . | 

i:Bonuri de tezaur. - .. : 1923 . 1924 1925 1926 : 1927 

"Mărci hartie . ..... n... : 2 e e 
Bonuri de tezaur în dolari îs... 210... 195 i — 

Ea 

  

Bonuri de 6% rambursabile la 1935 .. 441 '' 210 22 18 
„ » 6% » . 1932 „370 42 1 1 
a „ tezaurK.E. .'..,, „39 2 252 0,7 
» » „ Reishsmark ,.,, .,  — 143 30 — 

“4 Datorie la Bănci : 
“ La Rentebank fără dobândă -.,.,.. - 200 ! 1096  1185' -945 

„ cudobândă ,,......... 1000 | — — — 
La Reichsbank. ......... nm e 235 235 225 247 

Al Datorie Externă ” | 

110 mil. Dolari. . sc se. e. 488 O454 O454 OO 422 
21,68 mil. lire sterling ...... ., . 422 433 43 427 
25,2 mil coroane suedeze. . ..... 23 28 28 27 

- 100 mil. Lirette. . . în eo. |... .. 17 17 17 18 
„15 mil, Frs, Elveţieni . ....:.. .. 12 12 12 12 

iv Diverse A i | 

: Angajamente de plată [.. . ..... 27. 21 18 9 
_Garanţii . . . . . . n... „e 467 47 105 50 
-- Credite de amelidrațiune .. ....... 2 — 9 12 
Imprumut de la Poştă ......... — — — „110 

'V Datorie amortibilă | | 
Convertirea vechii datorii ....... 12 
Imprumut £ din 1927 . ..  . ...... . —. — — — 304 

Total a. +3:958 3.346 _2.192 4.018 364 

e
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Acoperirea metalică în perioada de nestabilizare (Intlaţie) 
            
  

  

  

  
          

  

    

IN MIL. RMK Procent | MAXIMUM | MINIMUM Procentul del- 
“emistuni şi Emisiune |stoc metalic |acoperire] Data Procent | Data Procent | angajam: 

—— 

1914.. 217,606) 1.511.594] 51,8% 23.2 |17,1%| 31,8 |36,8%| 35,5 74 
1915... 5.409.323: 2.360.901| 43.6% 23,2 [48,607] 31,12|35,3%| 32,757, 
1916... 6 871.158) 2.415.137] 36,%, 22,1 |39,1%6| 30,12)31.3%| 26,0% 1917.,, 9.010.296 2.465.592] 27,4%, | 23.1 [33,007 31,12121,007| 17,3% - 1918... 13.681.595) 2.387.199] 17,5% 23,1 220%, 31,12]]10,204 10,87 1919... 27.957.808) 1.493.309] 5,307, 7,1 [10,17%] 31,12] 31% 3,8% 1920...] 52.435.298: 1.091.412] 2,08% 7.1 || 3,1c4| 31,1211,50%%| 1,6307, 
1921... 78017.47 1,061.951| 1,35%; | 232 [1,67%] 31,12 0,88%) 1,12% 
1922...| miliarde ie 

1.250 1.001.938] 0,3404, | 23,1 [0,89% 31.12 0,88%] :0,26% 1923...| Trilioane | TI6.771 | a = — 496,5 

După stabilizare 
In Reichsmark 

1924... 1-068,465| 526,735] 41.37, 23,10 48.0 30,1157,3'% 27,1 97 
1925,.. 2.960.400, 1.208.900] 40.8%, 23.3! 53,4] 30,5 138.907] 30,1% 1926... 3.735.526) 1.831.389] 39.08%, 23.11)] 61,3] 741 [442%] 43205,  



Experiența monetară în Ghehoslovacia 
  

A vorbi despre chestiunea monetară în Cehoslovasia în- 
semnează a, face istoricul unei serii de experienţe a acestei țări, 
în domeniul economico-finnanciar din epoca post. belică, expe- 
rienţe cari au avut avantajul nu numai de a constitui o polotică. 
curajoasă, de închegare a tinerei democraţii, dar, şi mai ales, de a 
aruncă, lumina unui control edificator asupra problemei monetare 
a diferitelor teorii pe cât de felurite pe atât de şubrede sau ne- 
complecte şi de a pregăti astfel drumul neted pe care trebuiau 
să-l urmmze, ulterior, una câte una, toate ţările cu monetă dote- 
riorată din cauza sarcinelor covârșitoare ale războiului, 

Problema monetară în Cehoslovacia nu însemnează 0 re- 
formă şi un moment. Una câte una, în curs de 3 sau 4 ani, au 
fost înlăturate toate dificultăţile și s'au soluţionat toate proble- 
mele, cu acel instinet admirabil de jertfă, cu acele caliăţi de so- 
brietate, de muncă şi de economie specifice poporului schoslo- 
“vae şi ilustrate în persoana Ministrului de, Finanţe Raşin, de nu- 
mele căruia este legată chamare la viaţă a tinerei republici. Şi 
este de relovat că într'o epocă atât de tulbure ca aceca care ur- 
“mează războiului, pe când ţări organizate şi cu un trecut de ex- 
perienţe, tatonând în căutarea drumului adevărat, alunecau de 
"multe ori pe povârnișul celor mai deplorabile expediente, Ceho- 
'slovacia, îşi socotea fiecare pas, şi fiocare pas era, un câştig şi 
un proges. | ” 

Cehoslovacia se poate făli de a nu ti greşit niei un moment. 

1) Comunicarea făcută de d-l Dr. M. Lazeanu la Asociaţia Generală a Eco- 
aomiştilor din România.
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O împărţire pe perioade sau pe etape a reconstruirei econo- 
mice, monetare și financiare a statuli cehoslovac se poate face 
astfel : 

Prima perioadă, sfârşitul războiului Februarie 1919, când 
intervine separaţiunoa monetei cehoslovace de cea austriazi şi 
cortlativ impozitul patrimonial prin reabsorbirea circulaţiunii. 
negarantate. 

A doua perioadă 1919—1921 — perioadă de  inflaţiune, 
consecința: diferenţei între valoarea, internă şi valoarea . externă 
a coroanei, perioadă de dificultăți financiare; deficite bugetare 
şi eforturi fiscale; - - 

| A treia perioadă anul 1922 — Revalorizarea coroanei, „CĂ 
tre regimul. de libertate economică şi comercială; 

A patra perioadă dela 1923 încoa“e, cuprinzând consecin- 
jele revalolrizărei coroanei, criză. in! dustrială, încetarea exportu- 
lui, şomaj, în sfârșit reluarea pulsului normal al vieţii  econo- 
mice. Si 

“ Statul Cehoslovace i ia naştere la 28 Octombrie 1918, a doua . z: 
după capitularea armatelor austro-ungare, când consiliul naţio- 
nal. eehoslovae proclamă independența Cehoslovaciei. In luna 
Decembrie, a aceluiaș an, el adoptă forma republicană şi alege ca. 
preşedinte pe d-l Thomas Garrigue: Masaryk, . - 

“In drept internaţional însă existența Statului cehoslovac 
- nu începe (decât mai târziu, în baza tratatelor dela: Versailles, St. 
Geormain şi 'Trianon, cari rând pe: rând întregese acest stat în 
vuntariile lui fireşti şi definitive, - -  .. i 

„Cea: dintâi grije a Cehoslolvaciei a fost de a pune în or= 
dine- situaţiunea, monetară şi în special eirculaţiunea fiduciară: a 
țărei. Ceeace se: petrecea atunci în Austro- "Ungaria inspiră o tea- 
“hă- întradevăr justificată. Statutele: Băneci  Austro- Ungariei: 
inseseră modificate: în- două punete și anume: se abrogase dis- 
beziţiunea care interzicea băncei de a face avansuri Tezaurului 
şi aceca care prevedea o acoperire metalică de 10% a biletelor 
i: .cirenlaţie, Banca nu mai publica nici' buletinul care apărea la 
10 zile, astfel că situaţiunea băncei era complect ignorată. 'TToa- 
to monetele în aur şi argint, primile în valoare de.300 milioane, 
celelalte .în valoare -de 200 milioane; dispăruseră din. circulaţie. 

Totul făcea să se creadă că totalul biletelor în: circulaţie, 
fără acoperire, trebuia să fi ajuns la o cifră foarte ridicată:
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tăncile nu mai bonificau pentru depuneri decât o. dobândă. deri- zori de 1%, totul se solda „au comptant“ şi creditul comercial dispăruse, dovada cca mai bună; că pletora de numerar, invadase piața monetară. Da 
“Ultimul buletin a. Băneei Austro-Ungare dinaintea războ- iului, cu data de 23 Iulie 1914, indică un incaso metalic de 1 mi- 

liard 589. 247, 072, 62 corcane contra bilete. în circulaţie 2 mi- liarde 129.750.250 deci o acoperire de 75%. „Buletinul din.26 Oc- 
tombrie 1918 arată că la o cireulaţiune fiduciară de 30 miliarde 
'679.675.403 incasul metalice corespunzător. numai era decât de 342 milioane 341.835,07 cor, e ae 

„La 23 Iulie 1914 acoperirea eu portofoliu a biletelor în cir- 
culaţie, precum şi a angajamentelor plătibile la vedere complec- 
tă cu prisosință incasul metalic: ' 

„Bilete în circulație. ........ „2.1294150.230,— Conturi curente . ..... AIE 291.2170.109,97 
| . Total. .... 2.421.029.359,97 
“Imcasul Metalic 1.589.247.072,62 
„Efecte de comerţ ; . .-. . 767.830.517,82 
Avansuri pe titluri. , .186.525.800,— 

Total. . . . :. 2.543.603.190,44 

„Bilete în circulaţie (cont, curente)... ..  33.528.693.238,— 
Incasul . metalic i a . „mea a e 842.341.835,07— Efecte de comerţ .. .,. „...12 946.303,09— 
Avansuri pe titluri (împrumuturi de răsboiu).. 4 094 382 404,— 
Totalul acoperirei( portofoliu şi incas) : 4.449.670.5426,1 
Totalul coperirei gajate de Tezaur:: | 29.079.012.696,84 

“Dacă din acoperirea, de cirea -4.400 milioane deducem 4 1ni- 
liarde, prin faptul că avansurile pe tiluri atingeau 75% din 'va- 
lvarer lor, cu o dobândă de 5 % (deci cu %4% inferioară dobânzii 
plătită de Tezaur care era 5 % 9% la tithul emis la cursul de 9%) 

„Şi că aceste titluri. căzuseră la 60 suta, că) deci aceste avansuri 
constituiau în realitate un capital pasiv, incasul se reduce la 400 
milioane. deci aproximativ 1. % din circulaţie. 

„Această |stare de inflaţie trebuia fatal să-și ;producă “efec 
tele şi anume:. Se | : Ma 

„.. O soumpire a preţurilor plățite de Stat mai întâiu, apoi.o
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scumpire generală, salariile ridieate, venituri crescânde, bugete 
umflate, impozite slab produetive; 

Cerere de articole de lux şi nevoia de distracţiuni variate; 
stabilirea unui preţ oficial maximal și a unui preţ clandestin ca- 
re încuraja specula, în sfârşit neîncrederea generală a populaţi- 
urei în coroană, ceeace provocă aproape dispariţiunea ci din 
ta ansacţiunile- curente cotidiene şi roîntronarea trocului sau a 
schimbului în natură. . | 

Aceasta cra şi situaţiunea monetară ' a imperiului Aus stro- 
Ungar şi implicit a Cehoslovaciei în luna Noembrie 1918 când 
Raşin veni Ministru do Finanţe în primul cabinet cehoslovac. 
- Raşin a înţeles din capul locului că trebue să intervină. e- 
nergie şi repede pentru restabilirea unui re gim monetar. normal, 
Câteva încercări de a trata cu Banca: Austro-Unga ră pentru 
menţinerea monetei comune, au eşuat. Banca înţelegea să pri- 
mească câte un comisar al' tuturor statelor succesorale, care să-i 
controleze” operaţiunile, refuza însă să primească, ceeace era e- 
senţial, de a nu mai consimji avansuri pe titlurile împrumuturi. 
lor de război, 

Imprumuturile de ăzboi ale imperiului Austro- ungar se 
ridicau la suma de 101 miliarde coroane. * - 

Aavansurile pe. titlurile împrumuturilor de războiu, eare 
la data de 26 Octombrie 1918 erau de 4.094.500. 000, aveau ten--. 
dinţa de a creşte vertiginios şi prin aceasta de a agrava inflaţiu- 
nea. La) 26 Februarie 1919 (adică în 4 luni) ele ating cifra de 9. 
miliarde 319.000.000 cor., şi ceeace cra mai grav, guverenele aus- 
triac şi ungar se constituiseră garante de pierderile pe cari Ban- 
ra, le-ar fi putut încerca din acastă operaţiune. 

Guvernul cehoslovace :nw înţelegea să-și ia asupra-şi această 
sarcină la infinit, și de aceea Rașni interzice sucursalelo» Băn- 
nei în Cehoslovacia de a mai da orice avans pe baza acestor 
titluri, 

Totalul iavansurilor consimţite de sucursale în momentul 
când intervine interlicţiunea, era de 472 milioane cor, 

In răstimp Banca Austro-Ungară intensifica emisiunea de 
bilete, în kspecial pentru Ungaria, călcând astfel angajamentul 
luat faţă de statele succesorale. Guvernul echoslovae se con- 
vinge atunci de necesitatea de a rupe orice legătură cu Banca și 
de a opera separațiunea între moneta Cehoslovacă şi cca austro- 
"ungară, cu atât mai mult cu cât cbieciul tezaurizării, care prin-
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sese şi în Austria și în Cehoslovacia din cauza, tulburărilor. bol. 
ceviste şi care atenua oarecum efectele inflaţiunei, începuse 'să 
dispară în această! din urmă țară pe măsruă ce ordinea şi cal. 
«mul se restabileau. Abundenţa de numerar se manifesta prin a- 
ceea, că băncile scăzuseră dobânda pentriu depuneri dela 1% la 
% % şi refuzau chiar [de a mai primi depuneri, iar veniturile, în 
loc să mai fie economisite, din cauza, modicităţii dobânzei, erau 
risipite în cheltueli inutile care provocau scumpirea vicţei, 

Operaţiunea separaţiunei celor două monete trebuia, făcu- 
tă pe cale de ștampilare, în minimum de timp, pentru 'a, nu da 
naştere ia o invazie nouă de coroane, aplicându-se sistemul te- 
ritorial, adică ştampilându-se toate biletele aflate în. circulaţie 
pe teritoriul echoslovas, fără a lua în 'consideraţiune naţionali- 
tatea purtătorului de bilete. : i ai 

Raşin, deşi se ocupase serios de chestiunile economice în e- 
poca de după război, nu era totuşi un specialist inveterat, de 'a- 
ceca adoptase un plan teoretie cam simplist, conform însă doe- 
trinei clasice (1). Instruit însă ide experiența 'antibelică a Mo- 
rarhiei austro-umgare, el complectă planul cu'o serie de măsuri 

_1) Raşin A. Les Finamces. de la * Tch&coslovaquie iusaw'ă la fin de 1921. 
Traducere îranceză de A. Fichelle (1923). A , 

” Textul autorului care-şi expune primul său plan de reformă merită a îi re- 
produs: „Prima mea încercare, cu ocaziunea ştampilărei, era de a reţine 80% 
din biletele în circulație pe teritoriul cehoslovac, astiel ca să nu mai rămâe decât 
aproximativ 2 miliarde. Lefurile funcţionarilor publici ar fi fost achitate în; cecuri 
şi trecute în conturile lor, în mod forţat, în bancă. In acelaş timp trebuia îondată 
o Bancă naţională de emisiune. Statul ar fi contractat în Statele-Unite un 'îm- 
prumut «de 100 milioane de dolari-aur, sumă care întru început ar îi. fost lăsată 
în America, pentru a îi depusă mai târziu în casele nouii Bănci de emisiune, A- 
<casta, grație acestei sume, ar îi putut retrage din ciiculațiune dela 2 miliarde 
de bilete ştampilate şi să le înlocuiască cu bilete noui, în reprezentarea împru- 
mutului american. Astfel, Cehoslovâcia şi-ar fi creat o monetă aur, Aceasta ar îi 
iost şchioapă, întradevăr, dar cele 2 miliarde de bilcte rămase în "circulaţie 
pentru a subveni nevolior curente, m'ar fi fost mai puţin accperiie cu un incas-aur, 
“surplusul de “circulație rămânând să fie asigurat prin credit. Aceste bilete mar îi 
iost convertibile în 'aur; totuşi, printr'o judicioasă politică de schimb și de scont, 
ar îi fost posibil de menţinut cursul lor internaţional la. paritate. In privința a- 
ceasta exemplul dat de Banca Austro-Ungariă înainte de războiu, putea îi imitat. 
Nici atunci mu. exista convertibilitate, cu toate acestea Banca Austro-Ungariei, a 

“ştiut să menţie, dela 1893 până la 11914, graţici unei politici abilc, cursul. coroanei 
“austro-ungare la paritatea 'aur”, 

13
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practice adequate. După, stampilarea,. biletelor. Băncii austro-un- 
gare, care procurau țării o monedă, naţională, Raşin îşi propu: 
nea să tetragă 807% din bilete şi.de a nu lăsa decât aproximativ. 
2 miliarde de: coroane în circulaţie. Ta acelaşi timp şi pentru o0b-. 
ţinerea” unei acoperiri în aur necesară, trebuia emis un împru- 
mut de 100 milioane (dolari î în Statele-Unite; o astfel de disponi- 
bilitate î în străinătate, după sistemul tradiţional sabilit de Ban- 
ca Austro-Ungară încă dela 1$92, era. de matură să permită o 

stabilizare efectivă, la un curs socotit oportun, în baza unei po- 

litici de devize şi reescont judicioase, chiar întrun regim de curs 
forţat. Aa 

Prima. parte a. acestui plan, referitoare la stampilaze şi 
reducsrea, ciroulaţiunei, a fost realizată printr o lege. din 25 Fe 

bruarie 1919 şi câteva ordonanţe din aceeaşi zi. 

Taloarea biletelor. reţinute :constituia, pentru fiocare con- 

tribuabil, un împrumut cu o dobândă de'1 %, rambursabil de 
către 'Tezaur, Acest împrumut forțat, trebuind să servească de 
acoperire la produsul impozitului pe avere, fu declarat neanga- 

jabil, nesesizabil şi. netransmisibil între vii. 

Reţinerea, biletelor cu ocaziunea stampilării trebuia să se fa- 
că în proporţie de 50 7%. In acecași proporţie se reţinea din con- 

turile curente ale: sucursalelor Băncii Austro-Ungare în Ceho- 
slovacia, precum şi din bonurile de 'Lezaur emise de aceste sucur- 
sale, - - 

Operaţiunea reuşi admirabil, înta*o săptămână, dela 3 la 9 
Martie inclusiv, într'o atmosferă de calm şi de ordine, fără nici 
o recriminare, căci fiecăre înţelegea să facă orice sacrificiu pen- 
tru noua libertate câştigată. 

Produsul împrumutului forțat s se e prezenta astfel: 

d. 

Bilete de Bănci reţinute . . i e 2.134.149.000 
50 % din conturile curente pasticulare ' o. . 413.582.039 

„50 % din bonurile de Tezaur ....... 233.767.000 

Total. .. ...,.  2.781.498.039 

d "Deci mai puţin cu roult de. cât 50% din circulaţie. 
: * Modicitatea cifrei se explică prin aceea 'că biletele care se 

găiicau. în Cassa Tezaurului s'au schimbat fără reţinere; că sa- 

lariile pe o săptămână şi 25 7% din lefurile lunare. au fost, achi-



"521 

  

tate în bilete deja stampilate şi că: averile mai, mici de 300. coroa- 
re nau fost atinse, 

Dacă din cireulaţiunea limită (pe care o obțineau adăogând 
1.616.000.000 provenind din conturi curente şi 468.000.000 pro- 
venind din bonuri de Tezaur) de 9.420.000.000 cor. seădem suma 
de 2,781.500.000 reţinută. la ştampilare,' constatăm că: cireulaţiu. 
nea a fost redusă la 6.638.500.000, adică a suferit o amputare de 
29.52 la sută. 

Deflaţiunea propriu zisă a fost destul de modestă, însă le- 
sea din 10 Aprilie 1919, care intervine ca o continuare a proce- 
sului de separaţiune între moneta cehă şi moncta austro-ungară 
interzice, pentru viitor, orice mărire a cireulaţiunei „care: ar de- 
păşi cifra bieletelor stampilate în virtutea legei din 25 Februa- 
rie 1919 şi jumătate din conturile curente şi bonurile de casă ale 
Băncei austro-ungare, luate pe seama Statului“, afară numai da- 
că emisiunea nouă, mu ar fi întregime garantată de. un porto- 
foliu comercial cu caracter privat. a 

Această limită a cireulaţiunei 'a fost de altfel 'striet obser. 
vată până la urmă. Intre altele, Ministerul de Finanţe avea. drep- 
tul prin legea din 25 Februarie 1919 de a interzice Băncii de e- 
misiune orice mărire a conturilor curente. 

Legea din 10 Aprilie 1919 proclamă bilete de Stat, adică 
datorie publică, biletele Băncei Austro-Ungare ştampilate; gu- 
vemul le va retrage pe acestea din circulație şi le va înlocui cu 
bilete de stat de o valoare nominală egală. Astfel Statul Ceho- 
slovac se constitue creditor unie al Băneei Austro-Ungare pen- 
tru biletele în circulaţie pe teritoriul său şi pentru 'aceeaşi sumă 
debitor exelusiv al purtătorilor. de noui bilete. Aa 

Schimbul acesta a avut loe între luna Iulie 1919 şi mijlocul 
anului 1920, | | i 

In sfârşit legea din 10 Aprilie 1919 prevedea, în art. 8, 
Îundaţiunea provizorie a unei Bănci naţionale de emisiune, In 
virtutea, acestei dispoziţiuni, un demet dn 12 Mai 1919 crează 
un oficiu bancar pe lângă Ministerul fe Finanţe, instituţiune 
de stat, însărcinată. provizoriu să înloeuiaseă, funcțiunile ._ nor- 
male ale unei bănci de emisiune şi în special să menţină o bună . 
cireulaţe monetară, prn observarea, restreţiunilor stabilite . prin 
legea din 25 Februarie 1919,. Acest oficiu bancar absoarbe, la 26
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Aprilie 1920, Centrala, de devize creată: încă de pe la siârşitul 
anului 1916 de monarhia austro-ungară şi devenită înstituţiune 
cehă la 30 Iamuarie 1919.. 

In sfârşit, tot în această cpocă şi ca o complectare a Mă 
surilor de asanare monetară, la 8 Aprilie 1919 se votează legea 
pentru impunerea pe avere şi: pe averile ereseute în perioada de 
la 1914 până la data aplicări legei. o 

După cum spune Ministrul de Finanţe, Raşin „impozitul 
„Pe avere era destinat în primul rând să procure o bază refor- 
„mei monetare şi să. stingă datoria reluată dela Banca Austro- 
„Ungară şi rezultând din sehimbul biletelor de Bancă retrase 
„din cireulație, contra biletelor Statului, din reținerea operată a- 
„supra biletelor stampilate, precum şi din reluarea conturilor 
„Curente şi bonurilor de 'Tezaur, operațiuni efectuate în virtu- 
tea legilor din 25 Februarie şi 10 Aprilie 1919 (1). 

În acelaș timp Oficiul bancar îşi constituia un stoc meta- 
lie, pe baza unui împrumut intern în monste de aur şi argint şi 
bilete de bancă străine, precum şi în baza unei coleete publice, de 
circa 58 milioane franci elveţieni. 

Totdeodată, devizele şi monetele străine, au fost, conform 
legei, vărsate oficiului bancar care trebuia astfel să-şi constitue 
Tepdde un portofoliu serios de efecte asupra străinătăţii. 

Tată, întrun scurt rezumat, măsurile luate de Raşin, pen- 
tru ea din capul locului să curne răul și să reeonstituiasză mo- 
neta pe un postament solid. Odată realizate aceste măsuri cari 
închid prima perioadă, felurite teorii se emiteau întru fixarea 
scopului definitiv care trebuia atins: stabilizarea la cursul din 
acel moment al coroanei, revalorizarea bruscă a monetei, sau re- 
alorizarea ei lentă prin deflaţie? Atâtea curente deosebite cari 

au contribuit peste tot la ezitări și tergiversări nesfârșite, 
Raşin ar fi dorit să profite de ocaziune peniru a dota ţara 

sa dela început cu monetă sănătoasă, cotată la paritatea-aur, pe 
care ar fi putut-o menţine prin mijlozul unei politici de devize 

ua şi rescont, analoagă colei care permisese monarhiei  austro-un- 

1) Plăţile făcute în <ontui impunerei pe capital au fest: 
La 31.XII 1920 de 127 milioane cor.; la 31.XII 1923 de 3374 mil. cor. 
La 31.XIL 1921 de 693 milioane cor.; la 31.XI1 1924 de 4072 mil. cor. 
La 31.X11 1922 de 2024 milioane cor.; la 31.XII 1925 de 4654 mil. cor. 
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gare să menţină biletele ei la paritate, cu tot cursul forţat sub regimul căruia, trăia. Procet îndrăzneţ, seducător, dar care pre-. zenta imconvenientul deflaţiunei brusee şi de aceea Adunarea Naţională, temându-se de efectele unei ridicări prea rapide a puterei de cumpărare a coroanei şi-a refuzat aprobarea. Raşin trebui să se mulţumească cu: obținerea, unei monete sănătoase de, hârtie, prin mijloace riguroase, comportând reluarea, - biletelor- de bancă de către Stat la plina lor valoare şi amortizarea dato- riei publice, astfel constituită „prin produsul unui impozit pro-. Sresiv pe avere, m 
Vom vedea de altfel că nici azest plan n'a fost realizat şi că în ciuda teoriilor monctare ale unui Cassel, Irving Fisher, Rist Şt alţii, în mod automat aproape, coroana cchă, după câtova svâreoliri, inerente situaţiunilor prin care treeca, Statul echoslo-. vae, se fixează la un curs, bine înţeles 'nu acela al parităţii ante- belice, unde xâmâne stabilizată de câţiva ani şi până în prezent. S'a invocat de multe ori la noi exemplul cehoslovaciei sau al An-. gliei, întru susţinerea, moliticei monetare dusă de Banca noastră, Naţională, adică a revalorizărei monctei prin deflaţie, fără a se observa că ambele experienţe militează toemai în defavoarea, a- 

cestei politici, 

Anglia a dus întradevăr o politică de deflaţie peritru a-şi . revaloriza livra sterlină, procentul de depreciere al monctei ei era însă infim faţă de deprecierea leului nostru şi cu toata aces-. iea criza de debuşeuri şi şomajul pe care lea stârnit această po- 
ltică au perdilitat un moment locul ci de supremație al pieţei, mondiale, e a 

Cât priveşte Cehoslovacia, şi treue reţinut acest fapt, nici 
un moment oficiul bancar n'a dus o politică de restricţie mone- 
tară pentru revalorizarea coroanei, iar ridicarea 2i succesivă în. 
cursul anului 1922 a produs alarma din cauza, crizei şi perturbări- 
lor economice şi financiare pe care le producea întratât încâţ 

» statul a fost nevoit să intervie pentru a-i stăvili u carea şi a o 
stabiliza odată pentru totdeauna la un. curs fix. | 

Ce sa petrecut în Cehoslovacia după votarea legilor. lui 
Raşin? E 

Separaţiunea între moneta cehoslovacă şi cea austroungară 
a avut drepet; consecință admiterea la cotă a devizelor la, Praga, 
precum şi a coroanei echoslovace la bursele europene.
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Din „ace! -moment, viaţa economică eehoslovacă își : găsea, 
- expresiunea, sa pe piața internaţională. . . Pi : A 

„* Coroana, cehoslovacă nu; era, bine înțeles, încă însănătoșită- 
TPrebuiau cu strieteţă realizate următoarele condițiuni: menţine- 
rea, ordinei în interior, o energică compresiune a cheltuelilor bu-- 
getare, intensificarea producţiei şi o severă limitare a consuma-. 
ţiunei articolelor de lux, mai ales:a importaţiunei acestor arti-- 
cole. 'Drebuia dusă o politică judicioasă a devizelor aflate în ţară - 
şi stabilit echilibrul ibalaneţei comerciale şi a plăţilor cu atât mai 
mult cu cât războiul făcuse vid în toate domeniile producţiunei.. 

Statul se însăreină cu controlul importului şi al exportului . 
Fără. licenţă. lu import, nimic nu putea intra în ţară; pe de altă. 
parte exportatorul trebuia să verse Statului, la cursul zilei, de- 

vizele străine pe care le realiza prin vânzarea produselor sale în; 
stăinătate, care aveau și ele nevoie de o licenţă. Prin interme-. 
diul Centralei de Devize, "Tezaurul punea devizele străine astfe! 
obţinute la dispoziţiunea iportatorilor, care se serveau pentru. 

plata produselor importate, o nistineţiune fiind făcută între o-- 

biectele de prima necesitate şi celelalte. | 
Pentru a rupe orice dependență între moneta naţională. şi . 

se exprot şi nu se, 

în acelaş timp pro- 
fără a mai recurge. 

marea germană sau coroana austriacă, nu 
importa nimie contra coroane eehoslovate; 
dusele trebuiav. vândute direct străinătăţii, 
la intermediul Vienei sau Berlinului. 

"- La bursa de la Zurich mișcarea coroanei 
măreei şi coroanei austriace se Hesena astfel: între 20 Februarie: 

şi 14 Mai 1919 marea; seade de la 52 fr. elveţieni (pentru 100 , 

măvei) la 36, coroana austriacă dela 23,50 da 21. In schimb: 

coroana cehă trece dela 26 la 33,50 şi se menţine la 30 fr. (p. 100. 

coroane) cu toată invazia trupelor bolșevice ungare în Slovacia... 

După aceea coroana cehoslovacă, solidarizându-se cu mar- 

ca şi coroana, austriacă, se păbugi. La 2 Pebruarie 1920 Praga, 

cotează 5.65, Viena 2.40, Berlinul 6.55. 

Rașin, în cartea citată mai sus, face un tablou foarte su-.. 

gestiv, a crizei politice, economice şi sociale care explică acca- 

stă cădere a coroanei cehoslovace până către sfârşitul anului 1921... 

Ministerul din are făcea parte Raşin este răsturnat în Iu- 

nic 1919 şi înlocuit eu un guvern de .nuanţă sociaiistă. . 

Para suferi toate repereusiunile și tot răul. Nu mai era- 

cehoslovace, a
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vorba decât de monopolizârea comerţului „exterior, de svcializa-' 
zea, întreprinderilor şi “a, subsolului, Salariile. lucrătorilor. statu-" 
dui se ridicau, iar industriaşii se văzură constrânşi' de a urma e-: 
-xemplul. Formula : ' fiecăruia după “trebuință“ care “nivelează 
-remuneraţiunea muncii; în dauna randamentului, multipli Yeând: 
-indemnităţile pentru sarcinele familiare, -pe spinarea: comunită- 
(fii, îşi găsise aplicarea, | Da 

IDela 1914 până în '1920 ridicarea, salariilor atinşese ci-: 
rele următoare: (luând ca bază 100): industriile “chimice 1500, 
industriile de vestminte 900, textile 900—1000,: hârtie, piele 1000: 
alimentaţia 1100; construcțiunii, fier 1000-1300. *: a 

S'au ivit confliete “între patroni şi lucrători, o - ridicare! 
generală a preţurilor cu atât mai funestă pentru finanţele sta- 
tului care „vindea, sub' preţ. cumpărăturile făcute în străinătate 
sau chiar în interior; 'a obiectelor. de prima necesitate „pe care le 
Monopolizase (făină,. caine, încălțăminte, haine). aa 
„> Indicele preţurilor de alimentaţie şşi de prima necesitate; 

a atins în acest timp 1384 pentru sută. ge 
In prima jumătate a anului 1920 răui. care cuprinsese în: 

treaga, populaţie, 'atinse punctul lui culminat. Fundamentul în! 
suşi al existenţei 6conomice a țărei. era sdruncinat, : : "n ir 

Străinătatea, care observa starea de bolcevizare din .inte- 
riorul ţărei, refuza să mai acorde credite. Numai Germania, îşi; 
asumă, riscul schimbului ceh, fie deschizând. eredite în' mărei, fie 
acceptând să fie plătită în coroane cehoslovace. Interesul pe 
care Germania şi Austria îl aveau de a ţine un raport constant 
între marcă şi coroana, austrică, de o parte -şi coroana: cehă 'de: 
altă parte, era sprijinit de exportatorii cehoslovaci” car6 vedeau: | 
în căderea monetei lor o primă la export. ză 

Cehoslovaeia, plătea cumpărăturile în mărei sau 'coroane: 
austriace şi primea, să fie plătită tot în această monetă. - 

„Solidaritatea între cele trei idevize era pe deplin. confir-! 
mată, Coroana: cehoslovacă cobora repede în al d-lea trimestru; 
al. anului 1919- şi începutul ănului 1920. In: Mai 1920 era 0,12: 
centime elveţiene, în August, 0,10 ct. iar valoarea medie pentru 
tot anul 1920 nu era la Zurich mai ridicată: de cirea 0,9 centime! 
(exact 8,89). | m 

- Perioada aceasta (a 'fost: cel puţin: carasteristică printr'un 
mars efect fiscal.  Raşin însu-şi, inaugurând” reforma, monetară?
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nu s'a lăsat um moment purtat de iluzia că singura .restricţiunea. cireulaţiunii fiduciare, putea să restabilească coroana şi cu atât: mai puţin să, o ridice. 
_ "Mumea, produetivă, fără preget şi bugetele echilibrate erau absolut necesare pentru Susținerea reformei monetare, 
„Prin ce măsuri energice, prin ce sarcini grele de impozite, în mijlocul împrejurărilor celor mai dificile, aceste rezultate au. fost obțnute, le găsim deserise de el în tot cursul lucrării lui. „_ Dela 1919 Ja 1921 impunerea totală pe cap de locuitor trece- dela 244 la 899 coroane (fără a socoti impozitul pe capital). 

Iată cifra bugetelor şi importanţa deficitelor suceosive în.. milioane de coroane: 

| 1911 „1920 1921 1933 
Venituri... 3.710 10.426 17.300 18.884 

  

Cheltueli  ..... . . 8.615 15.278 18.026 19.812 : 
Deficit: n 74.005: 4,852 726 928 Bugetul pe 1923 comporta : . . 
La venituri ea e ae. 18.812 mil. coroane La cheltuelile . . eee a 019871, n 
Lăsând un deficit numai de. ... aaa e "559 mil, coroane, —: 
„Imprumuturi interioare în. valoare de 10 miliarde :coroane aproximativ, au îngăduit acoperirea deficitelor bugetare, + „Şi este: întradevăr curios de constatat că schimbul eoroa-: nei începe să se uree în anul chiar când orice deficit e suprimat. : ii: Suprimarea, .deficitelor a făcut să! intervină acel elemenț: psihologie care se. chiamă „inerederea“ pe care economistul nu trebue să-l. inoreze nici o dată. a : Pentru economist .cazul Cehoslovaciei este de cel mai ma-: reintereş,: cc, 

In 1921 Ministrul..de Finanţe Englis se preocupă să stă-: pânească. din nou cursul coroanei, care fusese pierdut dela ple- carea lui Raşin. El parvine la aceasta în Octombrie 1921, 'aţuner: “când marca se pdăbuşea din nou; şi când sa putut constata dis-: „Pariţiunea, compleetă a. oricărei 'solidarităţi între "moneta Ser-: mană şi moneta., cehoslovacă, care: urma să evolueze din ce în: ce mai sus, 
a 

e: :- Trebue' observat. maj. întâi, că: această urcare. a coroanei cehe. se producea în momentul chiar în--care cireulaţiunea fidu=:
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ciară, continuând a fi limitată: coriform'legei,' dăr ereseută în 
proporţie cu portofoliul: comereial, atingea miazinan.ul ei, de 
păşind cu 4 miliarde cifra biletelor existente înainte de reformă. 

Această ridicare a coroanei se Gxplică prinitro serie de 'cir- 
cumstanțe favorabile. Mai întâi circumstanţe de ordin politie, 

„cari au redati încrederea pieţelor străine: succesul „mobilizării cu 
ocazia întreprinderei de restaurare . ex-împăratului Carol în Un- 

_garia, constatarea rcîntoareerei odinei 'sociale şi financiare; a- 
poi împrejurări de ordin economie şi în special existența unui 
excedent de importaţiuni care a, permis oficiului bancar să-şi 
constitue un important stoc de devize străine şi a, unui incas me- 
talie considerabil şi de a interveni astfel mai eficace pe piaţa, 
schimbului. Portofoiliul le devize străine atinsese 783 milioane 
coroane la 30 Lunie 1921, conțra 14 milioane doar, în Decembrie 
1919, iar incasul-aur și. argint atingea cifra de 555 milioane aur 
la aceeaşi dată. a i 

Adăogăm că, în faţa, deprecierei crescândă a 'măreei, exmpor- 
tatorii germani şi austriaci cereau cumpărătorilor lor cehi să fie 
plătiţi în coroane şi acumula depozite în această monetă, ame-- 

„liorând astfel balanţa, conturilor cehoslovacă, Redresarea coroa- 
rei cehe odată începută provoacă. ameliorarea labanlei conturi- 

lor; reciproc, esportatorii cehi cari căutau până atunci să scape 
controlului centralei de devize, repatriară capitalurile lor: 

Bilanţul Oficiului ibankar: începând din 1922 se” prezintă 
astfel în milioane de coroane: - - a 

Circ, Portot. Antictp. Devize Diberse ' Rezerva Cont, limit. scont. pe tit.  strâine. (activ) , metal. . curent 

-1922 Țanuarie -, . . . 11.203 1.092 1.778 „880 1.028 : 564. 469 
1922 junie ., ..... . 9.838 439 1.636 -564 1.103 571 696 "1922 Decnmbrie , . . . 10.064 531 1.671 658. 349 818 599 _1023 » „9.599 667 1,330 '1;:236. 650 1.033... 965 1934 ». ee 8.810 1.313 1.213 737 . 927 1.050 1.164 1925 : A . . , 8408 748 813 1.199 853 1.032 1.148 1926 ae a 8.203 173 88 2.083 1.006 1.037 . 882 

„Rezultă din această situaţiune că stocul de devize care a 
“dat un impuls de urcare coroanei a crescut în proporțiuni remar- 

" cabile; Aceasta, trebue să reamintim, se datoreşte și faptului că 
„guvernul cehoslovae a: reuşit la începutul anului 1922 să contra 
teze împrumuturi destul de serioase în străinătate. și anume: 2 

"mil. 300,000 lire sterline la Londra, 500.000 lire stenline 'a Am- 
; sterdam şi 14 milioane dolari la New-York, i
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;c 410 statistică a. „comerţului; exterior '' cehoslovace 
900:-1908 se. poate 1 rezuma, în tabloul următor: ta 

între .- anii 
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17|       39,1         23 59,0]27,6   39,9     22874     27,0   51.9 12,6, 94.9     17,8     1290]10;2 1131   12,4! 
Ana 1922 este anul în care moneta și preţurile înregistra-- 

ză: flucutuaţiunile cele mai serioase pentru a-şi 

definitivă la începutul anului 1923, 
„“  Cireumstanţele dela, sfârşitul :anului, 1921 erau favorabile: 

revenind la putere - pentru o stabilizare a coroanei, 
„a încereat realizarea ;planului său 'de a readuce coroana: cehă la 
“paritatea aur a coroanei austriace dinainte de războiu. Tot stocul de 

dar Raşin, 

găsi stabilitatea: 

„ devize-și metal era utilizat pentru împiedicarea. unei căderi a co- 
„roanei, pe care. o lăsa în schinib să se uree, fără nici o teamă de di- 
ficultăţile pe care acest fapt le producea în industrie, 

| „In .curșul anului 1921 cireulaţiunea rămână quasi- i-staționa-- 
ră, o încercare de contracţiune exercitată asupra, ei .neproducând 
decât rezultatul de a transforma o parte din. ea, în, cireulaţiune. 

„comercială, gajată pe. bază de portofoliu comereial, în loc. de eir- 
enlaţiune "reprezentând, datoria statului; 

In cursul anului 1920-1921 o contracţiune a circataţiii nu 
a putut opri căderea. cor: oanei al cărui curs “urmează pe. calea.
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mărcii şi curoanei! astriace; pierderea la schimb. provoacă, cu 
-toate paliativele încercate, ridicarea preţurilor, cu alte. cuvinte 

«deprecierea în interior a monetei. : 
In 1922 ridicarea cursului coroanei . atrage scăderea, “pre 

ţurilor survenită! în acelş moment (1)... | 

- Cu alte. cuvinte, abia doi ani după deflaţia |. realizată în 
1919 şi întrun moment când cireulaţiunea fiduciară atingea ma- 

ximum-ul ei (superioară eu i: miliarde cifrei biletelor care. cir- 
cuilau înainte 'de reformă), abia atunci intervine o ridicarea tur- 
suluz coroanei şi consequent 0 scădere a preţurilor interioare. : 

"Este foarte 'greu de a atribui în asemenea condițiuni, - res- 
tricţiunei puterei -de cumpărare, efeztuată imediat după război, 

fenomenul acesta petrecut doi ani mai târziu. Teoria cantitativă 

-a monetei, prezentată întrun chip prea simplist, precum și teoria 

parităţii puterei “de cumpărare, cari sonstituiau: la um Imoment 
dat curente capabile să imprime o politică monetară, şi-ău găsit 

desminţirea în ;experienţa monetară cehoslovacă, După cum se 

“exprimă d-l Ch. Rist: 

„In Cehoslovacia, ea şi aiurea "de - altfel, piaţă schimbului 

a suferiţ influenţa factorilor care-i sunt proprii, între care in- 

“trările şi eşirile de capitaluri sunt în special determinate. De- 

„parte că schimbul să fi suferit fluetuaţiunile nivelului interior 

al preţurilor, din contra, preţurile interioare au reacţonat cu 0 

extremă: sensibilitate la mişcările schimbului... 

Ceeace. surprinde, în cazul de faţă este că: prețurile & aui Dutut 

creşte cu “toată. amputaţiunea . iniţială a circulaţiei... Or, faptele 
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ne obligă să; constatăm că influenţa schimbului s'a dovedit mai tare. decât. restrieţiunea, puterei de cumpărare“. Da 
Cecace experienţa cehoslovacă, pune în evidenţă este o în- vățătură extrem de utilă: aceea: că prăbuşirea unui curs poate produce, chiar fără inflaţie, efectele unei inflația. . | 
Ridicarea coroanei a fost realizată cu deosebire graţie in-. tervenţiunei din ce în ce mai eficace, asupra, pieţei, a oficiului 

bancar, care-și constituise, după cum am. văzut, un important 
portofoliu de devize şi incas matelie. Dela 1923 coroana cehă in- 
tră într'o nouă fază, aceea a stabilizării aproximative în jurul! cursului de 34 coroane pentru un dolar, stabilizare întreţinută 

:de intervenţiunea, regulatoare a oficiului. bancar ().. 

1) Iată tabloul detailat al cursului mediu al coroanci-aur în coroane hârtie: şi indicele dolarului exprimat ca procent al parităţii: 

1922 1923 "1924 1925 1926 
Cor. aur Ind. dol. Cor.aur Ind.dol. Cor, aur, Ind. dol. Cor. aur. Ind. dol. Cor. aur Ind. dol.. 

„11856 1173 7092 710 6992 698 675,7 676 684,2 684 II .1085,6 1095 685.0 685 6983 697. 681,5 684 6842 684 NU 1163.2 1071 682,4 628 6983 697 6330 083 "684,2. 684 „IV .10323 1034 680,1 680 685,3 684 6834 683 6342 684. V- 1055, 1055 676,9 680 6894 688 683,4 684 684.2 684 i VI 10534 1053 57641 677 690,0 .689- 684,0 . 684. 6342 684. VII . 9292 928 690,6 676 6862 686 684,1 634 6842 684. VIII . 725,2 699 676,6 690 6802 680 6841 684 6842 684 IX . 620,8 627 6821 677 6769 677 684,2 684 6842 681 X + 61347 617 676,6 682 :- 6196 679 6841 684 684,2 684 XI. 637,7 637 6973 697 6779 677 6842 684 684,1 684 XII . 652,3 633 692.8 692 6708 670 684,2 684 684,1 684 

  

D-l Giuseppe Bruguier într'un foarte documentat articol publicat în „Gior= 
„Bale degli Economisti” din Decembrie 1927 se întreabă dăcă întradevăr oficiul 
bancar a dus o politică de restrângere a circulațiunai. E probabil, spune dânsul. 
că la începutul anului 1922, oficiul bancar a voit să facă-o tentativă pentru a 
stăpâni piața monetară, prin restrângerea circulaţiunei; încercarea însă a căzut 
şi circulațiunea în realitate nu a suferit o Testricţiune importantă şi nici n'a putut: 
fi reglementată în scopul unei politici de stabilizare a prețurilor, Este adevărat 
<ă circulaţiunea a suierit o reducere dela 11 miliarde cât era in Ianuarie 1922 la 
7.600 milioane cât era în Ianuarie 1925, dar această reducere poate îi explicată 
Prin căderea preţurilor dela 1458 cât erau la 1922 la 1043 cât erau în 1925 şi nu 
e nevoe a o atribui unui plan prestabilit de oficiul bancar. In rezumat autorul: conchide că politica oficiului bancar s'a exercitat printr'un contol asupra cambiet 
şi nu, cum voise Raşin, printr'un control asupra peţei monetare.
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Natura acestei intervenţii nu este recunoscută în nod ofi- 
cial. Guvernul cehoslovac nici până azi n'a considerat oportun 
să fixeze un curs rigid de convertibilitate. Cu toate acestea 

oficiul bancar a cumpărat şi a vândut trato asupra străinătăţii 
la un curs care nu se depărtează mult de cursul indicat mai sus 

şi atât cât este necesar pentru menţinerea stabilităţii coroanei. 
Este o metodă de convertibilitate nelegală, neoficială, însă iden- 
tică| ca principiu, care nu face decât să confirme această ideie 
că nuj există stabilitate fără convertibilitate, 

Cu moartea lui Raşin se renunţase deci la ideia unei reva- 
| rizări complecte. Ridicarea, rapidă însă a coroanei în cursul. a- 
nului 1922 produsese o turburare economică care â grăbit stabi- 

lizarea ei. Revalorizarea coroanei a avut repercusiuni în dome- 

riul industrial, comercial și bancar. | 
Iată în rezumat aspeetele acestei erize. 5 
In Cehoslovacia criza revalorizărei monetare esto legată 

şi precedată, de o criză) de adapatare. Cehoslovacia posedă 227% din 
teritoriul ex-monarhiei austro-ungare şi 26% din populaţie, însă 
a moştenit cea mai mare parte din industria ci, în medie 80%. 
Din această cauză s'a deslănţuit dintr'odată o gravă criză dato: 
rută insuficienţei debuşeurilor, piaţa internă fiind redusă de la 
50 milioane consumatori la 13 milioane, iar ceeace era debuşeu 
natural, devenit teritoriul, străin şi supus unui curent de inde- 
pendenţă politică şi mai ales economică. Cum Cehoslovacia este 
o ţară unde industria exportatoare prevalează cu mult asupra 
consumului intern, dificultăţile de export au constituit şi consti- 
tuese şi azi, o problemă dintre cele mai îngriporătoare. 

Crearea debuşeurilor noui era cu atât mai dificilă întro 
perioadă de revalorizare, ştiut fiindcă dacă inflaţiunea constitue 

6 primă la export, revalorizarea în schimb este un pericol mare 
pentru industriile exportatoare, Nivelul preţurilor interne nu 
urmează imediat fluctuaţiunile cursului exterior, din care prici- 
nă rezultă acel desechilibru, cu consecinţele bine cunoscute eco- 
nomiştilor, De altfel este greu de precizat în această chestiune 
In ce măsură criza, industrială! din: 1922 este datorită fenomenu- 

lui monetar, concurenței străine sau desechilibrului între costul 
de producţie şi preţul de vânzare,
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-::- Tată o statistică a falimentelor şi concordatelor între anii 1921 ș196:.. .. .. a a | | 

Falimente - : - " Concordate 
1921 . TI! 0% 149 "1922 . : -: - : :480 : n 2.898 - 1923... 9 2875; 1924 . 534 „1.977 - 1925 - 458 . o 9001 1926 : „1. 492 , DI 2.508 * 

Consceinţa inevitabilă. a. acestei depresiuni. industriale î fost şomajul. In Ianuarie 1921 numărul celor fără de lucru era de 95,768; în .ultimele 4 luni ale anului 1922 numărul lor se în- ircieşte (376.173 în Noembrie 1922) pentru; a desereşte apoi în „anii următori. La 31 Decembrie 1926 numai sunt în Cehoslovaria decât 71.237 oameni fără lucru, 
| Into ţară ca. (Cehoslovacia, unde există raporturi strânse între industrie şi bănci, acestea din urmă au împărtășit în mare parte pierderile suferite de cele dintâi. | „„- Odată noua republică constituită, băncile din Praga. au căpătat o importanță deosebită, . Praga devine -centru! sistemului bancar cehoslovae şi acaparează 90% din depozitele încredințate. băncilor. Na a Organizaţia bancară este. făcută după sistemul vienez: băn- cile financiază în genere industria şi nu.se menţin numai la o peraţiuni de seuat cambial, Două treimi sau chiar 3 pătrmi din activul biineilor este învestit direet în industrii şi figurează în Di- lanţ la postul „Debitori“, 
- Titre anii 1920 şi 1921 băneile au furnizat întrepirnderi- lor nu numai capitalul cireulant dar au finanțat transformaţi= uni industriale și axul creat societăţi noui anonime.  Pastul „De- bitori“ atinsese la un moment dat 20 miliarde coroane, _ Băncile se găsiră deci cu foarte puţin disponibil (1), mai. 

  

1) Disponibilul lichid în toate băncile era : 
„Ja 1919—2370 milioane coroane 1920-2380, -. 

1921—2610 » , 1922—2700 ! » i 1923-2150» - 1924—2220 » . 
1925 — 2260
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ales că: în'-1923, străinătatea începuse afși: retrage căpitaluiil&:pe 
care le reţinea în băncile din Prag ga, Si care figurau: d „poștul 

„Creditori“. 

Necesităţile prezente: şi experienţa tree tă itipaiezi băn- 

cilor. o linie mai prudentă de conduită. Au început să se abţie 
dela afaceri -noui iai întreprinderile își “încetauw lintonsificateă 
instalaţiunilor. Oficiul bancar adoptase o politică de' reeseont, se- 
veră, :nepriminăd decât cambii de-'o ieîndoelnică siguranță şi di 

mitând avansurile pe titluri. 
Așa se explică de ce perioada de timp: între '1923 şi 1995 ; a 

fost o perioadă: de criză. de numerar. Demulte ori băncile, au tre- 
buit să recurgă la capital străin spre “a "finanța, anumite“ opera- 

țiuni, cum: de pildă campânia de zahăr din 1923, susţinută prin 

mijlocul 'eambiilor trase asupra, Londrei şi reeseontate: la Oficiul 

bancar: : 
Dela 1 Aprilie 1926 funcţionează în Cehoslovacia o.bâncă 

de emisiune creată, prin legea din 14. Aprilie. 1920 şi “complectață 

prin legea din 23 Aprilie :1925, sub. formă, de „societate unonimă 

şi: numită Banca Naţională Cehoslovacă. .:. : a 

“Capitalul bănci este fixat la: 12.000.000 dolari (ceai în 

situaţiunea, băncii 406.000 mil. cor), împărţit în: 120.090 acţiuni 

de '100 dolari-aur. Banca este. autorizată să-și mărească capita- 

lul până la 15 milioane dolari. . 

, Odată cu începutul funeţionărei Băncii Naţionale Cehoslo- 

vace, Oficiul bancar şi-a încetat imediaţ operaţiunile, trecând 

toate. angajamentele sale asupra nouii bănei. 

Biletele de Stat în cireulaţie sunt considerate ca. fiind „emise 

de Banca Naţională a, 'Cehoslovaziei. * * - - :- 

Paragraful 28 din lege prevede că, începând; din, ziua când 
2 treimi din capital va fi subseris și până la: promulgarea legei ' 

- monetare, Banca, va, trebui să posede o.acoperire metalică de 20 

“Ta” sută din totalul biletelor în circulaţie, la care se adaugă an 

sadamentole plătibile la vedere, dar se seade datoria a reprezenta 

ă prin biletele. de stat, " 

„ Paragraful 41 (1) din lege consacră: oarecum . stabilitatea 

  

" 1) Parazraiul 41 din legea din 23 Aprilie: 1925:. „Atâta vreme cât Banca 
"m-a îost obligată printr'o lege specială de a rambursa în ' metal, -după termenii 
“$ 15-al legii asupra Băncei de. emisiune; biletele de bancă ale emisiunei sale. ea 
va fi ținută de a supraveghia ca cursul coroanei cehoslcvace să iie menţinut în 

raport cu monetele de aur străine la nivelul celor din urmă doi ani.
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legală a coroanei, prin aceea că Banca. Naţională este obligată 
să menţie schimbul coroanei între 2,90 şi 3,03 cenți americani 
suta de coroane sau 33—34 coroane 1 dolar. NI 

- Este totuşi: suspendată rambursarea, biletelor în aur, ast- 
tel că sitemul monetar al Cehoslovasiei poate fi definit sistemul 
Gold Exchange Standard, sistem nou ca, mecanism, experimentat 
înșă cu suceos în ultimii 30 ani de diverse ţări (Indiile engleze, 

- Filipine, Siam, Grecia, Austria, Argentina) şi identie în prinei- 
piu cu vechiul regim al etalonului-aur (1). | 

Experienţa monetară cehoslovacă, este plină! de înîvăţiminte. 
Ea constitue un exemplu de după război întradevăr tipie de sfor- 
țare sistematică în scopul mmei restaurări monetare. 

Principiul stabilizărei monetare, pentru o monctă care a 
pierdut un coeficient serios din valoarea ei poate fi considerat 
pe deplin și definitiv câştigat, cel puţin dela această! experienţă. 

  

N: acest scop, banca este obligată de a Creia, cu ajutorul bencficiilor făcute 
prin comerțul de devize şi metale preţioase, un fond special de rezervă; sumela 
afectate constituirii şi întreţinerei acestui fond sunt ccnsiderate ca cheltueli de 
exploatare ($ 132, alin. 1 din.legea asupra' băncei de emisiune), * 

" Guvernul 'este autorizat să închee, în condițiuni economice convenabile, un 
împrumut în străinătate, până la concurenţa sumei de 50 milioane dolari aur, sau 
un în'prumut de acecași valoare în lire sterline engleze, al cărui produs va trebui 
să iic întrebuințat exclusiv în scopuri monetare”, 

1) Iată situaţiunea Băncii Naţionale fa 31 August 1927 : 

ACTIV | 

(în mii de coroane). 

Rezerva de metale preţioase.,. ........., 1.055.373 
Disponibilităță în străinătate în devize străină . ,. 1,594.971 
Diverse în casă . . . e. cs e... 34.600 
Portofoliu . Pe 43.474 

- Anticipări petituri. . cc. 27.320 
; Soldul datoriei publise în bilete de Stat | 4.648.845 
Gestiunea Oficiului bancar. ...... a. „528.098 

Ate active. . ec... n... 464.037 
! ” Total activ. . i... 8.698.618 

PASIV 

Capital vărsat (Ş 12.000.000). ,..... 406.800 
Rezerve, e... cec... 6.282 
Bilete în circulaţie. ... ., în e. | 7.215.209 

, , N 790.585 
Bonuri de Casă în circulaţie .' . . PNI Ra 1.185. 

Aalte pasive, . cc... 278.557 

Total pasiv, .... "8,698,618
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„MEDIA CURSULUI DOLARULUI LA PRAGA (1918-1827 

1919 

Luna Media 

Sanuarie ... — 
Februarie — 
Martie . 155 
Aprilie . 16,— 
Mai ,.... 16,25 
Iunie. .... 17,— 
Iulie ..... 18,50 
August, ,. 21;— 
*Septembrie . . 28,— 
Octombrie . . 32,— 
Noembrie 44,15 
Decembrie . 51,— 

' 1922 

Luna Media 

Ianuarie , 58,32 
Februarie 53,49 
Martie . 57,44 
Aprilie . . 51,03 
Mai ..... 51,86 
lunie. .... 51,80 
Tulie ..... 4801 
August . 84,87 
Septembrie * . 30,31 
“Octombrie . . 80,45 
Noembrie 31.42 
Decembrie . . 32,53 

1925 

„Luna Media 

Mdanuarie ... 33,88 
Februarie 33,80 
Martie . 33,80 
Aprilie. .. 93,75 
Mai .. 33,75 
Iunie. .... "83,75 
lulie ..... 33,15 
August. ..... 33,75 
Septembrie . . 33,75 
Octombrie . 33,75 
Noembrie 33,75 
Decembrie . . 33,71 

  

  

    

1920 

Luna Media 

Januarie 65,75 
Februarie 92,50 
Martie . „ 88,— 
Aprilie., .... 68,— 
Mai ...... 63,— 
lunie..... 43,15 
Dalie ..... 46,50 
August. ... 55,75 
Septembrie . . 10,12 
Octombrie . 81,82 
Noembrie 90,62 
Decembrie , 87,— 

1923 

Luna Media 

lanuarie . 34,54 
Februarie , 34,57 
Martie .... 34,13 
Aprilie. ... 34,18 
Mai ..... 33,93 
lunie. .,... 3354 
dulie .,,..: 33,82 
August. . 34,— 
Septembrie . . 33,84 
Octombrie . . 34,84 
Noembrie 34,55 
Decembrie , 34,33 

1926 . 

Luna Media 

lanuarie ... 33,70 
Februarie 33,70 
Martie .... 33,70 
Aprilie . 33.70 
Mai ..... 33,10 
lunie. ..-.. 33,10 
lulie ,...,. 33,170 
August. ... 38,70 
Septembrie . . 33,70 
Octombrie .. 33,70 
Noembrie 33,170 
Decembrie . . 33,62 

  

  

1921 
Luna Media 

Ianuarie ,.. 82,25 
Februarie 18,50 
Martie . 16,87 
Aprilie . . "12,50 
Mai ..... 69,25 
lunie., .... "10,50 
lulie ..... — 
August, ,. 82,62 
Septembria . . 89,81 
Octombrie . . 97,25 
Noembrie 97,56 
Decembrie . . 80,12 

1924 

Luna Media 

lannarie 31,65 
Februarie 34,92 
Martie .. 34,98 
Aprilie. . . , 9422 
Mai ..... 33,96 
lunie. .... 33,96 
lulie ..... 33,96 
August. .. . 93,95 
Septembrie . . 33,95 
Octombrie . .. 33,95 
Noembrie 33,95 
Decembrie . . 33,90 

„1927 

Luna Media 

lanuarie . 33,61 
Februarie 33,61 
Martie .... 33,61 
Aprilie 33.61 
Mai ....., 33,61 
lunie. .... 33,61 
lblie ..... 33,60 
August. .. . 33,60 
Septembrie . . 33,60 
Octombrie . 83,60 
Noembrie 33,58 
Decembrie . . 33,60



Stabilizarea monetară în Polonia » 

Deşi în conferinţa de azi subiectul este stabilizarea moneta- 

ră în Polonia, socotesc, că este necesar să: pun în lumină în.mod 
succint “iazele prin care.a trecut această ţară , pentru a se putea 

pricepe mai bine dificultăţile considerabile ce a avut de îintâm- 

:pinat. . zi 
“Pentru sistematizarea expunerei. -am.. | împărțit conieinţa în 

trei părţi şi anume: 
* ]. Polonia dela înfiinţarea ei: până . în omentul cerărei unei 

monste naţionale; 

II. Prima stabilizare a montei. şi i diicultăţie ce a “întâm- 
pinat; | 

UI. Studiul Stabilizărei din 13 Octombrie 1927. 

L Polonia dela înfiinţarea | ei până în momentul creerei . 
„unei monete naţionale 

“Polonia, cea mai mare creaţiune” a războiului din . 1914, a 

fost constituită din teritoriile a trei State: Rusia, | Germania şi 
Austiia. Ea are o întindere de peste 386.273 km. p. şi o populaţie 
-de. 28. milioane locuitori cari în proporţie de 65 la sută se ocupă 

Cu agricultura, iar 22 la. sută cu industria şi comerţul. Ne 
__“ Polonia ocupă al 5- lea. „rang în. „Europa. atât ca poplaţie cât și 

Cca. teritorii. E - 

Din capul locului se Dot: vedeă problemele. ce a avut de: re- 

zolvat această nouă ţară închegată din întinse teritorii desprinse 

1) Comunicare făcută de d-l Dr. G. Caranfil -la Asociaţia, Gencrăţă a E- 
conomiştilor din România. Bi
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dintre State cu o structură economică şi administrativă etero- 
genă. 

In timpul războiului mondial, toată actuala Polonie a fost 
ocupată de trupele germano-austriace, cari prin forţa lucrurilor 
au introdus monetele statelor lor, necesare aprovizionărilor. 

In zona de' ocupaţie a trupelor Ausiriace, a fost impusă co- 
roana austriacă, ca monetă legală, cu un curs de schimb fix față 
de rubla rusească, şi Banca Austriei şi Ungariei a deschis su- 
'cursale în aceast ăregiune. 

In zona. trupelor germane, comandamentul trupelor, a pro” 
“cedat după planul tip, adică a deschis un institut de emisiune la 
fel cu cel din Udine şi Bucureşti intitulat „Casa naţională pcl- 
neză de împrumuturi”. 

“Ea emiteă o monetă intitulată marca poloneză, la paritatea 
inărcei germane și având ca garanţie mărci germane. Se ştie că 
acest sistem a îost întrebuințat de nemți, pe de o parte pentru 
a feri: Reich-ul: de-o prea mare inflațiune, iar pe de alta pentru a 
puteă conduce cu comoditate politica monetară a teritoriilor: ocu- 
pate; în fine acest fel de emisiune eră economicos deoarece nu: 
costa nimic pe nemți. 

In regiunile orientale, gerhanii au mai emis după aceleaşi. 
principii, aşă numitele „ruble de Est” (Ostrubel) valorând două. 
mărci germane, cu scopul'de a înlocui rublele ruseşti. Această e-- 
misiune însă, a rămas fără importanță deoarece in mod efectiv, 
rublele ruseşti au continuat să circule aproape în mod exclusiv. 

După constituirea statului Polonez, Casa de împrumut a: 
iost liberată de dependenţa cu Reich-ui și a continuat să emită 
mărci poloneze, această rămânând moneta de bază, în așteptarea. 
regularizărei şi unificărei definitive monetare. Dec: marca pol)- 
neză a îost declarată monetă legală în 1919 în Polonia prusiană, 
apoi la începutul lui 1920 a fost extinsă această măsură şi pentru 
teritoriile Poloniei . austriace 'fixându-se paritatea următoare: 100: 
coroane==70. mărci poloneze. In sîârşit, câteva luni mai târziu, 
marca poloneză a fost declarată monetă legală pentru întreg teri- 
toriul, îixându-se cursul de 2,16 mărci poloneze = 1 rubiă ruseas- 
că. Intre paranteze trebue să adăogăm că abia în 1922 a îost in- 
trodusă marca poloneză în. regiunea Siteziei, anexată Poloniei în 
1921. 

Opera de unificare monetară poate îi considerată ca termi- 
nată din anul 1921.
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Cum am arătat însă, marca poloneză eră o monetă :provizo= 
rie şi ca atare nu aveă un suport de aur, ea se -bază: numai. pe 

creditul Casei de împrumut. Rezerva de aur a Statului, -- denumi- 

tă „Tezaurul naţional” era păstrată pentru: a servi. în momentul 

creărei unei monete naţionale definitive: e e 
Marca poloneză -a suferit mai întâi o: mare: depreciere, oca- 

zionată de inilaţiunea: datorită războiului cu - Sovietele şi perioa-- 
dei de restaurațe; a urmat apoi o stabilitate relativă începând de: 
la sfârşitul anului 1921.-La sfârşitul anului 1922 a început o nouă. 

depreciere rapidă — paraleleă cu deprecierea mărcei germane -—. 

aşă încât francul aur'ajunge la 31 Decembrie 1923 la cursul -de: 
14541156, iar indexul preţurilor se urcă-la 1,165,113 -mărci--pol6- 
neze baza fiind 1=1914. La aceeaşi dată emisiunea a ajuns, - la: 

„ nişte cifre astronomice, şi anume la. 125 trilioane mărci -poloneze. 

Catastrofala depreciere a mărcei poloneze a - provocat 'îeno-: 
menul numit „fuga în faţa mărcei” şi -din-ce în ce mai mult mo- 

neta legală a îost înlocuită: cu monete forte şi în special -cu- dola- 
rul. Aici trebue să ne opri masupra particularităţei următoare: 

Statul Polonez eră favorabil stipulaţiunilor în :monetă forte -în: 
contracte, aşa încât. chiar bugetul 'şi impozitele în loc să fie eva- 

luate în mărci poloneze, erau stabilite în “franci aur (legea din 6; 
Dec. 1923). Această operaţiune numită „valorizarea impozitelor”, 

cum şi perceperea unui energic impozit pe capital, de 1 miliard 

zloty aur, dacă nu au fost poate prea uşor de suportat de contri- 

buabili, au avut în schimb marele merit de a echilibră bugetul, 

fără st se recurgă la vreun împrumut în străinătate. i 

Graţie măsurilor mai sus amintite; cu începere din luna: 

Martie 1924,. inflaţiunea a fost oprită, bugetul echilibrat şi marca 
- poloneză stabilizată. Aceasta a îost „opera ministrului de finanţe 

Grabski. | 

II. Prima stabilizare a monetei şi diticultăţile c ce: 
a întâmpinat - 

Incă din 1919, Dieta poloneză emisese un program monetar 

în care se prevedeă crearea unei unităţi monetare naţionale, de- 
numită zloty având-o valoare egală cu-a unui îranc aur. 

Prin decretele-legi din 20 Ianuarie şi 17 Aprilie 1924 sa-în- 

făptuit prima stabilizare monetară, - prin “crearea slotului: converti- 

bil şi lichidarea Casei naţionale poloneze de împrumut, înlocuin-
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1-0 cu Banca. Poloneză (Bank Polski) care a început să. îuncţio- 
meze la 28 Aprilie, 

, „Noua: bancă de emisiune nu aveă inonopoluil. de: a emite M0- 
netă aşă.că. .paralel cu ea, şi Statul polonez a emis hârtie monetă 
şi monetă divizionară de nchel şi argint, tot în. zloți. 

_ In decursul, anului 1924 s'a întăptuit schimbul. mărcilor D0l0- 
-neze în zloți: la cursul de- 1.800.000 mărci poloneze pentiu 1 zlot de : 
al Băncei Poloniei sau al: Statului. - - 

Dela început. se observă defectul şi. pericolul. ce-l prezintă a- 
ceastă. metodă. de emisiune, căci biletele Băncei Poloneze aveau 
drept. suport aur efectiv, pe când cele emise de Stat se sprijineau 
Numai. pe creditul său. Cum pe de altă'parte aceste două . feluri de 
bilete aveau amândouă curs legal şi. se puteau schimba la pari- 
tate, emisiunea biletelor de Setat, nu pute decât să iniluenţeze 
defavorabil. asupra. valoarei bank-notelor. 

Trebue să recunoaştem însă că alegerea momentului pen- 
iru - înfăptuirea reformei monetare, a fost nenorocit, . căci imediat 
după decretarea ei, piaţa a îost lovită de o criză teribilă, datorită 
anului agricol. foarte deficitar „Consecința imeidată a îost un im- 
port de grâu enorm, impozitele să fie percepule. cu greutate şi 
xandamentul lor să îie. Minim, 

La toate acestea s'a adăogat un 1 export foarte redus din ca- 
uza mişcărei prețurilor mondiale şi deci o mare. stagnare în pro- 
ducţie. „Excesivele impozite -agravau situaţia producătorilor. 
1... Este evident că. toate aceste cauze la un .loc nu au putut ră- 
mâne fără iniluenţă asupra valorei monetei. Deficitul balanței : co- 
„merciale a provocat un „intens export - de aur aşă încât rezervele. 
.Băncei Poloneze. au fost ca şi sleite, iar zlotul a. început să scadă. 
Numai din . Martie până în Noembrie 1925... adică în interval.de $ 
„uni, rezervele aur şi devize a Băncei Poloniei au scăzut dela: 362 
Ia 116 milioane zloți, adică cu 246 milioane îranci aur, sau 70 la 
sută! Paralel cu sleirea rezervelor băncei de" emisiune, schimbul 
“începe să scadă treptat ajungând la 203,6 Zl., suta de îranci elve- 
“țieni, în Mai 1926. 

| Dela mijlocul anului 1926 începe o nouă. “perioadă economi- 
-că în Polonia: într'un interval de două luni, schimbul s'a .stabili- 
zat iar prețurile, de :gros. variază. puţin până în momentul stabili- 
-zărei -din. 1927, adică: timp de 14 luni. 

, Rezultat acestei stbilităţi “avut o nisenţă imediată și de i
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mare-: importanţă pentru economia „generală, . „ după cum arăt- mat 

105 . PE Ia PPR Pe : 

In ce priveşte industria: productia junară: medie a. crescut î în= 

tre 1926 şi. 1927: dela:779.000. la. 975.300-.tone, adică cu. 25 la: sută. 

“dacă îacem abstracţie : de producţia cărbunelui: ii 
cina ase - 7 

Produzţia lunară în tone”: e pi 
Doi tie : pi aa 

: Cărbune -, ..- E , 2.980.000! + aa35000 Siria 
Kocks -.. i; . s „î. .: 92.900.. :.110.500 . . -, 
Oțel. .... cf 65.700 100.500 
Oțel laminat : „a * 46900 70.100 

„1 POtasium si 17.800 23.000 
"Ciment , as e e e 557.100; „671,200... 

as 
în “acelaş intervaţ 'nirmărul de fiioâre de lână: ad. crescut de: 

la 262.000 la 531.000, iar cele de bumbac, cu 2.288: :000;- 

Ceeace evidenţiază însă mai bine progresul “ cica în a- 
ceastă perioadă,: este intensitatea schimburilor, care, se poate mă- 

sura indirect prin -mişcare transporturilor pe. uscat + «şi pe. apă. Ast- - 
fel traficul pe căile ferate au crescut dela 77.000. 000: la, 39. 000, „000 tone: 

“iar în porturi dela 6.713. 664 la 8.580, 198 între. anii 1926 şi 1927" 

crescând deci cu 30 la sută. pu a 

+ In sfârşit numărul celor fără; dei lucru. a, scăzut, “fiind de 265: 

„de mii la sfârşitul lui 1925, 190. 140, în. 1926. ŞI, de. 164. 800 în : 4927. 
Această stabilitate economică a avut. drept, prim. eiect 0 mă- 

rire a economiilor, ce se reflectează în depozitele! din, bănci; între- 

1 Ianuarie 1926 şi 1 August 1927, depozitele în băncile Statului, 

au crescut cu 225% (dela 143 milioane zloți la 462 milioane), iar 

în băncile particulare între 1 Ianuarie 1926 şi. 1: Iunie, 1927 s'au ri- 

dicat cu 155% (dela 241 milioane zloți, la 615 milioane). 
Consecința imediată a creşterei economiilor,. „a „fost. scăde-- 

"rea dobânzilor uzurare ce se percepeau în anul 1925 şi începutut 

anului 1926. Ele au scăzut : dela 12% . la 8% cele oficiale şi. „dela: 
| 24% la 12%, cele: particulare. : es i te 

Eftenirea. banilor . este Cheimiată să dea un ngu i impus? roduid 

- țiunei şi nu-şi, va: produce pe deplin. efectele binefăcătoare, decât 

- mai târziu, 

” A doua consecinţă a acestui progres al producţiunei a îost o 

percepere a impozitelor mai uşoară şi o ,mărire.a veniturilor Sta- 

tului, îie direct, fie indirect. In adevăr, “acestea! au. fost în 1926 de
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1.905 mlioane zloți, iar în 1927 de 2.573,6 milioane zloți 1). Este a- 
devărat că în acest interval de timp, impozitele au fost mărite, 
totuşi ele au apăsat mai uşor pe umerii contribuabililor ca înainte, 
-căci standard-ul of life sa îmbunătăţit simţitor în 1927, prin mo- 
dernizarea metodelor întrebuințate în industrie Şi mai cu seamă 
în agricultură. Cele: spuse mai sus se pot constată cu uşurinţă din 
cercetarea consumaţiei pe cap de locuitor.: 

Din tabloul de mai jos reese cu multă claritate evoluţia bu- 
„getului Poloniei dela 1924 până azi (nu trebue pierdut din vedere 
că în Polonia iuncţionează un sistem bugetar Iunat)- 

In milioane: de zIoţi 

  

Venituri -Cheltueli - Excedent sau 
Exerelţiul - efective . „ „efective . . - deficit 

1924—1925 . . 1.8385 117803 + 582 
1925—1926 o 21884.3 1.906.3 — 22 
1926—1927 | -2.212.0: „20445 - + 168.2 
1927—1928 , | 1.988.2 2) 

“Impozitul pe cap de locuitor este deci de TI zloty sau trâns- 
“format în lei 1400, faţă de 2240 lei în România. 

Pentru ultimul exerciţiu se crede că "excedentul va întrece 
'suma de 400 milioane zloți, fiind astfel în proporţie de 25 la sută 
faţă de totalitatea bugetului. - 

După ce am văzut care a fost 'evoluţiunea forței de produc- 
“ţie şi 'a bugetului, dela 1924 până în momentul stabilizărei, nu ne 
mai rămâne” să vorbim decât de Datoria Publică, Banca Poloniei 
şi câteva cifre signaletice pentru aveă în cest fel un tablou destul 
de complet al „Situaţiunei în Polonia în preziua stabilizărei. din 
1927. 

Datoria publică la data de 30 Iunie 1927 a fost următoarea. 

  

| Ă In mil. ÎA miloane 
|. Datoria 'Internă de zloti II. Datoria externă de franci aur de zloți 

Imprumuturi şi bonuri de . 1) Impr. contracte prin 
” tezaur . . .. 265.7 emisiuni de titluri . . "875.9 647.8 
Impr. la B. Poloniei .. 25 2) Impr. acordate de gu- : 
Impr. la B. Economiei vernele străine .  .  [1.314.7  2.265.8 
: naţionale . . î . .. 23.5 3) Impr.acordatedeorga- 
ID - Total. .. 3142  , Bizaţiile private . . .: 16.1 : 27.9 

4) Datoria Austro-Ungariei 189.8 327.1 

Total. . .,  1.896.7.. 3.265.7 
e 

  

'1) După The Polish Economist, 
2) Sumă prevăzută în buget,
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„ Nouazeci la. sută din datoria publică «este consolidată; Po- 

lonia nu are datorii de reparaţii, iar datoria internă este mai. mică! 
decât .a oricărei ţări. Ea va dispare. complet după: stablizarea, din 
Octombrie 1927. . :...... et 

Fără a. intră. în mai multe . detalii | ne > mulțumire | să arătăm: 
evoluţiunea principalelor. posturi din bilanțul, Băncei Poloniei, du 
pă cum. urmează: 

“In milioane de zloți: ! : 

  

Aur şil) E , “Avans la” Bitete în 
Anul şi luna : argint, Devize Scont. Stat, : Circulaţie 

1924 VI . - 8333 „2569. 138,8 : — | 334,4 , 
1925 1 104,2 "242,1 2704 02184 5531 
1925 VI  -: ..120,1... » 119,8 299,2 50... 503 : 
1926 1 133,8 . 61,3 284,6 50 2802. 
1926 VI 134,7 18,6 304,2 50 448 
1027 1 . . . 1443 „187,2 . 3192 : . 25. . 584.8 

"1926 VI 161,6 22148 387,2 25 .: . . 127,5 
19281 5198) 687,5 ) 4560 = 1.0030 

Pe lângă biletele Băncei Poloniei, mai sunt în circulaţie 280 

milioane. zloți emiși de Stat — cari vor îi retraşi şi înlocuiţi cu 

bank-note, după cum vom vedeă mai jos — şi 180 milioane zloți 

în monetă metalică emişi tot de Stat, cari IUL Vor îi retrași din. 
circulaţie. - , 

Iată în fine câteva cifre cari arată: evotuţia. valorei monetare: 

în legătură cu biletele în circulaţie şi: acoperirea metalică. 

Circulaţia, totală Stocul aur şi 

    

a a biletior in devize în cursul - Acoperirea reală Cursul schi Indexnl preţue | 
Anul şi luna "mil. zi s__mtulvi la sută mbului. rilor. 

1924 VII 530 311.5 - 59 100 111.5 
1925 I 694 3338 . O 48 100 21349. 
1925 VII 146 194.2 „26. „100. _133.— 
1926 1 815 191.2 21 - 146 + 1533 
1926 VIL - 980 320.9: O0O32000e 177. n: 1814 
19271. 995 5125 51. 131952. 
1927 VIl - : 1.129 627.1 55 172 -- 207.4. 
1928 1... - 15628 9 1.207,45): 7261 172. 122, 

-1) La paritate 1 zl. = 1 franc aur. E : 
2) Nu sunt cuprinse monetele de bilon 'şi. cele « emise de Stat. 

3) Reevaluat la cursul cel nou al zlotului. | : 

4) Sunt cuprinse şi angajamentele la vedere (660 . milicans zloți). cj 

5) Reevaluat la cursul cel nou al zlotului. Banca mai posedă în străinătate! 

devize în sumă de 225 milioane zloți, cari nu sunt cuprinși în acoperire.
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--“; In luna Mai 1926 a îost-atins cursul:cel inai'scăzut al 'zlotu- 
dui, devizele ajungând la 2036: cc. 

Din tablolu.de 'măi' sus : reese că între luna: -lulie 1924 şi Iulie 
1927 preţurile de gros s'au mărit cu 86 la sută, circulația totală a 
biletelor cu 113 la sută iar stocul «de acoperire: cu 72 -la: sută. 

Este :de notat „că: biletele aflate în circulație sunt insuficiente 
“deoarece nu reprezintă decât o valoare de 2 Ş de. cap: de locuitor. 

* Din această cauză după intrarea în' vigoare a legei de stabilizare, 
Banca Poloniei a mai pus în circulaţie 390. milioane de zloty,. mă- 
rind-o astfel cu 30 la sută. - Ma 
 :Aşa. dar; ,dăcă comparăm stocul banknotelor in Iulie 1924 şi 

31 Decembrie 1927; adică după stabilizare; vedem că" circulaţia a 
cresciit cu 314. la sută iar stocul cu 388 la sută; Evoluţiunea aces- 

- tor câteva ienomene sigrialetice reese cu multă claritate din grafi- 
cul anexat. ” Di a. a o 

” “Trebue să: punem în lumină fenomenul revalorizărei - stocu- 
lui de acoperire datorit pierderei valorei biletelor. Aceasta 'a per- 
mis stabilizarea din Octombrie 1927. In adevăr, în luna lulie 1924, 
stocul .de aur se ridică la 311 milioane zloți faţă de o circulație 
totală de '530. milioane zloți, acoperirea fiind deci de 60%. Trei 
ani mai târziu acoperirea metalică este de abia cu 17% mai mare, 
adică ajunge la 364 milioane zloţi,.pe când circulația se mărește 
cu 113 %, adică 1129 milioane zloți. Cum însă biletele: au pierdut 
727% din valoarea. lor, stocul metalic valorează 6271 milioane 
Zloţi depreciaţi, aşă încât acoperirea biletelor rămâne tot de 69%. 

Veniturile Statului însă nu se revalorizează în proporția scă- 
-derei puterei de cumpărare a .monetei, şi acest fapt a necesitat 
“crearea . de. noui impozite în acest. interval. de timp. . 

„După ce.am-văzut în mod schematic, care eră situaţia în 
momentul stabilizărei din Octombrie 1927, să ne oprin: un mo- 
ment „pentru a. arătă ce infleunță considerabilă şi nefastă a avut 
politica asupra 'situaţiunei economice şi. monetare în Polonia. In a- 
-devăr constituțiunea prea liberală pe de-o parte şi inexperienţa par- 
tidelor politice; pe de alta, făceau ca: vehemenţa luptelor * între 
“partide să fie acută şi neîntreruptă, guvernele să se schimbe des.. 
Nestabilitatea politică nu permite nici „studierea, nici punerea în 
practică a programelor economice, pentru o perioadă mai. lungă, 
iar străinătatea priveă cu neîncredere -programele afişate de di- 

"versele partide ce se 'perindau la guvern. Stabilitatea în' interior a
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îost cu ușurință obținută din momentul ce Prezidentul Republicei: 
a Imat puterea în-mână, adică cu începere dela mijlocul - anului: 

III. Stabilizarea din Octombrie 1927 

Prin decretele prezidenţiale din 13 şi 17 Octombrie 1927 s'a: 

hotărit stabilizarea zlotului la cursul de 8.91416 zl=—1şadică 1,72 
zl= 1. franc aur, deci dintrun kgr. de aur îin se bat 5.924,44 
zloți. Zlotul se împarta în 100 Grosz. 

Planul oficial de stabilizare în care este cuprinsă toată re— 
îorma se împrte în 4 serii de măsuri după cum urmează: 

I. Măsuri bugetare, îiscale şi administrative. 

1) Se consacră pentru moment principiul bugetului lunar, + Tă-— 
mânând ca mai târziu să se studieze un proct de reformă al siste-- 
mului fiscal în special privitor la finanţele comunale, 

2) Se vor mări impozitele actuale, pentru ca veniturile Statu-- 
lui să 'se mărească cu cel puţin 300 milioane zloty peste cele ac- 
tuale. : 

3) Toate veniturile Statului vor îi vărsate la Bauca Poloniei, 
care va face serviciul de trezorerie la Casa poştală de economie 
sau la Casele Tezaurului. Mniistrul de Finanţe trebue să comu-: 
nice cât mai des Institutului de emisiune (săptămânal dacă se 
poaie) contul Tezaurului la Casele Tezaurului şi la Casa poștală. 
de economie. 

4) “Guvernul va reorganiză neîntârziat căile ferate întrto ad- 
ministraţie autonomă pentru ca deficitul acestora să nu mai apese- 
asupra bugetului şi indirect asupra situaţiunei monetare. 

In ce priveşte celelate întreprinderi comercializate ale Sta-. 
tului, în buget nn se vor trece decât beneficiile spre a nu-l îngre-- 
uiă, în caz de deficit. 

5) Guvernul se angajază a nu emite în primii tre: ani, nici un: 

împrumut pe termen lung pentru trebuinţele bugetare şi pentru 
orice -fel de împrumut va consultă pe C Consitierul speetă! de care 
vom vorbi mai jos. 

6) Se va stinge prin depunerea sumei echivalente actuala da- 

tone a Statului către Banca Poloniei, în valoare de 25 milioane 
zloty, iar aceasta va retrage din circulație bonurile de: 'Tezaur- 
6 la sută. , 

7) Guvernul va constitui o rezervă a Tezaurul depunâna.
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la Banca - Poloniei 75 milioane sloty. Intrebuiniarea acestei sume 
nu se va: puteă face decât cui avizul Consilierului special și va tre- 
.bui recomplectată în interval de 6 luni, în caz de utilizare. 

TI. Măsuri vnonetare, 
1) Guvernul în conformitate 'cu legea din 22 Octombrie 1926 

- “renunță la dreptul de a emite bilete de bancă. Privilegiul emisiu- 
Hei rămânând în mod exclusiv Băncei Poloniei, | 

_-2) Consilierul special va decide 'momentu! când se va reluă 
ramburșabilitatea în aur “a biletelor de bancă. La început Banca 
„Poloniei este obligată să dea în schimbul biletelor, devize, monete 
sau lingouri la alegerea ei şi numai pentru sume superioare de 20 
mii zloty. , - 

3) In scopul retragerei biletelor emise ds Stat în valoare to-' 
tală de 280 milioane zloty acesta va remite Băncei Poloniei. o sumă e- 
chivalentă şi alţi- 90 milioane pentru a pune în. circulaţie monete de 
argint de 2 şi 5 zloty în valoare da 140 milioane zioty. 

-; “Guvernul s6 angajează să nu bată monetă divizionară peste 
cei 150 milioane zloty actuâlmente în circulaţie şi cele 140 milioa-" 
ne de care vorbesc mai sus, totalul monetei divizionare rămânând 
ftaxt deci .la 320 milioane zloty. | 

4) Banca Poloniei este însărcinată să: asigure stabilitatea 
permanentă a zlotului. 

In acest scop Banca Poloniei va alege un administrator de- 
legat desemnat sub numele de Consilier special. 

Institutul de emisiune își va mări capitalul cu 50 milioane 
Zloty. subserişi de Guvern, care la rândul său îl va trece  publi- 
-Cului. | | 

5) Acoperirea metalică: este fixată la 40% din biletele în 
circulaţie şi. a 'angajamentelor la vedere; 75% din acopesire con- 
stă în: monete de aur-sau lingouri, iar restul în devize. : .: 

Banca Poloniei va încetă de a mai da cu împrumut contra 
devize. E N 

Iu siârşit printr'o: convenţiune încheiată cu băncile de emi- 
siune a-mai multor State acestea au deschis Băncei Polouiei un cre- 
dit de 20 milioane zloty. 

"II. Consilierul special. a - 
1) După cum am arătat, el va îace parte din Consiliui de-admi- 

nistraţie al Băncei, fiind numit pe o perioadă de 3 ani şi este de na- „ționalitate americană. 
Consilierul -va îi pus în curent cu orice îel de informaţie pe
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* care ar .socoti-o necesară pentru ajungerea scopului stabilit în pro- 
gramul oficial. Administratorul american va consiliă guvernul în ce 
priveşte chestiunile în legătură cu executarea programului. 

2) Consilierul va închia trimestrial un raport adresat Băncei. 
Poloniei, în care îşi va consemnă observaţiunile, iar Banca este obli- 
gată a-l publică imedit. Fără îndoială acest raport este mai cu sea-. 
mă destinat să informeze străinătatea despre situaţia exactă a Po- 
loniei. 

3) In timpul mandatului său Consilierul, va îi în aceeaşi vreme 
şi reprezentantul „fiscal agents” după cum se va. vedea mai jos.. 

4) Consilierul va putea fi însărcinat cu orice altă îuncţiune de 
„băncile străine, cari ar acorda vre-un împrumut Băncei Poloniei. 

5) In cazul când S'ar ivi vreo neînțelegere între Guvern şi 
Consilier, fiecare vor numi un arbitru, iar dacă nici așa nu se apla- 
nează incidentul, cei doi arbitri vor alege un, arbitru neutru de altă 
naţionalitate, a cărui deciziune va rămâne fără drept de apel. : 

IV. Imprumutul de stablizare. 
1) În ziua de 1S Octombrie 1927 s'a lansat împrumutul aşa nu- 

mit de „Stabilizare” în valoare de 60.000.000 dolari, sau 545 mi- 
lioane zloty stabilizaţi. La acest împrumut at luat parte 7 ţări şi a- 
nume: America, Anglia, Elveţia, Franța, Olanda, Suedia şi Polonia. 
El a îost emis la cursul de 92 şi cu o dobândă de 7%, iar rambur- 
sarea se va face la cursul de 103 în termen de 20 ani... 

Utilizarea împrumutului, s'a făcut în contormitat cu. planul de. 
repartiție de mai jos: 

a) . 75.000.000 zi. mărirea capitalului social. , . $ 8.330.000 
.b) 140.000.000 zl. răscumpărarea a “din biletele 

emise de Tezaur ..:; ..; . $ 15 550.000 
-c) 90.000.000 zl. conversiunea în monete deargint 

a celeilalte jumătăţi de bilete 
emise de Tezaur. ....., $ 10.000.000 d) 25.000.000 zl. pentru plata datoriei flotante a 
Tezaurului (B. Poloniei) . + $ 2.780.000 e) 75.000.000 zl. destinaţi a servi ca fond de rul- 
mental Tezaurului, numit rezerve 
de trezorerie (la B. Poloniei) . ş 8 330.000 

î) 135.000, 000 zi. destinaţi desvoltărei economice . $ 15.000.000
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- 2) Contractul general de imprumut prevede numirea de „fiscal - 
agents“ 

Produsul împrumutului va îi în întregime vărsat la Banca. 
“Poloniei și echivalentul în zloty va face obiectul unui cont special. 
Intrebuinţarea acestor sume nu se poate face decât pentru obiectele: 
mai sus enumerate. Deci, orice mandat ce urmează a îi plătit din. 
aceşti bani, va trebu/ să fie emis sau contrasemnat de Consilier, îi în 
calitate de reprezentant al „fiscal Agents”. 

Pe măsură ce rezerva de trezorerie va deveni inutilă, cum şi 
fondurile provenite din plasarea acţiunilor Băncei Poloniei la public, 
vor puteă îi destinate în mod exclusiv la cheltueli productive, cu 
autorizaţia Consilierului. 

Cei 135.000.000 zl. prevăzuţi în. repartizarea împrumutului supt 
destinaţi a favoriza desvoltarea economică a Republicei prin des- 
chiderea de credite, întreprinderilor publice ș agriculturii. Acest cre- 
dit de 1.600 miliarde lei deschis agriculturei s'a şi împărțit aproape 
în întregime. “ 

Imprumutul pe care îl va consimţi Statul, va avea o contrapar- 
tidă de garanţii, ce va formă un portofoliu 'special administrat de: 
Banca Poloniei pentru contul Statului. In acest mod Consilierul con- 
trolează toate împrumuturile, chiar interne cum şi destinaţia wc. 

3) Dobânzile şi amortismentul împrumutului de stabilizare sunt 
garantate cu produsul veniturilor vamale, cari sunt vărsate la Ban- 
ca Poloniei întrun cont special deschis „fiscal agents”-ilor. Aceste: 
fonduri nu vor puteă îi ultilizate sau ridicate decât de Consilier, în. 
calitate de reprezentant al „fiscal agent”-ilor. ÎN 

După cum reese din expunerea planului de stabilizare, pivotul 
întregului sistem este institutul de emisiune care rămâne in afară. 
de orice amestec cu Statul. Banca Poloniei ca şi finanţele publice sunt 
puse sub controlul. Consilierului special american ceeace este de o 
importanţă considerabilă în ce priveşte. creditul Poloniei în străi- 
nătate. -. .
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Reforma Nlonetară în Rusia Sovietică *) 

Atunci când discutăm stabilizarea monetară în principatele ţări 
dit Europa, am crezut că nu e bine să trecem cu vederea pe una 
din cele mai vaste ţări ale continentului nostru, — Rusia, — care 
în această direcţie, ca şin multe altele, a făcut experiențe 'originale 
şi interesante, putând servi dacă nu ca un îndreptar construciiv, cel 
puţin ca material documentar, care complectează ansamblul teoriilor 
aplicate pentru însănătoşirea monezii de după răzburu. 

In „Programul internaţionalei comuniste” sub titlul „Moneda, şi 
Banca” (1) se scria de către teoreticianii bolşevici ruşi după trium- 
îul revoluţiei lor, următoarele: E | 

; „Evitând erorile Comunei din Paris, puterea sovietică rusă puse 
stăpânire imediată pe Banca Statului, trecu, în urmă, la naţionali- 
zarea băncilor de comerţ private, procedă, în sfârşit, la uniunea băn- | 
cilor naţionalizate, caselor de economie şi trezorerielor “cu Banca 
Statului. Guvernul creă astfel osătura unei bănci populare a Rusiei 
sovietice şi transiormă banca, — centru de dominație politică a ex- 
ploatatorilor, — într'un instrument al puterei muncitoreşti şi o pâr- 
Shie a revoluţiei economice”. 
+ „Propunându-şi drept scop, continuarea logică, până la com- 

plecta terminare a muncii începute de către puterea sovietică, par- 
tidul comunist rus pune în primul plan principiile următoare: 

1) „Monopolul tuturor operaţiilor de bancă în mâinile Statului 
sovietic; , 

| 2) „Transformarea radicală şi simplificarea acestor operaţiuni, 
graţie transformării aparatului bancar întrun aparat de inregistrare 
uniformă şi de comptabilitate. generală a Republicei sovietice. Or- 

  

Vi Comunicare făcută de D-l Alex. C, Cusin, deputat, la Asociaţia Gene- rală a Economiştilor din România. '... :: . IE RI 1) Le Programme de Internationale communiste, Paris, 238 pp. 1924.
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zarizarea metodică a economiei naţionale va duse pe 'ncetul la supri- 
marea băncii şi transformarea sa întrun biurou central de compta- 
bilitate al Societăţei comuniste”. 

lar mai departe continuă: „La începutul perioadei transitorii 
între capitalism şi comunism, atât timp cât producţia şi repartiţia 
produselor nu sunt complect organizate după tipul comunist, supri- 
marea seminelor monetare apare imposibilă. In această stare de lu- 
cruri, elementele burgheze ale populaţiei continuă să utilizeze sem- 
nele monetare rămase proprietatea lor privată in vederea specula- 
țiunii, câştigului şi spolierii lucrătorilor. Sprijinindu-se pe naţiona- 
li-area băncilor, partidul comunist rus se va sforța să “ea măsuri pen- 
tru lărgirea domeniului de schimb direct şi a prepara abolirea sem- 
nelor monetare: astiel depozitul obligator al monezii in Banca Po- 
pulară, instituirea. livretelor-budgete, substituirea monezii prin cec, 
a 'biletelor pe termen „scurt, dând dreptul de a primi produse, etc.”. 

“Congresul al VI- lea comunist ţinut la Moscova. în, 1919 adoptă 
rezoluția. următoare: 

„La epoca când. începe socializarea mijlo:scelor de producţie 
auate din mâinile capitaliştilor, puterea Statului încetează de a ii 
un aparat parasitic, trăind: mai presus de procesul producţiunii; el 
se transformă într'o organizaţie, împlinind ea însăşi iuncţiunile de 
d.:ecţie. ale economiei ţării Şi în această. măsură badgetut Statului 
devine budgetul economiei naţionale în întregul său”. | 
„ 

Rezultatul? Niciun budget nu se putea îorină, fiindcă orice pre- 
vederi de venituri şi cheltueli la începutul anului erau răsturnate până 
la siârşit.. Luptele pe cari guvernul Sovietelor avea să le susțină pe 
dcoparie, scăderea vertiginoasă a rublei pe de altă parte, împi g- 

"decau orice viaţă normală, orice calcul. serios. 
„Astfel veniturile fiind egale cu zero. guvernul Sovietic se ve- 

dea silit să recurgă, pentru necesităţile de jiecare zi, la emisiunca de 
bilete şi anume: 

In 1918 emisiunea de ruble hârtie era de 34 miliarde 
» 1919. 20 » * » » o» 164 » 

Ti 1920 - » » » » » » 944 » 
1921 5 o ov » JIGtrilioane | 

Profesorul Zagorski într'un articol publicat în Revue .Y'Econo-
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mie. politique din Septembrie-Octombrie 1923, dădea următoareie 
ciîre spre a caracteriza. scăderea puterii de cumpărare a, rublei:: 

1 a, E E! 1918: 73 1919: 095 i 1920: gag 1921: 70307 

Problema monetară în Rusia se complica. Emisiunea devenia 
insuficientă pentru.a face față schimbului general, iar această cu 
atât mai muult, cu cât reglementarea prin compensaţii, ca şi tratele. 
comerciale şi virimentele nu existau dir momentul desființării băn- 
cilor.. Deficitele budgetare creşteau, ajungând în 1920 la. cifra fa-" 
buloasă de un trilion. Naţionalizarea' tuturor întreprindetilor lipsite” 
de conducere și de credite mări haosul i 

* a 

D. Eduard Herriot, care vizita Moscova tocmai: în această peri- 
oadă critică de aplicare a programului comunist rus, ne redă în în- 
teresanta sa: carte „La Russie Nouvelle”, acest pasaj din discursul Iui- Lenin la conferinţa: partidului comunist din- Moscova din Noem- 
brie: 1921; care- rezumă: evoluţia ce se: marcase la această epocă,— 
prin forţa împrejurărilor, — în doctrina: comunistă iniţială, 

"- „Trebuie să ne'"ntoarcem înapoi, spunea Lenin, să batem în re- tragere. Concesiile-pe cari noi le-am făcut sunt insuficiente. Comerţul, 
"pe calea schimburilor, n'a reuşit. Piaţa'a fost mai tare decât noi;. în locul schimbului noi am: văzut producându-se” operaţiile comerciale oidinare, de vânzare şi cumpărare. Să dim îndărăt,, deci. pentru a reluă ofensiva. Să:ne recunoaştem. greşelile; fiecare: din' noi să măr-, turisim că am comis erori în politica economică. Am ajuns Ja o re- 
tragere, nu'numai către. capitalismul de Stat, dar către reglementa- rea comerțului, către recunoaşterea banului. Prin acest. mijloc nu- mai, noi vom putea. reînvia viaţa economică”, | 

Nep, care însemna prescurtat Noua politică economică a Rusiei sovietice dădu Statute noi în agricultură; în comerţ, în industrie, în: finanţe, | a | - Exerciţiul budgetar la 1922, începu la: Octombrie. Se credea: că:va fi suficient un budget pân'la 1 miliard:200 milioane: ruble aur, îaţă. de'3 miliarde 600 milioane: ruble: aur cât era budgetul rus îna- 
inte de revoluţie. -
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- Se căută“a se stabili un sistem de impozit, inlocuindu-se impo-- 
zitul în grâu, prin impozitul în bani, emiţându-se un imprumut intern 

"ale cărui titluri, ţăranii le Cumpărară cu uşurinţă. Imprumutul limi- 
tat la 10 milioane puzi reuşi. Obligaţiile fură emise în Iunie 1922 
la 3 milioane 800.000 ruble una. Banca de Stat le ceda în urmă la Cursul de 4 milioane 800.000 ruble. Cursul lor ajunge la 8 milioane. 
Acest expedient procură importante: mijloace pecuniare Tezaurului. „Pentru învierea economiei generale, Sovietele introduc un im- 
“pozit extraordinar, apoi un impozit progresiv pe venituri şi pe bu- nuri. La aceste resurse se adaugă reţetele întreprinderilor de Stat: căile ferate, poșta şi telegraful, 

*: Astiel, de unde înainte” Statul nu acoperia cheltuelile din ve- nituri decât cu 5%, acum le acoperia cu VW. 
Emisiunea de hârtie scăzu şi ea. Se emite în 1922 numai 20. miliarde ruble pe lună. 
Lipsia creditul. Se punea Chestiunea stabilizării, precum şi.acea a băncilor. 

| 
Intr'o lucrare intitulată: „La Râîorme Monstarre dans la Russie des Soviets” de d. Ezekiel Gordon, publicată în anul 1924, d-sa strân- ge toate decretele guvernului sovietic cu privire la stabilizarea mo-. netară rusă,. din care extragem datele, ce urmează. 
La 12 Octombrie 1921, Adunarea Consiliului Comisarilor Po- „Porului decise crearea unui organ central de. credit pentru Repu- blică: Banca de Stat. Sokolnikow, comisarul poporului la finanţe, » definea noua instituţie într'un discurs ținut la 19 Decembrie 1922 la Congresul de. directori de bancă: „Banca de Stat trebuie să fie. în principiu .0 barcă a comerţului şi industriei de Stat”, Dar, deși . da început ea nu era decât o Bancă ce distribuia avansurile Statului, primia depozite şi deschidea conturi curente, se văzu în urmă ne- cesitatea. de a face din ea şi o bancă de emisiune. . | „__ Capitalul băncii care era. la început de 2 milioane ruble, a iost ridicat apoi la 5.750.000 ruble, iar în Noembrie 1922 la 130.750.000 Tuble. Se SR i 
Scăderea „rublei, după o oprire în vara .anului 1922, îşi relua un Curs rapid în toamna aceluiaș an. Banca cerea 12% până la 187% pe lună pentru operaţiile în ruble-hârtie, dar deprecierea era aşa de mare, încât intra prea puţin înapoi din valoarea banilor ce ieşiau, ! In aceste condiţii nu se mai putea lucra.: Toată opera. cealaltă de însănătoşire economică în agricultură, în industrie, în comerţ era . iluzorie, atâta vreme cât schimbul nu era sigur, nu inspira o cât de mică încredere. 

|
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"Spre a-r&mediă acest: rău, Banca transiormă-» măre- parte din. 
«disponibilităţile sale în aur în lingouri și valute forte. Dar: aceste“ 
Cumpărări din partea băncii nu făceau! decât să deprecieze $ şi mai mult 

«dul. lă. lată cum se ajunse la necesitatea unui nou Serii monetar, câre” 

nu trebuia-însă să concureze rubla,'a: cărei: emisiune * rărhânea, ar. 

mijloc de venituri pentru guvern. m - 

La început, voia să se creieze ui” fel de, iorin- -banco”: i rubla- 

aur care materialmente nu exista şi anume: "banca «leschidea credite * 

în ruble-hârtie, fixând sumele împrumutate: în ruble-aur, după, cursul“ 

zilei. Dar noua monedă trebuia materializată şi drepiul de emisiune 

al băncii statuat. Astfel Consiliul Comisaritor: Poporului dădu decre-* 

tul din 11 Octombrie 1922, care prevedea, pe baza rezervelor băncii: * 

1) Autoriza Banca de. Stat a pune în circulaţie bilete de bâncă. 

2) Biletele de bancă vor îi emise în coupure de .1;2,3: 5 5, 10. 
25. şi. 50 cervoneți (1: cervoneț valora 10 ruble din vechea monedă ! 
rusă). 3 . , Ji. 

3) Biletele de. bancă puse în circulaţie vor îi în întregime! ga 
rantate printr un depozit din care un siert cel puţin din valoarea lor * 
nominală va îi reprezentătă prin metale: prețioase” şi valori. Străine. 
stabile, iar trei sferturi vor fi garantate prin 'măriuri uşor de: realizăt, 
efecte şi alte obligaţii cu scadenţă scurtă. : 

4)0 dare de seamă bilunară enumerând su na totală a biletelor. 
"în circulaţie - şi depozitul: care -reprezintă contra-valoarea,. v va! îi a-. 
«dusă de. către Direcţia Băncii - de Stat'la cunoştinţa g&nerală. | | 
5) Data. la care va începe: schimbul biletelor de bancă, 'contra . 

monede aur se 'va stabili printr'un act: "special al guvernului. Ia 
6) Biletele de bancă vor trebui să îie acceptate pe valoarea: dor . 

nominâlă de către cassele guvernamentale ' în plata percepetilot. Şi - 
vărsămintelor datorate Statului (taxe vamale, „impozite, costul trans-. 
portului, etc.) în toate cazurile unde plata în aur e cerută: de: lege.” 

7) Banca 'de Stat va avea dreptul să ceară ca rambursareă a-. 
vaiasurilor efectuate în bilete de bancă şi, în general, acoperirea obliza-. 
ţiilor, exprimate în bilete de bancă; să: se efectueze! neapărat, în bi- 
lete de bancă. : E „a 

misariatului Finanţelor Vor. trebui să fie garantate; printr un: "de 20 
zit, din: care :50% cel puţin din “valoarea lor nominal” vă: fi Tepre-,, 
zintată” ptin metale prețioase şi alta prin obligaţiile purtătoare: de, 40. 
Dbândă ale Comisariatului. -? a —— „sa 

„Avansurile nu. se efectuiază decât în virtute “unei” autorizaţii 
speciale a guvernului.
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„:. 9), Biletele de; bancă. vor îi. cotate la. toate. bursele. din. Rusia Sovietică, a | E a 
„Primele bilete. Banca de Stat le-a emis în Decembrie-1922 şi. atume 200.000. cervoneți, la..1 „Iulie. 1923 ajunsese.9.600.000. cervoneţi,;, ia, 1 Decembrie . 1923 „era, 26.176.000 cervoneți, la. 1: Iunie .: 1924, 36.700.000 cervoneți. - Da Biletul, de bancă reuşi, să, joace un rol.din ce în ce mai im- portant în cuprinsul. Rusiei, Cu. încetul el, învinse rubla sovietică şi, o;elimină. Totuşi, cum cervonejul, nu era. unitatea. de compt.se îă- | ceau. calculele în, ruble sovietice, şi .se transformau. apoi, in ruble Ne- gociabile, calculate, după. numerile-indice. Cervoneţul era;încă o mo-,. nedă. facultativă. | | e ae Mai târziu, o;sumă de, întreprinderi începură să-i privească ca unitate de compt: Bilanţurile, diferitelor trusturi și sindicate, sunt pu- blicate în această monedă. Asemeni budgetul Statului. Tratele se emi:. - teau în cervoneți. Operaţiile de transfer prin postă aşişderea. Sala... riile, începură, a, se: stabili; în. aceiaşi monedă.. Cervoneţul ; reuşi să transforme, rubla într'o monedă. accesorie, e: „.: Cu privire. la, stabilitate;. cervoneţul,:era. relativ stabil, Depre-. cierea, lui, față de dolar, era „următoarea: La,1 Noembrie 1923, 6.4% . la 1 Decembrie 1923, 11,8%; la.1; lanuarie:.1924, 13%; 'la | Fe: bruar. 1924, 11,5%, Acesta era. cursul oficial. la, Bursa din. Moscova, fiindcă în afară, cervoneţul nu. era cotat. Ja, niciuna -din.:.bursele-mon-.: - diale. Şi, din această cauză, cursul €e:relativ, pentrucă în-Septembrie.. 1924 cervoneţul ajunsese; să; facă, primă la; Bursa.din ; Moscova 1070 peste dolar. Or, nu S'ar;putea explica.cum,o monedă. neconvertibilă cai: cervoneţul poate ace, primă :asupra unei. monete convertibile ca do- larul, dacă piaţa Rusiei ar. îi îost.la acea epocă. în legătură directă; cu. pieţele. mondiale. Chiar. în. interiorul Rusiei, neexistând: operaţii:, de arbitraj, cursurile pe pieţele. locale, variau de; la un loc. la'altul;:: In, sfârşit, cauza, principală, a: menţinere;, cursului: era Banca de, Stat, care, fiind „totdeauna ui]. mare cumpărător şi: vânzător de.; devize, putea. dictă până la un punct cursul... -,. e “Dar guvernul sovietic nu se opri aci. Intrat pe calea: aducerii a. „îndeplinire, a revendicărilor burgheze, el. voi. să. periecteze această reformă! monetară, i a Cauza principală, pentru care se hotărî la aceasta, era că:rubla. sovietică se. d&valorizase, de tot. Cervoneţul “Care-valora: la: 1- Ianua. - rie 1923 abia 175 de ruble, echivala. cu 98.000. ruble -la. Februar 1924. Massa monetară sovietică. nu: înceta, de -a: se. micşora, valoarea ei
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ajungând la 1 Februar' 1924 15 milioane de. ruble- aur, fată, de. 100 

milioane cât era în 1923... ii . 
“A doua cauză a.fost că emisiunea. depseciind monstă, depreciă 

 cnitarile Statului, ea însăşi încetând de a mai Îi un n mijloc pentru 

acoperirea deficitelor! budgetare.. Di aia 
Kamenev, preşedinte-adioint al Consiliului: Comisărilor Poporu- 

lui, declară. formal lao reuniune de 'organizaţii comuniste! că „re- 

forma monetară trebuie îndeplinită în cel mai:scurt timp. Semnul mo- 
netar a fost utilizat până la capăt.- Nu se mai poate aştepta. “Țăranii 
refuză. să-și vândă grâul lor. contra semnelor : sovietice, Semnut so, 

vietic « se depreciază cu o viteză catastrofică”. | 
PCI pi 

“La 5: Fobruar 1924 printe un decret: al” Consiliul - Cormisaritor 

Poporului şi a Comitetului central executiv se' decide emisiunea bile- 
telor de tezaur.de 1; 3 şi 5.ruble-aur. EL îu adus la indeplinire la 1 

Sept. 1924. printr'un alt 'decret care. ordona răscuripărarea. biletelor 
sovietelor vechi. Toatii reforma 'a durat 30 de zile. . . ii 

“Sistemul monetar adoptat era monometalism-aur.: Noile: bilete e- 
rau emise în ruble-aur, adică a 10-a parte dintr'un' 'cervoneţ; 
-. Sa bătut.şi monede în:argint şi. cupru, hotărâte printr un de- 

cret din:22 Februar 1924. Ele se împărțiau în 2 categorii: mai: întâi! 

monede de 10. 15 şi 20 copeici, bătute în 'argint de-o ioarte” pioastă! 

calitate (500 părţi” argint. pentru. 500 părţi: cupru) şi apoi “rhonede 

de .o :rublă şi: un poltinnik . (50 de: copeici) bătute” cu un imetăl: dei 0' 
Ț 

calitate maibună.. i i i ti n lg 

1 Limitele: emisiunilor! noi: nu: vor. putea” trece Yrciaităinulai de 

cervoneți emisă. Fiecare emisiune: „trebuia să. fie! aprobată de! către 

Consiliul de apărare şi de muncă.: oi i 
„îi. D.- Sokolnicov, Comisarul : peritru Finanţe, zicea 'că eniisiunea 
totală: a &xerciţiului fiind fixată la :180 milioane: ruble- -aur și 120—130. 

milioane fiind deja.'emise,:nu se puteai. eriite decât! 50 până la 60) 
milioane: în: noile monete.: Totuşi, cu-toată oprirea emisiunii de ruble. 
sovietice, cu începere dela: 15 Februarie, această mOriedă: ra îicetăt 
să.se: deprecieze până la decretul. care a. “hotărît răsctiripărarea lori 

din: 7: “Mait la 50.000.“ ruble: Sci un dervăieţ: şi” la 500. 000 mubie 
din 1923-uiri; cervonsţ.: Acel 'al: rublelor moi,” 10: Tuble un cervoneț. 
Noul cursa şi îost ănunțat'de :bănci;: prin următorul anunț: “Banci
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de Stat, Banca rusă pentru comerţ şi industrie, Banca panrusă de: 
cooperaţie, Banca urbană din Moscova şi Banca rusă pentru comerţ. 
fac cunoscut prin prezenta că toate casele Băncilor enumerate efec-- 
tuiază.. schimbul cervoneţilor contra bilete de tezaur şi biletele: de: 
tezaur contra cervoneţilor, socotind 10 ruble-aur în bilete de tezaur, 
echivalente cu un cervoneț”. Pa e 

„Întrucât însă noua. emisiune se oprise .la Moscova, şi in țară: 
se simţia o mare lipsă de numerar, — biletele de tezaur și argintul: 
cât fusese împrăștiat, fiind tezaurizat de săteni — guvernul a. tre- 
buit să recurgă la-o emisiune suplimentară de 25 milioane ruble-aur.. 
Această măsură se justifica şi prin aceia că trebuiau răscumpărate: 
certificatele de transport cari ajungeau la scadență la 1 Mai 1924. 

- +" Valoarea totală a circulaţiunii monetare, care era la data de 1 Februarie:1924-de 312,2 milioane ruble-aur (cervoueţi), ajunse la: 
JI Octombrie 1925 la 652: milioane ruble-aur, la 1 Octombrie 1926; 
ia 780.6;ruble-aur, iar la 1 anuar 1927 la 612.3, milioane. ruble-aur. -. 

In <e priveşte. biletele de tezaur. ele S'au ridicat la 1 Ianuar: 
1927, la 427.4 milioane. Monezile de argint emise erau Ja aceiaşi dată de 162.2 milioane. - Si RI 

In- total, emisiunea, sub diversele ei forme, reprezinta la 1 la- nuarie 1927, 0 valoare de 1.412 milioane Tubla-aur, cari aveau o u-: coperire-aur de 29 la sută. N E 
In ce priveşte capacitatea interioară de cumpărare a cervone=- țului care valora la 1 Aprilie 1924, 5 ruble 53 copeici după indicele: 

prețurilor en gros, era la 1 Mai 1925, 5 ruble 09 copeici, la 1 Sep- tembrie 1925 5 ruble 79 copeici, la 1: Mai 1926 5 ruble 08 copeici, la 1 Februar 1927, 5 ruble 59 copeici. Cervoneţul s'a menţinut, deci, în: tot acest interval, stabil, cu mici  variațiuni, - 
„„.. „Această stabilizare a fost ajutată şi de budgete echilibrate cari au început cu anii 1024—1925 şi au continuat până azi. S'a recurs- în acest scop şi la împrumuturi, cari m'au dat însă decât sume mi- nime: 129. milioane ruble în 1924—1925, sau 4.8% din totalul budge-— tului şi 145 milioane ruble în 1925-—1926; sau 3.77 din totalu! budge-— țului. In ce priveşte încasările efective îaţă de prevederile budgetare,. ele au fost cam de 96%, | 

Budgetul actial al Rusiei sovietice, pe 1927—1928, prezintă: şi el acelaş echilibru, Evaluarea veniturilor este de 5 miliarde 915.522.000 ruble-aur față de 5 miliarde 125.343.000 ruble în anul: precedent, iar evaluarea cheltuelilor e de 5 miliarde 915.520.000 ru-- _ble în acest an, faţă de 5 miliarde 44.263.000 ruble în anul precedent.
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_Budgetele echilibrate şi moneda stabilizată a dat putinţa agri- 
“culturii să lucreze, industriei să se organizeze şi să producă, deşi 

«creditele au fost cu totul insuficiente, iar comerţului să renască. 

Tablourile ce ni se prezintă şi asupra cărora nu e locul să inzistăm, 

me arată că de unde la început producţia industrială scăzuse, la 

17% faţă de cea dinainte de război, iar acea agricolă la 60%, astăzi, 

cel puţin cantitativ, producţia e aceiaşi cu acea dinaintea războiului. 

Reforma monetară în Rusia sovietică este, deci, un fapt. Ea 
«există. Cui se datoreşte acest succes? De sigur că nu teoriilor Co- 

:muniste cari au fost abandonate, ci tot metodelor burgheze cari au 

trebuit să fie îmbrăţişate. Reforma monetară rusă este într'adevăr 
“opera vechilor technicieni aparţinând şcolii economice ruse dinaintea 
revoluţiei şi ştiinţa economică poate îi satistăcută că şi cu acest pri- 
lei sa dovedit imutabilitatea legilor ei, bazată pe realităţi şi nu 
pe iluzii.



2 IDE NE i LE ED ai 

Stabilizarea „monetară în Belgia” 
[E i   

- Din momentul î în care: scăderea: valorei monedei unei “țări d6pă- 
-şeşte 10—15% din valoarea ei, speranţa unei “revalorizări, = ex- 
perienţa “ne-o demonstrează Suficient, — este o iluzie. 

Din momentul în. „care acest” quantum * de depreciere” sa atins, 
“nu rămâne -decât unica “soluţie a 'stabilizărei,” dar 'cu: condiţia să fie 
“suiicient preparată şi să 'se aleâgă “momentul propice, nu la hasa; 
“ci în: cunoştinţă de complexul” situaţiei” economice şi financiare; după 
cum, vom vedea în urmare. 

Nu există, în istoria monetară, un singur Caz “Care să Goritra- 
„zică acest adevăr; exemplele receiite de: după 'războiu o intăresc cu 
atât mai mult. Țările cari au sperat în revalorizare au fost toate dezi- 
“luzionate 'şi rezultatul final a fost că Ss au u pronunțat în cele din iirină 
tot pentru stabilizare. | , 

| Pentru a putea înțelege mai cu uşurinţă de ce a fost: necâsară 
stabilizarea î în Belgia, voi începe “ comunicarea: mea printr'o descriere 

exactă a situaţiei financiare: a “Belgiei şi a 'sistemului monetar na- 
“țicnal pentru 'ca- 'numai în urmă 'să “trec la stabilizarea însăşi, la 
stabilizarea efectivă, pentru realizarea „căreia în Belgia, sa făcut 
“mai 'întâiu -o încercare initructuoasă. | 

i “Voi 'trată în 'ordine următoarele chestiuini: 
1) Situaţia financiară a Belgiei după. război, , 

11) Prima stabilizare “şi cauzele insuccesuliii ei. Sa ” 
-- „HD A doua stabilizare, „reusita. şi €oisecinţele ei. N 

ii 

. e 

iii i.e Comubicare “tăcută 'de.- D-I: Dr: Nicolae 1, Moruzi ja Asoziăţiă Geierată 
a Economiştilor. : ,
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Situaţia financiară a Belgiei şi trăsăturile generale: 
cari caracterizează situaţia ei monetară 

upă război 

Ştim că Belgia făcea parte, înainte de război din Uniunea: la 
tină şi avea deci introdus regimul bimetalist, având curs legal pe lân-- 
gă aur şi piesele de argint de 5 Franci. | 

In Belgia, la 30: Iulie 1914 circulaţia de bilete de bancă se ri- 
dică la l miliard 119 milioane, și totalul conturilor, Curente la, „18% 
milioane. pg a: i 

Stocul aur era de 262 milioane şi e ortofoliu de devize străine, 
asimilat. cu stocul metalic atingea 120 milioane. hestul biietelor. în cir- 

“culaţie” era. -gai: antat de creditele. “comerciale ais băncei- de emisiune: 
“(scont 707! milioane, avansuri pe, fonduri publice 69 milioane). | 

Chiar la începutul războiului convertibilitatea biletelor, de bancă. 
du întieruptă, Şi iu. proclamât cursul forțat. “Emisiunea de bilete fu. in- 
tensiticată, "pentru. ca Banca Naţională să poată face. aţă. pe de o. 
parte! reiscontărei portofoliului băncilor. comerciale, solicitate la rân- 
“dul lor de depozitarii de fonduri şi pe de altă. parte pentru a putea. 
„iace avansuri guvernului... . i 

"După invadarea, Belgiei; armiata de ocupație prin administraţia 
sa, impuse marca. germană . ca monetă. de stat, interzicând Băncei 
“Naţionale. de a mai „emite bilete. „Sociâte Gensrale” asumă. pentru 
un timp scurt, "rolul de'a emite bilete de bancă belgiene în locul. 
Băncei Naţionale. pa , - 

„..... Cursul! mărcei “gerinane, impusă de. Adiininstrățiă de ocupaţie, 
fu stabilit în. mod forțat la 1 îr. 25 şi, la .acest echivalent. întreaga 
Circulaţie de bilete belgiene, emise de "Banca Naţională şi. de. 50” 
„ciete Gencrale”,. fu înlocuită cu, mărci germane. 

In “momentul armistiţiului emisiunea biletelor Băncei Naţionale 
în Belgia se ridica la. „1,262 milioane şi a. „Societe Oenerae” la 
1.153 milioane franci. | 

“ După eliberarea, teritoriului. belgian întreaga € cantitate de; Mărci. 
emise de ocupaţiă. germană, iu. retrasă de statul belgian. la: cursul de- 
1,25 îr. o marcă germană, deşi cursul inărcei era mai scăzut pe piaţa 
internaţională. Cum graniţele nu. erau închise, se prezentară la 
„Schimb mărci, “pentru valoare: de :7.miliarde 653 milioane: îranci, din 
care mare parte importate în ultimul moment din străinătate:
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lată repartiţia exactă. a: mărcilor. preschimbate: . i 

a) Subscripţie la Bonurile de Tezaur ale 
restauraţiei monetare . . . . . 1.545 mil: mărci 

b) Schimb direct ........ 2.855 „.„ 
c) Sume revenite din- „Germania, în resti-. .: 

tuire, la bănci. şi particulari (sume 
ridicate de” ocupant)  ... 1.700 n » 

d) Schimb prizonierilor de război . ... . Tip 
2% Schimb complimentar.de 1:îr.de'marcă 2 ,„':j 

: :- Total, "6.109 mil. „mărci: 
Sau 7.636 milioane îranci. 

* Din acest total un miliard 792 milioane îu rambursat prin bo- | 
. nuri de tezaur şi: 5.800 milioane printr'un avans la Banca Naţională. 

Dar această emisiune nu intră în "circulaţie imediat, căci o bună 
"parte. rămase în depozit-la Banca Naţională “şi nu fu retrasă decât 
pe măsura în care afacerile comerciale Şi desvoltarea industriei se 
intensificară. 

In-timpul războiului emisiunea deabia se dublă; dar inflaţia biu- 
tală se făcu la armistițiu şi efectele ei fură amânate" până -la! intia- 
rea efectivă în circulaţie a întregului stoc de bilete emise, adică că- 

"tre _1924-—1925. 
Francul belgian, până în 1926, urmă turba descendentă, . după 

cum se vede în tabloul 'de cotare al dolarului la Bruxelles. (1). - 

In 1919 cursul dolarului variază între. . 565 — 11 în. 
:.: 1920 -, » p m. 10,85 — 16,45, 
„1921 „ . - „o „11,30 — 1547 » 
„1922. „ » 5 a, 11,48 — 17,84 
„1923 „, , » » . 16,16 — 2282 , 
„1924 „, , , a HAT — 94042 
„1925 , » mim a 1911 — 22.465 

> » p „21,97 — 45,08 , -„ 1926 „ 

La scăderea îrancului belgian, contribue: însă. pe langă. marea. 
inflaţie de după armistițiu şi alţi factori determinanţi: neechilibra- 
rea bugetului, datoria publică, etc. a 

„Belgia dinainte de război avea puţin de suportat după urma 

1) B. $. Chlepner. — La: depreciation et la stabilisation. du franc belge 
Revue d'ECon Polit Janyier-Fevrier 1927, Page 9. AA 

E * Și
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Situaţia financiară a Belgiei şi trăsăturile generale: 
cari caracterizează situaţia ei monetară 

după război 

Ştim că Belgia făcea parte, înainte de război din Uniunea: la 
tină şi avea deci introdus regimul bimetalist, având curs legal pe lân-- 
gă aur şi piesele de argint de 5 Franci. - | 

In Belgia, la 30: Iulie 1914 circulaţia de bilete de bancă se ri- 
dică la 1 miliard 119 milioane, și totalul conturilor, curente Ja. 12 
milioane. : Ti ” ip 

Stocul aur era de 262 1nilioane şi i ortotoliul de devize străine, 
asimilat. cu stocul metalic atingea 120 milioane. lkestul biietelor. în cir- 

“culaţie” era. :gai: antat de creditele; “comerciale als! băncei.- de emisiune: 
“(scont 707! milioane, avansuri pe, fonduri publice 69 milioane). | 

Chiar la începutul războiului convertibilitatea biletelor, de bancă. 
iu întreruptă, Şi îu. proclamât cursul forţat. “Emisiunea. „de bilete fu. in- 
tensiticată, "peritiu ca ;Banca Naţionâlă să poată face. fată. pe de o. 
“parțe! reăscontărei portofoliului băncilor comerciale, solicitate la rân- 
“dul lor de depozitarii de fonduri şi pe de altă. parte pentru a putea. 
ace avansuri guvernului... |, . 

"După invadarea, Belgiei, arniata de Ocupaţie piin administraţia 
sa; impuse marca. germană. ca monetă. de stat, interzicând Băncei 
Naţionale, de” a mai „emite „bilete. „Sociât6 Gensrale” asumă. pentru 
“un timp scurt, 'rolul de'a emite bilete de bancă belgiene în. locul. 
„Băncei Naţionale. pa - 
aa Cursul! mărcei “gerinane, inipusă de. Adininstraţiă de ocupaţie, 
fu stabilit în. mod “forţat la 1 îr, 25. şi, la . acest echivalent. întreaga 
“circulaţie de bilete belgiene, emise de "Banca Naţională şi. de.. mS0- 
cit Gânrale”,. fu înlocuită 'cu, mărci germane. 

In “momentul armistiţiului emisiunea biletelor Băncei Naţionale 
în Belgia se ridica la. 1,262 milioane şi a. „Societe Generale” la 
1.153 milioane franci.” a i 

“ După eliberarea, teritoriului. belgian întreaga | Cantitate de; Mărci. 
emise de ocupaţiă. germană, iu. retrasă de statul belgian. la cursul de- 
1,25 îr. o marcă germană, deşi cursul mnărcei era mai scăzut pe piaţa 
internaţională. Cum graniţele nu. erau închise, se prezentară la 
„Schimb mărci,; pentru. valoare; de :7.miliarde 653 milioane: franci, din 
care rare parte importate în ultimul moment din străinătate:
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lată repartiţia exactă. a: mărcilor. preschimbate: . i 

a) Subscripţie la Bonurile de Tezaur ale 
restauraţiei monetare . . . . . 1.545 mil: mărci 

b) Schimb direct ........ 2.855 „.„ 
c) Sume revenite din- „Germania, în resti-. .: 

tuire, la bănci. şi particulari (sume 
ridicate de” ocupant)  ... 1.700 n » 

d) Schimb prizonierilor de război . ... . Tip 
2% Schimb complimentar.de 1:îr.de'marcă 2 ,„':j 

: :- Total, "6.109 mil. „mărci: 
Sau 7.636 milioane îranci. 

* Din acest total un miliard 792 milioane îu rambursat prin bo- | 
. nuri de tezaur şi: 5.800 milioane printr'un avans la Banca Naţională. 

Dar această emisiune nu intră în "circulaţie imediat, căci o bună 
"parte. rămase în depozit-la Banca Naţională “şi nu fu retrasă decât 
pe măsura în care afacerile comerciale Şi desvoltarea industriei se 
intensificară. 

In-timpul războiului emisiunea deabia se dublă; dar inflaţia biu- 
tală se făcu la armistițiu şi efectele ei fură amânate" până -la! intia- 
rea efectivă în circulaţie a întregului stoc de bilete emise, adică că- 

"tre _1924-—1925. 
Francul belgian, până în 1926, urmă turba descendentă, . după 

cum se vede în tabloul 'de cotare al dolarului la Bruxelles. (1). - 

In 1919 cursul dolarului variază între. . 565 — 11 în. 
:.: 1920 -, » p m. 10,85 — 16,45, 
„1921 „ . - „o „11,30 — 1547 » 
„1922. „ » 5 a, 11,48 — 17,84 
„1923 „, , » » . 16,16 — 2282 , 
„1924 „, , , a HAT — 94042 
„1925 , » mim a 1911 — 22.465 

> » p „21,97 — 45,08 , -„ 1926 „ 

La scăderea îrancului belgian, contribue: însă. pe langă. marea. 
inflaţie de după armistițiu şi alţi factori determinanţi: neechilibra- 
rea bugetului, datoria publică, etc. a 

„Belgia dinainte de război avea puţin de suportat după urma 

1) B. $. Chlepner. — La: depreciation et la stabilisation. du franc belge 
Revue d'ECon Polit Janyier-Fevrier 1927, Page 9. AA 

E * Și



impozitelor; Belgienii -plăteau cam 50% din impozitele -plăiite de 
- cetăţeni în Franţa. 

„ „Se plătea: 
„61,50 îr, „pe cap de locuitor în Belgia. 

123  îr. pe cap.de.locuitor în Franţa, 
133 în. pe cap de locuitor în Anglia. 
"După. război se introduseră „impozite .noui pe venituri, +DTOpor- 

ţionale şi progresive, taxe profesionale, taxe. mobiliare şi suprataxe. 
Deasemenea impozitele indirecte îură mărite considerabil --- totuşi 
impozitele rămaseră insuficiente pentru a face faţă necesităţilor bu- 
getare. 

Pe de altă parte, cheltuelile erau enorme, pierderile din tim- 
„pul ocupaţiei şi greutăţile stărei de război, menţinută după armistițiu, 
erau de asemenea considerabile. ” 

„Impozitul, deşi mărit cu 981% din ce era în 1913, adică aiuns 
la 408 franci pe cap de locuitor, nu putea acoperi nici chiar nece- 
sităţile bugetului obişnuit. Şi alături de acest buget există bugete ex- 
traordinare considerabile şi alături de aceste bugete extraordinare, 
„bugete de cheltueli recuperabile, fără altă compensație decât Împru- 
mutul sau vărsămintele escontate din partea Germaniei. 

In 1921 se încearcă pentru prima oară echilibrarea bugetului 
ordinar; bugetele extraordinare scăzură, dar bugetul de cheltueli re- 
cuperabile rămase. „i 

Guvernul pentru a face faţă celtuelilor enorme ale acestui din 
urmă buget şi a celui. extraordinar recurse la împrumut. 

La început îu posibilă lansarea a mai multor împrumuturi pe 
lung termen, precum şi plasarea a unei mari cantităţi de bonuri «de 
tezaur pe 5 şi 10 ani, şi a bonurilor de tezaur pe 6 luni. . 

Dar nevoile mereu crescânde, necesitând plata în devize pentru 
a nutri populaţia şi a înlocui deficitul exportului pe timpul reorgani- 
„Zărei şi refacerei industriei dezorganizată şi descomplectată de 
„ocupant, impuseră solicitarea pe piaţa americană de împrumuturi 
;de lungă durată şi amortizabile prin anuități. 

„Astiel datoria -publică deveni ecrasantă și dobânzile de plătit 
enorme. i 

“ In bugetul pe 1926, dobânzile şi anuităţile figurează pentru e- 
norma sumă de 2.734 milioane dintr'un buget de 5.323 milioane, deci 

„mai mult de 50% din totalul cheltuelilor.
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Y Iată situaţia datoriei publice la 30 Sept. 1925, 

Datoria consolidată 

-... 2/ din datoria. 
Interioară, ... „17.080,000.000. +? “totală 
Exteiroară. . ... . . . . „„ 12.580 000.000 o] 

„29,660000.000  65ap 
Datoria flotantă i 

către Banca Naţională 5.680.000.000 
. pe termen mijlociu .'. 3,355.000.000 . .. .... 
Interioară +; pe termen scurt . . . 5740.000.000 8599 

14.775.000.000 
„Exterioară către statele aliate . . 1.345.000.000 - 

1.345.000.000 - 

45180.000.000 100%/, . 

Numai prezenţa acestei datorii publice enorme înlătură. ideia 

de întoarcere a îrancului la valoarea lui dinainte de războiu.. : 

Din această. scurtă expunere ne putem face ideie care era si- 

tuaţia financiară a Belgiei în Septembrie 1925, adică în ajunul pri” 

mei încercări de- stabilizare: circulaţie: enormă de bilete. de bancă, 
buget extraordinar încărcat, buget de celtueli aşa zise recuperenile 

teama 

fării.. , 
* y 

ji 

| Prima stabilizare şi. cauzele insuccesului ei. 

(Februarie 1926) - ! No 

"Măsurile luate: de: guvernul belgian pentru oprirea scăderii 

irancului, în perioada de după armistițiu până la 1925, au fost: nu- 
meroase' şi: variate. 

Astfel la finele. lui 1919 se introduse controlul strict al ope- 

raţiunilor de schimb,. obligând. pe bancheri la ţinerea unui registru 

.%*) Louls Franck. La stabilisation monaitare en Belgique, Paris 1 27. pag. 23
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special. O comișiune oficială cu puteri întinse îu însărcinată de a controlă toate operaţiile de schimb. | 
Această reglementare desființată în 1920, fu din nou introdu- să cu mai multă stricteţe încă, în 1923, nu din convingere din par- tea Ministrului de finanţe, dar mai mult. pentru a mulțumi exigen- țele Parlamentului, care cerea luare de măsuri. 
Toate aceste măsuri. de reglementare a schimbului şi mişcă- rei fondurilor nu aduseră nici o îmbunătăţire şi fură abrogate la prima stabilizare, când guvernul: îşi dădu seama că scăderea îran- cului belgian avea cauze mult mai profunde, ce.nu puteau îi înlă- turate prin mijloace de reglementare. - Singura măsură eficace era instituirea de impozite noui, dar aceasta se poate până la o limită. - 
După cum deficitul bugetar. influențează. asupra  scăderei monedei, tot aşa scăderea monedei influențează asupra echilibru- lui bugetar, astfel încâț cu o scădere continuă a valorei mondei se _Strică şi echilibrul bugetar, chiar dacă acesta e aproape făcut prin mijlocul creerei de noui venituri. 

"Se spera totuşi în posibilitatea. revalorizărei. îrancului; dar a- lături de această speranță începu să-și facă. drum şi să prindă i- deia că singura scăpare rămâne tot stabilizarea: Cei mai refractari la această idee erau reprezentanţii. Băncii Naţionale a Belgiei. “In Aprilie 1925, luă frânele guvernului . d-l: Poullet. şi: porto- îoliul finanțelor fu încredinţat. d-lui Janssen, Director al Băncei Naţionale belgiene. e 
" Ideia de stabilizare deşi prinsese rădăcini nu avea prea mulţi * partizani; cum, la cârma finanţelor publice, era un duşman al sta- bilizării, nimic nu ar îi făcut să se bănuiască apropiata şi brusca hotărîre a guvernului de a procedă la o stabilizare monetară. Sur- prinderea în. opinia publică caliiicată a fost mare şi însuşi Minis- trul finanţelor a căutat să dea explicaţii privitoare la cauze!e cari au determinat  brusca-i hotărire. 
Trei îură punctele pe cari se sprijinea hotărîrea ' de . stabili- zare: LL o i 
a) Soluţionarea chestiunilor reparațiilor, -căci după: planul Dawes, se determina definitiv, prin acordul semnat la Paris (14 Ianuarie 1925), partea ce se cuvenea : Belgiei: ca. reparaţii de plătit din partea Germaniei. 

b) Aranjarea chestiunei pendinte privind" datoriile: interaliate,
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prin: acordul dela' Washington. (18 August 1925), care hotăra: con- 
solidarea. datoriilor. de război. ale. Belgiei către State-Unite şi. : 

c) Obţinerea, echilibrului bugetar prin votarea şi aplicarea 
urgentă 'de noui impozite. Na tu 

Or, din aceste trei puncte, primul a fost consecința .aranja- 
mentelor financiare mondiale, independent de starea financiară a 
Belgiei; al doilea, adică consolidarea' datoriei către Strele-Unite 

a fost impusă de aceasta. Nu rămâne decât că. cel de al treilea 
punct, adică obţinerea echilibrului bugetar la un moment. dat...a 
determinat pe. Ministrul finanţelor,. d-l Janssen la brusca hotări- 
re de a proceda „urgent” la. stabilizare. La aceasta a aiutat pro” 
babil şi dorinţa de a depărtă: francul belgian de îraucul. francez, 
care urma 0 curbă. şi mai descendentă la această epocă... .; - .; 

Planul de stabilizare al: Guvernului Poullet era ;următorul: 
Guvernul face un, împrumut —aur şi vărsa produsul acestui 

împrumut la Banca Naţională, pentru achitarea în parte a: sumelor 
pe care Statul le datora Băncii, după armistițiu, cu ocazia . pres- 
chimbărei mărcilor: contra franci, belgieni. - Posedând: aceste sume- 
aur,. Banca Naţională putea. primi din nou, în mod liber, bancnote- 
le emise: dând în schimb aur Sau valori aur (cekuri în livre, dolari, 
florini, franci elveţieni). E 

„ Guvernul era descărcat de. vărsământul în aur: Sau. în. devize, 
la valoarea: dată de cursul zilei, adică de 4 ori şi un' sfert; mai. mult 
Deasemenea valorile în aur,. argint sau devize pe cari Bnca le. de-. 
ținea ca: garanție, trecute: până atunci în bilanţul. Băncii: la: paritate; 
adică 300 milioane îranci-:aur, erau. trecute deci înainte la. valoarea: 
dată. de cursul pieţii,: adică de: patru:ori şi un sfert mai mult, ceeace. 
făcea. 1 miliard, 300 milioane. E IP N A 

Sarcina directă a acestei vaste operaţii era reprezentată prin 
dobânda şi amortizarea unui. împrumut pe termen lung, de: 150 mi- 
lioane de dolari, ceeace la cursul. de atunci: făcea trei. miliarde, 300 
milioane franci. Incaso metalic de 300 milioane, reevaluat produ: 
cea '0: sumă de 1. miliard, 300, milioane franci, . ZE a 

„.. Se vede că în-planul Guvernului: nu. este de loc:vorba: de. vreo 
nouă -unitate- de schimb, nici de vreo înţelegere cu băncile de:emi- 
siune, nici de consolidarea datoriei. îlotante.. e ct 

» + : Realizarea planului de- mai sus s'a făcut: în mod. practic prin 
depunerea în Cameră; în Februarie 1926 a: proiectului. de lege : rela”. 
tiv la: însănătoşirea 'circulaţiei. fiduciare şi a stabilizărei monetare. 
Ş'a votat în: acelaşi. timp: proectul” de lege: pentru prelungirea. pri- 

ii
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vilegiuiui acordat Băncii Naţionale! care privilegiu expira în 1920, 

şi procctul: pentru. modificarea legei organice a băncii: . Naţionale, 

nâi-ales în ceeace priveşte modul de. calcul a părței cuvenită  Sta- 

tului din beneficiile realizate. ; 

Se -institue : deasemenea. printro altă lege, 600; milioane de 

noii 'impozite.. . 

“În aşteptarea încheerei împrumutului de :150 milioane, Minis. 

rul de Finanţe 'obținu în străinătate credite: provizorii, lucru cei 

- permise a stabiliză francul belgian la 107 îranci livra. sterlingă. . 

Stabilizarea fu primiță fără vreun protest căci îelul. cum erau 

redijate textele. la început lăsau întredeschisă posibilitatea unei re- . 

valorizări ulterioare, printr'o modificare a 'cursului de stabilizare. 

Dar în urmă textul :proectului de lege suferi: modificări, excluzând 
posibilitatea unei evalorizări. Cu toate acestea, opinia publică ac- 

ceptă ideia: stbilizării, pur si simplu, sub impresia scăderei îrancu- 

lui îrancez.. Die 
“Dar. momentul ales pentru stabilizare nu era deloc propice. 

.- Mai întâi, datoria  îlotantă enormă era o. piedecă hotăritoare 

la : succesul : acestei tentative de stabilizare; cursul de 107 franci 

livra !a.care s'a oprit guvernul, pentru a face stabilizarea, era mult 

prea jos faţă de cotarea în bursă şi mai ales față de urcarea li- 

vrei la Paris; şi la aceste considerente de ordin technic se 'adaoză. 

şi''altele de. ordin politic, de oarece guvernul nu avea concursul 

întregului: Parlament; impozitele votate. în ultimul timp loveau în 

interesele : burghezimei care se arăta ostilă guvernului şi reformei 

sala; "deasemenea impozitele 'noui şi în special supertaxa, împie-— 

decau intrarea în Belgia a capitalurilor evadate, mai ales că deten- 

torii cestor capitaluri nu aveu încredere în gevernul democratic 

Poullet, 

Balanța. conturilor marca un, pasiv considerabil, 

Condiţiile. în care se procedă la marea reiormă monetară, e- 
rau deci cu totul deiavorabile. 

D-l Louis Franck, guvernator al Băncei Najionale: a Belgiei 

şi îost Ministru de: Stat, crede că se poate prepara o stabilizare 
Sau prin preparaţia gradată a tuturor elementelor cari pet soluţ: 0- 

na criza, sau printrun atac bruscat. . 

“In primul caz, şi singur cel- recomandat pentru suecesut unei 

stabilizări, prepararea. metodică şi succesivă a tuturor. elementelor: 
reformei ar' consta” a) în obţinerea echilibrului bugetar, cu o rezer- 
vă suficientă. pentru a face faţă variațiilor de schimb; b) în conso-=
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“lidarea, dacă nu complectă 'a -bonurilor:de 'Tezaur, cel puţin un -e” 

“ort destul -de mare “în sensul - consolidărei.:sau - reducerei ilor, sau 

"o combinaţie -de -apărare :stabilită :şi “asigurată -pentru :ca ...marea 

cantitate de bonuri “de 'Tezaur să nu mai amenințe „creditul Sta- 

tului. 

Asizurat .de. echilibrul bugetului şi .de datoria fotantă, se 

poate face operaţia :monetară :ca o :urmare, ca :0 încoronare a .po- 

„liticei -de însănătoşire :monetară. :Şi câtă „dreptate. are .d-l Franck 

în-convingerea sa, s'a'văzut din :insuccesul stabilizărei - din Februa- 

rie 1926, căreia îi lipsea tocmai acest aranjament privitor :la .da- 

toria flotantă care :depăşea :5;miliarde şi jumătate. . -. ,...: 

A încerca o-stabilizare monetară fără a aranja .chestiunea :da- 

toriei flotante înseamnă a înfrunta cele. mai mari riscuri. fără san 

“să de succes. .Să revenin: 

Echilibrul bugetar obţinut, legile relative la Banca Naţională 

şi la stabilizare, votate şi publicate în Monitorul . din 27 Februarie 

1926, mai rămânea — şi aceasta era partea .cea mai dificilă, con” 

tractarea împrumutului exterior, pentru care se trata deia de câ- 

teva luni. | 
Tratativele pentru obținerea împrumutului. :se angajară în, 

mod definitiv cu bancherii străini la începutul lui Martie,1926, dar 

dificultăţile la obţinerea lui se. iviră.- Chiar . dela început, pentru a 

duce la insuccesul împrumutului, ştiut în mod public la 15 Martie.. 

Consecința imediată îu că Banca Naţională ne măi. susținând îran- 

:cul pe piaţă, acesta scăzu brusc dela 107 franci la 122 2 îranci livra 

sterlingă. 

Eşecul împrumutului e datorii iaptului că bancheni străini au 

modificat, -agravând condiţiile lor pentru -acordarea împrumutului 

astiel, în locul unui împrumut pe termen lung, ei acordau un împru- 

mut de o Curată de trei ani; reclamau industrializarea drumurilor 

de fier şi consolidarea unei părți a datoriei îlotante: şi în mod spe- 

cial a îracţiunei : de” 1.800 milioane de franci în bonuri: de Tezaur, 

cu -scadența în Decembrie 1926, pentru garantarea căreia 'cerea 

angajamentul bancherilor belgieni, Aceştia TU  putură să- si ia -un 
astiel de angajament. 

- Poate. şi criza din bursă care se ivi la începutul lui Martie 

1926 la: New-York şi nesuccesul împrumutului italian din aceea e- 

pocă, să justifice atitudinea bancherilor străini şi deci eşecul încer- 
cat de guvernul Poullet. 

Acest eşec e în parțe datorit şi faptului că guvernul dădu
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“creditelor; provizorii. obţinuțe : în. timpul : tratativelor, pentru închee- 
vrea iviprunutului, destinaţia de a susține Schimbul. la un curs fix. 
Cantitatea :de..Francj.:- cumpăraţi pe. piaţă. şi: retrași din circulaţie, 
-era determinată: de. disponibilităţile de franci ale publicului, Banca cumpărând oricât. A 
se i: Cum: Banca: Naţională aplica o,politică de scont :severă nu se 
" puteau' obţine franci::belgieni “pe. credit, ci mumai retrăgâud: depozi- 
tele: dela-'bănci. Acestea la, rândul lor. pentru a răspunde. cererilor 
“ depozitanţilor, : cereau: rambursarea: bonurilor; de “tezaur de cari “dispuneau. . ji E a 

___ Din totalul” bonurilor. de Tezaur 'în:valoare: de 3.500 milioane, 3650: milioane în: bonuri de valoare mică; erau plasate la public, şi nu: prezentau riiate 'pericăl;- dar restul bonurilor. de Tezaur de o va- loare dela 100.000 franci în sus, bucata; 'erâu. plasate pe la“ bănci “şi “reprezentau mârele - pericol în timp-de: retragere, lucru 'ce şi se “întâmplă în timpul' tratativelor: de stabilizare: și după eşecu! . îm- 
“prumutului: - La “începutul “lui Maiu "1926, nu mai rămăsese “pe piaţă 'decât'500: milioane de-bonuri- în--valoare mai mare de: 100 mii îr. fiecare, plasate pe la bănci. Deci după eşuarea stăbilizărei, bonurile 'de valoare mâre erau mult 'reduise şi 'nu mai cântăreau a- tât de greu pentru datoria! flotantă, E a 
> i Dar! situaţia ' guvernului Poullet se zdrunciră pe măsură ce “timpul: trecea. Livra sterlingă ajunsese la 148 fr; belgieni: și tendin- „ja era spre ţidicăre.: . Da | | 
„Demisia“ guvernului deveni inevitabilă şi la 18 Mai fu îapt împlinit, PI e IRI | 
„2. Livra era la '162îr.. 37. “Tezaurul nu mai era în măsură de a îace faţă situaţiei şi Banca Naţională refuză de a continua să es- „conteze bonuri fără o lege nouă, care de altfel interveni la 18 Mai -1926, ultima zi de guvernare a cabinetului Poullet, “ -, | 
„+ Prin, această lege, se autoriză Banca Naţională. de a: esconta „bonuri de Tezaur până la- concurenţa. de . 1.500 milioane - îranci. Li- 

€ 

:Vra-: seridică. la .174. de îranci belgieni; . | 
„In rezumat: planul Janssen nu aducea: rici:6 modificare la “definiţia - legală: a Îranculuii; planul prevedea fixarea unui curs la -Care- banca: de: emisiune era obligată . să ramburseze bancnotele, şi „acesta era cursul! de stabilizare.” - : --: i a
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„"A.:;doua stabilizare. reuşita. şi consecințele ei ur 

*."Din-cele de mai sus am văzut care era: situaţia finăiciară. ia 

venirea -la: putere-'a -guvernului 'de: uniune. naţională, adică: [a':29 

„Mai 1926. Constituirea acestui guvern -naţional,: sub! “preşedinţia 

“d-lui Henrv  Jaspar,: având la departamentul finanţelor pe Baronul 
“ Houtart, administrator al' Băncei 'de Bruxelles; şi: pe-'d-l. E. Frău- 
qui, ministru, membru-al consiliului, făcu 'ca:-livra--să: “scadă” brusc 
la 150' franci. Scăderea -îu- însă. de -scurtă. durată; căci livra urmă 
Curba ei ascendentă până când, la. 13 Iulie: atinse; maximal: de “ur- 
pare adică cotează 217 îranci belgieni. :. -- Li. io - 

Ministerul ceru Parlamentului. de a .vota,: de. sirgenţă.. lesea, 
“impropriu numită „de depline puteri” şi care. fu 'promulgată la 16 
Julie. O reacțiune se produse în cotarea îiancului belgiân:-livra ster. 

- lingă scăzu. la 192 franci, la sfârşitul lui. Iulie, continuând:-scăderea 
până la 25 Oe tombrie, când se stabiliză în mod lea val la 175 îranci 

. livra: PI : î SRR 
La venirea sa la putere, guvernul de coaliție naţională consi- 

- deră ca primă măsură necesară, impusă de situaţie, să lichideze dato- 
„ria flotantă şi mai ales să retragă biletele date în circulaţie. prin. votul 
dela 18 Mai 1926, al Parlamentului, Sub: guvernarea: precedentă. 

Astfel. măsurile socotite necesare şi. în: consecinţă, -iate de 
Guvernul Jaspar,: chiar dela începutul guvernării, fură. cinci la Nu- 
măr. și anume: .. .. peace 

“A. Prima măsură îu'votarea,. la: 7 Iunie: 1926, 'a legâi pentru 
crearea unui Fond de amortizare a datoriei publice, avârid ca: pri“ 
“mă: misiune: de a.absorbi datoria Statului. către Banca Naţională şi 
apoi a scădea în mod progresiv datotia Statului ş mai : ales dato- 

"ria pe:termen scurt... a 
Acest Fond de amortizare are personalitate civilă, si un pa: 

trimoniu : distinct de acela al Statului: 

Pentru executarea programului de mai Sus, “acest: fond e “are 
mentat de diferite venituri. Unele au caracter: “temporar "şi! aleato- 

-riu. . Astiel sunt produsul alienâţiilor extraordinare : de : imobile, “d9- 
-maniale -şi donațiile şi legatele făcute Statului fără. aiâctaţitină Spe- 
cială, sau făcute direct Fondului de Amortizare sub formă “de: ton- 
iribuţie -voluntară. Alte venituri. sunt cu. caracter. obligatoriu. Intre 
acestea se numără: a) dotaţia anuală extraoditară. prevăzută “pe
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termen de patru ani, în valoare. de 1.500 milioane de îranci mini- 
mum, corespunzând cu produsul aproximativ din suplimentele de 
impozite “şi de 'taxe -decretate în” acest: scop, b) dotaţiile prevăzute 

“în buget -pentru .amortizarea datoriei, în execuţia. legilor şi con" 
- tractelor -de împrumut. şi -c) acţiunile -privilegiate .ale Societăţii Na- 
„ ționale de drum: de. fier. 

| La conducerea fondului de -amortizare .. se găseşte un Gonsi- 
„siliu compus din persoane specialiste alese dintre politiciani, oa- 
„meni ;din înalta -administraţie - şi dintre financiari. ir 
pi B. A; doua măsură -fu votarea -a., 1.500, „milioane de; noui im” 
-pozite ' pentru :a:-alimenta-'fondul de amortizare. 

Cea mai mare parte din :acestea erau impozite indirecte, -cari 
„produc imediat; aşa după cum avea nevoe “Tezaurul în cel moment. 

C..A'treia măsură şi asupra căreia vom insista mai: mult a 
fost industrializarea drumului: de fer... N E 

'Reţeaua belgiană, :de drum ''de fer; aparținea aproape în în- 
„Xregime ! Statului . şi “deja ' mai de demult era vorba .să 1 se acorde 
autonomia administrativă şi să se proceadă la industrializarea ex- 
-ploatării sale... i n. - Pr. 
1 Pentru a aniortiza datoria flotantă a: Bcieici. Sa .recurs “la 
:spirijinirea pe această reorganizare .pe bază. de industrializare, :a 
operaţiei financiare 'a cărui mecanism, succint redât,:e următorul: 

Drumul'.de îer €' încredinţat de către Stat unei societăţi ano- 
nime constituite în mod special şi a cărei funcţionare este hotări- 
tă printr'o lege specială. Evaluarea căilor ferate e făcută la 11 mi- 
iarde franci, şi; : întreaga sumă considerată - vărsată la : societate, 
-pentru iun -termen de '75, ani, proprietatea căilor ierate rămânând 
itot' la -Stat. In. schimbul aportului său, Statul primește 10 'milioane 
„de acţiuni obișnuite: în valoare de 100 îranci fiecare adică 1 miliard 
de îranci şi 20 milioane de acţiuni privilegate -de câte 500 îranci 
fiecare . adică .:10 miliarde... 

Acţiunie obişnuite dau drept fiecare, la 10 voturi, şi cele privi” 
legiate câte 10, la un ;singur vot. . Şi 

In; acest. fe], Siatul, păstrându- -şi acţiunile obişnuite, va avea 
întotdeauna . majoritatea . voturilor la adunarea. acţionarilor. Bene- 
siciile..sunt repartizate jumătate şi jumătate între acţiunii e obişnui 
te şi actiunile privilegiate. | 

i In „Plus,' Statul 'se. angajează să. i plătească acțiunilor privite: 
giate -o dobândă fixă de-6%. e
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“ Aceste acțiuni privilegiate au îosi remise, de către Șiat, fon- 

dului de amortizare. ! zi i - 

Şi, în schimbul acestor: acţiuni. orivileaiate, | gavernul belgian 

a. zăcut consolidarea forțată :a bonuritor. de. Tezaur,- uzând. de. „legea. 

de puteri discreţionare,. după. cum vom: vedea .- mai . jos, Sant. VOI. 

trata despre consolidarea forţată. i ci cit ii SI 

Condiţiile de schimb erau însă îoarte avantajoase, căci con= 

“solidarea ce s'a făcut în mod îorţat era în intenţia Guvernului să: 

fie făcută de bună voe și. prin: urmare. condiţiile trebuiau să îis, a- 

trăgătoare, chiar dacă au costat ceva maimult Tezaurul public. 

D. Cea de a patra măsură luată de guvernul Jaspar în vede- 

rea: însănătoșirei financiare şi, reiormei monetare, a îost. votarea le- 

gei, aşa. numită, de depline puteri. - ua pi „i Iu 

găsea francul, cu toată iuţeala cu care s'au luaţ anisurite! „de. “aoi 

Sus, 

La 30 Tunie, livra se ridică la 173,25. şi la 13 "Talie en atinse, 

crirsul de'217 îranci. Cererile de rambursare. a. bonurilor de. tezaur 

erau tot numeroase în cât în termen de. șase săptămâni, ex-. 

cedentul rambursărilor asupra reînoirilor! ajunsese” suma de 400: 

ae şi ca consecinţă. avansul Băncei Naţionale la Stat se mări. 

odată cu el circulația fiduciară.  -: aci 
“Indicele preţului vieţei era de 637 în Iulie şi a! prețul de en- 

gros, mai sensibil la: intluenţa schimbului, atinse 876, la aceiaşi dată: 

“Pe de altă parte: expatrierea enormă a capitalurilor: în detri- 

mentul balanței plăţilor se continua în siidarea măsurilor de con-. 
trol. E i m i pt 

Si, pentru aceste | considerente, guveriiul. ceru Parlamentitluii 

votarea unei legi, acordând pe. termen 'de şase luni puteri: speciale: 

executivului. După acest: termen, trebuia făcut un raport  Parla- 

mentului asupra măsurilor. luate 'de guvern. . Cum toate partidele: 

erau reprezentate, în guvern, nu era nici un rise de abuz. guvernul 
având, posibilitatea totuş să ia urgent măsurile dictate de situaţie. 

E. A cincea măsură. foarte importantă pentru însânăoşirea. 

financiară; îu procedarea la consolidarea.- datoriei îlotante.- 

Cum. cererile de rambursare a. bonurilor de Tezaur nu. înce- 

tau şi cum ultimul stoc de! 1.500 milioane, acordat: Stătului de Ban- 

a Naţională, în “urma votului dela 18 'Maiu 1926,.era aproape €- 

puizat, Guvernul” hotări consolidarea obligatorie a tuturor bonuri- 

in de “Tezaur pe. 6 luni şi a bonurilor pe termen de 5 ani, cu sca-
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| denţa la '1 ' Decembrie” 1926, în schimbul de” acţiuni privilegiate ale 
societăţii: naționale de drum de fer. Se dădu însă posibilitatea deţi- 
îătorilor. de “bonuri 'de Tezâur, ice urmau a îi consolidate de a le 
prezenta la stampilare şi. continuă deci a * deţine: capitalul lor. tot 
în' bonuri -dg. Tezaur.: Dobânda era însă: scăzută dela 6% la 5% şi 
aceste bonuri urmau să fie plătite din fondul de' amortizare în limi- 
ta disponibilităţilor. - : i: e 
„» Această operaţie . de: consolidare . îu: mai mult un -. împrumut 
forţat, îndreptat către. cetăţenii cari prin achiziţia: de bonuri: de Te- 
Zaur, dovediseră. că au 'capitaluri suficiente pentru. plasat în . bo- 
MUTĂ CI 

„_*: YIn acest fel; consolidarea operată: leză interesele detentorilor 
de bonuri, cari sperau în rambursarea disponibilităţilor 10r, 'dar-ea 
Evită! o- nouă: mărire 'a inflaţiei, ceeace: ar îi lovit: şi: creditul 'naţio- 
nal pe lângă averea detentorilor de bonuri. : oa 
„..... Consolidarea deşi forţată, ea se făcea în schimbul acţiunilor 

privilegiate ale societăţei naţionale de Drum de 'fer cari prezentau 

] 

a 

următoarele” avantagii: Si a | o 
„.. 2) Aveau aceeaşi. dobândă de '69%. ca şi bonurile de Tezaur, dobândă garantată tot de Stat. o Aa 

„ b) Participau la beneficiile reţelei de ,cale.ferată belgiană. - 
-C) :Erau. garantate şi :prin. imensul patrimoniu al rețelei, a că- 

tei exploatare: era. concedată pe îoarte lung “termen. : 
-.î:.: Pentru. aceste ; considerente, - consolidarea. a. îost bine primită 

şi uşor: suportată. s.n. n E 
- Dintr'un total în valoare de 5.842 milioane de franci în bo- - Huri de Tezaur;: 4.192 miloane. îură convertite în acţiuni de'.drum 

de fer; din. restul - neconvertit, trei pătrimi aparţineau Băncilor, şi: acestora se dete: bonuri speciale. rambursabile. tot din îondul de a- mortizare şi comportând o dobândă de 7 9%. i 
„tată amănunțit tabloul. de consolidare a Bonurilor de: Tezaur: 

Totalul bonurilor în circulaţie în momentul o: - Consolidărei. ... ... fr, 5.842,537.000 Bonuri, consolidate în schiimbul acţiunilor . - * privilegiate ale Societăţei Naţionale de i “drum: de fer belgiană . aaa as i n 4192.463.000: "Sold neconsolidat. „.,... „n. 1650.074.000”. -
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Acest sold se împarte : | | | - 

1. Bonuri speciale 7% ..... .-.". fr. 1.158.762.700 
2. „ 5%01926 .. . ....... 1. '» 1329.625.300 
3. „ Bonuri cu condiţii speciale ne m 

consolidate . pe mea nene "n! 161.686.000 
îr. 1.650 074.000 

Consolidarea, în forma în care a fost făcută, a deschis dru- 
mul reformei monetare, căci acum nu mai ameninţa inarea dato- 

iie îlotantă, una din cauzele hotăritoare ale insuccesului „primei 

tentative: de stabilizare. . 
Ca urmare a cestor măsuri, livra scăzută dejă la 192, 5U la 30) 

ulie, valora 174,75 la: 31 August. La acest curs, Tezaurul. pentru 
a face faţă scadenţelor datoriei îlotante externe se alimentă în mod 

treptat cu devize străine după piaţă, fără ca aceasta să se resimtă, 
De asemenea Banca Naţională, la rândul său cumpără devize străine, 

Ă ÎN , i x îi . . . 

, * % . 

Impozitele noui votate îură : imediat aplicate, şi cele vechi 
beneficiau de ridicarea schimbului. 

Tezaurul: rambursă o parte din creditele - provizorii şi din bo- 
nurile de Tezaur, în devize negociate sub' Guvernul precedent. 

In general, situaţia industrială devenise - mult 'mar- bună, şo= 
majul era în descreştere, producţia în: progres; industria carbo” 
niferă profită de greva minerilor englezi, lucrând cu mult spor; 
activitatea din Portul Anvers şi transporturile pe căile jerate erau 
mai intense decât în 1913, utimul an normal. . 

Din toate aceste constatări, vedem o situaţie prosperă a pro 
ducţiei industriale şi comerciale. - 

“In aceste - împrejurări şi astiel pregătită situaţia în v interiorul 
țării, se procedează la reforma monetară. 

Resursele de acoperire ale circulaţiei fiduciare erau.  urmă= 

toarele: ai 
In bilanţul Băncei, acoperirea de bilete figură pentru 388, 244. 880, 69 

îranci a paritatea dinainte de războiu =), 

——— 

*) Louis Frank, '„La stabilisation monctaire en Belgique"! Paris 1927. p.'95.
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La 30 Septembrie, la un curs de 36,06, aurul - | 
„2. Si argintul cuprins în această acoperire 
tă reseta . P PE „1 2.141.000.000 fr. 

' Pârtofoliul de efecte. aur cuprins în Bancă 
Valora, , i i 1, 4211.850.000 » 

a Total:. '.: . 2352550.000 „ 

Contra unei circulații de . . . . . . . . . 9.507.400.000 » 
„+ Şi conturi curente de... ...... „+ 3853.400.000, 
a „Total... „9.860.800.000 

ete 

  

CI o a A ar 
DIA (o CR Ia AI E II a : e 

Soldul disponibil nu permitea de a se ajunge la o, acoperire 
coimplectă a bancnotelor, deci -era evident că trebuia să se facă a- . 
pel la. resurse. suplimentare venite. din. străinătate. Copoeraţia băn- 
cilor de emisiune. şi solidaritatea lor sunt hotăritoare la executarea unei '- reforme monetare... Şi d. Montagu Norman, Guvernator, . al 
Bâncei , Angliei a, sprijinit. începutul: de. reformă belgiană;. de ase- 
inenea d-l Strong guvernator âl lui Federal Reserve Bank din 
New-York, prin reprezentant dădu asentimentul şi spirijinul său la discuţiunile ce se angajară la Londra. .., . .. titi 

D-1 Norman era asigurat de. Concursul lui  Nederlaridsche Bank. şi a d-lui Dr. Schacht, dictatorul monetei în Germania, care în acel moment. chiar, se găsea la ondra. pi „Rezultatul ; discuţiilor dela -Londra Îu încheerea unui coi- tract între Banca Naţională a Belgiei. pe „de o parte şi principaleie Bănci de emisiune -cu circulaţie aur, pe de altă parie. | Aa La.reforma monetară belziană erau..asociate numele. și spri: jinul Băncei Angiiei, ale Băncei Federal “Reserve Bank din Nei: . York, a: Băncei Imperiului, al Nederlandsche Bank, a Băncei de Stat a Suediei, a Băncei Imperiale a Japoniei, a Băncilor de emi- Siune reorganizate ule Austriei şi Ungariei, a Băncei Naţionale e!- veţiene, apoi a Băncei Franţei -şi Băncei Italiei. 
: „La..23. Octombrie se încheie la Londra,.în numele Guvernu- lui belgian, împrumutul cu 'un grup  puternic.de bănci cuprinzând în, Anglia: M.. M.. Baring. brothers şi Wostminster Bank; în Sta- tele-Unite: M. M. P. J. Morzân et C-nie; în Olanda: M. M. Hope et „C-ie; in Elveţia: „Uniunea... .bancară eleveţiană; în. Suedia: Stockhohins Enskilda Bank, e E aa Imprumutul era de 100.000.000 dolari din care 90 milioane rămâneau efectivi şi erau absolut necesari Băncei Naţionale be]- „Rice, pentru-stabilizare,, „e, .
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Participarea la Imprumutul de . 100. milioane dolari fu, astiel: 
repartizată: Se i 

ii 

„ Statele- Unite A, d. N. d, P. Morgan t Co. et Gu DIR 
aranty Trust) pnmemeeeeneneeeeaeeaeenteeeei : dolari: " 50.000.000“ 

“ Anglia (Baring Brothers şi Westminster Bank)... :8: : ::7.250.000 ..“'! 

Olanda (Hope et Co.) .,............. n eaeeaee 1.230.000 i 
Suedia (Siockholms'Enskilda Bank)... . 1. .....:.. coroane: 9.000.000, 
Elveţia (Uniunea Bancară  ebvețiană)- a neueeaee fr, lv, 3.200.000 

Imprumutul îu emis în “public. la 94 sută” şi la: bancheri cedat . 

la 90 suța, cu dobndă de 7 % şi rambursarea la 105 îr., pe termen” 

de 30 de ani. Rambursarea e asigurată, de un îond ds amortiza- 

TE, “alimentat. de un Spliment . de 1%, prin: răscumpărare, sau tragere, , 

la sorţi anuală, începând dela. 1 Noembrie 1927 ; 

Condiţiile, deşi destul: de grele, au fost! acceptate de! Suver. 

“nul belgian, căci îi „era impus de necesitatea. abosolută a stabili”: 

zărei. 
„Banca Naţională, prin contractul de împrumut; cra criditail! 

tă cu produsul împrumutului, putând dispune de: devizele. străine 

cari făcuseră obiectul: lui şi: proceda “prin: acest: aranjament: la: sta- 

bilizare, chiar înainte ' de. emisiunea împrumuturi.» ! "i 
In baza legei care. conferea puteri: discreţionare zuvermiilui, 

acesta promulgă Decretul Regal din 25 Octombrie care  realiză TE= . 

forma monetară. 

lată technica acesteoi reforme monetare. 

Pentru reuşita reformei, trebuia, a) să se suprime: inflațiunea, 

pentru. obținerea. cărei era: necesar să se. stingă sau reducă datoria: 

Statului. către. Bancă, b) să. se. asigure. bancnotelor în . circulatie o, 

acoperire metalică suficientă . şi c) să. se. dispună: de. o rezervă: de: 

devize, pentru a interveni, dacă e necesar-pe piaţă.. : 

Vom analiza. succesiv. cum. au, fost soluționate aceste „chesti- 

uni, prin decretul din 25 Oct: 1925 şi în același timp. care.e technica. 
stabilizărei. în. Belgia. a, 

„a). Cât priveşte datoria. Statului către Bancă, ea. se „ridică, la. 

6.705. 000.000 franci, în bonuri. de. “Tezaur, din. care. 5.680. datau; de, 

câțiva. ani şi. 1025 milioane. erau avansați. în baza..legei:din î8 Mai, 
1926. DI 

- Pe de.0o parte, împrumutul. exterior. permise. de a a. se “rambur- 

sa. 3.400 milioane, îranci aproximativ, şi .pe. de altă parte stocul aur. 

al Băncii care valora 304 milioane. îranci aur. şi stocul. arziat.vreo,,
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30 milioane franci aur, reevaluat în îranci noui, produse 2.350 mi- 
liane adică un beneficiu de 2 miliarde îr. Această diferenţă de .2 : 
miliarde de franci atribuită Statului şi produsul împrumutului ex- 
tern de 3.400 „mil. îranci aproximativ „serviră: la “amortizarea” da- 

tru a regula, oarecari datorii exterioare, -. 
Astiel fură : plătite la Banca „Naţională 4.105 milioane îr., Tă- 

mânând “datoria: “publică 'la' 2: miliarde, cari 'reprezentau 20% : din 
circulaţie, ceeace nu era excesiv. „Amortizarea lor îu prevăzută în 
fondul de” amortizare, alimentat cu câte 1.500 milioane îanci, timp 
de. patru ani. , | 

_b) In ceeace priveşte acoperirea metalică,  s s'a hotărât prin de: 
cretul de stabilizare. să, fie modificat și regimul stocului metalic, | 
Tezerva Băncii. Această rezervă era fixată înainte de război la 1/3 - 
din: întregul . “circulaţiei şi angajamentelor Băncii. In această ” cotă | 
de 33 jum. de acoperire, aurul, argintul şi devizele străine figurau 
în „proporții. Variabile. 

Reforma. monetară din Oct. 1926,: obligtă Banca, ca dela. data 
decretului, Tezerva. ei să nu.cuprindă decât aur. în proporţie de imi-. 
nimum 40 la sută, din. totalul circulaţiei şi ang gajamentelor la, vede- - 
-Te- ale , Bâncei. Şi. din care minim, 3/4 aur. efectiv şi numai Ik devize 
„aur, e | 

E mininauura adoptat pentru toate institutele de emisiune . cari 
S'au reorganizat după. război. 

“€) Proporția 'de 40%: e privitoare a .toate angajamentele la 
„vedere ale. băncei, - bancnote şi conturi curente şi mai mult, banca : 
îşi propuse să: ridice, ca: “precauţie, .această 'rezervă metalică la :50 
din” circulaţie,: pentru :a avea astiel. „ceeace ei numesc * „volant 
de change”, (Masă: 'de manevră). 
- Cu? această - rezervă de aur sau devize, Banca de emisiune 

poate-:să. intervină : pe: piață şi influenţă astfel “schimbul, vânzând 
Sau cumpărând devize. Această intervenţie e ihecesară: mal ales 
când. piaja “naturală a unei monede: e restrânsă şi când afaceri mai 
mari pot să o turbure: Dar intervenţia Băncei e: necesară ve piaţă 
chiar în modicurent în Bursă, pentru -a nu 'lăsa să se producă va-: 
riațiini cari nu Sunt proporţioanale oiertei şi. cererei. | ' 

"Ridicarea sau scoborârea scontului de către Băncile de emi- 
iune, în “tările Cu. oarecare inflaţie, nu mai sunt atât de eficace asu-. pra. circulaţiei: “monetare, ca altădată.
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Politica de - - devize,- prin rezerva -Băncei,: poate înlocui acea- 
stră slăbire -a influenţei ridicărei: sau. scoboiîrei scontului.:. - 

Am văzut condiţiile de - reuşită ale -reformei. monetare şi felul. 
cum au îost soluționate. Ştim că masa de: devize, pusă la dispozi-: 
ţia Băncii, era :produsă din “împrumut, din revalorizarea activului. 
de devize în dolari şi livre, pe care Banca a putut să. şi-l constitue,: 
precum şi din rezerva suplimentară pe care o produce crediiul de: 
reescont, pe care Banca Naţională . Belgiană : îl. obținuse la. Băncile 
da. emisiune străine. şi “care era, şi el:o. posibilitate. nouă foarte. im 
portantă. . a 

Vom analiza acum cum s'a făcut in Pelgia, pentru reusita 
siabilizărei,. raportarea la aur. 

Fra de ales între consacrarea; îrancului. aur sau: adoptarea. 
unei noui parităţi metalice, dar oricare ar, îi fost soluția, trebuia să 
se ţină seama de realitate. In: locuirea circulaţiei francului în inte” 
rior, ar fi iniluenţat preţurile după piaţă şi ar îi provocat o miş-. 
care în spirite şi. o dezechilibrare în „expresiunea valorei. bunurilor 
şi serviciilor în interiorul țărei. . 

Pentru aceste. considerente, sa găsit 0 soluţie intermediară: 
se încorporă o nouă unitate metalică aur, în sistemul monetar al 
îrancului, iar cursul monedei belgiane. se cotează, după, operarea 
reformei, în multipli de cinci ai francului, “multiplu ce ia denumirea 
de „belgă”, prin. decretul de stabilizare din 25 Oct. 1926. 

Bela fu luată! ca bază de convertibilitate: a: biletelor: de -ban- 
că. Fa reprezintă -o greutate de aur îin de „0-209211, gr Belza! dă 
cursul de stabilizare.. d - 

Dar pentru ca francii să nu fie goniți de Belgă, c ci să rămână 
ca; subdiviziurii :ale ei, :s'a: dispus prin decret; . că. biletele .în franci 
rămân : în - circulaţie .cu forţă liberatorie «având. „Curs .legal .şi pu- 
tând îi. oricând .schimbaţi în : belga, în 'proporţia .de 5 frânci :pentru 

Cele două unităţi, belxa şi îrancul, sunt astiei legate împre- 
ună. 

Belga, monedă de Schimb : şi de „Conturi, serveşte . ca etalon 
monetar” pentru schimb . şi pentru. convertibilitate. - Introducerea. ei | pe piaţă internaţiorială a-dat un. nume. NOU, O. paritate. nouă și o. 
nouă Cotare în bursă a devizei. belgiene. a = 

” “Stabilizarea îrancului hârtie, îu' făcută pe: baza de 175 iranci. livra sterlingă, Curs dedus, avându-se „în. „vedere Tezerva. de .. aur, schimbul real din “bursă * şi nevoile monedei “ belgiene. -
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- Reforma comportă deci o.nouă definiţie legală a îrancului 

sau a belgei. Greutatea, legală a. belgei în aur fin,.este. de 0, gr. 
209211: de;unde, greutatea unui franc este. de. 0, gr. 041842. Inainte 

de: războiu, francii. hârtie erau convertibili pe baza 1. îranc=0, gr. 
290320 aur fin. De aci rezultă că valoarea legală a unui-ker. de 

aur; care înainte. era. de. 3.444,44 îr. este după reformă de 23.899. 

fr..315.. i 

Reforma monetară, restabileşte. converlibilitatea biletelor 

Băncei Naţionale,: rambursarea făcându-se în aur, sau în devize 

aur, la alegerea Băncei; Consiinţeşte deci regimul: Gold Exchan- 

e; Standard... .. . o 

 Printrun alt decret se a prelungeşte: Drivilegiul: Băncei Naţio- 

nale:şi se aduc oarecari modificări organizaţiei sale... 

Biletele: de: 5 şi 20 îranci sunt înlocuite: prin monede metali- 

ce şi până Ja: apariţia: acestora, vechile bilete vor circula -pe piaţă 

„pe contul: Statului. Da aaa a 

Nu trebue însă: să se creadă că: “introducerea: belgei în cursul: 

internaţional, face ca Belgia să, aibă: două' monede, este: numai: o 

singură monedă; francul, Cu încincitul: lui, „belea, pentru cursul oîi- 

cial din bursă: “ 

“Din reforma monetară. din Belgia; se. degajează deci două: 0- 
peraţii distincte: 

Devalorizarea. legală a. “francului belgian. pe baza de 175 îr. 

Livra. sterlingă, adică de 7. ori: valoarea dinainte de războiu şi 

Crearea unei monede de calcul şi cotate. în “bursă numită 
delga.. a Sa 

Prima. operaţie. e: principală: şi: constitize fondul teclinie. veri- 
tabil al reformei;.a doua.e absolut: secundară. şi. se. poate: menţine 

- sau .poate.; dispare; fără prea: multă. jenă pentru: circulaţia. monetară: 
în Belgia. | | 

__ Trecând'la' consecinţele imediate ale reformei monetare con- 
statăm că: stabilizarea, bine: pregătită prin consolidarea datoriei 
flotante: şi: succesul. împrumutului extern” de 100 miiioane dolari: îi 
bine primită atât în lumea financiară şi . comercială din . interior: 
câtişi de pieţele: străine. - 

Imediat după stabilizare, justificat de succesul împrumutului
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belsian, belga făcea primă .asupra - monedelor celor mai bine co- 

tate. ” 

Apoi cursul belgei la Londra se menţinu până în Dec. 1926 
„în jurul lui 34.85 belge livra sterlină, iar la New-York în' jurul lui 

7.20 belge, dolarul sau 13,90 dolari suta de belge. In primele luni 
din 1928 cursul belgei variază, accentuând o scădere mică. O. Împor- 

tantă urmare a stabilizărei îu repatrierea capitalurilor - bel-: ; 

giene ieşite! din ţară : şi importarea de capitaluri: „Străine în -. 

Belgia. Acestea din urmă au fost atrase” de “plasaren- -- 
tele pe termen lung) căci cursul valorilor industriale, convertit în: 
monedă aur erau la început' destul de moderate: De “asemenea 

plasainentele cu venit Îix, producând . în, Belgia „0 dobă indă mai 

mai mare decât în alte ţări şi având acum “toată siguranţa, atră- 

geau deasemenea capitlurile. străine. 

Acestă. aîluenţă de 'câpitaluri a avut influenţă “de 1 urcare asu- 

pra tuturor titlurilor cu venit îix. Țotuşi şi “economiile. nât ionale se 

îndreptată din nou către titlurile de Stat, abandonate în perioada 

de depreciere a îrancului. . 

O altă consecință a stabilizărei îu scăderea dobânzei, şi ur 

carea în bursă a tuturor valorilor île. cu venit ÎiX, îie cu venit vă- 

riabil. 

„_ Scontul Băncei Naţionale” e care din. Aprilie. 1926, era de 7%, fu 
redus în Ianuarie. 1927 !a 614% şi. în Februarie la 65. „In ai fară din 
bancă, dobânda scăzu dela 7% la 3 jum. la sută — 4 la Stă 

Pentru a vedea ridicările. în. bursă, dâu' aci cursul câtorvă 
ionduri de Stat şi al cătorva valori mobiliare - în 1913, „1920, „1925, 
1926, 1927 şi 1928, 

Ze 

Fonduri de stât 

3% 2 serie Da : 5% intern cu primă | Gu 1ozi , 

  

(valoare nom. 500 în) consolidate 

3 Mai 1926 40 » 267,50 60 
1 Junie 40 295,= 56 
1 Julie 41 275,— „58 
2 August 47,50 290,— 61 
1 Sept. 46 275,— 60,50 
1 Octombrie 45 265,— 56 
Januarie 1927 54 30V,— 85 
Jauuarie 1928 59 425,—  9ura 
Martie 1928 66 465, — 96,25



Valori mobiliare 
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1926 2913. 1920 1925 1927 1928. 
„În În, In în. In În. | 

hârt.. în aur hârt, în aur ârt. în aur hârt. aur hârt, aur hârt, 

Sociite Gentrale de Belţigte ... 5900. 5000 6000 2258 5850 1439 12.500 2028 21.400 3055 33.600 Banque de Bruxelles 1025 1025 830 312 725 178, 1245 '202''2.000' 286 2.595 Banque d'0utremer......,..... 500 - 500 945 _356 1430 352 2.715 440 3.660 523 7.700 Credit Gânsral Lidgeols ...... „.: 575 575 610 230 614 151 785 127 1.376 196 Calsse Gen. de rap, et de dâpiis 1620 1620 1602 603 2118 521 3.175 515 4.100 585 7.600 Bangue d'Anvers ,...... .... - 1160 1760 1925 724 1177 290 1.805 293 2.300. 328 3.225 Credit Amersols ............. 477477 575 216 652 160 720 117 850 121 1.700 Banque Belge pour fEtraner ... 525 525 1187 447 705 173 1.280 208 1.895 271 2.250: 

” Portofoliul Băncei Naţionale cuprinde acum mai mult decât 
jumătate din efectele străine încât rezerva aur şi devize este între 
65—70% din circulaţie şi angajamentele la vedere ale Băncii. 

„” Preţurile de en gros şi deatliu acuzau după stabilizare o ridi- 
care destul de mică, în proporţie cu ridicarea lor continuă dinainte 
de stabilizare. 

Situaţia economică generală a Belgiei după stabilizare e 
satisfăcătoare, . şomajul mic şi activitatea normală în industrie. 

“Pe de altă 'parte, stabilizarea nu schimbă nimic în ceeace 
priveşre reiaţiunile contractuale încheiate înainte de război. Francii 
stabilizaţi au forţă liberatorie pentru obligaţiunile luate. în îranci 
vechi. Curtea de Casaţie belgiană hotărăşte printr'o decizie a ei, că 
îrancul hârtie din 1927, e egal în faţa legei, cu îrancu! hârtie din 1914. 
„In general însă, în Belgia, situaţia pare a îi mai puţin bună de 

cât înainte de război, din cauza pierderilor mari suferite şi a dato- 
iei exterioare enorme, care apasă Statul belgian. Ei 

Odată stabilizarea operată, viaţa economică şi-a reluat mersul 
ei normal şi e de sperat că Belgia să se egaleze, ba chiar să întreacă 
starea ci economică înfloritoare dinainte de război.



„. Techulea stabilizăii monetare în Halia >. 
“POLITICA MONETARA A ITALIEI p 

| Planul generâl de însănăteșir monetară, - | 

Planul general de însănătoşire monetară —'a cărui :ultimă 
realizare sa terminat prin decretul de stabilizare legală din 21 
Decembrie 1927 — a fost elaborat: în urma unei importante de- 
precieri a lirei, în primul şi mai ales în al doilea semestru al 
anului 1326. ă | Ne 

Acest plan urmărea printr'o politică: deflaţionistă de redu- 
cere şi îmbunătăţire a circulaţiei, să revalorizeze lira până la ]i- 
mita maximă permisă de economia, naţională şi apoi, realizând 
Ia, o cotă ridicată stabilitatea de fapt a monetei să o menţină până 
ce prețurile interne şi viaţa economică. s'ar adapta acestei situa- 
țiuni, pentru ca în urmă să se. deereteze stabilizarea legală. ...-: 
„_». Pentru a asigura reuşita acestui plan, sa căutat în primul 
rând să se realizeze condiţiunile generale economice şi financiare, 
favorabile uni reforme monetare, punându-se ordine în 'finan- 
țele publice, prin echilibararea bugetului statului,. precum şi orga- 
rizându-se metodic şi intensiv producţiunea, mai ales cu scopul - 
de a reduce importul şi de a obţine o balanţă. comercială -favo- 
rabilă. : e E 

  
Măsurile technice de însănătoşire monetară! luate anterior 

stabilizării legale, sau referit la: | Aa 
A, Imbunătățirea calitativă şi cantitativă a. circulației Fide, 

ciare, prin:.. 3 E 
a) reorganizarea generală a funcţiunilor Institutului de E. 

misiune, unificându-se departamentele de "emisiune al celor 2 

'1) Comunicare făcută de d-l Dr. Paul Horia Suciu la Asociaţia Generală 
- a Economiştilor din România, . . 

17
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bănci: Banca di Napoli şi Banca di Sicilia cu Banca d'Italia, azi 
singura în drept de a emite şi de a controla circulațiunea bile- 
telor de bancă; 

b) îmbunătățirea şi reducerea treptată a circulaţiei fidu- 
clare; 

0) sporirea: rezervelor de aur și devize-aur pentru a garanta 
o acoperire suficientă a circulaţiei în baza unei noui parităţi a 
aurului. , 

B. Sistematizarea şi consolidarea datoriei publice 
a) Internă, prin: 
1. Plata datoriei Statului la Banca de Emisiune prin con- 

tractarea împrumutului Morgan din Noembrie 1925, de 90 mili- 
oane dolari, trecut în întregime Băncii d'Italia pentru anularea 
unei datorii corespunzătoare a Statului îaţă de bancă. 

2. Reducerea şi consolidarea, datoriei flotante interne (în 
special a bonurilor de tezaur cu scadență scurtă) prin întrebu- 
inţarea, în acest scop a excedentelor bugetare şi a împrumutului 
mtern al „Lictoriuluie, 

3. Crearea, unei „Case de Amortizare a Datoriei Internet . 

b) Externă, prin:. ăi 

1. Transferarea în contul datoriilor de război îață de Anglia 

şi America, a despăgubirilor germane ce urmează să se plătească 
Italiei, conform planului „Dawes. 

3, Crearea unei .„Case' de Amortizare a Datoriei Eterne“ 
în scopul de mai sus, 
"8, Crearea, unui „Institut Naţional de Schimb, singurul 

în drept a face operaţiuni de valută pentru contul Statului şi de: 
a exercita un control serios asupra operaţiunilor valutare ale par- 
ticularilor. 

O. Stabilitatea de fapt a schimbului, prin: 

| a) Menţinerea, efectivă a schimbului un timp mai îndelungat 
la o cotă stabilă (90 lirete, sterlina). 

b) „Adaptarea în fapt la această stabilitate a preţurilor, sa- 
lariilor şi întregii vieţi economice. 

c) Echilibrarea bugetului și adaptarea veniturilor şi cheltue- 
lilor la noua, paritate. 

4) Ameliorarea balanței comerciale, În acest scop, o organi- 
zarea metodică şi intensificarea producţiunei pentru reducerea
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importului; reglementarea, şi supravegherea “băncilor :.particulare pentru desfiinţarea - întreprinderilor parazitare. consumâtoare de credit inutil; „reglementarea, împrumuturilor publice şi (particu- iare contractate în străinătate, —- ae a, " Condiţiunile generale economice şi financiare favorabile. re- formei monetare fiind realizate, măsurile, pur technice ale cireu- laţiunei fiduciare fiind puse conform cu principiile fundaren- tale ale Institutelor de emisiune, pe baze solide, iar pe.o perioadă de 8 luni, fiind menţinută stabilitatea. de: fapta monetei, s'a păşit la introducerea convertibilităţii obligatorii şi a stabilizării legale. 

ţ 
4 ' tg 

„ Deehnica stabilizărei legale, a fost: - | i i 
i A). In străinătate, sa trutat şi obținut: ; II a „_-a) O deschidere de credit de 75 milioane dolari la Băncile de emisiune a 16 state, în frunte cu “Federal Reserve Bank a Statelor Unite ale Americei şi cu Banca Angliei; 

b) O deschidere de credit de 50 milioane dolari, la un grup de bancheri anglo-americani, între cari Banca Morgan, Hambros, Rot- schild, Baring şi cele cinci mari bănci 'engleze. e 
Este demn de subliniat aici nu numai importantul: fond .ma- " terial asigurat pentru garantarea stabilităţii monetei italiene, dar şi succesul moral, prin colaborarea şi solidarizare finanţei inter- naţionale la menţinerea cursului lirei şi la înlăturarea oricărei spe- culațiuni. : SE e 

_B). In țară, Sa realizat: | --:- | a o 
1. Decretarea, stabilizărei legale pe baza, stabilităţii de fapt, 

prin fixarea noii parităţi a aurului şi introducerea converbilităţii obligatorie a biletului de bancă în aur sau, la alegerea. Băncii de Emisiune, în devize asupra țărilor streine în cari există conver- 
siunea biletelor de bancă în aur. 

2. O importantă acoperire în aur sau devize echivalente aur 
de 81%, cari împreună cu fondul procurat de cele două deschi- 
deri de credit în străinătate, se urcă la 94% din totalul emisiunii. 

3. Lichidarea întregii datorii. a Statului la Banca de Emi- 
siune. 

Trebueşte adăogat că la succesul . acestei reforme a contri- 
buit nu cu puţin: — pe lângă planul technie, condus unitar şi per- 
severent, în cel mai strict secret — şi „factorul psihologic“ adică 
acea disciplină şi încredere neclintită a poporului italian în con- 
ducătorii săi şi în politica lor, 

E)
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i. In urma punerii în aplicare a planului indicat nai: sus, cursul 
monetei italiene, care în Iulie 1926 era de 150,8 lirete pentru o 
sterlină, se urcă în decurs de 6-luni la 84 lirete sterlina, obţinân- 
du-se astfel o revalorizare rapidă: de circa 447% din valoarea, lirei. 
După. aceea,: începând din. Martie '1927, urmează: 5 stabilitate „de 
fapt împrejurul cotei. de' 90 -lirete sterlina, când — timp de opt 
luni — preocuparea de căpetenie a guvernului italian este să 'men- 
ţină acest curs şi să âdapteze la el viaţa economică, întărind tot- 
odată :şi rezervele Băncii de: Emisiune pentru a asigura: stabili- 
zarea legală, Când toate măsurile generale erau luate, sau început 
preparativele definitive pentru deschiderea de credite interna- 

„ționale, Tratativele au durat o săptămână terminându-se cu un sue- 
ces complect, şi imediat, chiar a doua zi după încheerea lor, s'a: de- 
cretat la 21 Decembrie 1927 începerea noului regim de stabilizare 
legală şi de convertibilitate obligatorie a biletului de bancă. :. 

Cursul de stabilizare a “fost ales cu mult discernământ la 
cota stabilizată în: fapt, adică'o liră aur egal cu 3,66 lire hârtie 
-isau 7 grame şi:9/9 aur fin” pentru una. sută lire hârtie) ceeace 
revine Ja 19 lire hârtie dolarul sau 92,46 lirete: sterlina. In baza 
fisării nouii parităţi se aduce statului un beneficiu de circa 77 . 
miliarde lire hârtie, permiţându-se răscumpărarea complectă a 
datoriei sale către Banca de Emisiune, e | | 

Aceasta este în linii largi reforma 'monctară a Italiei. 
In cele ce urmează vom cerceta succint fiecare din principa- 

lele măsuri premergătoare stabilizării, vom analiza în ce constă 
technica reformei monetare propriu zis şi — pe cât permite o ex- 
perienţă prea. recentă. — vom înfățișa rezultatele stabilizării le- 
pale în Italia, Sia _



  

  

1. MĂSURILE PREMERGĂTOARE STABILIZĂRII LEGALE. 

AJ Reducerea şi îmbunătăţirea circulaţiei fiduciare 

1. Reorganizarea Institutului de Emisiune. — După 1893 
rămăseseră în Italia 3 institute de emisiune: Banca di Napoli şi 
Banca di Sicilia, cu un caracter mai ales regional având un rol 
aztiv ca „Organe Centrale de Credit Agricol şi Casse de Econo- 
mie“, precum şi Banca 4'Italia, care avea rolul de Bancă princi- 

pală de Emisiune şi Organ al Ministerului de Finanţe în contro- 
iul pieţii financiare.- 

Inconvenientele pluralităţii institutelor de emisiune, ca şi ne- 
cesitatea imperioasă a unei conduceri unitare a emisiunei, au pro- . 
cocat Decretul-Lege dn 6 Mai 1926 de „unificarea Serviciilor de 
emisiune a biletelor de bancă“. 

În baza acestui decret, cu începere dela 1 Iulie 1926, a ră- 

mas un singur Institut Central de, Emisiune: Banca d'Italia, care 
A preluat alături de emisiunea proprie circulaţia fiduciară a celor=- 
lalte două bănci precum şi reservele lor de 312,5 milioane lire-aur— 

compuse din 4/5 aur şi 15, în valori egale, argint şi devize — pe 

cursul mediu al lirei aur în Aprilie 1926. Sa făcut astfel posibilă 
unificarea biletelor de bancă, precum și a, exigibilităţilor de ordin 
strict monetar, iar pe de altă parte, eficacitatea stocului de aur 

concentrat la un singur Institut de Emisiune, a fost apreciabil mă- 
rită, 7 

Te asemenea, pentru perfecţionarea mecanismului emisiunii, 

s'a acordat Băncii Italiei o mai complectă autonomie. 

2. Imbunătățirea şi reducerea treptată a circulațiunii fidu- 

ciare. — Situaţiunea cireulaţiunii fiduciare, după unificarea in- 

stitutelor de emisiune, era la 31 Iulie 1926 de 20.427 milioane lire
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şi sar putea clasifica după caracterul emisiunii în patru categorit 

de bilete: 
1. Circulaţie de bilete de stat . ... - 
2, Circulaţie bancară pentru contul statului, 

reprezentând  împrumutuile  'Tezau- 
rului Public la Băncile de Emisiune 6.729 „, pe 

3. Circulaţie în favoarea „Consorţului pen- 
tru Imprumuturi pe Efecte Industri- 
ale“, reprezentând credite pe termen 

2.100 mil. lire 

4.000 lung . i. . 2 se 

4. Circulaţie bancară pentru contul comer- 

țului 7.59% „ 

| | “Dotalul circulaţiei, 20.427 mil. lire 
Imbunătăţirea şi reducerea, acestei circulații a fost — după 

reforma institutelor de emisiune — preocuparea constantă a gu-- 

vernului italian; ea sa realizat astfel: 
a) S'a dispus retragerea şi înlocuirea ciroulaţiei biletelor de: 

„stat în sumă totală de 2.100 milioane. Circulaţia de stat fiind fă-: 

cută în bilete de 25, 10 şi 5 lire, sau retras integral biletele de 25; 

lire şi sunt încă în curs de înlocuire treptată biletele de 5 și 10 lire,. 

"cu monedă de argint şi divizionară. 
La 30 Noembrie 1927, din aceste bilete mai rămăseseră în: 

circulaţie numai 880 milioane lire, având termenul de perimare: 

a cursului legal la 30 Iunie şi 31 Decembrie 1928. 

b) Circulaţia biletelor pentru contul statului — 6.729 mi-- 

fioane lire — a fost redusă între aceleaş date, adică în decurs de 

16 luni, cu 2,5 miliarde, rămânând în circulaţie la 30 Noembrie: 

1927, lire 4.227 milioane. Acest rest de emisiune a îost lichidat, 

complect î în urma stabilizării legale. 

e) Circulaţiunea în favoarea " Gonsorțiuluit în sumă totală: 

de 4 miliarde, reprezentând imobilizări pe termen lung, a fost o- 

sarcină mai greu de asanat, Pentru lichidarea. acestui: cont s'a 

desfiinţat „Consorţiul“ și s'a ereiat cu scopul de a sistematiza şi” 

această datorie, „Institutul de Lichidare”. Acest Institut, uzând 

de alocaţia anuală de 500 milioane în bonuri, aparţinând rezervei- 

Consorţiului precum și întrebuinţând celelalte rezerve adunate în: 

timpul funcţionării sale, şi-a redus datoria faţă de banca de emi- 

siune la 1.472 milioane, sumă ce este pe cale de a se achita, elimi- 

nându-se astfel şi ultima sarcină încă nelichidată a Statului faţă de- 

Banca Italiei, i
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d) Sau luat de asemeneă măsuri ca şi cireulațiunea pentru 
„contul comerțului să se limiteze şi sau fixat prin lege (1) două 
dimite: una maximă normală de 7 miliarde lire şi alta excepţio- 
“zală şi insuperabilă de 8 miliarde. Pentru a se asigura că Banca 
„de Emisiune nu -va uza decât în mod cu totul excepţional de emi- - 
"siunea peste cele'7 miliarde se pune în sarcina 'ei să plătească 
“Statului: „O taxă extraordinară egală cu totalitatea, taxei scon- 
tului, sporită cu 1/3 pentru partea, care nu va, fi emisă cu com- 
plectă acoperire -metalică”, In ajunul stabilizării — 15 Decembrie 
"1927 — cireulaţia pentnu contul comerțului supusă la această li- 
avită, atingea abia 5.664 milioane lire, 

» Fondurile necesare acestei asanări a circulațiunei şi a amor- 
tizării datoriei publice, le vom analiza mai jos: ele provin. din. 
alocarea :inei sume bugetare anuale de 500 milioane lire şi a even- 
tualelor excedente bugetare; precum şi transferarea în întire- 
gime lo Banca Italiei a împrumutului Morgan de 90 milioane do- 
Jari, contractat de Stat în Noembrie 1993. A 

Mulțumită acestor măsuri, prin retragerea şi înlocuirea emi- 
siunei de 'Stat sau pentru contul Statului şi prin sistematizarea, 
emisiunii pe termen lung în favoarea „Consorţiului“, cireulaţiu- 
*nea a fost redusă şi îmbunătățită atât din punct de vedere cantitativ 
cât şi'calitativ. Cu puţine zile înainte de stabilizare, cireulaţiunea 
totală scăzuse dela un maximum de 22 miliarde la finele 1920, la 
un minimum de 17.500 miliarde în Decembrie 1927. După stabili- 
zare, în această eirculaţiune nu va mai fi emisiume. de Stat sau 
pentru contul Statului, ci numai cireulaţiune pentru contul comer- 
“țuluui, având la baza, emisiunii fiecărui bilet o operaţiune de credit 
cu scadenţă scurtă, normală şi productivă. 

3, Sporirea rezervelor Băncii Italiei. — In vederea reformei 
“monetare Banca Italiei, rămasă unic institut de emisiune, s'a în- 
'grijit să-şi fortifice propriile rezerve aur sau echivalente aur. 'A- 
“ceste rezerve, cari în Ianuarie 1926 erau, faţă de o circulaţie to- 
“tală de 21.449 milioane lire hârtie, de 2008 milioane lire-aur, ajung 
în Noembrie 1927, faţă de o circulaţie totală de 18.864 milioane, 
la 2.903 milioane Tire-aur, adică un spor de circa. 900 milioane 

_ ire-aur, | Si Mea 
Rezerva 'de 2.903 milioane lei-aur este constituită din fond 

  

'1) Decretul-Lege din: 7 Septembrie 1926, art. 3. “ i
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metalic de 1.688 milioane lire-aur (aur în. cassa, lire 1.1742 mili- oane, în străinătate, lire 419,6 milioane şi argint lire 94,3 milioane) “şi 1.215 milioane devize-aur. 
Sporirea importantă a portofoliului de devize al Băncii Ita- liei, este datorită mai ales cumpărăturilor făcute de Institutul de Emisiune în timpul periodului de urcare a lirei; aceste devize erau centralizate în bilanţul Băncii Italiei pe valoarea lor aur la „dis- ponibilităţi în străinătate, diferenţa între această valoare-aur şi preţul de cumpărare fiind înregistrată întwun cont special în activ. „Astfel, după cursul de stabilizare, conform noii parităţi fi- xate, fondul aur de 2.903 milioane, devine de 10.640 milioane lire stabilizate, care faţă de actuala circulaţie totală de 17.500 milioane lire hârtie, reprezintă o acoperire în aur şi devize echivalente, e- xistente în depozitele Băncii de Emisiune, de circa: 62%, | „La aceste rezerve “trebue să se adauge — conform deere.-. tului de stabilizare din 21 Decembrie 1927 —_ fondurile de aur şi „devize a Institutului Naţional: de Schimb, despre care vom vorbi mai jos, adică: 

| | „1.815 milioane lire, deja, în trecut, destinate Băncii Italiei, şi „+ + 8188 milioane lire, eare tree imediat în baza citatului decret. -. Prin această trecere a. fondurilor Institutului Naţional de Schimb la Banca Italiei, totalul rezervelor aur sau devize echiva-. lente sporeşte la, 81%. 
Reforma, monâtară italiană s'a făcut deci cu acoperire aur şi devize-aur de 81% din totalul circulaţiei fiduciare, procent care în vrma deschiderilor de credit contractate la Băncile Centrale de Emisiune străine şi la finanta internaţională, se ureă la 941% din totalul biletelor în circulaţie. 

__B. Sistematizarea şi Consolidarea Datoriei Publice. 

a) Datoria Publică Internă. 

4. Datoria Statului la Banca de Emisiune. __ Datoria Statu- lui, italian la Banca d'Italia, în urma viramentului făcut în cre- ditul acesteia a creanţelor Băncilor di Napoli şi di Sieilia asupra Tezaurului Public, se urcă în Septembrie 1926 Ia 6.29 miliarde . lire, o ” e
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Iată importanţa relativă a creanţelor Băncii de Emisiune 
aţă de Statul italian: | 

1913 1918 1920 1921 1923 1924 1925 
fine of, %/o Sf %fo 9 %/o 

Creanţe as/ Statului .... 23 69 59 49 44 41 38 
Avansuri as/fond.de Stat. 11 8 13 21 14 13 16 
Alte active proauctive ale | Băncii de Emisiune... 06 23 28.. 30 42 46 46 

100 100 100 100 100 100 100 
Pentru micşorarea acestei datorii de 6.729 milioane, guver-. 

nul tranferă în Septembrie 1926 la Banca, Italiei, întreg împru- mutul de 90 milioane dolari, contractat de Statul italian la Banca 
Morgan din New-York în Noembrie 1925. In urma acestei remiteri, 
datoria statului sa redus cu o sumă echivalentă contravalorii în 
lire a dolarilor cedaţi, adică 2.500 milioane lire și au rămas deci 
4.227 milioane lire. : 

___ Consecința acestei măsuri de achitare a celor 2.500 milioane 
lire hârtic, prin trecerea celor 90 milioane dolari la Banea Italiei, 
sa manifestat prin acea revalorizare rapidă a lirei, care sa urcat 
numai în decurs de câteva luni cu 44% fin valoarea ei. E 

In acelaşi timp, printr'un desret din 7 Septembrie 1926 sa. 
butărât — după cum am amintit în altă parte — ca să se prevadă 
anual în bugetul Ministerului de Finanţe o sumă de cel puţin 509 
milioane lire pentru reducerea treptată a ciraulaţiei pentru contul 
Statului. | 

„Restul datoriei Statului faţă de banca Italiei, de 4.227 mi-. 
lioane lire hârtie, a fost complet lichidat în urma reformei sta- 
bilizăzii legale, cum vom avea otaziunea să arătăm mai Jos. 

5. Consolidarea datoriei flotante interne. — Datoria publică 
internă, care atingea ?a 1922 maximul de 95 miliarde, este redusă— 
prin eliminarea totală a; datoriei Statului la Banca d; Emisiune 
si prin plus valoarea rezervelor Băncii Italiei rezultată după re- 
forma monetară — cu 10 miliarde, rămânând în 1927 cirea 85 
miliarde lire. ă | 

Această datorie internă de 95 miliarde, reprezinta o datorie 
medie de 2.435 lire de locuitor și cerea pentru plata dobânzilor şi 
a premiilor, o cheltuială anuală de aprosimativ 4.150 milioane
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lire, adică circa 106 lire de locuitor, Această cheltuială înghiţea 
deci 22% din intrările bugetului pe 1922—23, 

Din această datorie internă aceea care apăsa mai greu şi amenința să! compromită politica de deflaţiune, eră datoria flotantă în bonuri de tezaur cu seadenţă apropiată în sumă de circa 20 mi- liarde lire. | 
Pentru prevenirea unui eventual dezechilibru monetar s'a decis, — prin Decretul Lege din 6 Noembrie 1926, No. 1531, (1)— 

consolidarea forţată a datoriei. flotante a, Tezaurului şi pentru; 
buna reuşită a operaţiunii s'a emis — la: o lună după eşuarea unui 
Prim împrumut intern — un al doilea împrumut intern, aşa zis: 
al „Lictoriuluiie, . 

. 
Pe baza decretului menţionat se ereiază un titlu de datorie: consolidată, fruetificând o dobândă anuală de 5%, în cari vor fi 

„convertite în mod: obligatoriu toate bonurile de Tezaur obişnuite, 
pe 5 şi 7 ani, aflate în circulație la data publicării decretului lege.. 
Pentru a atenua o eventuală restrângere a circulaţiei, precum şi 
pentru a înlesni plasarea nouilor titluri, decretul mai prevede că 
(art. 5): „până la 31 Decembrie 1927, toate instituţiunile obligate 
să plaseze, în total sau în parte, disponibilităţile lor în titluri do- 
stat, trebuese să utilizeze cel puţin jumătate din disponibilăţile e- 
zistente sau ce s'ar forma în periodul sus indieat, la cumpărarea, 
de titluri ale datoriei consolidate sau la crearea de conturi curente 

„speciale, fructifere, la Banca Italiei“, Aceasta va trebui să utili- 
- zeze fondurile primite în operaţiuni de avansuri garantate exelu- 
siv prin titluri ale datoriei consolidate. | 

Rezultatul acestor măsuri a fost consolidarea definitivă a da- 
toriei flotante, azi redusă la limitele ei normale, adică la apro- 
ximativ, 6,66% din totalul datoriilor publice, iar restul este con-- 
stituit din rentă perpetuă (84%) și rentă amortizabilă pe termen 

“lung (9,34%). - 

6. Casa de Amortizare a Datoriei Interne.— Pentru a coor- 
„dona măsurile de luat în vederea amortizării datoriei interne s'a ela-- 
borat un program riguros de amortizare şi s'a ereiat—în baza: De- 
cretului din 5 August 1927 — un crgan special: Casa de Amorti- 
zare a Datoriei Publice Interne, cu o gestiune şi o personalitate- 

i 3 
n. De e e 

1) v. în Anexa No. 1 textul decretului No, 1831 din 6 Nov. 1926.
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Juridică absolut autonome. Ea este însă pusă sub controlul Inal- 

zei Curți de Conturi. 
Până la înfiinţarea acestui organ, amortizarea! era, lăsată la 

aprecierea Ministrului de Finanţe, care a răscumpărat cui exce- 

dentele bugetare, şi în momentul când titlurile publice aveau un 

curs scăzut, circa 1.500 milioane lire efecte de stat. 

Casa de amortizare a datoriei interne, va proceda la distru- 

gerea titlurilor cumpărate în scopul amortizării şi pentru aceasta 

:a îost dotată dela înfiinţare cu un fond de 2.090 milioane iire. Ea 

va administra toate excedentele bugetare precum şi sus-amintitul 

fend bugetar de 500 milioane cu scopul de a răscumpăra crean- 

țele Băncii de Emisiune pentru avansurile făcute Statului. Alte 

“venituri ale Casei de amortizare, vor consta” din dobânzile tit- 

Jurilor răscumpărate ca şi Qin totalul biletelor Băneii. di Napoli 

şi Băncii de Sicilia, care nu vor fi prezentate la, preschimbare. 

TPitlurile răscumpărate vor fi anulate trimestrial: de curând 

“Casa de amortizare a Datoriei Publice Taterne a ars circa 300 mi- 

dioane lire în titluri publice. 

b) Datoria Publică Baternă. 

7, Consohdarea datoriei publice în străinătate. — Datoria Pu- 

“dlică externă care în 1922 după cursul de atunci, era de 130 mi- 

liarde lire, a fost sistematizată în chip mulţumitor. 
Principala datorie externă de război, contractată în Statele 

Unite şi Anglia, a fost consolidată în Noembrie 1925 la Washing- 

“ton şi în Ianuarie 1926 la Londra. Principiul fundamental al con- 

solidării acestor datorii de război, poate îi rezumat în transfera- 

rea faţă de America, şi faţă de Anglia, a despăgubirilor germane 

ce mrmează să se plătească Italiei, conform planului „Dawes“. 

Drept garanţie a executării acordului încheiat s'a depus la Banca 

„Angliei un fond de 504 milioane lire în aur. 

8. Casa de Amortizare a Datoriei Externe, este organul spe- 
cial, autonom, creat pentru a sistematiza, datoriile faţă de străi- 

_mătate şi prin intermediul lui se fac toate operaţiunile necesitate 

- „de consolidarea acestor datorii. Disponibilităţile Casei de Amorti- 

zare a Datoriei Externe constau din datoria cuvenită Italiei în con- 

“ul despăgubirilor de război, „precum şi din alte fonduri alocate 

prin buget.
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9. Institutul Naţional pentru Schimbul cu Străinătatea, este 
un institut de drept public, având personalitate juridică şi gestiune 
autonomă sub controlul Ministerului de Finanţe. Acest Institut, 
creat cu scopul de a cumpăra şi vinde contra numerar sau pe ter- 
men: devize externe, precum şi de a, înlesni comerţul Italiei cu străi- 
nătatea, este singurul în drept de a face operaţiuni de valută pen- 
trul contul Statului precum şi de a exercita un control serios asu- 
pra operaţiunilor valutare ale particularilor. 

Patrimoniul Institutului este, constituit din capitalul de 10 
milioane lire, acordat de Banca Italiei şi din beneficiile de ses: 
tiune, care vor constitui rezerva, sa (1). 
„Prin intermediul acestui Institut sa putut realiza politica; 

de devize a statului, căci reglementându-se împrumuturile au străi- 
nătatea, oraşele şi societăţile italiene autorizate să contracteze ase- 
menea împrumuturi, erau obligate — în baza, Decretului Lege din 
23 Noembrie 1926 — să cedeze devizele obţinute Institutului de 
Schimb. Acesta se angaja să procure interesaţilor, în măsura ne- 
cesităţilor, devizele trebuineioase pentru plata dobânzilor şi anui- 
tăţilor de arnortizare a împrumuturilor. Dar, întrucât totarul împru- 
muturilor obţinute pe pieţele străine era consideabil — 925 mili- 
wane dolari şi 3 milioane lire sterline — cumpărarea. de devize în 
cantități mari din partea Institutului de Schimb, ar fi necesitat 
o importantă creştere a circulaţiei biletelor şi sar fi putut peri- 
clita politica, monetară a guvernului. Inlăturarea acestei dificultăţi 
sa făcut prin eșalonarea în timp a, transferării creditelor (1). 

„Mecanismul pur technic al monetei fiind restabilit după 3n 
plan organic, realizat cu energie, efectele nu au întârziat  « să. se 
manifeste. 

In cele ce urmează vom cerceta a 3-a serie de preocupări în 
legătură cu condiţiunile generale ale ceonomiei naţionale, cari să | 
permită şi să influenţeze favorabil menţinerea reală a stabilităţii 
şi adaptarea la această situaţie a întregii vieţi. economice 'şi fi- 
nanciare. 

C. Stabilitatea de fapt a schimbului. 

10. Reahzarea stabilităţii de fapt-a schimbulasi. — Primele re- - 
zultate ale acestor eforturi de politică deflaţionistă şi de consoli- : 
  

1) Decretul- Lege din 13 Pebr. 1927, No. “12, “de reorganizare a Institu- 
tului Naţional de Schimb. Anexa No. II. Sa
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dare a. datoriilor publice, mau întârziat, să se producă şi moneta 
italiană a, început să se revalorizeze mai întâi :vertiginos,: apoi cu 
salturi brusee, cu reacțiuni violente: .,. . i a 

31 August 1926 Bi 
„26 Octombrie 1926 . | „105,50 ; 

16 Noembrie 1996 e 213925 
118 Decembrie 1996 op: 
„12 Tanuarie 1997 ea 
..19 Martie 1927 a 

26 Aprilie 1997 ee 8330. 
- După multiple oseilaţiuni, cursul lirctei se "urcă „dela 152 

sterlina — la 31 August 1926 — la 83,50, în 26 Aprilie 1927, adică 
numai în decurs de 6 luni o revalorizare de peste 44%, 

Insă acestei revalorizări monetare pe piaţa externă nu i-a 
corespuns în acelaş timp.o adaptare echivalentă a, vieţei economice 
interne: preţurile mărturilor nu diminuaseră în Italia proporţional 
en urcarea lirei, ci numai într'o mică măsură, Lireta, care în străi-! 
nătate valora 184 din sterlină, nu reprezenta în Italia, decât 1/195-— 

1) Mecanismul operaţiunilor Institutului de Schimb! este următorul: Dacă, 
de ex. o societate se împrumută cu 10 milioane declari, ea se obliză să transfere 
Institutului Naţional de Schimb un milion în fiecare lună. La o dată îixă lunară 
şi până la terminarea operaţiunii, Institutul de Seliimb va primi un milion dolari 
şi va invita Banca Italiei să crediteze societatea pentru contravalcarea sumei 
în lire Ja cursul zilei. Intre timp, partea de credit încă netransferază rămâne la 
dispoziţia societăţii, care poate să o lase în cont curent la o bancă 'streină, luând! asupră-şi riscurile schimbului şi diicrenţii de dobândă, dar. ea nu poate să .con:. vertească suma în altă wiohetă. e Ia a 

Pentru a evita punerea în circulaţie a unor noui bilete, Banca „Italiei. pri- 
mind invitaţia Institutului de Schimb ca să deschidă credit în lire societăţii îm- 
prumutătoare, invită băncile, pentru contul cărora ea a efectuat operaţiuni de avansuri și reescont ajunse la scadență, să îacă plățile lor direct, pentru contul 
Băncii de emisiune, societăţii împrumutătoare. In modul acesta, puţin câte puțin, avansurile pe gaj mobiliar au fost reduse pentru a permite Băncii Italiei 'să do=' 
bândească devizele care îi erau cedate prin Institutu! de Schimb. (v. HZ, Lasarde, Za rclorme monctaire en Italic în „Revue Economique Internationale” Oct. 1927). ,
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1/120 din livra sterlină. In aceste condițiuni, industria italiană de export era paralizată sau constrânsă să vândă în pierdere, pentru că în timp ce preţul de cost rămăsese aproape acelaş, preţul de vânzare al produselor sale pe cursul pieţii internaţionale, adică preţul de vânzare posibil, scăzuse cu 449%. Pentru aceleaşi motive, industria care producea, pentru consumul intern, avea de suferit în multe cazuri, cu toată protecţiunea vamală, o puternică concu- rență străină (1). | o 
Faţă de perspectiva de a turbura în mod profund viaţa eco- nomică naţională, trebuia, oprită revalorizarea în mod definitiv, sau cel puţin pentru un timp determinat, pentnu a permite pre- turilor interne săi se adapteze noii valori a, monetei, 
De fapt, cursul liretei în Mai 1927 este redus la 90 sterlina sau 18,54 dolarul, şi — în baza măsurilor technice amintite, care permiteau guvernarea monetei naționale — ursul acesta sa men- tinut împrejurul cotei de-mai sus timp de 8 luni, realizându-se ast- fe] o stabilitate 'de fapt: - | | 

| Cursul mediu oficial al schimbului, (2) | 

  

„1927 Live, St... Dolarul | Fr. Elv. Aurul 
Mai..- : 190.04 1854 350.33 357.81 Iunie 87.09 17.94 .. 344,83 - - 346.07 lulie . "89.04 18.34 | 352.74 „853.81 August : „89.33 . 18.38 - 354,25 | 354.63 Sept. 89.36 18.38 354.25 354.55 Oct. , 891 18.29 352.91 352.98 Nov. :: 89,52 18.37 354.76 354.40 15 Dec. 8993 - 18.42 „355.91 355,52 

11. Adaptarea vieții economice la stabilitatea de fapt. — A- daptarea vieţei economice Ja, stabilitatea de fapt — spune întrun interview Ministrul de Finanţe al Italiei, d-] Volpi — a fost con- diţiunea absolut fundamentală a reformei monetare (3), | Adaptarea preţurilor mărfurilor și serviciilor în interior faţă de preţurile externe şi de noua paritate sa făcut şi prin interven- 
a 

1) H. Gonzales-Reimundis. Le probltme de la lire dans son aspect actuel în Schiweizerische Handelswissenschahiliche Zeilschrilt, Januar 1923. 2) După „Bolletino Mensile del Istituto Centrale di Statistica del Resno « ditalia”, 
3) „Il Popolo d'Italia”, 22 Dec, 1927, 
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ţia autorităţii publice, care: a început o campanie, foarte activă, or- 
ianizată în mod metodic, pentru eftenirea traiului... 

Astfel, mai întâi autorităţile municipale apoi sindicatele in- 
terprovinviale au fisat preţurile de vânzare a anumitor mărfuri; 

Sau constituit comitete . corporative provinciale pentru a adapta 

costul, vieţii la noul nivel al monetei; în special s'a' dat o deosebită 
atenţiune locuinţelor, impunându-se prin decret reducerea chirii- 
lor. De asemenea, sau redus indemnizările de scumpete ale fune- 
ționarilor publici. 

„Tot pentru reducerea preţurilor Și a salariilor sa căutat să 

'se'facă o reorganizare metodică a producţiunei prin creearea unor 
noui organe economice, Consiliile Provinciale ale Economiei. A- 
ceste Consilii Provinciale vor absorbi toate instituțiunile econo- 

mice provinciale care au vreun rol în producţiune, întrunindu-le 
întrun singur. organism. Ele au un caracter technie de armoni- 
zare a, activităţii productive a întregii naţiuni şi vor îndeplini 
atribuţiunile de controlori ai activităţii economice a provinciei, 

cercetând şi îndrumând toate posibilităţile de desvoltare ale aces- 
teia, în industrie, agricultură şi comerţ. 

O atenţiune specială s'a acordat și organizaţiei de credit prin 
reglementarea şi supravegherea regimului bancar şi al creditului 

în scopul unei mai repezi şi mai sigure circulaţiuni precum şi 
pentru o mai mare încurajare a depunerilor de economii. Astfel, 
prin decretul din 7 Sept. 1926 se acordă Băncii de Emisiune drep- 

tul de control technic asupra băncilor existente, iar nouile. orga: 
nisme bancare nu se vor putea creea decât cu autorizaţia guver- 
nului şi numai după ce vor da anumite garanţii de capital şi.con- 

ducere (1). Pentru a sublinia importanţa acestei măsuri este su- 
ficient să arătăm că depunerile aflate în Casele de Economie, la 
Institutul de Emisiune, în cele 7 mari institute de credit, în 47 

4 

  

1) Normele privitoare la crearea și juncţionarea institutelor de credit, se 

reieră la: 

a) un minimum de capital social, ținând seama de natura operaţiunilor şi de 

slera de acţiune a institutului; | | , 
b) raportul ce trebue să existe între capitalul și rezervele băncii, precum 

şi între acestea și depunerile spre iructificare; 

c) măsurile pentru apărarea depunerilor ţinând seama de mărimea riser= 

rilor, de ex. interzicerea de a acorda unei singure persoane sau societăţi o sumă. 
reprezentând mai mult de o anumită iracţiune din capitalul social; 

d) obligaţiunea publicării periodice a unui bilanţ tip,
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piari bănci regionale şi la 3 mari bănci populare, se urcă — la 30 
Nov. 1927 — la circa 37 miliarde lire (36,9 miliarde), reprezentând 

“mai mult decât îndoitul biletelor de bancă în circulaţie. 
„Datorită măsurilor generale şi speciale preţurile de: gros au 

scăzut simţitor; astfel indiciile care în! August 1926 era de 691,3 a 
scăzut în “Ianuarie 1927 la 603 pentru a ajunge în August 1927 la 
485,5, cifră la care s'a menţinut cu mică tendinţă de scădere ajun- 
gând în a doua săptămână din Dee. 1927 la 4822. Scăderea indi- 
celui preţului de gros în raport cu' maximul din August 1926 este 
deci de rirca 30% iar stabilitatea cifrelor din ultimele 5 luni din 
1927 lasă să credem că preţurile de gros au atins noul lor nivel 
de echilibru. a = 

? 

“Numerele indice a preţurilor de gros în Italia, Anglia şi America - 
    

  

  
  

            

a 1 TA L.LA Anglia_|Statele Unite 
„Media : . i , _ , , indice Indice Indice Indice preț de | preţ. Cursul preţ de | preţ de 

gros aur gros __ Bros 

„Media 1924... „| 5535 | 124.5 44341 | 157,7 149.3 
Media 1925...;....... »-[ 646.1 | 13310 | 48585 | 1538 |: 1592 

„Media 1926,...,.,.... | 6544 | 131.4 | 50771 | 1422 151.3 
Han. 1927.............]':6029'| 135.0 | 444.68 | 1378 ! 145.9 
ABUSE eee 4355 | 1368 | 35475 | 1352 IA 
2-a Săpt, Dec. 1927.....] 482.2 | 1356 | 355170 | 1333 144.8   

-“ Indicele preţurilor-aur a crescut în mod constant din Iulie 1926 până în Mai 1927 trecând dela 117 la 150 și în urma stabi- lizării cursului schimbului, a continuat să scadă până la 135,6 din Dec. 1927. 
| Numerile indice a costului vieţii arată și ce o diminuare DIo- stresivă însă într'o măsură mai redusă: faţă de media costului vieţii în cele 26 orașe din Italia, pentru care există serie de date com- piete, indicele costului vieţii scade din Dee. 1926 dela 147,52 până in August 1927 la 196,63 (1). 

In general se constată o diminuare a costului vieţii, şi a preţurilor de detaliu, de circa 107. Paralel cu acestea s'a produs 
N-a 

1) Baza de calcul: Iulie 1920 = 100.
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şi o scădere a salariilor, dar tot întz'0 măsură relativ vedusă de 10— 15%. Se poate deci considera că adaptarea preţurilor la noua va: leare a monetei s'a realizat în mare măsură, dar că totuşi ritmul acestei adaptări, urmând unci revalorizări prea rapide de 44% din valoarea precedentă a monetei, se face în mcd lent şi este încă în curs de realizare. Se 
IN) 

12. Echilibrarea bugetului statului, a fost de asemenea, încă din primul moment a] guvernărei fasciste, o preocupare constantă azmărită cu tenacitate, căci fără acest echilibru orice sistematizare a problemei monetare ar fi devenit iluzorie, i Astiel, în timp. ce exercițiul 1921-—22,, ultimul. înainte de regimul fascist, prezenta un deficit de 15,760 miliarde, exerciţiul următor 1922_—93, administrat numai S luni de guvernul Mus- solini, reducerea deficitul Ta, 3 miliarde lire, iar în exerciţiul 1923_— primul administrat în întregime de noul: regim. sa redus defiei. tul la 418 milioane lire. a | cc 
Din acest an, începând cu exerciţiul 1924—25, bugetul apare bine echilibrat prezentând în- moă. constant exscedente: 
în exerciţiul 1924-25 un excedent de 419 milioane lire; | în 1925—26 un exeedent de 2,268 miliarde lire: cel "mai: im- portant excedent cunoscut în istoria finanţelor publice ale Italiei. în 1926—27 iun excedent de 405 milioane. 
Pentru exerciţiul în curs în 1927—98 deşi încasările sau mic- şorat din cauza activităţii economice reduse și. deşi sunt mai: miei + decât prevederile, totuși rezultaiele provizorii indică de aseme- nea un excedent de câtevă mili ane pentru primul semestru din E: PA E 
Aceste rezultate îrumoase s'au. obținut printi?o sporire în mică măsură, a. veniturilor, cari din 1921—22 dela 19,700 mili- 

arde sporese în 1926—27 abia la 21.236 miliarde lire, dar mai ales prin importante şi severe economii atât la personal cât şi la toate 
celelalte cheltueli, spre a preveni un eventual deficit bugetar dato- 
rit scăderii veniturilor, consecință fircască a urcării lirei. Asttel, 
Gin 1921.—22 cheltuelile scad. dela 39,4 miliarde la 20,9 miliarde în 
1926—27, adică cu circa 15 miliarde lire, reprezentând o reducere 
de cirea 40% din totalul eheltuelilor. Este interesant de menţionat că această reducere sa.realizat întrun-singur an: cheltuelile: de 35,4 
niliarde din exerciţiul 1921_—22 au fost reduse în exercițiul sue.
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cesiv 1922—93, la 21,832 miliarde lire şi apoi menținute împre- 
jurul acestei cifre. 

Noul buget 1928—29, următor stabilizării legale, va fi alcă- 
tuit pe bază de aur, '-. E ' 

13. Ameliorar ea Balanţei Comerciale, — Balanța romercială: 
a Italiei a prezentat şi prezintă î încă multe dificultăţi, fiind o sar- 
cină importantă î în balanţa conturilor. Totuşi, Şi aici se constată o. 
importantă ameliorare: în timp ce în 1913 exportul Italiei nu aco- 
perea decât 60% din importul său, în 1926 această proporţie a 
sporit la 722%, iar pentru primele 10 i iuni din 1927, ea a atins 
chiar circa 80%. ' , 

Pentru a evita influenţa detavorapilă a unei balanţe comer= 
ciale deficitare de 51 miliarde lire în 1924, de 7,2 miliarde în 1926 
şi de 4 miliarde în 1927, măsurile luate au avut drept țintă re- 
ducerea importului şi sporirea exportului, 

"In scopul reducerii importului — mai ales al cerealelor şi com. bustibilului, cari reprezintă un important procent în totalul: 
pusivului balanței comerciale — s'a organizat cunoscuta, „bătălie 
a grâului” pentru mărirea produețiunei la hectar, precum şi s'a. 
intesificat înlocuirea, cărbunelui fosil cu cărbunele alb. De ase- 
menea şi tariful general vamal a fost modificat prevăzând limita- 

” rea importului a câtorva articole, 
- Pentru organizarea, exportului s'a creiat „Institutul Naţio- 

nal de Comerţ Exterior“ a] cărui scop este să coordoneze toate... 
măsurile necesare diseiplinării exportului, precum şi să-l îndru- 
meze unitar spre a rezista mai bine coneurenjei internaţionale pe 
pieţele externe, 

Prin aceste măsuri s'a obţinut o îmbunătăţire progresivă 
a condiţiunilor generale a comerţului exterior italian. 

Dacă însă la balanţa comercială adăugăm Şi „partidele invi- 
zibile“ provenite din importantele sume lăsate de nenumărați 
străini vizitatori ai Italiei, precum 'și însemnatele sume trimise 
anual în patrie de numeroșii emigranţi italieni, situaţiunea balan- 
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şei conturilor va rezulta în fond favorabilă (1) şi deci, şi din acest: 
punct de vedere au fost înlăturate cauzele cari ar fi putut peri- 
clita o reformă monetară. | 

Politica monetară a guvernului italian în periodul premer- 
zător stabilizării legale este caracterizată prin aprecierea exactă 
a relelor principale de care suferea moneta naţională, precum şi 
grin adoptarea unor remedii adecuate. . | 

Graţie acestor remedii, condiţiunile generale economice şi fi- 
nanciare au devenit prielnice reformei monetare. Măsurile pur 
teehnice ale circulații fidiueiare, puse pe baze solide conform 
principiile fundamentale ale băncilor de emisiune, au permis gu- 
vernarea monetei, care la rândul ei. a determinat.o stabilitate de 
fapt pe um timp mai îndelungat. Când viaţa economică naţională 
sa adaptat acestei noui stări de fapt şi când toate garanţiile. că 
ea se va menţine în mod indefinit au fost luate, s'a păşit la sta- 
bilizarea legală. | | | „+ 

r 

- 1) Ministrul de Finanţe, d-l Volpi, într'un discurs pronunțat la 7 Febr. 
1927, evalua la 1 miliard lire, sumele plătite armatorilor italieni de către comer-: 
cianţii străini, la circa 3 miliarde economiile şi sumele trimise în patrie de emi- 
granţii italieni, şi la o ciiră egală de 3 miliarde suma lasată în ţară de vizitatorii 
străini, adică în total circa 7 miliarde lire care ar echilibra, ar da chiar excedente, 
în balanţa conturilor. 
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II. TECHNICA STABILIZĂRII LEGALE |: 

. , 

A, Operaţiuni externe, .. 

- 14, Deschideri de credite la Băncile de Emisiune străine. Banca, Italiei, procedând la fel ca. Banca Angliei în 1924 când guvernul englez a efectuat reîntoarcerea la paritatea. aur, a bhnut să-şi asigure colaborarea diverselor Bănci de Emisiune, fie pentru a-şi întări capacitatea de apărare a cursului schimbului, fie pentru că o deschidere de credit din partea Băncilor Centrale în- semnează şi o cordială colaborare a acestora, precum şi o aprobare. mondială dată hotărârilor luate de guvernul italian (1). 
In acest scop, în cursul săptămânii precedând stabilizarea legală, s'au dus tratative la Londra de către Guvernatorul Băncii Italiei, d. Bonaldo Stringher, eu Guvernatorul lui Foderal Re- serve Bank din New-York, d. Benjamin Strog, venit special ]a, Londra, și eu Guvernatorul Băncii Angliei, Sir Samuel Norman Montagu. m 
Negosierile au fost conduse în cel mai strict secret pentru a putea asigura, reuşita operaţiunii, şi chiar a doua zi după sem- narea acordului între Băncile de Emisiune — 21 Dec. 1927 — sa, decretat stabilizarea legală în Italia, întrun Consiliu de Miniştrii convocat pe neaşteptate. Cât de mare a fost secretul reiese şi din faptul că în timpul când Consiliul de Miniştri era convocat, piei chiar directorii marilor bănci din Roma nu aveau cunoştinţă de cele ce aveau să se hotărască în acel Consiliu. In felul acesta sa evitat orice speculă asupra monetei. 
In urma acordului încheiat sub auspiciile lui Federal Re- serve Bank şi a Băncii Angliei, Banea Italie a obţinut o  deschi- dere de credit de 75 milioane dolari din partea, Băncilor Centrale 

" 1) Ministrul de Finante, Contele Volpi, în discursul ținut în ziua decretării ' Stabilizării lirei italiene: 21 Dec. 1927, - 
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a 14 State, având sistem monetar stabilizat; la paritatea aur. La 
acestea, s'au raliat apoi şi alte Bănci de Emisiune, astfel că, Insti- 
tutele de Emisiune care au deschis credite Băncii Italiei, sunt: 
„+ 1. Statele Unite; Federal Reserve Bank, pentru 15. milioane 
dolari. o : DI _ III 

2, Marea Britanie: Banca Angliei, pentru 2 milioane lire 
sterline, DI o i 

E: 

3. Franţa: Bancă Franţei, pentru 2 milioane. lire sterline. ; 
4. Germania: Reichsbank, pentru 2 milioane lire sterline... 
5. Japonia: Banca, Japoniei. 
6. Austria: Oesterreichiselie National Bank, . 

“7. Belgia: Banca. Naţională a Belgiei. O... 
8. Cehoslovacia: Narobni Banka, Cecoslovenska.. . : 
9. Danemarla: Banca Naţională a Danemareei. .. - 

„10. Egipt: Banca Naţională a Egiptului. Lu 
„11. Pinlanda: Banca Finlandei. RI a 
12. Olanda: Neederlandsehe Bank. 
13. Polonia: Banca Poloniei. . 
14. Suedia: Sveriges Riksbank. a 
15. Elveţia: Banca Naţională Elvețiană, îi 
16. Ungaria: Magyar Nemzeti Bank. i 

: - : - ' aa „i 

Acordul încheiat este. analog cu acela :pe care la timpul: lor 
Vau încheiat şi alte Institute centrale, inclusiv Banca Angliei. : 

Deschiderea de credit — având mai mult scopul de a: de- 
monstra posibilitatea Italiei de a face faţă oricărei eventualități — 
este făcută pentru un an, care în baza unui nou acord, poate fi pre- 
Jungită pentru încă un an. | N 

_ „Cu toată probabilitatea — declară Ministrul de Finanţe, 
a. Volpi — Banca Italiei nu se va folosi de aceste deschideri de 
credit, tot așa cum Banca Angliei nu sa folosit la timpul său de: 
deschiderea de credite obţinută în America, cu ocazia reîntoarce: 
rii sale paritatea aur“. ra 

Este însă demn de relevat strânsa solidaritate şi colaborare. 
între băncile de emisiune, pentru realizarea reformei. mone- 
tare a unei mari puteri. Astfel, necesitatea colaborării băncilor de. 
emisiune „care sunt solidare atât la bine cât şi la rău, dar mai 
mult la. rău ecât,la. bine“ susținută. încă din 1908 de către Luigi
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.uzzatti . (1), a triumfat pentru prima oară într'o aşa largă mă- sură. E | i 

„15. Colaborarea marii finanțe private internaţionale, Con- femporan cu acordul Băncilor de Emisiune, s'a tratat şi încheiat tot sub auspiciile celor doi: guvernatori, american şi englez, o altă deschidere de credit de 50 milioane dolari de către un grup de bancheri anglo-americani, dintre cei mai vechi şi mai importanţi «corespondenţi. ai 'Tezaurului italian. Acest grup — unit în sindi- cat — are în fnunte Banca J. P. Morgan et Co. din New-York, împreună cu Morgan Grenfell et Co. din Londra şi cu colaborarea 
firmelor Hambros Bank Lid., N. M. Rotschilă, Baring, Brothers et Co. Ltd. ete., precum şi cele 5 mari bănci ale Angliei, adică tot 
ce este mai important în marea finanţă a celor două continente (2). De asemenea, atât grupul american cât şi cel englez au însemnată “colaborare şi sub-participare a băncilor mai importante din Sta- 
tele Unite și Anglia şi „se poate spune fără exagerare — 'serie 
„guvernatorul Băncii Italiei — că la reforma monetară a Italiei întreaga lume este interesată, N 

„Aceste credite — spune Ministrul de Finanţe italian, în dis- 
“cursul citat mai sus— servesc pentru întărirea, puternicei linii de apărare a cursului schimbului; de ele se va putea face uz în caz 
-de trebuință, dar este sigur că creditele obținute nu vor fi nicio- 
dată întrebuințate. Singur faptul de a le fi putut obţine consti- 
“tue o probă că Italia este din punct de vedere finansiar, destul -de puternică pentru a înfăptui convertibilitatea”, 

B. Operatiuni interne. 

"16. Principiile reformei monetare, Convertibilitatea obligato- 
vie în aur sau devize echivalente. Fizarea cursului stabilizării.— 
Imediat după încheierea acordului pentru cele două deschideri de 
-credit sa publicat Decretul Lege No. 2325 din 21 Dec. 1927 pri- 
vitor la „Incetarea cursului forţat şi convertibilitatea în aur a bi- 
letelor Băncii Italiei“ (3). 

1) Luigi Luzatii. La Paix Mor6taire. 1921, pag. 17. 
2)  Amănuntele asupra acestor operaţiuni de deschideri de credit nu au fost “încă comunicate. : E : 
3) v. Textul decretului No. 2325 din 21 Dec. 1927, în Anexa No, [I[, 
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Art. 1 al decretului prevede: „Cu începere din ziua sue- 
cesivă aceleia, a publicării prezentului decret, Banca Italiei este- 
obligată să convertească — contra prezentării la sediul său cen-- 
tral din Roma — biletele sale de bancă, în aur sau, la alegerea. 
Băncii, în devize asupra ţărilor străine în care există conversiunea, 
biletelor de-bancă în aur. Paritatea aurului este fixată la cantita- 
tea de 7,919,052 grame aur fin pentru una sută lire italiene“, 

Şi mai departe în art. 2: „Biletele Băncii Italiei, biletele Sta- 
tului în termenele fixate pentmu retragerea lor din circulaţie, cum. 
şi monetele de argint... vor continua să aibă în Regatul Italiei de- 
plina, lor valoare legală. Nimic nu se modifică eu privire la pute-. 
rea liberatorie a acestor valori, şi nici referitor la obligăţiunea Cas- 
selor Publice şi a partieularilor, de a le primi, în Regat, ca mo- 
nete legale, chiar dacă ar exista convenţiune contrarie“, 

In aceste două articole sunt cuprinse principiile esenţiale ale- 
reformei monetare: încetarea, cursului forțat, convertibilitatea o-- 
bligatorie a biletului de bancă în aur sau devize-echivalente, fixa-. 
rea noii parităţi şi stabilizarea legală pe baza stabilităţii de. fapt, 
fără introducerea unei noi monete legale. 

Cursul forţat, care, cu mici intermitențe, dura în Italia în- 
mod cronic de peste 60 de ani (1), desfiinţându-se, aceasta a con- 
stituit, mai mult decât stabilizarea iegală, reforma cea mai "im- 
portantă. Convertibilitatea biletelor nw implică însă obligaţiunea: 
de a le schimba cu monete de aur, ea nu are de scop de a introduce. 
în circulaţie moneta de aur, italiană sau străină, în locul biletelor: 
de bancă, ci de a da acestor bilete stabilitatea valorilor, ferindu-le 
de fluctuaţiuni faţă de schimbul cu străinătatea, şi deci de re- 
percusiunile respective ale preţurilor. Sa adoptat cu alte cn: 
vinte regimul monetar — aplicat aproape de toate statele după 
criza monetară produsă de război, — cunoscut sub numele de gold” 
exchange standard. Institutul de emisiune menţine paritatea bile- 
telor sale fie convertindu-le la, alegerea sa, în devize-externe, fie, 

influențând uneori cursul schimbului prin executarea de opera-- 

1) La1 Mai 1866 a iost decretat şi realizat cel mai absolut curs forțat, 
şi afară de perioadele de la 1S81—1583 (Legea din 7 Aprilie 1881, No. 133) și 
1893-94, nu a existat niciodată în Italia corivertibilitatea completă a biletului de: 

"bancă. Insă şi în aceste perioade, deși legalmente desfiinţat, cursul forțat a exis— 
tat în fapt. (v. G. Alessio, Revalorizarea monetară, îra. Dr. P. H. Suciu).
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ţiuni pe piaţa monetară şi îniăturând o eventuală conversiune - 
rută tără necesitate 'reală (2), 

Obligaţiunea convertibilităţii este impusă la vedere, fără 
limită de sumă, pentru toate biletele prezentate la preschimbare, pe 
cursul fixat pentru stabilizare. 

"Cursul stabilizării legale a fost fixat doar cu 3 procente mai 
jos decât fusese stabilizat în fapt cursul timp de 8 luni şi chiar în 
dimineața zilei decretului (21 Dec. 1927): 

Aa Inaintea stabilizărei După stabilizare 

“Cursul sterlinei .. ..... 899% "92 46. 
o dolarului . RR 1842 19,— 

Această cotă este arătată de indicele: aur al: Dreţurilor mon- 
diale şi 'reprezintă punctul în care toate interesele, ca şi situaţiu- 
nile debitorilor şi creditorilor, a acelora care economiseşe şi a sta- 
telui, se găsese întrun echilibru just. 

Cursul acesta de convertibilitate mai este indicat şi de pre- 
urile de gros şi de detaliu şi corespunde la. 7.919.052 grame aur 
fin pentru 100 lirete, sau 8,879 gr. aur-monetă cu titlul de 0,900 
ceeace echivalează 3,66 lire hârtie pentru: o liră-aur. Sau făcând 
paritatea: 100 lire hârtie este egal cu 27.27 lire-aur; 1,17 sterline; 
5,26 dolari U. S. A.; 27.27 fra. cl. 22.09 mărei germane. 

2) Donuldo Srinsher (ll nostro risanamento monetario în „Nuova Antologia” 

«din 16 lan. 1928) arată avantajul acestui regim astie!: „Regimul gold exchange 

standard, având mai ales scopul de a menţine cursul schimbului, permite Insti- 

tutului de Emisiune să dea o întrebuințare îructiieră unci părţi mai mult sau mai 

puțin, importanţă a rezervelor sale 'şi aceasta cu beneficii pentru întărirea fondu- 
rilor sale, capabile de a da o mai mare siguranţă reală posesorilor de bilete de 
bancă şi o mai mare linişte pieței monetare... Acest regim cuntribuie să urmă- 
Tească şi să obțină maximum de economii la întrebuinţarea aurului, pentru care 
aleargă toţi, după ce au trecut dificultățile monetare create de război, şi după ce 
au încheiat perioada de inflaţie”. 

In acelaş sens F. Flora în „Il Sole” din 3 Ianuarie 1928: „Trecerea de la 
„Gold exchange, standard” 1a „tipul aur”, la „sold standard”, pentru importanța 
sa pur formală. poate îi amânată la iniinit, căci nu sporeşte beneiiciile într'o mă- 
“sură: apreciabilă, nici pentru particulari. nici pentru economia naţională. Substi- 
tuirea materială ca unitate” monetară a lirci-aur în locul lirci-hârtie ar necesita 
cheltueli importante şi ar duce în cele din urmă la tezaurizarea ei sau la utiliza- 
rea ei pentru uzuri industriale; regimul „aold exchange standard” prezintă acelaș 
avantaj ca şi aurul prin îaptul că menține în mod automat valoarea lirci-hârtie 
ată de toate devizele țărilor cu regim aur sau monntă stanilizată.
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Pe de altă parte, în timp ce circulaţiunea fiduciară actuală 
cuntinuă să aibă curs legal, nic o monetă nouă, nu a fost, pentru 
en moment, introdusă. Nu s'a adoptat adică, cum s'a făcut în Bel- 
gia, sau s'a susținut la noi, o nouă monetă legală şi nimic nu sa 
modificat în funcțiunea, instrumentelor monetare şi în exercițiul 
creditului precum nimic nu se va schimba în structura economică 
preexistentă; singur, titlul aur al lirei este schimbat şi lira-aur, 
«are era deja la baza plăţilor internaţionale, devine în fapt moneta 
nominală în schimbul internaţional. 

Cu alte cuvinte, lira hârtie îşi conservă puterea, sa liberatorie, 

deşi cu redusă putere de cumpărare la paritatea de 0,2732 lire aur, 

şi își continuă funcțiunea, ei ca şi cum nimic nu sar fi întâmplat. 

Dear conversiunea biletelor trebac să se facă sau în aur în pro- 

porţia de 3,66 lire hârtie pentru ficeare liră- -aur, sau în dolari pe 

caza de 19 lire hârtie pentru un dolar, sau în sterline pe baza de 

92,46 lire hârtie pentru. o sterlină, afară de diferenţele provenite 

din aşa zisul „gold point“, adică de costul pentru transferarea din.. 

tr'o ţară în alta a monetelor metalice (inclusiv costul asigurării, 

dobânzilor, ete.). 

17. Rezerva şi Volumul circulației. — Decretul Lege de sta- 

bilizare din 21 Dec. 1927, mai prevede pe lângă obligaţiunea con- 

vertibilităţii, şi obligaţiunea Băncii Italiei de a avea o rezervă, în 

aur sau devize corespunzătoare, de cel puţin 40% din totalul bile- 

telor în circulaţie sau a oricărui alt debit al său la vedere. : 
„ n acest sens, art. 4 al decretului, stabileşte: „Cu începere de 

la intrarea î în- vigoare a prezentului decret lege, Banca d'Italia este 
obligată a ţine o rezervă de aur sau de devize asupra ţărilor în care 
există convertibilitatea biletelor de bancă în aur, care. să nu fie 
inferioară proporţiei de 40% din totalul biletelor sale în. circulaţie 

ş: al oricărei alte obligaţiuni ale” sale la vedere. Biletele emise de 

Banca d'Italia sunt garantate, în afară de sus zisa, rezervă aur sau 

echivalentă aur, de orice alt activ al Institutului de Emisiune“, 

" Am arătat mai sus că la data deeretării stabilizării legale, to- 

tul biletelor în circulaţie era de 17.500 milioane lire. Faţă de a-
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„ccastă emisiune, rezervele de care dispunea Banca Italiei la aceiaş 
“dată, caleulate după noua, paritate a stabilizărei legale, erau : 

:10.640 milioane lire, (compuse din 1.688 mil. lire aur şi 1.215 mil, 
devize aur, înmulţite -cu noua paritate a cursu- 
lui de 3.66). 

„844 n.» (portofoliu extern). 
„3,138 » » (devize cedate de Institutul Naţional de Schimb, | după cum s'a arătat mai sus la No. 3). 
2.375 » » (deschiderile de credit contractate în străinătate) 

„adică în total cirea 16.500 milivans lire hârtie, reprezentând o aco- 
„perire în aur sau devize echivalente (1), de 941% din totalul emi- 
siunii, | op . 

Dacă însă ealeulăm toate partidele pasive ale Băncii Italiei, 
care ar trebui acoperite cu rezervă conform decretului de stabili- 
zare, am, avea un total de 21.526 milioane lire; iar dacă, pe de altă 
“parte, nu sar socoti deschiderile de credit contractate pentru un 
an de 2.215 milioane lire hârtie precum și 1.318 milioane hârtie 

„(sau 504 milioane lire aur) reprezentână valoarea garanţiei de- 
pozitată şi imobilizată pe termen lung la Banca Angliei cu ocazia 
:contractării împrumuturilor de război, —ar rezulta că rezervele 
lichide ale Băncii Italiei, disponibile în orice moment pentru a 
face faţă tuturor debitelor la vedere ale Institutului de Emisiune, 
sunt şi în acest caz de circa 12.300 milioane lire sau de 57% din 
“totalul debitelor la vedere. | 

Diferenţa în plus între acoperirea, impusă prin decretul din 
2] Decembrie, de 40% şi rezervele reale de care dispune Banca Ita- 
iei, dă acesteia, în caz da necesitate o mare elasticitate cu privire 
la augmentarea eventuală a masei circulaţiei fiduciare, 

— 

    

1) „Coexistenţa rezervelor de devize externe la un loc cu îezervele de 
"aur — Scrie guvernatorul Băncei Italiei în „Il nostra Risanamento monetario” ci- 
“tat mai sus — nu este nouă în Italia: poate Banca Italiei a fost cea dintâi față 
de toate celelalte Institute de Emisiune, care a întrebuințat acest sistenu, Lezile 
“decretate de ilustrul Luigi Luzzatti, în anii 1896--98, pentru a spori lichiditatea 
activului Institutelor de Emisiune italiene, au prevăzut o astfel de cosxistență “între anumite limite, pe care apoi necesităţile recentului război le-a mai lărgit. "Chiar de atunci s'a văzut contribuția prețioasă pe care rezervele „echivalente” "puteau să o dea faţă de cursul schimbului cu străinătatea. şi beneficiul apreciabil "pe care Institutele de Emisiune puteau să-l tragă din. rezervele îructiiere, înțelept -administrate”, DN ga
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Volumul circulaţiei fiduciare actuale pare însă insuficient 
şi pentru a. remedia această situaţiune se caută în mod oficial să 
ze generalizeze uzul cekurilor sau al creditelor în cont curent, atât. 
la plăţile statului faţă de particulari şi retiproe, cât şi în tran- 
zacţiunile private. 

18. Factorul psihologic. — Inainte de a examina efevtele sta- 
bilizării legale nu este fără folos a sublinia că suecesul reformei. 
monetare italiene este datorit în mare măsură şi reflezului psi-- 
hologic. 

Prin faimosul discurs pronunţat la 18 August 1926 în piaţa: 
orașului Pesaro, şeful guvernului italian, d. Mussolini, eonere-- 
tizând în mod lapidar linia de conduită pentru rezolvarea proble- 

“mei monetare, a aruncat în balanţă toată greutatea prestigiului: 
şi autorităţii de care dispune în Italia şi el şi regimul fascist, 
eclarând; 

„Regimul fascist este dispus — dela, şeful său până la ulti- 
mul partizan — a, suporta toate sacrificiile necesare, dar lira care- 
este simbolul naţiunei, semnul bogăției noastre, simbolul muncii 
noastre, a sforţărilor şi sacrificiilor noastre, trebue să fie apărată: 
şi va fi apărată. 

„Vom da cu cea mai mare hotărâre bătălia economică pentru. 
apărarea lirei şi din această piaţă mă adresez întregii lumi civilizate 
pentru a-i spune că voi apăra lira până la ultima suflare, până la 
ultima picătură de sânge”, 

Efectul unei astfel de politici monetare ferme, prin influenţa: 
pe care o are factorul psiholog ie asupra valorii monetare (1), nu: 

„cu puţin a contribuit la reuşita stabilizării legale și dacă Italia a 
putut realiza întrun timp scurt şi cu atâta succes reforma mone- 
tară, ea o datoreşte fără îndoială, în cea. mai mare măsură, şefului: 
guvernului italian: d-lui Benito Mussolini. 

1) Robert Wolff, într'o conterință ţinută la Ecole des Hautes Etides Socia-. 
les. din Paris, a susţinut că valoarea monetei este în primul rând consecinţa» 
rellexului. osiholozic produs „de politica generală „şi în Special de politica finan= 
ciară a ţării respective.



UI. EFECTELE STABILIZARII LEGALE ŞI MASURILE 
ULTERIOARE | , 

A. Consecințe financiare. 

*"19. Zachidarea datoriei Statului la Banca de Emisiune. —— 

Din punct de vedere financiar, consecinţele imediate cele mai im- 
portante ale stabilizării legale, ca şi în reformele belgiană şi fin- 

landeză, constau în lichidarea avansurilor făcute Statului de Ban- 

ca de Emisiune. ' 

„Articolul 4 al decretului citat stabilește: „Bana d'Italia este 
autorizată să treacă la activul său, în lire italiene, pe baza aur 
fisată prin art. 1., toate rezervele sale în aur şi în devize externe 
asupra ţărilor în cari există convertibilitatea biletelor de bancă 

„în aur. Plus valoarea care va rezulta din revalorizarea rezervelor 

Băncii d'Italia va fi trecută în creditul Statului“... | 
Intrucât rezervele Bănsii Italiei în aur sau în alte valute e- 

chivalente aurului, erau înregistrate în ultima situaţiune publi- 
-cată înainte de stabilizare cu 2.903 milioane, lire aur rezultă că In- 

stitutul de Emisiune este autorizat să înscrie la activul său contra- 
valoarea, acestor 2.903 milioane, înmulțită cu noua paritate de 3,66 
live hârtie pentru o liră aur, adică 10.640 milioane lire, deci o plus 
valoare de 7.738 milioane lire. 

Prin aselaş articol se hotărăşte că această plus valoare de 
7.738 milioane să servească pentru amortizarea datoriei statului 
faţă de Banca de emisiune: 

1. Pentru biletele emise de Banca Italiei pentru contul sta- 

tului . a. lire 4.227 mil. 
2. Pentru rogularea diferenţei de preţ a cu- 

siunei, la cursul de 27, 78 lire pentru un 
dolar, a celor 90 milioane dolari din îm- 

prumutul Morgan, conform ' decretu-
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din 7 Sept. 1926, faţă de cursul stabih- - 
Zării o. „se lire 790 mil, 

"3. Pentru difer. prețului .cesiunei  zozervelor E E 
metalice sau devizelor asimilate a celor es: 
două desfiinţate Bănci de Emisiune, tran- 
sferite Băncii Italiei, prin deeretul, de 
„unificare din 6 Mai 1926, calculată după Şi o 
noua paritate . . .. . ay lire Tr3 “mil, 

„Aceste 3 posturi însumează 5. 790 milioane: rămâne deci .di- 
ferență din plus-valoarea totală de.7.738 mil, lire, cifra. de 1.948 
mil. “lire, pe care decretul lege o destină pentru regularea . dife- 
venţelor. de preţ în lire hârtie, faţă de noua paritațe a aurului, pro- 
venită dela preţurile de, cumpărare ale altor. devize aur, transte: 
rite de Stat sau de Institutul. de Schimb, Băncei Italiei. Pentru 
această diferenţă nu s'au publicat î încă datu: este însă puţin pro- 
babil ca ele să fie aşa de mari — fiind vorba, numai de trasferirea | 
unui chivalent de 3. 138 milioane lire stabiliz zate —.ca să absoarbă 
în îtregime cele 1.948 milioane lire rămase disponibile din. plus 
valoarea globală. 

„ Asttel, statul pe lângă stabilizare a făcut şi. o bună afacere: 
a achitat în întregime importanţa sa datorie faţă de Banca de Emi- 
siune pentru circulațiunea emisă. pentru contul - Statului; a regu- 
lat toate partidele contabile rămase în suspensie în debitul său, 
pentru transferarea la Banca Italiei a, rezervelor Băncilor di Na- 
poli şi di Sicilia, precum și pe acelea provenite din împrumutul 
Morgan şi din devizele aur cumpărate recent pe piaţa, liberă pen- 

tru împiedecarea urcării excesive a lirei şi în fine, cu multă proba- 
pilitate, va avea şi un important avans de utilizat. | 

O astfel de reformă, care lichidând; datoria statului, lasă îo- 
tuş în circulaţie biletele de bancă pentru necesităţile - comerţului, 
cu acoperire suficientă de .rezerve aur şi devize echivalente, con- 
stitue. în acelaş timp şi un puternie stimulent pentru economia 
naţională. 

'Tot prin această reformă, sarcinile buigotare sunt ușurate de 
alocaţia anuală de 500 milioane lire instituite prin decretul din 7 
Sept. 1926, pentru rambursarea gradată a avansurilor făcute Sta- 
tului de Bancă Italiei, şi această sumă va fi trecută în viitor la ac- 
tivul, „Casei de amortizare a datoriei interne“. | 

Printre efectele imediate ale stahilizării a fost şi sporirea ge- 
nerală a valorilor italiene, atât în bursele naţionale cât şi în cele.
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străine, unde, de esemplu î în „Belgia, au câștigat într'o singură zi 
15 puncte. | 

"De asemenea reforma monetară a influenţat favozabil şi asu- 
pra sporirii depunerilor de economii care actualmente trec de 37 
miliarde lire, cu vădită tendinţă de augmentare. 

20. Măsuri ulterioare! stabilizării legale. — In urma, refor- 
mei monetare, în scopul de a "preveni orice influenţă asupra mo- 
netej şi de a evita o nouă emisiune de bilete de bancă, s'a vegle- 
mentat — printrun nou, decret — un control organic asupra tutu- 
Tor operaţiunilor cu străinătatea, sub orice formă şi pentru orice 
durată. Aceste operaţiuni sunt supuse în viitor unei autorizaţiuni 
prealabile a guvernului, pe baza avizului unei Comisiuni speciale 
prezidată de Ministrul de finanțe și din care face parte şi guver- 
natorul Băncii Italiei (1). In articolul 4 al decretului „Controlul 
împrumuturilor externe“ se prevede limitarea acordărei autori- 
zaţiei „numai. pentru împrumuturile care sunt destinate scopu- 
rilor productive de interes general sau care sunt destinate să îm- 
bunătăţească piaţa muncii, să sporească exportul sau să desvolte 
producţiunea de mărfuri. naționale, cari, în lipsă, ar trebui s să se 
importe din străinătate“. 
"Ministrul de finanţe, î în cazul când va acorda autorizaţia va 
putea cere şi garanţiile necesare pentru ca afluirea de capitaluri 
străine provenite din: împrumuturi să nu turbure piaţa monetară şi 
va putea, de acord cu autorităţile competente ale Statului să pro- 
cedeze la, controlul necesar pentru a se asigura că zisele capitaluri 
au fost în mod efectiv şi exclusiv, destinate scopurilor pentru rare 
împrumuturile au fost autorizate“. 
„O altă măsură, luată după: stabilizare, a fost în legătură « Cu, 

taxele vamale, care trebuind să fie plătite pe bază de aur, după un 
curs ce se fixa săptămânal, se stabilește — printrun decret tot 
din 21' Dec. 1927 — că aceste taxe pe viitor să fie achitate pe baza 
noii parităţi a aurului de 3,66 lire hârtie pentru o liră aur, 

Tot în legătură cu noua, paritate bugetul statului ca și bilan- 
tul Bâncei „Naţionale, vor fi alcătuite pe bază de aur. 

B. Consecințe economice. 

                                                            

nomice ale stabilizării monetare depind de măsura în care preţu- 

1) A se vedea textul "decretului „Controlul împrumuturilor în străinătate” , 
în Anexa No. IV. - E | 2
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ţurile, salariile, etc., sunt adaptate în fapt noii parităţi precum 
şi de fluctuaţiunile cari, din azeastă cauză, trebuese să se întâmple. 

In fapt cursul de conversiune fiind fixat la 3,66 lire hârtie 
pentru o liră-aur, şi întnucât nivelul internaţional al preţurilor aur : 
variază între 130—140%, faţă de 100, baza din înainte de război, 
nivelul preţurilor interne în lire hârtie ar trebui să fie în Italia de 
circa 5 ori superior acelora din 1914. | 

Situaţia, reală arată însă că, dacă multe preţuri se săsesc în 
proporţia amintită, la alte preţuri există un dezechilibru; astfel, la 
locuinţe: chiriile — în baza restricţiunii legale — nu pot să întreacă 
de 4 ori preţul antebelie. De asemenea, nici salariile nu sunt echi- 
Jibrate proporţiei de 5 ori salariile antebelice, ci numai de 4 ori. In 
producţiunea agricolă, acelaş lucru, căci grâul, orezul, animalele 
sut întrun nivel mai inferior, în timp ce vinul are un nivel su- 
perior preţului antebelic, 

Toată politica economică a guvernului italian este acum în- 
areptată să adapteze întreaga viaţă economică la stabilizarea, le- 
gală, precum și să reorganizeze pe noua bază Economia Naţională. 

Faţă de sistemela de stabilizare urmate de Germania şi Bel- 
gia, — unde s'a creat o monetă nouă, — sau de Ungaria şi Austria, 
care au stabilizat niai întâi la o anumită paritate şi spoi au creat 
« nouă monetă, sistemul urmat de Italia e acela care turbură 
«el mai puţin eccnomiu naţională ca şi raporturile internaţionale. 

De fapt, nu s'a schimbat nimic în raporturile dintre debitori 
şi creditori, ci sa fix:t numai un anume raport fix între lira, de 
hârtie şi aur, eliminându-se nesiguranța fluetuaţiunilor munstare, 
ustfel că ucum există 2 măsură fixă şi stabilă pentru măsurat va: 
lorile (1). | 

Consecințele mai îndepărtate ale acestei reforme monetare, 
atât în ceeace priveşte stabilizarea legală rât şi convertibilitatea 
obligatorie a biletelor de bancă, vor fi din cele mai mari: redată 
liniştea, de muncă, siguranţa în producţiune şi comerţ, ca şi stimu- 

  

1) In felul cum s'a făcut stabilizarea în Italia. o revalorizare ulterioară a 
monetei este încă posibilă; în acest sens, chiar în Consiliul de. Miniştri în care s'a 
decis stabilizarea legală, d. Mussolini a declarat: „O revalorizare ulterioară va 
fi posibilă, dar ea nu este de dorit diindcă ar avea drept consecință, cum s'a în- 
tâmplat aiurea, să înlesnească speculația, determinând o criză continuă ioarte 
gravă sau crize periodice care ar stingheri întreaga Economie Naţională”,
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lentul necesar iniţiativelor sănătoase, desigur, întreaga economie 
națională se va resimţi; dar reforma este prea recentă — nici două 
luni de zile — pentru a-i putea măsura chiar de acum efectele: 
ele nu vor putea fi apreciate în cunoştinţă de cauză — ca, şi în 
Pelgia — decât după ce se va fi constatat „de visu“ multiplele re- 
percusiuni ale reformei... Da o



INCHEIERE. 

Din întreaga reformă analizată în acest studiu rezultă că în 
Italia problema monetară a fost considerată şi tratată aşa cum 

trebuesc să fie tratate, în general, toate problemele economice: un 

complex de fenomene determinat nu de o singură cauză, ci de o 
pluralitate de cauze, care adesea sunt împiedicate de a-şi produce, 

parţial sau total, efectele lor dacă nu sunt eliminate şi altor cauze 
“interferente a căror prezență poate compromite rezultatul final. 

De aceia, in Italia, stabilizarea legală nu: a fost înfăptuită. de 

cât numai după ce, printr'o lungă serie de acte s'au luat nu numai 
toate măsurile pur teehnice şi clasice ale regimului circulaţiei fidu- 
ciare, ci după ce s'a constatat în fapt şi existenţa unor anumite 
condițiuni generale fără de cari reforma, stabilizării legale ar fi 
fost iluzorie. 

Astfel, începând de fapt cu reforma fiscală care trebuia să 

uducă, după aşa mari deficite, bugetul statului în echilibru şi chiar 
cu excedente importante; cu sistematizarea datoriilor interaliate 
de război; cu unificarea, şi reorganizarea mecanismului circulaţiei 
fiduciare; şi au protejarea şi stimularea economiilor naţiunei, pen- 

tru a trece la consolidarea, datoriei îlotante a statului, la revalori- 

zarea, gradată a lirei, cu formarea de importante stocuri de devize 

litate; şi apoi cu măsuri de adaptare a preţurilor la nivelul acelei 
revalorizări, împreună cu o ameliorare a balanței plăţilor faţă de 

străinătate s'a format o serie înlănţuită de măsuri bine chibzuite 

a căror ultimă verigă a fost stabilizarea legală. | 

Intreaga reformă poartă „le cachet du râgime“: preparaţie 

meticuloasă şi metodică, fără trâmbiţări şi fără sgomot, iar la mo- 

mentul oportun acţiune hotărită şi perseverență. 

19
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Pentru Economia Europeană stabilizarea lirei înseamnă e 
nouă etapă către normalizarea raporturilor economice între na- 
ţiuni, pentru că — după cum serie fostul ministru de finanţe al 

taliei, d. De Stefani—,,nestabilitatea măsurii preţurilor dintro ţa- 
ră, nu turbură numai economia internă a acelei ţări, ci şi economie 

altor state”,



ANEXE



„No. 1. — Autorizaţia de emisiune a unui nou împrumut naţional pentru apărarea valutei, — Decretul Lege din 6 Noembrie 1926. No. 1831: 

„NO. 2, — Reorganizarea Institutului Naţional pentru Shimbul cu Străinătatea. — Decretul Lege din 13 Februarie 
1927. No. 112. 

No. 3. — Incetarea cursului forţat şi convertibilitatea în 
aur a biletelor Băncei Italiei, Decretul Lege din 21 Decem- 
brie 1927. No. 2325. 

No. 4. — Controlul împrumuturilor externe. — Decretul Lege din lanuarie 1928. .



  
  

  

Anexa No. 1. 

" AUTORIZAȚIA DE EMISIUNE A UNUI NOU IMPRUMUT . 
| NAȚIONAL PENTRU APARAREA VALUTEI. | 

Decretul Lege din 6 Noembrie 1926. No. 1831 

Art, 1. — Pentru a realiza consolidarea datoriei pe termen 
scurt a Statului, se autoriză emisiunea unui împrumut naţional, 
prin crearea unui titlu de datorie consolidată ce se va înseri în 
Cartea. Mare a datoriei publice, fmetificând. o. dobândă anuală de 
5%, scutit de orice impunere prezentă şi viitoare şi nesupus la con- 
versiune până la, 1936 inclusiv, | 

„_ Sus zisa dobândă de 59% este plătibilă în Regatul Italiei şi 
în Colonii în lire italiene, în rate semestriale, la 1 Ianuarie. şi. 1 
Iulie ale fiecărui an. 

Art. 2. — Bonuzile de tezaur obişnuite, pe 5 şi 7 ani, aflate 
în cireulaţiune la, data publicării prezentului Deeret-Lege în. „Ga. 
zeta Oficială“ a Regatului Italiei, cari vor ajunge la scadenţă cu 
începere dela 11 Noembrie 1926 şi bonurile cu scadenţă anterioară 
-care nu au, fost încă prezentate spre încasare până la .acceaş dată, 
vor fi convertite în titluri de datorie consolidată creată prin pre- 
zentul decret, conform normelor. de conversiune mai .os indicate: 

2) pentru fiecare 100 lire valoare nominală, reprezentate prin 
bonuri obişnuite, se va emite un titlu de datorie consolidată, pentru 
o valoare nominală de 116,56 lire. Acelaş procent se aplică şi .bo- 
nurilo> cari deşi au un termen de plată mai îndelungat, sunt ajunse 
1a scadenţă însă! nu au fost încasate până la data mai sus arătată 

b) pentru fiecare 100 lire valoare nominală;' reprezentată 
“prin bonuri pe 5 ani, se va, emite un titlu de datorie consolidată 
pentru o valoare nominală de.115.50 lire; 

c) pentru fiecare 100 lire valoare nominală în bonuri:pe 7 
ani cu scadenţă în 1928 se va emite um titlu de datorie consolidată. 
pentru o valoare nominală de 113 lire;
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d) pentru fiecare 100 lire valoare nominală în bonuri pe 7 
ani cu scadenţă până la 31 Decembrie 1929 se va, emite un titlu de: 
datorie consolidată pentru o valoare nominală de 112 lire. 

Normele pentru nivelarea dobânzilor, pentru fracţionarea tit-. 
lurilor şi pentru serviciul de premii în favoarea purtătorilor de bo- 
nuri pe 7 ani, vor fi stabilite prin decret de către Ministerul de- 
Finanţe. | 

“Guvernul Regal va, putea, în orice timp, prin Decret Regal, 
emanat pe baza propunerii Ministrului de Finanţe, cu avizul Con- 
siliului de Miniștrii, să “suspende conversiunea obligatorie a bo- 
nurilor cu seadenţe mai îndelungate indicate mai sus, în titluri de- 
datorie consolidată, menţionate în acest decret. 

Ari. 3. — Posesorii de bonuri pe 9 ani vor putea obţine, când: 
o cer, conversiunea în titlurile sus zisei Gatorii consolidate, în pro-- 
centele mai jos indicate: a | 

a) pentru fiecare 100 lire valoare nominală în bonuri pe 9 
ani purtând o dobândă de 5% se va putea, emite un titlu de datorie: 
consolidată pentru o valoare de 107,50 lire; 

b) pentru fiecare 100 lire valoare nominală de bonuri pe 9. 
ani cu 4,79% şi cu seadenţa la 15 Noembrie 1932, se va putea face: 
conversiunea, la, pari, printrun titlu de datorie consolidată, pentru. o: 
valoare nominală de 102 lire. Da | 

Normele pentru nivelarea dobânzilor, pentu fracţionarea tit-. 
lurilor și pentru serviciul premiilor în favoarea purtătorilor de 
bonuri, vor fi stabilite prin decret de către Ministerul Finan- 
ţelor. | 
“Ministerul de Finanţe va putea, prin Decret, să dispună în- 
orice timp, suspendarea conversiunei facultative prevăzută în pre- zentul articol. Ea E o | 

Art. 4; — "Titlurile de datorie consolidată creată cu prezentul” 
decret, vor fi oferite şi pentru subseripţia publică, pe preţul ae: 
emisiune fixat în proporţia „de 87,50 lire italiene pentru fiecare- 
100 lire de datorie consolidată, | 

Celelalte condițiuni şi modalităţi de subscriere la împrumut, 
inclusiv limitele respective de timp, vor fi fixate prin dceret de- către Ministerul, de Finanţe. 

Suma netă obţinută din plasarea titlurilor prin subscripţie- 
publică va fi vărsată de Tezaurul Public, în cont curent, la Banca 
d'Italia pentru ca aceasta să-o întrebuinţele îri operâţiuni de an-
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dicipări asupra, aceloraş titluri. Tezaurul Publie va putea să folc- 
sească încasările nete sus amintite şi în scopul exclusiv de a. a- 
„operi datoriile Statului pe termen scurt. 

Ari. 5, — Pentru plasarea titlului şi în scopul do a a: uşura 0-. 
perațiunile de credit asupra: aceluiaș titlu, se constituie un sindi- 
Cat, sub președinția Directorului General al Băncei d'Italia, 
-din care fac parte în mod obligator: Casa, de depuneri şi împru- 
înuturi, Casa Naţională de asigurări. sociale, Institutul Naţional 
de asigurări, Casa Naţională pentru accidentele de muncă, toate 
“Casele de Economie din Regatul Italiei şi Institutele asimilate 
lor, toate întreprinderile de asigurări şi în genere, toate institutele 

care au obligaţiunea, prin lege sau prin dispoziţiuni de regulament 

Stat sau garantate de Stat. 
Cu începere dela data publicării acestui. dcoret în „Gazeta 

Oficială“ a Regatului Italiei şi până la 31 Dee. 1927 inclusiv, Cass 
„de Depuneri şi Imprumuturi şi institutele anexe, Casa Naţională de 
Asigurări Sociale, Institutul Naţional de Asigurări, Casa Naţio- 
nală pentru accidentele 'de muncă, trebuese să plaseze cl puţin 

- s1saye 

“periodul: mai sus “îndieiat, în afară de oblig gaţiunile legale (anteri- 
oare), în cumpărări de titluri ale datoriei consolidate create cu pre- 
„zentul decret sau în conturi curente: speciale, fructifere, la Banca 
WItalia, pentru a fi utilizate de aceasta în mod: exclusiv numai 
-pentru avansurile ce sar cere pe baza, garanţiei cu titluri ale da- 

-toriei consolidate. 
De asemenea sunt obligate şi toate celelalte institute sau per- 

-soane morale, care, în virtutea legii: sau a unor dispoziţiuni de 

vegulamente, trebuese să plaseze o parte din disponibilităţile lor în 

titluri de stat sau garantate de stat, — să întrebuințeze cu înce- 
“pere dela data publicării: în „Gazeta, Oficială“ a, prezentului de- 
-cret şi până la 31 Dee. 1927, disponibilităţile existente sau care 
-Sar forma pentru a fi plasate conform cu legile sau regulamentele 
„precedente, în cumpărarea de titluri ale acestei datorii consolidate 
“sau în depozite de cont curent special destinate în mod exclusiv 
serviciului de avansuri asupra titlurilor acestei datorii consolidate 
“precum s'a arătat în ultima parte a aliniatului precedent. | 

„Ministerul de Finanţe va stabili, prin decret, normele do a- 
7 Jicaro ale prezentului articol. 

Art. 6. — In cazul când, în executarea dispoziţiuniloz 3 pre-
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zentului decret Şi în-legătură cu operaţiunile de avansuri asupra ti-. tlurilor acestei datorii. consolidate, var trece peste totalul dispo- vibilităţilor din conturile curente speciale, constituite conform pre- zentului decret, şi star constata până la 31 Decembrie 1927 inelu- Siv excedente temporare de circulațiune peste limita normală însă. totdeauna în limita insuperabilă a arţ. 3 decretul regal din 7 Sept, 1926 No. 1506, aceste exeedente nu vor fi supuse la taxa extraor-. dinară. prevăzută în primul aliniat al art. 3 mai sus citat, . Art. 7. — Termenul de neconvertibilitate, până la 31 Dee. - 1936, prevăzut în! art. 1 din prezentul decret; este aplicabil la toate. titlurile datoriei consolidate a statului cu 97% aflate actualmente în. „cireulaţie, 
| Art. 8. — 'Doate operaţiunile care au în orice mod, drept ga- ranţie bonuri de 'Tezaur Supuse conversiunei în baza prezentului decret, rămân în vigoare şi îşi păstrează, întreaga, lor valoare faţă 

Art. 3. — Pentru persoanele. cari nu dispun de administra- rea liberă a bunurilor lor, acceptarea conversiunei în titluri ale da- toriei consolidate de 97% instituită prin prezentul decret, de către. tutorii, curatorii sau administratorii respectvi, va fi considerată ca un act de simplă administraţiune' și va: putea să producă toate efectele fără vreo autorizare specială şi fără nici o formalitate Ju- ridieiară, _ 
Art. 20, — "Toate actele şi documentele, -de înfăţişat pentru: operaţiunile necesare executării prezentului decret, sunt scutite de fazele de timbru şi înregistrare şi când! va fi nevoe, vor fi admise a înregistrare în, mod gratuit cu condițiunea de a fi întrebuințate. “exclusiv în scopurile prezentului decret, | Pentru conversiunea prevăzută în acest decret, se lasă Ja facultatea Guvernului Regal să-şi asume prin Decret Regal, în sarcina Ministerului de Finanţe, pentru fiecare exercițiu. totalul taxelor de timbru privitor la nouile titluri de rentă 5% neto, de. - “sehimbat cu titlurile datoriei convertite, | o Art. 121. — Prin Decret Regal, pe baza propunerii Minis- trului de Finanţe, se vor reglementa toate normele de înfăptuirea, prezentului decret. a
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Art. 12. — Prezentul Decret va intra în: vigoare în ziua pu- 
blicării sale în „Gazeta Oficială“ şi va fi prezentat parlamentului 

„ pentru conversiunea în lege. Ministrul propunător este autorizat 
să prezinte proectul de lege respectiv, 

*



Anexa No. li 

REORGANIZAREA INSTITUTULUI NAŢIONAL PENTRU 
SCHIMBUL CU STRAINATATEA 

„Decretul-Lege 13 Februarie 1927, No. 112, 

Ari. 1. — Institutul Naţional pentru schimbul cu străinăta-— 
tea este un institut de drept public, având personalitate juridică: 
şi gestiune autonomă sub controlul Ministerului de Finanţe. 

El are de scop cumpărarea şi vânzarea contra numerar sau. . 
pe termen a devizelor externe, precum şi să facă toate operaţiu- 
nile necesare pentru îndeplinirea menirei lui, care să înlesnească.. 
şi comerţul Italiei cu străinătatea. i 

„Art. 2. — Patrimoniul Institutului este constituit din capita-- 
lul de lire it. 10.000.000 acordate de Banca d'Italia şi din bene- 
ficiile nete de gestiune obţinute până la 31 Dec. 1926, care vor: 
constitui rezerva sa patrimonială. 

Art. 3. — Institutul este condus pe baza unui statut alcătuit: 
de Consiliul de Administraţie şi aprobat prin Deeret de Ministe- 
rul de Finanţe, de acord cu Ministerul Economiei Naţionale. 

Art. 4. — Organele Administrative ale Institutului sunt: Con-- 
siliul de Administraţie şi Comitetul permanent de direcţie şi su-- 
praveshere. | 

Ari. 5. — Consiliul de Administraţie este compus în afară 
de Directorul General al Băncii d'Italia, care îi este Şi preşedinte,. 
sau în caz de lipsă de Vice Dircetorul General al aceleiaşi Bănci, 
din cinci consilieri şi anume: 

Directorul General al. Pezaurului, un funcţionar desemnat de 
Ministrul Economiei Naţionale, un reprezentant al Oficiului de 
Avocatură Generală de Stat, şeful serviciului „Operaţiuni finan- 
ciare şi valute“ al Băncii d'Italia şi o persoană expertă în mate- 

4
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zie de valută, făcând parte dintr'un Institut de credit controlat de 
Stat, desemnat de preşedinte şi de Ministrul E Finantelor. 

Consiliul de Administraţie are în competenţa. sa alcătuirea 
Statutului Institutului, ce urmează să fie supus aprobării, conform 

art. 3. Este de asemenea de competenţa Consiliului să numească 
directorul şi vice directorul, pe baza propunerii președintelui. 

Pentru validitatea adunărilor şi a deliberărilor Consiliului, 

este necesâră prezența a cel, puţin patru membrii ai Consiliului. 
La votări, în caz de paritate de voturi, acela al preşedintelui 

va avea, precădere, 

Art. 6. — Fac parte din Comitetul permanent de direcţie şi 
supravegher e, în afară: de Directorul General al Băncii d'Italia, sau 

în lipsa lui, vice directorul general, directorul general al 'Lezau- 

rului, şeful serviciului „Operaţiuni financiare şi valute: din a- 

„eiaş Barcă şi consilierul expert în materie de schimb menţionat 
în articolul precedent. | 
- Comitetul stabileşte directivele care vor trebui să fie ur- 

mate conform, în toate operaţiunile Insitutului, ţinând seama de 

cerinţele pieţii schimbului şi de evoluţia circulaţiunii biletelor de 
bancă. 

Ari. 7, — Pe lângă Institut se va constitui un Comitet de Cen- 
zori, pentru a exercita, funcțiuni analoage acelora prevăzute î în art. 

184 a Cod. Com. it. (art. 186 Cod. Com. Român, N. T.). 
Cenzorii sunt în număr de 3: unul numit, de Ministrul de 

Finanţe, unul de Ministrul Economiei Naţionale şi al treilea de 
Banca d'Italia. - 

„Se vor numi deasemenea şi trei cenzori supleanţi, cari vor 
înlocui î în caz de lipsă pe cenzorul efectiv din categoria respectivă. 

"Retribuţiunile Comitetului de Cenzori, vor fi fixate prin De- 
oret de Ministrul Finanţelor. 

Raportul Cenzorilor asupra bilanţului anual. al, Institutului 

“a fi înaintat de: Consiliu de Administraţie Ministerului de Fi. 
ranțe, împreună cu propriul său raport. 

Art. 8. — Institutul are un director și un vice director nu- 

miţi de Consiliul de Ad-ţie, în urma propunerii preşedintelui. 
Directorul, sau în lipsa lui, vice directorul asistă cu vot con- 

:sultativ, la întrunirile Consiliului şi ale Comitetului. 

Art. 9, — Gestiunea Institutului este.regulată după anul so- 

Jar și la finele fiecărui an se încheie bilanţul exerciţiului financiar, -
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care aprobat de Consiliul de Ad-ţie şi examinat de Comitetul de Cenzori,. este comunicat, împreună cu raportele respective, Minis- terului de Finanţe, - | a „ “După ce mai întâi se va reţine dobânda de achitat Băncii q'I- taliă în proporţia procentului normal al scontului, asupra capitalu= lui acordat de ea, beneficiile: nete ale exerciţiului vor fi alocate- „Pentru sporirea rezervei patrinăoniale arătate în art, 2, Ă __* La lichidarea Institutului, această rezervă va, fi împărțită în: porporţia, de 3/4 pentru Tezaurul Statului şi 1/4 în favoarea In- stitutului de Emisiune, | | 
Institutul de Emisiune, după terminarea, lichidărei, va. des-. tina cota de rezervă: patrimonială ce i se cuvine şi atribuită cor. form repartizării din aliniatul precedent pentru îmbunătăţirea: rezervelor metalice care garantează circulaţiunea. 

Art. 10. — Sunt abrogate Qecretele locotenenţiale 11 Dec. 1917, No. 1956; 13 Ianuarie 1918, No. 32; 13 Mai 1919,-No. 656; Decretele Legi 18 Aprilie 1920 No. 971; 24 Ianuarie 1921 No. 8 şi 10 Iunie 1921, No. 737. 

Art, 21. — Banca d'Italia va îngriji pentru rambursârea co- telor de capital avansate deja Institutului de schimb de către Banca. di Napoli și Banca di Sicilia, | 
„In ceeace privește beneficiile distribuite de. acelaș Institut până la 31 Dec. 1926, în baza situaţiunei aprobată de Ministerul de Finanţe, opozabilă faţă de toate părțile, se vor rambursa, în pri mul semestru 1927, prin ridicare din rezerva corespunzătoae, co-. tele de beneficii cuvenite Băncii di Napoli şi Băucii di Sicilia. Art. 12. — Prezentul decret va, intră în vigoare din ziua pu- blicării lui în „Gazeta Oficială“ a „Regatului Italiei şi va fi pre- zentat parlamentului pentru conversiunea să, în lege. Ministrul pro- punător este autorizat, să prezinte proectul de lege respeetiv.



  

  

Anexa No. m 

IN CETAREA CURSULUI F ORŢAT AL LIREI ŞI CONVERSIUN EA 
IN AUR A BILETELOR EMISE DE BANCA D'ITALIA 

„Deer ctul.Lege din 21 Dec, 1927, „No, 2325 | i 

1, — Cu începere. din ziua, succesivă aceleia, a . publicărei pre- 
zentului deoret, se impune Băncei d'Italia să convertească,—la pre- 
zentarea la sediul Central din Roma, — toate biletele sale de 
bancă, în aur sau la alegerea Băncei în devize asupra, ţărilor stre- 

"ne în care există conversiunea biletelor de bancă în aur. 

Paritatea aur este fixată la cantitatea de 7,919. 032 grame de 
aur fin pentru o sută de lire italiene. 

2, — Biletele Băncii d'Italia, acelea ale Statului, vor conti- 

nua, a-şi menţine în Regat deplina lor valoare până la teremenul 
stabilit pentru retragerea lor din cireulațiune; deasemenea şi mo- 
netele de argint bătute în baza decretelor-leg ge 7 7 Septembrie 1926 
No. 1506:şi 923 Iunie 1927. 

Nimie nu sa schimbat din dispoziţiile î în vigoare referitoare 
la puterea liberatorie a valutelor de mai sus, nici privitor la obli- 
gaţiunea Caselor publice, şi a particularilor, de a le accepta în -Re- 
gat, ca monete legale, ori care ar'fi convenjunea contrarie: exis- 
1entă, 

3. — Banca A'Italia esta autorizată a trece la activul “său, 

în. lire italiene, pe baza aur fixată la art. 1, toate rezervele sale 
de aur, ori devize: a, ţărilor streine în care este în vigoare con-- 
versiunea biletelor de bancă în aur. . -
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Plus valoarea care va deriva din revalorizarea, rezervelor 
Băncei d'Italia va fi acreditată Statului. Acest surplus trebue des- 
tinat: ” 

a) amortizărei, datoriei în bilete de bancă emise pe contul 
Statului; 

b) eliminărei diferenţelor de preţ a lirei-bârtie, faţă de pari- 
tatea aur fixată la art. I, constatate rezervele aur şi echivalente 

” aUr, care aparţineau Băncilor di Napoli şi di Sicilia, transferite la 
Banca d'Italia în momentul unificărei emisiunei biletelor de bancă, 
conform dispoziţiunilor art. 2, din deeretul-lege 6 Mai 1926 Nr. 812. 

c) eliminărei diferenţelor de preţ în, lire-hârtie, faţă, de pari- 
tatea aur sus indicată, constatate la suma de 90 de miloane de do- 
lari, cedată de Stat, Băncei d'Italia în; schimbul reducerei cu 2500 
milioane lire a. datoriei Tezaurului faţă de Banca d'Italia, con- 
form art. Î, din deeretul-lege 7 Septembri 1926 No. 1596. 

d) eliminărei diferenţelor de preţ în lire-hârtie faţă de pari- 
latea aur indicată mai sus, în raport cu preţurile de achiziţie a- 
tribuite celorlalte devize streine asupra ţărilor în care există con- 
versiunea biletelor de bancă în aur, transferate de Stat, de la In- 
stitutul Naţional al Schimbului, Ja Banca, d'Italia. a 

4, — Cu începere dela intrarea în vigoare a prezentului de- 
cret-lege. Banca, d'Italia este obligată a ţine o rezervă de aur ori 
de devize în aur, care să nu fie inferioară proporţiei de 40% asu- - 
“pra totalului biletelor aflate în circulaţie şi a oricărei alte o- 
bligaţiuni ale sale. Pa | 

Biletele emise de Banca d'Italia sunt garantate în afară de 
sus zisa rezervă de aur sau echivalentă aur, de orice altă activitate 
al Institului, conform dispoziţiilor legislative în vigoare. | 
„5. — Guvernul este autorizat a lua, printrun deeret-regal, la 

propunerea Ministrului Finanţelor, de acord cu Consiliul Miniş- 
trilor și Directorul General al Băncei d'Italia, măsurile şi normele 
necesare pentru traducerea, în fapt a prezentului decret-lege, pre- 
cum şi acele măsuri necesare pentru coordonarea acestuia cu dis- 
poziţiunile legislative actuale, aplicate Institutului de emisiune. 

6. — Tot prin deeret-regal, se vor lua măsuri la, propunerea 
Ministrului de Finanţe, pentru a coordona normele actualmente în 
vigoare, referitoare la baterea şi emisiunea monetelor de aur, cu 
acelea prevăzute de art. 1 al prezentului deeret-lege.
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7. — Ministrul Finanţelor este autorizat a stipula conven- 
- ţiuni speciale cu Banca d'Italia pentru executarea prezentului de- 
cret-lege. | 

Prezentul Deeret-lege va intra în vigoare din ziua succesivă 
publicărei sale şi va fi prezentat Parlamentului, peritru conversiu- 
nea în lege.



„+ Anexa No. IV - 

"CONTROLUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE 

Deoretul Lege din Ianuarie 1928 

Ari. 1. — Orice persoană morală, Societatea comereială, sau 
firmă care intenţionează să contracteze împrumuturi în străină- 
tate, sub orice formă şi pentru orice durată, va trebui să obţină 
autorizaţia prealabilă a guvernului. Această autorizaţie cerută prin 
petiție adresată Ministerului de Finanţe, va fi însoţită de docu- 
mentele din care să rezulte cauza împrumutului, condiţiunile pre- 
liminare stabilite şi toate celelalte elemente de apreciere. 

Autorizaţiunea de mai sus nu este necesară pentru operaţiu- 
nile obişnuite de seontul efectelor comereiale, de deschideri de cre- 
dite bancare, de acordări de amânări de plată pentru cumpărături 
de mărfuri — totdeauna însă trebuind ca aceste operaţiuni să se 

„termine fără ulterioare reînoiri şi amânări întrun termen maj 
scurt de 12 luni. | - 

Art. 2. — Orice autorizaţiune, oricum ar fi dată, înainte de 
intrarea în vigoare a prezentului decret se consideră decăzută 
dacă operaţiunea, autorizată nu rezultă perfecționată. 

Ari. 3, — Asupra, cererilor de autorizaţie pentru a contracta 
împrumuturi în străinătate, decide în'mod definitiv, Ministru! de 
Finanţe, pe baza avizului unui Comitet special, prezidat tot de 
Ministrul de Finanţe, din care face parte Ministrul Economiei Na- 
ționale, Guvernatorul Institutului de Emisiune, Directorul Gene- 
ral al 'Tezaurului Public, un membru al Comitetului Institutului 
de Schimb cu Străinătatea indicat de Preşedintele acelui Institut. 

Subsecretarul de Stat dela Interne va participa la şedinţele 
Comitetului, ori de câte ori se va prezenta vreo cerere din partea 
unei persoane publice sau morale puse sub supravegherea acelui 
Minister, |
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Ari, 4. — Se pot autoriza numai împrumuturile care sunt 
destinate scopurilor productive de interes general, sau care au de 
scop să îmbunătăţească piața muncii, să sporească exportul sau 
să desvolte produeţiunea de mărfuri. naţionale, care — în caz con- 
trariu — ar trebui importate din străinătate. 

Ministrul, în cazul când va acorda autorizaţia, va putea, cere 
şi asigurările necesare pentru ca afluirea, de capitluri străine pIo- 
venite din împrumuturi să nu turbure piaţa, monetară şi va putea, 
de acord cu autorităţile de stat competente, să procedeze la con- 
trolul necesar pentru a se asigura că zisele capitaluri au fost în 
mod efectiv şi exclusiv, destinate seopurilor pentru care împru- 
routurile au. fost autorizate. 

Art. 5. — Pentru acordarea de înlesniri fiscale se vor urma 
modalităţile prevăzute în Decretul Ministerial din 16 Februarie 
1923. art. 6



BILANŢUL AUR SAU BLA DE STABILIZARE ') 

Problema stabilizărei monetare, care face acum ciclul cerce- 

tărilor şi discuţiunilor noastre, este foarte strâns legată şi de alte 

probleme tot de ordin economico-financiar, cu cari la un loc <on 

plectează un program de asanare şi consolidare economică, ducând: 
spre o activitate productivă, ceia-ce constitue scopul. final al unei 
politici sănătoase, şi de propăşire a unui stat. 

In expunerea de față mă voiu ocupă de problema . Dilanţării 
în moneta aur, sau în moneta stabilizată, care o voi trată din 2 puncte 
de vedere : : 

1) Modul cum a fost soluționiată problema bilanţului aur, în 
principalele state unde s'a făcut stabilizarea şi cum s'a legiferat, cu 
observaţiuni critice asupra diferitelor sisteme. 

2) Necesitatea, posibilităţile şi efectele bilanţului de stabilizare 
în' România. | | 

Depresiunea monetară ce s'a produs atât în timpul războiului, 
cât mai ales după războiu, în toate statele europene, a adus o per- 
turbare nu numai în raporturile de schimb între aceste state, dar 
Chiar în viaţa ecoomică internă a: lor, 'desechilibrând itoate calcu- 
lele de rentabilitate atât a întreprinderilor private care fac baza a- 
vuţiei naţionale, cât şi a întreprinderilor cu caracter public, sau 
quasi-public, a cărui rezultat direct se oglindește în bugetul de ve- 
nituri ale Statului, care a avut ca efect: zdruncinarea din temelie 
a producţiei, mărirea dorințelor de consum şi speculă, așezând ast- 
1el pentru un moment viaţa economică a acestor state, într” un cadru 
falș din care toate ac azi sforțări să se scape. 

> 

  

'1) Comunicarea făcută de D-l Stefan LX Dumitrescu, la Asociaţia Gene- 
xală a Economiştilor din România.
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Deși problema stabilizării monetare la noi se găseşie intrun 
stadiu abia de cercetări, e interesant să se cunoască şi să se ana- 
lizeze din vreme şi celelalte probleme ce stau în strânsă legătură 
cu ea şi cari îi vor succede în mod fatal, mai curând sau mai târziu 
şi la noi ca şi în alte părţi, 

Principala problemă care, va urmă stabilizării, va îi aceea de 
a se reglementă modul de adaptare a întreprinderilor economice pe 
baza nouilor mijloace de schimb stabilizate, şi a intreprinde cer- 
cetări de rentabilitate, cari să corespundă cât mai mult situaţiei reale. 
Această problemă rezolvată în alte state, şi care este cunoscută sub 
numele de „Bilanf aur” sau de „Bilanţ de Stabilizare”, ne intere- 
sează acum „şi îace obiectul acestei expuneri. Ambele denumiri, | 
deși diferite, se referă la una şi aceeaşi acţiune, acea de a transpune 
toate posturile şi exprimările de calcul contabile ale unui bilanţ, în- 
tocmit. după principiile cunoscute, “după o perioadă de nestabilitate 
monetară într'o unitate de măsură a valorii (unitate monetară) unitor- 
mă și stabilă pe, baza căreia să se calculeze rentabilitatea și rezulta- 
tul întreprinderei.' - e o 
"O “explicare de ce în unele state s'a adaptat denumirea „Bi- 

lanţ. aur” iar în altele „Bilanţ de Stabilizare”, o putem avea dacă 
ne referim la modul cum s'a efectuat stabilizarea diferitelor ac- 
țiuni. In statele -unde valoarea unităţei monetare s'a redus aproape 
la zero, cum.a fost cazul în Germania, Austria, Ungaria, Polonia. 
stabilizarea s'a realizat asupra unei unităţi monetre nioui, create ad- 
hoc şi de o valoare egală, sau aproape egală cu moneta iniţială-aur, de 
aici şi expresia „Bilanţ (în noua unitate monetară) aur”, | 

[n ţările în care stabilizarea monetară s'a făcut asupra moie- 
tei existente, la un, curs depreciat, dar care totuşi mai avea o va- 
!oare oarecare iar bilanţul urmând a se face în această  mo- 
netă” depreciată, dar care a fost fixată la o-anumită valoare, deci 
stabilizată, cum e cazul în Cehoslovacia și probabil că va îi şi la noi, 
de aici avem expresia de „Bilant de stabilizare”. a 

E logic să ne punem întrebarea, de ce unei acţiuni de stabilizare 
trebue să-i urmeze neapărat mai curând sau mai târziu, legiferarea 
unui Bilanţ aur, sau Bilanţ de stabilizare? | 

Insăşi acţiunea de stabilizare e justiiicată ca efect următor al 
unei epoci de nestabilitate monetară. nestabilitate care nu poate 
Îi numi de un singur fel, cum se obişnueşte să se vadă în cele mai 
multe cazuri, nestabilitatea în jos, adică scăderea valorii monetei sau ” deprecierea monetară, ci ea poate fi şi în sus, adică o urcare a va- lorii monetare, o apreciere, sau o revalorizare monetară.
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Politica de inilaţie monetară dusă de cele mai imulte state în: război şi după război, a avut ca, efect o diluare a fondului şi deci o diminuare a forțelor productive din acele state. Forţa economică a unui stat este reprezentată prin totalitatea forţelor economice in- dividua!e din acel stat, şi fiecare forță în parte esie condusă de prin- cipiul economic cu minimum de cheltuială, maximum de rezultat, însă 1:u rezultat în iorma câştigului bănesc, ci în sensul economic de re- generare a îorţelor cheltuite în procesul de producțiune. | Inflaţia sau nestabilitatea monetară prin depreciere, fane ca un, obiect oarecare, de valoare. exprimată la o anumită dată printrun: sumăr X de unităţi monetare, dacă vrem să-i arătăm aceiași valoa- re, la o altă dată în viitor, ea trebue să fie exprimată printr'un nu=. măr X' înmulțit cu coeficientul de depreciere ai unităţii monetare, căci „dacă am exprima-o tot numai prin X, unităţi monetare. atunci ar însemna că îi dim o valoare mai mică, din cauză că însăşi unită- țile monetare din X: sunț mai mici ca cele din X.. iata „Invers, dacă în perioada de nestabilitate monetară prin reva- lorizare, valoarea unui obiect exprimat printrun număr X de unități monetare ja o anumită dată, la o altă dată în viitor valoarea ace- 
1... 
iuiaş obiect trebue să fie exprimată printr'un- număr X: împărțit prin 
prin X unităţi monetare, -atunci ar însemnă că îi arătăm o valoare: mai mare, fiindcă însăşi unitatea monetară de măsură a valorii X, teprezintă o valoare mai mare decât cea dintâi. Ori interesul econo- mic este tocmai de a se exprimă valoarea reală a obiectului ce avem şi care a Tămas aceiaş, atât la prima cât şi la a doua evaluare. Necunoştinţa teoretică şi dificultatea praciică de a aplică în perioada de mestabilitate monetară principiile de mai sus, au făcut ca după ce s'a străbătut o epocă de nestabilitate monetară, la sfâr- itul acelei epoci să avem Situaţiuni exprimate comptabil din cele mai. ciudate, total lipsite de adevăr şi îndepărtate de realitate, '-. Mă explic prin un exemplu practic. Ă a ---» Presupunem, că o întreprindere născută în anul 1914 sub Te-. gimul unei monete stabile (leul aur), arată prin bilanţ o investitiune. în instalaţiuni şi imobile de 100.000 lei, amortizabilă în 20 ani cu câte 5 000 lei anual. a | E - In anul 1920 (după 6 ani) imobilul este amortizat cu 30.000 lei hâr- tie, deci valoarea imobilului rămâne contabil de 70.000 lei tot hârtie. In acelaş an se face imobilului o scară care costă 30.000 lei. [n 1927 contabiliceşte, valoarea imobilului este redată prin: 70.000 valoare
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iniţială (1920) plus 50.000 lei valoarea scării=—150.0tiu lei din. care de- 

ducându-se 'amortismentele de 5% pe an, ar însemna că la 1928 va- 

Joarea acelui imobil să fie de 87.000 lei (hârtie) adică: 

35.000 lei hârtie valoarea propriu zis a imobilului şi 

52.000 lei hârtie valoarea propriu zis.a scării, ceiace nu co- 

respunde realităţii, deoarece valoarea imobilului propriu zis, întrece în 

proporție cu mult vaioarea scării, şi ambele la un lo au 0 valoare 

reală cu mult! mai mare decât aceia arătată contabil. Calculul unui 

rendement al produsului acestei întreprinderi, care prevede. amor- 

tizarea acelui imobil numai. pentru 87.000 lei, hârtie, când valoarea. 

lui ar îi poate cel puţin de 10 ori mai mare, ar. însemnă că între- 

prinderea lucrează în pagubă cu 9 părţi din 10, în ceiace priveşte 

beneficiul de realizat, restul de nouă zecimi fiind cheltuit fără ram- 
bursare din însăşi fondul întreprinderei. 

Acest exemplu simplu şi redus, ilustrează în mică parte situa- 

-ția dezastroasă a unei activităţi economice în astfel de condițiuni şi 

desorientare totală la care este expusă conducerea ei, când acelaş 
calcul S'ar face ia tot activul întreprinderei. 

--“ Dacă am inversă exemplul de mai sus printr'un caz de revalo- 

rizare sau apreciere, am ajunge la un rezultat în care amortismen- 

tul unei unităţi monetare depreciate, printr'o unitate monetară a- 

preciată ar scoate întreprinderea din funcţiune, prin imposibilitatea 

de a rezistă unei concurenţe, îaţă de întreprinderile fondate pe mo- 

netă revalorizată sau apreciată şi cari gar jace' calculul rendemen- 

tului real. - 

„ALE exemplu. — Presupunem o întreprindere care are instala- 
ţiuni în valoare de 40.000 lei ce urmează a le amortiză in 5 ani cu 
câte 20%, presupunem o perioadă de nestabilitate monetară, iar 
deprecierea este cotată în fiecare an la 1/4 din valoarea anului prece- 
denit. Pentru ca întreprinzătorul să-şi poată reface fondul său după cei 
5 ani, va avea nevoe de 40.960.000 lei. Dacă ar fi făcut un amor- 
tisment unual numai de 20%, la îinele perioadei întreprinverea ar îi a- 
vut o pagubă de 40.920.000. Dacă arătă această sumă ca beneficiu, ea 
ar îi ttebuit să fie înregistrată ca atare, ori cum în realitate nu e un 
beneficiu, ci o păstrare a forţelor: de producțiune trebue ținută la ua 
cont de regenerare. - , |



  
  

"Tabloul de mai jos arată rezultatul caicului acestui 

ment în cei 5 ani, privit, în diferite ipoteze: | 
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stalaţiunilor fictentulu! de de- | depreciere mone- | valorizarea cotelor înoire 

a | preclera al monetei |. tară anuală anilor antericri Ia 

La început . 40.000 : 
Fiacla primulul an 160.000]. 8.00U] -.-- -. 32.0UU 2.282.000] 727 24.000 

E : 128.000 i 
Finale anu? „640.000 8.000] - 128.000 128.000 216.000 

IE at 256.000 
, - . --1.U24.U00 - ' 

7 3 2.560.000 8.000] ': :. 512.000 22.512.000]: 1.272.000 
. a . RR IRI 1.536.000 RI 

DR nu UDE 6.144.000 
n 4 10.240.000 8.000; 2.048.000 „2.048.000 6.648.000 Pt, | -8.192.000]. ....-: 
RE au —[ 32.168.000 — 
» 2. 5 40.960.000 8.000| .. 8.192.000 8.192.000 32,160,000 

„40.960.900 

Total... _40.000[. 10.912.000 40.960.000] . .. 40,920.000 

Din cele de. mâi Sus se ilustrează lipsa 'de adevăr, cum şi ne- 
cesitatea de a corectă şi soluţionă aceste procedee contabile, ce duc 
la rezuitate atât de falşe, în dauna nu numai a rentabiliiziței unei 
întreprinderi economice izolate, cât mai ales în dauna desvoltări 

„economiei generale a unei întregi ţări. 
„ „Chestiunea Bilanţului aur rezolvă şi un desiderat contabil, prin 

aceia că contabilitatea într'o 

4 

întreprindere are menirea să 
“dea' îritreprinzătorului imaginea adevărată a fondului şi să-i arate: 
rezultatele întreprinderei. In acest scop într'o perioadă de nestabi- 
litate monetară, bilanţul nu trebue să. se mărginească a ne da o 
expunere formală de cifre, ci de substanţa reală a întreprinderii; 
justifică deci necesitatea unei corectări a cifrelor coiitabile- printr” un 
coeficient al vriaţiunei monetare, în scop de a putea vedea în orice 
-moinent situaţia adevărată, atât a fondului cât şi a re zulta telor. 

Situaţia ârătată mai sus a îost una din Cauzele principale care: 
“au contribuit ca. producţiunea germană în perioada de inilaţie să 
nu poată fi bătută de nici o concurenţă, dar numai după: introduce- 

acea industrie din propriul său fond. 

rea bilanţului aur, să înceapă să-şi dea seama cât şi-a consitinat
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... Această stare de lucruri a fost relevată de către specialişti încă 
“din primele timpuri ale mefastului regim de nestabilitate monetară. 

Primul semnal de alarmă a fost dat în Germania unde îluc- 
3; tuaţiile monetare, în perioada postbelică, ajunsese la proporţii necu- 
„“moscute de nici oaltă ţară. -. a 
1... Incă din 1920 profesorul Geldmacher. publică într'una din ga- 
; zetele de specialitate (Industrie und Handelszeitung Nr. 57—63) un 
»- articol intitulat „Bilanzsorgen”, prin care face o expunere din cele 

mai plastice şi mai documentate, a legăturii ce trebue să existe 
„ între'valută şi bilanț (respectiv între Îluctuaţiile valorii monetei şi va- 
„lorile exprimate prin acea morictă în bilanţ), cerând să se redea bi- 

: lanţului cele trei calităţi esenţiale ce începuse! să le piardă: exac- 
“-fitate, adevăr şi sinceritate, .-. -. - -. o 

Prin acest articol se arată mai mult nevoia şi sistema de amor- 
. tizare a pagubelor suferite prin contabilizare în timp de depreciere 
monetară şi era un prim semnal în contra câştigurilor aparente. | 

i „Mai târziu (1921) vedem apărând O lucrare datorită profeso- 
“rului Prion „Die Finanzierung und Bilanz wirtschaitlicher Betriebe, 

„ “unter dem Einfluss der Geldentwertung” (finanțarea şi bilanţul în- 
„ trepriderilor economice, sub influenţa. deprecierei monetare) în care 
“la fel, autorul încearcă să evidenţieze necesitatea unei ateriţiuni şia- 
precieri deosebite, ce trebue dată bilanţului din punct de vedere al. „ Yezervelor şi amortismentelor. de: făcut, spre. a evită pierderea fon 

- «iului exploatării. . a : a . 
| Profesorul Schmalenbach de la universitatea din Kln este unul 
dia pionerii bilanţului aur. In lucraea sa „Grundlangen Dinamischer 
Bilanzlehre”. caută să evidenţieze că „Concepţia dinamică în. materie „de Rilanţ rezultă din aceia că valoarea reală a unei unităţi econo- „mice nu poate în nici un caz să fie: găsită printrun calcul sintetic „.contebilicesc” deci „nevoia unui calcul real economicesc”; iar mai „tărziu apar lucrările sale din care se tratează special bilanțul aur ; Goldmarkbilanz” de care ne vom ocupă mai târziu. 

„+ ..:* Prima lucrare technică şi care merită atenţiune în această spe- . Calitate. este aceia a profesorului Walter Mahlberg din Muenchen „Dilanztechnik und Bewertung bei schwankendez W/îihrung” (Tech- nica bilanţului şi evaluarea .la O valută nestabilă) de ia care m'am „ inspirat şi eu când am publicat pentru prima oară articolul ..Contabili - „ tatea şi bilanţul aur” în anul 1922 (în revista Conierţ şi contabilitate, Oct. 1922). a
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Mai important din această lucrare este propunerea autorului 
de a se-contabiliză în dubic valori (în: monetă au: şi in moneta hârtie) 
deschizându-se imediat un Cont de rezultate .FErtulgskonto” prin 
care să se contabilizeze toate câştigurile sau p'eidaijle aparente ale 
îiecărei operaţiuni, din care, la finele anului să extragă rezultatul 
adesarat. 

Astorul insistă mult asupra unei noui concept:uni: contnbiie, ce 
stăruie să se: introducă, - demonstrând că o: întreprindere. „pentru 

„a avea în adevăr un câştig nu trebue să mai aplice formula „prețul 
de vânzare = preţul de cost-+ câştisul”, ci o nouă formulă „pre- 
[ul de vânzare = preţul de reaprovizionare + câştisul.” 

Nestalilitanea monetară: provoacă demnons+rașiuni şi intarven- 
uni nu numai din prtea teoreticienilor, ci chiar piocticienii vedem 
că se sesizează de această situaţe, astiel avem instrucțiunile „A- 

„Sociaţiunii încreprirderiolr germane de const:usțiutri de maşini” prin 
care se dau directive de contabilizare și bilanţare către intreprinde- 

La fel intervin Camerile de comerţ pe lângă comercianţi, pentru 
introducerea contabilizării şi bilanţării pe baza aur. 
Cu alte cuvinte, din pricina nestabilizării moneta:e, se deschid în 1r0d' public discuțiuni. ' e 

__ 4) Cum poate din pricina nestabilităţii monetare conducătorul unei întreprinderi să-şi cunoască mersul real al afacerilor lui. 
0) Cum poate să-şi stabilească preţurile de vânzare, 'chiar cu o monetă nesigură şi nestabilă la scurte intervale. , 

c) Cum să-şi.organizeze contabilitatea pe baza monetei legaie 
spre a “urmări. mişcarea reală a activului şi a pasivului, întocmin- du-şi un bilanţ cât mai aproape de adevăr, - 

d): Cum să aprecieze beneficiile sau pagubele contabile cari 
ar putea îi numai aparente. 

e) Cum să-şi stabilească amortismentele şi cum să-şi constitue 
rezervele? a E E 

Afară de izolatele soluţiuni şi publicaţiuni apărute în această 
chestiune, avem apărută în 1922 lucrarea „Goldmarkbilanz” a profe- sorului Schmalenbach. o | 

In lucrarea sa autorul evidenţiază interesul ce Pa arătat Chiar “guvernul German acestei probleme adusă de inflația monetară, in- -stituind încă din 1922 o comisiune de specialişti. Publică chiar un proect de lege privind introducerea bilanţului 'aur, care serveşte de bază apoi legiferării ce: o vom. vedeă că se realizează în 1923,
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Toate aceste publicaţiuni şi intervenţiuni iac ca o mare parte: 

din. întreprinderi, atât societăţi cât şi firme individuale, având în 

vedere formidabila scăde re a monetei* germane ce se produce în 

anii 1922 şi 1923, să introducă fiecare, din proprie inițiativă, fără a 

aşteptă vre-o dspoziţie legală, câte un sistem. de contâhilizâre” pe 

bază de aur. Această schimbare este mai ales în legătură cu refor- 

mele fiscale aduse în 1922 prin : 

a) Legea impozitului pe venit (Reichseinkomamensteureesctz). 

b) Legea impozitului pe avere (Vermâgenssteuergesetz). 

_c) Legea impozitului pe creșterea averii (Vermăgensztyyachs- 

steuergesetz). a | 
Astiel vedem că încă din acest an, majoritatea calculelor de 

rendement, amortismente, rezerve şi investiţiuni apar publicate pe 

lângă: moneta legală (marca hârtie) şi într'o valută aur, chiar străi- 

nă, Sau în mărci aur închipuite. .. 
Legiuitorul German, studia şi. intenţionă să vină cu o lege de: 

contabilizare şi bilanţare într'o valută nestabilă, în sensul celor - 

susţinute de Mahilberg şi Schmalenbach încă din anul 1922, dacă 

nu surveneau evenimentele politice din 1923, ocuparea Ruhralui, po- 

litica monetară de inflaţie fără margini, care a redus marca la a 

mia miliarda parte din ce valoră, ceia ce face ca socotelile în acca- 
stă marcă să fie abandonate. . | 

Acestei situaţiuni îi urmează acţiunea stabilizării monetare prin 

creerea unei noui monete Rentemark = marca aur, în Noembrie 1923. 

Odată moneta stabilizată, Guvernul german începe să lege fi- 

îul. cercetărilor, întrerupte, studiază imediat situaţia creată vieţei 

economice prin introducerea nouei unităţi de măsură a valorii (nouei 

monete) şi ia măsuri de consolidare a situaţiei și asanarea între- 

prinderilor, prin posibilitatea ce; le-o dă de a-şi reface calculele ren- 

«ementului prin legea bilanţului aur (Verordnure iiber Bilanz). 

Situaţia descrisă mai sus pentru Germania o găsim exact la 

fel şi în Austria până în anul 1924, în Ungaria şi în Polonia până la 

1925, iar în Cehoslovacia până în anul 1927 când în toate aceste 

“țări legiuitorul intervine pentru introducerea bilanţului aur. 

Legea Dilanţului Aur în Germania 

-„ Primul stat în care haosul bilanţelor este pus la punct pe cale 
«de lege şi unde rezultatele publicate ne permit un studiu mai a- 
profundat a fost. Germania. 

Legea stabilizărei monetare decretată şi realizată la. 15. No- 
embrie 1923, este complectată de o nouă lege la 25 Dec. 1923, ce
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se referă la modul cum toate întreprinderile de orice fel sunt ținute 
să-şi întocemască nouile situaţiuni şi bilanţuri. 

Voi cită în rezumat această lege urmând a face o critică şi un 
scurt studiu comparativ, după ce o vom cunoaște şi în alte țări. 

Iată părţile esenţiale: _ 
1) Comercianţii cari sunt obligaţi să ţină registrele comerciale, 

vor întocmi cu începere “de la 1 Ianuarie 1924, sau dela o dată mai târ- 
zie, dacă înciderea bilanţului are loc la altă dată. inventarul şi bilan- 
ţul în mărci 'aur, - | | 

Ca marca aur se fixează contravaloare a 10/42 parte din dol- 
iarul American, Guvernul rezervându-şi dreptul a îixă şi altă uni- 
tate monetară dacă va găsi cu cale. 

(Această unitate de valoare a fost luată de guvern ca măsură 
de prevedere în contra vreunui eşec al acţiunii de stabilizare a 
mărcii, făcută cu o lună şi jumătate mai înainte, pentru care intro-. 

- dusese o marcă îixată la aceiași valoare (dolarul = 4,20 mărci). 
2) Cel mai târziu pentru 1 Januari 1924, sau dacă noul an îi- 

nanciar începe cu altă dată mai târzie, inventarul şi bilanţul de des- 
chidere va îi întocmit în mărci aur, publicaţiile urmând a se face 
potrivit dispoziţiunilor în vigoare. Termenul de întocmire şi publica- 
ție este de 6 luni, putând fi prelungit numai.prin o hotărâre „jude- 
cătorească. 

3) Pentru inventarele şi bilanţurile întocmite în mărci aur ră- 
mân în vigoare dispoziţiunile legilor ordinare, întrucât legea de faţă 
nu prevede altfel. 

4) Pentru bilanţul de deschidere aur al Societăților pe acţiuni 
sau al Societăților în Comandită pe acţiuni, cum: şi a celor cu răs- 
pundere limitată (G. m. b. H.) legea prevede derogarea de la dis- 
poziţiunile cod. comercial, în sensul că efectele şi mărfurile care au 
curs la bursă şi acele cari conf. cod. de comerţ, la bilanţ trebuiau 
comparate cu valoarea de. „Cumpărare :şi acea a cursului zilei, şi 
înscrise cu valcarea cea mai mică .acum ele pot îi trecute cu va- 
loarea zilei, chiar dacă aceasta întrece valoarea de cumpărare. 

Obiectele cari n” ar îi curs la Bursă, sau pe piaţă, vor îi trecute în 
bilanț pe preţul de cost, care va puteă îi majorat cu eventuale plus- 
valori, adică cu cheltueli ce s'ar mai îi efectuat pentru a le obține. 

Investiţiunile, (cele ce nu au destinaţia de a îi revândute) clă- 
diri, maşini, etc. se vor “trece cel mult cu valoarea lor din momen- 
tul introducerei bilanţului; şi când aceasta este mai mare ca preţul 
de cost, se va creâ un post vizibil de amortizare în Bilanţ, pe tim- 
pul îolosinței.
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| 5) In cazul când după încheierea bilanţului aur, valoarea tota- 
lă a unei Societăţi pe acţiuni, -în Comandită pe acţiuni, sau cu Tăs- 
pundere limitată (G. m. b. [.) după ca se scad datoriile, îi rezultă 
un activ mai mare decât este însăşi capitalul. societăţei, diferenţa 
trebue să fie arătată ca rezervă, sau cu ea să se majoreze capi- 
talul asociaţiunei. 
"n cazul invers când dijerenţa între activ şi datorii, este mai 
mică decât capitalul, diferenţa trebue arătată ca un post. special în 
activ sub denumirea de „Cont de Diminuare a Capitalului” (Ent- 
Wertungskonto), sau activul trebue să fie complecrat prin noui a- 
porturi până la acoperirea acestei diferenţe, sau cu acea diferenţă să 
se reducă capitalul întreprinderei.. Soluţiunile pot îi şi combinate. 

Contul de diminuare a Capitalului nu poate îi mai mare decât 
:9/10 din capitalul firmei. Societatea este obligată ca în 3 ani să sol: 
deze. Contul de diminuare a Capitalului, amortizare la care legea 
perinite să se folosească rezervele existente, făcute anterior potri- 
vit cod. de comerţ. aaa a Ş 

„Este interzisă distribuirea de beneficii la orice. întreprindere, : 
atât timp cât există „Contul de diminuare a Capitaiuiui”, iar exe- 

„cutarea soldării va fi justificată Tribunalului. 
“6) In caz când rezultatul bilanţului permite o majorare a Ca- 

pitalului, se vor emite acţiuni sau părţi de capital can vor îi atri- 
Duite societarilor în proporţia participării fiecăruia la capitalu! so- 
cial actual. La fel se va cere participarea tuturor societarilor în ca- 
zul când trebue contribuit la stingerea „Coniuiui de diminuare a 
Capitalului”. 

- 7) După transformarea bilanţului aur, capitalul unei societăţi 
„anonime pe acţiuni sau în. comandită pe acţiuni, trebue să fie de 
cel puţin 5.000 mărci. aur, şi al unei Societăţi cu răspundere limitată 
de cel puţin 500 mk. ur. - Sa 
Si La transformarea unei Societăţi ce emite acţiuni titlurile tre- 
buesc libelate pentru o valoare de minimum. 100 mărci aur (Cod. 
de Cornerţ prevedea minimum 200 mărci aur). . 

Se prevăd cazuri speciale în care titlurile pot avea o valoare 
minimă şi de 20 mk. aur. a a | 
„În societăţile cu răspundere limitată (G. m. b. [H.) aportul fie- 

Cărui asociat nu va puteă fi mai mic de 50 mk. aur, 
| O micşorare (0 comasare) a numărului acţiunilor, sau a părţilor „de capital, din cauza transformării unei societăţi, este permisă numai
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atunci când.dacă nu sar face, nu s'ar mai putea respectă minimut 
valorii acţiunilor, cum am arătat mai sus. Sa 

s) Când din cauza transformării unei Societăţi, din' mărirea 
“Capitalului urmează să se facă plata Societarilor, această plată Si 
va îace prin emitere de acţiuni speciale (Genussscheine)' emise la 
purtător, de o egală valoare cu plata ce urmează a se îace.. Acesta 
noui titluri nu dau dreptul la vot, ci dau drept numa la partici- 
parea la beneficii, şi în caz de lichidare, la.o prticipare la capital. 
Aceste titluri noui pot îi diminuate numai după trecerea a cel puţin 
3 ani dela emitere. Pentru emiterea lor nu e nevoe să se ceară au. 
torizaţia Statului (ca pentru emisiunile ordinare). | 

9) La Societăţile pe acţiuni, Consiliul de Administraţie e ţinut 
să examineze bilanţul de deschidere aur, şi să îacă o dare de seama 
către adunarea generală, în care să, arate împrejurările principale 
în care s'a făcut transformarea. Adunarea generală poate încuviinţă 
“bilanţul, sau cere să fie revizuit de experţi contabili. Când cererea 
de revizuire de către experţi este refuzată în Adunaiea generală, 
acţionarii reprezentând 1/10 din capital, poi cere tribunalului, mi- 
mirea de experţi din oficiu, pentru verificare. aceste dispoziţiun! 
privesc şi societăţile în comandită, cu deosebirea că darea de seamă 
în acest caz este făcută de societarii cu răspundere personală. 

10) Când din transferarea bilanţului, o societate ce -a sufe- 
rit o pierdere prea mare, este declarată în stare de faliment, con- ducătorii - nu mai au nici 0 răspundere. penală, dacă trans- 
îormarea s'a făcut în termen, La fel mau ni o -răspun- 
dere asociaţii cu răspundere peisonală a unei societăţi în comandită, sau administratorul unei soc. cu răspundere limitată. 
„e 11) Inscrierea ni registrul comercial a hotăririlor adunărilor generale pentru transiormaea unei asociațiuni, trebue să aibă. oc în 6 luni: de la adunarea generală. Curțile de apel pot prelungi 

acest termen. | i 
Societăţile, odată cu înscrierea, trebue să prezintă şi raportui de expertiză al întreprinderii. - | ' 
12) Orice Societate nouă ce se va formă în viitor e obligată să îşi stabilească capitalul în mărci aur. A 
-Minimiun de capital al unei societăţi anonime pe acţiuni sau în comandită ce se va înființă în viitor este de 50.000 mărci aur. iar acțiunile se vor emite pe minimum. 100 mărci aur. Pentru soc cu răspundere limitată, Capitalul minimum este de ' 5.000 imărci
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şi partea îiecărui asociat de minimum 50 mărci, din care să se verse 

la început numai 25 de mărci de asociat, sau 25% din tot Capitalul, 

13) Din punct de vedere al impunerii, transformarea. bilan- 

ţului nu va influenţă cu nimic impozitele de plată, iar pentru pier- 

derile. suierite ce nu vor îizură sub „Contul de diminuare a Capi- 

“talului” şi care se vor amortiză anual nu se acordă scutire de im- 

pozite. Asemeni liberarea acţiunilor pentru majorarea capitalului din 

transformarea societăţii, la prima transferare au se va percepe nici 

un impozit. 

14) Guvernul îşi rezervă dreptul « să aducă modificări legii, să 

o complecteze, sau Chiar să emită noui legi după care să se înfiin- 

țeze înteprinderi noui pe bază de capital în mărci aur. 

Legea de față suieră două modificări: 

I) La 5 Februarie 1924, se rvine la facultatea ce se lăsase ca 
în cazul unei mari pierderi şi când acţiunile nu ar mai putea avea 
minimul cerut de lege, să se reducă numărul lor. Să interzică deci 
diminuarea numărului acţiunilor sau a asociaţiunilor, oricare ar îi 
reducerea Capitalului. 

II) Modificarea din 28 Martie 1924 când se fac următoarele 
complectări: | 

Marca aur să fie socotită pe cursul dolarului la Berlin pe ziua 
când se întocmeşte bilanţul. 

2) Bilanţul de deschidere aur nu va puteă îi întocmit pentru 
o dată mai de vreme ca 1 lulie 1923, iar gestiunea anului următor 
nu poate trece de 18 luni. 

3) Reestimarea se va îace pentru fiecare cont în arte. Nu e 
nevoe de dovezi pentru mărturile şi efectele cotate la Bursă. Pen- 
tru obiectele a căror evaluare nu e posibilă, sau se va face cu multă 
cheltuială, se va procedă conf. legei, înscriindu-se cu valoarea de 
cumpărare din care se va reduce 1/3 şi apoi cota respectivă de a- 
mortizare pe timpul îolosit. - 

4) Pentru valabilitatea aprobărei unei Adunări generale a bi- 
lanţului de deschidere aur, este suficientă majoritatea voturilor. 
Transtormarea şi comasarea acţiunilor nu înseamnă o convertire în 
sensul legei burselor. | 

5) In cazul când după termenul îatal are loc o diminuare, sau 
o majorare a capitalului, în urma transformărei pe bilanţ aur, a- 
ceastă modificare se consideră făcută pe acea zi. 

6) Rezervele trecute în Bilanţ, prin transformare, nu vor pu- 
tea servi decât la acoperirea pagubelor tot din Bilanţ.
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7) Majorarea capitalului poate îi făcută prin emitere de noui 
acţiuni sau titluri, sau prin mărirea valorii nominale a acțiunilor, şi 
titlurilor deja emise. aaa 

Realzarea majorărei sau diminuărei nu e condiţionată absolu 
de înscrierea în registru de comerţ. Se menţin însă dispeziţiunile CO- 
dului de comerţ, în ce priveşte ca emiterea lor să nu se poată 
face înainte de a se produce înscrierea. | o 

Pentru executarea dreptului de opțiune la nouile emisiuni din 
majorarea capitalului, se poate prevede un termen care trebue să - îie de cel puţin 2 săptămâni. In caz de meexecutarea dreptului. de 
“opţiune nouile acţiuni pot îi vândute la burse, sau priu licitaţie, iar 
suma obţinută se va plăti celor în drept, după ce se reduc chel- tuielile de emisiune. In- cazul când urcarea Capitalului are loc fără emitere de noui acţiuni, dispoziţiile de mai sus nu au valoare. Ina- inte de a se înscrie în registrul comercial, urcarea Capitalului, nu 
poate avea loc nici stampilarea nici preschimbarea nouilor acţiuni. 
In cazul când parte din acţiuni nu se prezintă la ştampilare sau pre- 
schimbare. Soc. poate emite pentru acestea acţiuni noui şi vinde ia bursă sau prin licitaţie, în contul celor în drept; din sumă, se vor re- 
duce cheltuelile, iar restul se dă celui în drept. 

8) In caz de diminuare a capitalului şi de preschimbare -(co- masare) a acţiunilor, trebuind să se dea un număr de acţiuni vechi spre a se primi o acţiune nouă, când numărul de acţiuni primite nu e suficient a acoperi o nouă acţiune, posesorul va primi dreptul său “Corespunzător redus întrun certificat și care va rămâne în depozit. Se menţin dispoziţiunile Codului de comerţ în sensul că “se va pu- blică .prezentarea acţiunilor la preschimbare întrun termen fixat, după care dată ar puteă fi declarate fără valoare, 
„Părţile de capital acordă drepturi corespunzătoare la benefi- cii, iar în caz de lichidare la cota parte din capital. Societatea poate să cheme prezentarea părţilor ce Capital întrun termen de o lună. cel puţin, totuşi dacă nu se prezintă nici după a 3-a lună, poate anul „următor să dispună transformarea părţei de capita! într'o acțiune. Măsurile de mai sus se aplică de o potrivă la “Societăţile pe acţiuni, în comandită, sau cu răspundere limitată. . 9). Tot ca transformare este considerată şi schimbarea capi- talului unei întreprinderi prin egalarea | unei pierderi, cu deschide- rea Contului de diminuare a capitalului, la activ. La expunerea e- „ezutării . amortizării contului de. diminuarea capitalului, preşedin- tele soc. trebue să arate în ce fel s'a efectuat. Dacă este prin mări-
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rea fondului cu noui contribuţiuni ale asociaţilor, trebue să arate că 

acele fonduri sunt în posesia societăței. Fa trebue să fie trecută în 

registrul comercial. 

10) La transformare acţiunile trebuesc să devină Ducăţi de 100. 

sau multiplu de 100 mărci: Diferenţele îracţiunei de 100, dacă nu e 

cazul a se emite şi acţiuni a 20 mărci, se vor trece la rezervă, ală- 

turi de celalt fond de rezervă legală dacă există. In caz când va- 

loarea unei acţiuni a-unei Soc. la 31: Decembrie 1923 a cotat mai pu- 
ţin ca '40 bilioane mk. hârtie pentru 100 mărci, acţiunile acestei so- 

cietăţi vor. aveă o limită-minimă la valoarea de 20. mărci: aur. 

“La o societate cu părţi de capital, pentru care se nrevede un 

minimum de 50 mărci, şi la care dreptul de 100 mărci aur valorează 

mai puţin ca 40 milioane mărci, reducerea se va face in aşa îel ca să 

evite 'nevoia de a reduce numărul. asociaţiilor. Părţile de capital tre- 

buesc să fie divizibile cu 10, iar deierenţele ce vor rămâne se vor trece 

fondului de rezervă, care vor servi numai, ia acoperirea a pagubelor din 

bilanţ, | 
Fiecare 10 mărci aur, dau dreptul la un vot. O mărire a fondu- 

'u: prin'noui aporturi din care s'ar prevedea un avantaj pentru cei 

ce îl aduc, şi desavantaj pentru cei ce nu îl aduc, nu este îngăduită,. 

decât numai dacă societatea nu se pate transforma nici pe suma 

minimă prevăzută de lege. 

1) In termenul legal pentru transiormarea bilanţului, dacă se 

coristată că pierderea societăţii este atât de mare că ea atacă mare 

parte sau chiar tot capitalul, conducăorii societăţii nu cad sub pre- 

vederile: penale ale legii. 

- 12) O nouă organizare de societate în sensul legei bilantului 

aur, se poate consideră numai atunci când soc. deja constituită 
îşi schimbă cu totul statutele, organizarea sa şi chiar îelul activită- 
ței sale, aşa ca societatea în nici o formă să nu mai poată îi privită 

ca o continuare a: unei vechi societăţi. 

13) Când o Soc. pe acţiuni rezultă la transformarea ei că a 

avut = pierdere ce nu-i permite să se repună nici pe minimum de 

Capita. fixat de 5.000 mărci aur, poate să se transforme din acea- 
“stă cauză in Societate cu răspundere limitată (G. m. b. H.) sau să 

ceară Curţii de Apel, autorizarea specială de a se transformă cu un 

Capital mai mic, care poate îi redus până la 500 mărci aur. 

| Legea prevede condițiuni speciale pentru: 
Cooperative. — Termenul în care să se facă transformarea bi- 

lar ţulu: aur, poate îi prelungit de către Tribunal după apreciere.
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" Ceielalte dispoziţiuni privind” trațispiinerea bilaiijulul aur. “pre- 
văzute la societăţi sunt aplicate şi cooperativelor. : zh oii n 

Asig urări. — “Societăţile, 'de. asigurări; mutuale, cu: xocpţie « s0- 
| cietăţile speciale făcute de asociățiiini mici; său cu un Caracter local 

Sunt consideraţe ca: întreprinderi comereiale! în sensul: “decretului bi lariţ aur. Sit ii e 
“Pentru întocmirea: bilanţului 'de- desclidere- a: unei: Societăţi: ds 

Asigurare pe acţiuni sau 'asociaţiuni : de ” -aşigutare! 1eciprocă, “sunt 
valabile" aceleaşi dispoziţiuni arătate mai. sus ca işi: pentru, celelalte 
societăţi pe acţiuni. Eat 

" Caracteristica legii de mai sus este că cere un Bilanţ. de | Te- 
descliidere pe bază de aur, întocmai ca si când întreprinderea î înce- 
pe o nouă activitâte coniercială. -- îi :: iasă 

| Legiuitorul se. ocupă. numai de bilanţarea. aur şi nu vorbeşte - 
“ nimic şi de contabilizarea aur. Legea de Tâţă corespunde foarte. bine»:. 

-- unei necesităţi uun:ai în cazul când moneta se va menţine stabilizată. _ 
Un eşec al statăilizărei ur fi fost un eşec. al bilanţărei ut. 

| Unitatea monetară aleasă a fost marcă âtr în funcţiune de dolar, 
„deci e nestabilitate a dolarului ar: îi avut iniluenţe fatale asupra mă 

surilo+ de bilariţare în Germania. .. LET nai a 
mame Schmalenbach! susţinea că era. mai bine: să se. ii luat. ca vază -- indicele, de, gros. i. a ai eta 

Tai Legea dă o “atenţie Specială: întreprinderitor în. formă: di so-. 
cietăți. şi lasă mare. Iatitudine: întreprinderilor “personale” și Corer- 

  

Di iv Cota 

  

      

Ciarilor. tibi DR III i .. Necesitatea” “cunoaşterei tealităţei, în. urma infiației, exiraordi.. “nare ce a trebuit să o străbata economia germană, a făcut :ca chiat. în primele zile ale apariţiei legei de mai, Sus, atât îitreprinderile pri: vate, cât şi Societăţile, să ia măsuri” imediate de. transto: rinareă, „bi lanţelor lor. l i iri 
Trebue să mai ţinem seama: de! sititaţia din Getihania” la, finele 

anului 1923, când se îace această: „legiuire,; In. anii. anteriori. depre-. cierea monetară făcuse ca dolarul: a: cărei paritate -era .de' 4,20 mk.: “iar irtre-ănii 1919--1922 scăzuse circa lă 7.000: iri == 1 dolar; să îl iedeant că-numai în' cursul anului “21923. scade — de la 7.200 =mărci majoritatea | întreprinderilor, în, scop de prevedere şi fiind în imposibilitate “de a-şi mai: i stabili valoarea reală a fon- „Ani, lor, să. le. „Vedem... că „multe „Postuii . din -- „activ -cum "Sunt: “nobilis: insfalățiuni,, participări. efecte * şi altele. 'să le: înstrie Ă în bilanţ numai pro memoria cu 1 marcă, iar capitalul şi "celelalte" 

24
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arătări contabile să, fie, „exprimate în mărci, hârtie compuse . din U- 
nități monetare de diferite, Valori. ” - 

„ Această situaţie se poate observă î în rnajoiitatea banilor î în 
toemite „şi publicate între. anii - 1922 și "1923. 

„Pentru „a ilustră transformarea ce. se produce şi aspectiil | ce “se 
obţine de o întreprindere după transpunerea bilanţului său din mărci 
hârtie, în mărci, aur, analizez aci bilanţul de: închidere (31 Decembrie 
1923; şi pe. cel de. deschidere aur (1 Ianuarie, 1924), al uneia din cele 
mai . mari întreprinderi bancare germane , „Darmstădter und Naţiv- 
nal Bank”, * ii | 

cae cf 4 e - St : , i Di dai Deta psi îm 

“Bilanţul a 31 Decenăbrie 1993: 

    

  

  

  

  

  

    

  

  

    

- a Tui DARNSTADTER UND NATIONAL BANK  Pasiy 

e | “ Miuloane Mare. 00| mittoane Mărei SL a i a îi ate Piz ei 
Cassa, Monete străi-| .. .: pi |: 
ne, Cupoane și dis-| N | 
ponibil în cont Vi- „i ; Ri E 
amente ..... „i 20.333,304.420.000 Capital 3 pe acţiuni. uz + 600 

Efecte şi bonuri. de Rezerve... „|. 72.000 
tezaur Îi dob.... | D601. 1203 9.340.000 Creditori...,.... +. |'207.515.480.2607000 Disponibilul! nostru |:: i: iii: [| Accepte, iii, . |: -255.002.010.009 la diverse Bănci... |. 77. 57. 236, 090. 000 [| pasi qi 2530 o 4 ȘI E 

Avansuri pe efecte| * . OO ne. = publice, ......... -. | 4861.131.530.000 „EEE Pientere ro. Sia 
Avahsuri pe mărfuri | 16.995.699.540.000 || :- fit), ci ee -|:211.380.954.180.000 Efecte proprii.:..;.],:. 21.000.000[|, e e |, TI Fartieipări, Consor- aa IRI a i țiale. ie „9 1.000.000]] îi: IN Ma aae 
Participări perma-|- O: Aa BD Eae E 
n ente la alte Bănci : . 
și firme cc... „su 1.000.000 
Debitori în cont cu] 2 ! 

pene itonease 96.249.906.110.000 , 2 
î co apa...n.. i "1.000.000 . . 

:] 221:708.411.430.000 221.708.41 1.430.000 

aa 
; al                 

1) Sumele” subliniate reprezintă răciuni de bilioane mărci hartie, respectiv fracțiuni 
de mărci aur. 

ț 

i
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Bilanţ de deschidere în mărci aiir la 1 Ianuarie 1924 

  
  

  
  

a
a
 

    
  

Activ DARMSTADTER UND NATIONAL BANK : Pasiv 

Cassa, Monete străi- |: Mărci 4ur-": i Mărci Aur 
ne, Cupoane şi dis-|... .5 ii ia 
ponibil în cont Vi- : Ii 
amente ........... „20. 333. 304, 42 Capital pe acţiuni 60.000.000,— 

Efecte şi Bonuri. de , Rezerve ........... 40.000.000,— 
Tezaur fără dob...|. : 5.691. 129, 34 - Creditori.. 194.865.359,71 

Disponibilul la di-| Accepte ,,..., n... 255.002,01 
verse Bănci ....... 71.517.236,09 Pasiv divers ...:... 12, 556. 974, '98 

Avansuri pe efecte Fond. de .pensiune 
publice..,.... ... 3.861.131,53 „pentru funcţionari, 1.000.000,— 
Avansuri pe mărfuri 16.995.699,94 i. 
Efecte proprii. ,.... " 23.639.498,71 , 
Participări consor- _ 
țiale ...... cc... . 15.542.178, 70 pe 

Participări perm a a 
nente la alte Bănci o | 
şi firme, e... cc... 12.787.251,86 i : FE 

Debitori în cont cu- , , 
rent, cc .......... „96.249.006,11 i , 

Imobile ............ _25.000.000.— : 

298.677.336,0 ||. - 298.971.336,10     

  

Dacă facem o analiză comparativă între bilanţul în mărci hârtie 

şi bilanţul de deschidere aur, vedem « că el este întocmit pe următoarele 

consideraţiuni: E 
Cassa exprimată în bilanţul lârtiă” în Sună de 20.333. 304 pi. 

lioane mărci hârtie şi având în vedere că stabilizarea” mărcii s'a 
făcut la 1 'bilion mărci hârtie =: l marcă aur, găsim în noul bilanţ 
această sumă” înscrisă la activ "cu 20.333.304 mărci aur. 

„ Fiecte și bonuri de tezaur. fără dobândă, având în vedere că 
pentru valorizarea lor la data întocmirei bilanţului nu se prevede 
nici o dispoziţiune şi sunt exprimate tot în mărci. hârtie, sunt în- 
scrise în bilanţul aur pe acelaş Curs, cu sumă de 5 „591. 129, mărci 
aur. 

La fel se poate spune. şi de: contul Disponitilul 1105, a la diver- 
sele bănci în valoare de 77.577. 236. mărci aur. | 
- Mai avem avansuri pe eiecte publice 4. S51. 131 mărci aur. 

Avansuri pe mărturi 16.995. 699 mărci aur. 
“Toate aceste posturi au fost trecute în preporţie de: 1 marcă 

aur =1 Bilion mărci hârtie, deoarece legiuitorul nu revalorizează 
„datoriile în cont curent şi avansurile sub orice formă, decât i numai 
dacă ele provin dintr'o creanţă hipotecară. | 

Eiectele” proprii în valoare de “1 bilion mărci hârtie î în. bilanţul 
anterior; la revizuirea făcută în condiţiunile ce am vorbit mai sus, ..: 
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se conștață că. au o „Valoare. reală, de; 23.098.498. mărci 'aur; la fel „se poate supune 'dg entul; participării -consorțizle- pentru 15.524 187, . „= mărci aur- și pentru contul participări” la-alte bănci,” înscrise” ia fel -- piomemoria cu “1 bilion mărci hârtie. sau. ] marcă .aur, şi. care, se . constată acum că reprezintă o valoare reală de 12.787.251 mărci aur, N Debitorii n cont, la „îel.. sunt . trecuți “cu: Suma: din "bilanţul hârtie. în proporţie .de 1 bilion mărci hârtie ="1 marcă: “aur, în sumă de 96.249.906 mărci aur; iar contul imobile trecut cu'1 „biliou mărci hârtie, sint. evaluate potrivit dispoziţiilor legei, pe preţul de cost, cu 25.000.000 mărci aur. |. i a „In pasiv găsim creditorii- pentru Sunia: ds 207.515.480 bilicane . mărci hârtie şi care Sunt trecuţi cu: valoarea lor contabilă pe cursul de 1 bilion mărci hârtie = ] marcă -aur după ce s'au făcut redu- cererile potrivit prevederilor necesare cu 194.865.359 mărci aur. ia fel sunt trecute angajamentele din accepte în suma de 235 402 mărci au şi pasiv divers 2.556.974 mărci aur, . - | a In bilanţul vechi mai vedem contil” capita! cu 600 : milioane 

Ul 

"> mărci hârtie; cont de rezervă cu 2 îniliărde-măfci hârtie cu bene- ” iciile-anului- trecut cu 11.380.954 bilioane mărci hârtie, +... „Din analiza inventarului pe. bază de :mărci aur, se vede că diferența. între totalul ăctivului şi obligaţiunile - Băncii este de -101 milioane mărci âtir, câre potrivit raportului Consiliului. de. adminis- traţie, se propune să , se repartizeze „astiel:.60,mil:o ne „Pentru Ca- “pital, având în vedere nesiguranța” timpurilor cere să: se constitue in fond de rezervă 'de 40. milioane mărci aur; iar în dorinţa de a veni şi în ajutorul funcţionarilor, propune ca restul de 1 milion. m. să fie atribizit unui fond de Pensiune, - „Potrivit acestei Dropiiheri. Capitalul de 600; milioane mărci hâr- tie, se va reduce la 60. milioane mărci au prin diminuarea valorii nominale a fiecărei acțiuni de' la 1.200 mărci la 120 mMărc aur, iar cele de 1.000 mărci să 'se reăucă la 100 mărci aur. o ÎN acelaş, mod, se. procedează de majoritatea întreprinderilor 

Pitalul iniţial, sau nui e mai mic ca 5.000 mi. aur, ă „.. Pentru a ilustră noul aspect ce îl capătă economia Germană în urma transformărilor. şi adaptarea bilanţului. aur, dau mai jos un tablou de circa' 40 Societăţi din cele mai mari, şi din diferite ranuri de activitate "(după ui studiu făcut de Comerz und. Privat Bank) Şi cari s'au refăcut cu un capital de minimuni 30 mil. mk, aur. „Din tablou se poate vedeâ capitalul ce î] avea în :912 când eru
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în realitate capital în. mărci aur;.capitalul. ce ;la „făcut, între, timp 

prin emisiuni. noui în timpul, inflației, şi, care, constitue. „capitalul, con: 
  
  

  

  

  

  

  
  

          

m cz ai „Capitalul“ "Capitalul ” E ” 

a x o . "din 1913. 1924, 2 din 1924:- “oetielei” 
5.0 C 1 EI x ŢI i > hârtie]! Aur”: de redicere 

Ia Milioane Mărci o pi: 

Navigatie; a a ii o [i 
Hambarg-Aimerika iese anetdeee 3 1807": 18015 1.0: B4Ţ: 3.23 

| Norddeutscher LioyA.i cc... „125|, 800 pr 32]. . 5 

Căi ferate şi tramvae : pa e | , | 
Allg. Deutsche Eisemb. A. a. Berlin 9] 300 30] ' „1 

Bănci : . = ui a 

Commerz-und Privat-Bank! ...... Ș * 85| "700| - :::- 42|: 16 67 . 
Darmstădter und Nationalbank. . : 3230 :* 600]. - * 60];..-. 10. - 
Deutsche Bank ... cc... 250| 1.500 150| 10 - 
Deutsche Uebersecische Bank ..... 30 30) 30 1: 
Disconto Kommanditges ee —3004.... 670| . ...._ 100] _ 667 
Dresdner Bank... pace ete eee 200] 975 78| "1250 
Reichs-Bank eee. 180] 180 90 2 

Industrie, asi, urări : j 

A, G.-făr Anilinfabrikation sas. ...[ 20|  _290 58 5 
„Allianzi* Versicherungs A: G,.... 12] 100 "30| >” 8.33 
Badisehe Anilin und Sonda-Fabril. 54| 8850 176 5 
Bergmann Elektrizităt ..... o. ..... *"52| : 165 33:.-5 
Berlin. Iarlsruher Industrie........ „..30]. ... .30 „30| .. 1 
Charlottenburger: Wasserwezi-e! : 40| 150 60| . 25 
Chemische Griesheim .. cc... 16] ' - 220] -"' qqi 5 
Continental Caoutehouc „600 40|. 15 
Deutsche Erdăl...... cec... 230 1004 ' 2.5 

| Dynamit A. Nobel .. -250 - 30 "8.33 
Eibertelder Farben 880) 176 5 
Essen Steinkohle : 75]. 52 1.43 
Felten Guilleaume : : 200]. 1... . 60 8.33 

| Ges. fir elektr. Unieruchinigeri. 60] 300) 30 10 
] Hambg. Elektr. Werke............ 44| 660 66 10 
Harpener Bergbau ...... i de. „83| -. 100 100 1 

1 Hâchster Farbywerke” a ccccaceceeae "*50] -* 880 176 5 
Kldckner Werke... i.v. ..c... 58| 150 „.90 1.67 
IKâln-Neuessen Bergw vericsvercin ! "> 11| 120 :.80) 1.50 
Laurahitte,,. cc... d... d... *. 36| : .500 „42|. 12... 
Mansfeld: Bogat i 1| 760 38] 20 - 
'Obersehles Kokswerke',, 7.2: ::-19[ -:.200 80| ...:: 2.5: 
Orenstein u. Koppel';... cc]: 45] . 180 36|. .5.. 

| Phânix Bergbau ...,..cc cc... 136| 300] * 150|  2-i 
Rhein. Braunkohlen u. Brikett.. 32] ::: 200['! “i 60] -3.33 
Rhein. YVestf. Elektr. ic... „50| - „300 120 25. 
Hugo Stinnes Riebeck Montan. . 29] 100| . 40 "25: 
'Thiir. Gasges., Leipzig... 8]. * 220|." s-a, 7: 

| Vereinigte Glânzstofte Elberteld. . 8| ..100| .. . : 30]... 3.33 
XVicking Zement,. „esse 5 66] 33 2: 

tabil-cu ocazia întocuairei: bilanţului aur; ; capitalul e ce rezultă în mărci 

aur după inventarierea şi bilanţarea aur, și în fine, ;coeficiențul i în care 

contabil în capitalul aur. s'a făcut reducerea capitalului



stabilizarea monetară şi introducerea „Zlotului”. 
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„ Tabloul arătând numai Societăţile cu un capital rămas de peste 

30 mil. mik. nu ilustrează cazuri mai dezastroase cum. se: citează 

acela a lui Barinier. „Bankverein care avea un capital. de.99. mil. mk.. 

în 1913 cu. toate că îşi urcase considerabil între timp capitalul în. 

mărci “hârtie, totuşi, pe baza bilanţului aur se reduce la 21 mil. mk.. 

aur, iar coeficientul de reducerea lui este de 60 acţiuni pentru una. 

“In tabloul de mai sus.se văd. anomalii ca acelea că, capitaiul î în 

mărci aur în 1924 la unele întreprinderi, este mai mare decât ca- 

pitalul diri 1913, care în majoritatea cazurilor s'a . redus. Aceasta. 

se explică numai prin existența de rezerve considerabile ascunse: 

sau. văzute, cari se ivesc cu această ocazie. 

Pentru a vedea' rezultatul în care 'se găseşte după inilație e- 

Conomia germană, dau un tablou publicat de serviciul statistic al. 

in per:ului despre îondurile : întreprinderilor în 1915 și „1924 în „ME. 

    

  

      

    

  

    
  

  
  
  

aur. 

: | j „E „In milioaiie ? MK aur 

N PE IN a 1913 | 1924 

Capital acţiuni. nn neeeneeaerea 9.644 10.259; 
„ Rezerve vizibile, nioo eee oo 2.506 _1.402 
" Capital propriu anion tiara aa 12.150 11.661]: 

-|. Oblig.; „şi hipoteci an aane eee ea oneeeeenaeee 3.188 384| 

„|. Datori îi din depuneri. poe meannenea es 13.981 4.616 

Na Na _____ 11.169), . 5.060]. 

- "Totalul pier învestite aie. 29,319 16.721] : 
„I       

pi Bilanţul aur în Polonia 

Chestiunea bilanţului aur sa pus şi în: Polonia îndată după. 

ca unitate. monetară. 

“stabilă. Necesitatea: contabilizărei şi bilanţărei în aur este justificată. 

“în Polonia „Și prin faptul. că introducându-se o .nouă monetă, Statul. 

trebuiă să fixeze principii după care să se facă: organizarea econo-- 

„mică şi financiară Poloneză în noua monetă naţională. zlotul. Prin: 
legea din :25 Iunie, 1924 cunoscută. şi' sub numele de legea Bilan- 
ului aur. Polonez, care se referă la dispoziţiile anterioare date cu 
legea din 11 Ianuarie 1924, despre asanarea îinanţelor Statului şi: 

„despre reformă: valutară şi de acord cu hotărârile ministeriale din 
16'lunie” 1924, se: prevăd următoarele: e
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Oricine e ţinut să aibe registre comerciale. trebue. să-şi. intoc: 

mească un bilanţ (exprimat î în zloți pe mie) din zilele pâră la 1 lar rua- 
zie 1925. -. tă IEI 

Stabilirea : “capitatului se va face ca: şi în. Gerinania prin  dite- 
senţa între, valoarea activului şi .obligaţiuniie. întreprinderei. Capi: 
talul va constă din capitalul propriu, ZIS, rezerve, amortizări și orice 
ae -îonduri, ale societăţei. . aj i aa 

_ Transpunerea se va îace pe; baza. evaluării hotăr tă | prin, n legea 
valorizării din 14 Maiu 1924 care. prevede.1 zlot == 1.800.000! de 
mărci poloneze, cum şi după o tabelă de calcul a diferiteior sume la'di: 
ferite date. Valoarea nominală a; unei. acţiuni va fi determinată de 
va:0oarea capitalului. şi de numărul acţionarilor şi nu va pute îi mai 
mică de, 10 zloți. Bilnţul: de deschidere: aur.e valabil. numai . cu a- 
probarea factorilor conducători ai. întreprinderi... -- -; Li 

Capitalul. societăţilor pe. acţiuni după stabilirea bilanţului aur” 
nu poate îi mai mic. ca: 100. 000. zloți, iar dacă e: vorba. de. o bancă 
-sau 2 soc.. de asigurare, capitalul nu. poate îi mai 1nic,ci 1.000.000 
zloți, î în caz „când. capitalul. va îi. mai; mic, societatea. va . : îngriji de 
Complectarea lui, cel mai târziu până la: 31 Decembri2 1926. : In ca- 
zu! când o societate pe acţiuni ar trebu/ să lichideze, ea va puteă fi 
transicrmată într'o societate: cu răspundere linuiată sau într'o' co0- 
perativă. Celelalte dispoziţiuni s'aproprie foarte rault „de legea ger- 
mană. HI : si ÎN Dată 

Principiile legei bilanţului aur. în : Polonia le vedera că sunt a- 
celeaşi € ca si în legea germană de care ne-am ocupat mai înainte. 

za 
i a. - . . 

Ungaria e ot 

. Experienţa şi nevoile. ce le- -am Văzut în economia statelor cu 
-monetă nestabilizată, de a aveă un calcul având la bază o unitate mo- 
metară stabilă, face ca şi economia ungară să 'ceurâ guverr ului Îe- 
giierarea bilanţului : aur'iar o, înțelegere ce intervine. între marile 
„Bănci şi Ministerul de finanţe ungar, în toamna anului 1924.-ca. cu 
începere din 1925, băncile să înceapă a-şi întoznul.: bilanțul aur, do- 

„vedeşie, avatagiile acestui. sistem de bilanţare. Din lipsă de. date nu 
se pot dă detalii asupra, modului. cum, s'a: legiierat: bilanţul. aur - în 
AUngaria, NICI, asupra rezultatelor „lui, 

„ Banul a aur în n Austria a 

- De multă vreine şi în Austria din cauza nestehilităței monetare, 
:se “simţea nevoia întocmirei Bilanţurilor întreprinderilor economice
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“1: 

într'o' unitate:monetată :care să:redea adevărata:sitiiaţie: a; întreprin- derilor.. e o ti dez cai iba DE it ere i Problema atragerei capitalurilor străine şi a creditelor pentru econoniia auistriacă,' Cancelarul: Seipel, o-vede în parte rezolvată nu- mai prin. capacitatea: de credit pe câre:economia austriacă“ tiebuiă “să o. prezinte.:străinătăţei.- Aceasta :nu se: puteă': obține decât. în “urmă cercetărilor 'ce creditorii străinii le făceau'îh ce: priveşte situaţia intreprihderei; care S'ar. referi lailichiditate:şi la 'administarea îon- dului. care. trebue. să ăsigure: creditorilui :străin, pe lângă o:rentaz Dilitate însăşi 'rambursarea. creditlui-dat:: Situaţa''monetară în Aus: tria: până. în::1924,: suferă - de: acelaş :răti::ca' şi: Gerimania;- Polonia, Ungâra;:sau celelalte tări:ale Europei ceritrale; adică o; “mestabilitată monetară. .Peritru. însănătoşirea econoimiei nâţionale 'se! hotărăşte sta! bilizarea printr'o reformă. monetară şi: introduicerea.. unei noii unități monetară a ;,schiliiigului”!. care iar6' loc-1a 20:Decembrie: 1924. - i... Reformei monetare îi: ur 1ează' proectul 'legei. bilânţiilui aur, a: dus în discuţie la I:Ianuarie 1925; prin această: lege se urmărea tranis- purierea: întregei.vieţi- economice 'austriacă pe: baza şilingiiiui cum şi reestimarea, întregului forid Productiv,-în: noua unitate: monetară. : i. sciiLa4. Iulie: 1925: apare: legea: “bilanţului 'âur : în : schillingi. Principiile acestei legi! sunt:următoarele:: + 1... ari i i: :Incursul anului .1925-sau. cel: iai tă rziu: următorul, orice” în: treprindere trebue să întocmească un inventar nou despre activul Şi angajamentele: sâle icoimercialei.-. Modul de evaluare :al activului este acelaş: ca :şi: îni'legea- Germană: Diierenţa-'dintre “tiv! și obli- gaţiunile unei întreprinderi comerciale, constitue capitalul ei, ce va . aparține societarilor. n inu: | Rezervele şi orice alte fonduri nu pot întrece 1/2 din capital, - 'Valoărea: norninală- a acţiunilor, este determinată! de capitalul: între- -prinderei: şi: de niniărul :acționarilor în“ proporţia -în care-au! pârti- cipat în vechiul: regim; Fă 28 PTA i, “îi Acţiunile.nit'pot aveă o valoare noiniinală mai: mică de 10 schiil- lingie iar în cazul când: nu se va: puteă: obține“ această valoare '5s: va “reduce, capitaluil. Capitalul: unei -societăţi pe” acţiuni transiormate nu poâte:fi mai.mic ide- 100.000 Schillirigi, iar a: unei Socictăţi cu răs- 

e pepe ai De ii ceri 

ai 

Pundere. Jimitată :mâi -înic ca: 10.000 'schilligi. 2 îi, i A Legea îngădue, ca şi în Germania, 'diferenţa- “in ininus a' ca- pitalului, după bilanțarea aur, Să îie trecută la un iond special de diminuarea capitalului, care'trebue să fic ămortizat în timp de 3 ani, în "care timp nu se vor plăti nici dividende, nici tantieme, , 2: IRiCăzul Când: societatea” rămâne -cii capitalul măi imi decât E Teze reseta Carrie criz seooțea PE oz e Die e
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numărul fixat, sau nu-şi amortizează: ;contul.- de. deprecierea; capita= 
lului în. timp, de. 3 ani, în acest caz, i în! timpi de.6 luni sau, maximum 
1 an, .societarii 'sunt; chemaţi -să' împlinească ;diferenţa: Sau şă ;pro- 
cedeze la o. desființare. a, societăței prin. lichidarea -ei, sau prin. îu- 
„zionarea cu, alte, întreprinderi.r, i, ste i ie ori ri 

După: transformarea societăței,, atât în Caz de. diminuarea . :Cca- 
pitalului, cât şi: de creşterea lui, se va: procedă. Ia. 0 ştampilare. a ac- 
ţiunilor,:pentru noua: lor valoare sau la. emitere. de noui. acțiuni: în 
schimbul. “Celor; vechi, ei iu iri tota 

„Acţiunile ce ;nu: se. prezintă la: Ştampilare Sau: la: preschimbare 
în termen, vor: îi. vândute. pe piaţă, iar, valoarea lor. după :scăderea 
„cheltuielilor, se va consemnă. Ca şi jîn: Germania, . transformarea 
și bilanţul aur. vor îi însoţite: de. un raport scris din. partea; conducă- 
morilor. Societăţei., . :... EG tz opera 

„... =, Din momentul punerii: în aplicae a leuei e orice. nouă intreprindere 
economică se. va îormă ru.un capital exprimat.-în schillingi.. Ca- 
pitalul nouilor. Societăţi nu. va. puteă; fi mai „mic ca:;500.000: schil: 
lingi „aiară_ de, cazuri excepţionale, când. Societatea" are:un--caracter 
local: şi poate. căpăta, atuorizare .de a. se înfiinţă :cu un capital de 
"200.000 schilingi. Legea prevede excepțiuni pentru societăţile elec- 
trice. de exploatare.a energiei: apei şi. pentru. -Societăţile : de! drum 
de fier, „pentru, Soc.. de. Asigurare, pentru! cassele de ecenomii şi: pentru 
„cooperative. .:..: i pi tii ti sa poi ra 

1,'Legea. prevede. scutiri de; impozit; pentru. câştigurile .ce-s'ar:con- 
Stată, CU. ocazia transformărei. bilanțurilor, :Cuum Şi, pentru toate; îor= 
malităţile. de transformare, mărirea: sau “micşorarea. Capitalului;:e- 
misiuni noui şi orice alte „procedeuri ! necesitate, de; această:itrans- 
îormare.., n te e e Bau ti cil 

iu: Legea; Vilantului a aur are-un eîect salutari în: Austria ;că..face- să 
se 'unitomizeze toate, calculele contabile în. schilling,iar.calculul :ren- 
dementului se face pe noua. „monetă,: m i osti sl 

  

i: Legea bilanţului aur îni „Cenostovacia i îi 

  

il piliz sii - ţii ai dirt e Di ti 

“Această problemă pusă, nu. numai, în, „țările; cari işi transtorrnă 
moneta,. dar şi în cele. e. „reuşesc. să- introducă - -o: stabilizre: a 'ei, fac 
ca în anul, 1927. să. avem. şi în Cehoslovacia : '0..lege. prin: care .se 
preciză.. condiţiunile, „de Întocmire a! bilanţului -aşa numit; de; stabi- 
iizare,, a i Eta te a ui 
0 Iată în rezumat orincipiile acestei „legi din: 13 „Junie 1927:: 

1). Ori. ce; întreprindere. „obligată, a avea. registrele cerute « 
codul, de. comert, sau ţine: ezistre, contabile. pentru constatarea. be-
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neficiilor  dizi' exploatărea! unui. fond! (activ şi pasiv), poate 'sub be- iiefeciul acelei legi, 'ca începând din anul' 1927 -(sau anul: comeiciat: 1926/7) şi până la anul. 1931. să-şi reevalueze obiectele folosite per: manent în- comerțul: său teren, clădiri, exploatări subterane, moşii; 
instalațiuni. şi altele) şi potrivit dispoziţiunile “de' mai jos să-şi în2 tocmească un inventar, ca bază. pentru un bilanţ: de. stabilizare. “+ “In bilanţul' de deschidere maşinile şi instalaţiunile se vor trece: cel-mult cu valoarea“de' procurare ce le-ar reprezentă în ziua întoc:- mirei bilanţului (această evaluare suspendă dispoziţiunile în vigoare, „din baza-legii din 6 Martie :1906, privind societăţile cur” răspundere, limitată (G.:m. 'b. H): Ca. valoare 'reală se. va ' consideră acel ' preţ: de vânzare pe. câre 'Par putea probabil obţine întreprinderea, pri- "vind-o ca o: unitate :economică, Relaţiunile personale':sau extraor- dinare, vor fi lăsate la o parte dela evaluare. Celelalte părţi ale activuilui ca: angajamente-'şi datorii în favoarea întreprinderei se vor trece. în bilânţ neschimbate, cu valoarea! cu care au fost trecute în bilanţul pentru -deschiderea petioadei 'econoimice' anterioare, i “**Dispoziţiunile 'spetiale 'cari se 'reieră la: instituţiunile de asigu-- rare particulare, în ce priveşte evaluarea bunurilor arătate mai Sus, rămân 'aceleaşi. în : i: DI i 
„Întrucât această lege. ru dispune. altiel,: rămâns valabile dis- pozițiunile 'legilor. și decretelor: în .vigoare,. în: ce priveşte autoriza: rea şi publicarea bilanţului întreprinderii, în ce priveşte schimba- rea contractului de asociaţie, cum şi pentru bilantul de redeschidere, Bilanţul de: stabilizare: sau' de rcevaluăre trebue să fie autorizat de consilin şi publicat cel mai târziu odată cu' autorizarea şi publicarea primului raport: comercial întocmit pe:âceste baze. . i îi: : In cazul când valoarea obiectelor reevaluate este mai :mâte decât acea 'din bilanţul comercial, care'a Îost jpremergătot bilanţu- lui de "deschidere;” surplusul “rezultat trebue să: îie întrebuințat: * - 1). la înființarea unui îond de rezervă. i i 2) la majorarea capitalului (pe acțiuni sau din părţi sociale): cu condițiunea ca sumă arătată drept rezervă din bilanţul de des- chidere, să nu fie: mai mică ca'25% din noul 'capital. '-- - - +8) Sub €Gndiţiunea 'de mai: sis să -servească în acelaş timp! la: amândouă procedările, după-libera hotărâre a societarilor.  î- -" "In. caz 'când':valoarea. obiectelor reevaluate” acum, este mâi: „mică decât cum era în bilanţul comercial care a precedat imediat bilanţului de deschidere; această diferență se va acoperi din îondut _de rezervă. Cu această. operațiune, rezervă ' socotită “din bilanţul de- “deschidere nu trebue : să fie mai. mică decât 10% :din' capitalul a= 

„ata 

i
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zătat în Bilanţ. Dacă diminuarea fondului întreprinderii în urma €- 

valuărei nu poate îi acoperită în condiţiunile de mai sus, atunci 

ea va îi acoperită printrio diminuare a capitalului întreprinderei. Nu 

este îngăduit ca pierderea să fie înscrisă ca un post de pierdere în - 

bilanțul de deschidere (cum. prevede „legiuitorul. german)... .., - 
- 

Adunarea generală -a: unei societăţi cu răspundere limitată (G. 

mi. b. H.) poate să hotărască aducere de aporturi suplimentare, pen- 

tru egalarea pagubei: Aceasta chiar atunci, când, prin contractul de 

Fondul de' rezervă rămas în Bilanţul de deschidere, “după o: 

peraţiunea în felul arătat mai sus, va trebui să fie trecut ca uri post 

special şi în bilanţurile următoare. Afară de cazul unei lichidări 

sau de înglobarea lui. în capitalul întreprinderei, acest fond de re- 

zervă,: timp de 15 ani din ziua întocmirei bilanţului, de deschidere, 

nu va .puteă îi întrebuințat pentru acoperirea. eventualelor pagube | 

la bilanţ: a e 

.* Deasemeni întrebuinţarea „lui în alte scopuri — în special pen- 

ru complectarea de câştiguri, sau plăţi de dividende, nu este per- 

1Tisă. SI a 

Timp de 5 ani, din ziua în care s'a întocmit bilanţul de deschi- 

dere, Adunarea generală, având în. vedere. dispoziţiunile legei, de îa- 

4ă, poate să hotărască. ca fondul. de rezervă rămas —: cum am Vă-. 

zut mai. sus-—. să fie trecut în total sau în parte la capital. Acea- 

stă transformare, trebue efectuată în timp de 6. luni, din ziua în 

care s'a hotărât. La Soc. pe acţiuni, acest termen va curge din ziua 

în care societatea a primit aprobarea acestei operaţiuni de stat. . 

--, Mărirea capitalului ca - o “consecinţă din transpunerea 'bilan- 

(ului aur, la Soc. pe acţiuni se-va face, sau prin „stampilarea ve 

<hilor acţiuni, sau prin distribuirea :de. acţiuni eratis:vechilor acţio- 

nari, sau dacă societatea, hotărăşte prin ambele. netode.. a 

Diminuarea capitalului. din ;pierderile constante cu. aceiași 0- 

cazie,. se va efectuă prin ştampilarea, valorii nominale -a acţiunilor; 

Numai dacă valoarea nominală a. unei acţiuni în urma acestei scă- 

deri:s'ar. reduce la sub. 200 coroane :cehe,- numărul acţiunilor va îi 

astiel diminuat, ca să corespundă la noua valoare nominală .a ca- 

pita 

_: „Felul de efectuare al ştampilărei pentru mărirea sau diminua- 

sea capitalului societăţii, cum şi emiterea de. acțiuni. gratis pentru 

vechi; acţionari se va execută conform dispoziţ.unilnr. ce se vor da. 

„La. Soc.:cu responsabilitate limitată (G. m. b. H.) majorarea, 

sau. diminuarea capitalului se: va execută prin: mărirea sau. scăde- - 

asociaţie: nu s'a prevăzut nimic în acest sens. .
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rea. ăportilui asociaţiilor, în proporţia în care: “fiecare asociat arti cipă a capitalului general. LI Ia: ii E ai “cazul” când" se! "distribue: vechilor: acționa uri: acţiuni: gratis, 
Său niurărul' acționarilot” este diminuat şi nu 'oăte fiecare acţionar 
să prezinte. numărul de: acţiuni “vechi” necesar pentru „“bţinerea .nitui: lor acţiuni : — posesorul unei  astiel 'de acţiuni are dreptul, să “ceară, să i, se 'dea' un: certificat. de - “participare: pentru fiecare din :yechile âGtiurii "ămase. Certificatul : de: participare. se liberează pe. valoarea 
nominală la care s'ar fi + emis Yespectiv o nouă A acțiune şi pentru” care 
sar îi stins” 'vechea acţiune: ir 

- Nouilei acţiurii pentii! « “care” se emit. certi ficate- de sertare, se” vor păstră de: societate; ae ii ta - Întrucât: această! lege” nu L“dispuie: altiel, rămân in Visoare. peni- tru: certificatele. 'de: pârticipară:: 'dispozițiunile. CO'luiui de comerţ; pri- vind: acţizinile,: Certiiicâtele 'de: pâtticiparevor.î: 'întozriiai. ca şi: ac- tiunile pentru care au fost emise, sau nominative sau la purtător: |. „Lasă o societate emite acţiuni de:'diierite specii ( (actiuni de 1 rio- fitate) n acest'căz: se va arătă: în: „mod eăpres îpe + certilicat, Pentru ce , Spezia de acţiuni ste emis. OC CC i “-Gertiiicatele dâu:. -dreptul' la: participare: la ibeneticii şi. în caz de lichidarea“ întreprinderii, la” partea: ce-'0: reprezintă: din iona. 0 „moditicare- a! statutului în ce priveşte dreptul la vot, este ne- cesără: nitiriiai: atunci când numărul acţiunilor este micşorat. Numărul acţiunilor! cari 'dau dreptul ia un vot nu poate îi mai mare: “decât co- respunzător” numărului : acţiunilor! vechi ce: : sunt schimbate și pentru cari. 'se prevede in vot: e ii , ” Intocrhirea: bilariţului: de: deschidere; câde! in! 1 atribuțiinile con- silului! 'societăţei!: câre: va “trebui să-l * supună verificării cenzorilor (experţilor); “Bilanţul de ' deschidere: examinat se va prezentă la''a- probare adunării generale,: însoţit: de-un raport. înscris. a! consiliului de administraţie: şi inalti raport înscris al: cenzorilor, referindu- -se JA cale constatate cu 'ocazia examinărei Bilanţului. In. raportul. scris al “Consiliului se-va ârătă principiile conducătoare în noua: ev aluare şi în special ui privire la „Capacitatea de rendemient în viitor al. între- prinderej, iti. e capat 
Dacă adunarea generală, a votarea bilanţului de deseliidere, în urma: unei noui! evaluări” hotărăştei. o. diminuare “a capitalului pe acţiuni, acţionarii :cari- 'au'luat' parte la“ această “adunare “dacă Te- prezintă 'cel. Puțin 25%"din capitalul. de: acţiuni, 'pot interveni î în ter- men: de 14 zile prin: justiţie, '3pre a se liotări dacă este. nevoe de o reducere a capitalului: şi în 'Caz afirmativ să formuleze şi modul în
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care se va face reducerea. In 'acest'caz executarea hotărârei „Adună- 
rei generale se va amână până după pronurițarea justiţiei. _ i 

Dispoziţiunile” de mai sus "sunt valabile şi “fală “de Soc ierăţile 
de asigurare: „Societăţile de: asigurări; Teciproce; trebie să constitue 

din orice îel de: activ, un; „iond de rezervă care. va i exprimat î în 

pute -da' nici: o altă! destinație, afară de. cazul” de. lichidare a so: 
cietăţii, când va servi numai pentri: acoperirea pagubelor! din bilanţ. 

In .cazul când: rezultă; ;0 :scădere:a fondului “societăței; din oricare 
alt motiv, :instanţa - superioară: de control:: va. decide, îlodul“ “Cui! ea 
va îi acoperită; cu. alte cuvinte - dacă însăşi noiia - evaluare “tebue” 
efectuată Sau NU te iti ut ul 

iza, :Nu. este permis 'ca : această :scădere : să fie: cealată tinte un 
contra post .de: pierdere în activul bilanţului :de: deschidere (diteren:! 
ţa. de. legea: :germană care: „permite acest; lucru): _.. si-i 

lu.ce priveşte întocmirea bilanţului de descliidere ..la : Societă-: 
țile de. Asigurare particulare, sunt valabile, dispozițiunile: d de: mai sus, 
complectate, cu legile anterioare. pate atit ei ci 

Dispoziţiunile privitoare la instituţiile: de asigurare sunt t aplica: 
bile și pentru Cassele. de economie.; i iti tra i. 

„In ce priveşte: aplicarea, dispoziţiunilor. de. mai sus Coopera- 
tivelor de producţie şi consum reieritor la plus. valoare, sau :dimi- 
nuarea fondului î în urma nouei “valorizări, sunt admise cu excepţiu-; 
nea că la „majorarea părților membrilor, suma arătată. în bilanţul de 
deschidere, ca rezervă, nu trebue. să fie mai mică ca "507 70 din suma. 
cuvenită: membrilor” societari. “Partea” membrilor care. se. întrebuin-. 
țează pentru ''acoperirea” în “parte 'sâui total a “deficitului, va trebui, 
să fie acoperită prin suplimente. de vărsăminte care vor îi hotărâte 
de adunarea: generală; odată cu: “aprobarea! bilanţului: de. deschidere. | 
Pentru: valabilitatea: hotărârei “este” nevoe de aprobarea” a 34 din” 
numărul membrilor prezenţi; i iar, suplimentele se vor plăti î în termen 
de 3 luni din ziuă încheerei 'adunărei generale: ni Ai aa . II Ni 

Intocmirea bilanţului. de. deschidere, cade în Sarcina preşedin: | 
telui cooperativei, care va trebui să îl “supună. verificărei cenzorilor. 

Bilanţul de deschidere verificat va îi prezentat pentru apro- 
bare adunărei generale; însoțit de un raport scris special atit “din par- 
tea preşedintelui; cât şi din partea cenzorilor. e DR mi a 
"Tribunalul arbitrar; pentru trarişarea. litigiilor” din “aplicarea! a- 

vestei legi şi care va funcţionă pe lângă! Camera de Comerţ şi In- 
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dustrie centrală, din Praga, se va compune dintr'un, „Preşedinte şi 
2 membri. 

Preşedintele + va îi i ales. de către cei 2 membri, de pe o listă de 
preşedinţi întocmită de această Centrală. Pe. listă. sunt deoparte ma- 
gistraţi de carieră, iar, pe de altă parte experţi oficiali. Magistraţii. 
de. carieră vor îi numiţi, de Ministerul de Justiţie, iar experţii oficiali 
numiţi de Centrala Camerelor de Comerţ : şi Induștrie din Praga, după 
recomandărea organizaţiilor” centrale.. î 

„In cazul, când „membrii nu sunt. de acord „asupra: alegerii Pre- 
şedintelui, el va îi numit din oficiu de Preşedintele Centralei camerei: 
de comerţ, şi induștrie. Tribunalul arbitrar hotărăşte: .. 

1) In diferendele între persoane sau instituţiuni .cari au în- 
tocmit;un bilanţ de deschidere în vederile legei și îisc, dacă anumit 
bun. este întrebuințat. în întreprindere şi e bine: evaluat. Ma 

2 În caz de intervenţie a minorităţei acţionarilor î în 1 contra ho- 
tărîrilor. -majorităţilor, cum âm arătat mai sus. - .. 

::. 3) In diferendele: între: Societari sau succesorii '10r, în ce priveşte 
reevaluarea bunurilor societăţei, sau. a îondiului comanditaţilor. dacă 
e vorba de-o Soc. în comandită.: ? ao 

Tribunalul arbitrar hotărăşte cu majoritate! de voturi. 
„In ce priveşte procedura va fi aceiaşi ca şi în: materie civilă. 
_Diurnele plătite membrilor, acestui „tribunal. se vor fixă de 

Giverr: ae 

“In cazurile. de fixare” de. taxe. Şi. impozite, Tiibunalul arbi trar 
ia rolul de expert.'In acest caz' Ministerul de Finanţe deleagă un 
asistent sau trimite pe unul din funcţionarii săi, ca. membru î in  Co-. 
iisie., - 

“Plus! valoarea ' la itoctmirea” bilanţului de Stabilizare nu este 
supusă. impunerii când nu are o altă destinaţie. Chiar î în cazul când: 
din” acest spor se iormează un îond de rezervă sau va îi întrebuințat 
pentru mărirea capitalului, sau va îi utilizat la lichidarea întreprin- 
derei, el va îi considerat ca un fond impus unui impozit egal cu acel 
asupra- câștigurilor.. Nici” majorarea valorii acțiunilor sau „emiterea 
de acțiuni gratis nu va îi impusă special. 
- „In cazul când” prin reevaluare se constată 5) diminuare ce va îi 

acoperită 'din fondul de rezervă, această atacare va îi considerată 
ca întrebuințare a fondului de rezervă pentru acoperirea obişnuită a 
oricărei cheltueli „amortizabile.
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In cazul când fiscul sau comisiunea de evaluare îac opoziţie 

că nouile evaluări făcute nu ar fi conforme cu prescripţiunile legii 

de faţă, chestiunea sar puteă tranşă € definitiv pe „baza unui: „certi 

ficat emis de tribunalul arbitrar. _ Pa di 

au fost evalitate mai mult decât cu valoarea lor reală; atunci. se Va 

reface bilanțul de deschidere, înscriindu-se valoarea lor astfel ca să 

ni depăşească valoarea reală, după indicaţiile acestei - instanţe. A 

mortismentul la aceste obiecte până la concurența sumei Îixate de 

tribunalul arbitrar, poate îi făcut fiind scuiit de orice impozit: 

- De taxele speciale de societate mai sunt scutite: * + 

D= “aj Hotărârea adunărei' generale de mărirea: capitalului: socie- 

tăţei,: când: ea se face în urma reevaluărei fondului pentru pini 

de stabilizare. i ii ia le 

_5) Hotărârea adunărei generale de efectuate de: mei Vărsă: 

irită întrucât capitălul societăţei trebue complectat, IA minimum îi- 

xat de lege. 

, c) Hotărârea adunărei “generale. de transformarea în geierăl 

sau în parte a fondului de rezervă, în Capitai.. 

Hotărârea asupra paragratului de mai Sus. de scutirea de orice 

plată pentru acoperirea . cheltuelilor de imprimare. şi, timbrare a 

nouilor acţiuni, când aceste cheltuieli . nu trec, de 5 coroare cehe.. 

Mărirea fondului social provenit prin reevaluarea. valorilor altor 

întreprinderi, de asemeni nu va face obiectul unei impuneri. :,;.: 
| Mai sunt. scutite hotărârile” adunărilor “generale ale. unei: CO0- 

perative, “pentru vărsăminte de, complectare din partea. membrilor ei, 

„Toate „modificările şi adăugirile actelor de asociaţie ce se vor: 

face, din cauza legei de faţă, sunt. scutite, de. taxă, 

| „Mai sunt scutite: de taxe orice acie, documente, s sentinţe şi orice 

alte asemenea, cari ar:îi provocate din executarea legii de îaţă..: -.-., 

er - Dispoziţiunile. de -scutire .de. taxe ca mai: sus, privesc: şi.: ex- 

ploatările din ţară, dar. cari. aparţin întreprinderilor.. străine, dacă 

„statul în care îşi are sediul acea întreprindere, taxează reciproc și 

în acelaş îel întreprinderile cehoslovace. i Pa 

"Sub condiţiunile de mai sus, guvernul este irmpuiiermicit ca toate 

transformările; acțiunile şi orice ar fi supus taxei timbrului: străină 

tăței .cu: ocazia aplicărei -legii de față să le! 'scutească. Deasemeni, 

să prevadă pentru noile acţiuni scutire: de taxa de admitere sau de 

cotare la Burse. m Sai Stiri 
' 

la.
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CRUCI aaa pt, Del e ia bee at ED ANII E II IRI oa ÎI Da . 
ae DEA Sa situ a . . . : i a. „i; „Este interesant de ;cunoscut cum. sa soluţionat . chesțiunea bi= lanţului de stabilizare în Belgia, unde, deşi am văzut 6 âcţiune de stabilizare a, francului belgian, oficial recunoscută, totuşi ni găsim o legiierare a bilanţului. DR m su Caraceriste, procedeul Bee este cea et aeși cinta rul nu. intervine; să „oblige, sau să precizeze un anumit procedeu, to tuşi cunoscând necesitatea ce 'o simţea econoimia, în general ca, pe. o perioadă, de. nestabilitate monetară, 'mâi ales le, inilaţie şi deprecie- Te, să se contabilizeze, şi, să se, bilanţeze .într'o Singură unitate ds „mășură.a valorii unițormă,. Cui mult înainte. de stabilizare! a îngăduit posibilitatea revaluării inventarelor şi bilânțarea în îrânci hârtie, chiar şi pentru activul strâns şi contabilizat în franci aur. In scop “de a stimulă, acest procedeu prin legea din 2 Iulie 1920, se hotărăşte că „Dlus. valorile -coritabile- cu Ocazia“ reegtimării:înventaritlui. şi bilan- țului Ja bunurile: mobiliare şi imobiliare” posedate înainte” de 1 Ianua; ric 1920, să nu fie considerate ca beneficii „imposibile” a "* Această” măsură a fost” salutară căci a permis, întreprinderilor O inventariere reală lă' valoarea adevărâtă a: fiecărui an, iar cu in- „ trodiicereă':noiei “monete -belga”: aă posibilitatea” bilanţelor să a- pară” exprimate în nota 'monetă! numai: prin“ divizarea 'sumelor'-cu 5, raportul. dintre francul “hârtie” şi belga, - “oi ii a iai îi Interveiiţia guvernului deci s'a' mărginit numai să asigure ope- raţiei de revizuire făcută în anumite condițiuni, e imunitate fiscală ce era necesară, spre a:i asigură, realizârea fără Sacriticii. noni pentru acei cari ar: găsi oportun Tecvaluarea bilanţului” : Wit: ; i | „Prin nişte instrueţiuni! din 4 Oct. şi 12 Noembrie 1920; sub anu- „mite condițiuni se” permitea îriscrierea în“pasiv “(fiind scutit de: im- pozit) plus :valuta' asupra“ imobilelor. 'şi “portofoluliti, iar: prn'o altă circulară 'din Aprilie :1927 a Ministerului de Finânţe, se imai-preciză că îri-bilanţuri -se-:mai pot. înscrie plus 'valori: petri: aproviziona- mente, materii: brute sau fabricate şi” produse. fabricate. > Li Sri "De această: favoare se bucurau bilanţele: închise între 30 Iunie 1926 — 30 Iunie 1927, e ta e “4 Din circulara amintită, merită a:remarcă: modul de calcut'al plus valutei, neimpozabile, ;se:prevede că este scutită de impozit plus va- luta din bilanţul: anului :1925, dacă .la finele :anului. 1926 nu a depășit de două Ori: evaluarea din bilanţul anterior, (având: în vedere o de- preciere de 50% în cursul acestui an). ae Ri Rezerva din plus valuta va rămâne scutită de impuneri atât timp
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cât nu va îi distribuită sau repartizață, sau cât timp nu va servi de 
bază! la 'câlculul remunerărei personalului s sau a i membrilor consiliului 
de, „adminiștraţie. ap dai, 

Circulara prevede câteva. cazuri “prâctice, de. Cunni să île “inter- 
pretate şi făcute calculele de mai sus, i iti iii 

Sistemului" Belgian însă îi se "aduce. o: “Critică, în “aceia că "deşi 
măsura în principiu e "foarte bună, toluşi nu se dă nici o soluție: ca- 
zului când bunul “din activ luat” pe “datorie, a'cărui plus valoare crește 
cu: cât se -depreciază nioenta, el reprezintă un câştig cu atât mai 
mare, Cu cât este plătit în moentă mai depreciată.! Pentru acest câz 
ce constitue un adevărat câştig pentru întreprindere, nu i prevede u un 
mod de impunere cu toate că ar îi echitabil. i n 
aa E - - a . e aa „i de e e a a 

- Trec la partea II- a: a! comunicări mele, aceia ce 'se reieră li ne- 
cesitâtea şi efectele introducerei' bilanţului de stabilizare” la noi. 

* Din cele * expuse - până cum am văzut că “majoritatea statelor 
cari au' 'îost nevoite în urma “greutăților prin care au trecut din: “cauza 
nestabilităţii monetare, să adopte: un program de: reformă - monetară 
fie sub forima « că s'a abandonat vechea. unitate monetară, creindu- -se 
una- nouă exprimată şi consolidată” pe baza „aurului, fie că. s'ă. tezol- 
vat prin aceia! că însăşi moneta existentă a iost stabilizată' Ja uu a- 
numit curs, î în ambele Cazuri 's'a- simţit nevoia câ' toată, economia „pIo- 
ductivă exprimată în vechile „unităţi monetare. să ă île revăzută, şi ex- 
primată î în nouile unităţi: ia 

Această: necesitate este justificată "de: “un interes de ordin „cco- 
nomic general! naţional, acela de” a menţine: în continuă vitalitate" pu- 
terea de producţiune a unui “stat, ferindu-l! de posibilitătea' ca expor- 
tul produselor lui în alte state să se îacă cu sacrificiul cedărei din 
însăşi - fondul productiv a acelui stat. cu De exemplu: îi - iti dit 

"Li produs a 'Cărei' Obținere: costă 100; uniti mortare, “diner” un 

  

calcul” îals: de rendement, este” exportat numai contra 150 unităţi 
nominale, dar care corespund numai. la 50 unităţi. veăle. Din această 
operaţiune + înseamnă: că 'stătul exportator” a făcut un "Cadou: de o 
valoare de: 50 unităţi nionetare statului importater: fără: a avea pO- 
sibilitatea de a și- -le reîntregă. 

:O'altă necesitate de ordin special stă aceia că” orice: “tre 
prindere economică, trebue să lucreze productiv, fiind în stare a da 
un “renderiienit; "calculaţ astiel' ca să “fie sulicient 'â- acoperi cheltuie- 
lile de prodiicțiurie plus uzajui capitalului; plus; plata unui profit (do: 
bândă) capitalului existent,



364! 

LR tendementul trebue calculat nu a capitalul rionirial al între 

prinderei, ci la capitalul! Său real. 

Am arătat mai Sus, cum în perioada de inilaţie expriniările con:- 

de realitate, pentrucă înglobează nuineric unităţi monetare ce nu re:. 

„prezintă aceiaşi îorţă. Această situaţie, face pe întrepriuzător să-şi dea. 

seama falş de situaţiuinea întreprinderei şi în consecință rendementul: 

calculat să nu îie acela ce trebue să-l obțină, pentru a asigură menţi-- 
nerea întreprindere. o 

„Dacă rendementuil e “supra-evaluat; aceasta eg alează cu o “in-. 
capăcitate 'de'a făce îaţă concurenţei, iar dacă este subevaluat,. în: 
scurtă vreme întreprinderea e condamnată să dispară. - 

Dcă ţinem seamă de procesul monetar desfăşurat la noi în pe-- 
rioada de după războiu, vedem că nestabilitatea monetară în care: 
ne-am sbătut “timp de” aproape 10. ani, iâr unitatea monetară pierde. 
97 de puncte, a făcut ca toate arătările contabile să fie departe de a 
mai exprima realitatea. Prin urmare, însăşi calculul. rendementului a- 
cestor întreprinderi “să “păcătuiască întrun fel sau altul. 
“Este în deobşte cunoscut că majoritatea întreprinderilor noastre 

şi azi IuGreăză pe baze de expresiuni. contabile în unităţi monetare 
intregi, alături de' unităţi monetare reduse ” până la 3 sutimi şi.că 
un rendement calculat” pe o asemenca, bază e departe de. a cores- 
punde adevărului. , Si 

"* Stabilizărea de îapt, căreia! sperăin să-i urmeze 1 curând şi 
cea de drept, este singura şi cea mai „bună ocazie, ce trebue să! 0 fo- 
fosim, ca printr'o' revizuire şi reestimare a fondului: productiv, să 
se îacă noui calcule de rendement, PE, bază de, o nouă unitate mMo- 
netară, “ 

“Cu” aceasta cred că n&voia şi iusteţa, de a pune azi problemă 
bilanţului 'aur şi la noi este suficient demonstrată. a 

_ Chestiune la.noi trebue privită din următoarele 3 aspecte: 
1) Bilanţul aur din punctul de vedere al întreprinderilor. private. 
2) Bilanţul aur din punctul de vedere al Statului şi al 

3) Bilanţul aur din punctul de vedere al Băncii de emisiune. 
__“Trebue amintit că legiuitorul în toate statele unde a fost! legi- 

giierat bilanțul aur, nu se ocupă decât de. bilanțul aur din punctul 
"de vedere al întrepinderilor particulare i în forma lor individuală sau 

- de societate. m 

Nu avem legiferat. bilanţul aur, din. punctul, ae vedere al Sta- 
tului, iar de acel al Băncii „de emisiune, deşi nu se. ocupă în mod
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special, totuşi prin legea care guvernează sau organizează azeste 

instituţiuni se prevăd dispoziţiuni cu caracter de 'pilanţare aur. 

Dacă ne ocupăm "de Bilanţul aur al întreprinderilor, private la 

noi, remarcăm următoarele: 

_ Legiuitorul ar trebui. în primul rând să. precizeze, cât mai “cu- 

rând reestimarea fondului productiv, în imitate - moietară, rămasă 

stabilă şi definitivă. Această reestimare să îie tedată printr” un. bilanţ 

special de deschidere a noului regim, — numit Bilant de stabilizare, 

„deoarece unitatea imonetară în care se exprimă este menţinută ace- 

iaşi, cu diferenţa că este asigurată în contra îluctuăţiuniilor viitoare, 

lă valoarea ei prezentă, cii alte cuvinte este stabilizată (să presu- 

punem că stabilizarea se face la 3 centime aur, sau la o „menetă de 

33 de ori mai depreciată). 

Decretarea Bilanţului de stabilizare să aibă un caracter oblisa- 

tor (Cum! e în Germania), nu cu un caracter. îacultativ. E de lungă 

durată, Cum e în Cehoslovacia. - | 
Activiil în bilanţ să fie trecut cu Valoarea lui reală î în momentul 

facerei stabilizărei şi care valoare reală să fie stabilită după următoa- 

rele norme: | 
Pentru activul care are o valoare sau un preţ cotat pe piaţă, 

sau în bursă, se va trece cu acel preţ. Imobilele şi. investi ţiunile să 

îie trecute cu preţul de azi care va îi determinat prin prețul inițial, 

-C corectat cu “coeficientul de depreciere respectiv, pentru a restabili va-. 

loarea aur şi aceasta înmulțit cu de 33 de ori coeficientul de deprecie- 

re azi, din care se va reduce cota parte a amortismentelor ce trebue îă 

cută în intervalul de timp respectiv. 

| Efectele se vor trece cu media valorii lor pe piaţă.. iar efectele 

publice în 'cazul când ele ar suferi. 0 “reevaluare din partea Statului . 

(cum a fost cazul în Germania unde efectele. au. fost reevaluate în 

nânils nouilor detentori cu 25 mărci aur. mia, iar “cele aflate “în 

mânile: vechilor detentori posesori înainte de 1920; au îost revalo- 

Tizate cu de 5 ori valoarea dată nouilor detentori, cu drept de do- 

bândă şi timp de amortizare limitat la 30 anii) vor, îi trecute la va- 

loarea ce ar reprezenta-o în urma eventualei reevaluări. 
Mai interesant de ştiut că valoarea efectelor publice la'noi azi 

nu reprezintă decât 2 lei, aur suta, ceia ce nu atinge nici măcar ree- 

valuarea datoriei: germane în mâinile nouilor detentori. : 

Participările î în diteritele întreprinderi se vor trece cu valoarea 

ce o reprezintă aceasta în urma reestimărei fondului întreprindeiei. 

“Debitorii în numerar se vor. “trece cu valoarea lor de “azi, iar 

debitorii în bunuri se vor trece cu valoarea bunurilor ce ei o repre-: 

zintă.
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“ Pasivul $ se va, evaluă Ia valoarea ce o repreziită în unitatea mo 

evaluiă pe 'culsul zilei: şi în unitatea! monstară in care va îi traispusă 
în, momentul întocmirei bilanţului, Dierenia, între activ st datorii a- 

întreprindere; Şi. atunci * titturile” respective, ' “acţiuni, părți: de capital, 
părţi, “de: fondatori, ete, au! valoarea nominală cu sumă. înseri- 
să pe, “elă î în “moiieta 'stabilizată. n i 
IN 2) Sâu' diferența între activ Şi “datorii e” “mai mare decât! Capi- 
talul contabil arătat şi atunci urmează ca surplusul să îie. d: at, “unui 
îond de! rezervă, sau să îie lăsat: 'Capitalului, “urmând ca “titlurile ce. 
reprezintă acest câpital! să 'sufere o schimbare, sub forma unei ştam 
pilări pentru. valoarea. lor mai, , mare, Sati, i, sub” formă de exnitere de noui' 
acţiuni: te i N 

*:3)'In” cazul! când. “diferenţa” între ” activ şi datorii e e mai “mică 
decât capitalul contabil arătat, acest gol, se va complectă cu. 'apor- 
turi noui. aduse de întreprinzători, sau se va înscrie capitalul mai mic, , 
urmând. ca diferenţa să fie: redusă “din “valoarea” „acţiunilor fie” Prin, 
ştampilare, fie prin. “micşorarea sau reducereă “valorii lor. O. altă 
procedare ar, îi ca “diferenţa să se “contabilizeze atunci când rezul- 

, tatul întreprinderei ar “permite amortizarea ei într, un “timp de mini 
mum 3 ani | 

„ Având în vedere capitalul întrepririder ilor şi valoarea acţiunilor 
inainte de depreciere, şi astăzi, când iinitatea de măsură ar avea O.va- 
loare de 3 centime aut, s 'ar “puteă îixă societăţilor următoarele” cote, 
minime: 110: mil lei capital Şi "5.000 lei valoarea unei acțiuni. Cu a 
ceastă măsură Sar purifică și viaţă economică de micile întrepriu- 
ceri £ anemice, care în loc. să ajute producţiunei mai mult î i strică Na 

Bilanţul de stabilizare al unei întreprinderi comerciale - i 
r 

lată un “exemplu piactie! de 0 procedare pentru. transformarea 
unui astiel de bilanţ. +. e SE 
"Am ales un „exemplu. Cu bilanţul unei. i Societăţi de iranisport, a 

Societăţii Comunâle a tramvaielor, ce a avut-o lungă existență, atât 
sub regimul monetei. stabilizată aur, cât şi aceea a leului hârtie, care 
deşi nu poate Îi concretizat din lipsă de date şi detalii asupra fiecărui 
post, totuşi merită. O analiză principială,
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“La activ avea: în Pt 
„.-Linii de travaie pe 'străzi-şi în depozite pentru 17.997.756 lei. 

In: acest cont sunt trecute atât liniile făcute în timpul leului aut, 
cât şi achiziţiile făcute în moneta depreciată, deci suma de mai sus: 

„nu ne poate spune că valoarea liniilor £ azi i este numai de 17 milioane 

lei hârtie sau. mai mare. ii Ti o i 
Trebue să se procedeze la o reestiinate a acestor: Dunări:i în'sen-: 

sul că şi ultimele investiţiuni să îie transpuse” în lei aur, iar valoarea: 

lor azi să rezulte din multiplicarea cu'coeficientul “de” depreciere" a 

leului hârtie; suma astiel obţinută să fie corectată cu amortisineintul 

ce trebue dedus pe timpul îolosinţei, obținându- se > astiel valoarea: a 

devărată a liniilor azi, oo Pi 
La imobile avem o: serie “de imobile cu diferite valori, î în Stiniă. 

totală de17.082.265 lei. Cum aceaștă valoare se compune din: achiizi- 

ționări la diferite date, când valoarea unităţii monetare era alta; toate 
vor îi evaluate. în Iei, aur, „pe: cursul leului in momentul achiziţiei. 

apoi transformate în Iei stabilizaţi, se va deduce ămortisrientul' pen- 
tru îolosinţă, dacă e cazul, iar suma astiel obţinută să formeze valoa-. 
rea de azi a imobilelor ce trebue, înscrisă în bilariţ. dă 

La îel urmează să se piocedeze cu celelalte posturi din activ: 
Vagoane de călători şi autobuze înscrise pentru 142,172.923. . ... 

Pentru grupa din activ: Maşini şi. unelte, vechicule, mobilier, şii 
harnaşamente în sumă totală de -18.115.463 lei hârtie, dacă o;parte; 
din aceste maşini şi materiale au fost procurate sub regimul leului. aur; 
şi îigurează cu acea valoare azi,-iar altele procurate cu lei hârtie, s-: 
valuarea lor se va face astiel: se va reestimă toate. acele bunuri, dacă! 
ar îi.făcute din noii, la unitatea monetară de azi, şi ţinând seamă de 
timpul. de. uzaj se va face amortismentul respectiv pe acel timp, £ Tă=: 
mânând. ca. diferenţa să reprezinte valoarea or. azi, care Ya îi tre- : 
cută în noul bilanţ de 'stabilizare. : 

La îel se va. procedă: cu contul materiale” de: lei 59. 36 631. 
| Postul de cai 'se înscrie cu valoarea 'ce n s'a fixă. 1 urma unei! 
noui estimări făcută, de specialişti. 7 e i ai at 

aici : Celălalt-activ:-- a aa 

  

- cĂcţionari, vărsăminte datorate pentru - acţiuni : 3 10.889.098: 
*"Numerar în Cassă, a = 1. 987, 952. 

Numerar în depozit la Bănci, o 106. 664. 986. 
:Debitori şi diverse conturi debitoare * *. ' '' 23.431.817: 
Se va înscrie în bilanţ cu aceiaşi valoare în lei stabilizaţi, el re-: 

prezentând activ ce nu ar îi influenţat sub nici o formă priu stabilizare. 
4
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Societatea Comunală a 

Bilanţul general încheiat |. 
      

Linii de tramvaie: pe străzi şi în de. | | 

  

      
  

    

  

    
  

  

;. pozite, cu echipamentul lor electric. 17.997.136,16 
'| Imobile: Mae E Ă 
Ştefan cel Mare teren, clad, instalat 13.158.889,62|. 
Bonaparte” _ pn 1.478.271,68|. 
Tei oc _.525.439,44 
Cotroceni OC, o 553.860,69 
Şerban-Vodă e „emit 21241487] 

Lânărie 178.150). 
| Daaeşti, a 100.03493] 
| Panduri Pa 1566.420,40|' Ac E 

: Direcţiunea Generală teren, adi ” 246.176,88| . 17.082.265,34 

: Vagoane: ide călători şi de serviciu. „.137,185.187,13 e 
| Autobuze pe -4.987.151,—| 142.172.938,13 

Maşini şi unelte . .. i ii. 13.832.431,99.. 
Vehicule: .1.536,635,98 
“| Mobilier «i -1.918.719,20 = 

Harnaşamente : „827.676,15, 18.115.463,92 

Cai. e „7.231.740,43| 202.600.164,60 
[Materiale . ....... m | $9.360.651,40 

IN A IE LIRĂ : "1291.960.816,— 
Acţionari: vărsăminte datorate , - +1 10.839,098,85 | 
Numerar: în cassă. . . . ..... ... 1.987.952, 33 
n E în depozit la Bănci 10664. 986,15 108.632.938, 48 

| Debitori şi diverse conturi debitoare 23.431.817,62] 142.903.854,95 
” 434.864.670,95 Valori primite spre păstrare şi ga- . . = 

„„Tanţie 8.567.500,— 
Guvernul Român pentru despăgubiri , 

|. derăsbo ......... 29.110.000,— 
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Tramvaielor. București 

la 31, Decembrie 1927 
    
  

  
“ Fondul de îmbunătăţiri... . « 

2 „Capital: e ENI 

I-â' emisiune 11 Iulie” 1909. DI 
Ma 28 Mau 191. ARIE 
Ma 31 Main 194... 
N IV-a 15 Noembrie! 99... 

, Via 15 Octombr. 1921 . = i 
“Via. "15 Decembr, 1922. îi 
Vlas 17 Decembi. 1923 i 

Fonduri statutare : : 

Fondul de rambursare a 'capitalului social 

; Fondul de. amortizare şl:reînoire a averii 

imobilizate ..... 

Fondurile Caselor Personalului S. T.B.. 

Creditori şi diverse conturi creditoare .. .: 

Profit şi Pierdere : 

Beneficiul net pe anul 1927. PRR 
io. > - 

-Depuiători de! valori spre „păstrare ş şi. ga-: - 

'ranţie: 

Despăgubiri de război 

ÎN a i . . . |. . |." 1. 1... 

. . . . . . . . . 

3.000.000,-— 
_3.000.000,— ii 

-6.000.000,—| 
15.000.000,— 

23.000.000,-| + 
"50, 000.000,-- 

-50.000.000.— 
    '31.939,668.—| 

"133.664. 238,— 

5. 292. 963. 58 

- 88.47.52 

1150.000.600, =- 
ai 

170.985.327,10 
  

  
24.194.452,25 
62.871.302.72 

_25.813.588,85 

87.065.754.97 

  

434.864.670,95|; 
  

"| 8.567.500,— 
“ |_29.770.000,—      
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Trecând la analiza pasivului :nu- găsim decât. două conturi:. acel 
«de „Creditori şi diverse conturi creditoare” cu 62.871.302 ce se va 
înscrie cu aceiaşi sumă dacă toate obligaţiunile sunt“ lichidabile :în dei hârtie, sau se va majoră dâcă în aceăstă sumă ar fi obligaţiuni 
icari ar purtă vre-o clauză de valorizare care ar puteă măr! valoarea. 
:Apoi contul Fondurile casselor personalului S. Ţ. B., care va fi în- Scris cu aceiaşi sumă de 24.194,452. e: a Diferenţa ce. se va obţine între totalul activului, şi acent pasiv, „va formă îondul propriu al Societăţii, deci capitalul său exprimat în lei stabilizaţi care, dacă va îi exact cu Suma, arătată contabiliceşte, capitalul său se va fixă atunci la suma. de 150, mil. iei hârtie, iar „ :rendementul va, fi calculat pe această bază, , o - 3 Pentru a-face o analiză cu adevărat economică şi a vedea cum :a mers Societatea, dacă a menţinut capitalul acţionarilor, e 'de do- Tit să se facă o reestimare a capitalului în felul următor: i? 

    

„Cot. de depreciere: '-: Lei hârtie 
"Capitalul emis în . . 1909 ' 3.000.000 (lei aur) 33 | = „99.000.000 pn m mie 1911 ' 3.000,00. e e 33 e rr ii 99.000.000 mmm ate + 1914 6.000.000 1. e Bo ii. 198.000,000 - n îmi 1919- 15.000.000 ” 2 = 30.000.000 nm aite'1921 23.000.000... = 34.000.000 mim me +1922 50000000. 7 aa =... ... 50.000.090 . » 

= "50.000.000 
m: =a-+1928. 50.000.900“ -* * q 

; | 3560.000.009 
” 4 

Neapărat că atât cât acţionari: sechi nu şi-au rezervat nizi un drept de preferință asupra celor noui, acest calcul. nu are decât o „valoare teoretică. E „n cazul când fondul ce 'rezultă arfi iai mare, atunci 'se va mări Capitalul prin ştampilare sau emisiune de acţiuni noui: In ca- „Zui când va îi mai mic, atunci se va reduce tot-prin ştampilarea ac- tiunilor existente în proporție de o acţiune nouă, pentru mai multe acțiuni. vechi. Sa A: ai | 
- Bilanţul de stabilizare din punctul de vedere al Statulni 

Privind studiul bilanţului de stabilizare din punctul de vedere al situaţiunei Statului el nu ar puteă fi analizat decât sub raportul bugetului de venituri şi cheltueli, în care toate Sumele să îie calcu- late şi redate în leul presupus stabilizat la 3 centime aur. Având în vedere principiul de alcătuire al bugetelor, mai întâ: prin stabilirea cheltuielilor şi apoi cercetarea veniturilor, o astiel de
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sc :uţionare ar comportă o revizuire a cheltuielilor. adminstrative,. 

care vor: “trebui' să fie: astfel fixate încât să permită: întreținerea în- 

tr'o- stare "bună a administraţiei publice, cum 'şi '0':revizuire. a:.sala- 

riilor funcţionarilor publici, cu care să se poată ridică. şi. menţine pres= 

tei iul acestor funcţionari. E a i tu tierra? 

“Acest: calcul nu S'ar puteă face. luându-se .de. bază vechile cifre: 

şi: 'a le: înmulţi - -cu coeficientul: de - depreciere, -“ deoarece; 'condiţiu- 

nile''de trai ai-evoluat considerabil în ultimul! timp, iar. situaţia. po-. 

litică a Statului a suferit transformări. Va îi necesară o revizuire: 

amănunţită şi fundamentală a salariilor, spre a corespunde realităţi-- 

lor creaie prin noua unitate monetară. Su 

Cred că nu trebue ignorată nici problema datoriilor Statului, so- 

cotind că ar trebui: să: se producă.o evaliiare măcar. parțială 'a titlu-. 

rilor lui cel puţin a acelor ce se găsesc în mâna vechilor deten- 

tori, mai ales că deprecierea la noi a făcut ca titlurile Statilui să re-. 

prezinte numai 2% din valoarea aur. - 

O înicercâre de a: redă- aspectul” unui nou. buget al Statului pe: 
principiul de: calcul şi rectificări al:bilanţului 'de:stabilizare: pe'câi ar fi 

de importantă, pe atât este de grea: din cauză că. comportă o'estimare- 

amănunţită a fiecărui capitol, atât lâvenituri, cât.şi.la. chettueli, după. 
următoarele norme: 

  

ae mt! 

  

* Venituri: - a Die ia i ai 

“tipozitele direite se vor :percepe: pe bază: leilui:'de ;3: centime. 

aur. In special impozitele pe venituri care sunt stabilite: pe. O':Scară: 

prua zresivă: în raport! cu creşterea: lor, având-în: vedere! Că! acea.scară . 
a! îost, luată de“bază atulici' când: leul: cotă: circa 30—35 ceritime 'aur 
şi: azi: este de zece ori mai puţin, viiturile corespurizătoare anu-- 
înitelor ote,. trebuesc! înmulţite cu:10, deoarece 'cotele ridicate câres: 
pund la sume mari nominale; daride o :rediisă imiportanţă:: câ valoare: 

Revizuirea, cotelor trebue: să. aibă „loc: asupra - impozitului pe ve- 
nitul valorilor “mobiliare. şi. imobiliare, pe venitul din “comerţ, pe sa- 
lârii, pe venitul “profesiorial: şi pe venitul global.“ 2 me it] 
“i! Impozitele" indirecte” Sunt'nai puli susceptibile Unor revizuiri, 22 
fără: de” impozitul pe: “ciîra: de afaceri, care ipăcătueşte din! acelaş 
InOtiv. că:şi cele de : mâi sus;: Bia a et tite ri sp. 
-! *"iTaxelă de limbria: şi impozit: pe acte:şi fapte” juridice trebuesc 
să sufere o modificare în. sensul că taxele acuin existinte 'să fie 
făcute esal i ci: taxele, Vechi înmuilţite” cui 'coâticientul de: '331de de- 
pireciefe, i ISIS a iti ii i i DE tuia i 
Pose a 
îi: a 
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Biz î ;i. Monopolurile Statului... 
î „Acest. capitol: neceșită o atenţie deosebită, prin aceia că “tende- 

„mentul. ce: se. cere, întreprinderilor. «de Stat sau sub controlul Statu- 
ui, a rămas mult inferior celui ce ar. trebui să fie, ținând seamă de 
veniturile ce le-aducea sub regimul aur. . i - 

Pentru calcularea rendementului. adevărat al” acestor întreprin- 
„der; e de dorit. să se aplice sisteimul: văzut: “până. aci, şi. adaptat, de 
înt eprinderile particulare, adică să. se. îacă. reestimarea instalaţiilor 
-ce , aduc venit la „capitolul bugetar: DI 

Tutuniitor | SEI A a 
:... Chibriturilor. | a a a 

„+. Explosibile.. + :Regia Monopolurilor Statului i 
„Sare... „i PI Pe aa DI aa 
Timbre ...i:.. | N ARIE Dia 

'Reestimarea să se îacă cum am, văzut în cazul. precedent, prin 
fuarea valorii aur; şi punerea ei, în: lei stabilizaţi iar a instalaţiilor re- 
-cente în lei hârtie. La,valoarea ce o reprezintă întreprindere să se cal: 
“culeze :rendementul,. ce trebue să-l dea. Pe 

N 

Liomeniile Statului. 
„„. Trebuesc restimate şi administrate de aşa îel ca valoare c ce ele 

:0 reprezintă în lei stabilizaţi, să îie exprimaţă printr un rendement CO- 
'Tespunzător.. :-:.:. . ia 

Apui veniiurile diverselor. Ministere, la care. taxele, amerizile şi 
orice contribuţie trebue transpusă pe lei stabilizați de 3 centime aur. 

In. special, veniturile Ministerului de . Finanţe şi ale - Ministe- 
Tuiui de industrie şi Comerţ şi acele ale Ministerului Comunicaţiilor, 
-ar trebui fundamental revizuite şi recalculate. 

Bilanţul de stabilizare privind Banca de emisiune i -: 

Lacă vrem să cercetăm, bilanţurile de. stabilizare, din punctul de 
vedere. al Băncii de emisiune, trebue să ţinem se amă că. deși: legiu- 
“torii în diferitele țări unde s'a legiferat, aceste bilanţuri, nu se: ocupă 
câtuş de ruţin în mod special de această. instituţ'e, totusi î in ce: pri- 
-veşte evaluările s'ar puteă folosi. normele generale stabilite, pentru în- 
“4repriuderile private. PE E 

() explicare a cauzei din care legiuitorul ține cub + Ur: *egim di- eri: institutu! de emisiune de celelalte întreprinderi, este aceia. că -rendementul irstitutului de emisiune este cu totul de o altă natuă
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decât al intreprinderilor particulare. El rezultă 'd:n exploatarea unui 
drept, iar nu a unui fond şi deci principiul ca pe baza unui bilanţ 

de stabilizare să se obţină diferenţa între aziiv şi datoriile insti- 
tului, spre a se obţine capitalul nu-și are raţiunea, deoara ce nu ca 

pitalul este acel ce precizează rendementul acestei întreprinderi, ci 
posibilităţile: de exploatare cât mai intens a dreptului de. „emisiune, 
ce îl are. . | A La 

i 

lu Gemania, î în urma stabilizării Banca de emisiune se opoa- 
MHizează prirtr'o lege specială, care prevede că noua Baiică se va 
iormă cu un capital de 300 mil. mărci aur, şi în zare vechea Bancă 
de emisiune intră cu cele 180 mil. mărci hârtie drept 90 mil. mărci 
aur. "Aceste titluri sunt singurele în' Germania va!brizate oficial ca 
50% aur, maximum devalorizare. Legea nu prevede norme spe- 
ciale de reestimarea activului şi pasivului spre a deduse capitalul de 
mai sus, dar'dă o îormă nouă institutului da emisiune în care parte: 
din activul său şi în special investiţiunile sunt tratate. în se priveşta 
evaluarea şi înscrierea lor în 1 bilanţ, conform disp zisul, dor din le: 
gea bilanţului aur... . 

La îel legiuirile din Austria, Polonia, Unsaria şi Cehoslovacia nu 
vorbesc nimic de. întocmirea unui bilanţ aur, sau de stabilizare, dar 

„în schim găsim dispoziţiuni speciale în decretele şi legile pe baza. 
cărora se reestimează activul. şi pasivul acestor instituții. şi car2 
prevăd ce anume captial şi în ce condițiuni se va. ice. şi. îuneționa- 
rea rcului institui de emisiune. 

Deşi lipsa de detalii asupra sumelor din bilanţul Bănci noastre- 
de emisiune, nu ne îngădue să procedăm la o transformare com- 
plectă a tuturor posturilor spre 'a obţine un bilanț sub un aspect cât: 
mai aproape de adevăr, voi încercă cel -puţin a face :o analiză îelu- 

_Tui cum S'ar prezenta.acoperirea întru un astfel de bilanţ, după datele: 
“publica te la 31 Dec. 1927. 

Aur monete (aduse din diferite depozite aflate 
în străinătate) .. cecen enaenseee 126.454.818 lei aur 

„lingouri din cumpărăturile de aur făcute 
| din fară, eee e a eeesaee 23.893.417 n. 

„a . Depozitat Londra.......... pn .ne... cc... 95.105.800 v 

Total,. .. 2483.394.035 , “23 

Valoarea acestui: aur îmulţit Cu coeficientul de deptecie ere de 33: 
ori ie- ar r da o > valoare în lei hârtie de - i Lei 8.197.003.158



374 

  

iiir Pe „baza. Celori de. mai.sus, putem. întocmi .următoa rea situaţie; 
Pe a aa a tt My ii 

ae 
Activi e iza „titi: Pasiy 
Activ i: 

RL asiv ii , .. 12 

ra Acoperire Statutară _ | i | i aur, “A (lei aur)! 248.394,095.: Bilcicie ri paie 205 6 29 ri: E a mi iletele Emise , .2]. 26.262.793 Stoc metalic pyjus valoarea au- : e ii E rului din tezaur . 7.948.609.120 Conturi Corente ŞI -- ta apr, 8.197.003.155 Recip: la Vedere --: 1.869.827.339 Portofoliu Comercial. re ei. + 9.027.649,078: Ut tie ie Imprumutul Statului 10.678.975.705 Di, NE „ Dedus fondul, de... .. PI NR E a „„ lichidare „+. «2017.967.199 BO6L008506 e ni DN at „25,885.660.739 „70 22916.090,182 Pe baza situaţiei de- mai -sus; vedem că şi raportul:statutar îa- ire en'isiune şi stocul metalic de 1;3 este acoperit cu priscsinţă, 'sto- cul n-etalic permițând. cliiar o' emisiune” mai nare: pt * * trebue'amnintit că nui a: îost ţinut în “seaină: decât stosul de aur 

  

i. 

cert. iu bilâniț! niai Sunt” şi alte posturi de aur câ: Aur depozitat la Moscova lei 315.179.980 lei aur. i 2 i “Aur” depozitat. la: Berlin lei 14.853.900 le; aur. : vaioare” asupra câreia există” discuţiuni și “nu'se poate. prevedea ve 'Se.va obţine: i: .ii i pi aa a Fii 20 IE a a “3. Pentru: întocmirea. uiiui ibilanţ. precis „de. “stabilizare trebue să 'se mai facă -reestimarea conturilor. :. - e 
Imobile înscrise. cu lei 2600.986.278 şi ea : - Mobilier. şi maşini impr. lei 47.473.519 cari Sunt sure ce con- țin. contabilizări de valori în lei aur, alături de contabiizări în lei nârtig e: necesar verificarea: şi reestmarea fiecărui post în parte, . ţinând seamă, de. preţul de cost în lei aur pentru: cele vechi, -înmuli- țit cu. coeficientul de depreciere, la care se va adăuga valoarea ul. " “timelor achiziţiuni în lei hârtie, din aceasta 'se va deduce cota de amortizare, obținându-se astfel valoarea lor în momentul bilanţării. 

-. Concluziuni .. 
După ce am văzut condiţiunile în care s'a rezolvat în diferite! state problema bilanţului aur, Și punctul de vedere din care trebue privită la noi această bilanţare, făcând '0' scurtă trecere în 'revistă a celor ce le-am expus, observăm că una din carcteristicele de remar- cat cu ocazia adoptărei. și. reglementării bilanţului aur, sau de sta bilizare, cu toate că el corespunde unei necesităţi în deobşte rezu- Noscută a normalizării şi consolidării vieţii economice întrun stat
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t:ecut.prn o perioadă de inflaţie, totuşi introducerea lui pentru a da 

Ten iltate dorite, trebuia să îie sprijinită pe asigurări „din, partea sta- 

celor cari ar apare ca o creştere a fondului, sau numai ca un âsti, 
aparent, nu vor îi în nici un caz lovite de vre-o impuner e sau. taxă, 
atât din punctul de vedere al rezultatelor, cât şi a formalităţilor nece- 
citate sau inipuse de această transformare. a , 

„Aceste asigurări au fost date chiar prin legcă de trai: sformae e 
a ucestor. bilanţuri. | : 

Sistemul fiscalităţei. pionuniate ce, s 'au practicat în "ioate țările 
Cu 0 monetă nestabilă, ar îi făcut ca teama şi neîncrederea celor Vi- 
zaţi. prin legea 'de faţă, să aibă ca efect arătări ce nu ar, îi corespuns 
realităței, ceiace ar îi însemnat cu 0 eşuare a măsurei, şi perpetua- 
rea unui regim anarhic, în ce priveşte întocmirea. inventarii lor şi cal- 
culul rendementului producţiunei. 

Ă In rezumat, putem spune că principiile esenţiale ce. se degajazi, 
din analizarea diferitelor legiuiri. privind bilanţul aur sau de stabili- 
zare şi cari ar. trebui avute în vedere cu ocazia “unei legiuri la noi 
în acest sens, ar îi următoarele: | 

1) Se va preciză dacă întocmirea bilanţului de stabilizare este 
fac ultativă. sau obligatorie, şi în „acest din urmă, caz se va preciză 
ce anume întreprinderi economice privesc această „obligativitate, nu- 
mai societăţile sau şi întreprinderile indivduale,. apo regimul, sub care 
Sunt puse societăţile cu caracter. special (cele de. asigurări: de. ajutor 
reciproc, cooperative, întreprinderi, cu caracter public Sau quasi pu 
blic). 

2) Se va îixă termenul î în care să: se = facă această transtormă- 
re, dacă se eşalonează pe un, „timp. mai lung, sau mai scurt, sau dacă 
se. Îixează o anumită dată. i 

3) Se va îixă modul în care să se  iacă reestimatea. inventaru- 
„lui pe preţul zilei, sau pe prețul. de cost şi felul cum:să se decopere 
ace! „preţ. Dacă e compus. din diferite sume ce ele î însăşi sunt expre- 
sie a unităţii monetare de diferite forțe, cum să se facă corectarea 
lor intr'o sumă din nouile unităţi monetare de.o singură: forţă. 
-„+ 4) Se va hotări cum să fie tratate. rezultatels,. atât cele ce arată 
o creştere a fondului, cât şi acele ce arată o diminuare a lui. Adică 

„în primul caz dacă se poate mări capitalul, dacă se va da unui fond 
special. de rezervă, sau dacă va puteă îi împărțit între societari, iar 
în al doilea caz dacă diminuarea . va influenţă -asupra capitalului, 
dacă se va, „acoperi prin aporturi noui de. capital, sau va fi dată + unui
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cont special de evidenţă ce se va stinge treptat dini beneficiile anilor 
următori, sau vor rămâne ca pagube definitive. a 
N '5) Se va preciza care sunt limitele” până la cari pot avea loc 
scăderile. Cu ce emisiune de capital şi de acţiuni pot rămâne aceste 
întreprinderi, şi normele după care se va procedă la diminnările e xecutate, se va preciză acţionarilor drepturile ce le au pentru a nu 
li se leza interesele lor. *. * - o n 6) Se va arătă instanţele juridice chemate să intervină în caz 
de litigii, atât între societari, cât şi între societate şi terțele persoa- ne, când'se ivesc neînţelegeri, provocate din executarea acestei legi. 

7) Se va mai“arăta dacă statul pune sub ur: regim specia! re- zaltatele constatate cu această transformare: Dacă rezultatul îavo- rabil e considerat ca un câștig şi lovit de impozitul respectiv, sau dacă 
rezultatul nefavorabil e considerat o pagubă şi dedus din impuneri ca atare, | îi îi Aa :: 

De asemeni se va preciza dacă: diferitele transformări ce ar a- vea loc' în Societate din punct de vedere juridic (modificarea de sta- tute, publicaţii sau depuneri: de: capital, etc.) sunt Sau nu supuse ta- xelor obişnuite. - _ - a i 
„Numai sub condiţiuinea de a se preciză punctele de mai sus se poate avea sigurânța-că o lege în sensul acestora, îşi va ajunge sco- pul în Care a fost 'elaborâtă. i E e Din cele expuse până aciim putem trage concluzia căi în orice întreprindere economică, contabilitatea are un Scop imediat acela de a da: posibilitate întreprinzătorului să-şi poată stabili preţul de cost al produselor lui şi un scop final acela de a-i arătă la sfârşitul unei perioăde de timp, dacă din acea: activitate a crescut sau mi patri- meniul. întrprinderei care se“ exprimă prin bilânţul său. a Jiideplinirea acestor îuncţiuni este realizată cu adevărat numai printr'e. 

“ 

  

“Perioadă de stabilitate monetară. A „- Tutr'ăperioadă de: nestabilitate monetară sistemul de contabili: zare trebue corecţat asție].ca în orice variaţiune ce s'ar produce, el să țină seamă de“Substanţă, far nu de cre, | Intrebuinţarea uriei- unități monetare variabile poate duce o în- treprindere la-un dezastru, producându-i o importantă pierdere a fon- dului, cum a fost;acela din Germania. | a „ Soluţiunea dată” în Germaniă, de la care-s'a inspirat Austria, Polonia, Ungaria şi Cehoslovacia, şi care acum ește pe cale să fi. adaptată și de Jugosiavia, a îost aceia că pe cale de Iese s'au pre- văzut principiile de bilanţare pe baza unei întreprinderi eccaomice într'o perioadă de nestabilizare, pe monete stabile.



31 
Prin măsurile ce le-am văzut, se urmăreşte ca în spatele cifre- 

lor cari exprimă mersul aparent al afacerilor, să se poată citi cu 

preciziune producţiunea şi circulaţiunea bunurilor, cum și rezultatul 

economic prin creşterea sau diminuarea substanfei fondului. 

Că deprecierea monetară a îost un dezastru nu 0 mai neagă 

“ nimeni azi, ea a fost simțită mai ales de cei ce erau sinuţi să tră- 

iască dintr'un venit îix. 

Q idee ce mai persistă încă, aceia că toţi cari vând sau fabrică 

trag profite de pe urma turburărilor monetare, trebue „nlăturată, a- 

cum când cunoaştem riscul de care aceştia sunt legaţi. 
Dacă în aparenţă şi nuimeric se pot vedea afaceri ce merg în- 

ilorind şi prouresând, aceasta poate îi adevărat în perioada de sta- 

bilitate monetară, foarte rar însă întruna de nestabilitate monetară, 
şi tocmai în contra acestei aparenţe trebue să reacţionăm, dacă vrem 

:să ne menţinem îondul productiv. 
Una din armele principale cu care putem luptă în contra rău- 

lui, dacă nu putem avea o contabilitate astiel întocmită, care să ne 
:apere, nu ne mai rămâne decât introducerea bilanțul aur de care 

-am vorbit mai sus. 
Dacă am reuşit să demonstrez că bilanţul aur sau bilanțul de 

:stabilizare este mijlocul de a vedea realitatea, în mirajul beneficiilor 

enorme ale cărei îascinaţiuni trebuesc spulberate, socot că m'am a- 

:chitat cu conştiinciozitate de sarcina ce i-am Juat-o de a face această 
Comunicare. - 

2 
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